Introductie : Statistiek met de TI-Nspire CX CAS
Met de TI-Nspire hebben we een groot aantal statistische functies tot onze beschikking die
het rekenwerk binnen de beschrijvende statistiek vergemakkelijken. In deze workshop
ontdekken we de mogelijkheden van Lijsten & Spreadsheets en starten we met een set
verzamelde gegevens eenvoudig te verwerken tot een frequentietabel. Vervolgens
modelleren we deze gegevens via Gegevensverwerking & Statistiek tot verschillende
diagrammen, kunnen we twee boxplots met elkaar vergelijken en berekenen we de centrumen spreidingsmaten. In het tweede gedeelte van de workshop richten we ons op het verband
tussen twee variabelen en gaan we met behulp van Lijsten & Spreadsheets een vergelijking
van de lijn van Mayer opstellen.
Technologie: TI-Nspire CX CAS
Niveau: beginner

Introduction : Statistics with TI-Nspire CX CAS
The TI-Nspire has a large number of statistical functions that facilitate the statistic
calculations. In this workshop we discover the possibilities of Lists & Spreadsheet starting
with a set of data that we convert into a frequency table. Using the application Data &
Statistics we will model these data into different diagrams, we will compare two whisker plots
and calculate the central tendency. In the second part of the workshop we focus on the
relation between two variables and define the Mayer Line.
Technology: TI-Nspire CX CAS
Niveau: beginner

Statistiek – kwantitatieve gegevens
1. Lijst met niet-geordende gegevens
In klas A zijn de volgende resultaten behaald :
8; 7; 7; 10; 7; 3; 6; 5; 4; 7; 1; 9; 5; 5; 1; 8; 6; 6; 8; 9
a) Voer de gegevens in en benoem de kolom.

b) Sorteer de gegevens oplopend.

c) Teken met de TI een puntenplot, boxplot en histogram
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d) Bereken het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie.
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In klas B zijn de volgende resultaten behaald :
7; 5; 8; 9; 2; 6; 6; 6; 6; 6; 4; 5; 10; 7; 7; 3
e) Voer in dezelfde spreadsheet de gegevens van klas B in en geef deze kolom ook een naam.

f)

Vergelijk de boxplotten van klas A en klas B met elkaar.
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2. Tabel met geordende gegevens
In een groep zijn de volgende resultaten behaald :
a) Voer de gegevens in een nieuwe spreadsheet-opgave in, noem de kolom
voor de cijfers x en de kolom voor de frequenties f .

Cijfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frequentie
1
4
2
6
3
12
15
4
2
1

b) Teken met de functie “samenvattingsgrafiek” een histogram en verander deze daarna in een
boxplot.

c) Teken op een nieuwe pagina een frequentiepolygoon.
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d) Bereken in de spreadsheet de relatieve frequenties rf en de cumulatieve frequenties cf .

e) Bereken het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie.
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De lijn van Mayer
In een onderzoek is er gekeken naar het verband tussen de snelheid van een auto en zijn remweg.
Van 20 chauffeurs zijn de volgende resultaten verwerkt in een tabel:
X (km/u)
Y (m)

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2,80

3,30

3,75

4,20

5,05

6,10

6,60

7,20

7,80

8,60

Bepaal de vergelijking van de lijn van Mayer.

1) Om de lijn van Mayer te kunnen vinden moeten we de gegevens eerst in twee
groepen opspliten:



Orden de koppels van klein naar groot aan de hand van de x-waarden.
Splits de koppels op in twee groepen G1 en G2 die even groot zijn. Bij een
oneven aantal koppels laat je één groep een extra koppel hebben.

2) Bereken voor elke groep de gemiddelde x-waarde en de gemiddelde y-waarde.
Zo ontstaan er twee punten: ( x1 , y1 ) en ( x2 , y 2 )
3) De lijn van Mayer is de rechte die door de punten ( x1 , y1 ) en ( x2 , y 2 ) gaat.
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Stap 1 : Orden de koppels van klein naar groot aan de hand van de x-waarden

Stap 2 : Bereken voor elke groep de gemiddelde x-waarde en de gemiddelde y-waarde

Stap 3 : De lijn van Mayer is de rechte door de punten ( x1 , y1 ) en ( x2 , y 2 )
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Teken de lijn van Mayer in een assenstelsel
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