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Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργαστήριο 1, Νοέµβριος 2017
Εισαγωγή δεδοµένων και Περιγραφική Στατιστική στο SPSS

Στην τάξη Ϲητήθηκε από τους ϕοιτητές να διαλέξουν τυχαία από ένα σύνολο 60 κύκλων (πληθυσµός) 5
κύκλους (δείγµα) και να υπολογίσουν το µέσο όρο των διαµέτρων τους. Οι παρακάτω ασκήσεις είναι πάνω
σε αυτό το ϑέµα.

1. Οι 60 κύκλοι έχουν διαφορετική διάµετρο και το πλήθος των κύκλων για κάθε διάµετρο δίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

∆ιάµετρος 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Πλήθος 28 17 7 5 2 1

(αʹ) Περάστε τα δεδοµένα του Πίνακα σε ϕύλλο δεδοµένων του SPSS. Τα δεδοµένα ϑα πρέπει να είναι
σε µια στήλη επαναλαµβάνοντας κάθε τιµή της διαµέτρου τόσες ϕορές όσες και το πλήθος των
κύκλων, όπως δίνεται στον πίνακα (τα 28 πρώτα κελιά της στήλης µε τιµή 0.5, τα 17 επόµενα
κελιά µε τιµή 1.0, κτλ)

(ϐʹ) ∆ηµιουργείστε πίνακα συχνοτήτων για τη διάµετρο των 60 κύκλων.
[Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies...]

(γʹ) ∆ηµιουργείστε πίνακα που να περιέχει µέτρα ϑέσης και µεταβλητότητας για τη διάµετρο των κύ-
κλων.
[Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies... -> Statistics...]

(δʹ) Σχηµατίστε το ϱαβδόγραµµα για τη σχετική συχνότητα της κάθε διαµέτρου.
[Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar...] και διαλέξτε Simple και Summaries for
groups of cases

2. Τα δεδοµένα των µέσων όρων από 5 κύκλους που διάλεξαν τυχαία οι ϕοιτητές της πρώτης τάξης δίνο-
νται στη διεύθυνση http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/CivilEngineer και στο αρχείο
Δεδομένα από την πρώτη τάξη circles2017.sav, που είναι σε µορφή αρχείων δεδοµένων του SPSS.
Η τυχαία µεταβλητή τώρα είναι ο µέσος όρος των διαµέτρων 5 κύκλων.

(αʹ) Αποθηκεύστε το αρχείο δεδοµένων και εισάγετε το στο SPSS.

(ϐʹ) ∆ηµιουργείστε πίνακα που να περιέχει κατάλληλα µέτρα ϑέσης και µεταβλητότητας.
[Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies...]

(γʹ) Σχηµατίστε το ιστόγραµµα.
[Graphs -> Legacy Dialogs -> Histogram...]
[Graphs -> Interactive (Chart Builder) -> Histogram...]

(δʹ) Σχηµατίστε σ΄ ένα γράφηµα το ϑηκόγραµµα για το δείγµα.
[Graphs -> Legacy Dialogs -> Boxplot
Ορισµός : Simple και Summaries of separate variables]

(εʹ) Βρίσκεται η κατανοµή των δεδοµένων (µέσοι όροι διαµέτρων από 5 κύκλους) γύρω από τη µέση
τιµή των διαµέτρων των 60 κύκλων ; Είναι η κατανοµή κανονική ;


