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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση των στατιστικών εργαλείων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση εργαστηρίων µέτρησης αερίων ρύπων (O2, CO, 

NO, SO2, CO2), τα οποία συµµετείχαν σε συγκριτικές δοκιµές, ώστε να συγκριθούν οι 

µετρηθείσες τιµές των ρύπων µεταξύ τους και να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Οι 

συγκεντρώσεις των ρύπων µετρήθηκαν στην έξοδο ενός λέβητα πετρελαίου µε την χρήση 

διαφορετικών οργάνων που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες και να συγκριθούν οι 

µετρηθείσες τιµές µεταξύ τους ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων στηρίχθηκε στο εναρµονισµένο διεθνές 

πρότυπο για τις διεργαστηριακές µετρήσεις αναλυτικών εργαστηρίων. Οι µέσες τιµές των 

µετρήσεων για κάθε εργαστήριο ελέγχθηκαν για ακραίες τιµές χρησιµοποιώντας δοκιµές 

Dixon, Cochran και Grubb. Ο βαθµός-Z υπολογίσθηκε βάσει του προτύπου ISO/IEC 

Οδηγός 43-1 (1996). 

  

Key words: interlaboratory, exhaust gases, statistical analysis, statistical tests. 

 

1 Συµµετοχές 

Συµµετείχαν και στις δυο δοκιµές τα εξής εργαστήρια µετρήσεων, µε τυχαία σειρά, η 

οποία δεν σχετίζεται µε την αρίθµηση του κεφαλαίου 3:  

• Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 

• Κ.Α.Π.Ε. 

• ∆.Ε.Η. 

• Envirometrics 

• Ι. Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε. 

• Ήρων Σύµβουλοι Μηχανικοί 

• ENCO Ε.Π.Ε. 
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2 Μεθοδολογία 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα στατιστικά εργαλεία της ανάλυσης που 

έγιναν σε διεργαστηριακή δοκιµή για να συγκριθούν επτά διαφορετικά εργαστήρια 

µετρήσεων ρύπων µετρώντας τα απαέρια σε κοινό λέβητα πετρελαίου στο Τ.Ε.Ι. 

Χαλκίδας. 

 

Η διεργαστηριακή δοκιµή οργανώθηκε προσεκτικά µε βάση διεθνή πρότυπα για 

διεργαστηριακές δοκιµές και µε πρότυπα µετρήσεων ατµοσφαιρικών ρύπων: 

• ΕΝ 14792: “Stationary source emissions - Determination of mass concentration of 

nitrogen oxides (NOx) - Reference method: Chemiluminescence” 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14181: “Εκποµπές από σταθερές πηγές - ∆ιασφάλιση ποιότητας των 

αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων µέτρησης”  

• Measuring Instruments Directive (MID)) 

 

Για την δοκιµή χρησιµοποιήθηκε ένας από τους λέβητες ζεστού νερού που λειτουργούν 

στο Εργαστήριο Ατµολεβήτων - Στροβίλων και Θερµικών Σταθµών και όχι ο κύριος 

ατµολέβητας του ίδιου Εργαστηρίου θερµικής ισχύος 400 kW, για να εξασφαλισθεί 

απρόσκοπτη συνεχής λειτουργία σε όσο το δυνατόν σταθερό φορτίο. 

 

Το κάθε εργαστήριο που συµµετείχε στην διεργαστηριακή δοκιµή διεξήγαγε οκτώ 

µετρήσεις για τον κάθε ρύπο και δύο δοκιµές (Α, Β). 

 

Αρχικά υπολογίστηκε η Μέση Τιµή  (των οκτώ µετρήσεων του κάθε εργαστηρίου για 

κάθε παράµετρο ρύπου) και η Τυπική Απόκλιση  των µετρήσεων για κάθε εργαστήριο 

που συµµετείχε. Κατόπιν υπολογίστηκε η Συνολική Μέση Τιµή  (Grand Mean) για όλα 

τα εργαστήρια για κάθε παράµετρο και η Τυπική Απόκλιση των Μέσων Τιµών. Ο 

υπολογισµός του Συντελεστή ∆ιακύµανσης υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

 
 

Για την αναγνώριση τυχόν ακραίων τιµών (outliers) χρησιµοποιούνται διάφορες 

στατιστικές δοκιµές. Μια ακραία τιµή είναι µια τιµή η οποία φαίνεται να µην συνάδει (να 

µην είναι «συνεπής») µε τα άλλα µέλη σε ένα σύνολο δεδοµένων και έχει προκληθεί από 

την συνηθισµένη διακύµανση µιας διεργασίας. Προφανώς οι ακραίες τιµές εντοπίζονται 

πιο εύκολα από την αποτύπωση των δεδοµένων. 

 

Ωστόσο, είναι χρήσιµο να έχουµε αντικειµενικά στατιστικά δοκιµές για να εκτιµηθεί κατά 

πόσον ύποπτες τιµές είναι πιθανό να έχουν προκύψει από την τύχη (δηλαδή να είναι ένα 

έγκυρο µέλος των δεδοµένων) ή αποµακρύνεται τόσο πολύ από το υπόλοιπο των 

δεδοµένων που είναι απίθανο να έχουν προκληθεί µόνο από τυχαίο σφάλµα. Είναι 

σηµαντικό να είναι κανείς σε θέση να προσδιορίσει ακραίες τιµές, όπως η παρουσία τους 

σε ένα σύνολο δεδοµένων θα επηρεάσει τις εκτιµήσεις του µέσου και της τυπικής 

απόκλισης. 
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Η δοκιµή Dixon Q χρησιµοποιείται για τη δοκιµή µίας τιµής (της ελάχιστης ή της 

µέγιστης) σε ένα σχετικά µικρό σύνολο δεδοµένων (συνήθως µεταξύ 3 και 7 τιµών). Για 

την δοκιµή τα δεδοµένα διαλέγονται από το µικρότερο στο µεγαλύτερο. Η στατιστική 

δοκιµή αυτή υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
 

 
Όπου: 

1 : η ελάχιστη τιµή στο σύνολο των δεδοµένων 

2 :  η τιµή µετά την ελάχιστη στο σύνολο των δεδοµένων 

ν : η µέγιστη τιµή στο σύνολο των δεδοµένων 

ν – 1 : η προηγούµενη της µέγιστης τιµής στο σύνολο των δεδοµένων 

 

Σε κάθε περίπτωση, η υπολογιζόµενη τιµή της δοκιµής συγκρίνεται µε την κρίσιµη τιµή 

για την απαιτούµενο επίπεδο εµπιστοσύνης και τον αριθµό των δεδοµένων, ν. Μερικές 

κρίσιµες τιµές για την δοκιµή Dixon στο επίπεδο εµπιστοσύνης 95% φαίνονται 

παρακάτω: 

 

 Πίνακας 1: Kρίσιµες τιµές για την δοκιµή Dixon 

Q για ένα outlier σε κάθε πλευρά των δεδοµένων 

 95% εµπιστοσύνη, two tailed 

ν Q (r10) 

3 0,970 

4 0,829 

5 0,710 

6 0,625 

7 0,568 

8 0,526 

 

 

Για τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές (outliers) χρησιµοποιήθηκε επίσης η δοκιµή Grubbs 

(G) που θεωρείται πιο ισχυρή από την δοκιµή Dixon. Για την δοκιµή δεδοµένων µε 

κανονική κατανοµή χρησιµοποιούνται τρεις δοκιµές Grubbs. Και σ’ αυτή την δοκιµή, τα 

δεδοµένα διαλέγονται σε αύξουσα σειρά. 

 

Η δοκιµή Grubbs G' χρησιµοποιείται για µοναδιαίες ελάχιστες και µέγιστες τιµές. Η 

δοκιµή Grubbs G' υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

 
 

Η δοκιµή Grubbs G'' χρησιµοποιείται για την δοκιµή ενός ζεύγους τιµών στα δύο άκρα 

του συνόλου των δεδοµένων και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
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Η δοκιµή Grubbs G''' χρησιµοποιείται για την δοκιµή ενός ζεύγους τιµών στο κάθε άκρο 

του συνόλου των δεδοµένων (το ζευγάρια των δύο µικρότερων τιµών και το ζευγάρι των 

δύο µεγαλύτερων τιµών) και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

 
 

 
 

Σε κάθε περίπτωση, η υπολογιζόµενη τιµή συγκρίνεται µε την κατάλληλη κρίσιµη τιµή. 

Μερικές κρίσιµες τιµές για τις διάφορες δοκιµές Grubbs δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Πίνακας 2: Kρίσιµες τιµές για τις δοκιµές 

Grubbs, διάστηµα εµπιστοσύνης 95% 

ν G' G'' G''' 
3 1,154 1,993 - 

4 1,481 2,429 0,0002 

5 1,715 2,755 0,0090 

6 1,887 3,012 0,0349 

7 2,020 3,222 0,0708 

8 2,127 3,399 0,1101 

9 2,215 3,552 0,1492 

10 2,290 3,685 0,1864 

15 2,548 4,173 0,3367 

20 2,708 4,496 0,4391 

Σηµείωση: Η κρίσιµη τιµή για την δοκιµή G''' είναι η µικρότερη 

κρίσιµη τιµή. Η υπολογιζόµενη τιµή για την δοκιµή G''' µικρότερη 

από την κρίσιµη τιµή θεωρείται στατιστικά σηµαντική. 

 

Για τις δοκιµές G' και G'', το αποτέλεσµα της δοκιµής είναι στατιστικά σηµαντικό όταν η 

υπολογιζόµενη τιµή είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή. Για την δοκιµή G''', το 

αποτέλεσµα της δοκιµής είναι στατιστικά σηµαντικό όταν η υπολογιζόµενη τιµή είναι 

µικρότερη από την κρίσιµη τιµή.  

 

Για να συγκριθούν οι διακυµάνσεις µετρήσεων εργαστηρίων που συµµετέχουν σε 

διεργαστηριακές δοκιµές, χρησιµοποιείται η δοκιµή Cochran. Η δοκιµή συγκρίνει την 

οµάδα µετρήσεων του εργαστηρίου µε την µέγιστη διακύµανση µε το άθροισµα των 

διακυµάνσεων όλων των µετρήσεων. Η στατιστική δοκιµή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 

τον παρακάτω τύπο: 
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Όπου λ είναι ο αριθµός των εργαστηρίων που συµµετέχουν στις διεργαστηριακές δοκιµές. 

Εάν η υπολογιζόµενη τιµή της δοκιµής Cochran είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή, 

τότε η µεγαλύτερη διακύµανση θεωρείται µη συµβατή µε τις διακυµάνσεις των 

υπολοίπων εργαστηρίων. Ο πίνακας παρακάτω δίνει τις κρίσιµες τιµές της δοκιµής 

Cochran για το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. 

 

 Πίνακας 3: Kρίσιµες τιµές για τη δοκιµή 

Cochran, διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. 
λ ν = 2 ν = 3 ν = 4 ν = 5 

2 0,998 0,975 0,939 0,906 

3 0,967 0,871 0,798 0,746 

4 0,906 0,768 0,684 0,629 

5 0,841 0,684 0,598 0,544 

6 0,781 0,616 0,532 0,480 

7 0,727 0,561 0,480 0,431 

8 0,680 0,477 0,438 0,391 

 

Μετά την αφαίρεση των ακραίων τιµών από το σύνολο των µετρήσεων, υπολογίζεται το 

z-score από τον παρακάτω τύπο: 
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3 Αποτελέσµατα στατιστικής επεξεργασίας 

3.1 Οξυγόνο 

Τα αποτελέσµατα για την πρώτη παράµετρο, δηλαδή το O2 κατά όγκον, που µετρήθηκε 

στην πρώτη δοκιµή ήταν όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4: O2 κατ' όγκον, ∆οκιµή Α 

Κωδικός 

Εργαστηρίου 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συντελεστής 

∆ιακύµανσης 

Βαθµός-

Z 

3 7,48 0,05 0,62 -1,80 

1 7,91 0,11 1,42 -0,49 

8 7,93 0,05 0,58 -0,46 

7 7,95 0,08 1,03 -0,38 

5 8,20 0,05 0,65 0,36 

2 8,24 0,06 0,68 0,47 

4 8,36 0,16 1,91 0,85 

6 8,56 0,07 0,87 1,45 

 

Σε αυτές τις µετρήσεις οι στατιστικές δοκιµές δεν βρήκαν ακραίες τιµές (outliers). Το 

παρακάτω γράφηµα δείχνει τον µέσο όρο του εργαστηρίου και την διακύµανση στις τιµές 

της παραµέτρου O2 κατά όγκον. 
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3.2 ∆ιοξείδιο του άνθρακος 

 

Τα αποτελέσµατα για την δεύτερη παράµετρο, δηλαδή το CO2, που µετρήθηκε στην 

πρώτη δοκιµή ήταν όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5: CO2 κατ' όγκον, ∆οκιµή Α 

Κωδικός 

Εργαστηρίου 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συντελεστής 

∆ιακύµανσης 
Βαθµός-Z 

7 7,60 0,08 0,61 -1,75 

2 8,53 0,06 1,32 -0,61 

4 8,81 0,16 0,53 -0,27 

6 9,03 0,05 0,90 -0,01 

5 9,47 0,05 0,56 0,53 

1 9,84 0,11 0,57 0,99 

3 9,94 0,05 1,61 1,11 

 

Σε αυτές τις µετρήσεις οι στατιστικές δοκιµές δεν βρήκαν ακραίες τιµές (outliers). Το 

παρακάτω γράφηµα δείχνει τον µέσο όρο του εργαστηρίου και την διακύµανση στις τιµές 

της παραµέτρου O2 κατά όγκον. 
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3.3 Μονοξείδιο του άνθρακος 

 

Τα αποτελέσµατα για την τρίτη παράµετρο, δηλαδή CO, που µετρήθηκε στην πρώτη 

δοκιµή ήταν όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 6: CO (ppm), ∆οκιµή Α 

Κωδικός 

Εργαστηρίου 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συντελεστής 

∆ιακύµανσης 
Βαθµός-Z 

2 2,71 0,49 17,98 -1,06 

4 3,55 0,45 12,78 -0,65 

3 4,00 1,10 27,39 -0,43 

1 4,66 0,13 2,79 -0,11 

7 6,00 2,24 37,27 0,55 

5 8,38 0,74 8,88 1,71 

 

Σε αυτές τις µετρήσεις οι στατιστικές δοκιµές δεν βρήκαν ακραίες τιµές (outliers). Το 

παρακάτω γράφηµα δείχνει τον µέσο όρο του εργαστηρίου και την διακύµανση στις τιµές 

της παραµέτρου ppm CO. 
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3.4 Μονοξείδιο του αζώτου 

 

Τα αποτελέσµατα για την τέταρτη παράµετρο, δηλαδή NO (ppm), που µετρήθηκε στην 

πρώτη δοκιµή ήταν όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7: NO (ppm), ∆οκιµή Α 

Κωδικός 

Εργαστηρίου 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συντελεστής 

∆ιακύµανσης 
Βαθµός-Z 

2 64,14 0,06 0,09 -1,44 

4 67,25 0,16 0,24 -0,71 

5 67,63 0,05 0,08 -0,62 

6 70,38 0,07 0,11 0,02 

1 72,00 0,11 0,16 0,40 

7 74,43 1,90 2,56 0,96 

3 76,29 0,05 0,06 1,40 

 

Σε αυτές τις µετρήσεις το Cohran’s test έδειξε ότι η µέγιστη διακύµανση του εργαστηρίου 

7 είναι ακραία τιµή (outlier). Το παρακάτω γράφηµα δείχνει τον µέσο όρο του 

εργαστηρίου και την διακύµανση στις τιµές της παραµέτρου NO κατ’ όγκον. 
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3.5 ∆ιοξείδιο του θείου 

 

Τα αποτελέσµατα για την πέµπτη παράµετρο, δηλαδή SO2 (ppm), που µετρήθηκε στην 

δεύτερη δοκιµή ήταν όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8: SO2, ∆οκιµή Β 

Κωδικός 

Εργαστηρίου 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συντελεστής 

∆ιακύµανσης 
Βαθµός-Z 

7 71,88 12,53 17,43 -1,02 

3 95,71 4,96 5,18 0,66 

5 95,86 20,05 20,91 0,67 

6 98,63 21,56 21,86 0,86 

 

Σε αυτές τις µετρήσεις οι στατιστικές δοκιµές δεν βρήκαν ακραίες τιµές (outliers). Το 

παρακάτω γράφηµα δείχνει τον µέσο όρο του εργαστηρίου και την διακύµανση στις τιµές 

της παραµέτρου SO2 κατ’ όγκον. 

 

 
 

 

4 Συµπεράσµατα 

Οι ρύποι ή οι παράµετροι που µετρήθηκαν ήταν οι: O2 (% vol), CO (ppm), NO (ppm), 

SO2  (ppm) και επαγόµενη η µέτρηση του CO2 (% vol). 
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Για την ανάλυση της διεργαστηριακής δοκιµής που διοργανώθηκε στο ΤΕΙ Χαλκίδας 

χρησιµοποιήθηκαν διάφορα στατιστικά εργαλεία όπως οι δοκιµές Dixon, Cochran και 

Grubb για τις ακραίες τιµές. Επίσης, υπολογίστηκε ο βαθµός-Ζ για κάθε εργαστήριο για 

κάθε παράµετρο. 
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