
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GUM-

EURACHEM KAI ΜΟΝΤΕ CARLO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 

ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΝΕΡΑ 
 

Μ. Γ. Κωστάκης, Ν. Σ. Θωμαϊδης και Μ. Α. Κουππάρης
 

 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71, Αθήνα 
 

E-mail: makostak@chem.uoa.gr 

 
Περίληψη 

 
 Η πλέον καθιερωμένη διαδικασία για την εκτίμηση της αβεβαιότητας αναλυτικών 

μεθόδων προέρχεται από τον GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements, 

ISO 98:1995), που στην περίπτωση των χημικών μετρήσεων εξειδικεύεται σε οδηγία της 

EURACHEM.  Ωστόσο για να εφαρμοστεί η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υπάρχει σε μεγάλο 

ποσοστό γραμμική συνάρτηση στο μοντέλο εξάρτησης του μετρούμενου μεγέθους προς τις 

συνιστώσες αβεβαιότητας  και οι εμπλεκόμενες κατανομές να είναι κανονικές (Gaussian) ή t-

student. Για να ξεπεραστούν οι παραπάνω περιορισμοί, σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται οι 

προϋποθέσεις, προτάθηκε για την εκτίμηση της αβεβαιότητας η μεθοδολογία Monte-Carlo. Η 

μεθοδολογία βασίζεται στην παραγωγή ψευδο-τυχαίων αριθμών με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορούμε να εκτιμήσουμε τη συνάρτηση κατανομής του μοντέλου χωρίς να απαιτείται να 

υποθέσουμε εξαρχής και κατ’ επέκταση την αβεβαιότητα. Οι δύο μεθοδολογίες, αν και 

διαφορετικές αναμένεται να συμπίπτουν σε περιπτώσεις όπου οι προϋποθέσεις του GUM ισχύουν 

και να διαφέρουν σε αντίθετη περίπτωση. Στην εργασία αυτή έγινε σύγκριση των δύο 

μεθοδολογιών στον προσδιορισμό εξασθενούς χρωμίου σε νερά με Φασματομετρία Ατομικής 

Απορρόφησης (ΦΑΑ). Η μέθοδος βασίζεται στην αντίδραση συμπλοκοποίησης του εξασθενούς 

χρωμίου (Cr (VI)) με οργανικό αντιδραστήριο, την  εκχύλιση / προσυγκέντρωση του συμπλόκου 

με οργανικό διαλύτη και τη μέτρηση με ΦΑΑ.  

   
 
Λέξεις-Κλειδιά: Εκτίμηση Αβεβαιότητας, GUM, Monte-Carlo, εξασθενές χρώμιο . 
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Abstract 

 

 

 The GUM (ISO 98:1995) is a worldwide well-known procedure to estimate the 

uncertainty of analytical methods. The model of evaluation the uncertainty in chemical 

measurements is specialized in EURACHEM guide "Quantifying Uncertainty in Analytical 

Measurements". However, GUM approach exhibits some limitations, like that the model should be 

linear and the measuring parameter follow normal distribution. As a result, in the first supplement 

of GUM it is proposed another approach using the Monte Carlo (MC) method. The MC method 

requires a system for the generation of a large amount of pseudo-random numbers that then they 

are applied in the model. On the contrary to GUM procedure, MC method is based on the law of 

propagation of distributions. The aim of this work is to implement both approaches in a method for 

the determination of hexavalent Chromium in water and to compare the results. The determination 

of hexavalent Chromium is performed with Electrothermal Atomic Absorption (ETAAS) with 

Zeeman background correction. The principal of the method is the complexation of hexavalent 

chromium with an organic legand, extraction/ preconcentration of the complex with an organic 

solvent and measurement of the analyte with ETAAS.      
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Απαραίτητο στοιχείο για την αξιολόγηση ενός αποτελέσματος μιας μέτρησης είναι να 

γνωρίζουμε την αβεβαιότητα του μετρούμενου αποτελέσματος. Η αναγκαιότητα να 

προσδιοριστεί η αβεβαιότητα αντικατοπρτίζεται στα πρότυπα και τις οδηγίες που 

αφορούν τη διαπίστευση (Herrador et al (2004)). O πλέον γνωστός και ευρέως αποδεκτός 

οδηγός για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μιας οποιασδήποτε μέτρησης είναι ο “Guide to 

the expression of Measurements”  (GUM ή ISO 98:1995). Η εφαρμογή του GUM για τις 

χημικές μετρήσεις εξειδικεύεται στην οδηγία της EURACHEM  "Quantifying Uncertainty 

in Analytical Measurements". Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας με βάση τους παραπάνω 

οδηγούς βασίζεται στο νόμο διάδοσης της αβεβαιότητας και την εφαρμογή του 

θεωρήματος του κεντρικού ορίου (Herrador et al (2005)). Η βασική μεθοδολογία 

εκτελείται σε 4 στάδια: τον καθορισμό της σχέσης μέτρησης, την ταυτοποίηση των πηγών 

αβεβαιότητας, την ποσοτικοποίηση των επιμέρους αβεβαιοτήτων και τον υπολογισμό της 

συνδυασμένης αβεβαιότητας (EURACHEM/CITAC Guide CG 4 (2000)). Στο πρώτο 

στάδιο καθορίζεται η σχέση μεταξύ της μετρούμενης ποσότητας Ζ με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές x.      

                                                                 

 
 

Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται (ταυτοποιούνται) οι παράγοντες (συνιστώσες) 

αβεβαιότητας που επηρεάζουν σημαντικά την αναλυτική διαδικασία. Στο τρίτο στάδιο 

ποσοτικοποίησης των συνιστωσών αβεβαιότητας, αυτές ταξινομούνται με βάση τον τρόπο 

υπολογισμούς τους σε δύο κατηγορίες, τύπου Α και τύπου Β. Οι τύπου Α συνιστώσες 

αβεβαιότητας είναι αυτές που μπορούν να υπολογιστούν με στατιστικό τρόπο από την 

τυπική απόκλιση μιας σειράς από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ενώ οι τύπου Β 

συνιστώσες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. πιστοποιητικά, προηγούμενη εμπειρία, κλπ). 

Στο τελικό στάδιο οι παραπάνω συνιστώσες αβεβαιότητας εκφρασμένες ως σχετικές 

τυπικές αβεβαιότητες συνδυάζονται ώστε να προκύψει η συνδυασμένη αβεβαιότητα της 

μετρούμενης ποσότητας . Το στάδιο του προσδιορισμού της συνδυασμένης 

αβεβαιότητας βασίζεται στο νόμο διάδοσης της αβεβαιότητας που εκφράζεται 

μαθηματικά ως μια πρώτης τάξης σειρά Taylor: 

         

 
 

όπου ci και cj ονομάζονται παράγοντες ευαισθησίας και ορίζονται ως οι μερικές 

παράγωγοι του μετρούμενου ως προς την παράμετρο, ενώ u(xi,xj) είναι η συνδιακύμανση 

μεταξύ των παραγόντων. Στην περίπτωση του γραμμικού μοντέλου, όταν δηλαδή οι 

μεταβλητές που επηρεάζουν  την μετρούμενη ποσότητα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

τότε ο δεύτερος όρος θεωρείται μηδενικός. Με βάση αυτή την υπόθεση υπολογίζεται η 

συνδυασμένη αβεβαιότητα (uc) ως η ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των σχετικών 

τυπικών αβεβαιότήτων. Τέλος υπολογίζεται η διευρυμένη αβεβαιότητα U που προκύπτει 

από τη συνδυασμένη αν πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή κάλυψης k. Ο συντελεστής 

κάλυψης συνήθως ισούται με 2 αν θεωρήσουμε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις του 

Θεωρήματος του Κεντρικού Ορίου, επομένως έχουμε κανονική κατανομή για επίπεδο 

εμπιστοσύνη 95 % (Herrador et al (2004)). 
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Παρόλο που ο παραπάνω τρόπος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος σε ένα μεγάλο εύρος 

εφαρμογών, η χρήση του υπόκειται σε μερικούς περιορισμούς. Αρχικά η γραμμικότητα 

του μοντέλου. Σε περιπτώσεις που έχουμε μη γραμμικά μοντέλα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η παραπάνω προσέγγιση γιατί στην πρώτης τάξης σειρά Taylor θα πρέπει 

να προστεθούν και υψηλότερης τάξης όροι που προηγουμένως είχαν παραληφθεί. Επίσης 

ένα δεύτερος περιορισμός υπάρχει στη χρήση του παράγοντα κάλυψης, ο  οποίος 

θεωρείται τις περισσότερες φορές de facto ότι είναι 2 για 95% στάθμη εμπιστοσύνης. 

Ωστόσο η παραπάνω υπόθεση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που ισχύει το θεώρημα του 

κεντρικού ορίου, οπότε η συνάρτηση κατανομής του μετρούμενου είναι κανονική 

(καμπύλη Gaussian) (Herrador et al (2005)). 

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς για τη χρήση αυτού του μοντέλου εκτίμησης της 

αβεβαιότητας, στο πρώτο συμπλήρωμα της οδηγίας  του GUM προτάθηκε για την 

εκτίμησης της αβεβαιότητας η χρήση της μέθοδου Monte – Carlo (MC). Η αρχή αυτής 

της μεθόδου είναι η χρήση του συνδυασμού των συναρτήσεων κατανομής πιθανοτήτων 

(Probability Density Function (PDF)) των παραγόντων για την παραγωγή της PDF της 

μετρούμενης ποσότητας. Ο προσδιορισμός της PDF γίνεται με την παραγωγή μεγάλου 

αριθμού ψευδο-τυχαίων αριθμών που εφαρμόζονται στη σχέση που συνδέει τη 

μετρούμενη ποσότητα με τις μεταβλητές. Από την αριθμητική αυτή προσομοίωση μπορεί 

να εξαχθεί η PDF του μοντέλου. Είναι φανερό λοιπόν ότι η αβεβαιότητα υπολογίζεται 

πιθανοτικά, αφού βασίζεται στη συνάρτηση κατανομής σε αντίθεση με τη βασική μέθοδο 

κατα GUM, όπου χρησιμοποιείται ένα "ντετερμινιστικό" μοντέλο υπολογισμού της 

αβεβαιότητας, καθώς η εκτίμηση γίνεται από τις μέσες τιμές και τις τυπικές απόκλίσεις 

των εμπλεκόμενων μεταβλητών (Herrador et al (2004),  Solaguren-Beascoa Fernadez et al 

(2009)). Η διαφορετική προσέγγιση της μεθόδου MC ωστόσο δεν αποκλείει την ύπαρξη 

περιορισμών στη χρήση της. Έτσι ο χρόνος της προσομοίωσης σε συνάρτηση με την 

περιπλοκότητα του μοντέλου μπορεί να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την εφαρμογή 

της μεθόδου. Επίσης η ακρίβεια του αποτελέσματος μπορεί να επηρεαστεί ανάλογα με τη 

«μηχανή» παραγωγής τυχαίων αριθμών. Τέλος, για να εφαρμοστεί η μέθοδος MC πρέπει 

να είναι γνωστές οι PDF των μεταβλητών του μοντέλου, αυτό όμως δεν είναι πάντα 

εφικτό και αν επιλεγούν λάθος συναρτήσεις τότε θα οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα 

(Herrador et al (2004)). 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Cr (VI) ΣΕ ΝΕΡΑ 

 

Το εξασθενές χρώμιο (Cr(VI)) αποτελεί ένα από τους πλέον γνωστούς ρυπαντές του 

περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό στην εργασδία αυτή είναι από τις πλέον καθιερωμένες και βασίζεται στη 

χρήση του 1,5-διφαινυλοκαρβαζιδίου (DPC) ως συμπλεκτικού-χρωμοφόρου 

αντιδραστηρίου, προσαρμοσμένης για την τελική μέτρηση με φασματομετρία ατομικής 

απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη (ETAAS). Η μεθόδος 

περιλαμβάνει το σχηματισμό του σύμπλοκου Cr(VI)–DPC και την εκχύλισή του σε 

οργανικό διαλύτη με παράλληλη προσυγκέντρωση του αναλύτη 10 φορές (Gardner et al 

(2002)). Το  φασματομετρο ατομικής απορρόφησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν Perkin 

Elmer SIMAA 6000 με ηλεκτροθερμαινόμενο γραφίτη με διόρθωση υποβάθρου Zeeman 

και δυνατότητα πολυστοιχειακής ανάλυσης.  

Τα βασικά στάδια της μεθόδου για τον προσδιορισμό του εξασθενούς χρωμίου σε νερό 

συνοψίζονται ως ακολούθως  (Σχήμα 1): 

 



5 

 

a) 25 mL δείγματος νερού μεταφέρονται σε φυγοκεντρικό σωλήνα με σιφώνιο. 

b) Το δείγμα οξινίζεται με θειϊκό αξύ 5Μ και προστίθεται ποσότητα 1% DPC. 

c) Το διάλυμα αφήνεται να αντιδράσει για 10 min. 

d) Προστίθενται 20 mL διαλύματος NaCl 300 g/L και 2,5 mL ισοαμυλικής 

αλκοόλης με πιπέτα. 

e) Το διάλυμα αναδεύεται ώστε να εκχυλιστεί το σύμπλοκο του Cr-DPC. 

f) Παραλαμβάνεται η οργανική στιβάδα και μετράται η ποσότητα του Cr με την 

τεχνική ETAAS. 

 

 
Σχήμα 1: Τα κύρια στάδια της μεθόδου για τον προσδιορισμό του Cr(VI). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση που συνδέει τη μετρούμενη ποσότητα με το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η ακόλουθη (σχέση 3): 

 

 
 

Όπου C: η τελική συγκέντρωση στο δείγμα νερού 

      c: η συγκέντρωση που προκύπτει από τη μέτρηση με την ETAAS με την 

βοήθεια της καμπύλης αναφοράς κατασκευασμένης με χρήση εμβολιασμένων 

προτύπων (matrix matched standards). 

   Fpre: ο συντελεστής προσυγκέντρωσης, (το κλάσμα του τελικού προς τον αρχικό 

όγκο). Αν και θεωρείται σταθερός είναι μια παράμετρος που εμπεριέχει μια  

αβεβαιότητα που θα πρέπει να ερευνηθεί. 

 

Η μέθοδος επικυρώθηκε και διαπιστεύθηκε στο Εργαστήριό μας που είναι διαπιστευμένο 

κατά ISO17025:2005. Κατά την επικύρωση, για την ακρίβεια (accuracy) 

χρησιμοποιήθηκαν εμβολιασμένα δείγματα σε 3 επίπεδα συγκεντρώσεων (0,5-2-5 μg/L) 

και υπολογίστηκε η μέση ανάκτηση, η τυπική απόκλιση και η σχετική τυπική απόκλιση. 

Η πιστότητα (precision) αξιολογήθηκε ως προς την αναπαραγωγιμότητα με ανάλυση 

δείγματος νερού 6 φορές σε 3 διαφορετικές μέρες και προσδιορίστηκε η τυπική απόκλιση 

και η σχετική τυπική απόκλιση. Η γραμμικότητα αξιολογήθηκε με την ανάλυση 5 

εμβολιασμένων δειγμάτων (2-5-10-15-20 μg/L) σε δείγμα νερού και τον υπολογισμό της 

εξίσωσης παλινδρόμησης με τη γραμμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.    

 

2.2. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ EURACHEM   

 

Με βάση την οδηγία της EURACHEM έχουμε τα εξής στάδια για την εκτίμηση της 

αβεβαιότητας: 
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 Καθορισμός σχέσης μέτρησης. Είναι η σχέση  (3) υπολογισμού της τελικής 

συγκέντρωσης Cr(VI) στο νερό από τη μετρούμενη συγκέντρωση με την 

τεχνική ETAAS. 

 Ταυτοποίηση των πηγών συνιστωσών αβεβαιότητας. Οι πηγές αβεβαιότητας 

που αναγνωρίστηκαν είναι στον αρχικό όγκο (25 mL) του δείγματος νερού, 

στον τελικό όγκο του οργανικού εκχυλίσματος προς μέτρηση και η 

αβεβαιότητα της συγκέντρωσης που προκύπτει από τη μέτρηση του οργάνου 

και τη χρήση της καμπύλης αναφοράς. Η αβεβαιότητα του αρχικού όγκου 

εκτιμήθηκε από το πιστοποιητικό του σιφωνίου (τύπου Α), ενώ η αβεβαιότητα 

του τελικού όγκου του οργανικού εκχυλίσματος (2,5 mL) από την αβεβαιότητα 

της πιπέτας που προσδιορίστηκε από την με εσωτερική διακρίβωση. Οι δύο 

αυτοί παράγοντες εισέρχονται στην αβεβαιότητα του παράγοντα 

προσυγκέντρωσης. Η σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας είναι αυτή της 

συγκέντρωσης που προκύπτει από τη μέτρηση του οργάνου. Σε αυτή την πηγή 

αβεβαιότητας περιέχονται, η αβεβαιότητα του συστηματικού σφάλματος, του 

τυχαίου σφάλματος και η αβεβαιότητα της καμπύλης αναφοράς του οργάνου. 

Συνοπτικά όλες οι πηγές αβεβαιότητας φαίνονται στο διάγραμμα αιτίου-

αποτελέσματος (fishbone) στο Σχήμα 2. 

 Ποσοτικοποίηση των πηγών αβεβαιότητας. Οι πηγές αβεβαιότητας του όγκου 

θεωρήθηκαν ότι ακολουθούν τετραγωνική κατανομής και υπολογίσθηκαν οι 

σχετικές αβεβαιότητες. Η αβεβαιότητα της συγκέντρωσης του διαλύματος 

εργασίας προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία επικύρωσης. Η αβεβαιότητα 

του συστηματικού σφάλματος υπολογίστηκε από τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τα εμβολιασμένα δείγματα. Η αβεβαιότητα του τυχαίου σφάλματος 

υπολογίσθηκε από τη σχετική τυπική απόκλιση (RSD) της 

αναπαραγωγιμότητας. Η αβεβαιότητα της καμπύλης αναφοράς 

προσδιορίσθηκε από τα δεδομένα που προέκυψαν από την επικύρωση της 

μεθόδου και με βάση τη μεθοδολογία που προτείνεται στην οδηγία της 

EURACHEM. Τέλος οι παράγοντες ευαισθησίας ci θεωρήθηκαν ότι ήταν ίσοι 

με την μονάδα. 

 

 

 

 

C (μg/L)

c(μg/L)

Bias

calibration

Precision

certificate

Vinitial (mL) Vfinal (mL)

Internal
Calibration
ISO 8655-

6:2002

 Σχήμα 2. Διάγραμμα αιτίου – αποτελέσματος ή fishbone για την μέθοδο προσδιορισμού Cr (VI).   
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 Υπολογισμός συνδυασμένης αβεβαιότητας. Από τις επιμέρους σχετικές 

αβεβαιότητες υπολογίσθηκε η συνολική σχετική συνδυασμένη αβεβαιότητα. 

Από τη συνδυασμένη αβεβαιότητα υπολογίσθηκε η διευρυμένη αβεβαιότητα U 

πολλαπλασιάζοντας με συντελεστή κάλυψης k=1,96 (x2) για 95% στάθμη 

εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα για τα 3 επίπεδα συγκεντρώσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 3 παριστάνεται με το 

ραβδόγραμμα η επίδραση που έχει κάθε συνιστώσα στη συνδυασμένη 

αβεβαιότητα για όλα τα επίπεδα επικύρωσης. Παρατηρείται ότι οι 

αβεβαιότητες του όγκου έχουν μικρή επίδραση, άρα και ο παράγοντας 

προσυγκέντρωσης δεν επηράζει το αποτέλεσμα. Από την αβεβαιότητα της 

μετρούμενης συγκέντρωσης τη μεγαλύτερη επίδραση έχει η αβεβαιότητα του 

συστηματικού σφάλματος ενώ η αβεβαιότητα του τυχαίου σφάλματος είναι 

σχεδόν παρόμοια με αυτή της καμπύλης αναφοράς, σε όλα τα επίπεδα 

συγκεντρώσεων. 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα από την εκτίμηση της αβεβαιότητας για τον προσδιορισμό του 

Cr(VI) σε 3 επίπεδα συγκεντρώσεων κατά EURACHEM.  

  

Χαμηλό Επίπεδο  Μεσαίο Επίπεδο  Υψηλό Επίπεδο  

Συγκέντρωση  (0,500 
μg/L) 

Συγκέντρωση  (2,00 
μg/L) 

Συγκέντρωση  (5,00 
μg/L) 

uvinitial 0,00107 0,00107 0,00107 

uvfinal 0,012 0,012 0,012 

ubias 0,0109 0,0095 0,007 

uconcentrate 0,087 0,047 0,024 

uprecision 0,084 0,043 0,028 

ucombined 0,122 0,066 0,039 

Uexpanded 0,24 0,13 0,08 

Uexpanded (%) 24,4 13,2 7,8 

 

 
 
Σχήμα 3. Η επίδραση των πηγών αβεβαιότητας στην συνδυασμένη αβεβαιότητα για τον 

προσδιορισμό του Cr(VI) σε νερά. 
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2.3. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ MONTE CARLO 

  

Στη μέθοδο MC σημαντικός παράγοντας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

σημαντικό  ρόλο παίζει ο αριθμός των δοκιμών τυχαίας δειγματοληψίας, Μ, που θα 

πραγματοποιηθεί. Συνήθως αριθμός δοκιμών της τάξεως του 10
6
 είναι ικανοποιητικός για 

να ληφθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. Με βάση αυτό η μέθοδος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε με προκαθορισμένο αριθμό δοκιμών χωρίς έλεγχο 

των αποτελεσμάτων, είτε με προσαρμοσμένο τρόπο, όπου ο αριθμός των δοκιμών 

καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα ( JCGM 101:2008). Ο προσαρμοσμένος αριθμός 

δοκιμών είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Όταν 

εφαρμόζεται ο προσαρμοσμένος τρόπος, ο αριθμός των δοκιμών αυξάνεται προοδευτικά 

μέχρι να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα και ως κριτήριο για τη σταθεροποίηση αυτή 

χρησιμοποιείται η αριθμητική ανοχή (numerical tolerance). Ως  αριθμητική ανοχή, δ, 

ορίζεται το ημιεύρος του μικρότερου δυνατού διαστήματος που μπορεί να περικλείει 

όλους εκείνους τους αριθμούς εκείνους που μπορούν να εκφράσουν ένα αποτέλεσμα με 

συγκεκριμένα σημαντικά ψηφία. (Solaguren-Beascoa Fernadez et al (2009)). Για 

παράδειγμα το αποτέλεσμα 2,3 έχει αριθμητική ανοχή  δ=0,05 γιατί το διάστημα είναι 

2,25-2,35. Με βάση τον GUM (JCGM 101:2008) ως κριτήριο σταθεροποίησης θεωρείται 

όταν 2 φορές η τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων αντιστοιχεί σε αριθμητική ανοχή 

μικρότερη από την τυπική αβεβαιότητα.  

 Η μέθοδος MC πραγματοποιήθηκε με βάση το πρόγραμμα που έχουν αναπτύξει οι  

Solaguren-Beascoa Fernadez et al (2009) σε MATLAB και η παραγωγή τυχαίων αριθμών 

έγινε με αλγόριθμο ενσωματωμένο στο MATLAB. Οι εισερχόμενες συνιστώσες είναι η 

συνάρτηση κατανομής (κανονική, τετραγωνική, t-student κ.α.) και οι απαραίτητες 

πληροφορίες ανάλογα με την κατανομή (τυπική απόκλιση, όρια ανοχή, κ.λ.π). Τα βασικά 

στάδια για τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας με τη μέθοδο MC, συνοπτικά, είναι τα 

εξής: 

 Ορισμός παραμέτρων  της εξίσωσης του μοντέλου και των PDF της κάθε 

παραμέτρου. 

 Εκτέλεση του προγράμματος με την παραγωγή από τον αλγόριθμο τυχαίων 

αριθμών οι οποίοι στη συνέχεια εφαρμόζονται στο μοντέλο. 

o  Σε κάθε δοκιμή γίνεται υπολογισμός μέσης τιμής, τυπικής απόκλισης και 

του διαστήματος εμπιστοσύνης με βάση τον αριθμό των δοκιμών που 

έχουν πραγματοποιηθεί.  

o Σε κάθε δοκιμή γίνεται έλεγχος αν ικανοποιείται το κριτήριο 

σταθεροποίησης. Σε περίπτωση που δεν ισχύει επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία αυξάνοντας κατά 1 τον αριθμό των δοκιμών 

 Όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο σταθεροποίησης, υπολογίζεται οριστικά η μέση 

τιμή, η τυπική αβεβαιότητα, το διάστημα εμπιστοσύνης για στάθμη 95% και 

σχεδιάζεται το διάγραμμα της PDF. 

Στην περίπτωση αυτής της εργασίας το μοντέλο ορίστηκε από την εξίσωση (3) και οι 

βασικές παράμετροι του προβλήματος ήταν η μετρηθείσα συγκέντρωση, ο αρχικός και ο 

τελικός όγκος. Αυτές οι παράμετροι εφαρμόστηκαν στον αλγόριθμο για την παραγωγή 

τυχαίων αριθμών του MATLAB και θεωρήθηκε η κατανομή της συγκέντρωσης ως 

κανονική με τυπική απόκλιση ίση με την αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου, ενώ οι 

κατανομές του αρχικού και του τελικού όγκου ορίστηκαν ως τετραγωνικές και τα όρια 

μέσα στο οποία κυμαίνονται, καθορίστηκαν από τα δεδομένα που πάρθηκαν από την 

εσωτερική διακρίβωση (μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή). Όπως και στην κατά 
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EURACHEM αβεβαιότητα η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τα 3 επίπεδα 

συγκεντρώσεων. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό αβεβαιότητας κατά 

MC μαζί με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μέθοδο κατά EURACHEM, ενώ 

στο σχήμα 4 παρουσιάζονται τα ιστογράμματα με τις PDF της μεθόδου για κάθε επίπεδο 

συγκεντρώσεων (0,500-2,00-5,00 μg/L).    

 

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα αβεβαιότητας κατά Monte Carlo και κατά EURACHEM 

συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας της καμπύλης αναφοράς (1) είτε όχι (2). 

  

Χαμηλό  Επίπεδο (0,500 μg/L)  Μεσαίο Επίπεδο (2,00 μg/L) Υψηλό Επίπεδο (5,00 μg/L) 

C(μg/L) u(μg/L) 
shortest interval 

95% 
C(μg/L) u(μg/L) 

shortest interval 
95% 

C(μg/L) u(μg/L) 
shortest interval 

95% 

MC  0,5004 0,0421 [0,4186, 0,5835] 2,0018 0,0861 [1,8325, 2,1702] 5,0045 0,1403 [4,7306, 5,2804] 

ECHEM1 0,5000 0,0610 [0,3779, 0,6221] 2,0000 0,13183 [1,7363, 2,2637] 5,0000 0,1949 [4,6101, 5,3899] 

ECHEM2 0,5000 0,0428 [0,4144, 0,5856] 2,0000 0,0919 [1,8199, 2,1801] 5,0000 0,1554 [4,6953, 5,3047] 

1:Συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας της καμπύλης αναφοράς 

2:Χωρίς την αβεβαιότητα της καμπύλης αναφοράς 

 

 

 
Σχήμα 4. Οι συναρτήσεις κατανομής του μοντέλου για τον προσδιορισμό του εξασθενούς 

χρωμίου σε 3 επίπεδα συγκεντρώσεων: α) υψηλό επίπεδο (5 μg/L), β) μεσαίο επίπεδο (2 μg/L), γ) 

χαμηλό επίπεδο (0,5 μg/L).  
 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η αβεβαιότητα κατά ΕURACHEM είναι λίγο 

μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτή της Monte Carlo. Το φαινόμενο παρατηρείται γενικά σε 

μεθόδους που εφαρμόζονται έμμεσοι τρόποι ποσοτικοποίησης, όπου δηλαδή 

παρεμβάλεται το στάδιο της καμπύλης αναφοράς για να γίνει η ποσοτικοποίηση (Herrador 

et al (2005), Theodorou et al (2011)). Οι μέχρι τώρα ερμηνείες που έχουν δοθεί αποδίδουν 
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τη διαφορά στην επίδραση που έχει η αβεβαιότητα της καμπύλης αναφοράς στην 

συνδυασμένη αβεβαιότητα, πράγμα που δεν υφίσταται στη μέθοδο Monte-Carlo γιατί η 

αβεβαιότητα της καμπύλης είναι μέσα στο μοντέλο μέτρησης (Theodorou et al (2011)). 

Μια άλλη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί στην περίπτωσή μας είναι ότι η αβεβαιότητα της 

καμπύλης αναφοράς είναι ήδη στην αβεβαιότητα λόγω αναπαραγωγιμότητας γιατί κάθε 

μέρα κατασκευάζονταν διαφορετική καμπύλη αναφοράς. Με βάση αυτή την άποψη 

αφαιρέθηκε η αβεβαιότητα της καμπύλης αναφοράς και τα αποτελέσματα που λήφθηκαν 

είναι αυτά που φαίνονται και στον Πίνακα 2 (ECHEM
2
 ). Με την εφαρμογή της μεθόδου 

MC καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται η 

συνιστώσα της αβεβαιότητας της καμπύλης αναφοράς σε περιπτώσεις όπου η καμπύλη 

κατασκευάζεται καθημερινά, γιατί αυτή η συνιστώσα της αβεβαιότητας 

συμπεριλαμβάνεται ήδη στην αβεβαιότητα λόγω αναπαραγωγιμότητας.   
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