
 Άσκηση 8: Συναρτήσεις Excel για Περιγραφική Στατιστική 

Μέχρι τώρα οι συχνότητες εµφάνισης ήταν δοσµένες. Στην παρούσα άσκηση θα δούµε δύο 

τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να τις υπολογίσουµε από τα δεδοµένα.  

 

∆ίνεται το ύψος 30 ατόµων (σε εκατοστά): 

182 178 179 171 174 168 184 160 186 158 

173 160 158 171 166 159 162 164 167 175 

183 163 184 174 173 169 172 184 191 189 

1. ∆ηµιουργείστε (σε δικό σας φάκελο) αρχείο Excel (µε όνοµα Heights.xls) και στο φύλλο 

Sheet1 αυτού εισάγετε τα παραπάνω δεδοµένα, στα κελιά A2:A31 (δεν παίζει ρόλο η σειρά). 

Γράψτε κατάλληλες επικεφαλίδες, όπου χρειάζεται στο φύλλο. Ονοµάστε το φύλλο 

ANALYSIS.  

2. Κατατάξτε τα ύψη σε 5 τάξεις (διαστήµατα) ίσου εύρους µε τον ακόλουθο τρόπο. Βρείτε το 

ελάχιστο και το µέγιστο ύψος (µε ποιές συναρτήσεις;) στα κελιά D2 και D3. Υπολογίστε στο 

κελί D4 το εύρος (range) των υψών, δηλαδή D3-D2. Στο κελί D5 βρείτε το εύρος/5,  

εφαρµόζοντας και τη συνάρτηση INT για να είναι ακέραιος το αποτέλεσµα (δηλ. 

=INT(D4/5)). Αυτό είναι το εύρος του διαστήµατος των τάξεων. Γράψτε στα κελιά E2:E6 τα 

κάτω και στα F2:F6 τα άνω όρια κάθε τάξης, χρησιµοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσµατα. 

Π.χ. για την πρώτη τάξη, θα έχουµε στο κελί E2 το D2 και στο F2 το E2+D$5. Για τη 

δεύτερη τάξη, στο E3 το F2+1 ενώ στο F3 το E3+D$5, κ.ο.κ. Το $ µπαίνει ώστε να είναι 

σταθερό το D5 κατά την αντιγραφή των τύπων.  

3. Στη στήλη G (G2:G6) βρείτε τις κεντρικές τιµές των διαστηµάτων (χωρίς δεκαδικά ψηφία). 

4. Στη στήλη H βρείτε τις (απόλυτες) συχνότητες των υψών ανά τάξη, µ’ άλλα λόγια, πόσα από 

τα δοσµένα ύψη ανήκουν σε κάθε κατηγορία Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε τη βοήθεια της 

συνάρτησης FREQUENCY. Πρώτα επιλέξτε τα κελιά στα οποία θα µπουν οι συχνότητες, 

δηλ. H2:H6. Κατόπιν, έχοντας επιλεγµένα τα κελιά, γράψτε τον τύπο 

=FREQUENCY(A2:A31;F2:F5) και πατήστε Ctrl+Shift+Enter. Το αποτέλεσµα είναι να 

υπολογιστούν ταυτόχρονα στα κελιά H2:H6 τα πλήθη των υψών που ανήκουν σε καθεµιά 

από τις 5 τάξεις.1 Στην παραπάνω σύνταξη της FREQUENCY το πρώτο µέρος (A2:A31) 

είναι η περιοχή των δεδοµένων ενώ το δεύτερο παριστάνει τα άνω όρια των τάξεων ώστε να 

µπορούν να υπολογιστούν οι συχνότητες. Το F6 δεν το συµπεριλαµβάνουµε. Το F5 αρκεί για 
                                                 
1 Η παραπάνω διαδικασία είναι παράδειγµα «υπολογισµού array» (συνάρτηση που ενεργεί πάνω σε περιοχή 
δεδοµένων (array) και δίνει αποτέλεσµα array) και εκτελείται µε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter. Είναι 
ευκολότερη η εισαγωγή τέτοιων συναρτήσεων µε το πληκτρολόγιο παρά µε τη βοήθεια του οδηγού συναρτήσεων 
(fx).  

1/2 



να µας πει πού σταµατάει η προτελευταία (4η) τάξη, άρα πού αρχίζει η τελευταία. Για την 

επαλήθευση των αποτελεσµάτων σας, αθροίστε τις συχνότητες στο κελί H7. Το άθροισµα 

πρέπει να είναι το πλήθος των δεδοµένων, δηλ. 30.  

5. ∆οκιµάστε τώρα την επιλογή Tools/Data Analysis/Histogram ως εναλλακτικό τρόπο 

υπολογισµού των απολύτων απλών συχνοτήτων. Στο Input Range βάλτε την περιοχή των 

δεδοµένων (A2:A31) και στο Bin Range την περιοχή των άνω ορίων των πρώτων 4 τάξεων. 

Επιλέξτε και Chart Output. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε αυτά που πήρατε στη στήλη H.  

6. Στα κελιά H8, H9 και Η10 βρείτε τον αριθµητικό µέσο (µε ποιά συνάρτηση;) το γεωµετρικό 

µέσο (συνάρτηση GEOMEAN) και τον αρµονικό µέσο (ΗΑRMEAN) των υψών, αντίστοιχα. 

Στα κελιά H11 και Η12 βρείτε την τυπική απόκλιση και τη διακύµανση των υψών, 

αντίστοιχα.  

7. Στη στήλη Ι υπολογίστε τις δεξιόστροφες αθροιστικές συχνότητες. Στις στήλες J, K 

υπολογίστε τις σχετικές απλές και τις σχετικές δεξιόστροφες αθροιστικές συχνότητες, 

αντίστοιχα.  

8. Κάντε τα ακόλουθα γραφήµατα σε άλλο φύλλο, µε το όνοµα GRAPHS: 

 α)  ραβδόγραµµα για τις απόλυτες απλές συχνότητες 

 β) διάγραµµα γραµµής για τις απόλυτες αθροιστικές συχνότητες, και  

 γ) κυκλικό διάγραµµα για τις σχετικές απλές συχνότητες 

ως προς τις κεντρικές τιµές των διαστηµάτων.   

9. Με τη βοήθεια κατάλληλης συνάρτησης του Excel γράψτε, στη στήλη B, δίπλα από κάθε 

ύψος µία από τις λέξεις “HIGH” ή “LOW” ανάλογα µε το αν το ύψος είναι µεγαλύτερο του 

αριθµητικού µέσου όρου των υψών ή όχι. 

10. Τέλος, αντιγράψτε τα γραφήµατα σε αρχείο Word και τοποθετήστε τα το ένα κάτω από το 

άλλο, στοιχισµένα στο κέντρο. Γράψτε ένα µικρό κείµενο που να σχολιάζει τα αποτελέσµατα 

της στατιστικής ανάλυσης που κάνατε.  
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