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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.
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Με τις στατιστικές παραμέτρους των εμπειρικών κατανομών
παρέχεται η δυνατότητα (συνέχεια):

Ø 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.

Ø 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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Δείκτες Κεντρικής Τάσης

q Η Επικρατούσα ή Δεσπόζουσα Τιμή [Mode]

q Ο Αριθμητικός Μέσος [Μean]

q Η Διάμεσος [Μedian]

q 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 (ni)

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; 



6

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητες (ni)

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

Διαστήματα 
Κλίμακας

Μέσο 
Διαστήματος

Συχνότητες (ni)

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.

Δημιουργούμε
τη στήλη «μέσο
διαστήματος»



8

Η Επικρατούσα Τιμή (Mode)

q Είναι η τιμή που συναντάται τις περισσότερες φορές
σε μια κατανομή. Είναι δηλαδή, η τιμή με τη
μεγαλύτερη συχνότητα

q Χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή
κατηγορικών (ποιοτικών) μεταβλητών

q Μπορεί να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες
δεσπόζουσες τιμές σε μια κατανομή (δίκορφη, ή
πολύκορφη κατανομή)
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Δείχνει την πιο συχνή τιμή της
κατανομής

Δεν λαμβάνει υπόψη την ακριβή
τιμή του κάθε στοιχείου

Μένει ανεπηρέαστη από ακραίες
τιμές

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να υπολογιστούν παράμετροι του
πληθυσμού

Μπορεί να υπολογιστεί όταν οι
ακραίες τιμές είναι άγνωστες

Δεν είναι πολύ χρήσιμη για μικρό
αριθμό δεδομένων

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

20,14
7

22192724161815  X =
++++++

=

Μέσος Όρος (Mean)

Παράδειγμα 1 (απλή κατανομή):



11

Μέσος Όρος (Mean)
Παράδειγμα 2
(ομαδοποιημένη κατανομή, διακριτή μεταβλητή):

Μάθημα Βαθμολογία Βαρύτητα
Νέα Ελληνικά 12 4

Αρχαία 16 4
Μαθηματικά 18 2

Φυσική 14 1

Ποιά είναι η μέση αξιολόγηση του μαθητή; 

𝐗" = 𝟏𝟐×𝟒(𝟏𝟔×𝟒(𝟏𝟖×𝟐(𝟏𝟒×𝟏
𝟏𝟏

 = 𝟏𝟔𝟐
𝟏𝟏

= 𝟏𝟒, 𝟕𝟐
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Παράδειγμα 3
(ομαδοποιημένη κατανομή, συνεχής μεταβλητή):

Μέσος Όρος (Mean)

Ώρες 
απουσίας

Συχνότητες (ni)

25-29

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Σύνολο

2
9

24 
31 
22 
13
3
3
3 

Ν=110

Δίνονται τα διαστήματα 
των ωρών απουσίας 110 
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 
Διαστήματος

Συχνότητες 
(ni)

25-29 27
30-34 32
35-39 37
40-44 42
45-49 47
50-54 52
55-59 57
60-64 62
65-69 67

Σύνολο

2
9

24 
31 
22 
13
3
3
3 

Ν=110

Δημιουργούμε
τη στήλη «μέσο
διαστήματος»



Παράδειγμα 3
(ομαδοποιημένη κατανομή, συνεχής μεταβλητή):

Μέσος Όρος (Mean)

Ώρες απουσίας Μέσο Διαστήματος 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=110

𝐗" = 𝟐𝟕×𝟐+𝟑𝟐×𝟗+𝟑𝟕×𝟐𝟒+⋯(𝟔𝟕×𝟑
110 = 𝟒800

110 = 43, 64
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Μέσος Όρος (Mean)

q 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.

q Είναι η πιο αντιπροσωπευτική τιμή της κατανομής.



16

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 iiå=X

Ομαδοποιημένη Κατανομή

Μέσος Όρος (Mean)

N
X iå=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)



Διάμεσος
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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

Μεσαία Θέση

Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)

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

5
2

10
2

1N  :Θέση ==
+



Διάμεσος 
17,5

19

Ιεραρχημένες Τιμές: 4     13     13     17      18     21     22     25

Θέση Ταξινόμησης: 1      2       3      4       5         6       7      8

Μεσαία 
Θέση 4,5

Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (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 Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)
Παράδειγμα 3. Δίνεται ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία
διαγωνίστηκαν με επιτυχία 120 τριτοετείς φοιτητές ενός
τμήματος την περίοδο του Ιουνίου.

Ποια τιμή διχοτομεί τις
υπόλοιπες;
(ομαδοποιημένη κατανομή,
διακριτή μεταβλητή)

ή

Κάτω (ή πάνω) από πόσα
μαθήματα πέρασαν οι μισοί
φοιτητές;

Αριθμός 
μαθημάτων

Συχνότητα (ni)

0 3
1 7
2 12
3 20
4 35
5 25
6 10
7 5
8 3

Σύνολο Ν=120



21

Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)
Παράδειγμα 3 (συνέχεια). Δίνεται ο αριθμός των μαθημάτων
στα οποία διαγωνίστηκαν με επιτυχία 120 τριτοετείς
φοιτητές ενός τμήματος την περίοδο του Ιουνίου.
Αριθμός 

μαθημάτων
Συχνότητα (ni) Αθροιστική

Συχνότητα Φi

0 3 3
1 7 10
2 12 22
3 20 42
4 35 77
5 25 102
6 10 112
7 5 117
8 3 120

Σύνολο Ν=120

(60)    
2
N

Άρα Μ = 4

Δημιουργούμε
τη στήλη της
αθροιστικής
συχνότητας
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Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)

Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά
είναι η διάμεση ηλικία αυτών; (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

19-23 11
24-28 14
29-33 23
34-38 29
39-43 21
44-48 16
49-53 10

Σύνολο Ν=124
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Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)

Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά
είναι η διάμεση ηλικία αυτών; (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

19-23 11
24-28 14

29-33 23

34-38 29

39-43 21

44-48 16

49-53 10
Σύνολο Ν=124

Δημιουργούμε τη στήλη 
της αθροιστικής 
συχνότητας
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Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)

Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά
είναι η διάμεση ηλικία αυτών; (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Παίρνουμε το
«μέσο
διαστήματος»

(62)    
2
N

Άρα Μ = 36

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni) Αθροιστική 
Συχνότητα 

Φi

19-23 (21) 11 11
24-28 (26) 14 25

29-33 (31) 23 48

34-38 (36) 29 77

39-43 (41) 21 98

44-48 (46) 16 114

49-53 (51) 10 124
Σύνολο Ν=124
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Η Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)

q Είναι η τιμή που χωρίζει την κατανομή σε δύο
ίσα τμήματα

q Για να υπολογίσουμε τη διάμεσο μιας απλής
κατανομής θα πρέπει πρώτα να
ιεραρχήσουμε τις τιμές της (αρχίζοντας από
τη μικρότερη)

q Στη συνέχεια επιλέγουμε την τιμή που
βρίσκεται στη μεσαία θέση της κατανομής
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Δεν επηρεάζεται από τις ακραίες
τιμές, οπότε είναι ο καλύτερος
δείκτης κεντρικής τάσης σε
ασύμμετρη κατανομή

Δεν λαμβάνει υπόψη την ακριβή
τιμή του κάθε στοιχείου

Μπορεί να υπολογιστεί ακόμη και
όταν δεν γνωρίζουμε τις ακραίες
τιμές

Δεν 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 Διάμεσος ή Διχοτόμος (Median)



Σχέση μέσης, διάμεσης και επικρατέστερης

Θετικά Ασύμμετρη Αρνητικά Ασύμμετρη

Συμμετρική
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Σχέση μέσης, διάμεσης και επικρατέστερης

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



Σχέση μέσης, διάμεσης και επικρατέστερης

30



31

Ποιος δείκτης είναι ο καταλληλότερος;

q Όταν η κατανομή των δεδομένων μας είναι
συμμετρική, τότε οι τιμές και των τριών δεικτών είναι
ίδιες, αλλά προτιμάμε τον μέσο όρο.

q Όταν η κατανομή των δεδομένων μας είναι ασύμμετρη
τότε καταλληλότερος δείκτης είναι η διάμεσος.

q Όταν υπάρχει ανάγκη για μια γρήγορη και κατά
προσέγγιση εκτίμηση της κεντρικής τάσης, τότε
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη επικρατούσα
τιμή.



Τεταρτημόρια (Quartiles)

Τεταρτηµόρια: Τα σηµεία που χωρίζουν την κατανοµή 

σε τέσσερα ίσα µέρη:

q1ο τεταρτηµόριο ή Q1 ή Q25

q2ο τεταρτηµόριο ή Q1 ή Q25 ή διάµεσος

q3ο τεταρτηµόριο ή Q3 ή Q75

Τα τεταρτηµόρια υπολογίζονται µε παρόµοιο τρόπο 

όπως η διάµεσος.



Q25
14

33

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

34

Ιεραρχημένες Τιμές: 4     13     13     17      18     21     22     25

Θέση Ταξινόμησης: 1      2       3      4       5         6       7      8

Θέση 6,7575,6
4

27
4

1)(N3  :Θέση ==
+

Τεταρτημόρια (Quartiles) – Q75
Παράδειγμα 2. Πάνω από ποιά τιμή βρίσκεται το 25% των 
τιμών (απλή κατανομή)
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Παράδειγμα 3. Δίνεται ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία
διαγωνίστηκαν με επιτυχία 120 τριτοετείς φοιτητές ενός
τμήματος την περίοδο του Ιουνίου.

Να υπολογιστούν το 1ο και 3ο

τεταρτημόριο.
(ομαδοποιημένη κατανομή,
διακριτή μεταβλητή)

ή

Κάτω (πάνω) από πόσα
μαθήματα πέρασαν το 25% των
φοιτητών;

Αριθμός 
μαθημάτων

Συχνότητα (ni)

0 3
1 7
2 12
3 20
4 35
5 25
6 10
7 5
8 3

Σύνολο Ν=120

Τεταρτημόρια (Quartiles)
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Παράδειγμα 3 (συνέχεια). Δίνεται ο αριθμός των μαθημάτων
στα οποία διαγωνίστηκαν με επιτυχία 120 τριτοετείς
φοιτητές ενός τμήματος την περίοδο του Ιουνίου.
Αριθμός 

μαθημάτων
Συχνότητα (ni) Αθροιστική 

Συχνότητα Φi

0 3 3
1 7 10
2 12 22
3 20 42
4 35 77
5 25 102
6 10 112
7 5 117
8 3 120

Σύνολο Ν=120

(30)    
4
N

Άρα Q25 = 3

Δημιουργούμε
τη στήλη της
αθροιστικής
συχνότητας

Τεταρτημόρια (Quartiles) – Q25
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Παράδειγμα 3 (συνέχεια). Δίνεται ο αριθμός των μαθημάτων
στα οποία διαγωνίστηκαν με επιτυχία 120 τριτοετείς
φοιτητές ενός τμήματος την περίοδο του Ιουνίου.
Αριθμός 

μαθημάτων
Συχνότητα (ni) Αθροιστική 

Συχνότητα Φi

0 3 3
1 7 10
2 12 22
3 20 42
4 35 77
5 25 102
6 10 112
7 5 117
8 3 120

Σύνολο Ν=120

(90)    
4

3N

Άρα Q75 = 5

Δημιουργούμε
τη στήλη της
αθροιστικής
συχνότητας

Τεταρτημόρια (Quartiles) – Q75
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Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Να
υπολογιστούν τα Q25 και Q75 (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

19-23 11
24-28 14
29-33 23
34-38 29
39-43 21
44-48 16
49-53 10

Σύνολο Ν=124

Τεταρτημόρια (Quartiles)
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Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni) Αθροιστική 
Συχνότητα 

Φi

19-23 11 11
24-28 14 25

29-33 23 48

34-38 29 77

39-43 21 98

44-48 16 114

49-53 10 124
Σύνολο Ν=124

Τεταρτημόρια (Quartiles)
Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Να
υπολογιστούν τα Q25 και Q75 (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Δημιουργούμε
τη στήλη της
αθροιστικής
συχνότητας
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Παίρνουμε το
«μέσο
διαστήματος»

(31)    
4
N

Άρα
Q25 = 31

Τεταρτημόρια (Quartiles) – Q25
Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Να
υπολογιστούν τα Q25 και Q75 (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni) Αθροιστική 
Συχνότητα 

Φi

19-23 (21) 11 11
24-28 (26) 14 25

29-33 (31) 23 48

34-38 (36) 29 77

39-43 (41) 21 98

44-48 (46) 16 114

49-53 (51) 10 124
Σύνολο Ν=124
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Παίρνουμε το
«μέσο
διαστήματος»

(93)    
4

3N

Άρα
Q75 = 41

Τεταρτημόρια (Quartiles) – Q75
Παράδειγμα 4. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Να
υπολογιστούν τα Q25 και Q75 (ομαδοποιημένη κατανομή,
συνεχής μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni) Αθροιστική 
Συχνότητα 

Φi

19-23 (21) 11 11
24-28 (26) 14 25

29-33 (31) 23 48

34-38 (36) 29 77

39-43 (41) 21 98

44-48 (46) 16 114

49-53 (51) 10 124
Σύνολο Ν=124
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Εύκολο ή Δύσκολο

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

qΝ = 113
qμέσος όρος, μ = 3,75
qδιάμεσος, Μ = 3
qεπικρατούσα τιμή, Τ = 0
qQ25 = 1
qQ75 = 7

Σε ποια συμπεράσματα
καταλήγετε;

Παράδειγμα



qΕύρος (range),

qΕνδοτεταρτημοριακό	εύρος (interquartile	range),

qΜέση	αριθμητική	απόκλιση (mean	deviation)

qΔιακύμανση (variance)

qΤυπική	απόκλιση (standard	deviation),	και

q Συντελεστής	Μεταβλητότητας	(Coefficient	of	Variation)

Δείκτες Διασποράς

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;



q Οι επιδόσεις των µαθητών των δύο τµηµάτων δεν
είναι οι ίδιες…

q Ωστόσο, οι τιµές και των τριών δεικτών κεντρικής
τάσης είναι ακριβώς οι ίδιες µεταξύ των δύο οµάδων!

q Η επικρατούσα τιµή και για τα δύο τµήµατα είναι η
τιµή 17 (η συχνότητά της είναι 6 και στα δύο
τµήµατα)

q Η διάµεσος και στις δύο οµάδες είναι 16,75

q Τέλος, ο αριθµητικός µέσος όρος και των δύο
οµάδων είναι επίσης ο ίδιος: 16,24

q 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;



Εύρος
Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κατανομής

Πλεονεκτήματα:
q Είναι πολύ εύκολο στον υπολογισμό του
q Περιλαμβάνει και τις ακραίες τιμές της κατανομής

Μειονεκτήματα:
q Αλλοιώνεται από τις ακραίες τιμές με αποτέλεσμα, σε πολλές

περιπτώσεις, να μην παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική εικόνα
της διασποράς της κατανομής

q Δεν 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: Το εύρος του κεντρικού 50% των 

τιµών µιας κατανοµής

q Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος ισούται µε τη διαφορά 

µεταξύ του 1ου και του 3ου τεταρτηµορίου.

q Υπολογίζουµε την τιµή των δύο τεταρτηµορίων:

q1ο τεταρτηµόριο = 14,26

q3ο τεταρτηµόριο = 17,75

Εποµένως:

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



Πλεονεκτήματα:

q Δεν	επηρεάζεται	από	τις	ακραίες	τιμές

q Είναι	σχετικά	εύκολο	στον	υπολογισμό	του

q Είναι	αντιπροσωπευτικό	των	κεντρικών	τιμών	της	κατανομής
Μειονεκτήματα:

q Δεν	λαμβάνει	υπόψη	τις	ακραίες	τιμές	της	κατανομής

q Όπως	και	το	εύρος,	δεν	επιτρέπει	την	ακριβή	ερμηνεία	μιας	
συγκεκριμένης	τιμής	της	κατανομής

q Δεν	είναι	ακριβές	όταν	τα	δεδομένα	είναι	ομαδοποιημένα	κατά	
μεγάλα	διαστήματα	τιμών

q Όπως	και	η	διάμεσος,	δεν	περιγράφει	καμιά	από	τις	
παραμέτρους,	οι	οποίες	είναι	βασικές	για	την	επαγωγική	
στατιστική

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος



Διακύμανση και Τυπική Απόκλιση
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Διακύµανση ή διασπορά (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

1σ X X
n

n

i=
= -å

Ο τύπος υπολογισµού της διακύµανσης

( )22
i

1

1σ X X
n

n

i
i
n

=

= -å

Απλή Κατανομή

Ομαδοποιημένη Κατανομή



Τυπική απόκλιση (Standard Deviation): Δείκτης 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 τυπική απόκλιση ισούται µε την τετραγωνική ρίζα της

διασποράς.

2σ= σ

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

Διακύμανση 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 - ( )2X Xi in -

( )22
i

1

1σ X X
n

99 4,71
21

σ 4,71=2,17

n

i
i
n

=

= -

= =

=

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

Διακύμανση και Τυπική Απόκλιση

( )22
i

1

1σ X X
n

99 4,71
21

4,71=2,17 βαθµοί

n

i
i
n

s

=

= -

= =

=

åα. Να υπολογιστεί η διακύμανση
της βαθμολογίας.
(ομαδοποιημένη κατανομή,
διακριτή μεταβλητή)

β. Πόσο απέχουν οι βαθμολογίες 
κατά μ.ο. από τον μέσο βαθμό;



55

Παράδειγμα. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά είναι
η διάμεση ηλικία αυτών; (ομαδοποιημένη κατανομή, συνεχής
μεταβλητή)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

19-23 11
24-28 14
29-33 23
34-38 29
39-43 21
44-48 16
49-53 10

Σύνολο Ν=124

Διακύμανση 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)

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

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

Διακύμανση και Τυπική Απόκλιση
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Παράδειγμα. Ηλικία 124 επιβατών ενός αεροπλάνου. Ποιά είναι
η διάμεση ηλικία αυτών; (ομαδοποιημένη κατανομή, συνεχής
μεταβλητή)

( )22
i

1

2

1σ X X
n

n

i
i
n

s s

=

= -

=

å

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

Διακύμανση και Τυπική Απόκλιση

Διαστήματα 
Κλίμακας

Συχνότητα (ni)

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:

q Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των 

παραµέτρων του πληθυσµού 

q Λαµβάνει υπόψη όλες τις τιµές της κατανοµής

q Είναι ο πιο ευαίσθητος από τους δείκτες 

διασποράς

Μειονεκτήµατα:

q Ο υπολογισµός της είναι σχετικά πιο περίπλοκος 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους δείκτες διασποράς

q Είναι πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιµές της 

κατανοµής

Τυπική απόκλιση
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Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV)
Παράδειγμα. Το μέσο ημερομίσθιο 250 εργαζομένων είναι 30ευρώ
με τυπική απόκλιση 10ευρώ, ενώ ο μέσος αριθμός των
ημερομισθίων που πραγματοποίησαν αυτοί τον Μάρτιο είναι 16
μέρες με τυπική απόκλιση 4,8 μέρες. Ποια από τις δύο κατανομές
είναι πιο διεσπαρμένη;

Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε τις διασπορές των δύο μεταβλητών, θα
διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί συγκρίνοντας τις
δύο τυπικές αποκλίσεις που εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες.

1 10ευρώs = 4,8µέρες2s =

1
1

1

σ 10CV = = =0,3 ή 30%
Χ 30

Καταλήγουμε έτσι στις σχετικές τυπικές αποκλίσεις CV.

2
2

2

σ 4,8CV = = =0,3 ή 30%
Χ 16

από όπου διαπιστώνουμε ότι δεν διαφέρουν οι διασπορές των δύο
κατανομών.
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-Ο συντελεστής µεταβλητότητας (σχετική τυπικη απόκλιση)
χρησιµοποιείται για να συγκρίνουµε τη µεταβλητότητα δύο
κατανοµών.

-Εκφράζει τη µεταβλητότητα των µετρήσεων απαλλαγµένη από τη
µέση τιµή. Διαφορετικά µπορούµε να πούµε ότι ο συντελεστής
µεταβλητότητας εκφράζει τη µεταβλητότητα των µετρήσεων ως
ποσοστό της µέσης τιµής τους.

-Χαμηλές τιμές του CV φανερώνουν ομοιογένεια, μικρή
μεταβλητότητα των δεδομένων. Χάνει την αξιοπιστία του όταν
υπάρχουν αρνητικές τιμές στα δεδομένα.

Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV)

σ σCV=  ή CV= 100%
Χ Χ

×



Οι βαθμολογίες των φοιτητών ενός μαθήματος τον Ιούνιο
του 2011 είχαν μέση τιμή = 7,5 και τυπική απόκλιση =
0,6 και τον Ιούνιο του 2012 είχαν μέση τιμή = 5,5 και
τυπική απόκλιση = 1,1. Ένας φοιτητής βαθμολογήθηκε
στις εξετάσεις του Ιουνίου 2007 με 8 και ένας άλλος
φοιτητής βαθμολογήθηκε στις εξετάσεις του Ιουνίου 2008
με 7.

Ποιος από τους δύο φοιτητές πήγε καλύτερα στο μάθημα,
αν ληφθεί υπόψη η εξεταστική περίοδος στην οποία
συμμετείχε;

61

Άσκηση Κατανόησης



Επιλέγοντας τον κατάλληλο δείκτη διασποράς

q Μεγάλη σηµασία έχουν οι ακραίες τιµές στην επιλογή του
κατάλληλου δείκτη.

q Έτσι, στην ιεραρχική κλίµακα µέτρησης, µεγαλύτεροι αριθµοί
δείχνουν µεγαλύτερη ποσότητα από οτιδήποτε µετριέται, αλλά
µεγαλύτερες και µικρότερες διαφορές µεταξύ των αριθµών
µπορεί να µη δείχνουν µεγαλύτερες και µικρότερες διαφορές
ανάµεσα στα πράγµατα που µετρώνται. Σε µια τέτοια
περίπτωση αρκεί ο υπολογισµός του εύρους.

q Σε κλίµακα ίσων διαστηµάτων ή αναλογική κλίµακα, µεγάλες
διαφορές στις µετρήσεις αντιστοιχούν πράγµατι σε µεγάλες
διαφορές στα πράγµατα που µετρώνται. Σε αυτή την
περίπτωση, και εφόσον δεν αναµένεται να υπάρχουν ακραίες
τιµές, επιλέγουµε το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση.



q Αν είναι πιθανό να υπάρχουν ακραίες τιµές τότε πρέπει να
χρησιµοποιούνται η διάµεσος και το ενδοτεταρτηµοριακό
εύρος.

q Ο συνηθέστερος τρόπος περιγραφής της διασποράς των
τιµών µιας µεταβλητής είναι µέσω της τυπικής απόκλισης. Ο
σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο προτιµάται η τυπική
απόκλιση από τους υπόλοιπους δείκτες διασποράς είναι η
δυνατότητα που προσφέρει να υπολογίσουµε παραµέτρους
του πληθυσµού.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο δείκτη διασποράς



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

max όταν
Ø Τιμές που βρίσκονται πάνω από (1.5*(Q3–Q1)) ονομάζονται

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

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

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



Θηκόγραμμα - Boxplot (3)
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Ø Κάθε πλαίσιο-κουτί απεικονίζει το Q1, τη διάμεσο (Μ) και το Q3.
Ø Οι απολήξεις (μουστάκια) υποδεικνύουν τα όρια των τιμών min και

max όταν
Ø Τιμές που βρίσκονται πάνω από (1.5*(Q3–Q1)) ονομάζονται

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

(extreme).
Ø 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)

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

Ø 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)

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

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

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



Θηκόγραμμα - Boxplot (7)
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#end




