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Biopolttoaineiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä.
Biopolttoaineiden poltto on samalla tuonut uusia ongelmia heterogeenisuudellaan
energiantuotantoprosesseihin. Yhtenä ongelmana on petimateriaalin
yhteenliimautuminen, eli agglomeoriminen. Ongelmien tutkiminen vaatii kuitenkin
heterogeenisten polttoaineiden vuoksi uutta perustutkimusta ja uutta lähestymistapaa
ongelmien selvittämiseen.

Tämän työn kirjallisessa osassa tutustuttiin monimuuttujamenetelmiin. Ne voivat olla
matemaattisesti hankalia, mutta kuitenkin helposti hallittavissa nykyisin käytössä
olevilla ohjelmilla. Varsinaisen polttoaineiden tutkimusongelman lisäksi
kirjallisuusanalyysi toi esille monimuuttujamenetelmien tehokkuuden ja
mahdollisuudet kaikille kemian osa-alueille.

Kokeellisen osa tarkoituksena oli kehittää uusi ohjelmallinen tulosten
käsittelymenetelmä ja testata sen mahdollisuuksia. Kehitetty ohjelma Konpad on
tehokas ja helppokäyttöinen perustyökalu SEM-EDS mittaustulosten tarkasteluun. Se
tarjoaa kolmiodiagrammien laskemisen lisäksi uusia työn aikana kehiteltyjä toimintoja
hajonnasta ja kvantitatiivisten arvojen mittaamisesta.

Tässä työssä kehitetty ohjelma helpottaa huomattavasti analyysitulosten käsittelyä.
Tämän ohjelman avulla saadaan uutta tietoa analyysituloksista, mitä ei aiemmin ollut
saatavissa. Ohjelmaa pyrittiin kehittämään myös soveltuvaksi muihinkin
alkuaineanalyysimenetelmiin.



I

Sisällys

Johdanto

Kirjallisuusosa:

1. Monimuuttujamenetelmien mahdollisuudet 1

  1.1. Yleistä monimuuttujamenetelmistä 2

2. Ryhmittely 4
  2.1. Puurakenne: Taksomia 6

  2.2. Rajanveto: Erotteluanalyysi 8

3. Kalibrointi 11
  3.1. Lineaarinen regressio 12

  3.2. Polynomiregressio 12

  3.3. Klassinen regressio 12

  3.4. Monimuuttujamallit 13

  3.5. Monimuuttujaregressio 13

  3.6. Pääkomponenttiregressio (PCR principal component regression) 14

  3.7. PLS 18

4. Neuroverkot 22

5. Erityisiä sovelluskohteita 25
  5.1. Spektroskopia 25

  5.2. Wavelet, fourier ja prosessin ohjaus 28

  5.3. Luokitteluongelmat 30

  5.4. Koesuunnittelu 31

6. Ohjelmistot ja mallinnus 34
  6.1. Miten tieto pitäisi esittää? 34

  6.2. Kolmen muuttujan visualisointi 36

  6.3. Excel 97 39

  6.4. Modde 4 41

  6.5. Statistica 5 43

  6.6. Unscrambler 7 46

  6.7. Matlab 4 48

  6.8. SPSS 48



II

Kokeellinen osa:

7. Lähtökohdat ohjelman kehittelylle 50
  7.1 Mittausmenetelmä 50

  7.2. Kehitetyn ohjelman ominaisuuksia 51

8. Kolmiodiagrammi 52
  8.1. Mallinnetun kolmion ominaisuuksia 53

  8.2. Kvasiternääri diagrammi 54

  8.3. Mittaustulosten hajonnan esittäminen 55

9. Ohjelman toiminnan esittelyä 60

10. Ohjelman toiminnallinen kuvaus 66
  10.1 Peruskomennot 66

  10.2. Ohjelman käynnistys 67

  10.3. Laske-komento 67

  10.4. Kaksiulotteisen kolmion väritys 69

  10.5. Valinta-alueet 70

  10.6. Kolmiulotteisen kolmion piirtäminen 70

  10.7. Variaatiokuvaaja 71

  10.8. Etäisyyskerroin 72

11. Esimerkkiaineisto 74
  11.1. Puhtaan kvartsin mittaus 74

  11.2 Agglomeraation riippuvuus etäisyyskertoimesta 76

  11.3 Agglomeroitumisen kemiallinen tausta 80

  11.4 Agglomeroituminen kolmiomatriisin perusteella 81

Yhteenveto 85

Viitteet 86



III

1. Johdanto

Biopolttoaineiden käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana selvästi niiden

ympäristöystävällisyyden vuoksi. Uudet polttoaineet ja polttomenetelmät, kuten leijupetipoltto, tuovat

mukanaan kuitenkin uusia polttoteknisiä ongelmia. Näin ollen myös polttoprosesseja on kehitettävä

ympäristön ja energian tuotannon kannalta parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Oulun yliopiston kemian laitoksella on jo vuosia tutkittu polttoainetuhkan kuonaantumis- ja

agglomeroitumisominaisuuksia. Kyseinen tutkimusryhmä on tutkinut petipartikkelien pinnoitteiden ja

liima-aineiden alkuainepitoisuuksia SEM-EDS (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-

Ray Spectroscope) analytiikan avulla.1 SEM-EDS on semikvantitatiivinen mittausmenetelmä, jolla

mittaus voidaan kuitenkin tehdä mikroskooppisen pienestä alueesta. Tämä menetelmä antaa tuloksena

alkuaineiden pitoisuuksia, mutta pitoisuuksien tulkinta ja hahmottaminen vaativat omat menetelmänsä.

Tutkittuja polttoaineita ovat olleet turve ja biopolttoaineet, kuten puu. Erilaiset biopolttoaineet eroavat

poltto-ominaisuuksiltaan huomattavasti. Poltto-ominaisuuksiin vaikuttavia alkuaineiden pitoisuuksien

eroja on havaittavissa muun muassa biopolttoaineen tai turpeen kasvumaaperän mukaan. Ongelmana

näiden polttoaineiden lämmöntuotannon polttoprosesseissa on tietyissä olosuhteissa mahdollisesti

leijupetikattiloissa ilmenevä petimateriaalin yhteenliimautuminen, eli agglomeroituminen.

Agglomeroitumisen muodostumisen tunnistaminen ohjelman avulla on ollut tämän työn yksi

tärkeimpiä tarkoituksia.

Polttoprosesseissa ilmenevät haitalliset tapahtumat eivät eri polttoaineilla noudata samoja kemiallisia

rektioita. Heterogeenisuus voi johtua muun muassa polttoaineesta ja esimerkiksi turpeen nostosuon tai

puun hakkuumaaston maaperästä. Yleisesti tuhkan koostumukseen vaikuttavat poltto-olosuhteet,

kemialliset tekijät, kuten polttoaineen kemiallinen koostumus ja partikkelikoko kemiallisen

reaktiivisuutensa kautta.2 Tuhkapartikkelien koolla on edelleen merkittävä vaikutus haitallisiin

reaktioihin, kuten kuonaantumiseen, likaantumiseen, korroosioon ja eroosioon. Muita tavoitteita ovat

muun muassa savukanavien likaantuminen, sekä typen ja rikin oksidien päästöjen minimointi.

Leijupetikattiloiden polttoprosesseissa syntyy tuhkaa ja petimateriaalin pinnoitteita. Tuhka on joko

lento- tai pohjatuhkaa ja niiden valmistamista jäljitellään myös laboratorio-olosuhteissa tekemällä niin

sanottua standardituhkaa. Polttoaineita analysoimalla tarvittavaa informaatiota ei saada, sillä palamisen

aikana ongelmia aiheuttavat kemialliset systeemit muuttuvat olennaisesti. Näissä tutkimuksissa

analysoitu seos tuhkasta ja petimateriaalista on peräisin pilot-mittakaavan polttokokeista. Petimateriaali

oli pilot-mittakaavassa puhdasta kvartsihiekkaa ja teollisuusmittakaavassa yleensä luonnonhiekkaa.

Tämä tutkielma koostuu kahdesta osasta: kirjallisuusanalyysista ja kokeellisesta osasta.

Kirjallisuusanalyysi luo pohjan monimuuttujamenetelmien ja monimuuttujasysteemien esityksen
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ymmärtämiselle. Syvällisten matemaattisten mallien ymmärtäminen ei ole olennaista nykyisillä

ohjelmistoilla. Olennaista on ymmärtää perusideat mallien takaa ja tuntea matemaattisten mallien

soveltuvuus ja niillä saatavien tulosten rajat.

Kokeellisen osan aiheeksi valittiin agglomeraation tutkimus, koska sen tulkintaan tarvittavaa

kemiallisesti heterogeenisen polttoaineiden analyysimetodia ei ollut saatavilla. Tarvittavan tehokkaan

työkalun kehittelyn yhteydessä löydettiin myös uusia analyysi- ja esitystapoja. Tutkituissa näytteissä

mikään muuttuja ei yksiselitteisesti korreloi pelkästään yksittäisen muuttujan suhteen vaan muuttujia ja

vaikutuksia on monia. Analysoidun datan esittämisen tapaa kehiteltäessä on ensin perehdytty

monimuuttujamenetelmien ja vastaavien ohjelmistojen tarjoamiin esittämistapoihin. Tällaisessa

tutkimuksessa monimuuttujamenetelmät ovat olennainen tapa käsitellä dataa. Työn tuloksena syntynyt

ohjelma tarjoaa Oulun yliopistolla tehtävän agglomeroitumisen tutkimuksessa tarvittavan

perustyökalun.
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1. Monimuuttujamenetelmien mahdollisuudet

Käytännössä kaikkiin kemiallisiin prosesseihin vaikuttaa useampi kuin yksi muuttuja. Synteesin

nopeuteen ja saantoon, tai niiden suhteeseen vaikuttavat muun muassa lämpötila, paine, katalyytit,

reagenssien määrä, sekoitus. Yleensä tilanne on pyritty pakottamaan yksinkertaiseksi malliksi, jossa

synteesin saantoa on 'tarpeeksi' kunhan lähtöaineita lisätään kolviin 'oikeat' moolimäärät ja käytetään

'sopivaa' lämpötilaa. Näinkin saadaan yleensä haluttu tuote, jota on tarpeeksi, jotta se voidaan erottaa ja

tunnistaa. Mutta käytännössä teollisuuden synteesiprosesseille ei kelpaa edellä mainittu

approksimatiivinen tarkkuus. Tuotteen saanto on optimoitava, jotta saanto olisi mahdollisimman suuri

ja reaktioaika olisi mahdollisimman lyhyt. Ja jos rahaa suinkin riittää, myös jätteiden syntymistä

vähentävään prosessin suunnitteluun kannattaisi kiinnittää huomiota. Tämä on myös kemian

koesuunnitteluna tunnettu osa-alue.

Monimuuttujamenetelmiä ovat myös näytteiden ja niistä saatujen tulosten lajittelumenetelmät, joissa

pyritään muun muassa luokitteluun erilaisten ominaisuuksien pohjalta. Mittausdatan määrä kasvaa

usein hyvinkin suureksi, jolloin yksinkertaisen näköisen esimerkiksi puurakenteen laadintaan on

välttämätöntä käyttää tietokoneohjelmistoja ja järjestelyalgoritmeja.

Tulosten pohjalta on usein tehtävä jaotteluja. Usein jaottelun perusteet eivät ole yksiselitteisiä, jolloin

koordinaatiston pyörittely ja pääkomponenttianalyysi tuovat tulosten tulkintaan uutta valoa. Ilman

matemaattista monimuuttuja-analyysia ongelmia tuottavat usein myös hajontakuviossa päällekkäin

menevät eri ryhmien tulokset. Rajanveto halutun tuloksen saamiseksi on siis rajatapauksissa

menetelmistä ja myös käyttökohteesta riippuvaista. Esimerkiksi kliinisen kemian määritystarkkuudella

vain varmasti terveet potilaat voidaan lähettää kotiin terveinä ja muille on tehtävä lisätutkimuksia.

Kaikille luonnontieteilijöille tuttu perusmetodi kalibroinnin suhteen on pienimmän neliösumman

sovitus. Lineaarinen regressio on pienimmän neliösumman sovellus. Edelleen lineaarisesta regressiosta

on sovitus muun muassa käyrälle, useammalle kuin kahdelle muuttujalle, sovellus pääkomponenttien

suhteen. Esimerkiksi spektroskopiassa on yleisesti totuttu käyttämään vain pienimmän neliösumman

menetelmää mittauksen vasteen logaritmimuunnoksen jälkeen. Ongelmana on yleensä kuitenkin

häiritsevien aineiden vaikutus kyseiseen mittausvasteeseen mitatulla aallonpituudella ja ei-lineaariset

eli kaartuvat kalibrointisuorat. Tätä vaikutusta voidaan huomattavasti korjata huomioimalla muidenkin

taajuuksien vasteet ja tekemällä niistä monimuuttujasovitus.

Monimuuttujamenetelmien sovellutuksille on käyttöä esimerkiksi kemiassa, geologiassa, biologiassa,

psykologiassa, sosiologiassa ja lääketieteessä. Pelkkää numeerista käsittelemätöntä tulosdataa

katsomalla johtopäätöksiä on yleensä melkein mahdotonta vetää, mutta analyysin jälkeen esimerkiksi

oliiviöljyjen geologinen tai saasteiden maantieteellinen lähtöpaikka on yllättäen mahdollista

määrittää.3:s.325,4
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Koska käytännössä käsin laskeminen ei ole enää mielekästä, on olennaista tuntea myös nykyisin

käytettävissä olevat ohjelmistot ja niiden tarjoamat graafiset mallinnustoiminnot. Niin sanotuista

peruspaketeista, kuten Microsoft Office: Excel löytyy laaja valikoima toimintoja, kunhan niiden

toiminta on vain ennalta tunnettua.5 Samoin graafiset mallinnustoiminnot ovat yllättäen riittäviä

moneenkin sovellutukseen. Kuitenkin syvällisempää analytiikkaa varten on omia ohjelmistoja kuten

esimerkiksi Matlab, Statistica ja Modde.6-8

Miksi esimerkiksi orgaanisen kemian erikoistyötekijän tulisi tuntea monimuuttujamenetelmiä? Jotta

oikeaa yhdistettä tiettyyn tarkoitukseen voitaisiin valmistaa erilaisista lähtöaineista, on sen rakenne

ensin ennustettava haluttujen funktioiden pohjalta.9 Kun yhdiste on saatu syntesoitua, on se

tunnistettava10,11 monimutkaisestakin spektristä12:s.142 ja sen pitoisuus mahdollisesti määritettävä13-15.

Jatkoa ja mahdollista julkaisua varten lienee suositeltavaa optimoida saantoa ja esimerkiksi

reaktioaikaa.8, 16-18 Fysikaalisen kemian kannalta reaktiossa saattaa olla vielä kineettisiä ominaisuuksia,

jotka pitää pystyä mittaamaan.19 Näissä kaikissa osa-alueissa voidaan ja kannattaakin hyödyntää

monimuuttujamenetelmiä!

1.1. Yleistä monimuuttujamenetelmistä

Jotta matemaattisesta mallista ja tilastotieteellisistä menetelmistä saataisiin ’oikeat’ tulokset, on ensin

määriteltävä mitä tulokseksi halutaan. Eri nimiset mallit, eri luokat ja tekniikat ovat lähinnä erilaisten

tilastotieteellisten mallien erilaisia sovelluksia. Siksi ei ole olennaista tietää, mikä on juuri kyseisen

menetelmän nimi ja kirjainlyhenne, vaan mistä tekniikasta on kyse.

Varsinkin monimuuttujamenetelmissä, kun lasketaan suuria datamääriä, on tietokoneen ja eri

ohjelmistojen käyttö välttämätöntä. Ohjelmista6-8,20,21 ja ohjelmapaketeista5 löytyvien toimintojen

perusteet on kuitenkin tunnettava, ennen kuin niitä voi käyttää tehokkaasti. Valitettavasti vain monen

kemistin matemaattinen osaaminen loppuu kesken kun siirrytään esimerkiksi PLS- (Partial Least

Squares) metodeihin ja matriisialgebraan. Varsinkin tässä vaiheessa on syytä tuntea tulosten perusteet

käytännön kannalta ja niiden laskeminen ohjelmalla. Ei kuitenkaan ole tarvetta tuntea käsin laskemista.

Tilastotieteen monimuuttujamenetelmiä on vaikea jakaa tarkkoihin luokkiin esimerkiksi kemiallisten

analyysikohteiden perusteella. Luokkien välinen karkea jaottelu kemistin kannalta voisi olla:

Liuoskemia, spektrien tulkinta, prosessin ohjaus ja hallinta, biokemia, lääketiede, geologia ja biologia.

Käytännössä esimerkiksi kalibrointi on osa jokaista edellä mainittua osa-alueetta. Eri menetelmiä

käytetään monilla tieteenaloilla ja tulostenkin pohjalta kohderyhmä olisi käytännössä vain jossain
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luonnontieteilijöiden joukossa. Tästä syystä ehkä paras tilastotieteellisiin menetelmien tutustumisen

lähestymistapa on perustulkintatapoihin tutustuminen ja sovellusten tutkiminen tältä kannalta.

Käsiteltävästä aiheesta on Chemical Abstaktin mukaan julkaistu ainakin seuraavat neljä väitöskirjaa.

Niiden käsittelemät lähestymistavat olivat sovellutuksia ‘Multivariate data analysis: applications in

analytical chemistry’22, monikomponenttinen infrapuna-analyysiä ‘Optimization methods for the

multivariate analysis of infrared spectral and interferogram data (chemometrics)’23,

monimuuttujaregressiosta ‘Multivariate statistical regression methods for process modeling and

experimental design (finite impulse response, recursive updating, adaptive control)’23 ja tandem-

massaspektrometriasta PCA:n avulla ‘Interpretation of tandem mass spectra using principal

components analysis (mass spectrometry)’25.

Monimuuttujamenetelmien perusteita selittäviä kokoelma-artikkeleja löytyi muun muassa

monimuuttujakalibroinnista26, kemometrian kirjallisuuteen ja artikkeleihin liittyvästä

vuosiyhteenvedosta27 ja keinotekoisista neuroverkoista28. Lisäksi monimuuttujakalibroinnista on

suositeltu29 uutta kirja, Multivariate calibration30.
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2. Ryhmittely

Ylensä kemian ryhmittelymetodeista31 voidaan käyttää myös nimitystä hahmon tunnistus (pattern

recognition).32 Ryhmittely voidaan tehdä kuten normaalisti 'käsin' (supervised) tai vaihtoehtoisesti

muokata ja piirtää automaattisesti (unsupervised). Koska nykyisin käytettävissä olevilla tietokoneilla

tehdään luokittelut suurellekin datamäärälle sekunneissa, on mahdollista ja suositeltavaa käyttää useita

erilaisia automaattisia luokittelumetodeja ja valita niistä paras tulosten pohjalta.

Yksinkertaisin ja useinkin tehokas luokittelun lähtökohta on hajontakuvio mitattujen vasteiden suhteen.

Esimerkkinä hajontakuvio suolaisuuden ja lämpötilan mukaan kuvassa 1. Siinä erottuvat yksinkertaiset

erityyppiset alueet.

Kuva 1: Lämpötila-suolaisuus diagrammi COUPPB90-1 risteilyllä otetuista vesinäytteistä. SW,

pintavettä; IW, murtovettä; DW, syvää vettä.33

Ongelmiksi tulevat päällekkäin sijoittuvat alueet, joita voidaan tutkia paremmin koordinaatistoa

pyörittämällä34,35:s.186 (ks. kappale 3.5 Monimuuttujaregressio), käyttämällä polynomifunktiota rajan

vetoon12:s.133 tai useamman muuttujan tapauksessa hyödyntämällä muita muuttujia eli dimensioita

jakoperusteiden määrittämiseen36.

Luokittelun tulosten tulkinnassa kliininen kemia lähestyy asiaa varmalta kannalta.36 Jos terveiden ja

sairaiden potilaiden analyysitulosten jakaumat ovat päällekkäin, sairaita ei saa luokitella terveiksi.

Mutta toisinpäin saa tapahtua tietyllä todennäköisyydellä, jolloin yleensä jatketaan muilla

tutkimusmenetelmillä. Jotta tämä jako olisi voitu tehdä, on käytetty tunnettuja tapauksia (training set),

joiden pohjalta samanlaisia tapauksia on voitu jaotella.36-38 Varsinkin tämä vaatimus edellyttää monilta

menetelmiltä mittaustulosten keskinäistä vertailua monilla muilla jatkossa esille tulevilla menetelmillä.

Erityisesti kliinisesti sairas tai terve ryhmittelyn lisäksi tapauksilla on erilaisia numeerisia arvoja.

Euklidisen etäisyyden (Euclidean distance) laskeminen useammassa dimensiossa on helppoa, ja se

soveltuu niin hajontakuvion avulla tehtävään alueiden erottamiseen kuin muuhunkin luokitteluun.
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Euklidisen etäisyys on määritelty kahdessa dimensiossa kahden pisteen (kaavan 1 pisteiden (x1, y1) ja

(x2, y2)) välille:

DEuclid = ( ) ( )x x y y2 1
2

2 1
2− + − (1)

Euklidisen etäisyyden avulla piirretyillä kuvioilla voidaan hahmottaa yksinkertaisia jakaumia

hajontakuvioiden tapaan. Samalla voi ilmetä mahdollinen lineaarinen riippuvuus ympyrän muotoisen

kaksiulotteisen jakauman muuttuessa elliptiseksi, kuten kuvassa 2. Lisäksi neliöllä merkitty piste

voidaan selvästi erottaa harha-arvoksi (outlier).

Kuva 2: Keskiarvon Euklidisen etäisyys (kaksidimensionaalinen). Fiktiivinen esimerkki.35:s139

Selitys: Arvot D1 ja D2 on laskettu Euklidisia etäisyyksiä muuttamalla (katso kaava 1).

Useammalle dimensiolle jo pelkkä pisteiden välisten etäisyyksien hajonnan tutkiminen voi tuoda esille

uutta informaatiota. Kuvassa 3 on useampi dimensio (yli kaksi dimensiota), Euklidisia etäisyyksiä on

piirretty toistensa avulla uusilla muuttujilla D1 ja D2.
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Χ  normaali, ∆  syöpä,    ennustetapaus normaalille, O ennustetapaus syövälle

Kuva 3: Graafinen tulkinta hiusnäytteistä Euklidisen etäisyys perusteella.36

Selitys: Arvot D1 ja D1 on laskettu Euklidisia etäisyyksiä muuttamalla.

Etäisyyksien mittaamiseen voidaan käyttää lyhyimmän etäisyyden lisäksi akseleiden suuntaisia, saman

pituisia liikkeitä (city-block). Variaatioita löytyy myös ryhmittelyn rajan vedon suhteen, sillä vaikka

kahden pisteen välillä olisikin pienin esiintyvä etäisyys, ne voivat kuitenkin olla eri ryhmien jäseniä

esimerkiksi mallin epälineaarisuuden vuoksi, kuten kuvassa 6.

2.1. Puurakenne: Taksonomia

Kun dataa on valtavasti monesta näytteestä, joista jokaisesta on mitattu monta vastetta (mittaustulosta,

esimerkiksi eri alkuaineita), voidaan aloittaa ensin niiden järjestelemisestä. Esimerkiksi lajiteltaessa

näytteitä maa-ainesten hivenainepitoisuuksien perusteella39,40, pelkkää keräämisjärjestystä parempi

luokittelu on tietyn alkuaineen pitoisuuden mukaan kuten kuvassa 4. Mutta tämä yksi valittu

luokitteluperuste tuskin korreloi kaiken muun näytteistä mitatun informaation kanssa. Kaksi eri

pitoisuuksia luokiteltavaa alkuainetta sisältävää näytettä voivat hyvinkin olla muiden alkuaineiden

suhteellisilta osuuksiltaan lähinnä toisiaan.
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 Jos esimerkiksi eri kvalitatiiviset näytteet on sijoitettu vaaka-akselille, niin pystyakselilla voidaan

esittää näytteiden erojen suuruus. Esimerkkinä kuvassa 4 luokittelu valmiilla ohjelmalla laskettuna

myöhemmin esiteltävän pääkomponenttianalyysin painokertoimen perusteella.

Kuva 4: Ryhmittelykuvio painokertoimista yhdistetyille Tamm's reagenssin liuottamis informaatiolle.39

Selitys: Viitteessä 39 tutkittiin hivenaineiden liukenemista kokonaisuudessaan eri reagensseihin, muun

muassa Tamm's reagenssiin. Kuvaus dendrogrammin avulla.

Ehkä selvempi esimerkki kuvassa 5, jossa syöpätapauksia on luokiteltu hiusten metallipitoisuuksien

perusteella. Nyt vaaka-akselilla oleva etäisyys on Euklidinen etäisyys. Eli keskellä kuvaa 5 olevien

tapausten 16 ja 18 ero toisistaan on vain luokkaa 20. Toisaalta sairaat ja terveet eroavat toisistaan

vähintään luokkaa 100 olevalla etäisyydellä.

Kuva 5: Dendrogrammi (Wald metodilla) normaali- ja syöpäryhmästä hiusten metallipitoisuuksien

perusteella (ennustusnäytteet).36
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Kuvissa 4 ja 5 esitetty dendrogrammi oli tehty vain etäisyyksien pohjalta, mutta lajitteluun löytyy

useita erilaisia tekniikoita ja algoritmeja. Käytännössä voidaan esimerkiksi etsiä suurimmat

korrelaatiot.35:s.35 Nämä rivit ja sarakkeet voidaan nyt yhdistää, jolloin esimerkiksi muuttujista A ja B

saadaan yhteinen muuttuja AB. Näin voidaan käydä kaikki muuttujat läpi ja saadaan vastaava

dendrogrammi kuin kuvissa 4 ja 5. Haittana on informaation häviäminen rivien ja sarakkeiden

poistossa. Tämä metodi on kuitenkin yksinkertainen ja sovellettavissa muun muassa ohjelmallisesti yli

kahden faktorin systeemeihin.

Menetelmiä ja algoritmeja löytyy kuitenkin useita, ja sopivan löytämiseksi on suositeltavaa kokeilla

niistä useampia.3,12 On lisäksi muistettava että vaikka kaksi aluetta saataisiinkin matemaattisella

käsittelyllä täysin eristettyä toisistaan (kaksi eri tapausten pistejakaumaa omiksi alueikseen), kyse on

yleensä jossain muodossa jatkuvajakautuneesta funktiosta (tai informaatiosta).

Monimuuttujamenetelmiä kuvaava viitekirja 35 käyttää esimerkkinään läpi kirjan sinänsä yksiselitteistä

jakoa ja erottelua väärien ja oikeiden setelien välillä. Näin ollen esimerkiksi Euklidisten

etäisyysjakaumien perusteella vääriä ja oikeita seteleitä eroteltaessa saadaan varmuus luokasta tai

ryhmästä vain tietyllä todennäköisyydellä. Etäisyys on neliöllinen, joten etäisyys on sama ympyrän

säteellä keskipisteestä, kuten kuvassa 2.

2.2. Rajanveto: Erotteluanalyysi

Rajanveto näytteiden kuulumisesta tiettyyn ryhmään on usein kiinni analyysin käyttötarkoituksesta.

Kun kyseessä on esimerkiksi alkuaineen olemassaolon tunnistus, signaalin on noustava yli

tunnistusrajan (LOD limit of detection). Tunnistusraja on yleisesti 3σbl + ybl , mutta hajonta on erilainen

erilaisille laitteille ja menetelmille, joten kyseinen määrittely joudutaan tekemään uudestaan.10,11

Itse rajaus voidaan tehdä hahmon tunnistusmenetelmien avulla ja rajauksilla, mutta valvomattomaan

automatisoituun mittaukseen raja on oltava selvä. Hajonta kuvioon piirretyn erottavan suoran

toteuttaminen automatisoituihin systeemeihin on helppoa. Toiminto on näin ollen vastaava kuin suoran

veto lineaarisessa regressiossa. Tarkennusta rajan vetoon tuo joissain tapauksissa, erityisesti

kemiallisissa systeemeissä, toisen tai korkeamman asteen funktion käyttö. Tästä esimerkki kuvassa 6,

jossa käyrä erottaa alueet paremmin kuin suora.
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Kuva 6. Hajontakuvio (viitteen) taulukosta 1 ja laskettu neliöllinen erotusfunktio. Fiktiivinen

lähtöaineisto.12:s.133

Joissain tapauksissa on alkuperäinen koordinaatisto eli käytettyjen akselien kuvaamat vasteet hylättävä

ja tarkasteltava asiaa uudesta näkökulmasta. Jo kahden muuttujan tapauksessa populaatio jakautuu

helposti ei ympyrän vaan vinon ellipsin muotoiseen jakaumaan.41 Varsinkin kliinisesti on voitava

käyttää erilaisia rajanvetoja useammassa ulottuvuudessa ja tällainen malli erottelee tapauksia joita ei

voi yhdellä muuttujalla tai ympyrämallin mukaan erotella.

Data voidaan suoran tulkinnan lisäksi peilata nyt uusille muuttujille, joille tulokset antavat esimerkiksi

lineaarisen riippuvuuden tai selkeän jakauman. Jos tuloksia on tarvetta siirtää takaisin alkuperäiseen

koordinaatistoon, se ei ole mikään ongelma käytetyillä menetelmillä.

Esimerkiksi jos kahdella mitattavalla vasteella on hyvä lineaarinen korrelaatio, mallin tutkimisessa

auttaa tulosten sijoittaminen koordinaatistoon molempiin muuttujien suhteen.3:s.358 Näin myös virhettä

muussa tapauksessa kasvattavat harha-arvo saadaan tehokkaasti pois, esimerkki kuvassa 7.
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Kuva 7. Harha-arvon tunnistus kahden aallon pituuden mittaamisella. Fiktiivinen tapaus. 3:s.358
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3. Kalibrointi

Kalibrointia tarvitaan yleisesti vasteen tai vasteiden kertoimien määrittämiseen. Perinteisesti

lineaarinen kalibrointi tehdään kahden muuttujan välillä, jolla ennustetaan yhtä muuttujaa.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään malli, esimerkiksi y = 0 + 50 x. Toisessa vaiheessa saatujen

kertoimien avulla lasketaan ennuste uusista vasteista. Siis ensin mitataan 10 ja 20 mMol/l liuoksien

absorpanssit, joista esikäsittelyssä on otettu transmittanssin logaritmimuunnokset (A = -log T). Jos

muunnetut vasteet olisivat 0,20 ja 0,40 A (suhteellinen intensiteetti), niin tuntemattoman näytteen

vasteesta 0,30 A saadaan lineaarisesti toisessa vaiheessa 15 mMol/l.

Perinteinen kalibroinnin muoto on jatkossa kuvattu lineaarinen regressio, joka tunnetaan myös

sovelluksena pienimmän neliösumman menetelmänä. Kalibrointia tehdään vastaavasti

polynomifunktiolle (kuvassa 6), monimuuttujafunktiolle (MLR), pääkomponentti- (PCR Principal

component regression) ja PLS- (PLS partial least squares) menetelmillä. Näihin malleihin on

mahdollista saada yhden vasteen sijasta useita vasteita. Kalibrointi voidaan tehdä jopa neuroverkolle

jolloin vasteet saattavat olla tietyissä tapauksissa jopa näitä perinteisiä matemaattisia metodeja

parempia ja virhearvoiltaan pienempiä.

Kalibrointiin kuuluu virhearvon määritys, joka on mahdollista kaikissa edellä mainituissa tapauksissa.

Laajennetuissa malleissa huomioidaan kalibroinnissa syntyneet virhearvot, esimerkiksi kun spektrin

tietyillä aallonpituuksilla intensiteetti ei korreloi oikein konsentraatioon. Näille annetaan

kalibrointivaiheessa pienet kertoimet. Tällaisia virhearvoja sisältävät muuttujat etsitään korrelaation tai

variaation pohjalta, menetelmästä riippuen. Näin ollen tätä mallia sanotaan pehmeäksi

mallintamiseksi.26

Suurelle datamäärälle ja monimuuttuja systeemeille tehdään usein mallin tai tässä tapauksessa mallin

yksinkertaistamista muuttujien vähentämiseksi. Kalibroinnissa on kuitenkin tarkoituksena hakea

parasta mahdollista sovitusta kalibrointipisteistä, joten merkittävyyden rajoilla olevan datan mukaan

ottaminen on joissain tapauksissa perusteltua. Näin tapahtuu muun muassa PLS-menetelmässä.

Kaikissa metodeissa on muistettava datan esikäsittelyn tärkeys. Esimerkiksi logaritmimuunnos on

perusedellytys lineaariselle regressiolle spektrometri datasta. Samoin FT-IR spektrometrien

tulkitsematonta spektriä kannattaa fourier-muuntaa ennen PLS-mallinnustakin. PLS- ja PCR- ja

neuroverkko- (neural network) metodeilla monen muuttujan systeemeissä on lisäksi olennaista koodata

data niin että se on nollan ympärillä vaihteluvälillä ± 1.
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3.1. Lineaarinen regressio

y =b0 + b1 * x (2)

Kaavassa 2 b0 on origon valintaan liittyvä muuttuja, b1 on kerron vasteelle x. Tämä kaava kuvaa

tavallista regressiosuoraa.

Lineaarinen regressio on hyvin tunnettu sovellus pienimmän neliösumman menetelmästä, joka on tuttu

menetelmä jokaiselle peruskurssit käyneelle. Syvällisemmin asiaa opiskeltaessa eteen tulevat

satunnaisvirheiden arvioiminen tietyllä luottamustasolla.

Lineaarisen regression laskuissa on oletuksena että muuttujassa x ei esiinny virhettä, vain y-akselilla.

Oletuksiin kuluu myös homoskedastisuus, eli kaikkien kalibrointialueen mittauspisteiden hajonnan

tulee olla vakio.

Koska malli on lineaarinen, muun muassa Beerin lakia noudattava spektroskooppiset logaritmiset

mittausvasteet muuttuvat konsentraation suhteen, on käyttäytyvä vasteen on muunnettava ennen

sovitusta. Käytännössä tästä muuntamisesta voi vaikeammissa tapauksissa tulla lisäongelmia, kun

pelkkä logaritmimuunnos ei riitäkään, vaan tarvitaan lisäksi esimerkiksi eksponentaalista korjausta.42

3.2. Polynomiregressio

Lineaarisen regression lisäksi on olemassa vastaava polynomiregression, joka antaa vastaavan

sovituksen ja vastaavat sovituksesta johtuvat virhearvot menetelmäkohtaisilla kaavoilla kuin

lineaarinen regressio.12:s163 Joidenkin mittaustulosten kalibrointiin oikein sovitettu polynomiregressio

antaa siis paremman tuloksen kuin lineaarinen regressio, koska korjaus tehdään sovittamalla. Toisaalta

virhesovituksen vaara on ilmeinen, jos graafista tarkastelua ei tehdä huolella. Virhesovituksen karkea

esimerkki kuvassa 15. Polynomifunktion kautta päästään käsittelemään ei-lineaarisia (non-linear)

funktioita.

3.3. Klassinen regressio

Monimuuttujamenetelmien historiallisen kehityksessä ensin kehittyi klassinen regressio (CLS, classical

least-squares), joka on lineaarinen regressio useammalle selittävälle mitatulle vasteelle.26 Malli sisältää
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paljon oletuksia, muun muassa x-akselin tarkan arvon ja muuttujien korkeintaan pienen korrelaation.

Tämän vuoksi se käy vain tilanteeseen: 'Kaikki menee hyvin'. Kaavassa 3 CLS-malli yleistettynä.

y = b1* x1 + b2* x2 + ... + (3)

Huomioi b0:n puuttuminen, yksinkertaistamisen vuoksi.

3.4. Monimuuttujamallit

Jos esimerkiksi AAS (atomiabsorptiospektrometria) menetelmällä mitataan Sb pitoisuutta

aallonpituudella 217,6 nm ja mukana on Pb, jonka absorptio on vieressä 217,0 nm, voi piikkien

päällekkäin meneminen aiheuttaa yhden muuttujan (univariate) tapauksessa mittausvirheen.26

Monimuuttujamenetelmillä Pb piikin intensiteetti voidaan huomioida, joka taas vaikuttaa Sb:n

ennustettuun pitoisuuteen. Tällaiset ongelmat tulevat esille erityisesti spektriä tulkittaessa, jolloin

useamman mitatun pisteen intensiteetin mittaus on olennaista.

Monimuuttujakalibrointi eroaa edellisistä siinä, että tulosta y selittää useampi kuin yksi mitattu vaste

kaavan 4 mukaan.

y = b0 + b1* x1 + b2* x2 + ... + (4)

Perinteisiä menetelmiä, kuten pienimmän neliösumman menetelmää ja CLS, joissa tulos on suoraan

lineaaristen tulosten kombinaatio, sanotaan kovaksi mallintamiseksi (hard modeling).26 Vastaavasti

joissain monimuuttujaregression sovellutuksista, kuten PCR- ja PLS-metodeissa käytetään nimitystä

pehmeä mallintaminen (soft modeling), sillä eri komponenttien painokertoimien määräytymiseen

vaikuttaa niiden lineaarisen mallin hyvyys. Tästä syystä pehmeiden mallien käyttö ei vaadi

periaatteessa kemiallisen systeemin täydellistä tuntemista oikeellisen kalibroinnin suorittamiseksi. Siis

esimerkiksi pehmeä mallintaminen ei vaadi spektrin jokaisen piikin lähteen tuntemista ja kaikkien

mitattujen intensiteettien täydellistä lineaarista korrelaatiota mitattavaan suureeseen ilman toisen

lähteen häiritsevää spektraalista peittämää.

3.5. Monimuuttujaregressio

Kun x-koordinaatti ei ole enää tasaiselta väliltä ja sisältää mahdollisesti virheitä, mallia on

laajennettava tämän huomioimiseksi. Lähteestä riippuen puhutaan esimerkiksi
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monimuuttujaregressiosta (MVR multivariate regression) tai monilineaarisesta regressiosta (MLR

multiple linear regression).27 Edelleen ominaisuudet riippuvat lähteestä. Monimuuttujamenetelmät

voidaan kuitenkin yleistää laajennukseksi edellämainitusta CLS-metodista.

Pienimmän neliösumman menetelmässä pisteiden etäisyys regressiosuorasta mitattiin pystysuunnassa.

Joissain pidemmälle menevissä regressiosovituksissa käytetään niin kutsuttua ortogonaalimallia, jolloin

etäisyytenä käytetään regressiosuoraa vastaan kohtisuorassa olevaa etäisyyttä. Ortogonaalisista

etäisyyksien suunnista regressiosuoran suhteen on esimerkki kuvassa 8.

Kuva 8. Ensimmäinen komponentti (PCR) esimerkkiin (viitteen) taulukossa 2.3:s.348

Monimuuttujaregression rajoituksena on kuitenkin se, että kalibrointivaiheen mittauksia on oltava

vähintään yhtä monta kuin mitattavia vasteita. Tätä rajoitusta ei ole PCR- ja PLS-metodeissa.

3.6. Pääkomponenttiregressio (PCR principal component

regression)

Kun muuttujien määrä kasvaa tarpeettoman suureksi ja niitä pitää esimerkiksi mallintamissyistä

vähentää, päästään yleisesti vähintään n-1 tai n-m (m<n) muuttujan tapaukseen. Muuttujia

vähennettäessä informaatiota luonnollisesti katoaa jonkin verran, joten esimerkiksi harha-arvosta tai

kohinasta kertova informaatio voi hävitä. Toisaalta kohinan häviäminen voi olla hyvä asia.

Pääkomponenttianalyysi (PCA principal component analysis) luokitellaankin siksi muun muassa

SPSS-ohjelmassa21 muuttujien vähentämisoperaatioksi.33,36-40,43-47
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Esimerkiksi kolmen muuttujan tapauksessa, kolmesta ulottuvuudesta haetaan suora, jolle on paras

sovitus kalibrointisuoran suhteen ja yhdistetään komponentit, joilla on suurin korrelaatio. Toisin sanoen

haetaan matemaattisesti suoran, joka kulkee parhaiten pisteiden keskellä. Suurimman variaation

omaava dimensio otetaan pääkomponenttianalyysissä 'x-akseleiksi', joille pisteitä kuvataan

kohtisuorassa olevilla eli ortogonaaleilla vektoreilla. Näin tämän 3d avaruuden suoran suhteen on saatu

peilattua kolme muuttujaa kahteen dimensioon.

Jos lineaarisessa regressiomallissa on sellaiset muuttujat, jotka korreloivat keskenään, niin siitä seuraa

multikollineaarisuustilanne. Tällöin kertoimien merkit voivat vaihtua. Juuri tällainen korrelaatio ei

aiheuta ongelmia PCR- ja PCA-metodeissa.

Edelleen useampiin ulottuvuuksiin mentäessä käytetään vain kohtisuoria eli ortogonaalisia kuvauksia

muuttujia. Tämä ehto rajoittaa loppupään vähämerkityksellisten komponenttien mukaan ottamista

malliin. Lisäksi käytännön kannalta malliin otettavien pääkomponenttien hakeminen ei ole enää

mielekästä, jos esimerkiksi löytyneet komponentit kuvaavat jo 99 % vaihtelusta. Näistä edellä

esitetyistä määrityksistä seuraa että saatujen muuttujien määrä voi olla huomattavasti vähemman kuin

n-1.

Koska kertoimia on useampia eri muuttujien, niitä voidaan nyt kuvata esimerkiksi histogrammeina tai

esimerkiksi alkuaineiden pitoisuuksina eri komponenteissa piirakkakuvion avulla, kuten kuvassa 9.8

Tällainen kuvaus paljastaa suurimman merkityksen omaavat muuttuja.
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Kuva 9: Kemialliset koostumukset neljästä selvitetystä komponentista ei-spesifisen uuttokokeen

datasta.40

Pääkomponenttianalyysin tuloksena saadaan seuraavassa esitetty hajotelma.29 Ensin selittävien

muuttujien matriisi jaetaan kolmeksi matriisiksi:

X = T P’ + E (5)

jossa näytteiden pistearvojen (score) matriisin T:n ja muuttujien latausten (loading) matriisin P’:n tulo

sisältää (ideaalisti) X:n systemaattisen vaihtelun. E on residuaalimatriisina mittausten kohina.

Toisessa vaiheessa etsitään T:n ja y:n välille yhteys MLR avulla:

y = [ ( T’ T )-1 ] T’ y (6)

T:n sarakkeet ovat ortogonaalisia, joten ne ovat lähempänä kuin X MLR:n perusoletuksena. Osa T:n

sarakkeista ei kuitenkaan ole yleensä relevantti y:n ennustaja ja myös T:n arvot sisältävät mittavirhettä,
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joten tässäkään eivät perusoletukset yleensä täyty. Esimerkiksi spektroskooppisten menetelmien

kalibroinnissa PCR toimii huomattavasti paremmin kuin MLR.

PCR- ja PLS-metodien yhteydessä malleja kuvataan seuraavilla termeillä: "Score function"

(Esimerkiksi 2d avaruudessa frekvenssiä kuvaavan käyrän kulmakerroin.), "Loading function", "Factor

score" (Vektori, jolla muodostetaan uudet muuttujat (todelliset kertoimet). Tämän avulla alkuperäisestä

datasta voidaan laskea arvio puuttuville arvoille2.), "Factor score Cofficent" (Kertoimet, jotka

määräytyvät edellä mainitulle tulosvektorille. Näistä käytetään myös nimitystä scores ja loadings.) ja

"Factor loading". Uudet faktorit, joille n-ulotteinen avaruus on peilattu. Nämä faktorit pyöritetään niin,

että niiden ero maksimoituu. Lisäksi kuvaavia lukuja kuten Eigenvalue, joka on laskettu

kovarianssimatriisista ja on samalla p:n komponentin varianssi!

Esimerkiksi Statistica7 ottaa mukaan vain ne faktorit, joiden eigenvalue on suurempi kuin yksi, kuten

taulukossa 1.

Taulukko 1. Eigenvalues eli itseisarvot

+--------------+-----------------------------------------------------+
| STAT.         |      Eigenvalues (factor.sta)                          |
| FACTOR     |      Extraction: Principal components          |
| ANALYSIS |                                                                    |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|                    |                 |  % total    | Cumul.    | Cumul.    |
| Value          | Eigenval  | Variance  | Eigenval  |    %         |
+--------------+------------+------------+------------+------------+
|      1             | 6.118369 | 61.18369 |  6.11837  |  61.1837  |
|      2             | 1.800682 | 18.00682 |  7.91905  |  79.1905  |
|      3             |  .472888 |  4.72888   |  8.39194  |  83.9194  |
|      4             |  .407996 |  4.07996   |  8.79993  |  87.9993  |
|      5             |  .317222 |  3.17222   |  9.11716  |  91.1716  |
|      6             |  .293300 |  2.93300   |  9.41046  |  94.1046  |
|      7             |  .195808 |  1.95808   |  9.60626  |  96.0626  |
|      8             |  .170431 |  1.70431   |  9.77670  |  97.7670  |
|      9             |  .137970 |  1.37970   |  9.91467  |  99.1467  |
|     10            |  .085334 |   .85334    | 10.00000 | 100.0000 |
+--------------+------------+------------+------------+------------+

Eigenvector (varianssi-kovarianssi matriisin) tai pääkomponentti44 sisältää tietyn lineaarisen

kombinaation kertoimet, joiden arvot muutetaan pyöritetylle koordinaatistolle, akseleille3:s.346 (u1, u2).

Komponenttien samankaltaisuutta voidaan tutkia niin sanottujen latauskuvioiden (loading function)

avulla, jotka kuvaavat mallien kertoimia. Kuvassa 10 erottuvat komponenttien akselien mukaisessa

hajonnassa tietyt alueet.
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Kuva 10: Näyte ja muuttujahajonta COUPPB90-1 risteilyn 112 näytteen pääkomponenttianalyysin I-II

tasossa. Kuvan selventämiseksi datapisteet on ryhmitelty seuraaviksi aliryhmiksi (viitteen) taulukon 3

ominaisuuksien mukaan: GR1: O; GR2: ∆ ; GR3: ∇ ; GR4: ; GR5: vinoneliö; GR6: *; GR7:

täytetty ∇ : GR8: täytetty vinoneliö; GR9: • .33

3.7. PLS

PLS (partial least squares) on uusi monimuuttujamenetelmä, edellä monimuuttujamenetelmiä

matemaattisesti kertaluokkaa vaikeampi, joka ottaa huomioon x- ja y-komponenttien

korrelaatiovirheet.9,10,14,15,19,48-60 Toisin sanoen sovituksessa huomioidaan mitattujen vasteiden lisäksi

esimerkiksi vastaava konsentraatio ja tutkitaan kokonaisuutena sovituksen virheen puitteissa sen

sopivuutta tietyllä painokertoimella malliin. Sopivalla mallina valinnalla saadaan paljon kertoimia ja

samalla varianssi kasvaa, mutta varianssin kasvaminen ei ole niin olennaista kun haetaan vain parasta

sovitusta suoralle tai käyrälle. Tulkinnan kannalta erona PCR-metodiin on lähinnä kertoimien

määrittely, johon PLS tapauksessa vaikuttavat myös kalibrointiarvot ja niistä johtuvat virheet mallissa.

PLS-malli ei sisällä edellä esitetyistä poiketen oletuksia x- tai y-komponenttien virheettömyydestä.

Muuttujia voi lisäksi olla enemmän kuin mittauksia, joka rajoittaa esimerkiksi MLR-mallia. Mallin

sovituksessa huomioidaan tulosten lisäksi siis kalibrointiarvot ja tutkitaan niiden virhettä. PLS-mallissa

luodaan kerroinvektori, jolla esimerkiksi spektrin eri aallonpituuksien arvot otetaan huomioon.

Kalibrointimallia luotaessa PLS-menetelmässä käytetään kahta algoritmia: PLS-1 huomioi vain

yksittäiset arvot kalibrointiarvosta (esimerkiksi konsentraatio) ja sitä vastaavasta



19

mittausvasteesta(esimerkiksi spektraalisen intensiteetin). PLS-2 pystyy sitä vastoin huomioimaan

mittausvasteet ja kalibrointiarvot yhtäaikaa sovituksessaan.

Matematiikka PLS-mallien takana ei aukea ilman syvällisempiä tilastotieteeseen suuntautuneita

opintoja, mutta tulosten tulkinta onnistunee kemistillekin. Mittausvasteiden X-matriisille ja tulosten y-

vektorille voidaan antaa:56,60

X = T Pt + E ja      y = T q + f (7) ja (8)

Missä haetaan yhteyttä riippumattomien muuttujien (selittäjien) X ja kalibrointikohteesta riippuvien

muuttujien (selittävien) y välille. Muuttujista X on N × M matriisi (esimerkiksi N kalibrointispektriä M

aallonpituudelta), y on N:n pituinen vektori. Niin sanotut scores on koottu A komponentista T

matriisiin, kooltaan N × A. Pt (t tarkoittaa transpoosi- eli käänteismatriisia) on A× M kokoinen ja

sisältää niin sanotut loadings riippumattomille muuttujille. q on riippuvien muuttujien, vektori y:n

loading. E-matriisi ja f-vektori ovat residuaaleja. Ortogonaalisoidut PLS-algoritmit tuottavat myös

A× M kokoisen loading weights matriisin W.

Toinen tapa esittää asia on29

X = TP' + E      ja      Y = U Q' + F (9) ja (10)

Kumpikin matriisi hajotetaan pistearvoiksi (scores) T ja U, ja latauksien (loadings) matriiseiksi (P' ja

Q') sekä residuaaleiksi E ja F. Pääkomponenttimalliin verrattuna ratkaisua kierretään (Kuva 11)

moniulotteisessa avaruudessa siten, että T:n ja U:n vastaavien sarakkeiden (u ja t) välinen lineaarinen

korrelaatio maksimoituu:

u = d t + g (11)

Pistearvojen latausten matriiseihin otetaan mukaan vain niin monta saraketta, millä saadaan pienimmät

ennustevirheet riippumattomille mittauksille (käyttäen apuna esimerkiksi ristivalidointia (cross-

validation)). Tässä X ja Y voivat sisältää virheitä ja sekä X että Y voivat korreloida keskenään.

PLS-tulosteina ohjelmat kuten Modde antavat lataus (loading plots), pistemäärä (score plots)

hajontakuvio ja PLS-kertoimia (PLS coefficients).8 Modden dokumentaation mukaan ne voidaan

havainnollistaa seuraavasti, kuvan 11 termein:16
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Kuva 11: Malli dimensionaalisesti, (merkittävien PLS-komponenttien määrä) on määritetty

ristivalidoinnilla, missä PRESS (katso alla) on laskettu jokaiselle dimensiolle. Valitaan pienimmän

PRESS (Predictive Residual Sum of Squares) arvon antava PLS-dimensioiden määrä.16

Selitys: Kolmen ulottuvuuden selittäjämuuttujista (mittauksista) x1, x2 ja x3 haetaan paras sovitus yhtä

dimensiota pienempään avaruuteen muuttujille t1 ja t2. Vastaavasti selitettävien muuttujien

(kalibrointiarvot) avaruudesta y1, y2 ja y3 haetaan paras sovitus u1 ja u2:lle. Kalibrointi saadaan nyt un:n

ja tn:n välille.

Lataus hajontakuviossa (loading plots) esitetään X ja Y painokertoimia kahden eri dimensioiden

välillä. Se näyttää muuttuja X:n vaikutuksen Y-muuttujaan ja korrelaatiorakenteen eri X ja eri Y-

muuttujien välillä. Erityisesti tämän avulla voidaan havainnollistaa kuinka vasteet vaihtelevat suhteessa

toisiinsa ja tietoa siitä mitkä tarjoavat samalaista informaatiota.

Pistemäärä hajontakuviossa (score plots) esitetään X ja Y pistemäärät tn-tm (tt) tai un-um (uu) voidaan

esittää ikkunoina X- ja Y-avaruuksiin. Samoin se näyttää miten mittaukset X ja vasteet Y sijoittuvat

suhteessa toisiinsa. Nämä kuviot näyttävät harha-arvot, ryhmät ja muut hahmot datassa. Vastaavassa tu

(tnun) kuviossa suhteet X ja Y matriisien välillä samaan tapaan kuin lineaarisen regression

sovituksessa, paljastaen kaartumiset ja harha-arvot.

PLS-kertoimia (PLS coefficients) Bm lasketaan jokaiselle Ym, jotka on ilmaistu X:n arvojen funktiona

oletuksina lineaarisesta neliölliseen malliin.
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Oikean komponenttimäärän ratkaiseminen on myös syvällisempi asia. Suurempi komponenttien määrä

saattaa auttaa selittämään jotain systeemiä syvällisemmin tai vain lisätä kohinaa. PLS-komponenttien

määrän valinnassa on suositeltu käytettäväksi RMSCV-virheen laskemista, joka on minimissään

parhaalle komponenttimäärälle kuva 12 mukaan.

Kuva 12: Optimaalisen PLS-mallin koon, hopt määräämin. Malli liittyy lähi-IR spektroskooppiseen

mittaukseen urean pitoisuudesta (mg/dL) monikomponentti vesiliuoksessa.26

PLS-sovituksesta on monia muunnoksia, muun muassa ei-lineaarisille ja keskeneräisille mallille on-

line prosessianalyyseissä.61 PLS-mallia ei käsitellä juuri ollenkaan oppikirjoissa, ehkä sen

matemaattisen vaikeuden vuoksi, mutta sen tehokkuuden vuoksi se on usein välttämätön. Vaikka

matemaattista taustaa ei tuntisikaan, nykyisillä tietokoneohjelmilla sovitus tapahtuu automaattisesti ja

käyttäjän arvioitavaksi jäävät (myös muissakin malleissa ja metodeissa) varsinaisen sovitustuloksen

lisäksi virhearvot ja mahdollisesti ohjelmien tulostamat lataus- ja pistemäärähajontakuviot.20
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4. Neuroverkot

Viimeaikoina suhteellisen paljon huomiota ovat saaneet keinotekoiset neuroverkot ((A)NN (artificial)

neural network).13,28,62-67 Tarkasteltava yhteenvetoartikkeli vuodelta 1993 käyttää kemiassa

sovellettavasta mallista, sen oppimismetodin mukaan nimitystä eteenpäin syöttävä neuroverkko (feed-

forward neural network).28 Neuroverkot eivät anna yksiselitteistä täsmällistä ratkaisua kuten

lineaarinen regressio. Neuroverkkojen toiminta perustuu verkon opettamiseen tietyillä

tunnistamistapauksilla, kunnes oppiminen on edennyt tarpeeksi pitkälle. Tämän empiirisen

oppimislähtökohdan lisäksi on olemassa myös teoreettinen pohja, joka pohjautuu suoraan

fysikokemiallisiin malleihin.

Empiirisellä mallilla saadaan nopeastikin approksimatiivinen vaste, vaikka sisääntulodata olisi

kohinasta ja osittain virheellistä. Vaikka tulos ei ole pelkkä binäärinen luku on neuroverkoilla silti

parempi kyky antaa kvalitatiivisia vasteita kuin kvantitatiivisia. Neuroverkon kompleksisuudesta

riippuen myös ei-lineaariset ongelmat ovat tehokkaasti käsiteltävissä.

Tämä menetelmä pohjautuu nimensä mukaisesti keinotekoisiin, tietokoneelle ohjelmallisesti

mallinnettuihin karkeisiin neurosolu (unit) malleihin. Käytännön systeemin tutkimiseen on ensin

luotava neuroverkko, jossa on tietty määrä n sisääntuloja ja korkeintaan 1:stä  n:n ulostuloa, esimerkki

kuvassa 13. Verkon sisällä jokaisesta sisääntulosta lähtee yhteys jokaiseen ensimmäisen piilotetun

kerroksen neurosoluun, jotka ovat mahdollisesti linkitettyjä naapureihinsa. Näitä kerroksia voi olla

useitakin, riippuen neuroverkon kompleksisuudesta. Verkko päättyy ulostuloon tai ulostuloihin jotka

antaa vasteen sisääntuloarvoista.

Kuva: 13: Tämä virtauskuvio kuvaa täysin kytkettyä kerrostunutta verkkoa kahdella sisäänotolla (1 ja

2), kahdella piilotetulla yksiköllä (3 ja 4) ja yhdellä ulostulolla (5). Jokainen solu on kytketty toisiinsa

soluun viereisestä kerroksesta, kuten kiinteät viivat näyttävät. Verkko on täysin kytketty lukuun

ottamatta etäisiä kerroksia (1-5, 2-5) ja kerroksen sisällä (3-4), joka on esitetyllä katkoviivalla. Koska

sisääntulosolut eivät tee laskutoimituksia (ne kuvaavat sisääntuloarvoja), liitännät sisääntulojen 1 ja 2

välillä olisivat merkityksettömiä.28
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Verkon toiminta perustuu painokertoimiin, joita on jokaisessa neurosolujen välisessä linkissä. Näitä

painokertoimia muuttamalla muutetaan myös neuroverkon toimintaa ja vastetta. Yksittäinen neurosolu

ottaa vastaan muiden neurosolujen ulosantoja, eri painokertoimilla, summaa ne yhteen ja lisää niihin

virhearvon (bias) tietyllä kertoimella, eli tekee niille niin sanotun σ-muunnoksen. Tätä prosessia kuvaa

kuva 14. Tuloksille tehtävä muunnos on eksponenttivektori, opittujen arvojen pohjalta.

Kuva: 14: Solun matemaattinen funktio ymmärretään kolmiosaisena prosessina: (1) Solu kertoo

jokaisen sisääntulon tietyllä painokertoimella. Painokertoimet voivat olla negatiivisia tai positiivisia.

Virhearvo käsitellään painokertoimena käytetään sisääntulovakioon l, kuten (viitteen) kaavassa 1a. (2)

Solu lisää painotetut sisääntulot yhteen. (3) Solu käyttää σ-funktiota summaukseen (viitteen) kaavalla

2.28

Neuroverkon oppiminen, painokerrointen muokkaantuminen optimiinsa, vaatii useita ajoja sillä

kertoimien määrääminen on implisiittistä. Oppimista opetettavasta mallista voi tapahtua liikaa

(overfitting), kuten kuvasta 15 ilmenee. Tämän estämiseksi tarkkaillaan opetussarjan lisäksi mallin

ennusteiden oikeellisuutta muutamalle kontrollipisteelle. Kohta, jossa virhearvo saavuttaa miniminsä,

on haettu oppimistaso kuvassa 16.
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Kuva: 15: Ylisovituksen ongelman kuvaamista regressioanalyysissä. +: datapisteitä kontrollisarjassa ja

o: datapisteitä opetussarjassa. Yhtenäinen viiva kuvaa ylisovitusta ja katkoviiva oikeaa mallia.64

Kuva: 16: Suhteellinen keskiennustusvirhe opetussarjalle ja kontrollisarjalle ja mallin approksimointi

BP-ANN-opetusmetodilla. A. Mallin approksimointi määritelty (viitteen) kaavalla (5); B, suhteellinen

keskiennustusvirhe kontrollisarjalle; ja C. suhteellinen keskiennustusvirhe opetussarjalle.64

Opetuksessa ja laskennassa käytetään myös geneettisiä algoritmeja (genetic algorithm), jotka muuttavat

ja mutatoivat painokertoimia.62 Sitten huonoimpia tuloksia antavat versiot poistetaan biologisen

evoluution tapaan.28 Neuroverkolla on kyky suoriutua vajaastakin määrittely- tai opetusdatasta. Tämän

ominaisuuden toteuttamiseen käytetään ristivalidointia (cross-validation), joka pohjautuu alimatriisien

käyttämiselle.

Ennen datan syöttämistä neuroverkkoon kannattaa sen numeroarvot normalisoida välille 0-1, joka on

myös σ-funktion käyttämä arvoväli. Samoin datan esikäsittelyyn tulisi sisällyttää logaritmimuunnosten

tekeminen esimerkiksi spektraalisen datan konsentraatioita mallinnettaessa.

Neuroverkkosovelluksia on kokeiltu laajalla, monilla eri kemian osa-alueilla: NMR-spektrien

selvittäminen, mm. siirtymien suhteen, NMR-pulssien muokkaus edellisen signaalin pohjalta, IR, VIS,

UV-elektronispektroskopiassa, röntkenfuorosenssin piikkeihin, ICP atomiemissiospektreihin,

lämpökapasiteetteihin ja niin edelleen.28
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5. Erityisiä sovelluskohteita

5.1. Spektroskopia

Monimuuttujamenetelmät tarjoavat aivan uusia ratkaisuja vanhoille menetelmille muun muassa

päällekkäisten (overlapping) spektrien tulkintaa, ilman aineiden erotusta. Erityisesti PCR-37,38,46,47 ja

PLS-metodeja10,14,19,50-56 on laajalti sovellettu konsentraation selvittämiseen.

Kun PCR- ja PLS-metodeja käytettäessä spektraalisen datan tulkintaan, ei yleensä kannata huomioida

koko spektriä, vain sen tietyt pisteet. Näiden pisteiden valitsemiseksi on kehitetty erinäisiä

metodeja.58,59 PLS- on PCR-metodiin verrattuna hieman uudempi, mutta molempia käytetään edelleen.

Niiden vertailua löytyy eri tarkoituksiin, joissa todettiin molempien käyvän tutkittuihin tapauksiin.68,69

PCR- ja PLS- vertailututkimuksissa vertaillaan myös harvemmin käytettyjä metodeja kuten DMA

(direct multicomponent analysis), SMLR (stepwise multiple linear regression), DD (derivate ratio

spectra) ja CLS (classical least squares). Myös PCR-metodista on omia faktorisovelluksia kuten PCF

(principle component factor).4 Analyysejä on tehty spektreille myös ottamalla niistä ensimmäinen

(CLS, PCR, PLS) tai toinen derivaatta (DD). Ensimmäisen derivaatan avulla on myös yritetty ennustaa

konsentraatioita monimutkaisempien spektrien avulla.70 Derivaatan avulla pienetkin piikit erottuvat

suurten vierestä ja tutkittavat aallonpituudet löytyvät paremmin. Kuvassa 17 esimerkki millainen

päällekkäisten spektrien derivaatta on. Kyseisessä tapauksessa spektristä mitattiin väliltä 302 - 800 nm,

250 näytettä 2 nm välein.68
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Kuva 17: Absorpanssi spektraalisista ominaisuuksista viiden metalli-ionin liuoksessa: (a)

absorpanssidata; (b) ensimmäinen derivaattadata.68

Spektraalisesta tulkinnan ongelmasta hyvänä esimerkkinä kuva 18, jonka aineiden pitoisuuksien

selvittäminen muilla keinoilla kyseisestä verimatriisista olisi hyvin hankalaa. Spektraalisesti

pitoisuuden ennustus on kuitenkin nopeaa vain 4-12 % ennustusvirheellä. Näkyvän spektrin eli värin

selvittämistä voidaan tehdä laskennallisesti yhdisteiden tunnetuista konsentraatioista esimerkiksi

elintarvikeväreiksi.57 Tätä kutsutaan myös käänteiseksi yksimuuttujakalibroinnksi (inverse univariate

calibration).15
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Kuva 18: IR-absorptiospektri, jossa yhdessä glukoosi (10 mM), nauran serum albumiini (66,5 g/L) ja

triasetiini (2320 mg/L).55

Fourier suodatuksen ja PLS-mallin avulla on tehty myös sovelluksia, joissa kalibrointi voidaan tehdä

toisella laitteella ja varsinaiset mittaukset eri laitteella.49 Tätä kutsutaan niin sanotuksi kalibroinniksi

ilman standardeja.

Koska IR-alueen spektri voi olla joskus hyvinkin sekava ylimääräisten piikkien vuoksi, on ratkaisuksi

esitetty viitteessä 12 binaarinen XOR-malli, jolla haetaan spektrien joukosta suurimman vastaavuuden

omaava. Laskennallisesti tämä spektrin XOR-operaatio antaa siis pienimmän määrän ykkösiä, kuten

kuvasta 19 ilmenee.
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Kuva: 19. Binaarinen esitys spektraaliselle datalle (1 - piikki, 0 - ei piikkiä). Näytteessä on pienin

määrä XOR bittinippuja viitespektri R4 kanssa, ja tämä on sen vuoksi paras sopivuus.12:s.142

Selitys: Fiktiivinen sovellus binaarisesta XOR-mallista.

Kun induktiiviplasma-atomiemissiospektrometriaa (ICP inducively coupled plasma) käytetään

hivenainetutkimuksissa, taustankorjauksella on olennainen merkitys.42 Tämä tarve on luonut oman

metodinsa, puhdas analyyttinen signaali (NAS net analyte signal).11,45,71 Tämän menetelmän

tarkoituksena on löytää tarkka konsentraatio, kun tunnetaan kaikkien seoksessa olevien aineiden

puhdas spektri. Tämä metodi on todettu joissain tapauksissa PCR-menetelmiä tarkemmaksi oikeilla

aallonpituusvalinnoilla.71 Toisaalta tämä vaatii kokonaisuudessaan tulkittavissa olevaa spektriä ja näin

ollen spektraalista asiantuntemusta.

5.2. Wavelet, fourier ja prosessin ohjaus

Aallokke-metodilla (wavelet) on pyritty yksinkertaistamaan spektrin rakennetta tietyissä kohdissa

spektriä oleviksi yksiselitteisiksi piikeiksi.66,72 Piikkien paikkojen maksimi määrä määräytyy

käytettävän tason mukaan, joten samalla voidaan valita käsiteltävän spektrin kompleksisuus, kuvan 20

mukaisesti.
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Kuva: 20: Edustavan kromatogrammin uudelleen kuvaus käyttäen WP kerroinderivaattaa (viitteen)

Haar-funktiosta.66

Fourier-muunnoksia on käytetty PCR- ja PLS-menetelmien vaihtoehtona erimerkiksi LC-FT-IR

metodeissa, joissa pohjan korjaus tunnetuista häiriöistä on ollut olennainen asia.73 Toisaalta fourier-

suodatus ennen PLS-regressiota tuottaa joissain tapauksissa vielä parempia tuloksia varsinkin

monimutkaisilla spektreillä, kuten kuvassa 17.55

Varsinkin prosessinvalvonta ja on-line valvonnassa on kehitelty suuri määrä sovellettuja menetelmiä

jatkuvan reaktion seurantaan.41 Näihin menetelmiin matemaattisesti tarkempi tutustuminen ei ole tämän

kirjallisuusanalyysin piirissä.41,60,61,72,74
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5.3. Luokitteluongelmat

Luokittelu on yksi monimuuttujamenetelmien, varsinkin pääkomponenttianalyysin sovelluskohteista.

Kun tietoa on kerätty monesta eri paikasta tai aineesta ja siitä on tutkittu monta eri alkuainetta tai

ominaisuutta, niin jo pelkkä suuren tietomäärän hahmottaminen tulee ongelmalliseksi. Luokittelun

tuloksena saadaan muun muassa luvussa 2.1 mainittuja dendrogrammeja, joilla selvitetään vaikutuksia

ja niin edelleen. Seuraavat esimerkit selittänevät asiaa paremmin.

Viitteessä 33 tutkittiin biologista aktiivisuutta vesinäytteistä, joita oli mitattu yhdeksässä paikassa, 13

eri syvyydessä ja mittaukset tehtiin yhdeksälle komponentille. Yhteyttä näiden mittauspaikkojen

mukaan järjestetyille matriiseille haettiin PCA-menetelmillä. Samoin näytteiden luokitteluun käytettiin

PCA-menetelmää, joilla yhdeksän muuttujaa kuvattiin kolmelle pääkomponentille selitysosuuksin 55,1,

19,0 ja 9,2 %. Toisin sanoen näytteet voitiin havainnollistaa näiden pääkomponenttien virittämässä 3d-

avaruudessa niin että kunkin mitatun ominaisuuden osuudet pääkomponentissa kuvautuivat

pääkomponenttiavaruuteen eri mittauksista samoilla kertoimilla. Näin toistensa kanssa korreloivat

mittaukset saatiin ‘saman muuttujan alle’. Tuloksena kuva 10, jossa tietyt alueet kuvaavat tiettyjä

biologisia olosuhteita. Toisin sanoen miten veden suolaisuus, veden lämpötila ja biologinen aktiivisuus

riippuvat toisistaan.

Viitteessä 39 tutkittiin hivenainemetallien jakaumaa hiekkakivien rautaoksidifaasissa. Lähtökohtana oli

tutkitun informaation jakaminen monielementti matriiseihin PCA avulla. Kivimateriaali oli hajotettu eri

menetelmillä, jonka jälkeen tavoitteena oli yhdistää tiedot ja tutkia montako komponenttia

systeemeissä vaikuttaa. Tuloksena oli neljä tai viisi komponenttia, koska niiden eigenvalue oli suurin

piirtein yksi tai suurempi. Vertaa taulukko 1. Dendrogrammi kuvassa 4 kuvaa taas hyvin sitä, minkä

aineen kanssa jokin toinen aine yleisimmin esiintyy Tammin reagenssin avulla uutettuna.

Viitteessä 40 tutkittiin hivenainepitoisuuksia sedimenteissä uuttamalla ja analysoimalla tuloksia PCA

lisäksi MLR- ja 'central composite design' koesuunnittelumenetelmällä. PCA:n avulla pyrittiin

ratkaisemaan alkuainepitoisuudet kokonaisuudessaan eri uuttomenetelmien ja jaottelemaan

fysikokemiallisten komponenttien konsentraatioiden pohjalta. Tuloksena saatiin että PCA:n

komponentit jakautuvat raskasmetalleille, alumiinisilikaateille, Fe/Mn oksideille ja Ca-, Mn-, Zn-, K-

ja Pb-karbonaattiosiolle. Toisesta vastaavasta uutosta metallien osuudet komponenteissa on esitetty

piirakkakuviolla kuvassa 9. Lisäksi koesuunnittelun avulla voitiin optimoida vastepintoja paremmalle

uutolle eri komponenteissa, tulos kuvassa 21.

Viitteessä 36 syöpätapauksia on luokiteltu hiusten metallipitoisuuksien pohjalta. PCA:n avulla

vähennettiin monen hivenaineen muuttujainformaatio kahdeksi pääkomponentiksi. Nyt näiden

pääkomponenttien funktiona esitetyt tapaukset alkavat erottua toisistaan kuvassa 3. Luokittelun avulla
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saatiin lisäksi pääkomponenttikuviota vastaavista koordinaatistomuunnoksista sairastumista kuvaava

dendrogrammi, joka on kuvassa 5.

Viitteessä 43 tutkittiin hivenainepitoisuuksia sedimentein orgaanisessa ja amorfisessa Fe-Mn faasissa.

Lähtökohtana oli löytää geokemiallinen malli ja suhde geokemiallisiin faktoreihin poistamalla

faktorien selittämä variaatio. 14 hivenaineen pitoisuutta tutkittiin PCA:n avulla samalla tavalla

käyttäytyvien aineiden selvittämiseksi.

Viitteessä 44 on PCA:n sovellettu massaspektrometrian (GC/ECNI-MS) ongelman ratkaisussa.

Monimuuttujamenetelmät tarjoavat tehokkaan työkalun myös synteettiseen orgaaniseen kemiaan.

Koska yhdisteitä on monia, niin lähtöaineita on vielä enemmän. On siis löydettävä oikeat lähtöaineet

joista saadaan haluttua tuotetta. Tällä lähestymistavalla on haettu oikeita lähtöaineita, kun perustietona

on ollut orgaanisten aineiden perusominaisuuksia ja semiempiirisiä kvanttikemiallisia laskuja.9

5.4. Koesuunnittelu

Koesuunnittelun tarkoituksena on optimoida prosessien ja reaktioiden saannot ja minimoida

kalibrointikokeiden määrä. Optimialuetta kolmelle kuvattavalle muuttujalle nimitetään vastepinnoiksi

(countour). Tämä 3d-pinta auttaa huomattavasti kuvatun systeemin hahmottamista.

Varsinaiset kalibrointipisteet voidaan lisäksi kuvata esimerkiksi pystysuunnassa pinnasta, kuten

kuvassa 21. Tässä tapauksessa on käytetty niin sanottua 'central composite design'

koesuunnittelumetodia.
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Kuva 21: MLR-mallin vastepintakuvio neljälle komponentille, jotka on tunnistettu ei-spesifisessä

uuttokokeessa.40

Koesuunnittelussa koordinaatistojen pyörittämisellä päästään korjaamaan mahdollisia lineaarisia

korrelaatioita ja muuttamaan vastemalli paremmaksi halutuille muuttujille. Tällaista koordinaatiston

pyöritystä on esitelty viitteessä 34, jossa käsiteltiin monitaso monifaktorisuunnitelmaa

monimuuttujakalibrointiin.

Ryhmien välisen vaihtelun eli yksisuuntaisen varianssianalyysin (ANOVA) laskeminen on mukana

kaikissa esitystavoissa ja kuvaajissa. Monimuuttujamallissa vaihdetaan kaksisuuntaiseen

varianssianalyysiin (MANOVA). Kokonaisvaihtelu SStot voidaan jakaa regressiosta SSreg johtuvaan ja

jäännösvaihteluun (residuaalin) SSres: SStot
2 = SSreg

2 + SSres
2. Sama asia virhearvojen neliöistä voidaan

kuvata graafisesti kolmiolla kuvan 22 mukaan.18
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Kuva: 22: Virhearvon hajottaminen kolmion avulla.

Edelleen residuaali voidaan jakaa sovituksen puutteeseen SSlof ja puhtaaseen virheeseen SSpe: SSres
2 =

SSlof
2 + SSpe

2 .

Koesuunnittelun ja prosessien optimointiin käytettäviä ohjelmia ovat esimerkiksi Unscramblers5,

Modde8 ja Simca-S, -P ja -X75-77. Niiden perusmetodeihin kuuluu yleensä MLR, PLS ja PCR. Näitä

menetelmiä käyttämällä selvitetään muuttujien vaikutusta ja tuotetaan graafisia malleja.

Faktorimalleja4,34,77,78 kehitellään yhä laajemmille sovelluskohteille ja muun muassa Simca-P ja -X76,77

ovat erityisesti prosessin ohjaukseen ja mallintamiseen. Varsinkin prosessien on-line valvontaan ja

optimointiin kehitellään jatkuvasti uusia malleja ja metodeja.41,61,72,74
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6. Ohjelmistot ja mallinnus

Kuten edellä mainittiin monia laskuja ei ole mielekästä laskea 'käsin', suuren laskumäärän vuoksi.

Lisäksi jatkuvasti kasvava metodien määrä edellyttäisi valtavan kaavakokoelman muistamista. Ja itse

tuloksen hahmottaminen kuvioita käsin piirtämällä ei ole järkevä ratkaisu.

Jos käytössä on esimerkiksi jonkin ohjelmistopaketin taulukkolaskentaohjelma, kuten Excels4, sekin

tarjoaa laajan laskupohjan ja valikoiman mallinnuskuvioita. Ainoa ongelma

yleistaulukkolastaohjelmiin liittyen on se että monet niistä puuttuvat kaavat ja toiminnot pitää kirjoittaa

itse. Tässä tapauksessa kaavoja haluttujen toimintojen toteuttamiseksi löytyy monista

monimuuttujamenetelmiä sisältävistä teoksista.80

Viiteartikkelissa kaikista käytetyimpiä ohjelmia olivat Matlab6, Unscrambler20 ja omatekoiset ohjelmat

eri ohjelmointikielillä. Muita useammin käytettyjä ohjelmia olivat SPSS21 ja Pierruette81 yhteensä 67

viitteissä mainitusta ohjelmasta.

6.1. Miten tieto pitäisi esittää?

Graafisia kuvioita on käytetty tilastotieteen apuna tiedon esittämisessä jo 1700-luvulta. Jo silloin

graafisten esityksen tarpeellisuutta on perusteltu seuraavasti: Graafinen esitys yksinkertaistaa vaikeita

asioita, nopeuttaa ja helpottaa niiden sisältämän informaation omaksumista ja graafinen menetelmä

vetoaa ihmisen silmään ja mieleen (W. Playfair, 1759-1823). Samoja seikkoja painotetaan edelleen:

Selvitä mitä tiedot tarkoittavat, ja pue sanoma sanoiksi. Tee kuviosta helposti ymmärrettävä ja

muistettava, yksinkertainen selkeällä hahmolla. Liitä kuvioon mahdollisimman vähän elementtejä ja

toista kuvion sanoma helposti ymmärrettävästi kuvatekstissä (J.A. Bound, 1996). Lisäksi kuviot tulisi

laatia tietojen sijoittelun ja järjestyksen kannalta niin että asioiden luonne ja keskinäinen suhde ilmenee

helposti. Kuviossa tulee olla kuvateksti tai otsikko, josta ilmenee vastaus kysymyksiin mitä, missä,

milloin.

Taulukoiden esitysmuodoksi suositellaan yleisesti maisematyyppiä, jossa x-akseli on pidempi kuin y-

akseli. Akseleilla tulee olla selvät asteikot ja lukuarvot mielellään viidellä jaollisia. Vaaka-akselille

sijoitetaan yleensä syy ja y-akselille seuraus. Tämänkin suosituksen pohjalta perussuositus x-akselin

käyttämisestä aikaa kuvaavana akselina on siis ymmärrettävää. Kahta määräasteikkoa, eli esimerkiksi

kahta erilaista y-arvoa, kuvan pylväille ja viivakuvioille ei periaatteessa suositella. Jos näin kuitenkin

tehdään, tulisi asteikkojen olla samankaltaisia. Esimerkiksi 3 g lähtöainetta ja 30 mmol tuotetta tulisi

olla samalla tasalla. Jos samaan kuvaan piirretään kaksi kuviota, esitettävien kuvioiden merkinnät ja x-
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ja y-akseleiden pitää olla samanlaisia. Muussa tapauksessa kuvaa tulkitaan hyvin helposti väärin ja sitä

voidaan pitää virheellisenä.

Kuvioissa kannattaa akseleiden lisäksi käyttää viiteviivoja eli referenssiviivoja tärkeimpien lukuarvojen

kohdalle. Keskiarvon esittäminen tummennetulla referenssiviivalla on suositeltavampaa ja selvempää

kuin ylimääräisellä keskiarvopylväällä.

Toisin kuin yleensä erilaisia kaavioita tarkastelemalla voisi ymmärtää, pylväskuviot tulisi yleensä

piirtää vaakatasoon ei pystysuoraan. Poikkeuksena esimerkiksi aikaan sidotut määrät. Pylväs- tai

muissakaan kuvioissa ei saa katkaista koordinaattiakselia, jolloin pylvään pituus ei ole todellinen arvo.

Jatkuvalla asteikolla voidaan kuitenkin käyttää viivakuviota kuvaamaan vaihtelua, jossa se toimii

paremmin kun pylväskuvio.

Prosenttiesitysten käyttämisessä kannattaa olla varovainen, sillä ne ymmärretään helposti väärin.

Sekaannusta syntyy helposti sen suhteen, onko kuvio suhteellinen vai absoluuttinen. Prosenttiesityksiin

liittyy piirakkakuvio, joka on epätarkka pienille arvoille ja pienille eroille. Piirakkakuviolla esitetään

vain prosenttiosuuksia ja sen käyttö tarkkaan tieteelliseen esitykseen ei ole suositeltua.

Esityksissä kannattaa varsinkin kemian osalta hyödyntää puolilogaritmikuvioita, jossa yleensä y-akseli

on logaritminen ja x-akseli on tasavälinen, aritmeettinen. Logaritmi-esitys auttaa hahmottamaan oikein

esimerkiksi suhteet 2:1 ja 1:2, eli esitys korostaa suhteellista muutosta tai muutosnopeutta. Kemian

kannalta eri kertaluokkia olevat asiat kuten konsentraatiot, jotka esitetään esimerkiksi

vetyioniaktiivisuuden tapauksessa pH:na, saadaan helposti ymmärrettävästi samaan kuvioon.

Uusina tilastotieteellisinä esitystapoina viimevuosikymmenen aikana tietokoneohjelmiin on tullut

'laatikko-jana-kuvio' (box-plot) ja 'runko-lehtiesitys’ (steam and leaf). Laatikko-jana-kuviossa laatikon

keskellä oleva viiva kuvaa mediaania (keskimmäinen arvo) ja laatikon laidat kvarttiileja eli mediaanin

tapaan 25 ja 75 % esiintyvistä arvoista. Viivan päässä oleva suora kuvaa pienintä ja suurinta arvoa.

Erilaisia menettelytapoja löytyy muun muassa SPSS-ohjelmasta, jossa viivojen raja on 1,5 kertaa

laatikon ylä- ja alalaidan erotus.21 Tätä kauempana olevia pisteitä nimitetään harha-arvoksi (outlier) ja

merkitään kirjaimella 'o'. Niistä vielä 1,5 kertaa laatikon kokoa (25 ja 75 % välinen pituus kuviossa)

kauempana olevat äärimmäiset arvot (extremes) merkitään tähdellä '*'. Esimerkkinä kuva 23. Runko-

lehtiesitys koostuu rungosta, joka on numeroiden kymmenet ja lehdet ovat sivulle järjestyksessä

ykköset desimaalit. Esimerkkinä taulukko 3. Kuvattaessa hajontaa histogrammin tapaan kahden

muuttujan avulla runko-lehtiesityksessä lehtinä voivat olla vastaavat y-arvot. Erona normaaliin

pylväskuvioon on se, että alkuperäiset lukuarvot ovat edelleen esillä. Lähdeaineistona on ollut viitteestä

33 saadut tiedot, jotka ovat taulukossa 2.

Suositukset pohjautuvat Vesa Kuuselan Tietoaika lehdissä 1/1995 - 12/1997 julkaisemiin kolumneihin.
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Kuva 23: Laatikko-jana-kuvio.

Taulukko 2: Tiheys eri lämpötiloissa.33 Taulukko 3: Runko-lehtiesitys.

6.2. Kolmen muuttujan visualisointi

Kaksiulotteisen regressiomallin sovituksen osuvuutta voidaan kuvata hyvin kaksidimensionaalisella

kuvalla. Sen sijaan suurempiin dimensioihin mentäessä ongelmina eteen tulevat visualisoinnin tai

paremminkin piirtämisen ongelmat. Graafisten mallien piirtäminen ja hahmottaminen on hankalaa, sillä

kolmas ulottuvuus erottuu vielä jotenkin, kuten kuvassa 24.

Frequency    Stem &  Leaf

     1,00 Extremes    (5,5)

     1,00        7 *  4

     3,00        7 .  559

     2,00       8 *  04

       ,00        8 .

       ,00        9 *

     1,00        9 .  6

     1,00 Extremes    (9,9)

 Stem width:  1,0

 Each leaf:       1 case(s)

Lämpötila Mitattu Tiheys

5,5 1 22

7,5 1 21

8,0 1 20

7,5 1 20

8,4 1 21

9,6 1 18

7,4 1 21

7,9 1 20

9,9 1 18
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Kuva 24. Tilastollisen tietojenkäsittelyn harjoitustyö SPSS-ohjelmalla, lentotuhkan

kolmiodiagrammiesityksistä, jossa on mukana neljäs kulma, kolmannesta dimensiosta.82

Esimerkiksi geologiassa visualisointiin käytetään kolmiomatriisissa pohjan väritystä muun muassa

sulan alueen kuvaamaan kolmiodiagrammin kulmien aineiden funktiona. Lisäksi diagrammiin

merkitään faasirajat ja yksittäisiä mittauspisteitä, materiaaleja tai näytteitä kuvaavia erilaisia merkkejä.

Kuvaesimerkkinä geologiselta kannalta tehty tarkastelu terässenkan vuorausmateriaalin tutkimuksesta,

kuten kuvassa 25.
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Kuva 25: Geologinen terässenkan vuorausmateriaalin tutkimus.83
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6.3. Excel 97

Osana Microsoft Office 97 Professional ohjelmistopakettia, Microsoft, www.microsoft.com

Excel on ehkä yleisin ja tunnetuin taulukkolaskentaohjelma, jonka vuoksi se on esitelty tässä

yhteydessä. Se ei kuitenkaan sisällä tärkeimpiä monimuuttujamenetelmiä ja niiden kaavojen

kirjoittaminen ja tulosten tulkinta on hankalaa jatkossa esiteltyihin ohjelmiin verrattuna. Sen

perinteisen taulukkolaskennan ohelle ohjelmaan on lisätty monia graafisia toimintoja. Peruskuvioista

löytyvät: hajonta-, pylväs-, viiva-, piirakka-, alue- ja pintakuviot. Näiden lisäksi piirakkakuviosta on

muunnoksena donitsikuvio, jossa ympyrän kehiä voi olla sisäkkäin. Kaikille kuvioille voidaan valita

erilaisia ulkoasuja ja akseleiden numeroarvot ja nimet kytkeä päälle tai pois. Kaikkiin kuvioihin

voidaan lisäksi valita useita sarjoja, joilla voidaan esittää eri ryhmiä. Ongelmat alkavat kuitenkin pian

kuvan informaatiomäärän kasvaessa, pisteiden ja viivojen mennessä päällekkäin. Ohjelmalla pystyy

siis pienen tutustumisen jälkeen tekemään graafisesti näyttäviä 3d-muotoon peilattuja kuvioita.

Esimerkkinä Excel:illä tuotettu kahden muuttujan pylväskuvio Modden8 esimerkkidatasta kuvissa 26 ja

27.

Tuotteen ja sivutuotteen saanto
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Kuva: 26: Reaktiosaannon tuote ja sivutuote eri kokeissa normaalilla pylväskuviolla.5

Sama kuva voidaan edelleen mallintaa 3d-kuvan näköiseksi. Tässä voidaan ajatella saannon tyypin

olevan epäjatkuva kolmas muuttuja, esimerkki kuvassa 27. Vaikka diagrammi saadaankin näin

näyttävämmäksi, varsinkin pienten erojen tarkastelu on tässä hankalaa, varsinkin kun 3d-kuviota ei

pysty pyörittämään.
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Kuva: 27: Reaktiosaannon tuote ja sivutuote eri kokeissa 3d-pylväskuviolla.5

Excel tarjoaa myös muita, ei niin yleisesti käytettyjä toimintoja, kuten tutkakuvio. Sen tarkkuus on

kuitenkin heikko, mutta sillä voi hyvin esittää syklistä tietoa, esimerkki kuvassa 28.

Reaktion saanto
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Kuva 28: Reaktiosaannon tuote ja sivutuote eri kokeissa tutkakuviolla esitettynä.5

Luvun 8 kuvassa 39 on pintakuvio tuhkan kolmiodiagrammi, 21*21 matriisiksi heijastettuna.

Verrattaessa muihin esitystapoihin, toivomisen varaa riittää varsinkin viimeistelyn osalta. Monen

muuttujan tapaukseen Excel tarjoaa kuva 29 mukaisen kuplakuvion. Se on pohjimmiltaan

hajontakuvio, jossa jokaisen pisteen kolmas arvo kuvataan ympyrän koolla säteen kasvamisena.
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Kuva 29: Reaktiosaannon tuote ja sivutuote eri lämpötiloissa.5

Excel ei sisällä valmiita laskutoimintoja tilastotieteellisten ohjelmistojen tapaan. Mukana on vain

funktio-lisäystoiminto, jolla saadaan lähtöarvoista yksiselitteinen tulos halutulla funktiolla. Tällaisen

laskupohjan kirjoittaminen vaatii käytetyn mallin matemaattista tuntemista ja huolellisuutta sen

kirjoittamisessa.

Excel:iin voi lisätä myös lisäosia (plug-in), joilla saadaan lisää ohjelmoituja toimintoja. Näissä

lisäosissa Excel mukana tulee muun muassa 'Data Analysis' toiminto 'Tools' valikon alle, josta voi

yksinkertaisesti valita toiminnon. Niitä ovat muun muassa varianssianalyysi, kovarianssi, korrelaatio, f-

, t- ja z-testit. Hieman syvällisempää tarkastelua varten löytyvät myös kuvailevan tilastotieteen

perustermit ja lineaarinen regressio yhdelle tai useammalle x-muuttujalle.

6.4. Modde 4

Umetri AB, www.umetri.se, kuvaesimerkeissä Modde 3.0

Modde on ensisijaisesti faktorikokeisiin perustuva koesuunnitteluohjelma. Se hyödyntää MLR- ja PLS-

malleja sovituksessa. Koesuunnittelun tarkoituksena on mahdollisimman pienellä koemäärällä ennustaa

esimerkiksi parhaat reaktio-olosuhteet. Ensin ohjelmalla voidaan suunnitella sopiva koesarja ja

kokeiden tekemisen jälkeen tehdä siitä sopiva malli. Tämä koesarjan suunnittelu voidaan tehdä

seulonta (screening), 3-taso-, RSM-, D-optimaalisella ja seossuunnittelutekniikoilla. Perinteisiin

lineaarisiin malleihin verrattuna malleissa voidaan tässä ohjelmassa huomioida 1-32 tulokseen

vaikuttavaa faktoria ja rajoittamaton määrä vasteita. Mallit voi itse määrätä lineaaristen lisäksi

eksponentaalisiksi tai logaritmiseksi haluamillaan kertoimilla. Esimerkiksi enamiinin reaktiossa

tuotteen saantoon vaikuttavat lähtöaineet ja lämpötila, kuvan 30 mukaisesti.
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Kuva 30: Enamiinin reaktiossa tuotteen saantoon vaikuttavat suureet. MK = Morpholine (mol) / Ketone

(mol), TiK = TiCl4 (mol) / Ketone (mol), Te = lämpötila (0C).8

Tuloksena saadaan ennuste esimerkiksi korkeimmassa lämpötilassa optimisaanto kuvan 31 mukaisesti.

0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
0.90

4.0
4.5

5.0
5.5

6.0
50

55

60

65

70

75

Te = 100.000 const 
M

od
de

 3
.0

 b
y 

U
m

et
ri 

A
B

 1
99

6-
10

-1
3 

17
:2

7 Log

Investigation: Enamine (MLR)

Response Surface of Yield

 header 

Yi
eld ZF 

Morf
Ke

t YR 

TiClKet
 XB 

Kuva 31: Enamiinin optimisaanti maksimilämpötilassa pintakuviolla (countour) esitettynä.8
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Ohjelma soveltuu esimerkiksi kemiallisten prosessien optimointiin tuotteen määrän kasvattamiseksi,

sivutuotteen määrän pienentämiseksi ja mekaanisten osien kestävyyden optimointiin kulutuksen

funktiona.

Syvällisempiä analyysituloksia ja on-line prosessimittauksia voidaan tehokkaammin tehdä saman

yrityksen valmistamilla Simca-P, Simca-X, Simca-4000 ja Simca-X ohjelmistoilla.

6.5. Statistica 5.1

StatSoft, www.statsoft.com,

Statistica on tilastotieteilijän ohjelmana käyttäjälleen graafisempi ympäristö kuin SPSS 6.1. Kuvan 32

mukaisesti ohjelmassa on kuvasymbolit erilaisille kuvaajille ja sovituksille, jotka on helposti

yhdistettävissä kyseiseen toimintoon.
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Kuva 32: Statistica:n demo-version käyttöliittymä, jossa esillä valikoiden kuvasymbolit erilaisille

kuvaajille ja sovituksille. Kuvaa on muokattu valikkojen osalta.7

Perusmallien lisäksi Statistica sisältää 3d-mallinnukseen liittyviä toimintoja, muun muassa pintojen

suhteen, esimerkkinä kuva 33. Mukana on kuitenkin kaikki tilastotieteen perustoiminnot, t-testit,

regressiot ja niin edelleen. Tuotettu grafiikka ei rajoitu vain muutamaan valmiiseen kuvioon, vaan niitä

voi muokata haluamakseen.
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Kuva 33: Statistica:n demo-version piirtämä 3d-pintakuvio kolmen muuttujan suhteen.7

Monimuuttujamenetelmistä Statistica tuntee PCA:n ja monimuuttujaregression, monimuuttuja-

analyysin. Useamman kuin kolmen muuttujan kuvaamiseen Statistica tarjoaa erilaisia kuvioita, kuten

kasvo-, tähti-, monikulmio- ja muita kuvioita kuvan 34 mukaisesti.

Kuva 34: Statistica:n demo-version käyttämiä monen muuttujan kuvaamiskuvioita. Kuvaa on

muokattu, kokoamalla osat ohjelman graafisista tulosteista.7

Kuten kuvasta 35 ilmenee, mukana on myös luokitteluanalyysi, muun muassa dendrogrammien

tekemiseksi.
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Kuva 35: Statistica:n demo-version käyttöliittymä toimintavalinnoille. Kuvaa on muokattu symbolien

mahduttamiseksi samaan kuvaan.7

Ohjelma sisältää myös ohjelmointiosuuden, Statistica Basic, jolla normaalin Basic-kielen tapaan

voidaan ohjelmoida esimerkiksi PCA-toimintoja. Vaikka ohjelman pohjana on perinteinen

taulukkolaskenta, niin valikoista löytyvät toiminnot tekevät siitä helppokäyttöisen ja näyttävän

työkalun tilastotieteellisten termit tuntevalle.

6.6. Unscrambler 7

Camo A/S, www.camo.com

Kun lineaarinen malli ei enää riitä ja datassa on kymmeniä muuttujia, kuten esimerkiksi spektraalisessa

datassa, lämpötilan ja useamman aineen funktiona, on käytettävä MLR-, PCR-, ja PLS-malleja.

Unscrambler tarjoaa työkalun näiden mallien laatimiseen, kuvaamiseen ja tulosten esittämiseen.

Monille tällaista ohjelmaa tarvitseville eivät PCR- ja PLS-mallien käsitteet ole välttämättä selvillä.

Tämä ohjelma tarjoaa kuitenkin selvät englanninkieliset selosteet toiminnoista ja mallissa esiintyvistä
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virheistä, joille kannattaisi tehdä jotain. Esimerkiksi tulosennusteista on tarkat virhearvot, joiden

perusteella ohjelma luokittelee ne malliin kuuluviksi tai virheellisiksi. Ohjelma soveltuu melkeinpä

kaikkeen monimuuttujadatan analysointiin syvällisellä tasolla, ilman että käyttäjä on tutustunut

syvällisemmin esimerkiksi vektorimatematiikkaan.

Kuvassa 36 Unscrambler 7 demo-esitys oktaaniluvun määrittämisestä NIR-spektrin avulla, kun 26

näytettä on käytetty kalibrointiin.

Kuva 36: Unscrambler 7:n demo-esityksen käyttöliittymä oktaaniluvun määrittämisestä NIR spektrin

avulla.20

Tuloksissa sopivan ryhmän lisäksi ohjelma ilmoittaa, mikäli näyte ei täytä kalibroinnin antamia

arvoväliä ja mittasuhteita. Ohjelman demossa virheellisiksi todetuista näytteistä löytyi myöhemmin

spektriä vääristävää alkoholia, joka pitää tulkita harha-arvoksi. Unscramler 7 sisältää lisäksi

koesuunnittelutoiminnot, joihin Modde on erikoistunut.8
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6.6. Matlab 4

Mathworks Inc., www.mathwokrs.com

Matlab on merkkipohjainen datan käsittely-ympäristö, jossa komennot ja data annetaan komentorivejä

kirjoittamalla. Samoin tulosteet ovat ensisijaisesti merkkipohjaisia, mutta ohjelmalla voidaan kuitenkin

luoda hyvin moninaisia graafisia esityksiä alkeista alkaen.

Matlab ei sovellu aivan yksinkertaisimpiin mallinnustarpeisiin, kuten yksinkertaisen taulukon

piirtämiseen Excel:iin taulukosta. Se on suunnattu enemmänkin työkaluksi silloin kuin muista

ohjelmistoista ei löydy tarpeeksi. Ohjelmaan on lisäksi Excel:in tapaan mahdollisuus lisätä lisäosia,

jota on laajalla valikoima saatavilla erilaisiin tarkoituksiin. Luvun 10 kuvassa 51 esimerkki Matlab:in

tuotetusta lentotuhkanäytteen B3B kolmiodiagrammista.82

6.7. SPSS 6.1

SPSS - Statical program for social science, www.spss.com

Tämä ohjelma tarjoaa ne matemaattiset toiminnot joita tilastotieteilijä tarvitsee. Tulostus ei ole aina

vain graafisessa muodossa, vaan kaikki tilastolliset analyysit antavat tulostuksen tekstimuodossa

ohjelman teksti-ikkunassa kuvan 37 mukaisesti.

Monimuuttujatoiminnoista löytyvät muun muassa monimuuttujaregressio ja PCR. Ohjelman kuvioista

löytyvät olennaisimmat kuviot eri muodoissaan. Olennaista on kuitenkin että SPSS tarjoaa

mahdollisuuden muokata näitä kuviota hyvinkin laajasti, esimerkiksi pisteiden värin, koon, muodon,

merkintöjen ja koordinaatistoon sijoituskohdan osalta. Tilastotieteen peruskurssit suorittanut henkilö

saa ohjelmasta kuitenkin irti huomattavasti erilasia toimintoja, kuten tunnusluvista ja moninaisia

tulkintoja regressio-ongelmiin.
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Kuva 37: SPSS-ohjelman käyttöliittymä käyttötilanteessa.21
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