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Εµπειρικές Στατιστικές Κατανοµές
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Τα προβλήµατα που γεννιούνται κατά την σύγκριση δύο ή

περισσοτέρων στατιστικών κατανοµών, κάνουν φανερή την

ανάγκη υπολογισµού ορισµένων συγκεντρωτικών τιµών ή

παραµέτρων οι οποίες:

α) θα χαρακτηρίζουν τη θέση στην οποία τείνουν να

συγκεντρωθούν οι τιµές µιας µεταβλητής,
β) τον τρόπο που αυτές είναι διεσπαρµένες γύρω από τη

θέση αυτή, καθώς και
γ) τη µορφή που παρουσιάζει γραφικά η κατανοµή των

δεδοµένων τιµών της.



Εµπειρικές Στατιστικές Κατανοµές
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Με τις στατιστικές παραµέτρους των εµπειρικών κατανοµών

παρέχεται η δυνατότητα:

Να καθοριστεί η κεντρική θέση της κατανοµής ή,
καλύτερα, να προσδιοριστεί το σηµείο που αντιστοιχεί

στην τιµή της µεταβλητής γύρω από την οποία τείνουν να

συγκεντρωθούν οι µονάδες του πληθυσµού.
Να καθοριστεί η διασπορά, που προσδιορίζει κατά πόσο

οι τιµές µιας µεταβλητής είναι συγκεντρωµένες ή όχι γύρω

από µία παράµετρο θέσης.



3

Με τις στατιστικές παραµέτρους των εµπειρικών κατανοµών

παρέχεται η δυνατότητα (συνέχεια):

� Να καθοριστεί η ασυµµετρία της κατανοµής, δηλαδή η

απόκλιση που παρουσιάζει η καµπύλη συχνοτήτων από

µια συγκεκριµένη συµµετρική καµπύλη, και η κυρτότητά

της, δηλαδή κατά πόσο αιχµηρή ή πεπλατισµένη είναι η

καµπύλη συχνοτήτων.
� Να καθοριστεί η απόκλιση της κατανοµής από την

κατάσταση ισότητας, πόσο δηλαδή αποκλίνει η

καµπύλη συγκέντρωσης της κατανοµής από αυτή της

ισοκατανοµής των ατόµων του πληθυσµού µε την

κατανοµή της συγκεκριµένης µεταβλητής.

Εµπειρικές Στατιστικές Κατανοµές
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∆είκτες Κεντρικής Τάσης

� Η Επικρατούσα ή ∆εσπόζουσα Τιµή [Mode]

� Ο Αριθµητικός Μέσος [Μean]

� Η ∆ιάµεσος [Μedian]

� Τα Τεταρτηµόρια [Quartiles]

Καθορίζουν την τιµή της µεταβλητής γύρω από

την οποία τείνουν να συγκεντρωθούν οι µονάδες

του πληθυσµού.
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Η επικρατούσα τιµή 
αυτής της κατανοµής 
είναι το 6.

Τιµές Συχνότητες (n i)

1 2

2 0

3 3

4 6

5 10

6 11

7 7

8 6

9 3

10 2

Σύνολο Ν=50

Η Επικρατούσα Τιµή (Mode)
Παράδειγµα 1 (απλή κατανοµή): Τεστ γλωσσικής ικανότητας

50 µαθητών της ΣΤ’ δηµοτικού (αξιολόγηση σε κλίµακα από το 1
έως το 10).

Ποιος βαθµός συναντάται 
τις περισσότερες φορές; 
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∆ιαστήµατα 
Κλίµακας

Συχνότητες (n i)

19-23 11

24-28 14

29-33 23

34-38 29

39-43 21

44-48 16

49-53 10

Σύνολο Ν=124

Η Επικρατούσα Τιµή (Mode)
Παράδειγµα 2 (οµαδοποιηµένη κατανοµή):
Ηλικίες 124 επιβατών ενός αεροπλάνου.

Ποιά είναι η 
επικρατέστερη ηλικία; 
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Η επικρατούσα τιµή αυτής της κατανοµής είναι

το 36, η µέση τιµή του διαστήµατος 34-38

∆ιαστήµατα 
Κλίµακας

Μέσο 
∆ιαστήµατος

Συχνότητες (n i)

19-23 21 11

24-28 26 14

29-33 31 23

34-38 36 29

39-43 41 21

44-48 46 16

49-53 51 10

Σύνολο Ν=124

Η Επικρατούσα Τιµή (Mode)
Παράδειγµα 2 (συνέχεια) (οµαδοποιηµένη κατανοµή):
Ηλικίες 124 επιβατών ενός αεροπλάνου.

∆ηµιουργούµε

τη στήλη «µέσο

διαστήµατος»
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Η Επικρατούσα Τιµή (Mode)

� Είναι η τιµή που συναντάται τις περισσότερες φορές

σε µια κατανοµή. Είναι δηλαδή, η τιµή µε τη

µεγαλύτερη συχνότητα

� Χρησιµοποιείται συνήθως για την περιγραφή

κατηγορικών (ποιοτικών) µεταβλητών

� Μπορεί να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες

δεσπόζουσες τιµές σε µια κατανοµή (δίκορφη, ή

πολύκορφη κατανοµή)
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Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

∆είχνει την πιο συχνή τιµή της

κατανοµής

∆εν λαµβάνει υπόψη την ακριβή

τιµή του κάθε στοιχείου

Μένει ανεπηρέαστη από ακραίες

τιµές

∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για

να υπολογιστούν παράµετροι του

πληθυσµού

Μπορεί να υπολογιστεί όταν οι

ακραίες τιµές είναι άγνωστες

∆εν είναι πολύ χρήσιµη για µικρό

αριθµό δεδοµένων

Η Επικρατούσα Τιµή (Mode)
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Τιµές: 15     18     16     24     27     19     22

14.20
7

22192724161815
  X =

++++++
=

Μέσος Όρος (Mean)

Παράδειγµα 1 (απλή κατανοµή):
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Μέσος Όρος (Mean)
Παράδειγµα 2
(οµαδοποιηµένη κατανοµή, κατηγορική µεταβλητή):

Μάθηµα Βαθµολογία Βαρύτητα

Νέα Ελληνικά 12 4

Αρχαία 16 4

Μαθηµατικά 18 2

Φυσική 14 1

Ποιά είναι η µέση αξιολόγηση του µαθητή; 

12 4 16 4 18 2 14 1 162
X 14,72

11 11
× + × + × + ×× + × + × + ×× + × + × + ×× + × + × + ×

= = == = == = == = =
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Παράδειγµα 3
(οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής µεταβλητή):

Μέσος Όρος (Mean)

Ώρες 
απουσίας

Συχνότητες (n i)

25-29 2

30-34 9

35-39 24

40-44 31

45-49 22

50-54 13

55-59 3

60-64 3

65-69 3

Σύνολο Ν=124

∆ίνονται τα διαστήµατα

των ωρών απουσίας 124
µαθητών κατά τη διάρκεια

µιας σχολικής χρονιάς.

Πόσες απουσίες έκαναν

οι µαθητές κατά µέσο

όρο;
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Παράδειγµα 3
(οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής µεταβλητή):

Μέσος Όρος (Mean)

Ώρες 
απουσίας

Μέσο 
∆ιαστήµατος

Συχνότητες 
(n i)

25-29 27 2

30-34 32 9

35-39 37 24

40-44 42 31

45-49 47 22

50-54 52 13

55-59 57 3

60-64 62 3

65-69 67 3

Σύνολο Ν=124

∆ηµιουργούµε

τη στήλη «µέσο

διαστήµατος»
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Παράδειγµα 3
(οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής µεταβλητή):

Μέσος Όρος (Mean)

Ώρες απουσίας Μέσο ∆ιαστήµατος Συχνότητες (ni)
25-29 27 2

30-34 32 9

35-39 37 24

40-44 42 31

45-49 47 22

50-54 52 13

55-59 57 3

60-64 62 3

65-69 67 3

Σύνολο Ν=124

27 2 32 9 37 24 67 3
X

124
...

× + × + × + + ×
= =

K
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Μέσος Όρος (Mean)

� Η µέση τιµή της κατανοµής, που ορίζεται ως το

πηλίκο του συνόλου των τιµών µιας κατανοµής µε

τον αριθµό των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτή.

� Είναι η πιο αντιπροσωπευτική τιµή της κατανοµής.
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Και ο τύποι υπολογισµού….
Απλή Κατανοµή

Αριθµητής = άθροισµα των γινοµένων των µέσων τιµών 
κάθε διαστήµατος επί τη συχνότητά τους

Ν= µέγεθος δείγµατος (ή άθροισµα συχνοτήτων) 

N

Xn ii∑
=X

Οµαδοποιηµένη Κατανοµή

Μέσος Όρος (Mean)

N

X i∑
=X
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Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον

υπολογισµό των παραµέτρων του

πληθυσµού (παραµετρικά τεστ)

Είναι ευαίσθητος στις ακραίες τιµές

των δεδοµένων της κατανοµής

Επειδή υπολογίζεται αλγεβρικά, η τιµή

του είναι πιθανό να µην ανήκει στις

τιµές της κατανοµής

Μέσος Όρος (Mean)



∆ιάµεσος

18

Τιµές: 18   25    21   4    13    15     28    17    22

Ιεραρχηµένες Τιµές: 4   13    15   17   18    21     22    25    28

Θέση: 1    2      3     4      5     6       7      8     9

Η ∆ιάµεσος ή ∆ιχοτόµος (Median)

Παράδειγµα 1. Ποια τιµή διχοτοµεί τις υπόλοιπες; 
(απλή κατανοµή, περιττό πλήθος παρατηρήσεων)

5
2

10
2

1N
  :Θέση ==

+



∆ιάµεσος 
17,5

19

Ιεραρχηµένες Τιµές: 4     13     13 17      18     21     22     25

Θέση Ταξινόµησης: 1      2       3      4       5         6       7      8

Θέση 4,5
Μεσαία 
Θέση 4,5

Η ∆ιάµεσος ή ∆ιχοτόµος (Median)

Παράδειγµα 2. Ποια τιµή διχοτοµεί τις υπόλοιπες; 
(απλή κατανοµή, άρτιο πλήθος παρατηρήσεων)

4,5
2
9

2
1N

  :Θέση ==
+
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Η ∆ιάµεσος ή ∆ιχοτόµος (Median)

� Είναι η τιµή που χωρίζει την κατανοµή σε δύο

ίσα τµήµατα

� Για να υπολογίσουµε τη διάµεσο µιας απλής

κατανοµής θα πρέπει πρώτα να

ιεραρχήσουµε τις τιµές της (αρχίζοντας από

τη µικρότερη)

� Στη συνέχεια επιλέγουµε την τιµή που

βρίσκεται στη µεσαία θέση της κατανοµής



21

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

∆εν επηρεάζεται από τις ακραίες

τιµές, οπότε είναι ο καλύτερος

δείκτης κεντρικής τάσης σε

ασύµµετρη κατανοµή

∆εν λαµβάνει υπόψη την ακριβή

τιµή του κάθε στοιχείου

Μπορεί να υπολογιστεί ακόµη και

όταν δεν γνωρίζουµε τις ακραίες

τιµές

∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για

να υπολογιστούν παράµετροι του

πληθυσµού

Εάν οι τιµές της κατανοµής είναι

λίγες τότε η διάµεσος δεν τις

αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια

Η ∆ιάµεσος ή ∆ιχοτόµος (Median)



Σχέση µέσης, διάµεσης και επικρατέστερης

Θετικά Ασύµµετρη Αρνητικά Ασύµµετρη

Συµµετρική



23

Σχέση µέσης, διάµεσης και επικρατέστερης

12,5 15 18Βαθµολογία
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Σχέση µέσης, διάµεσης και επικρατέστερης



Σχέση µέσης, διάµεσης και επικρατέστερης

25
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Ποιος δείκτης είναι ο πιο κατάλληλος;

� Όταν η κατανοµή των δεδοµένων µας είναι

συµµετρική, τότε οι τιµές και των τριών δεικτών είναι

ίδιες, αλλά προτιµάµε τον µέσο όρο.

� Όταν η κατανοµή των δεδοµένων µας είναι ασύµµετρη

τότε καταλληλότερος δείκτης είναι η διάµεσος.

� Όταν υπάρχει ανάγκη για µια γρήγορη και κατά

προσέγγιση εκτίµηση της κεντρικής τάσης, τότε

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη επικρατούσα

τιµή.



Τεταρτηµόρια (Quartiles)

Τεταρτηµόρια: Τεταρτηµόρια: Τεταρτηµόρια: Τεταρτηµόρια: Τα σηµεία που χωρίζουν την κατανοµή 

σε τέσσερα ίσα µέρη:

�1ο τεταρτηµόριο ή Q1 ή Q25

�2ο τεταρτηµόριο ή Q1 ή Q25 ή διάµεσος

�3ο τεταρτηµόριο ή Q3 ή Q75

Τα τεταρτηµόρια υπολογίζονται µε παρόµοιο τρόπο 

όπως η διάµεσος.



Q25
14
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Τιµές: 18   25    21   4    13    15     28    17    22

Ιεραρχηµένες Τιµές: 4   13    15   17   18    21     22    25    28

Θέση: 1    2      3     4      5     6       7      8     9

Παράδειγµα 1. Κάτω από ποιά τιµή βρίσκεται το 25% των 
τιµών (απλή κατανοµή)

2,5
4

10
4

1N
  :Θέση ==

+ Θέση 2,5

Τεταρτηµόρια (Quartiles) – Q25



Q75
21,75
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Ιεραρχηµένες Τιµές: 4     13     13 17      18     21     22     25

Θέση Ταξινόµησης: 1      2       3      4       5         6       7      8

Θέση 6,75
75,6

4

27

4

1)(N
3  :Θέση ==

+

Τεταρτηµόρια (Quartiles) – Q75

Παράδειγµα 2. Πάνω από ποιά τιµή βρίσκεται το 25% των 
τιµών (απλή κατανοµή)
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Εύκολο ή ∆ύσκολο

Μερικά Στατιστικά από τις εξετάσεις ενός µαθήµατος (κλίµακα
αξιολόγησης 0-10):

� Ν = 113
� µέσος όρος, µ = 3,75
� διάµεσος, Μ = 3
� επικρατούσα τιµή, Τ = 0
� Q25 = 1
� Q75 = 7

Σε ποια συµπεράσµατα

καταλήγετε;

Παράδειγµα



�Εύρος (range),

�Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (interquartile range),

�Μέση αριθμητική απόκλιση (mean deviation)

�Διακύμανση (variance)

�Τυπική απόκλιση (standard deviation), και

�Συντελεστής Μεταβλητότητας (Coefficient of Variation)

∆είκτες ∆ιασποράς

Καθορίζουν τον τρόπο που αυτές είναι διεσπαρµένες

γύρω από τις παραµέτρους κεντρικής θέσης.



Χρησιµότητα - Ένα παράδειγµα

Ένας καθηγητής Ιστορίας έδωσε σε δύο τµήµατα µιας

τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των

µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε µε τη χρήση

µιας εικοσαβάθµιας κλίµακας) παρουσιάζεται στον Πίνακα:

Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση;Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση;Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση;Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση;



� Οι επιδόσεις των µαθητών των δύο τµηµάτων δενδενδενδεν

είναιείναιείναιείναι οιοιοιοι ίδιεςίδιεςίδιεςίδιες…

� Ωστόσο, οι τιµές και των τριών δεικτών κεντρικής

τάσης είναιείναιείναιείναι ακριβώςακριβώςακριβώςακριβώς οιοιοιοι ίδιεςίδιεςίδιεςίδιες µεταξύ των δύο οµάδων!

� ΗΗΗΗ επικρατούσαεπικρατούσαεπικρατούσαεπικρατούσα τιµήτιµήτιµήτιµή και για τα δύο τµήµατα είναι η

τιµή 17171717 (η συχνότητά της είναι 6 και στα δύο

τµήµατα)

� ΗΗΗΗ διάµεσοςδιάµεσοςδιάµεσοςδιάµεσος και στις δύο οµάδες είναι 16161616,,,,75757575

� Τέλος, ο αριθµητικόςαριθµητικόςαριθµητικόςαριθµητικός µέσοςµέσοςµέσοςµέσος όροςόροςόροςόρος και των δύο

οµάδων είναι επίσης ο ίδιος: 16161616,,,,24242424

� Άρα;…

Χρησιµότητα - Ένα παράδειγµα
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Χρησιµότητα - Ένα παράδειγµα

1 2X X 16,24= = 1 2Μ Μ 16,75= = 1 2T T 17= =

Σε τι διαφέρουν τα δύο ιστογράµµατα;Σε τι διαφέρουν τα δύο ιστογράµµατα;Σε τι διαφέρουν τα δύο ιστογράµµατα;Σε τι διαφέρουν τα δύο ιστογράµµατα;



Εύρος

Η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής της κατανοµής

Πλεονεκτήµατα:

� Είναι πολύ εύκολο στον υπολογισµό του

� Περιλαµβάνει και τις ακραίες τιµές της κατανοµής

Μειονεκτήµατα:

� Αλλοιώνεται από τις ακραίες τιµές µε αποτέλεσµα, σε πολλές

περιπτώσεις, να µην παρουσιάζει µια αντιπροσωπευτική εικόνα

της διασποράς της κατανοµής

� ∆εν παρέχει καµιά πληροφορία σχετικά µε τη διασπορά των 
τιµών µεταξύ των άκρων της κατανοµής. Για παράδειγµα, δεν µας 
λέει τίποτα για τη διασπορά των τιµών της κατανοµής γύρω από 
το µέσο όρο



Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος

Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: Το εύρος του κεντρικού 50% των 

τιµών µιας κατανοµής

� Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος ισούται µε τη διαφορά 

µεταξύ του 1ου και του 3ου τεταρτηµορίου.

� Υπολογίζουµε την τιµή των δύο τεταρτηµορίων:

�1ο τεταρτηµόριο = 14,26

�3ο τεταρτηµόριο = 17,75

Εποµένως:

3ο τεταρτηµόριο3ο τεταρτηµόριο3ο τεταρτηµόριο3ο τεταρτηµόριο---- 1ο τεταρτηµόριο = 17,75 1ο τεταρτηµόριο = 17,75 1ο τεταρτηµόριο = 17,75 1ο τεταρτηµόριο = 17,75 –––– 14,26 = 3,4914,26 = 3,4914,26 = 3,4914,26 = 3,49



Πλεονεκτήματα:

� Δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές

� Είναι σχετικά εύκολο στον υπολογισμό του

� Είναι αντιπροσωπευτικό των κεντρικών τιμών της κατανομής

Μειονεκτήματα:

� Δεν λαμβάνει υπόψη τις ακραίες τιμές της κατανομής

� Όπως και το εύρος, δεν επιτρέπει την ακριβή ερμηνεία μιας 

συγκεκριμένης τιμής της κατανομής

� Δεν είναι ακριβές όταν τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα κατά 

μεγάλα διαστήματα τιμών

� Όπως και η διάμεσος, δεν περιγράφει καμιά από τις 

παραμέτρους, οι οποίες είναι βασικές για την επαγωγική 

στατιστική

Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος



∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση
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∆ιακύµανση∆ιακύµανση∆ιακύµανση∆ιακύµανση ήήήή διασποράδιασποράδιασποράδιασπορά (Variance)(Variance)(Variance)(Variance) της κατανοµής της

µεταβλητής Χ είναι ο αριθµητικός µέσος των τετραγώνων

των αποκλίσεων των τιµών της µεταβλητής από τη µέση τιµή

της.

( )
22

i
1

1
σ X X

n

n

i=

= −∑

Ο τύπος υπολογισµού της πληθυσµιακής διακύµανσης

( )
22

i
1

1
σ X X

n

n

i
i

n
=

= −∑

Απλή Κατανοµή

Οµαδοποιηµένη Κατανοµή



ΤυπικήΤυπικήΤυπικήΤυπική απόκλισηαπόκλισηαπόκλισηαπόκλιση (Standard(Standard(Standard(Standard Deviation)Deviation)Deviation)Deviation):::: ∆είκτης διασποράς

αντιπροσωπευτικός των αποκλίσεων µιας οµάδας τιµών από

τον µέσο όρο τους, πόσο απέχουν οι τιµές από τον µ.ο.

Χαµηλή τυπική απόκλιση σηµαίνει ότι οι τιµές έχουν την

τάση να βρίσκονται κοντά στον µ.ο., ενώ υψηλή τυπική

απόκλιση σηµαίνει ότι οι τιµές είναι διεσπαρµένες (υπάρχει

µεγάλο εύρος τιµών).

Η τυπικήτυπικήτυπικήτυπική απόκλισηαπόκλισηαπόκλισηαπόκλιση ισούται µε την τετραγωνική ρίζα της

διασποράς.

2σ= σ

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση
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∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση
∆ίνονται οι τιµές 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.

Ο µέσος όρος τους είναι

Υπολογίζουµε τη διαφορά κάθε τιµής από τη µέση τιµή και στη

συνέχεια υψώνουµε στο τετράγωνο:

Έπειτα διαιρούµε το άθροισµά τους µε το πλήθος των τιµών:

2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9
5

8
=

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 22 2

2 22 2

2 22 2

2 22 2

2-5 =(-3) =9  5-5 =(0) =0

4-5 =(-1) =1   5-5 =(0) =0

4-5 =(-1) =1  7-5 =(2) =4

4-5 =(-1) =1  9-5 =(4) =16

9 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 4 + 16
4

8
= Η διακύµανση είναι ίση µε 4 και ηΗ διακύµανση είναι ίση µε 4 και ηΗ διακύµανση είναι ίση µε 4 και ηΗ διακύµανση είναι ίση µε 4 και η

τυπική απόκλιση ρίζα(4) = 2τυπική απόκλιση ρίζα(4) = 2τυπική απόκλιση ρίζα(4) = 2τυπική απόκλιση ρίζα(4) = 2
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Παράδειγµα. Επιδόσεις 21 µαθητών Γυµνασίου σε ένα 
διαγώνισµα. Υπολογισµός διακύµανσης και τυπικής απόκλισης.

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση

Βαθµοί
ni

20 20-16=4 1 16

19 19-16=3 2 18

18 18-16=2 3 12

17 17-16=1 6 6

16 16-16=0 2 0

15 15-16=-1 1 1

14 14-16=-2 3 12

13 13-16=-3 2 18

12 12-16=-4 1 16

Σύνολο Ν=21 99

d = X Xi − ( )
2

X Xi in −

( )
22

i
1

1
σ X X

n

99
4,71

21

σ 4,71=2,17

n

i
i

n
=

= −

= =

=

∑
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Παράδειγµα. Επιδόσεις 21 µαθητών Γυµνασίου σε ένα 
διαγώνισµα. Υπολογισµός διακύµανσης και τυπικής απόκλισης.

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση

( )
22

i
1

1
σ X X

n

99
4,71

21

4,71=2,17 βαθµοί

n

i
i

n

σ

=

= −

= =

=

∑
α. Να υπολογιστεί η διακύµανση

της βαθµολογίας.
(οµαδοποιηµένη κατανοµή,
διακριτή µεταβλητή)

β. Πόσο απέχουν οι βαθµολογίες 
κατά µ.ο. από τον µέσο βαθµό;
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Παράδειγµα. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά είναι

η διάµεση ηλικία αυτών; (οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής

µεταβλητή)

∆ιαστήµατα 
Κλίµακας

Συχνότητα (n i)

19-23 11

24-28 14

29-33 23

34-38 29

39-43 21

44-48 16

49-53 10

Σύνολο Ν=124

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση
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Παίρνουµε το µέσο του 
διαστήµατος…

Παράδειγµα. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά είναι

η διάµεση ηλικία αυτών; (οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής

µεταβλητή)

∆ιαστήµατα 
Κλίµακας

Συχνότητα (n i)

19-23 (21) 11

24-28 (26) 14

29-33 (31) 23

34-38 (36) 29

39-43 (41) 21

44-48 (46) 16

49-53 (51) 10

Σύνολο Ν=124

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση



45

Παράδειγµα. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά είναι

η διάµεση ηλικία αυτών; (οµαδοποιηµένη κατανοµή, συνεχής

µεταβλητή)

( )
22

i
1

2

1
σ X X

n

n

i
i

n

σ σ

=

= −

=

∑

…και εφαρµόζουµε τους 
τύπους της διακύµανσης, 
τυπικής απόκλισης, 
όπως προηγούµενα

∆ιακύµανση και Τυπική Απόκλιση

∆ιαστήµατα 
Κλίµακας

Συχνότητα (n i)

19-23 (21) 11

24-28 (26) 14

29-33 (31) 23

34-38 (36) 29

39-43 (41) 21

44-48 (46) 16

49-53 (51) 10

Σύνολο Ν=124



Πλεονεκτήµατα:Πλεονεκτήµατα:Πλεονεκτήµατα:Πλεονεκτήµατα:

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των 

παραµέτρων του πληθυσµού 

� Λαµβάνει υπόψη όλες τις τιµές της κατανοµής

� Είναι ο πιο ευαίσθητος από τους δείκτες 

διασποράς

Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:

� Ο υπολογισµός της είναι σχετικά πιο περίπλοκος 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους δείκτες διασποράς

� Είναι πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιµές της 

κατανοµής

Τυπική απόκλιση



Το Boxplot είναι ένας βολικός τρόπος γραφικής

αναπαράστασης µιας µεταβλητής, ως προς πέντε βασικές

παραµέτρους που συνοψίζουν την κατανοµή της:

- την ελάχιστη τιµή (min)
- το 1ο τεταρτηµόριο (Q25 ή Q1)
- τη διάµεσο (Q50 ή Q2)
- το 3ο τεταρτηµόριο (Q75 ή Q3)
- και τη µέγιστη τιµή (max).

Με το boxplot, µπορούµε επιπλέον να εντοπίσουµε τυχόν

ακραίες τιµές (outliers) µιας µεταβλητής.
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Θηκόγραµµα - Boxplot (1)



Θηκόγραµµα - Boxplot (2)
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� Κάθε πλαίσιο-κουτί απεικονίζει το Q1, τη διάµεσο (Μ) και το Q3.
� Οι απολήξεις (µουστάκια) υποδεικνύουν τα όρια των τιµών min και

max όταν

� Τιµές που βρίσκονται πάνω από (1.5*(Q3–Q1)) ονοµάζονται

ύποπτα ακραίες (outlier).
� Τιµές που βρίσκονται πάνω από (3*(Q3–Q1)) ονοµάζονται ακραίες

(extreme).
� Κατανοµές µε συµµετρικά θηκογράµµατα πλησιάζουν την κανονική.

το µήκος τους είναι µικρότερο από (1.5*(Q3–Q1))



Θηκόγραµµα - Boxplot (3)

49

� Κάθε πλαίσιο-κουτί απεικονίζει το Q1, τη διάµεσο (Μ) και το Q3.
� Οι απολήξεις (µουστάκια) υποδεικνύουν τα όρια των τιµών min και

max όταν

� Τιµές που βρίσκονται πάνω από (1.5*(Q3–Q1)) ονοµάζονται

ύποπτα ακραίες (outlier).
� Τιµές που βρίσκονται πάνω από (3*(Q3–Q1)) ονοµάζονται ακραίες

(extreme).
� Κατανοµές µε συµµετρικά θηκογράµµατα πλησιάζουν την κανονική.

το µήκος τους είναι µικρότερο από (1.5*(Q3–Q1))



Το boxplot, όπως και το ιστόγραµµα, µας επιτρέπει να κρίνουµε

αν η κατανοµή µιας συνεχούς µεταβλητής είναι κανονική. Για να

κάνουµε αυτήν την παραδοχή ϑα πρέπει:
η διάµεσος να µην αποκλίνει σηµαντικά προς το πρώτο ή το

τρίτο τεταρτοµόριο, δηλαδή η γραµµή που αντιστοιχεί στη

διάµεσο να µην πλησιάζει σε κάποιο από τα δύο άκρα του

κουτιού (γιατί αλλιώς αυτό ϑα σήµαινε πως η κατανοµή δεν

πλησιάζει τη συµµετρική),
το εύρος των τιµών στα δύο ακραία τεταρτηµόρια να µη διαφέρει

σηµαντικά, δηλαδή τα µήκη των δύο απολήξεων να είναι

συγκρίσιµα (για τη διατήρηση της συµµετρίας).
να µην υπάρχουν ακραίες τιµές, δηλαδή να µην υπάρχουν

σηµεία µακριά από τις δύο απολήξεις.
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Θηκόγραµµα - Boxplot (4 )
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Θηκόγραµµα - Boxplot (5)

�Οι παρατηρήσεις 260, 
249, 118 και 182 (ο) 
είναι πιθανές ακραίες 
τιµές (µεγάλες ηλικίες) 
γιατί βρίσκονται πάνω 
από 1.5(Q3 - Q1).

�Η παρατήρηση 162 
(ο) πιθανόν να είναι 
ακραία ηλικία (µικρή 
ηλικία) γιατί βρίσκονται 
κάτω από 1.5(Q3-Q1).
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Θηκόγραµµα - Boxplot (6)

�Η παρατήρηση 1 (*) 
αποτελεί ακραία 
παρατήρηση της 
κατανοµής (πολύ 
µεγάλη ηλικία) γιατί 
βρίσκεται πάνω από 
3(Q3-Q1).

�Αυτή η παρατήρηση 
θα ξεχωρίζει επίσης και 
στο Ιστόγραµµα και το
QQ-Plot.

�Αλλάζουµε την ηλικία του πατέρα του 1ου µαθητή σε µια πολύ υψηλή 
τιµή.



Θηκόγραµµα - Boxplot (7)
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Άσκηση Κατανόησης #1
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Άσκηση Κατανόησης #2
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Άσκηση Κατανόησης #3
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#end


