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O. Introducció al disseny d'experiments. 

1. El disseny completament aleatoritzat. 

2. El disseny en blocs aleatoritzats complets. 

3. Els dissenys factorials. 

El material principal d'estudi seran els apunts preparats per la Dra. Rosario Delgado per 
a edicions anteriors de l'assignatura, que s'aniran publicant progressivament al Campus 
Virtual. Com a complement, es recomanen els llibres següents: 

R. Christensen: "Analysis of variance, design and regression" . Chapman and Hall. 1996. 

J .  L. Devore: "Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias". Cuarta edición. 
Matemáticas. International Thomson Editores. 1998. 

D. C. Montgomery: "Diseño y análisis de experimentos". Grupo editorial Iberoamérica. 
1991. 

Hi haura tres examens practics durant el curs, que es realitzaran durant les sessions~ 
habituals de practiques (no necessariament presencials), i que caldra superar amb una 
nota mitjana de 4 sobre 10. 

La superació dels examens practics donara dret a presentar-se a l'examen final. 

La nota final de l'assignatura sera la mitjana ponderada de la nota dels examens practics 
(25%) i la nota de l'examen tebric (75%). 

-Presentació de la materia- 

Les ci incies  experimentals es caracteritzen (i d'aquí el nom) perque van avancant gracies a 
la realització d'experiments. Un experiment és "la determinació voluntaria d'un fenomen 



o observació del mateix en determinades condicions, com a mitja d'investigació". Pero 
per a poder treure conclusions adequades d'un experiment és necessari que hagi es- 
tat  dissenyat de manera adient. Podem dir que la investigació científica és un procés 
d'aprenentatge dirigit, i que l'objectiu dels metodes estadístics en general (i del disseny 
d'experiments en particular) és fer que aquest procés sigui el més eficient possible. 

El Disseny d'Eqeriments és el nom amb que es coneixen tot un seguit d'eines es- 
tadístiques que s'utilitzen per a portar a terme el disseny dels experiments, així com 
per a analitzar les dades obtingudes a partir d'aquests experiments. 

Aquestes eines tenen un ampli venta11 d'aplicacions, ja que la experimentació és part 
fonamental del procés científic i una de les maneres en que aprenem sobre la forma en que 
funcionen els sistemes o processos. Generalment, aquest aprenentatge es dóna a través 
d'una serie d'activitats en les quals es fan conjectures relatives al procés, es realitzen 
experiments per a generar dades a partir del procés, i llavors es fa servir la informació de 
l'experiment per a establir noves conjectures, que porten a realitzar nous experiments, i 
així successivament . 

Gran part de la investigació en el camp de la enginyeria, la ciencia i la indústria és empírica 
i fa servir de manera extensiva l'experimentació. La utilització dels metodes estadístics 
pot incrementar de manera considerable l'efichcia d'aquests experiments i, molt sovint, 
reforqar les conclusions obtingudes. 
- --- ----- 

U n a  mica d'histbria: Va ser RoKaldKFishTr finiestigador quevaf ntroduirl 'rrtWmi6 
dels metodes estadístics al disseny d'experiments, mentre es trobava a carrec de l'anklisi 
de dades de 1'Estació Agrícola Experimental Rothamsted (Londres). Fou el1 el primer 
en fer servir 1'Anklisi de la Variancia com a eina primaria per a l'analisi estadística en 
el disseny experimental. A més, Fisher va ser professor de la Universitat de Londres 
l'any 1933, desplacant-se després a la Universitat de Cambridge i, posteriorment, essent 
professor visitant de diverses universitats de tot el món. El1 va ser el pioner, pero molts 
altres investigadors han contribu'it de manera significativa al desenvolupament del Dis- 
seny d'Experiments, com ara F. Yates, G. E. P. Box, R. C. Bose, O. Kempthorne i W. 
G. Cochran. 

Moltes de les primeres aplicacions dels metodes del disseny experimental estadístic es van 
donar a l'area de l'hgricultura i les Ciencies Biolbgiques, i és aquest el motiu que molta 
de la terminologia que es fa servir provingui d'aquestes arees. Les primeres aplicacions 
industrials es van portar a terme durant la decada de 1930, a les indústries textil i de llanes 
brithniques. Després de la Segona Guerra Mundial, aquests metodes es van introduir a les 
indústries química i de transformació, als Estats Units i a tota Europa. Aquests sectors 
industrials són encara arees molt fkrtils per a l'ús del disseny d'experiments en el disseny 
i desenvolupament de productes i processos. També la indústria dels semiconductors 
i l'electrbnica n'ha fet ús, durant molt de temps i amb forca kxit. L'ús del disseny 
experimental a nivell industrial dóna lloc a uns productes més fiables i que funcionen 
millor a nivell de camp (és a dir, sota les condicions reals en que han de funcionar), més 
barats i millor dissenyats (és a dir, de millor qualitat). 

Recentment hi ha hagut un renovat interes a Occident (principalment als Estats Units, 
pero  també a Europa, amb Alemanya al capdavant) pel disseny experimental, degut a 
que diverses indústries han descobert que els seus competidors d'ültramar ( P p o n ~ o q  



principalment) han estat fent servir durant molts anys aquestes tkcniques estadístiques, 
i que aquest fet ha  estat un factor determinant en el seu kxit competitiu. 

Aquesta assignatura: El Disseny d'Experiments s'imparteix a la titulació de la Diplo- 
matura d'Estadística de la UAB a l'assignatura hombnima de segon semestre de segon 
curs, obligatoria. Els estudiants han cursat prkviament l'assignatura Inferencia Es- 
tadística I i, per tant, ténen coneixements bhics sobre Inferencia Estadística; en concret, 
coneixen els conceptes, nomenclatura i tkcniques dels tests d'hipbtesis (segons l'enfocament 
de Neymann i Pearson), que són fonamentals en el desenvolupament d'aquesta assig- 
natura. 

L'aplicabilitat del Disseny d'Experiments és realment Amplia, des dels camps de 1'Agri- 
cultura i la Biologia, on es va iniciar, fins a la Economia, la Química, la Medicina, la 
Veterinaria i, en general, totes les ciencies experimentals. També és de gran aplicabilitat 
a la enginyeria i la indústria i, en concret, al Control de Qualitat. L'aplicació del Disseny 
d'Experiments al Control de Qualitat (que s'introdueix a la titulació a l'assignatura In- 
troducció al Control de Qualitat, optativa de segon curs), que es coneix com a EnginyerZa 
de la Qualitat, és materia d'estudi de l'assignatura del mateix nom, optativa de tercer 
curs. 

En aquesta assignatura oferim una introducció elemental al Disseny d'Experiments, degut 
a que és la primera (i única) assignatura de la titulació on s'explica aquesta materia. 
Malgrat la limitació de temps, s'intenta explicar els dissenys bhics que permetran a 
l'estudiant, si és que ho necessita en un futur, ampliar els seus coneixements en aquesta 
materia completant-los amb altres dissenys més elaborats, fent servir l'extensa bibliografia 
que existeix sobre el tema. 

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a plantejar, resoldre i 
interpretar el disseny d'un factor, el disseny d'un factor amb blocs, i el disseny amb dos 
factors fixos, tot aixb en el marc dels dissenys complets. ComplementAriament, s'intentara 
que l'estudiant adquireixi elements per poder estudiar i arribar a aplicar pel seu compte 
dissenys on hi pugui haver més de dos factors, factors aleatoris (en combinació amb factors 
fixos), i dissenys incomplets. 

L'utilització d'eines inform Atiques és imprescindible en aquest camp, i per tant és objectiu 
també prioritari aprendre la seva aplicació a la resolució de problemes concrets. 


