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Célkitűzés

 két különböző típusú mintavételi ponton mért 
adatok összehasonlítása

 a nyers adathalmaz feldolgozásának 
lépéseinek megismerése

 alapvető matematikai módszerek használata  
fizikai, kémiai, biológiai paraméterek 
példáján keresztül



 Balaton: Siófok-tóközép 
(„Siófok”)

 Zala-folyó: Zalaapáti-
folyószakaszi hely („Z15”)

 Egyik felszíni vízre nézve sem tekinthető reprezentatívnak a mintavételi pont.



 Siófok

 Z15

 Fontos a mintavételezés gyakoriságának az 
állandósága több matematikai módszer 
használatakor is.



 halobitást leíró paraméterek köre a fajlagos vezető képesség, 
összion, összkation koncentrációk és a pH (Halobitásnak nevezzük 

a víz biológiai szempontból lényeges szervetlen komponenseinek 
összességét.)

 szaprobitást leíró paraméterek köre: oldott oxigén, a biológiai 
oxigénigény, a kémiai oxigén igény, és az összes szerves szén
(Szaprobitás a vízi ökoszisztémák lebontó képessége)

 trofitást leíró paraméterek köre a nitrogén, és a foszfor 
koncentrációt mutató vegyületek, valamint klorofill-a 
(A trofitás a vízi ökoszisztéma növényi szerves anyag termelésének erőssége)

 a vizsgált adathalmazban nem állt rendelkezésemre toxicitást
leíró paraméter (A toxicitás a vizek mérgező képességét írja le.)

+ az adatok és az időintervallum 
összefésülése 



◦ átlag

◦ módusz (a 
leggyakrabban 
előforduló érték)

◦ medián (középérték)

◦ szórás (a 
valószínűségi 
változó (paraméter) 
várható érték körüli 
ingadozása)

 Leíró statisztikák készítése



 A korrelációszámítás célja 
kettő vagy több 
valószínűségi változó lineáris 
kapcsolatának, kapcsolatuk 
intenzitásának és irányának 
mérése.

 korrelációs mátrixból 
számszerűsíthető a 
kapcsolat, jelen esetben: 
0,657 a korrelációs 
együtthatójuk

 A regresszióelmélet célja két 
vagy több valószínűségi 
változó közötti 
„függvényszerű” kapcsolat 
megadása, azaz bizonyos 
értelemben jól közelítő 
függvénnyel való leírása.

Zala-folyóban mért adatok



 az adatok grafikai 
szemléltetése

 a kiugró értékek az 1,5-3 
interkvartilis terjedelemben 
vannak

 az extrém értékek a három 
interkvartilis terjedelmen 
kívül vannak

Az ábra SPSS programmal készült.



 Az adatok grafikai szemléltetése.

 Balra box- whiskers, jobbra hisztogram.

 Az oszlopok nagysága mutatja az adott érték frekvenciáját.

 A program automatikusan egy Gauss-görbét illeszt rá, de mint látható 
az adatok lefutása asszimetrikus, ez látszik a bal oldali ábrán lévő 
medián vonal fölfelé tolódásán is.

Az ábra SPSS programmal készült.

 A pH értékek nem 
tudnak ilyen nagy 
intervallumban 
ingadozni, ezek a 
kiugró értékek
valószínűleg mérési 
és adatrögzítési 
hibából adódnak.



 A víz minőségét leíró fizikai, kémiai és biológiai paramétereken 
keresztül bemutattam az alapvető statisztikai módszereket.

 A felsorolt módszerek két mintavételi hely vízminőség-elemzési 
adatait teszik szemléletessé, és lehetőséget adnak a megfelelő 
következtetések levonására.

 A komplex problémákra való megoldás keresését teszi lehetővé.

 Ezen módszerek az egyes paramétereknek az időbeli viselkedését 
is megmutatja.

 Microsoft Excel táblázatkezelőt és a SPSS statisztikai programot 
használtam adataim feldolgozásához.
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