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   PCX Support: The beginners' corner  HP48 Philippe J. Roussel

  Inleiding

Een basiscursus statistiek behoort tot het standaard pakket van de kandida-
tuursjaren in diverse studierichtingen (dit misschien tot wanhoop van sommige
studenten). Daarin komen dan meestal de beschrijvende grootheden van een ex-
perimentele dataset zoals gemiddeldes, standaard deviaties e.d.m. aan bod. De
HP48G heeft een aantal van deze functies standaard ingebouwd onder het STAT
1VAR submenu: TOT, MEAN, SDEV, MAXÖ, MINÖ, VAR, PSDEV, PVAR. M.b.v. de Ö+ functie
onder het STAT DATA submenu kan de gebruiker waarnemingsresultaten opslaan
in 1 of meer kolommen van de hiertoe gereserveerde matrix ÖDAT, waarna de
HP48G  functies rechtstreeks de desbetreffende grootheden oproepen. Wat
verderop in de cursus komen dan doorgaans frequentieverdelingen van discrete
toevallige veranderlijken aan bod. Experimentele gegevens van dergelijke
veranderlijken kunnen inderdaad heel wat compacter in deze vorm opgeslagen
worden. Ook continue datasets kunnen zonder veel informatieverlies (en daar
gaat het om in de beschrijvende statistiek) reeds in omvang beperkt worden via
herleiding naar een frequentiehistogram . Nemen we als voorbeeld de volgende
lijst leeftijden:
{ 29 35 37 35 32 35 43 37 35 32 35 29 32 35 37 35 37 }

Relevante noot: om leeftijden om te zetten naar een histogram met 1 jaar klasse-
breedte moeten ze afgerond worden naar het dichtsbijzijnde geheel jaar opdat de
bekomen waardes als representatief klassemidden zouden gelden. Als je iemand
zijn leeftijd vraagt krijg je doorgaans de waarde afgebroken op een geheel aantal
jaren als antwoord. In HP48 jargon: je krijgt dan de FLOOR waarde van de leeftijd,
en die is niet geldig bruikbaar als klassemidden (eigenlijk een mooi truukje voor
de dames: het geeft hen een extra half jaar speling op hun leeftijd...). De gege-
vens kunnen dus compacter weergegeven worden in de vorm van een
frequentietabel:

Klassemidden xi Frequentie fi
29 2
32 3
35 7
37 4
43 1

De HP48G biedt de mogelijkheid een volledige dataset m.b.v. het BINS commando
om te zetten naar een frequentietabel, met als bijkomende beperking dat niet de
kolom klassemiddens xi, maar 3 extra getallen op de stapel worden gebruikt om
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equidistante histogramklassen te definiëren: onderste klassegrens xmin, klasse-
breedte xwidth en aantal frequentieklassen nbins.

Noteer overigens dat het HISTPLOT commando rechtstreeks de ruwe dataset als
invoer in 'ÖDAT' vereist, en niet de resultaten van BINS!

Voor verdere berekeningen met de uit BINS resulterende vector frequenties zijn
dan echter geen standaard HP48G functies voorzien. Het Frequency Bin Statistics
artikel van PCXJV10N2P24 speelt hierop in. De definitie van de equidistante
klassen op de x as gebeurt voor deze toepassing net zoals voor HISTPLOT via de
plot parameters xmin, xmax en res in de gereserveerde veranderlijke PPAR.

Voor grote frequentiewaarden fi wordt het o.m. omwille van geheugenbeperkin-
gen noodzakelijk de gegevens rechtstreeks in frequentietabel vorm in de HP48G
op te slaan (tijdens de examens spelen tijdsbeperkingen op de invoer van de data
ongetwijfeld ook een rol...).

Voor niet-equidistante frequentieklassen kunnen de gegevens m.b.v. het Ö+
commando als een 2 koloms matrix opgeslagen worden in de gereserveerde
variabele 'ÖDAT', met in de eerste kolom de x waarden, in de tweede kolom hun
frequenties f:
[29 2] Ö+ [32 3] Ö+ [35 7] Ö+ [37 4] Ö+ [43 1] Ö+

Dit geeft dan aanleiding tot de volgende 'ÖDAT' matrix in het VAR menu.
'ÖDAT' 103.5 bytes Checksum: # E038h

[[ 29 2 ]

[ 32 3 ]

[ 35 7 ]

[ 37 4 ]

[ 43 1 ]]

Vanzelfsprekend moeten de beschrijvende grootheden van de bijhorende statis-
tiek dan echter met andere formules berekend worden. De laatste jaren vroegen
reeds heel wat studenten tijdens een support call naar deze mogelijkheid. Voor
wie het zich nog moest afvragen: de hiervoor benodigde statistische functies zijn
niet rechtstreeks op de HP48G beschikbaar. Dit wijst op een duidelijke lacune in
de STAT functies van deze wetenschappelijke calculator, en is misschien een hint
voor de ontwerpers van een eventuele opvolger. Ook onderhavig artikel kwam
dus tot stand als support voor een beginnende HP48G RPL programmeur met de-
zelfde vraag. Vandaar mijn besluit er een PPPPCCCCXXXX artikeltje van te brouwen: de
functies zijn namelijk eenvoudig te programmeren op de HP48G, en de wijze
waarop illustreert meteen ook de kracht van de HP48 RPL omgeving. We beperken
ons tot 3 van de vermelde grootheden: MEAN, SDEV & PSDEV.
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   De formules:

De frequentiegewogen formules voor de beschrijvende grootheden zijn:

Het gemiddelde MEAN: x =
f i ⋅ xi
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   De   HP48G   implementatie

De commando's van het STAT 1VAR submenu geven de gevraagde grootheid terug
voor alle kolommen van de 'ÖDAT' matrix. Het spreekt vanzelf dat we deze con-
ventie niet kunnen aanhouden als we twee kolommen gebruiken voor de defini-
tie van één enkele dataset. Definiëren we nu de volgende program objects in een
subdirectory dat we 'FStat' dopen:
'x' 69.5 bytes Checksum: # 334Ch

´ ç k 'ÖDAT(k,ÖPAR(1))' ª

'f' 69.5 bytes Checksum: # CA6Eh

´ ç k 'ÖDAT(k,ÖPAR(2))' ª

Deze hulpfuncties halen met een rij-index k als argument resp. een klassemidden
x resp. de bijhorende frequentie f op uit ÖDAT. Ze laten toe de formules in lees-
bare vorm als RPL algebraics te implementeren. De kolom indices ÖPAR(1) en
ÖPAR(2) bieden een extra mogelijkheid: de gebruiker kan onder het STAT ÖPAR

submenu m.b.v. XCOL en YCOL zelf de kolommen te selecteren waarin resp. de x
en f waarden zitten. Noteer dat YCOL normaal dient om een y kolom te selecteren,
maar omdat we hier enkel statistieken in 1 variabele beschouwen kan in deze
context dit commando en de bijhorende waarde in ÖPAR(2) handig gebruikt wor-
den voor selectie van de f  kolom. Op die wijze kunnen meerdere
frequentietabellen tegelijk in ÖDAT opgeslagen en behandeld worden. Aangezien
de default waardes voor ÖPAR(1) en ÖPAR(2) resp. 1 en 2 zijn, stemmen deze
overeen met de ingave van het voorbeeld.
'nÖ' 19 bytes Checksum: # 5B94h

´ NÖ ª

'n' 69.5 bytes Checksum: # 94AAh

´ LINFIT 'Ö(k=1,nÖ,f(k))' çNUM ª

'nÖ' laat toe het direct execution command  NÖ in Algebraic objects te gebruiken.
Dit is al een eerste programmeertip voor de beginners. Het illustreert ook de
werking van de program delimiters ´ en ª die fungeren als executie uitstel voor
de commando's in het program object.
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'n' sommeert alle frequenties om het aantal datapunten te bekomen, een waarde
die in de noemer van elk van de formules wordt gebruikt. De LINFIT oproep is
opnieuw een handige programmeertip om te zorgen voor de default waardes 1
en 2 op positie 1 (x kolom) en 2 (f kolom) van de gereserveerde variabele ÖPAR
indien deze nog niet in het zoekpad van het 'FStat' directory gedefinieerd is.
'Meanf' 99.5 bytes Checksum: # 5884h

´ 'Ö(k=1,nÖ,f(k)*x(k))/n' çNUM ª

Berekent het frequentiegewogen gemiddelde. Noteer de gelijkenis tussen de
algebraic en de formule.
'Sdevf' 129.5 bytes Checksum: # 3028h

´ Meanf ç m 'É(Ö(k=1,nÖ,f(k)*SQ(x(k)-m))/(n-1))' ª

Ook hier is nog steeds de originele formule voor de frequentiegewogen steek-
proefschatter voor de populatie standaard afwijking af te lezen. Het gemiddelde
wordt eerst berekend en in een local variable  m gestopt om in de kwadratensom
afrondingsfouten door subtractive cancellation te beperken. Het frequentiegewo-
gen equivalent van de HP48G PSDEV functie wordt dan:
'PSdevf' 125.5 bytes Checksum: # 1357h

´ Meanf ç m 'É(Ö(k=1,nÖ,f(k)*SQ(x(k)-m))/n)' ª

De resultaten van Meanf, Sdevf & PSdevf met bovenstaande ÖDAT gegevens:
{ Meanf: 34.7058823529 Sdevf: 3.33100408815 PSdevf: 3.23154863408 }

Zo, m.b.v. van de hier gedefinieerde hulpfuncties en voorbeeld programma's zou
een beginnende RPL programmeur in staat moeten zijn andere beschrijvende
grootheden (zoals o.m. scheefheid en spitsheid) te implementeren uitgaande van
de formules voor datasets opgeslagen in frequentietabel vorm. Ten slotte kan het
handig zijn een custom menu te definiëren voor opslag van de frequentietabel en
oproep van de nieuwe functies:
'CST' 68.5 bytes Checksum: # 98F1h

{ Ö+ Ö- CLÖ ÖDAT "" "" n Meanf Sdevf PSdevf }

De quotes zorgen voor 2 lege softkeys, waardoor de 4 laatste functies samen in
de tweede pagina van het CST menu komen, met toegang via de NXT toets.


