
ΣΟΣ : Εξήγηση όρου (αποσαφήνιση)

Η ύπαρξη σημαντικής διαφοράς μεταξύ δύο τιμών που συγκρίνονται, σημαίνει ότι η 

διαφορά των αποτελεσμάτων δεν προκαλείται από τυχαία σφάλματα αλλά από 

καθορισμένα τα οποία εντοπίζονται και διορθώνονται.

Δοκιμασία student ή t (t-test)



Π.χ Ενέσιμο σκεύασμα δηλώνεται (label amount) ότι περιέχει 0.95%w/v εφεδρίνη. 

Κατά την ανάλυση παρτίδας σκευάσματος βρέθηκε ότι στα 30mL περιέχονται 

278mg δραστικής. Ζητείται το σφάλμα στην ακρίβεια παρασκευής του 

σκευάσματος

Παράδειγμα %Ανάκτησης

Στα 30ml περιέχονται 278 mg εφεδίνης
Στα 100ml                  x

X=278.100/30=926.67mg

Το 0.95%w/v σημαίνει στα 100ml διαλύματος περιέχονται 0.95 gr εφεδρίνης
Άρα στα 100 δείγματος:

To 100% ισοδυναμεί με 950mg εφεδρίνης
X%       αντιστοιχεί  στα 926.67mg

X=97.54%



Παράδειγμα, τυχαίο σφάλμα 

Κατά την διαδικασία μιας ανάλυσης υπολογίστε το 
συνολικό τυχαίο σφάλμα των σκευών που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Ογκ. φιάλης 500ml 500ml±0,05%
Ογκ. Φιάλη 100ml             100ml±0,08%
Σιφώνιο 5ml                        5ml ±0,3%

Σημ. Αν χρησιμοποιήσουμε και σιφώνιο του 1ml με απόκλιση 0,007ml, θα το 
μετατρέψουμε % (0,7%) και θα το βάλουμε στον τύπο



➢ Ισχύς μεθόδου (πχ. Όχι υδατικά διαλύματα στο IR)

➢ Αξιοπιστία μεθόδου (ακρίβεια , πιστότητα)

➢ Αναλυτικό λευκό (Blank)

➢ Διακρίβωση (Βαθμονόμηση οργάνου, Calibration)

➢ Όριο ανίχνευσης, LOD(Limit of Detection)

χ-χb=3Sb (χ σήμα δείγματος ή αναλυτικού λευκού)

➢ Όριο ανίχνευσης, LOQ(Limit of Quantitation)

χ-χb=10Sb

➢ Ανθεκτικότητα (Robustness):Ελέγχει την αξιοπιστία σε διακυμάνσεις της μεθόδου (pH, To, %)

➢ Εκλεκτικότητα (Selectivity):εκφράζει την μέγιστη συγκ. παρουσίας προσμίξεων (σφάλμα 5%), 

στις μεθόδους:  H  φθορισμομετρία εκλεκτικότερη της UV

➢ Αναλυτική περιοχή  συγκεντρώσεων(Range) 80-120% της δηλούμενης περιεκτ. τελικού προϊόντος

➢ Ευαισθησία μεθόδου

➢ Γραμμικότητα



Παράδειγμα:Δοκιμασία ή t (t-test)

Α μέθοδος Β μέθοδος ΙA-BΙ

76 71 5

68 61 7

48 50 -2

57 60 -3

Mean 1,75

s= 4,99

tθεωρ=  3.18  (95% Στάθμη εμπιστοσύνης)

Ερώτηση:Υπάρχει καθορισμένο σφάλμα για 95% στάθμη εμπιστοσύνη;
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Παράδειγμα

Α μέθοδος Β μέθοδος ΙA-BΙ

76 71 5

68 61 7

48 50 -2

57 60 -3

Mean 1,75

s= 4,99

tθεωρ=  3.18  (95% Στάθμη εμπιστοσύνης)
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Π.χ. Διάλυμα προς έγχυση που περιέχει 0.95% w/v ΝαCl αραιώθηκε με νερό (10mL στα 250mL , 10mL 

στα 200mL)και μετρήθηκε ως προς το Να με φλογοφωτομετρία. Βρέθηκε ότι περιέχει 0.74mg Na /100mL. 

Υπολογίστε α) την %w/v  περιεκτικότητα NaCl β) το % της δηλούμενης περιεκτικότητας NaCl. Ατομικά 

βάρη: Na=23, CL=35.5

Συντ. αραίωσης =(250:10) Χ (200:10) =500

Αρχ. Συγκ. Να =Τελική  Συγκ. Νa Χ Συντελ. Αραίωσης = 0.74mg Na /100mL Χ500=370 mg Na /100mL

Στα 58.5mg/100mL  Na Cl περιέχονται 23mg/100mL Na

Στα X  mg/100mL  Na Cl περιέχονται 370mg/100mL Na

X=941 mg/100mL ή 0,941g/100mL NaCl

Αν τα 0.95gr/100mL ισοδυναμούν με το 100%,  τα 0.941g/100mL θα ισοδυναμούν  με το 98.9%

Συντελεστής Αραίωσης

200ml

10ml

250ml

10ml


