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Θ6μα 1 α) Θεωρo0με τιq παραxdτω oρι9oγιi:νιεq αντιrg6oειq:

Cι : _Υl. _?z. +7q. +Υs'
Cz_ ?''-Υz.
Cs - _Yι. +Ys.
Ca - -Yt. -Yz.*4ys -Yn. -Ys.

πoυ oρiζoνται στoυζ μdooυg των αγωγιΔν π6ντε τυxα[ων δειγμιiτων μεγdl9oυq Πi : 4' i -1,...,5. Nα ελ6γξετε τιq παραxdτω υπoι}6oει9:

(1) H6
(2) Hg
(3) H6
(4) Hs

_βι_llz*μa*ρs:0
βι_ μz:0
_βs* βs:0
_βι_ lιz*4μ_ βι_ βs:0

β)

σe σ.σ. 5%, 1ρηoιμoπoιιilνταq τα εξiq απoτελ€oματ α: Y1. _ 56, Y2. : 51, Υe. : 5o, Υι. __ 47,
Ys':41xαι S5661: 83.75. (Δiνεται F1r,rs;ο.oε1 :4.54).
Θεωρo6με τo μoντ6λo αν&λυoη6 διαoπoρd'q με δ0o παριiγoντεq, oται}εριiν επιδρdoεων:

Yj : μ* αι+ 0i * eii,

6πoυ i:7,...,P, j:!'...,q. Nα δε(ξετε 6τι Cov(ξ. _Υ..,?.i _ Ι.): ο.

Tdoοερα αυτoxfνητα (C, oττ]λεg) xαι τθooεριq oδηγoi (B, γραμμ6q) 1ρηoιμoπoιo0νται oτη
μ6λετη πι0ανcbν διαφoριilν oτη μεiωoη των χαυσαεPiων των μηxανιilν με τη 1ρτJoη τεooιiρων
διαφoρετιxcilν πρooι9ετιxιiν xαυoiμoυ (A, λατινιxιi γρι*μματα). Για τη μελθτη τoυ πειριiματog
1ρηoιμoπoι{0ηχε τo παραxdτω λατινιx6 τετρι1γωνo τιiξηq 4, xαι μετρ{ι)ηxε η με[ωαη των ρ0πων
oε xιiΦε πειραματιx{ εxτdλεoη.
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i) Nα γiνει η αν&λυoη των δεδoμdνων χαι να εξαxι9o6ν oυμπερdoματα (o: 0.05). (Δfνεται
F1s,ε,o.οs; : 4.76-)

ιz) Nα xωριoτo0ν oι x6ριεq επιδριioειq τoυ παρdγoντα '0δηγ69' oε oμιiδεq με τη μd$oδo τoυ
Duncarr. (Δiνoνται 10.05(2,6) : 3.46, rο.οs(3,6) : 3.58, ro.os(4,6) : 3.64.)

izi) Xρηoιμoπoιιiνταq τιg oρ$oγιiνιεq αντιι9ιioειζ Aι: (_1, 1' 0,0)' A2: (0,0,_1,1), ,4.3:
(_1, -1,1, 1) να διαoπdoετε τo SSA oε 3 ανεξιiρτητα αι)ρo(oματα με 1 βαι9μ6 ελευι9ερiαq
τo xαθ6να' Nα βρει)εi o oυντελεoττiq τoυ .41 τoυ μoντ6λoυ παλινδρ6μηo1ζ. Nα γfνει o
6λεγxoq: Ho: βιr:0, f/r: βl,, #0 oe o.o. α:0.05. (Δiνεται f(ο;ο.οzs) :2.447.)

β) Θεωρo0με τo μoντ6λo ανιiλυoηe διαoπoρdq με δ0o παριiγoντεq, τυxαiων επιδριioεων:

Yjn : β * αι + βi + (ωβ)ιi * eιiκ,

6πoνi, _ 1,.'.'P, j:\,..',Q,k:7,..',r. Nαδε[ξετε 6τι.E(MSB) :o2*ro}u+prα2u.
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Θ€μα 2 o)



Θ6μα 3 α) 'Eναq μη1ανιx6< μελετι1 την απ6δooη ..oo,i}r, τ0πων λαδιo6. Xρηoιμoπoiηoε τ6ooεριq τ0πoυζ

μη1ανιilν oαν μπλox xαι θxανε το πεiραμα o0μφωνα με.τoν παραxdτω o1εδιαoμ6.

Mηγανi
Αγωτη

(τ0πoq λαδιo6)
1 2 3 4

1 16 L4 13

2 11 10 11

3 11 9 10

4 14 t7 18

Θ6μα 4

i) Nα xιiνετε τη στατιστιxr] ανdλυoη χαι να ελ6γξετε αν o τ0πoζ λαδιo0 (αγωγ6q) εiναι
oημαντιx6q. (Δ[νεται F1:'s;ο.οs1 : 5.41).

ιi) Nα βρεiτε τιq intrαblock {fa} εxτιμ{τριεζ των επιδρ&oεων των αγωγιbν χαι να τιζ 1ωρ[oετε
oε oμιiδεq με τo xριτ{ριo τoυ Duncan (α:0.05). (Δiνoνται rο.os(2,5) : 3.64, 16.65(3,5) :
3.74, rs.6s(4,5) : 3.79).

Nα δεiξετε 6τι V(n) : ffi{o" + ko2ρ).

'Eναq μη1ανιx6q ενδιαφ€ρeται να μελετrjoει τιq επιδρcioειq τριιbν παραγ6ντων (.4: τα10τητα
xoπτle), (B: ox{μα εργαλεiου) xαι (C:γωνiα xoπ{c) oτη διdρxεια ζωl]q εν6ζ εpγαλεioυ. Eπι-
λdx0ηxε 6να 23 παραγoντιx6 πeiραμα με δ6o επαναλ{ιpειq xαι oι oυνδυαoμo( των αγωγιiν με
την απ6xριoη τoυ πειριlματoq dxoυν ωq εξ{q:

i) Nα εxτιμliσετε τιζ x0ριεq επιδρdσειζ χαι τιq αλληλεπιδριloειq των παραγ6ντων.

zi) Nα δo0εi o π(ναxαg ανιlλυoηe διαoπoρdq χαι να εξα119o6ν oυμπερdoματα για τη σημαντι-

x6τητα των επιδριioεων. (Δiνεται {l,ε;ο.οε) :5'32).
zii) Nα βρε0εi η διαoπoρci των εxτιμτjoεων των xυρiων επιδρdoεων xαδιbq xαι 6να 95% διιi-

στημα εμπιστoo6νηe για τη μ6oη τιμl1 αυτ<ilν. (Δiνεται l1ε;ο.οzs1 : 2.306).

β) Θεωρo0με τo μoντ6λo παλινδρ6μηoηζ a : Χβ * e, πoυ αντιστoιxεi oε €να 2k παραγoντιx6

oxεδιαoμ6. ,q., β η εxτιμ{τρια ελα1ioτων τετραγιJlνων τoυ β, να δε(ξετε 6τι:

η v(ρ): *Ιn.
'ii) β'β _ υ2 : #So', 6πoν So2 η διαoπoριi των παρατηPτioεων yi, τ|α i : L,.. . ,n.

Δι&ρxεια εξθταoηc 2:30 ιilρεq
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