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Statistik for praktikere Jesper Blom-Hanssen Hent PDF Statistik for praktikere giver en grundig introduktion
og vejledning i brugen af statistiske metoder.  Bogen er skrevet som lærebog og henvender sig til alle, der

arbejder i proces- og levnedsmiddelindustrien og på laboratorier. Dens struktur og emnevalg gør den velegnet
til anvendelse i mange af de projektorienterede undervisningsforløb, der gennemføres på tekniske skoler,
samt i kursussammenhænge.Efter en introduktion til fordelinger og parametre, som f.eks. gennemsnit og

spredning, tages der fat på statistiske problemer fra produktion og laboratorier.Bogen indeholder kapitler om
måleusikkerhed, statistik brugt i forbindelse med kvalitetsstyring, de mest almindelige statistiske test, samt
avancerede test i form af variansanalyser, regressionsanalyse, forsøgsplanlægning m.m.Stoffet i bogen er

disponeret således, at læseren hurtigt kan sætte sig ind i enkeltemner, og de enkelte afsnit kan, til en vis grad,
læses og anvendes uafhængigt af hinanden.Teorien understøttes af en mængde eksempler, hvoraf mange er

gennemgået som beregninger i regneark.For hver af de beskrevne statistiske metoder i bogen er der:
Beskrivelse af metodens anvendelse. Formler. Eksempler. Tips til beregning i regneark (Microsoft Excel

2000). Nødvendige tabeller.
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hinanden.Teorien understøttes af en mængde eksempler, hvoraf
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