 -1دمای خمش زیر بار دو لوله پالستیک  ABSبا فرمولهای متفاوت در دست بررسی است .دو نمونه ،هر یک شامل 11
مشاهده با استفاده از هر فرمول و به دمای خمش محاسبه شده (بر حسب درجه فارنهایت) به شرح در پی آمده ،گزارش
شده است:
الف) آیا این داده ها از این ادعا که میانگین دمای خمش زیر بار فرمول  1از میانگین مربوط به فرمول  1بیشتر است
حمایت می کند؟
ب) آیا این داده ها از ادعای بیشتر بودن میانگین دمای خمش زیر بار در مورد فرمول  1نسبت به فرمول  ،1دست کم به
اندازه  3درجه فارنهایت ،حمایت می کند؟

 -1چهار کاتالیزور را که ممکن است در غلظت یک جز تشکیل دهنده مخلوطی مایع ،متشکل از سه جز اثر بگذارد مورد
بررسی قرار می دهیم .غلظتهای در پی آمده بدست آمده است:
الف) آیا هر چهار کاتالیزور اثری یکسان بر غلظت دارد؟
ب) برآورد بازه اطمینان  99درصدی مربوط به میانگین پاسخ کاتالیزور  1را تشکیل دهید.
ج) همه جفت های میانگینها را با استفاده از روش  LSDبیازمایید.
د) آزمون کروسکال-والیس را بکار برید .آیا نتایج قابل مقایسه با نتایج بدست آمده از طریق تحلیل واریانس عادی
است؟
و) اگر تفاوت بیشینه میانگین غلظت ها در کاتالیزول ها  04باشد ،از چه اندازه نمونه ای باید بکار ببریم؟

 -3سه محلول شستشو متقاوت برای بررسی اثربخشی آنها در به تاخیر انداختن رشد باکتریها در ظرفهای شیر  5گالنی
مقایسه می شود .تحلیل درآزمایشگاه انجام می شود و در هر روز فقط سه آزمون را می توان اجرا کرد .چون روزها
را می توان نشانگر سرچشمه باالقوه تغییرپذیری به حساب آورد ،آزمایشگر تصمیم می گیرد از طرح بلوکی تصادفی
شده استفاده کند .مشاهده ها در چهار روز صورت می گیرد و داده ها در اینجا نشان داده شده است .داده های
حاصل از آزمایش را تحلیل و از تحلیل خود نتیجه گیری نمایید.

 -0در مقاله ای ،آزمایشی توصیف شده که به تحقیق درباره اثر نوع شیشه و نوع فسفر در روشنایی المپ تلویزیون
پرداخته است .متغیر پاسخ جریان مورد نیاز برای دستیابی به سطح روشنایی مشخص است .داده های حاصل
به شرح زیر است:
الف) آیا نشانه ای از تاثیر یکی از این عاملها در روشنایی المپ وجود دارد؟
ب) آزمون توکی را برای تعیین اینکه نوع فسفر بطور معنی داری تفاوت می کند ،بکار برید.

