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DESIGN EXPERIMENTAL ȘI ANALIZA UNIVARIATĂ A DATELOR:  
APLICAȚII ÎN STATISTICA 

 
 În acest capitol vom face cunoștință cu unele dintre cele mai utilizate metode de analiză 
univariată a datelor, aplicate la diverse categorii de design experimental, în mod special ne vom 
referi la anumite teste statistice și interpretarea rezultatelor acestora. Avertizăm utilizatorii că 
exemplele și datele utilizate în acest capitol au valoare didactică și nu științifică, multe sunt 
imaginare sau subseturi ale unor date reale, sunt puține (mult mai puține decât ar fi recomandat în 
analize reale) și simpliste. Am evitat în mod intenționat (pentru a facilita înțelegerea și învățarea 
metodelor de către studenți care nu au pregătire matematică avansată prealabilă) exemple 
complexe și utilizarea unor seturi mari de date, scopul fiind ca studenții să învețe simplu și repede 
aceste metode. Cu toate aceste limitări, utilizarea lor în cercetare și studii reale nu este împiedicată 
și nici restricționată: metodele sunt aceleași, doar prezentarea lor este realizată în mod voit 
schematic.  O altă observație se referă la lipsa de realism: tot din motive de simplificare a datelor 
există posibilitatea ca în unele exemple din acest capitol rezultatul să fie diferit de cel care s-ar 
constata în urma analizelor datelor provenite dintr-un experiment real.  
 

1. Testul de potrivire, sau testul χ2 pentru verificarea diferenţei între o distribuţie 
teoretică şi una observată (în eng. ”goodness of fit χ2-test”) 

Problema 1. Au fost încrucișate plante cu flori roșii și cu flori albe, în prima generație 
obținându-se plante cu flori roz. Presupunând că este vorba de o relație interalelică de 
semidominanță, prin retroîncrucișarea plantelor din F1 rezultă F2 în care 42 aveau flori roșii, 99 
roz și 35 albe. Testăm distribuția teoretică de 1:2:1, astfel: calculăm suma plantelor din F2 = 176 
din care se presupune că a patra parte (44) au flori roșii, tot atâtea au flori albe și dublul sumei (88) 
sunt roz. Dacă nu există diferențe semnificative între cele două distribuții (observată și teoretică), 
atunci relația dintre alele este de tip semidominanță.  

 
Mod de lucru: deshidem un fișier în Statistica și introducem datele în două variabile, pe 

categorii (mai simplu: importăm fișierul Chi-patrat1). Vom defini variabilele OBS (valori 
observate) și AST (așteptate). Pe ecran va apare: 

 

 
 

Ipoteza nulă afirmă că nu există diferențe semnificative între distribuția valorilor observate și cele 
așteptate. Vom selecta din meniu principal: Statistics → Nonparametrics → Observed versus 
expected X2. În noua fereastră selectăm variabilele, astfel: 
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Clic pe OK și apoi pe Summary. Apare următorul tabel pe ecran: 
 

 
 

Rezultatul testului este p < 0.19 deci p > α = 0.05, prin urmare nu respingem ipoteza nulă, conform 
căreia frecvențele observate provin de la o distribuție Mendeliană de frecvențe de 1:2:1. Vom scrie 
de obicei că ”frecvențele observate nu diferă semnificativ de valorile așteptate pentru o relație 
interalelică de semidominanță, de 1:2:1 (χ2=3.3068, df = 2, p = 0.191 [alternativ scriem p > 0.05])".  
 

2. Compararea a două medii 
 
Două probe independente pot fi comparate fie printr-un test t independent, fie printr-o 

analiză de tip ”one way” ANOVA cu două categorii; rezultatele sunt identice. Ipoteza nulă afirmă 
egalitatea mediilor populaționale, presupune că acestea provin din șiruri de date care au distribuție 
normală și că varianțele sunt egale; ipoteza poate fi unilaterală sau bilaterală, alegere care trebuie 
să o facem pe baza cunoașterii condițiilor testate și a intențiilor noastre, înainte de a rula testul. 
Pentru testul t dispunem și de posibilitatea de utilizare a unei versiuni cu estimarea separată a 
varianței pentru fiecare probă. Testul este cu atât mai robust cu cât probele statistice sunt de 
dimensiuni mai mari, fapt sau condiție care rezultă din teorema limitei centrale care susține că 
mediile probelor mari tind să prezinte o distribuție normală.  

2.1. Două probe independente (martor = pătrat gol versus/contra  tratament = pătrat plin) 

 

Problema 2. Fie următorul exemplu (datele sunt în fișierul t-indep1): în pătrate de 1m*1 m de sol 
au fost semănate câte un număr de 50 semințe/pătrat dintr-o specie de plantă anuală. Probele au 
fost tratate cu 10 l de soluție de 10 mg/l dintr-un anumit erbicid, iar probele martor au fost udate 
cu aceeași cantitate de apă dar fără substanță. După o anumită perioadă de timp s-au numărat 
plantulele care au germinat. Ipoteza nulă afirmă egalitatea germinărilor în cele două categorii de 



3 
 

probe. Datele sunt mai jos, așa cum le introducem în fișier (în realitate vom lucra cu mai mult de 
10 probe): 

 

Observăm că variabila densitate conține valorile plantulelor germinate din fiecare pătrat 
(probă unitară), iar variabila probă indică prin codurile m = martor respectiv t = tratament, la 
care categorie de probă se referă fiecare pătrat. Ca variantă se poate utiliza și variabila numerică 
de grupare, de exemplu cu valorile zero (0) pentru martor și 1 pentru tratament.  

Urmează analiza și testarea ipotezei nule: Alegem Statistics → Basic statistics/ Tables → 
t test, independent, by groups → Variables → selectăm densitate ca variabilă dependentă 
(Dependent variable) și proba ca variabilă de grupare (Grouping variable) → clic pe OK.  

Clic pe Summary: T-tests va produce rezultatul rulării testului t pentru două medii și a 
testului F pentru două varianțe (ipoteza nulă a acestuia afirmă că varianțele sunt egale, adică nu 
sunt diferențe semnificative între valorile varianțelor populaționale): 

 

Din analiza valorilor trecute în tabelul de mai sus, care reprezintă rezultatele analizelor decrise, 
aflăm că mediile diferă semnificativ (p = 0.03 este mai mic decât nivelul critic α = 0.05, deci 
respingem ipoteza nulă), în timp ce varianțele NU diferă semnificativ (p pentru varianțe este 
0.59 deci mult mai mare decât nivelul critic), fapt foarte bun deoarece aceasta este o condiție 
pentru utilizarea testului t. În cazul în care această condiție este încălcată (dacă varianțele nu 
sunt egale), selectăm Option și solicităm estimări separate pentru varianțe.  

Problema 3 (după Sîrbu & Benedek, 2012). Se studiază densitatea unei populaţii supuse unui 
program de ocrotire în anul 2003, înainte de implementarea programului şi în vara anului 2004, 
după încheierea acestuia, într-o arie restrânsă ca suprafaţă. Probele de dimensiuni egale, 
poziţionate prin metoda simplu randomizată, sunt prelucrate pe loc, indivizii se numără şi 
eliberează în habitatul natural. Problema cere să se verifice dacă programul de ocrotire a avut un 
rezultat care se reflectă într-o variaţie semnificativă a densităţii medii. Pentru alte prelucrări 
viitoare, problema mai cere să se verifice dacă şirurile provin din populaţii statistice cu distribuţii 
normale de frecvenţe. 
 Date: în anul 2003 au fost colectate aleator 50 de probe de dimensiuni egale. x1i (nr. 
indivizi/m2) = 12, 14, 34, 23, 21, 2, 0, 8, 5, 12, 4, 31, 9, 6, 5, 8, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 11, 8, 28, 12, 4, 6, 
1, 0, 0, 2, 1, 5, 16, 28, 0, 4, 2, 11, 9, 13, 0, 3, 1, 2, 7, 15, 7, 13. 

Datele şirului x2i din anul 2004 (tot 50 de probe, de aceleaşi dimensiuni) sunt: x2i (nr. 
indivizi/m2) = 17, 10, 4, 5, 1, 22, 2, 8, 39, 10, 4, 3, 0, 29, 28, 16, 3, 9, 5, 12, 9, 5, 4, 8, 40, 0, 10, 
10, 5, 1, 0, 1, 0, 4, 6, 5, 8, 30, 24, 6, 17, 7, 0, 1, 14, 21, 3, 25, 13, 8. 

Rezultat scontat: la nivelul de asigurare 0.05 afirmăm că densităţile medii şi varianţele nu 
s-au modificat semnificativ înainte şi după aplicarea programului de ocrotire (cel puţin la nivel de 
densitate şi pentru un prim an, acesta nu a dat rezultate semnificative). 

2.2. Două probe dependente (t-test pereche, ”paired t-test”) 
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 Spre deosebire de cazul precedent, în această analiză probele nu mai sunt independente, ci 
se presupune că valorile medii ale celor două probe estimează aceeași valoare a mediei 
populaționale. Altfel spus se presupune că cele două probe au fost extrase din aceeași populație de 
date și că mediile statistice nu diferă semnificativ deoarece aproximează (estimează) aceeași 
valoare medie populațională μ.  
 Cinci blocuri de teren sunt divizate în câte două jumătăți, câte două pătrate, din care unul 
este tratat cu fosfor (P) și celălalt servește pe post de martor (M). Variabila de răspuns este fitomasa 
(g substanță uscată/m2) din fiecare probă (încărcați fișierul t-dependent), care se măsoară la 
aceeași dată calendaristică și într-un interval scurt de timp (problema 4).  

martor fosfor 
12 16 

23 28 

18 21 

31 32 

28 38 

 
Datele sunt aranjate în două variabile (de exemplu martor și fosfor), fiecare caz (articol sau 

linie din fișier) fiind un bloc. Se aplică testul t dependent sau pentru două probe dependente.  

 

Alegem: Statistics → Basics Statistics/Tables → t-test, dependent samples → selectăm martor și 
fosfor ca cele două variabile (ca variantă putem să selectăm ambele variabile într-o singură listă) 
și clic pe Summary: T-test 

 

Valoarea lui p indică faptul că respingem ipoteza nulă și afirmăm diferențe semnificative între 
fitomasa medie a probelor tratate cu fosfor prin comparație cu cele netratate (martor). Mai mult 
este evident din prima coloană că fitomasa este mai mare în probele tratate.  

Alte exemple de probe sau de observații dependente (pereche) 
- compararea grosimii scoarței copacilor de pe latura nordică respectiv de pe cea sudică: pentru 
fiecare copac (case = articol) veți avea două valori, una pentru latura nordică și alta pentru cea 
sudică; 
- compararea masei studenților (în kg) înainte și după Paști (poate fi și înainte/după Crăciun), 
sau după ce merg acasă la părinți în timpul vacanțelor. 
 



5 
 

3. Teste corespondente neparametrice  

Testele precedente (testul t, F ...) sunt parametrice; acestea au câte un test omolog sau 
corespondent neparametric. Cele neparametrice nu fac nici o presupunere cu privire la distribuția 
de frecvențe a datelor, nu presupun că parametrii unei anumite distribuții se potrivesc la datele 
reale disponibile și se pot aplica (mai ales și de obicei) la probe mici (adică număr redus de probe 
unitare), dar acestea sunt mai puțin de încredere și mai puțin robuste decât cele parametrice care 
de obicei sunt aplicate în anumite condiții și la probe statistice mari.  

3.1. Testul neparametric corespondent al testului t pentru probe independente este testul U 
Mann-Whitney:  reîncărcăm fișierul t-indep1 (cel cu evaluarea densității în probe martor și 
tratate cu erbicid) în Statistica selectăm din meniul Statistics → Nonparametrics → Comparing 
two independent samples → Variables → (Dependent =  densitate și Grouping = proba) → 
Mann-Whitney U test și rezultă: 

 

Și acest test indică diferențe semnificative, deci valorile de densitate ale plantulelor care au 
germinat diferă semnificativ în cele două categorii de probe (martor și tratamente).  

3.2. Testul neparametric corespondent al testului t-dependent (pereche sau probe 
dependente) este testul Wilcoxon matched pairs test  
 
 Încărcăm din nou datele din t-dependent, cu variabilele martor și fosfor (datele se 
introduc exact la fel ca la t-dependent), apoi selectăm Statistics → Nonparametrics → 
Comparing two dependent samples (variables) → OK → Wilcoxon matched pairs test → 
selectăm cele două variabile, una în stânga (First variable list), la prima grupă, cealaltă în 
dreapta (Second variable list) → OK. Obținem rezultatele de mai jos: 
 

 
unde se observă că valoarea lui p este mai mică decât valoarea critică, deci nu avem motive să 
susținem ipoteza nulă, ceea ce ne indică diferențe semnificative între valorile medii ale celor două 
categorii de probe (martor și tratate).  
 Trebuie avută grijă când folosim testul neparametric, că fie testăm ipoteza că distribuțiile 
sunt identice (și atunci nu sunt presupuneri asupra tipului de distribuții), fie testăm egalitatea 
mediilor (sau a medianelor), dar atunci presupunem că forma sau categoria de distribuție este 
identică și testăm dacă distribuțiile diferă sub aspectul locației.  
  
4. Compararea a mai mult de două medii = ANOVA 
 

 ANOVA pentru două grupe (două probe) și testul t sunt identice, dar dacă vrem să 
comparăm mai multe probe, nu este indicat să folosim în mod repetat testul t din cauza faptului că 
probabilitatea erorii de tip I este α în fiecare rulare a testului, iar prin utilizare repetată, odată cu 
numărul de încercări, probabilitatea de apariție a unei erori de tip I în cel puțin un anumit test este 
foarte ridicată, iar aceasta poate conduce la o ”păcăleală statistică” (în eng. ”statistical fishing”). 
Reamintim (Sîrbu & Benedek, 2012) că un test statistic este realizat prin intermediul unei funcţii 
statistice căreia i se determină distribuţia de probabilităţi sub presupunerea că ipoteza nulă este 
adevărată. Numim eroare de tip I respingerea ipotezei nule atunci când aceasta este adevărată; 
numim nivel de asigurare sau de semnificaţie şi îl notăm cu α, o fracţie a probabilităţii maxime de 
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eroare de tip I. Alegerea acestui nivel înseamnă de fapt dimensionarea regiunii critice şi reprezintă 
gradul de eroare pe care îl putem tolera sau admite. Acceptarea ipotezei nule atunci când aceasta 
nu este adevărată este cunoscută sub denumirea de eroare de tipul II, fracţia probabilităţii 
notându-se cu β. Prin urmare, în testarea ipotezelor sunt posibile 4 situaţii: 
 
                                    FAPT: 

       CONCLUZIE: Ho - adevărată Ho - falsă 
   Ho - nu se respinge decizie corectă eroare tip II 
   Ho - se respinge eroare tip I decizie corectă 

 

4.1. ”One-way ANOVA” (design complet randomizat) 

Problema 5. Efectul tipului de sol asupra creșterii (variabila de răspuns este înălțimea) plantelor 
a fost testat într-un experiment realizat în ghivece (fișierul One-way ANOVA). 5 plante au fost 
crescute în sol nisipos (n), alte cinci în sol argilos (a) și ultimele în sol de turbă (t). Fișierul este 
redat mai jos în formatul indicat pentru a fi analizat în Statistica, adică o variabilă de grupare 
(=sol) și o alta de răspuns (=inaltime = h). Notăm faptul că tipul de sol este un factor cu efect fix.  

Alegeți: Statistics → ANOVA → One-way ANOVA → OK 

 

În manieră asemănătoare putem selecta Statistics → Advanced linear/nonlinear models → 
General linear models  → One way ANOVA. Durează ceva mai mult dar aici găsim mai multe 
opțiuni.  

În fereastra nou dechisă selectăm (clic pe) Variables, apoi selectați: 
Dependent variables list: h (va apare 2 în fereastră, adică a fost selectată a doua variabilă), 
Categorical predictor (factor): sol (apare 1 în fereastră, vezi mai jos)  

 

Clic pe OK, iar în fereastra următoare cereți All effects și veți obține fereastra cu rezultate: 
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Cu o probabilitate de p = 0.003881 respingem ipoteza nulă și afirmăm că solul are un efect 
determinant asupra creșterii plantei respective. În acest caz intercepția (Intercept) nu are nici o 
semnificație notabilă. Dacă ne întoarcem la fereastra anterioară și selectăm All effects/ Graphs și 
apoi OK obținem graficul de mai jos: 

 

sol; LS Means

Current effect: F(2, 12)=9.1352, p=.00388

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Putem vedea că foarte probabil solul cu nisip și argilă determină o creștere asemănătoare (adică 
nu au efecte discriminatorii) pe când turba afectează (inhibă) în mod semnificativ creșterea. Pentru 
a  detalia comparațiile ne întoarcem din nou la fereastra anterioară și cerem More results → Post 
- hoc → Tukey HSD 

 

Acest test, realizat după ce am rulat o ANOVA (post-hoc), arată diferențiat rezultatele analizelor 
între cele trei probe, respectiv la plantele crescute pe cele trei soluri. Observăm diferențe 
semnificative în ceea ce privește media creșterii la plantele crescute pe turbă, față de cele pe nisip 
și argilă, dar între cele din ultimele două categorii nu există diferențe semnificative.  

4.2. Testul corespondent neparametric: Kruskal-Wallis ANOVA (sau testul medianei).  

Utilizați procedura și calea: Statistics → Nonparametrics → Comparing multiple independent 
samples (groups) → selectarea variabilelor: Dependent variable list (= h), Indep. (grouping) 
variable (= sol)  

Dați clic pe Summary: Kruskal-Wallis ANOVA & Median test și obțineți: 
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care indică prin p = 0.037 diferențe semnificative între mediane, iar pentru a detalia informația, ne 
întoarcem la fereastra precedentă și selectăm Multiple comparisons of mean ranks for all groups 
și obținem: 

 

care, din nou, indică faptul că diferențe semnificative sunt între plantele crescute pe turbă și 
celelalte două.  

4.3. ”Two-way ANOVA”: design experimental factorial 

Problema 6 (fișier Two-way_ANOVA): a fost studiat efectul unor fertilizatori cu azot (N = 
azotați) și potasiu (K) asupra creșterii unei plante oarecare de cultură, în ghivece, aplicându-se 
două niveluri fiecărui factor, codificate prin 0 = nivel normal (concentrație uzuală) și 1 = nivel 
crescut (concentrație crescută). Fiecare factor independent este inclus în câte o variabilă (codificate 
prin N, K și H = înălțimea plantei).  

N K H 
0 0 22 

0 0 25 

0 0 23 

0 0 26 

0 0 20 

0 1 32 

0 1 36 

0 1 34 

0 1 36 

0 1 36 

1 0 30 

1 0 28 

1 0 30 

1 0 31 

1 0 31 

1 1 57 

1 1 60 

1 1 63 

1 1 59 

1 1 61 

Urmăm calea Statistics → ANOVA → Factorial ANOVA 
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Vom selecta la Dependent variable list pe H (va apare ca variabila 3) și la Categorical predictors 
(factors) pe variabilele 1 și 2, adică N și K. → OK, iar din fereastra următoare vom selecta All 
effects. 

 

Observăm că atât efectul separat al azotului, cât și al potasiului, pe două niveluri, este semnificativ 
în explicarea creșterii diferențiate a plantelor, iar efectul principal al interacțiunii dintre cele două 
elemente (cei doi factori), nu este aditiv. Mai bine se observă efectul interacțiunii factorilor dacă 
solicităm graficul din meniul All effects/graphs după ce solicităm interacțiunile, adică, ne 
întoarcem la fereastra precedentă și solcităm All effects/graphs → selectăm interacțiunea celor 
două elemente (factori) ca mai jos, iar după ce dăm clic pe OK selectăm aranjarea factorilor (a se 
vedea fereastra următoare): 

     

 

În urma acestor etape și selecții va rezulta graficul următor: 
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N*K; LS Means

Current effect: F(1, 16)=109.92, p=.00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Observăm că efectul factorilor și al nivelurilor acestora asupra variabilei de răspuns nu este aditiv 
(deoarece liniile nu sunt paralele); putem presupune și testa că efectul acestora este multiplicativ. 
Aceasta înseamnă că plantele cresc mai mult decât ar fi de așteptat prin efectul aditiv al fiecărui 
factor (azot și potasiu). Altfel spus: aplicarea de azot și potasiu împreună influențează și determină 
mai puternic creșterea decât prin simpla însumare a efectului lor, adică acestea au o acțiune 
sinergică asupra creșterii plantelor.  

5. Martor - Impact, Anterior - Ulterior, fără replicare (MIAU nereplicat) 
   (”Non replicated Before-After Control-Impact = BACI”) 

Se referă la acele experiențe sau studii, care sunt derulate, din diverse motive, fără replicări. 
De exemplu aici sunt încadrate perturbări nereplicabile ale mediului din cauza unor accidente 
(deversări accidentale de cianuri din iazuri de decantare a minereurilor de exemplu, explozii la 
fabrici de produse chimice etc.) care pot avea un impact puternic și acut. Asemenea evenimente 
sunt "tratamente singulare", adică nu există planificare anterioară și nici posibilitatea de a 
concepe tratamente și replicări care să respecte regulile unui design experimental judicios. În 
asemenea cazuri dispunem de mai multe soluții, cum ar fi:  
- selectarea ariilor de eşantionare şi studii realizate înainte şi după construcţie sau poluare, dacă 
este posibil; 
- selectare de arii din vecinătate asupra cărora construcţia/perturbarea nu are efecte = unităţi 
martor; 
- intervale lungi între măsurători (monitoring îndelungat) pentru ca observaţiile să fie 
independente. 
Prezentarea schematică a unui caz de acest gen este redată mai jos (simplist redăm un râu și o 
conductă care deversează ape reziduale): 
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înainte
de deversare

dupa
deversare

ARIE MARTOR

ARIE SUB IMPACT

 

  Prin Design optim de impact înțelegem procesul prin care se eşantionează atât unităţile 
martor, cât şi cele supuse impactului, atât înainte cât şi după începerea deversărilor; unităţile 
martor sunt atât spaţiale cât şi temporale. Acronimul în limba engleză este BACI sau BACIP 
(Before-After, Control-Impact Pairs Methods), pe care noi l-am tradus prin MIAU (pentru a 
facilita înțelegerea și memorarea). Îl mai putem denumi și ”Metoda Perechilor Martor-Impact, 
Anterior - Ulterior”.  
 În fișierul MIAU redăm un set de date care descriu un design experimental realizat îaninte 
și după o deversare cu compuși ai unor metale grele pe un râu (problema 7). Variabilele de răspuns 
se referă la conținutul de Ni și Pb în țesuturi la o anumită specie de bivalvă, iar factorii principali 
sunt variabilele UNDE (cu două niveluri, M pentru martor adică în amonte de deversare și I pentru 
impact sau în aval de zona în care a avut loc eliberarea de compuși chimici în râu) și CAND (cu 
nivelurile A = anterior și U = ulterior deversărilor). Răspunsul este analizat printr-o ”two-way 
ANOVA” (design experimental factorial). Interacțiunea semnificativă este considerată a fi o 
dovadă a impactului. Fișierul este redat mai jos: 
 

UNDE CAND Ni Pb 
M A 6 3 

M A 3 5 

M A 5 5 

M A 5 3 

I A 7 6 

I A 8 6 

I A 6 4 

I A 8 7 

M U 7 5 

M U 8 7 

M U 10 7 

M U 8 6 

I U 11 10 

I U 10 13 

I U 9 12 

I U 11 11 

 
Procedăm așa cum am expus mai sus la designul factorial: selectăm Statistics → ANOVA → 
Factorial ANOVA → OK → selecție Dependent variable list (Ni, Pb) și Categorical predictors 
(factors) (UNDE, CAND) → OK → cerem acum: More results → Summary →Univariate results 
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Observăm din analiza univariată că atât UNDE cât și CAND au efect asupra conținutului separat 
de Ni și Pb, dar interacțiunea lor are efect semnificativ asupra Pb și nu are asupra Ni. Altfel spus: 
concentrația de Ni din țesuturile speciei respective nu a fost un efect al deversării și nu este o 
dovadă a impactului accidentului analizat, dar concentrația de Pb este direct relaționată de 
evenimentul în cauză. Pb este dovada impactului. Nu avem motiv să așteptăm un efect asupra 
concentrației de Ni, interacțiunea fiind nesemnificativă și liniile în grafic sunt paralele, chiar dacă 
ambele efecte principale sunt semnificative.  

Pentru aceasta ne întoarcem la fereastra precedentă și alegem All effects/graphs →selectăm 
interacțiunea UNDE*CAND → OK → selectăm acum numai Ni → OK → lăsăm aranjamentul 
factorilor CAND și UNDE → OK și rezultă graficul de mai jos: 

UNDE*CAND; LS Means

Wilks lambda=.56595, F(2, 11)=4.2181, p=.04368

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

 UNDE
 I
 UNDE
 M

A U

CAND

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N
i

 

Parcurgem aceleași etape pentru Pb și observăm că există efect combinat, respectiv interacțiune 
semnificativă, fapt ilustrat atât prin valoarea probabilității din tabelul de mai sus cât și prin faptul 
că liniile nu sunt paralele, deci efectul nu este aditiv.  
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UNDE*CAND; LS Means

Wilks lambda=.56595, F(2, 11)=4.2181, p=.04368

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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6. Design în blocuri complete randomizate 

 Schema acestui tip (corect) de randomizare, în care fiecare bloc conține toate categoriiile 
de probe, martori și tratamente, este prezentată mai jos, unde fiecare tip de pătrat reprezintă câte o 
categorie de probă: tratament(e) sau martor: 

 

Problema 8. În tabelul de mai jos (fișiserul Blocuri_complete) sunt redate numărul de plantule 
(Plantule) proaspăt răsărite în 4 blocuri (Bloc) definite fiecare prin patru suprafețe de probă (câte 
0.5 x 0.5 m) alocate aleator la tot atâtea tratamente (Trat), respectiv care sunt codificate prin: (1) 
martor, (2) îndepărtarea litierei, (3) îndepărtarea speciei dominante de cormofită și (4) îndepărtarea 
litierei și a briofitelor. Evident, numărul de plantule care au răsărit este variabila de răspuns.  

Nr. Trat Bloc Plantule 
rel1 1 1 95 

rel2 2 1 90 

rel3 3 1 64 

rel4 4 1 115 

rel5 1 2 82 

rel6 2 2 69 

rel7 3 2 49 

rel8 4 2 168 

rel9 1 3 43 

rel10 2 3 56 
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rel11 3 3 49 

rel12 4 3 184 

rel13 1 4 101 

rel14 2 4 86 

rel15 3 4 49 

rel16 4 4 76 

 Vom analiza acest experiment, respectiv datele rezultate prin designul experimental în 
blocuri complete randomizate, prin ANOVA de efecte principale. Tratamentul (Trat) și Blocul 
(Bloc) sunt efecte principale, iar termenul de interacțiune între acestea este utilizat ca termen de 
eroare, deoarece interacțiunea nu poate fi testată, în mod logic și evident. Același lucru se obține 
și dacă se utilizează designul factorial; interacțiunea nu este testată. Putem realiza analiza fie din 
meniul de ANOVA, fie din General linear model, caz in care dispunem de mai multe opțiuni. Vom 
realiza analiza pe această cale. Selectăm: Statistics → Advanced linear/nonlinear models → 
General linear models, selectăm Main effect ANOVA → OK → selectăm Plantule ca variabila 
dependentă iar Trat și Bloc drept factori, și în Options specificăm Bloc ca un factor de efect 
randomizat. Selectăm apoi All effects și apoi rezultă: 

 

Trat; LS Means

Current effect: F(3, --)=4.5744, p=.03291

Type III decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Blocurile nu diferă între ele și nu explică diferențele dintre plantulele răsărite, respectiv nu 
influențează densitatea acestora (p = 0.91), dar tratamentele influențează semnificativ diferențele 
dintre densitățile de răsaduri. Cel mai mare efect îl are tratamentul 4, adică îndepărtarea litierei și 
a mușchilor. Dacă blocurile nu diferă între ele în ceea ce privește contribuția la rezultate, includerea 
lor în analiză scade puterea testului. Dacă am considera designul experimental ca unul complet 
randomizat (deci nu în blocuri randomizate ci probele formate din martori și tratamente sunt 
randomizate) rezultatul ar arăta astfel (selectăm one-way ANOVA cu variabila dependentă 
Plantule și factorul sau predictorul de tip categorie Tratamentul = Trat):  
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Trat; LS Means

Current effect: F(3, 12)=5.7823, p=.01104

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Cu toate acestea nu este corect să excludem blocurile numai pentru faptul că aici nu sunt 
semnificative.  
 
 
7. Efecte fixe și randomizate 
 
Problema 9. În fișierul Efect_fix_vs_aleator sunt redate datele pentru trei localități (loc cu valori 
de la 1 la 3) în fiecare dintre acesta au fost alese 10 suprafețe de teren, dintre care 5 au fost tratate 
cu un anumit compus cu rol presupus erbicid (toxic = 1) sau au fost lăsate ca martor, nefiind tratate 
(toxic= 0). În fiecare dintre aceste probe a fost evaluată fitomasa (grame substanță uscată raportată 
la metru pătrat) la trei luni după inițierea studiului (aplicarea tratamentelor). Datele sunt: 
 
loc toxic fitomasa 

1 0 498 

1 0 511 

1 0 523 

1 0 555 

1 0 502 

1 1 603 

1 1 608 

1 1 614 

1 1 612 

1 1 599 

2 0 425 

2 0 421 

2 0 406 

2 0 401 

2 0 445 

2 1 510 

2 1 569 

2 1 548 

2 1 511 

2 1 578 

3 0 668 

3 0 674 

3 0 651 
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3 0 658 

3 0 685 

3 1 668 

3 1 647 

3 1 645 

3 1 642 

3 1 663 

 
Întrebările la care dorim să răspundem, sunt: există diferențe între localități? Există efect 
decelabil al aplicării tratamentului (are vreun efect aplicarea erbicidului asupra fitomasei)? Efectul 
erbicidului este același în toate localitățile?  
 
Vom analiza efectul fix sau aleator al unui factor prin utilizarea unei ANOVA factorială, din 
meniul de Advanced linear/nonlinear models → General linear models. Dacă selectăm numai 
ANOVA nu vom putea specifica efectul aleator (randomizat) al factorilor. După ce selectăm GLM 
Factorial ANOVA vom efectua două analize, în ambele fitomasa va fi variabila dependentă, iar 
factorii de tip categorie vor fi loc și toxic.  

Dacă localitatea (loc) este factor cu efect fix, atunci: 

 
 

Dacă localitatea este factor cu efect randomizat (în fereastra de Options am ales loc ca radom 
factor), atunci: 

 

 Rezultatele pentru factorul fix (erbicidarea) diferă considerabil. Dacă localitatea este un 
factor fix, atunci rezultatele pot fi generalizate numai la cele trei localități (adică în medie 
erbicidarea determină creșterea fitomasei în cele trei localități). Dacă localitatea este considerată 
factor aleator, atunci cele trei localități sunt o probă aleatoare dintr-un set (potențial infinit) din 
toate localitățile posibile; în acest caz nu avem dovada efectului utilizării erbicidului asupra 
întregului set, exceptând faptul că efectul nu este același în toate localitățile (interacțiune 
semnificativă).  

8. Design experimental ierarhic sau imbricat (”nested design”) 

Toate analizele de varianţă se ocupă de unul sau mai mulţi factori, respectiv de variabile de 
clasificare, care acționează asupra uneia sau mai multor variabile de răspuns. Factorii pot fi de 
două feluri: 
1. cu sau de Efecte principale: fiecare nivel se poate identifica independent de oricare alt nivel 
(design factorial) 
2. cu Efecte ierarhice: dacă fiecare nivel al unui efect principal poate fi divizat în subgrupe 
selectate aleator, clasificarea grupelor se numeşte imbricată sau ierarhică.  
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Atenţie! Designul ierarhic se poate uşor confunda cu cel factorial, de aceea trebuie să ne 
asigurăm din faza de planificare a studiului cu privire la categoria acestuia. Cele două categorii de 
design experimental folosesc o statistică diferită. 

Mai jos este redat un exemplu (problema 10) de ierarhie simplă. La o specie oarecare de 
pasăre adulții sunt supuși la două diete diferite (Dieta 1 și 2), se selectează la întâmplare câte 4 
cuiburi ale păsărilor care urmează o anumită dietă dintre cele două studiate (Cuib de la 1 la 4 la 
păsări care sunt supuse Dietei 1 și cuiburile de la 5 la 8 la cele care urmează Dieta 2), iar din fiecare 
cuib se cântăresc câte 3 ouă (variabila Oua), masa fiecărui ou fiind câte o linie, respectiv un articol 
în tabelul de mai jos (datele pot fi încărcate din fișierul ierarhie_simpla1).  

 

 
Datele din Ierarhie_simpla1 

Dieta Cuib Oua 

1 1 6.1 
1 1 6.9 
1 1 5.8 
1 2 5.2 
1 2 6.3 
1 2 5.2 
1 3 7.2 
1 3 7.1 
1 3 5.8 
1 4 5.3 
1 4 5.1 
1 4 6.1 
2 5 7.6 
2 5 7.4 
2 5 8.2 
2 6 7.3 
2 6 6.8 
2 6 8.3 
2 7 8.1 
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2 7 6.9 
2 7 8.3 
2 8 6.2 
2 8 6.3 
2 8 5.9 

 
Analiza de varianță (ANOVA) trebuie să reflecte natura ierarhică a designului; aici cuibul 

(factor randomizat) este imbricat sau subordonat ierarhic tipului de dietă.  
Selectați: Statistics → Advanced linear/nonlinear models → General linear models și 

aici alegeți  Nested design ANOVA. În meniul de selecție a variabilelor alegem Oua ca variabila 
dependenta (Dependent variables), iar Cuib și Dietă sunt predictorii de tip categorie (Categorical 
predictors [factors]).  

La Between effects specificăm faptul că Cuib este subordonat ierarhic (nested) în Dieta 
(dieta nu este imbricată) și declarăm că cuibul este un factor cu efect aleator (random effect) în 
meniul de Options. Ignorați mesajul de avertizare.   

 

 

 

Din tabelul de rezultate (All effects) rezultă că atât tipul dietei cât și cuibul au efecte 
semnificative asupra masei ouălor. Pentru a testa efectul dietei am folosit cuiburile particulare ca 
observații independente. Cuiburile sunt testate în corespondență cu rezidualele (adică variabilitatea 
dintre ouăle din cuiburi).  

9. Design de tip ”split-plot” (blocuri scindate) 

 Designul experimental în blocuri scindate este folosit de asemenea pentru ierarhia simplă 
descrisă anterior; aici vom numi blocuri scindate (= split-plot) situația în care există un factor în 
interiorul blocului (a probei, a suprafeței releveului etc.), deci o subclasificare a blocului după un 
anumit criteriu, efect care va fi de asemenea testat în ceea ce privește contribuția la răspuns (la 
variația variabilei dependente sau de răspuns).  

 Problema 11. Efectul fertilizării terenurilor (adaos de soluții de diverse substanțe nutritive 
pentru plante) a fost studiat pe 6 suprafețe de probe de teren (numite în continuare blocuri), dintre 
care 3 pe roci calcaroase (roca = b) și implicit soluri bazice, iar celelalte trei pe roci cristaline și 
soluri mai acide (roca = a). În fiecare dintre acestea au fost alese câte trei probe (tratamente): un 
pătrat de teren care servește pe post de martor (M), câte unul tatat cu azot (N) și un altul o 
combinație de minerale pe care îl vom numi Complex K (cod K). Variabila de răspuns este 
fitomasa totală (grame substanță uscată) din fiecare pătrat (probă). Designul arată ca în schema de 
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mai jos (solurile bazice sunt ilustrate prin umplerea sau hașurarea blocului cu model de puncte, iar 
trenurile cu sol acid prezintă fundal alb):  

 

Vom dori să răspundem la următoarele întrebări: (1) există diferențe între fitomasa care se dezvoltă 
în blocurile pe roci acide și cele calcaroase (testăm roca); (2) există vreun efect al fertilizării 
(testăm fertil); (3) este efectul fertilizării același pe roci cristaline și calcaroase (testăm 
interacțiunea roca * fertil). Deoarece structura designului este de tip blocuri scindate și, totodată,  
ierarhică, nu avem voie să utilizăm ”two-way ANOVA”, ci trebuie să includem blocul (de la 1 la 
6) ca un alt factor care este imbricat (subordonat ierarhic) în tipul de rocă. Valorile sunt redate mai 
jos (fișierul split_plot1).  

roca fertil bloc fitomasa 
a M 1 625 

a N 1 688 

a K 1 645 

b M 2 455 

b N 2 482 

b K 2 520 

a M 3 695 

a N 3 756 

a K 3 740 

b M 4 420 

b N 4 460 

b K 4 499 

a M 5 460 

a N 5 488 

a K 5 456 

b M 6 520 

b N 6 590 

b K 6 650 

 

Calea este: Statistics → Advanced Linear/Nonlinear Models → General Linear Models → 
General linear models (ultima linie) → OK → variabilele independente (categorical predictors 
sau factors) sunt roca, fertil și bloc, dependentă este fitomasa. În between effects (efecte de 
interacțiune) selectăm opțiunea de ”Use custom effects for the between design”, după care 
selectăm în Predictors variables Categorical (stânga) variabilele roca și fertil  și le mutăm (cu 
clic pe metoda Method → Add) în dreapta. Suntem interesați și de interacțiunea dintre rocă și 
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fertilitate, motiv pentru care selectăm împreună (în stânga) roca  și fertil și dăm clic pe opțiunea 
Full cross din meniul de Method); acestea vor apare în dreapta cu semnul ”*” de interacțiune. 
Pentru a specficia faptul că bloc este subordonat ierarhic (nested within) roca, vom selecta în 
stânga roca și bloc, după care din Method selectăm Hierarc. nest., iar în noua fereastră vom da 
clic în a doua căsuță, pe cuvântul rocă, astfel că bloc va deveni Nested in: roca (vezi captura de 
ecran de mai jos). Nu uităm să mai și specificăm în Options că bloc este un factor randomizat.  

 

Dăm clic pe OK și selectăm din fereastra de rezultate All effects. Rezultatele finale sunt: 

 

Analizând rezultatele afirmăm că în medie fitomasa nu diferă între rocile acide și cele 
bazice (roca nu are efect semnificativ), fertilizarea are un efect semnificativ, iar efectul fertilizării 
nu este același pe roci acide prin comparație cu efectul pe cele bazice, deoarece interacțiunea are 
un efect semnificativ, fapt pe care îl putem ilustra grafic.  

Pentru reprezentarea grafică ne întoarcem la fereastra de rezultate și solicităm All effects 
graphs, clic pe interacțiunea roca*fertil, lăsăm următoarea fereastră neschimbată și clic pe OK. 
Rezultă graficul de mai jos: 

roca*fertil; LS Means

Current effect: F(2, --)=10.907, p=.00518

Type III decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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În acest grafic observăm că efectul fertilizatorilor este în toate cazurile (martor, adaos de N și 
complex K) mai mare pe roci acide prin comparație cu roci bazice. De asemenea efectul 
complexului K este mai mare pe roci bazice prin comparație cu martorul decât pe roci acide.  

 
10. ANOVA pentru măsurători repetate; MIAU cu replicări  
(”replicated BACI - repeated measurements ANOVA) 

Probele sunt urmărite în timp, efectuându-se măsurători repetate la anumite intervale de 
timp asupra acelorași obiecte sau probe.  

Problema 12. Se măsoară creșterea unei anumite specii de plantă în probe martor și probe supuse 
tratamentului cu un anumit fertilizator (ghivece martor și cu adaos de fertilizatori). Probele 
(PROBE) vor fi martor (M) și tratate (F = fertilizator), iar măsurătorile se vor face de trei ori în 
timp (O1, O2 și O3) asupra acelorași indivizi, unde O este prescurtare pentru observație. Altfel 
spus, fiecare individ constituie un articol (formează obiectul valorilor de pe o linie) în tabelul de 
mai jos, și este măsurat de trei ori în timp. Datele sunt redate mai jos (fișierul repetat_ANOVA) 

PROBA O1 O2 O3 
M 5 7 9 

T 4 6 11 

M 4 5 7 

T 5 9 10 

M 6 7 9 

T 6 9 12 

M 5 8 9 

T 5 7 11 

M 3 4 5 

T 3 9 12 

M 3 5 7 

T 3 8 10 

M 6 7 10 

T 5 9 12 

 

Pentru analiză selectăm fie ANOVA din meniul de Statistics fie mergem pe calea mai lungă din 
Advanced Linear/Nonlinear Models → General Linear Models. Aici vom exemplifica varianta 
mai scurtă. Selectăm Statistics → ANOVA → Repeated Measures ANOVA → OK →Variables: 
Dependent variables list: selectăm observațiile, deci O1, O2 și O3, iar variabila independentă este 
proba, respectiv tipul de tratament, adică Categorical predictors/factors: PROBA. După ce dăm 
clic pe OK vom selecta fereastra de Within effects și vom scrie numele factorului (FACTOR 
NAME) pe care îl putem alege în mod adecvat ca fiind TIMP și care implicit va avea trei niveluri 
(programul a selectat pentru noi deja No. of levels = 3), deoarece sunt trei măsurători, repetate în 
timp. Ecranul nostru va arăta ceva în genul: 
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De două ori OK și cerem din fereastra de rezultate All effects. Rezultatele vor apare pe următorul 
ecran: 

 

Interpretări: există diferențe semnificative între tratamente (PROBA, p < 0.05), fapt care atestă că 
dimensiunea sau creșterea medie a plantelor diferă în timp între grupul tratat cu îngrășământ și cel 
martor, apoi că dimensiunea plantelor se modifică semnificativ în timp (TIMP, p = 0.000...) ceea 
ce este de fapt trivial, deoarece este evident că plantele cresc, dar, cel mai important, rezultatele 
spun că există o interacțiune semnificativă între TIMP * PROBA (p << 0.001), deci diferă 
dinamica fenomenului în grupul martor față de cel tratat. Acest termen, interacțiunea, este cel mai 
important, și poate fi reprezentat grafic. Ne întoarcem la fereastra de rezultate și cerem All 
effects/Graphs, dăm clic pe interacțiunea TIMP*PROBA → OK, lăsăm aranjarea factorilor din 
următoarea fereastră ca atare și rezultă (după OK): 

TIMP*PROBA; LS Means

Current effect: F(2, 24)=16.252, p=.00003

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Aici vedem dinamica diferită a procesului de creștere în probele martor și tratamente. Practic diferă 
panta dinamicii: la început plantele sunt de aproximativ aceleași dimensiuni, dar în timp creșterea 
celor tratate este mai accelerată (pantă mai mare) și diferențele dintre cele două cateorii de probe 
devin tot mai mari în timp.  


