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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Γενική εισαγωγή 

Για να µάθουµε για ένα φαινόµενο συνήθως πρώτα συλλέγουµε δεδοµένα. 
Στατιστική (statistics) είναι η επιστήµη ή «τέχνη» του να µαθαίνουµε από τα 
δεδοµένα. Η στατιστική συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων, στην περιγραφή 
τους και κυρίως στην ανάλυση τους που οδηγεί και στην απόκτηση 
συµπερασµάτων. Η συλλογή των δεδοµένων αναφέρεται κι ως 
δειγµατοληψία (sampling) κι αποτελεί ξεχωριστό πεδίο της στατιστικής που 
δεν θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα. Η περιγραφή των δεδοµένων και η 
παρουσίαση συνοπτικών στοιχείων και γραφικών αναφέρεται ως 
περιγραφική στατιστική (descriptive statistics). Η ανάλυση στατιστικών 
δεδοµένων και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων αναφέρεται ως στατιστική 
συµπερασµατολογία (statistical inference) και αποτελεί την βάση της 
στατιστικής και γι αυτό αναφέρεται απλά και ως στατιστική.  

Στατιστικές έννοιες και µέθοδοι είναι εργαλεία όχι απλά χρήσιµα αλλά κι 
απαραίτητα για να καταλάβουµε τον κόσµο γύρω µας. Αν για ένα φαινόµενο 
που µελετάµε δεν υπάρχει αβεβαιότητα ή τυχαιότητα δε χρειάζεται η 
στατιστική προσέγγιση αφού καθοριστικά µοντέλα (deterministic models) 
µπορούν να περιγράψουν το φαινόµενο επακριβώς. Στα πραγµατικά 
φαινόµενα όµως σχεδόν πάντα υπάρχει ο παράγοντας της αβεβαιότητας ή 
τυχαιότητας κι αυτό κάνει σηµαντική τη γνώση των στατιστικών µεθόδων και 
µοντέλων για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Συγκεκριµένα για 
κλάδους της µηχανικής όπως η αρχιτεκτονική, η στατιστική µπορεί να 
βοηθήσει στην κατανόηση κάποιων σχετικών φαινοµένων και διαδικασιών 
που περιέχουν αβεβαιότητα ή µεταβλητότητα. Για παράδειγµα αν θέλουµε να 
µελετήσουµε την απόσταση από το σπίτι του φοιτητή στο Πανεπιστήµιο, τότε 
δε µπορούµε να µιλήσουµε µε βεβαιότητα γι αυτό το µέγεθος όσους φοιτητές 
κι αν συµπεριλάβουµε για να συλλέξουµε στοιχεία για την απόσταση. 
Μπορούµε όµως να υπολογίσουµε τη µέση απόσταση από ένα δείγµα 
φοιτητών. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η σχέση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ή νερού µε τη διάσταση του χώρου ενός κτιρίου. Η εκτίµηση µιας 
τέτοιας σχέσης µπορεί να γίνει µόνο µε στατιστικές µεθόδους αφού οι 
µετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διάστασης χώρου για κάθε κτίριο 
επηρεάζονται από πολλούς άλλους παράγοντες κι εµπεριέχουν έτσι 
τυχαιότητα.    

Πληθυσµός – ∆είγµα – ∆ειγµατοληψία 

Όλες οι παρατηρήσεις που συλλέγουµε είτε από οργανωµένα πειράµατα ή 
από απλές καταγραφές αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία ή δεδοµένα (data) 
που θέλουµε να επεξεργαστούµε µε στατιστικές µεθόδους για να καταλήξουµε 
σε συµπεράσµατα. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται από µια καθορισµένη 
συλλογή στοιχείων που αποτελεί τον πληθυσµό (population) που µας 
ενδιαφέρει. Για παράδειγµα µας ενδιαφέρει η κατανοµή της ηλικίας των 
ανθρώπων που µένουν ή κινούνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή της πόλης 
(ίσως αυτό µας δώσει ενδείξεις για τη χρησιµοποίηση ή αποφυγή 
σκαλοπατιών σε συγκεκριµένα σηµεία ή κτίρια της πόλης!). Ο πληθυσµός που 
µας ενδιαφέρει είναι όλοι οι άνθρωποι που κινούνται σ’ αυτήν την περιοχή. Για 
να γνωρίζουµε την κατανοµή της ηλικίας θα έπρεπε να µάθουµε την ηλικία 
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όλων των ανθρώπων που κινούνται στην περιοχή, που είναι πρακτικά πολύ 
δύσκολο ή αδύνατο. Αντί γι αυτό συλλέγουµε ένα υποσύνολο του πληθυσµού 
που λέγεται δείγµα (sample) µε κάποιον προκαθορισµένο τρόπο. Ας 
υποθέσουµε πως διαλέγουµε να µετρήσουµε την ηλικία των εκατό πρώτων 
ανθρώπων που επισκέπτονται ένα πρωί το δηµοτικό γυµναστήριο της 
περιοχής. Το δείγµα λοιπόν αποτελείται από τα 100 αυτά άτοµα. 

Ένας ολόκληρος κλάδος της στατιστικής που λέγεται δειγµατοληψία 
ασχολείται µε την οργάνωση και συλλογή των δειγµάτων. ∆εν θα 
ασχοληθούµε εδώ µε αυτό το θέµα αλλά θα σηµειώσουµε πως για να είναι η 
στατιστική έρευνα έγκυρη πρέπει το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό 
(representative) του πληθυσµού και τυχαίο (random), δηλαδή τα στοιχεία του 
δείγµατος να έχουν συλλεχθεί µε τυχαίο τρόπο από τον πληθυσµό. Στο 
παραπάνω παράδειγµα θα είχαµε σοβαρές αµφιβολίες για την 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς την ηλικία (θα περιείχε νέους 
κι ηλικιωµένους αλλά όχι εργαζόµενους που θα δούλευαν το πρωί που έγινε η 
δειγµατοληψία και που φυσιολογικά ανήκουν στην ενδιάµεση ηλικία), αλλά και 
ως προς την τυχαιότητα του δείγµατος (άτοµα µε µεγαλύτερη κινητική 
δραστηριότητα θα επισκέπτονταν το γυµναστήριο).  

Ο βασικός σκοπός της στατιστικής συµπερασµατολογίας και γενικότερα 
της στατιστικής είναι η µελέτη κι ανάλυση του δείγµατος που θα οδηγήσει σε 
γενικά συµπεράσµατα που αφορούν τον πληθυσµό. Σε αντίθεση, η θεωρία 
πιθανοτήτων (probability theory), που αποτελεί και τη βάση της στατιστικής, 
θεωρώντας γνωστές ιδιότητες του πληθυσµού απαντάει σε ερωτήµατα για ένα 
δείγµα από τον πληθυσµό (δες Εικόνα 1.1). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1 Σχέση µεταξύ πιθανοτήτων και στατιστικής 

Μεταβλητή 

Συνήθως ενδιαφερόµαστε για κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων του πληθυσµού που µελετάµε: το πάχος του κάθε τοίχου ενός 
κτιριακού συγκροτήµατος, το φύλο και το χρόνο σπουδών κάθε απόφοιτου 
του Πολυτεχνείου. Για τον πληθυσµό του παραδείγµατος που 
χρησιµοποιήσαµε παραπάνω το χαρακτηριστικό των ανθρώπων της περιοχής 
που µας ενδιαφέρει είναι η ηλικία. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του οποίου η 
τιµή αλλάζει από το ένα στοιχείο του πληθυσµού στο άλλο λέγεται τυχαία 
µεταβλητή (random variable) και για συντοµία θα γράφουµε τ.µ.. Στο εξής θα 
χρησιµοποιούµε κεφαλαία πλάγια λατινικά γράµµατα για να δηλώνουµε τις 
µεταβλητές, όπως 

 X = φύλο του απόφοιτου,   Y = πάχος του τοίχου, 

και µε µικρούς πλάγιους λατινικούς χαρακτήρες θα συµβολίζουµε τις 
παρατηρήσεις, όπως y1, y2,…, yn είναι n παρατηρήσεις της µεταβλητής Y.     

Στατιστική 

Πιθανότητες 

Πληθυσµός       ∆είγµα 
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Οι τιµές που παίρνει µια µεταβλητή µπορεί να είναι κατηγορίες και τότε 
λέγεται ποιοτική (qualitative) τ.µ.. Η τ.µ. µπορεί επίσης να παίρνει 
αριθµητικές τιµές σε κάποια µονάδα µέτρησης και τότε λέγεται ποσοτική 
(quantitative) τ.µ.. Για παράδειγµα το φύλο του αποφοίτου είναι ποιοτική τ.µ. 
γιατί µπορεί να πάρει µόνο δύο τιµές που αντιστοιχούν στις δύο κατηγορίες 
(αρσενικό και θηλυκό). Ο χρόνος σπουδών του απόφοιτου ή το πάχος του 
τοίχου είναι ποσοτικές τ.µ. γιατί παίρνουν αριθµητικές τιµές µε µονάδες 
µέτρησης το έτος (ή το εξάµηνο) και το εκατοστό αντίστοιχα.  

Η τ.µ. του χρόνου σπουδών του αποφοίτου µπορεί να πάρει µόνο 
διακεκριµένες τιµές, από 5 χρόνια ή 10 εξάµηνα µέχρι κάποιο ανώτατο 
χρονικό όριο (εδώ κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό το όριο δεν είναι 
συγκεκριµένο αλλά ταυτίζεται µε το χρόνο ζωής του ανθρώπου!). Μια τέτοια 
ποσοτική τ.µ. λέγεται διακριτή (discrete) σε αντίθεση µε µια ποσοτική τ.µ. 
που παίρνει τιµές σ’ ένα συνεχές διάστηµα και λέγεται συνεχής (continuous), 
όπως το πάχος του τοίχου που παίρνει τιµές σ’ ένα διάστηµα τιµών (ας πούµε 
από 5 ως 30 εκατοστά). Βέβαια στην πράξη οι µετρήσεις δεν είναι συνεχείς 
λόγω της περιορισµένης ακρίβειας της µέτρησης. Έτσι για το πάχος του 
τοίχου ενώ θεωρητικά µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή µέσα στο διάστηµα, 
πρακτικά µπορεί να µετρηθεί µε ακρίβεια εκατοστού ή χιλιοστού, δηλαδή να 
πάρει µια τιµή από ένα σύνολο διακεκριµένων τιµών. 

∆εδοµένα 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα δεδοµένα εξαρτώνται από την κλίµακα 
µέτρησης που χρησιµοποιούµε. Μία πρώτη διάκριση προκύπτει από τη 
διαφοροποίηση των τ.µ. σε ποιοτικές και ποσοτικές. Έτσι αν τα δεδοµένα 
αφορούν ποιοτικές τ.µ., είναι δηλαδή κατηγορίες, χαρακτηρίζονται ως 
κατηγορικά (categorical) δεδοµένα, ενώ όταν αφορούν ποσοτικές τ.µ. και 
παίρνουν αριθµητικές τιµές χαρακτηρίζονται ως αριθµητικά (numerical) 
δεδοµένα ή απλά µετρήσεις. Τα δεδοµένα λοιπόν για το φύλο του αποφοίτου 
είναι κατηγορικά ενώ τα δεδοµένα για το χρόνο σπουδών του αποφοίτου και 
το πάχος του τοίχου είναι αριθµητικά. 

Σε κάποια προβλήµατα µπορεί να επιθυµούµε να µετατρέψουµε τα 
αριθµητικά δεδοµένα σε κατηγορικά οµαδοποιώντας τα. Για παράδειγµα για 
το χρόνο σπουδών του αποφοίτου µπορούµε αντί για την ακριβή τιµή σε 
εξάµηνα να θεωρήσουµε οµάδες ή κατηγορίες χρόνου σπουδών όπως: (1) 
κανονική διάρκεια (10-12 εξάµηνα), (2) µε µικρή καθυστέρηση (13-16 
εξάµηνα), (3) µε µεγάλη καθυστέρηση (περισσότερα από 16 εξάµηνα!).  

Για τις κατηγορίες των κατηγορικών δεδοµένων η διάταξη µπορεί να είναι 
σηµαντική και τότε τα δεδοµένα λέγονται διατακτικά (ordinal), όπως οι 
κατηγορίες χρόνου σπουδών του αποφοίτου, ή µπορεί να µην είναι σηµαντική 
και τότε τα δεδοµένα λέγονται ονοµαστικά (nominal), όπως το φύλο του 
απόφοιτου. 

Σε αναλογία µε τη διάκριση των ποσοτικών τ.µ. σε διακριτές και συνεχείς 
διακρίνουµε τα αριθµητικά δεδοµένα σε διακριτά και συνεχή. Τα συνεχή 
δεδοµένα χαρακτηρίζονται από δύο επιµέρους ιδιότητες που τα διακρίνουν σ’ 
άλλες δύο κατηγορίες: τα διαστηµατικά (interval) δεδοµένα, για τα οποία οι 
διαφορές αριθµητικών τιµών είναι συγκρίσιµες, και τα αναλογικά (ratio) 
δεδοµένα, για τα οποία είναι συγκρίσιµες όχι µόνο οι διαφορές αλλά κι ο λόγος 
των τιµών. Για παράδειγµα τα δεδοµένα έντασης του σεισµού στην κλίµακα 
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Richter δε µπορούν να θεωρηθούν διαστηµατικά γιατί η διαφορά 0.1 βαθµού 
στο επίπεδο των 3 βαθµών δεν είναι το ίδιο µεγάλη όσο στο επίπεδο των 7 
βαθµών (δε µπορεί να γίνει άµεση σύγκριση διαφορών τιµών χωρίς αναφορά 
στο επίπεδο τιµών). Τα δεδοµένα του χρόνου σπουδών των αποφοίτων είναι 
διαστηµατικά γιατί οι διαφορές του χρόνου αποφοίτησης µπορούν να 
συγκριθούν. Βέβαια τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα και κάποιος µπορεί να 
υποστηρίξει ότι µια διαφορά χρόνου σπουδών που αναφέρεται σε χρόνους 
σπουδών επιπέδου 10-12 εξαµήνων έχει µεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι έχει η 
ίδια διαφορά που αναφέρεται σε επίπεδο χρόνου σπουδών 20 εξαµήνων! 
Επίσης δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν τα δεδοµένα είναι αναλογικά ή απλά 
διαστηµατικά (µπορούµε να µιλάµε για συγκρίσιµες αναλογίες ηλικίας;). Αυτή 
η τελευταία διάκριση δε θα µας απασχολήσει στη συνέχεια και παραθέτεται 
µόνο για πληρότητα της παρουσίασης των χαρακτηριστικών των δεδοµένων.  

Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζονται ιεραρχικά οι κύριες διακρίσεις των 
δεδοµένων 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Σχηµατική διάκριση των δεδοµένων 

∆εδοµένα 

Κατηγορικά Αριθµητικά 

Ονοµαστικά ∆ιατακτικά ∆ιακριτά Συνεχή 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούµε πρώτα τρόπους να παρουσιάσουµε τα 
δεδοµένα µε στατιστικούς πίνακες και διαγράµµατα και µετά να συνοψίσουµε 
τα δεδοµένα υπολογίζοντας συνοπτικά µέτρα. 

2.1 Περιγραφή στατιστικών δεδοµένων 
Κοιτώντας µια λίστα δεδοµένων, είτε αυτά είναι αριθµητικές τιµές ή 
κατηγορίες, είναι δύσκολο να σχηµατίσουµε µια πρώτη εντύπωση για τα 
χαρακτηριστικά των δεδοµένων που µας ενδιαφέρουν. Οι στατιστικοί πίνακες 
και γραφικές παραστάσεις αποτελούν χρήσιµα µέσα για να παρουσιάσουµε τα 
δεδοµένα καθαρά, σύντοµα και µε σαφήνεια. Επίσης µπορούν να 
αποκαλύψουν σηµαντικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων, όπως το εύρος 
τους ή η συµµετρικότητα τους.  

2.1.1 Πίνακας και διαγράµµατα συχνοτήτων 

Ένα δείγµα που έχει σχετικά µικρό αριθµό διακεκριµένων τιµών (κατηγορίες ή 
αριθµητικές τιµές) µπορεί εύκολα να παρουσιαστεί σ’ ένα πίνακα 
συχνοτήτων (frequency table). Ο πίνακας συχνοτήτων παρουσιάζει για κάθε 
παρατήρηση xi τη συχνότητα εµφάνισης της fi, δηλαδή πόσες φορές 
εµφανίζεται η κάθε διακεκριµένη τιµή στο δείγµα. Εύκολα µπορούµε επίσης να 
υπολογίσουµε και τη σχετική συχνότητα (relative frequency) εµφάνισης ή 
αλλιώς το ποσοστό (percent) pi που ορίζεται από το λόγο της συχνότητας 
εµφάνισης fi µιας τιµής xi προς το σύνολο των παρατηρήσεων n του δείγµατος 

Εξ 2.1   
n

f
p i

i = . 

Πολλές φορές για διατακτικά κατηγορικά ή διακριτά αριθµητικά δεδοµένα 
µας ενδιαφέρει κι η αθροιστική συχνότητα Fi µιας παρατήρησης xi, που είναι 
το άθροισµα των συχνοτήτων των παρατηρήσεων από τη µικρότερη µέχρι και 

τη xi παρατήρηση, ∑
=

=
i

j
ji fF

1

, όπου οι δείκτες i και j αντιστοιχούν στις 

παρατηρήσεις xi και xj και είναι xj < xi. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και η 
αθροιστική σχετική συχνότητα.  

Τα δεδοµένα του πίνακα συχνοτήτων εύκολα µπορούν να παρασταθούν 
γραφικά σ’ ένα ραβδόγραµµα (bar chart), όπου η κάθε ράβδος παρουσιάζει 
τη συχνότητα (ή τη σχετική συχνότητα ή την αθροιστική συχνότητα) για κάθε 
παρατήρηση xi. Η ίδια πληροφορία µπορεί να δοθεί µ’ ένα κυκλικό 
διάγραµµα ή διάγραµµα πίτας (pie chart) όπου το κάθε κοµµάτι της 
επιφάνειας του κύκλου («πίτα») παρουσιάζει τη συχνότητα της αντίστοιχης 
τιµής. Υπάρχουν κι άλλου είδους γραφήµατα που είναι στην ουσία 
παραλλαγές του απλού ραβδογράµµατος, όπως το πολύγωνο συχνοτήτων 
που είναι η γραµµή που ενώνει τις κορυφές του ραβδογράµµατος.  
Παράδειγµα 2.1 (δωµάτια διαµερίσµατος) 
Για τη µελέτη του αριθµού των διακεκριµένων δωµατίων ανά διαµέρισµα σε µια 
περιοχή της πόλης συλλέχτηκαν στοιχεία από 120 διαµερίσµατα πολυκατοικιών 
όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 



 9

1 4 5 7 3 3 1 1 2 3 2 7
2 3 3 4 2 2 1 1 2 4 3 1
5 4 4 5 9 2 1 1 3 4 2 2
4 5 5 3 4 2 1 1 3 4 3 3
5 4 3 4 3 2 3 1 3 4 3 3
6 3 4 3 5 2 2 1 3 4 2 4
3 6 5 2 3 1 2 1 3 5 4 4
4 1 2 2 4 1 2 2 3 5 1 3
3 8 6 3 3 1 2 2 3 5 5 2
2 4 3 2 4 1 2 2 3 5 2 2  

Πίνακας 2.1 Αριθµός δωµατίων σε δείγµα 120 διαµερισµάτων 

Η µεταβλητή X που µετρήσαµε είναι ο αριθµός δωµατίων διαµερίσµατος. Τα 
δεδοµένα του Πίνακας 2.1 µπορούν να χαρακτηριστούν είτε σαν διακριτά αριθµητικά 
(ως αριθµοί από το 1 ως το ανώτατο αριθµό δωµατίων) ή σαν διατακτικά κατηγορικά 
(κατηγορίες διαµερισµάτων µε βάση τον αριθµό δωµατίων, γκαρσονιέρα, δυάρι κτλ.). 
Με βάση τον Πίνακας 2.1 δεν είναι εύκολο να µελετήσουµε την συχνότητα εµφάνισης 
των διαφόρων αριθµών δωµατίων. Ποιος αριθµός δωµατίων εµφανίζεται συχνότερα; 
Είναι περισσότερα διαµερίσµατα 4 ή 5 δωµατίων; Για να απαντήσουµε σε τέτοια 
ερωτήµατα µπορούµε να µετρήσουµε πόσες φορές εµφανίζεται ο κάθε αριθµός 
δωµατίων και να φτιάξουµε έτσι τον πίνακα συχνοτήτων. Αυτούς τους απλούς 
υπολογισµούς µπορούµε εύκολα να τους κάνουµε µόνοι µας αλλά όταν το δείγµα 
είναι µεγάλο θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε κάποιο υπολογιστικό πρόγραµµα. 
Εδώ χρησιµοποιούµε το στατιστικό πακέτο SPSS και οι πίνακες και τα γραφήµατα 
που παρουσιάζονται είναι από αυτό το στατιστικό πρόγραµµα.  

Για να κάνουµε του υπολογισµούς στο SPSS αποθηκεύσαµε τα δεδοµένα µας σε 
µια στήλη µε το όνοµα «rooms». 

ROOMS

19 15.8 15.8 15.8

29 24.2 24.2 40.0

31 25.8 25.8 65.8

21 17.5 17.5 83.3

13 10.8 10.8 94.2

3 2.5 2.5 96.7

2 1.7 1.7 98.3

1 .8 .8 99.2

1 .8 .8 100.0

120 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Πίνακας 2.2 Πίνακας συχνοτήτων για τον αριθµό δωµατίων 120 

διαµερισµάτων. 

Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει τις τιµές (αριθµός δωµατίων xi για i από 1 ως 9) στην 
πρώτη στήλη, τη συχνότητα fi της κάθε τιµής xi στη δεύτερη στήλη και τη σχετική 
συχνότητα (ποσοστό) στην τρίτη στήλη. Επιπλέον το αθροιστικό ποσοστό 
παρουσιάζεται στην πέµπτη στήλη. (Η τέταρτη στήλη είναι για να διαχωρίσει τα 
ποσοστά όταν υπάρχουν µη αναγνωρίσιµες τιµές στα δεδοµένα και δε θα µας 
απασχολήσει).  Από τον πίνακα συχνοτήτων είναι φανερό πως τα περισσότερα 
διαµερίσµατα στο δείγµα µας έχουν 2 ή 3 δωµάτια, λιγότερα διαµερίσµατα έχουν 1 
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δωµάτιο ή 4 δωµάτια κι ακόµα λιγότερα έχουν 5 δωµάτια, ενώ βρέθηκαν ελάχιστα 
διαµερίσµατα µε πάνω από 5 δωµάτια.  

Σηµείωση: Όταν υπάρχει κάποιο εύρος τιµών που δεν έχει υψηλή συχνότητα, 
συνήθως οµαδοποιούµε αυτές τις τιµές σε µια καινούρια  κατηγορία. Στο παράδειγµα, 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε την κατηγορία «x>5» που θα συµπεριλαµβάνει τις 
τιµές µεγαλύτερες του 5. Στο SPSS δηµιουργούµε την κατάλληλη καινούρια στήλη 
δεδοµένων µε το όνοµα «rooms2».  

Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται το ραβδόγραµµα όταν έχουµε την κάθε τιµή ως 
µια κατηγορία και όταν χρησιµοποιούµε την οµαδοποίηση όπως ορίστηκε στην 
παραπάνω Σηµείωση. Στην Εικόνα 2.2 οι συχνότητες των δωµατίων (µετά την 
οµαδοποίηση) δίνονται σε µορφή κυκλικού διαγράµµατος. 

    (α) (β) 

ROOMS

ROOMS

9.008.007.006.005.004.003.002.001.00
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ROOMS2

ROOMS2

>5.005.004.003.002.001.00
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40

30

20

10

0

 

Εικόνα 2.1 Ραβδόγραµµα του αριθµού δωµατίων των 120 διαµερισµάτων, 
(α) όταν ο κάθε αριθµός δωµατίων αποτελεί µια κατηγορία και (β) όταν οι αριθµοί 
δωµατίων µεγαλύτεροι του 5 αποτελούν µια κατηγορία.   

    1.00

    2.00

    3.00
    4.00

    5.00

    6.00

rooms2

    1.00

15.83%

    2.00
24.17%

    3.00

25.83%

    4.0017.50%

    5.00

10.83%
    6.00

5.83%

 
Εικόνα 2.2 Κυκλικό διάγραµµα για τα δωµάτια διαµερισµάτων µετά από 

οµαδοποίηση των «πολλών δωµατίων».  
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Όλα τα παραπάνω γραφήµατα απεικονίζουν την ίδια συνοπτική 
πληροφορία και είναι περισσότερο θέµα προσωπικής προτίµησης η επιλογή 
του ενός ή του άλλου τύπου γραφήµατος.  

2.1.2 Οµαδοποίηση και παρουσίαση αριθµητικών δεδοµένων 

Όταν τα δεδοµένα είναι αριθµητικά και ο αριθµός των διακεκριµένων τιµών 
είναι µεγάλος ή οι τιµές ανήκουν σ’ ένα διάστηµα τιµών τότε οι πίνακες και τα 
γραφήµατα συχνοτήτων των τιµών δεν προσφέρονται για την απεικόνιση των 
δεδοµένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρώτα χωρίζουµε τα δεδοµένα σε 
οµάδες (groups), ή κλάσεις διαστηµάτων, και µετά παρουσιάζουµε τη 
συχνότητα οµάδας, δηλαδή τον αριθµό των δεδοµένων σε κάθε οµάδα, είτε σε 
πίνακα ή σε γράφηµα. Το εύρος τιµών της κάθε οµάδας είναι συνήθως το ίδιο. 
∆εν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος να το καθορίσουµε και το διαλέγουµε 
ανάλογα µε την κλίµακα τιµών για την οποία µας ενδιαφέρει να δούµε 
διαφορές. Γενικά φροντίζουµε να είναι τέτοιο ώστε να µην προκύπτουν 
πολλές οµάδες µε αποτέλεσµα να έχουµε µικρές συχνότητες γιατί τότε δε 
µπορούµε να διακρίνουµε κάποιο σχηµατισµό στα δεδοµένα. Από την άλλη δε 
θα πρέπει οι οµάδες να είναι πολύ λίγες γιατί τότε δε θα µπορούµε να 
διακρίνουµε διαφορές παρά µόνο για µεγάλες κλίµακες τιµών.  

Για το χωρισµό των δεδοµένων σε οµάδες βρίσκουµε πρώτα τη µικρότερη 
(ελάχιστη) και µεγαλύτερη (µέγιστη) τιµή xmin και xmax αντίστοιχα και 
υπολογίζουµε το εύρος των δεδοµένων  

R= xmax - xmin. 

∆ιαιρώντας το R µε τον αριθµό των οµάδων που επιλέγουµε έχουµε το εύρος 
τιµών της κάθε οµάδας το οποίο συνήθως στρογγυλοποιούµε για να έχουµε 
εύχρηστα νούµερα. Η πρώτη οµάδα έχει σαν κάτω άκρο του διαστήµατος 
κάποιον κατάλληλα στρογγυλοποιηµένο αριθµό µικρότερου του xmin, τα 
διαστήµατα των οµάδων είναι ισοµήκη και το διάστηµα της τελευταίας οµάδας 
περιλαµβάνει το xmax. Για τα διαστήµατα διαλέγουµε συµβατικά να είναι 
κλειστά από αριστερά (να περιέχουν την ακραία µικρότερη τιµή) κι ανοιχτά 
από δεξιά (να µην περιέχουν την ακραία µεγαλύτερη τιµή).  

Έχοντας οµαδοποιήσει τα αριθµητικά δεδοµένα µπορούµε να κάνουµε τον 
πίνακα και τα γραφήµατα συχνοτήτων όπως και πριν. Ειδικότερα για το 
ραβδόγραµµα για την κάθε ράβδο παίρνουµε το κέντρο του διαστήµατος που 
αντιστοιχεί σε κάθε οµάδα. Επίσης δεν υπάρχει διάστηµα µεταξύ των ράβδων  
και το γράφηµα αυτό λέγεται ιστόγραµµα (histogram). Στον κάθετο άξονα του 
ιστογράµµατος µπορεί να είναι η συχνότητα fi, η σχετική συχνότητα (ποσοστό) 
pi, ή ακόµα η αθροιστική συχνότητα Fi για την κάθε i οµάδα.   

Όταν τα δεδοµένα είναι σχετικά λίγα, µε µικρούς θετικούς αριθµούς 
µπορούµε να παρουσιάσουµε την κατανοµή τους µε φυλλογράφηµα (stem 
and leaf plot). Χωρίζουµε τα δεδοµένα σε δύο µέρη: στο µίσχο (stem) και στο 
φύλλο (leaf) ανάλογα µε τα ψηφία των µετρήσεων του δείγµατος. Το φύλλο 
έχει µόνο το τελευταίο ψηφίο (και κάνουµε στρογγυλοποίηση των αριθµών αν 
χρειαστεί). Για παράδειγµα, αν τα δεδοµένα είναι διψήφια ο µίσχος είναι το 
ψηφίο της δεκάδας και το φύλλο το ψηφίο της µονάδας. Έτσι τις µετρήσεις  23 
και 27 θα τις δηλώναµε ως εξής 
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Μίσχος     Φύλλο 

             2           3,7 

∆ιατάσουµε µε αυτόν τον τρόπο τα ψηφία όλων των δεδοµένων φροντίζοντας 
τα ψηφία στην περιοχή του φύλλου να είναι σε αύξουσα σειρά. Συνήθως 
σχηµατίζουµε µια κάθετη γραµµή για να διαχωρίσουµε το µίσχο από το 
φύλλο. Στην ουσία το φυλλογράφηµα οµαδοποιεί τα δεδοµένα µε βάση το 
µίσχο. Γι αυτό και µπορούµε να διαλέξουµε άλλη διάταξη στο µίσχο, π.χ. 
πεντάδες αντί για δεκάδες που θα χώριζε τους αριθµούς 23 και 27 σε δύο 
γραµµές (η µία για αριθµούς από 20 µέχρι και 24 κι άλλη για αριθµούς από 25 
µέχρι και 29). 

Το φυλλογράφηµα έχει τα χαρακτηριστικά του ιστογράµµατος που δείχνει 
την κατανοµή των δεδοµένων. Μας επιτρέπει όµως ακόµα να εντοπίσουµε 
εύκολα τυπικές ή αντιπροσωπευτικές τιµές του δείγµατος, π.χ. την κεντρική 
τιµή των δεδοµένων (αυτή που έχει τα µισά δεδοµένα µικρότερα και τα άλλα 
µισά µεγαλύτερα). 

Παράδειγµα 2.2 (ανάφλεξη υλικού ταπετσαρίας)  
Στον Πίνακας 2.3 δίνονται οι χρόνοι ανάφλεξης 30 δοκιµίων κάποιου υλικού 
ταπετσαρίας που εκτέθηκε στη φωτιά (µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού του 
δευτερολέπτου).  

1.52 6.34 4.48 4.89 5.56 4.98
9.45 7.58 8.4 6.2 5.01 6.72
5.09 8.67 7.34 7.32 5.98 3.65
3.48 3.4 6.89 4.44 3.8 2.35
4.16 5.9 9.01 3.02 4.5 7.65 

Πίνακας 2.3 Χρόνοι ανάφλεξης σε δευτερόλεπτα 30 δοκιµίων από κάποιο 
υλικό ταπετσαρίας.  

Ονοµάζουµε X τη µεταβλητή του χρόνου ανάφλεξης. Ο µικρότερος χρόνος είναι xmin 
=1.52s, ο µεγαλύτερος χρόνος είναι xmax =9.45s και το εύρος των δεδοµένων είναι 
R=7.93. ∆ιαλέγουµε να χωρίσουµε τα δεδοµένα σε 8 οµάδες εύρους 1s αρχίζοντας 
από την τιµή 1.5. Ο πίνακας συχνοτήτων δίνεται στον Πίνακας 2.4. 

TIMES in 8 groups

2 6.7 6.7 6.7

3 10.0 10.0 16.7

6 20.0 20.0 36.7

4 13.3 13.3 50.0

5 16.7 16.7 66.7

4 13.3 13.3 80.0

3 10.0 10.0 90.0

3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

1.5-2.5

2.5-3.5

3.5-4.5

4.5-5.5

5.5-6.5

6.5-7.5

7.5-8.5

8.5-9.5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Πίνακας 2.4 Πίνακας συχνοτήτων των χρόνων ανάφλεξης χωρισµένων σε 

8 οµάδες.  
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Στην Εικόνα 2.3 δίνονται το ιστόγραµµα συχνοτήτων και το ιστόγραµµα 
αθροιστικών συχνοτήτων. Φαίνεται και γραφικά ότι η υψηλότερη συχνότητα 
αντιστοιχεί στο διάστηµα τιµών [3.5-4.5) που δίνεται από τη ράβδο κεντραρισµένη 
στο κέντρο του διαστήµατος. Αθροιστικά βλέπουµε πως τα 20 από τα 30 δοκίµια 
δίνουν χρόνους ανάφλεξης ως και 6.5s, που δίνεται από τη ράβδο του 
ιστογράµµατος αθροιστικής συχνότητας για το διάστηµα [5.5-6.5) µε κέντρο στο 6.  

  (α)            (β) 
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Εικόνα 2.3 Ιστόγραµµα των χρόνων ανάφλεξης χωρισµένων σε 8 οµάδες 

(α) συχνότητες και (β) αθροιστικές συχνότητες.  

Στον Πίνακας 2.5 παρουσιάζεται το φυλλογράφηµα των χρόνων ανάφλεξης, αφού 
πρώτα έχει γίνει στρογγυλοποίηση των δεδοµένων στο πρώτο δεκαδικό. Μίσχος 
είναι οι µονάδες και φύλλο τα πρώτα δεκαδικά. Η κεντρική τιµή µπορεί εύκολα να 
βρεθεί από το φυλλογράφηµα. Είναι ο χρόνος ανάφλεξης 5.0s, που προκύπτει από 
τη θέση 15 της περιοχής του φύλλου καθώς µετράµε από πάνω προς τα κάτω. 

Φυλλογράφηµα των χρόνων ανάφλεξης 
 
    Μίσχος   Φύλλο 
 

1. 5 
2. 3 
3. 04468 
4. 144589 
5. 00599 
6. 2378 
7. 3356 
8. 46 
9. 04 

TIME Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1.00        1 .  5 
     1.00        2 .  3 
     5.00        3 .  04468 
     6.00        4 .  144589 
     5.00        5 .  00599 
     4.00        6 .  2378 
     4.00        7 .  3356 
     2.00        8 .  46 
     2.00        9 .  04 
 
 Stem width:      1.00 
 Each leaf:       1 case(s) 

Πίνακας 2.5 Φυλλογράφηµα των χρόνων ανάφλεξης, στα αριστερά σε 
τυπική απλή µορφή και δεξιά όπως το δίνει το SPSS. 

Ο πίνακας και το ιστόγραµµα συχνοτήτων (αλλά και το φυλλογράφηµα) δείχνουν 
µικρές συχνότητες για όλες τις οµάδες (από 2 µέχρι 6) και δε µπορούµε έτσι να 
εκτιµήσουµε τη διαφορά στη συχνότητα των οµάδων. Μπορούµε να πούµε αν οι 
χρόνοι ανάφλεξης επιπέδου 4.5-5.5 που έχουν συχνότητα 4 είναι πιο πιθανοί από 
τους χρόνους ανάφλεξης σε επίπεδο 8.5-9.5 που έχουν συχνότητα 3;  
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Για να πάρουµε µεγαλύτερες συχνότητες χωρίζουµε τα δεδοµένα σε 4 οµάδες, η 
κάθε µια εύρους 2s και παίρνουµε τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων. 

TIMES in 4 groups

5 16.7 16.7 16.7

10 33.3 33.3 50.0

9 30.0 30.0 80.0

6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

1.5-3.5

3.5-5.5

5.5-7.5

7.5-9.5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Πίνακας 2.6 Πίνακας συχνοτήτων των χρόνων ανάφλεξης χωρισµένων σε 4 
οµάδες.  

Οι συχνότητες είναι φυσικά µεγαλύτερες και φαίνονται έτσι καλύτερα οι διαφορές 
µεταξύ των οµάδων. Για παράδειγµα η δεύτερη οµάδα (επίπεδο χρόνου ανάφλεξης 
3.5-5.5) έχει υψηλότερη συχνότητα από την τέταρτη (επίπεδο χρόνου ανάφλεξης 7.5-
9.5), αλλά αυτή η πληροφορία δε µας αρκεί αν ενδιαφερόµαστε για µικρότερα 
διαστήµατα χρόνου. Από τον παραπάνω πίνακα δε µπορούµε να αποφανθούµε για 
τη διαφορά στους χρόνους επιπέδου 4.5-5.5 κι επιπέδου 7.5-9.5 που ρωτήσαµε 
παραπάνω. Ίσως θα έπρεπε να χωρίσουµε τα δεδοµένα σε 6 οµάδες.  

Βλέπουµε λοιπόν πως δεν υπάρχει ακριβής και µοναδικός τρόπος 
οµαδοποίησης των δεδοµένων.  

Από το ιστόγραµµα ή το φυλλογράφηµα των αριθµητικών τιµών του 
δείγµατος µπορούµε να αναγνωρίσουµε χαρακτηριστικά της κατανοµής της 
τυχαίας µεταβλητής που µελετάµε. Το σχήµα του ιστογράµµατος ή 
φυλλογραφήµατος µπορεί να υποδηλώνει µονοκόρυφη (unimodal) 
κατανοµή, αν οι συχνότητες εµφανίζουν µία µόνο κορυφή, ή κατανοµή µε 
περισσότερες κορυφές. Επίσης µπορεί να υποδηλώνει συµµετρική 
(symmetric) κατανοµή αν το αριστερό κοµµάτι του σχήµατος είναι καθρέπτης 
του δεξιού. Επίσης µια µονοκόρυφη κατανοµή µπορεί να φαίνεται λοξή ή 
ασύµµετρη (skewed), θετικά λοξή αν η δεξιά ουρά προεκτείνεται πολύ σε 
σχέση µε την αριστερή, κι αρνητικά λοξή αν συµβαίνει το αντίθετο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4 Λείες καµπύλες ιστογραµµάτων χαρακτηριστικών κατανοµών: 
(α) συµµετρική µονοκόρυφη, (β) µε δύο κορυφές, (γ) θετικά λοξή και (δ) αρνητικά 
λοξή. 

(δ) (γ) 

(α) (β) 
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Στην Εικόνα 2.4 δίνονται διαγραµµατικά οι παραπάνω περιπτώσεις µε λείες 
γραµµές (που υποθετικά συνδέουν τις κορυφές των ράβδων του κάθε 
ιστογράµµατος).  

2.2 Περιγραφικά µέτρα στατιστικών δεδοµένων 
Ο πίνακας συχνότητας, το ιστόγραµµα και το φυλλογράφηµα αποτελούν 
µορφές συνοπτικής παρουσίασης των δεδοµένων για να µελετήσουµε 
ποιοτικά την κατανοµή τους. Στη συνέχεια θα υπολογίσουµε ποσοτικά µεγέθη 
που περιγράφουν µε περιληπτικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά των 
δεδοµένων και λέγονται συνοπτικά ή περιγραφικά µέτρα (summarising or 
descriptive statistics). Κάθε τέτοιο µέτρο υπολογίζεται από το δείγµα κι όπως 
θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια αποτελεί εκτίµηση κάποιας παραµέτρου της 
κατανοµής της τ.µ. που παρατηρήσαµε. 

Θα ασχοληθούµε µε δύο τύπους περιγραφικών µέτρων: 

• τα µέτρα θέσης (measures of location) που προσδιορίζουν 
χαρακτηριστικές θέσεις των δεδοµένων.  

• τα µέτρα µεταβλητότητας (variability measures) που δίνουν 
περιληπτικά τη διασκόρπιση και µεταβλητότητα των δεδοµένων.  

2.2.1 Μέτρα θέσης   

Σηµαντικότερα µέτρα θέσης είναι τα µέτρα κεντρικής τάσης που 
προσδιορίζουν ένα κεντρικό σηµείο γύρω από το οποίο τείνουν να 
συγκεντρώνονται τα δεδοµένα. Τα κυριότερα µέτρα κεντρικής τάσης είναι: 

• η δειγµατική µέση τιµή (sample mean) ή αριθµητικός µέσος 
(arithmetic mean), ή µέσος όρος (average), 

• η δειγµατική διάµεσος (sample median), 

• η δειγµατική επικρατούσα τιµή (sample mode)  

Μέση τιµή 

Η δειγµατική µέση τιµή είναι το πιο γνωστό και χρήσιµο µέτρο του κέντρου 
των δεδοµένων. Έστω x1, x2,…, xn, οι τιµές των παρατηρήσεων του δείγµατος 
για µια µεταβλητή X που µελετάµε. Η δειγµατική µέση τιµή συµβολίζεται x  κι 
ορίζεται ως 

Εξ 2.2   ∑
=

=
+++

=
n

i
i

n x
nn

xxx
x

1

21 1
. 

Η µέση τιµή είναι το «κέντρο ισορροπίας» των δεδοµένων. Για να 
καταλάβουµε τη φυσική της σηµασία ας φανταστούµε µία σανίδα πάνω στην 
οποία σκορπίζουµε ένα αριθµό n ίδιων βαριδιών. Το σηµείο στήριξης της 
σανίδας (ώστε να ισορροπεί σε οριζόντια θέση) είναι η µέση τιµή της θέσης 
των βαριδιών πάνω στη σανίδα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα 
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Εικόνα 2.5 Σχηµατική παρουσίαση της µέσης τιµής. 

∆ιάµεσος 

Η δειγµατική διάµεσος είναι ένα άλλο µέτρο του κέντρου των δεδοµένων και 
ορίζεται ως η κεντρική τιµή όταν διατάξουµε τα δεδοµένα σε αύξουσα σειρά. 
Θα τη συµβολίζουµε x~ . Αν ο αριθµός n των δεδοµένων είναι περιττός τότε x~  
είναι η τιµή στη θέση (n+1)/2, ενώ αν το n είναι άρτιος τότε το x~ είναι το 
ηµιάθροισµα των τιµών στις θέσεις n/2 και n/2+1. Για παράδειγµα σε δείγµα 
τριών τιµών η διάµεσος είναι η δεύτερη µικρότερη και σε δείγµα τεσσάρων 
τιµών η διάµεσος είναι ο µέσος όρος της δεύτερης και τρίτης µικρότερης τιµής.  
Επικρατούσα τιµή 

Η δειγµατική επικρατούσα τιµή χρησιµοποιείται επίσης για να δηλώσει την 
κεντρική τάση των δεδοµένων κι ορίζεται ως η τιµή που εµφανίζεται µε τη 
µεγαλύτερη συχνότητα. Αν υπάρχουν πάνω από µία τέτοιες τιµές, τότε όλες 
αυτές θεωρούνται επικρατούσες τιµές.  

Η δειγµατική µέση τιµή είναι το πιο σηµαντικό από τα τρία µέτρα κεντρικής 
τάσης και θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα καθώς θα τη χρησιµοποιήσουµε στη 
στατιστική συµπερασµατολογία (στα επόµενα κεφάλαια) για να βγάλουµε 
συµπεράσµατα για τη µέση τιµή µ του πληθυσµού. Για τον υπολογισµό της 
µέσης τιµής χρησιµοποιούνται όλες οι τιµές του δείγµατος, ενώ για τη διάµεσο 
µόνο η τάξη τους. Γι αυτό και η µέση τιµή επηρεάζεται από µακρινές τιµές 
αλλά όχι η διάµεσος.  

Για ονοµαστικά κατηγορικά δεδοµένα δεν έχει νόηµα να µιλάµε για διάµεσο 
και µέση τιµή όπως δεν έχει νόηµα να µιλάµε για επικρατούσα τιµή για 
αριθµητικά δεδοµένα που οι τιµές τους δεν επαναλαµβάνονται (συνεχή ή 
διακριτά που παίρνουν πολλές διακεκριµένες τιµές). Για διατακτικά κατηγορικά 
δεδοµένα µπορούµε να υπολογίσουµε τη διάµεσο αλλά όχι τη µέση τιµή. Έτσι 
η µέση τιµή χρησιµοποιείται µόνο σε αριθµητικά δεδοµένα. Όταν η κατανοµή 
των αριθµητικών δεδοµένων είναι µονοκόρυφη και συµµετρική, τότε και τα 
τρία µέτρα κεντρικής τάσης συµπίπτουν.  

Παράδειγµα 2.3 (έκταση αγροτεµαχίου) 

Για την αρχιτεκτονική τοπίου ορίστηκε µια περιοχή µε 10 αγροτεµάχια και η έκταση 
τους είναι (σε m2) 

150 200 300 340 380 400 400 450 1000   1500 

Η µέση τιµή του δείγµατος είναι (όπου οι παρατηρήσεις xi, i=1,…,10 είναι οι εκτάσεις 
των 10 αγροτεµαχίων) 

512
10

15001000450400400380340300200150
=

+++++++++
=x . 

Μέση τιµή 

0 10 20 30 40 
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Οι παρατηρήσεις είναι διατεταγµένες σε αύξουσα σειρά, το πλήθος τους είναι 
άρτιο (n=10), άρα η εύκολα προκύπτει ότι η δειγµατική διάµεσος είναι 

390
2

400380

22
~ 6512/2/ =

+
=

+
=

+
= + xxxx

x nn . 

∆εν έχει νόηµα να βρούµε την επικρατούσα τιµή σ’ αυτά τα δεδοµένα (τυπικά θα 
ήταν το 400 που εµφανίζεται δύο φορές).  

Παρατηρούµε ότι η δειγµατική µέση τιµή είναι µεγαλύτερη από τη διάµεσο επειδή 
επηρεάζεται από τις δύο πολύ µεγάλες τιµές σε σχέση µε τα υπόλοιπα δεδοµένα. 
Ποια από τα δύο µέτρα είναι πιο χρήσιµο εξαρτάται από το τι θέλουµε να µάθουµε 
από τα δεδοµένα. Αν θέλουµε να βρούµε µια τυπική τιµή για το µέγεθος 
αγροτεµαχίου τότε η διάµεσος είναι πιο κατάλληλη, ενώ αν θέλουµε να εκτιµήσουµε 
το συνολικό µέγεθος του τοπίου γνωρίζοντας τον συνολικό αριθµό των αγροτεµαχίων 
τότε θα χρησιµοποιούσαµε τη δειγµατική µέση τιµή.  

Η ύπαρξη µακρινών παρατηρήσεων στο δείγµα δυσκολεύει τη στατιστική 
περιγραφή κι ανάλυση. Γι αυτό θα πρέπει πριν προχωρήσουµε να 
βεβαιωθούµε ότι η µακρινή παρατήρηση είναι σωστή και πρέπει να 
συµπεριληφθεί ή αν υποπτευόµαστε ότι δεν είναι ακριβής να την αγνοήσουµε. 
Για παράδειγµα µια µεγάλη δασική έκταση 5000m2 µπορεί κατά λάθος να έχει  
συµπεριληφθεί σ’ ένα δείγµα όπως αυτό στο Παράδειγµα 2.1. Είναι φανερό 
ότι αν θα είχε συµπεριληφθεί αυτή η τιµή η δειγµατική µέση τιµή θα εκτιµούσε 
την κεντρική τάση µε πολύ µεγαλύτερη (και λανθασµένη) τιµή από αυτή της 
διαµέσου. 

2.2.2 Μέτρα µεταβλητότητας 

Εκτός από την κεντρική τάση µας ενδιαφέρει επίσης και η µεταβλητότητα ή 
διασπορά των παρατηρήσεων. Όταν τα δεδοµένα είναι συγκεντρωµένα γύρω 
από µια κεντρική τιµή, δηλαδή η διασπορά των δεδοµένων είναι µικρή, τότε η 
κεντρική τιµή αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τα δεδοµένα. Από την άλλη, όταν 
τα δεδοµένα είναι πολύ σκορπισµένα τα µέτρα κεντρικής τιµής δε δίνουν καλή 
περιληπτική περιγραφή των δεδοµένων. Επίσης, διαφορετικά δείγµατα από 
τον ίδιο πληθυσµό µπορεί να έχουν το ίδιο µέτρο κεντρικής τάσης αλλά να 
διαφέρουν κατά κάποιο σηµαντικό τρόπο. Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα 
µε τα βαρίδια και τη σανίδα της Εικόνα 2.5, βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα 
πώς δύο δείγµατα που έχουν την ίδια µέση τιµή µπορεί να διαφέρουν 
σηµαντικά και κατά χαρακτηριστικό τρόπο ως προς τη διασπορά τους. 
 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6 Σχηµατική παρουσίαση δύο δειγµάτων ίσου πλήθους µε ίδια 
µέση τιµή και διαφορετική µεταβλητότητα. 

Τα κυριότερα µέτρα διασποράς είναι: 

• το δειγµατικό εύρος (sample range), R, 

0 10 20 30 40 

0 1 2 3 4
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• η δειγµατική διακύµανση ή δειγµατική διασπορά (sample variance), 
s2, και η δειγµατική τυπική απόκλιση (standard deviation), s. 

• τα εκατοστιαία σηµεία (percentiles) και το ενδοτεταρτηµοριακό 
εύρος (interquartile range). 

Εύρος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το εύρος των δεδοµένων R= xmax - xmin είναι η 
διαφορά της ελάχιστης από τη µέγιστη τιµή του δείγµατος. Το εύρος 
υπολογίζεται εύκολα αλλά δεν είναι ανθεκτικό µέτρο µεταβλητότητας. 
Εξαρτάται µόνο από τις δύο ακραίες παρατηρήσεις κι αγνοεί τις υπόλοιπες 
παρατηρήσεις και γι αυτό µπορεί να αλλάζει σηµαντικά από δείγµα σε δείγµα 
(ίδιου πλήθους κι από τον ίδιο πληθυσµό). Γενικά το εύρος αυξάνει όταν 
µεγαλώνει το δείγµα καθώς αναµένεται να  συµπεριληφθούν πιο ακραίες 
τιµές.  
∆ιασπορά 

Η διασπορά ή διακύµανση µετράει τη µεταβλητότητα των παρατηρήσεων 
γύρω από τη µέση τιµή. Αν ορίσουµε την απόκλιση µιας παρατήρησης xi από 
τη µέση τιµή x  ως xi - x , είναι φανερό πως το άθροισµα όλων αυτών των 

αποκλίσεων είναι 0 (∑
=

=−
n

i
i xx

1

0)(  ), αφού οι θετικές αποκλίσεις για τιµές 

µεγαλύτερες του x είναι στο σύνολο ίδιες µε τις αρνητικές αποκλίσεις για τιµές 
µικρότερες του x . Γι αυτό διαλέγουµε να αθροίσουµε όχι τις αποκλίσεις αλλά 
τα τετράγωνα των αποκλίσεων. Επίσης για να πάρουµε ένα µέτρο της µέσης 
απόκλισης θα πρέπει να διαιρέσουµε µε το πλήθος n των παρατηρήσεων. 
Όµως για τεχνικούς λόγους που θα εξηγήσουµε παρακάτω διαιρούµε µε n-1 
αντί για n, και η δειγµατική διασπορά s2 δίνεται ως 
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Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιούµε τον παρακάτω πιο εύχρηστο τύπο 
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Η διασπορά s2 προκύπτει από τα τετράγωνα των παρατηρήσεων και γι αυτό 
είναι δύσκολο να την ερµηνεύσουµε. Γι αυτό ορίζουµε τη δειγµατική τυπική 
απόκλιση s, που είναι απλά η θετική ρίζα της δειγµατικής διασποράς s2. Η 
τυπική απόκλιση s µετριέται στην ίδια µονάδα µέτρησης µε τα δεδοµένα κι 
εκφράζει (όπως δηλώνει η ονοµασία) την τυπική απόκλιση των δεδοµένων 
από τη δειγµατική µέση τιµή, δηλαδή µέχρι πόσο περιµένουµε µια τυπική τιµή 
της µεταβλητής να απέχει από τη µέση τιµή.  

Χρήση του n-1 αντί για n 

Όπως η δειγµατική µέση τιµή x εκτιµά τη µέση τιµή του πληθυσµού µ, έτσι και 
η δειγµατική διασπορά s2 εκτιµά τη διασπορά του πληθυσµού σ2. Αν 
γνωρίζαµε τη µ τότε θα τη χρησιµοποιούσαµε στον τύπο για τον υπολογισµό 
του s2, αλλά συνήθως η µ είναι άγνωστη. Οι παρατηρήσεις xi, τείνουν να είναι 
πιο κοντά στη x  παρά στη µ κι άρα οι υπολογισµοί µε βάση τις αποκλίσεις 
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xxi −  δίνουν µικρότερες τιµές απ’ ότι αν χρησιµοποιούσαµε τις αποκλίσεις 

µ−ix . Για να αντισταθµίσουµε αυτήν την τάση για υποεκτίµηση της 
διασποράς του πληθυσµού σ2 διαιρούµε µε n-1 αντί για n.  

Μία άλλη πιο τεχνική εξήγηση βασίζεται στους βαθµούς ελευθερίας 
(degrees of freedom). Οι n «ελεύθερες» παρατηρήσεις αποτελούν τους n 
βαθµούς ελευθερίας. Για τον υπολογισµό της x  διαιρούµε µε τους βαθµούς 
ελευθερίας n αφού δεν έχουµε καµιά συνθήκη για τις n παρατηρήσεις που 
χρησιµοποιούµε. Για τον υπολογισµό της s2 όµως έχουµε της συνθήκη 

∑
=

=−
n

i
i xx

1

0)( , δηλαδή αν ξέρουµε n-1 από τις αποκλίσεις µπορούµε να 

βρούµε αυτήν που αποµένει. Άρα για τον υπολογισµό της s2 οι βαθµοί 
ελευθερίας είναι n-1 και γι αυτό διαιρούµε µε n-1.  

Εκατοστιαία σηµεία – ενδοτεταρτηµοριακό εύρος – θηκόγραµµα 

Η διάµεσος χωρίζει τα δεδοµένα στα δύο. Μπορούµε να ορίσουµε άλλα 
σηµεία χωρισµού του διατεταγµένου συνόλου τιµών που παίρνουµε από το 
δείγµα. Τέτοια σηµεία είναι τα εκατοστιαία. Μια παρατήρηση είναι το p-
εκατοστιαίο σηµείο όταν ποσοστό παρατηρήσεων το πολύ p% είναι 
µικρότερες απ’ αυτήν την παρατήρηση ( 10 ≤≤ p ). Η διάµεσος είναι το 50-
εκατοστιαίο σηµείο. Αλλά χαρακτηριστικά εκατοστιαία σηµεία είναι αυτά που 
ορίζουν τέταρτα ή τεταρτηµόρια (quartiles). Το 25-εκατοστιαίο σηµείο είναι το 
πρώτο ή κατώτερο τεταρτηµόριο (first or lower quartile) και το συµβολίζουµε 
Q1, ενώ το 75-εκατοστιαίο σηµείο είναι το τρίτο ή ανώτερο τεταρτηµόριο 
(third or upper quartile) και το συµβολίζουµε Q3. Το πρώτο και τρίτο 
τεταρτηµόριο ορίζονται όπως η διάµεσος αλλά περιορίζοντας το σύνολο των  
δεδοµένων στα αντίστοιχα υποσύνολα (κατώτερο ή ανώτερο µισό).  

Η διαφορά Ι=Q1 – Q3, λέγεται ενδοτεταρτηµοριακό εύρος και δίνει το εύρος 
που καλύπτουν τα µισά από τα δεδοµένα που είναι πιο κοντά στην κεντρική 
τιµή (διάµεσο). Το Ι είναι ένα άλλο µέτρο διασποράς των δεδοµένων, πιο 
ανθεκτικό από το εύρος R, που δεν ορίζεται ως προς τη δειγµατική µέση τιµή 
κι άρα δεν επηρεάζεται απ’ αυτήν. 

Η διάµεσος, το πρώτο και τρίτο τεταρτηµόριο και η ελάχιστη και µέγιστη 
τιµή των δεδοµένων αποτελούν τη σύνοψη των 5 αριθµών (five number 
summary). Γραφικά η παρουσίαση της σύνοψης των 5 αριθµών γίνεται µε το 
θηκόγραµµα (box plot) σε οριζόντια ή κάθετη θέση όπως δείχνει το 
παρακάτω σχήµα.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.7 Σχηµατική παρουσίαση οριζόντιου θηκογράµµατος. 

x~  Q1 Q3 xmax xmin 

0 10 20 30 
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Το θηκόγραµµα που παράγει κάποιο στατιστικό πρόγραµµα, όπως το 
SPSS, µπορεί να διακόπτει τις γραµµές που ενώνουν τα άκρα του κουτιού µε 
την ελάχιστη και µέγιστη τιµή (που λέγονται µύστακες (whiskers)) σε κάποια 
άλλα σηµεία και να παρουσιάζει µε ειδικά σύµβολα τις υπόλοιπες µακρινές 
τιµές. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται κάποιο κριτήριο για να 
χαρακτηριστεί µια µακρινή τιµή xi σαν ύποπτη ακραία τιµή (outlier), ή ακραία 
τιµή (extreme). Το κριτήριο είναι η απόσταση της τιµής από τα άκρα του 
κουτιού (από το Q1 ή Q3). Τυπικά αν η απόσταση αυτή είναι µεγαλύτερη από 
1.5·Ι (όπου τελειώνει ο µύστακας) τότε η τιµή χαρακτηρίζεται ύποπτη ακραία, 
ενώ αν είναι µεγαλύτερη από 3·Ι χαρακτηρίζεται ακραία.   

Συνέχεια, Παράδειγµα 2.3 (έκταση αγροτεµαχίου) 

Στο προηγούµενο παράδειγµα υπολογίσαµε µέτρα κεντρικής τάσης για την έκταση 
αγροτεµαχίου σε δείγµα 10 αγροτεµαχίων, δηλαδή βρήκαµε τη δειγµατική µέση τιµή 

512=x m2 και τη δειγµατική διάµεσο 390~ =x m2. Τώρα θα υπολογίσουµε µέτρα 
µεταβλητότητας των ίδιων δεδοµένων.  

Η µικρότερη έκταση στο δείγµα είναι xmin =150m2 και η µεγαλύτερη xmax =1500m2. 
Άρα το εύρος των δεδοµένων είναι R =1350m2 και είναι µεγάλο εξαιτίας της µεγάλης 
τιµής του xmax.  

Για να βρούµε τη διασπορά για τις εκτάσεις αγροτεµαχίων του δείγµατος, 
υπολογίζουµε πρώτα το άθροισµα τετραγώνων των παρατηρήσεων  
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Η δειγµατική τυπική απόκλιση είναι s= 173730 =416.8m2, δηλαδή η 
αντιπροσωπευτική (τυπική) απόκλιση από τη µέση έκταση 512m2 της έκτασης 
κάποιου αγροτεµαχίου περιµένουµε να είναι περίπου 420m2, που είναι αρκετά 
µεγάλη (περίπου όση και η µέση έκταση!).  

Η σύνοψη των 5 αριθµών δίνεται παρακάτω όπου παρουσιάζεται σχηµατικά η 
εύρεση του πρώτου και τρίτου τεταρτηµορίου.   

 

 xmin=150          390~ =x          xmax=1500 

150    200      300 340      380      400     400      450      1000 1500 

              
         Q1=300      Q3=450 

 

Έχοντας βρει τη σύνοψη των 5 αριθµών µπορούµε εύκολα να παραστήσουµε το 
θηκόγραµµα. Στην Εικόνα 2.8 δίνεται το θηκόγραµµα σε κατακόρυφη θέση, όπως 
υπολογίστηκε από το SPSS. 

Παρατηρούµε ότι τα σηµεία 9 και 10 (µε τιµές 1000m2 και 1500m2 αντίστοιχα) δεν 
ενώνονται µε το πάνω άκρο της θήκης ή κουτιού (δηλαδή το σηµείο Q3). Αυτό γίνεται 
γιατί η απόσταση τους από το Q3 είναι µεγαλύτερη από 1.5·Ι. Μάλιστα η απόσταση 
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και για τις δύο τιµές είναι µεγαλύτερη από 3·Ι. Γι αυτό χαρακτηρίζονται ακραίες και το 
SPSS τις συµβολίζει µε αστερίσκους. 
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Εικόνα 2.8 Θηκόγραµµα για το δείγµα έκτασης 10 αγροτεµαχίων. 

Παράδειγµα 2.4 (Χρόνος ανάφλεξης δύο υλικών ταπετσαρίας) 
Στο Παράδειγµα 2.2 παρουσιάσαµε περιγραφικά και γραφικά τις 30 παρατηρήσεις 
του χρόνου ανάφλεξης κάποιου υλικού ταπετσαρίας. Ας το ονοµάσουµε ‘υλικό 1’. 
Επίσης έχουµε µετρήσει το χρόνο ανάφλεξης 20 δοκιµίων κάποιου άλλου υλικού 
ταπετσαρίας (‘υλικό 2’), και τα δεδοµένα δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

2.35 3.56 4.8 6.7
4.55 2.88 6.05 3.4
3.47 3.45 5.9 4.8
7.57 5.6 3.45 4.6
1.8 4.6 4.69 5  

Πίνακας 2.7 Χρόνοι ανάφλεξης (δευτερόλεπτα) 20 δοκιµίων του ‘υλικού 2’.  

Θέλουµε να συγκρίνουµε το χρόνο ανάφλεξης των δύο υλικών από τα δείγµατα που 
έχουµε στον Πίνακας 2.3 και στον Πίνακας 2.7. Πρώτα σχηµατίζουµε το κοινό 
φυλλογράφηµα για να συγκρίνουµε τις κατανοµές χρόνων για τα δύο υλικά. Επειδή 
το εύρος των χρόνων για τα δύο υλικά είναι περίπου το ίδιο µπορούµε να 
συµπτύξουµε τα δύο φυλλογραφήµατα σε ένα όπως φαίνεται παρακάτω. 

       Υλικό 1  Υλικό 2 

       Φύλλο  Μίσχος Φύλλο  

5 
3 

86440 
985441 
99500 
8732 
6533 
64 
40 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

8 
38 
44445 
566688 
069 
07 
5 
 

Πίνακας 2.8 Φυλλογράφηµα των χρόνων ανάφλεξης για τα δύο υλικά. 
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Από το φυλλογράφηµα του Πίνακας 2.8 φαίνεται ότι η κεντρική θέση του χρόνου 
ανάφλεξης του πρώτου υλικού είναι ίσως µεγαλύτερη. Επίσης ο χρόνος ανάφλεξης 
για το δεύτερο υλικό έχει µικρότερο εύρος τιµών κι άρα µικρότερη µεταβλητότητα από 
το πρώτο. Υπολογίζουµε παρακάτω τα µέτρα κεντρικής τάσης και µεταβλητότητας.  

 

Μέτρο Υλικό 1 (τ.µ. Χ1) Υλικό 2 (τ.µ. Χ2) 

Μέση τιµή (από την Εξ 2.2) 59.51 =x s 46.42 =x s 

∆ιάµεσος 32.5~
1 =x s 60.4~

1 =x s 

Εύρος 93.71 =R s 77.52 =R s 

∆ιασπορά (από την Εξ 2.4) 12.42
1 =s s2 11.22

2 =s s2 

Τυπική απόκλιση 03.21 =s s 45.12 =s s 

Πρώτο τεταρτηµόριο 1.41 =Q s 4.31 =Q s 

Τρίτο τεταρτηµόριο 3.71 =Q s 3.53 =Q s 

Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος 2.31 =I s 9.12 =I s 

 

Οι τιµές των ποσοτικών µέτρων κεντρικής τάσης και µεταβλητότητας επιβεβαιώνουν 
τις παρατηρήσεις µας µελετώντας το φυλλογράφηµα. Έχοντας τις τιµές των 
τεταρτηµορίων και των ακραίων τιµών µπορούµε να σχηµατίσουµε τα θηκογράµµατα 
για τα δύο υλικά. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα θηκογράµµατα για τα 
δύο δείγµατα σ’ ένα γράφηµα (από το SPSS).  

time time2
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Εικόνα 2.9 Θηκόγραµµα του χρόνου ανάφλεξης για τα δύο υλικά. 

Τα συνοπτικά µέτρα που υπολογίσαµε καθώς και τα γραφήµατα (φυλλογραφήµατα, 
θηκογράµµατα) που σχηµατίσαµε οδηγούν στις ίδιες παρατηρήσεις: 

• η µεταβλητότητα (δειγµατική διασπορά, εύρος και ενδοτεταρτηµοριακό 
εύρος) του χρόνου ανάφλεξης του πρώτου υλικού είναι µεγαλύτερη από 
αυτή του δεύτερου υλικού, 
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• η κεντρική τάση (δειγµατική µέση τιµή και διάµεσος) του χρόνου ανάφλεξης 
του πρώτου υλικού είναι µεγαλύτερη από αυτή του δεύτερου υλικού. 

Σηµείωση: Όταν τα δεδοµένα αποτελούνται από διακεκριµένες αριθµητικές 
τιµές xi, i=1,…,m, για µικρό m, κι έχουν αντίστοιχη συχνότητα fi, τα διάφορα 
µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς υπολογίζονται πάλι µε τον ίδιο τρόπο ή 
τους ίδιους τύπους. Απλά θεωρούµε ότι οι τιµές των xi επαναλαµβάνονται fi, 
φορές. Για παράδειγµα η δειγµατική µέση τιµή δίνεται ως εξής 
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Συνέχεια, Παράδειγµα 2.1 (δωµάτια διαµερίσµατος) 

Σύµφωνα µε τον πίνακα συχνοτήτων (δες Πίνακας 2.2) η συχνότητα και η αθροιστική 
συχνότητα των διαφόρων αριθµών δωµατίων είναι: 

 

∆ωµάτια xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Συχνότητα fi 19 29 31 21 13 3 2 1 1 

Αθροιστική 
συχνότητα 

19 48 79 100 113 116 118 119 120 

 

Ο µέσος αριθµός των 120 δωµατίων είναι: 

07.3
120

91817263513421331229119

120
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που είναι περίπου η τιµή 3. Η δειγµατική διάµεσος µπορεί εύκολα να βρεθεί πως 
είναι 3. Η διάµεσος είναι ο µέσος όρος των τιµών στην 60η και 61η θέση όταν τα 
δεδοµένα είναι διατεταγµένα σε αύξουσα σειρά, που σύµφωνα µε την αθροιστική 
συχνότητα αντιστοιχεί στην τιµή 3. Είναι φανερό πως η επικρατούσα τιµή, δηλαδή η 
τιµή µε τη µεγαλύτερη συχνότητα είναι επίσης 3.   

Για τη µεταβλητότητα, υπολογίζουµε τη δειγµατική διασπορά από τον τύπο Εξ 2.4 
χρησιµοποιώντας ότι η συχνότητα fi δίνει τον αριθµό επαναλήψεων της τιµής xi: 
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Η δειγµατική τυπική απόκλιση είναι 58.15.2 ==s . Η τιµή της τυπικής απόκλισης 
δε µπορεί να ερµηνευτεί άµεσα µια και δεν είναι ακέραιος αριθµός.    

Παρατηρούµε ότι το πρώτο τεταρτηµόριο είναι Q1=2 (το 25-ποσοστιαίο σηµείο, 
δηλαδή ο µέσος όρος της 30ης και 31ης τιµής που σύµφωνα µε την αθροιστική 
συχνότητα αντιστοιχεί στην τιµή 2). Αντίστοιχα το τρίτο τεταρτηµόριο είναι Q1=4. Το 
ενδοτεταρτηµοριακό εύρος είναι 22413 =−=−= QQI . Το παρακάτω θηκόγραµµα 

παρουσιάζει γραφικά αυτά τα στοιχεία. Παρατηρούµε ότι οι αριθµοί δωµατίων 7,8 και 
9 χαρακτηρίζονται ως ύποπτες ακραίες τιµές του δείγµατος µε τα κριτήρια του SPSS. 
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Εικόνα 2.10 Θηκόγραµµα των δωµατίων διαµερίσµατος. 

Από τα παραπάνω µέτρα που υπολογίσαµε παρατηρούµε ότι ο αριθµός 
δωµατίων των διαµερισµάτων τείνει προς την τιµή 3, αλλά περιµένουµε να έχουµε 
σηµαντικές αποκλίσεις από αυτήν την τιµή: η τυπική απόκλιση υποδηλώνει 
αποκλίσεις ως και δύο τιµών, δηλαδή από 1 ως 5 δωµάτια, και το 
ενδοτεταρτηµοριακό εύρος ορίζει πως το 50% των διαµερισµάτων θα έχουν από 2 
ως 4 δωµάτια.  

Οι παρατηρήσεις που κάνουµε µε βάση τα συνοπτικά µέτρα και 
γραφήµατα, όπως παραπάνω, δεν αποτελούν συµπεράσµατα που µπορούµε 
να γενικεύσουµε αλλά µας επιτρέπουν να σχηµατίσουµε υποκειµενικές 
εντυπώσεις (subjective impressions) για το δείγµα ή τα δείγµατα (αν µελετάµε 
παραπάνω από µία τ.µ.). Η απόκτηση υποκειµενικών εντυπώσεων µε τα 
µέσα της περιγραφικής στατιστικής που παρουσιάσαµε σ’ αυτό το κεφάλαιο 
αποτελεί το πρώτο βήµα της στατιστικής µελέτης του δείγµατος. Το επόµενο 
βήµα είναι η µεθοδική στατιστική ανάλυση που θα µας δώσει τη δυνατότητα 
να βγάλουµε συµπεράσµατα για τον πληθυσµό σχετικά µε τα προβλήµατα 
που µας ενδιαφέρουν.  

Η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε βασικές αρχές της θεωρίας 
πιθανοτήτων. Γι αυτό πριν προχωρήσουµε στη στατιστική ανάλυση θα 
παρουσιάσουµε περιληπτικά στο επόµενο κεφάλαιο κάποιες απαραίτητες και 
βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. 
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3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε περιληπτικά κάποια στοιχεία 
πιθανοτήτων, απαραίτητα για την στατιστική ανάλυση που θα ασχοληθούµε 
στα επόµενα κεφάλαια. Γι αυτό κι η εισαγωγή της θεωρία πιθανοτήτων που 
γίνεται εδώ είναι σύντοµη και δεν είναι σε καµιά περίπτωση πλήρης.  

3.1 Βασικές Έννοιες της Πιθανότητας 

3.1.1 ∆ειγµατοχώρος 

Υποθέτουµε πως η τυχαία µεταβλητή (τ.µ.) X παίρνει τιµές σε κάποιο σύνολο 
δυνατών τιµών που το ονοµάζουµε γενικά δειγµατικό χώρο ή 
δειγµατοχώρο S (sample space). Ο δειγµατοχώρος µπορεί να έχει 
οποιουδήποτε τύπου στοιχεία σύµφωνα µε τους τύπους στοιχείων που 
ορίσαµε για τα δεδοµένα στο Κεφάλαιο 1. 

Παραδείγµατα: 

[Κατηγορικά στοιχεία] Υποθέτουµε κάποιον πληθυσµό, π.χ. όλα τα κτίσµατα 
στα οποία αναφέρεται η µελέτη που κάνουµε, και η κατηγορική τ.µ. X είναι το 
πάχος του τοίχου. Αν χαρακτηρίσουµε το πάχος ενός τοίχου ως µικρό (α), 
µεσαίο (β) και µεγάλο (γ), τότε ο δειγµατοχώρος των δυνατών χαρακτηρισµών 
για το πάχος ενός τοίχου έχει τα τρία κατηγορικά στοιχεία και είναι S={α,β,γ}.  

[∆ιακριτά αριθµητικά στοιχεία] Όταν αναφερόµαστε στα δωµάτια ενός σπιτιού 
ο δειγµατοχώρος είναι S={1,2,3,4,5,…,Κ} για κάποιο ανώτατο όριο δωµατίων 
Κ. Η τ.µ. X είναι ο αριθµός δωµατίων και µπορεί να πάρει οποιαδήποτε από 
τις τιµές του S. 

[Συνεχή αριθµητικά στοιχεία] Ο δειγµατοχώρος S µπορεί να µην είναι 
διακεκριµένος, όπως παραπάνω, αλλά συνεχής, δηλαδή οι δυνατές τιµές της 
τ.µ. X µπορεί να δίνονται από κάποιο διάστηµα των πραγµατικών αριθµών. 
Αν θεωρήσουµε σαν τ.µ. X το χρόνο ανάφλεξης ενός υλικού ταπετσαρίας ο 
δειγµατοχώρος είναι κάποιο διάστηµα (0,α) (όπου α ένας θετικός αριθµός που 
µπορεί να πηγαίνει και στο άπειρο ‘∞’).  

3.1.2 Γεγονότα και σχέσεις γεγονότων 

Οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων του δειγµατοχώρου ονοµάζεται γεγονός 
(event). Το γεγονός λοιπόν µπορεί να είναι ένα απλό γεγονός (simple event) 
αν αποτελείται µόνο από ένα στοιχείο του δειγµατοχώρου ή σύνθετο γεγονός 
(compound) αν αποτελείται από περισσότερα από ένα στοιχεία του 
δειγµατοχώρου. Για παράδειγµα µπορούµε να ορίσουµε το σύνθετο γεγονός 
«το σπίτι έχει 2 ή 3 δωµάτια» ως Α=’Χ=2 ή Χ=3’, ορίζοντας το γεγονός µε τη 
βοήθεια της τ.µ. Χ του αριθµού δωµατίων του σπιτιού, ή ως Α={2,3} µε τη 
βοήθεια συνόλων στοιχείων (ως υποσύνολο του S). Το S είναι από µόνο του 
ένα γεγονός όπως και το κενό σύνολο ∅ που δεν έχει κανένα στοιχείο. 

Το παραπάνω γεγονός Α µπορεί να θεωρηθεί ως η ένωση (union) δύο 
απλών γεγονότων, του γεγονότος Α2=’Χ=2’, ή απλά Α2={2} και του γεγονότος 
Α3=’Χ=3’, ή απλά Α3={3}, και συµβολίζεται Α=’Χ=2 ∨ Χ=3’  ή Α=Α2∪Α3. Το 
σύµβολο ‘∨’ χρησιµοποιείται όταν περιγράφουµε τα γεγονότα σαν τιµές 
κάποιας τ.µ. και το σύµβολο ’∪’ όταν περιγράφουµε τα γεγονότα µε τη 
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βοήθεια συνόλων στοιχείων. Και τα δύο σύµβολα διαβάζονται ως ‘ή’. Ας 
θεωρήσουµε ένα άλλο γεγονός Β ως «το σπίτι έχει 3 ή περισσότερα 
δωµάτια», Β=’Χ≥3’ ή Β={3,4,…,Κ}. Η ένωση των δύο σύνθετων γεγονότων Α 
και Β είναι ένα νέο σύνθετο γεγονός Γ = ’(Χ=2 ∨ Χ=3) ∨ Χ≥3’ = ’Χ≥2’, ή σαν 
σύνολα στοιχείων Γ=Α∪Β={2,3}∪{3,…,Κ}={2,3,…,Κ}, δηλαδή το γεγονός Γ 
περιγράφεται ως «το σπίτι έχει 2 ή περισσότερα δωµάτια». Η ένωση λοιπόν 
δύο σύνθετων γεγονότων είναι ένα νέο γεγονός που περιέχει στοιχεία είτε από 
το ένα γεγονός, είτε από το άλλο γεγονός, ή κι από τα δύο γεγονότα. 

Αντίθετα η τοµή (intersection) δύο γεγονότων είναι ένα γεγονός που 
περιέχει µόνο τα κοινά στοιχεία των δύο γεγονότων. Η τοµή των παραπάνω 
γεγονότων Α και Β είναι το γεγονός ∆=’(Χ=2 ∨ Χ=3) ∧ Χ≥3’=’Χ=3’, ή σαν 
σύνολο στοιχείων ∆=Α∩Β={2,3}∩{3,…,Κ}={3}, δηλαδή το γεγονός ∆ 
περιγράφεται «το σπίτι έχει 3 δωµάτια». Το σύµβολο ‘∧’ χρησιµοποιείται για 
να δηλώσουµε την τοµή όταν περιγράφουµε τα γεγονότα µε τη βοήθεια της 
τ.µ. και το σύµβολο ’∩’ όταν περιγράφουµε τα γεγονότα µε τη βοήθεια 
συνόλων στοιχείων. Και τα δύο σύµβολα διαβάζονται ως ‘και’.  

Μπορούµε επίσης να ορίσουµε ένα γεγονός ως τη µη πραγµατοποίηση 
κάποιου άλλου γεγονότος. Έτσι µπορούµε να ορίσουµε το γεγονός «το σπίτι 
δεν έχει 2 ή 3 δωµάτια» που το συµβολίζουµε A και λέγεται συµπλήρωµα 
(complement) του Α, όπου Α «το σπίτι έχει 2 ή 3 δωµάτια». Γενικά το 
συµπλήρωµα A  ενός γεγονότος Α περιέχει όλα τα στοιχεία του 
δειγµατοχώρου που δεν περιέχονται στο Α. Στο παράδειγµα µας είναι  

'31''32' >∨===∨== XXXXA  ή σαν σύνολα στοιχείων 
},...,4,1{}3,2{ KA == . Αν η τ.µ. Χ είναι ο χρόνος ανάφλεξης υλικού 

ταπετσαρίας κι ορίσουµε το γεγονός Α=’4.0<Χ<6.0’, δηλαδή ο χρόνος 
ανάφλεξης να είναι µεταξύ 4.0s και 6.0s, τότε το συµπληρωµατικό γεγονός 
είναι A =’Χ<4.0 ∨ Χ>6.0’.  

Τα συµπληρωµατικά γεγονότα Α και A  δεν έχουν κοινά στοιχεία. Γενικά 
δύο γεγονότα που δεν έχουν κοινά στοιχεία λέγονται ξένα µεταξύ τους ή 
ασυµβίβαστα (mutually exclusive ή disjoint). Είναι φανερό πως τα γεγονότα Α 
και A  συνθέτουν το δειγµατοχώρο, S=Α∪ A  κι αποτελούν ένα διαµερισµό 
του S. Γενικά τα γεγονότα A1, A1, …, An, αποτελούν διαµερισµό του S αν είναι 
ασυµβίβαστα και S= A1∪ A2∪…∪ An.  

Ο δειγµατοχώρος µπορεί να αποτελείται από σύνθετα στοιχεία, δηλαδή να 
αναφέρεται σε συνδυασµό δύο ή περισσότερων µεταβλητών. Για παράδειγµα, 
εκτός από το πάχος του τοίχου X µε δυνατές τιµές (α) µικρό, (β) µεσαίο και (γ) 
µεγάλο (SΧ={α,β,γ}), ας θεωρήσουµε και µια άλλη τ.µ. Υ για την ηχοµόνωση 
του τοίχου, που δηλώνει αν ο τοίχος περιέχει ηχοµονωτικό υλικό (ν=Ναι) ή δεν 
περιέχει (ο=Όχι) κι ο αντίστοιχος δειγµατοχώρος είναι SΥ={ν,ο}. Μπορούµε 
λοιπόν να ορίσουµε έναν νέο δειγµατοχώρο S που περιέχει ζευγάρια όλων 
των δυνατών συνδυασµών των στοιχείων του SΧ και SΥ και είναι 

S = SΧ × SΥ={(α,ν), (α,ο), (β,ν), (β,ο), (γ,ν), (γ,ο)} 

όπου το ‘×’ συµβολίζει την σύζευξη των δύο δειγµατοχώρων. Κάθε ‘ζεύγος 
στοιχείο’ του S ορίζεται από ένα στοιχείο του SΧ κι ένα στοιχείο του SΥ. Ένα 
γεγονός Ε που ανήκει στο S έχει σαν στοιχεία τα ζεύγη του S. Το γεγονός Ε «ο 
τοίχος έχει µικρό πάχος και µονωτικό υλικό» που δίνεται ως Ε=’Χ=α,  
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Υ=ν’={(α,ν)} σηµαίνει ότι προσδίδουµε στον τοίχο δύο διαφορετικού τύπου 
ιδιότητες, δηλαδή να έχει µικρό πάχος (Χ=α) και µονωτικό υλικό (Υ=ν). Εδώ το 
‘και’ δεν συµβολίζει την τοµή δύο γεγονότων αλλά την ταυτόχρονη 
πραγµατοποίηση τους. Θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν τοµή αν είχαµε ορίσει 
πρώτα τα γεγονότα Α=«ο τοίχος έχει µικρό πάχος» και Β=«ο τοίχος έχει 
µονωτικό υλικό» ως γεγονότα του S, δηλαδή Α={(α,ν),(α,ο)} και 
Β={(α,ν),(β,ν),(γ,ν)}. Τότε το γεγονός Ε προκύπτει από την τοµή των Α και  Β 
ως Ε=Α∩Β={(α,ν),(α,ο)}∩{(α,ν),(β,ν),(γ,ν)}={(α,ν)}.  

3.1.3 Πιθανότητα 

Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική 
συχνότητα pi που ορίσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ως το λόγο της 
συχνότητας fi εµφάνισης κάποιας διακεκριµένης τιµής xi της τ.µ. X, όπου xi∈S, 
ως προς το σύνολο των παρατηρήσεων n του δείγµατος (δες Εξ 2.1). Αν 
είχαµε τη δυνατότητα να συλλέξουµε αυθαίρετα πολλές παρατηρήσεις, 
δηλαδή αν το n πήγαινε στο άπειρο, τότε το όριο της σχετικής συχνότητας 
είναι η πιθανότητα (probability) η τ.µ. X να πάρει την τιµή xi, που συµβολίζεται 
P(Χ=xi) ή απλά P(xi) και δίνεται ως 

Εξ 3.1   
n

f
xXP i

ni ∞→
== lim)( . 

Ορίζοντας το n να τείνει στο άπειρο σηµαίνει ότι εξετάζουµε τη συχνότητα 
εµφάνισης της τιµής xi στον πληθυσµό. Έστω για παράδειγµα ότι θέλουµε να 
ορίσουµε την πιθανότητα ένα σπίτι να έχει 2 δωµάτια. Ο πληθυσµός που µας 
ενδιαφέρει µπορεί να είναι όλα τα σπίτια µιας πόλης. Στην περίπτωση αυτή ο 
πληθυσµός είναι πεπερασµένος και το όριο δεν τείνει στο άπειρο. Και πάλι 
όµως δε µπορούµε να γνωρίζουµε αυτήν την πιθανότητα επακριβώς παρά 
µόνο αν ελέγξουµε το πλήθος των σπιτιών της πόλης.  

Γενικά σ’ ένα οποιοδήποτε γεγονός A µπορούµε να αντιστοιχίσουµε  
πιθανότητα P(A) που µετράει την βεβαιότητα (ή αβεβαιότητα) εµφάνισης του 
A. Για παράδειγµα η πιθανότητα του γεγονότος «το σπίτι έχει 10 δωµάτια», 
P(Χ=10), είναι µικρή γιατί είναι πολύ απίθανο ένα τυχαίο σπίτι της πόλης να 
έχει 10 δωµάτια. Από την άλλη, η πιθανότητα του γεγονότος «το σπίτι έχει 
λιγότερα από 10 δωµάτια», P(Χ<10), είναι πολύ µεγάλη γιατί είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι αν διαλέξουµε ένα σπίτι στην τύχη αυτό θα έχει λιγότερα από 10 
δωµάτια.  

Για να θεµελιώσουµε µαθηµατικά την έννοια της πιθανότητας θεωρούµε τα 
παρακάτω τρία αξιώµατα: 

1. 1)(0 ≤≤ AP , για κάθε γεγονός A.  

2.  P(S)=1. 

3. )()()( 2121 APAPAAP +=+  για A1 και A2 ασυµβίβαστα. 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι το αξίωµα 3 γενικεύεται για n ασυµβίβαστα γεγονότα 
A1, A1, …, An, ως  

∑
=

=+++
n

i
in APAAAP

1
21 )()(  
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ακόµα κι αν το n τείνει στο άπειρο.   

Όταν ο δειγµατοχώρος είναι συνεχής δεν έχει νόηµα να µιλάµε για την 
πιθανότητα η τ.µ. X να πάρει µια συγκεκριµένη τιµή (αυτή η πιθανότητα είναι 
πάντα 0) αλλά την πιθανότητα η τ.µ. X να βρίσκεται µέσα σ’ ένα διάστηµα 
τιµών (x1, x2), δηλαδή P(x1<Χ<x2). Για παράδειγµα, δεν έχει νόηµα να 
εξετάσουµε την πιθανότητα ο χρόνος ανάφλεξης ενός υλικού ταπετσαρίας να 
είναι 6.0s γιατί η πιθανότητα αυτή είναι θεωρητικά 0, αν δηλαδή θα 
µπορούσαµε να µετρήσουµε τον χρόνο µε πολύ µεγάλη ακρίβεια θα ήταν 
εντελώς απίθανο ο χρόνος ανάφλεξης να ήταν ακριβώς 6.0s. Μπορούµε όµως 
να εξετάσουµε την πιθανότητα ο χρόνος ανάφλεξης να µην υπερβαίνει τα 
6.0s, P(Χ<6.0), όπου Χ είναι η τ.µ. του χρόνου ανάφλεξης, ή να εξετάσουµε 
την πιθανότητα να είναι µεταξύ 4.0s και 6.0s, P(4.0<Χ<6.0). 

Ιδιότητες της πιθανότητας 

Παραθέτονται παρακάτω κάποιες βασικές ιδιότητες της πιθανότητας: 

1. Για κάθε γεγονός A µε A  το συµπληρωµατικό του γεγονός ισχύει 
)(1)( APAP −= . 

2. Αν A και Β είναι ασυµβίβαστα ισχύει 0)( =∩ BAP  . 

3. Για δύο οποιαδήποτε γεγονότα A και Β ισχύει 
Εξ 3.2   )()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪ . 

Βασικές έννοιες πιθανοτήτων 

Για δύο γεγονότα A και Β (P(Β)>0), η δεσµευµένη ή υπό συνθήκη 
πιθανότητα (conditional probability) του A όταν πραγµατοποιείται το Β 
ορίζεται ως   

Εξ 3.3   
)(

)(
)|(

BP

BAP
BAP

∩
= . 

Από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει κι ο λεγόµενος 
πολλαπλασιαστικός κανόνας (multiplication rule) 

Εξ 3.4   )()|()( BPBAPBAP =∩ . 

∆ύο γεγονότα A και Β είναι ανεξάρτητα (independent) αν P(A|B)=P(A), 
αλλιώς είναι εξαρτηµένα. Από την Εξ 3.4 είναι φανερό ότι τα A και Β είναι 
ανεξάρτητα αν και µόνο αν  

Εξ 3.5   )()()( BPAPBAP =∩ .     

Παράδειγµα 3.1 (Ηχοµόνωση και πάχος του τοίχου) 

Ας υποθέσουµε πως οι 16 τοίχοι µιας κατοικίας χαρακτηρίζονται από το πάχος τους 
(µικρό (α), µεσαίο (β), µεγάλο (γ)) και την ηχοµόνωση που διαθέτουν (ναι (ν), όχι (ο)), 
όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 µικρό πάχος (α) µεσαίο πάχος (β) µεγάλο πάχος (γ) 

µε ηχοµόνωση (ν) 0 3 4 

χωρίς ηχοµόνωση (ο) 2 6 1 
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Ας θεωρήσουµε τα παρακάτω γεγονότα: Α = «ο τοίχος έχει µικρό πάχος»,  Β = «ο 
τοίχος έχει µεσαίο πάχος», Γ = «ο τοίχος έχει µεγάλο πάχος» και ∆ = «ο τοίχος έχει 
ηχοµόνωση». Ειδικά τα γεγονότα µπορούν να παρασταθούν µε τη βοήθεια των τ.µ. Χ 
(πάχος τοίχου) και Υ (ηχοµόνωση τοίχου), π.χ. Α=’Χ=α’, ή σαν σύνολα, π.χ. Α={α} µε 
αναφορά στο δειγµατοχώρο SX={α,β,γ} ή Α={(α,ν),(α,ο)} µε αναφορά στο 
δειγµατοχώρο S={(α,ν),(β,ν),(γ,ν),(α,ο),(β,ο),(γ,ο)}. Αν ορίσουµε τις πιθανότητες από τις 
αντίστοιχες σχετικές συχνότητες για κάθε γεγονός τότε είναι P(A)=2/16, P(Β)=9/16, 
P(Γ)=5/16 και P(∆)=7/16. Μπορούµε κατόπιν να ορίσουµε τα παρακάτω γεγονότα και 
να υπολογίσουµε τις πιθανότητες τους.  

• Α∩B = «ο τοίχος έχει µικρό και µεσαίο πάχος»: P(A∩B)=0, τα Α και Β είναι 
ασυµβίβαστα.  

• A∪B = «ο τοίχος έχει µικρό ή µεσαίο πάχος»: η ένωση των ασυµβίβαστων 
γεγονότων Α και Β είναι P(A∪B)= P(A)+P(Β)=(2/16)+(9/16)=11/16.  

• A∪B∪Γ = «ο τοίχος έχει µικρό, µεσαίο ή µεγάλο πάχος»: επειδή τα Α, Β και Γ 
είναι ασυµβίβαστα είναι P(A∪B∪Γ)=P(A)+P(Β)+P(Γ)=(2/16)+(9/16)+(5/16)= 
16/16=1. Είναι προφανές πως το γεγονός αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Τα Α, Β 
και Γ αποτελούν διαµερισµό του δειγµατοχώρου (όλοι οι τοίχοι) ως προς το 
πάχος του τοίχου.  

• Γ∩∆ = «ο τοίχος έχει µεγάλο πάχος και ηχοµόνωση»: P(Γ∩∆)=4/16=0.25. 
Ένας στους 4 τοίχους έχει µεγάλο πάχος και ηχοµόνωση. Επίσης 
P(Γ)P(∆)=(5/16)(7/16)=0.137, που είναι διαφορετικό από το P(Γ∩∆) κι άρα τα Γ 
και ∆ δεν είναι ανεξάρτητα.  

• Γ∪∆ = «ο τοίχος έχει µεγάλο πάχος ή έχει ηχοµόνωση»: Η πιθανότητα για την 
ένωση των Γ και ∆  δίνεται από την Εξ 3.2  

P(Γ∪∆)=P(Γ)+P(∆)-P(Γ∩∆)=(5/16)+(7/16)-(4/16)=8/16=0.5.  

Οι µισοί τοίχοι έχουν µεγάλο πάχος ή ηχοµόνωση. 

• Γ|∆ = «από τους τοίχους που έχουν ηχοµόνωση, ο τοίχος έχει µεγάλο 
πάχος». Πρώτα περιορίζουµε το γεγονός µε την συνθήκη να έχει ο τοίχος 
ηχοµόνωση, δηλαδή περιορίζουµε το δειγµατοχώρο από τα 16 στοιχεία στα 7 
που αντιστοιχούν στο γεγονός ∆. Έπειτα, από όλα αυτά τα γεγονότα που 
πληρούν τη συνθήκη ξεχωρίζουµε το γεγονός να έχει µεγάλο πάχος (4 από τα 
7 στοιχεία) µε πιθανότητα εµφάνισης 4/7. Αντίστοιχα η πιθανότητα αυτή 
δίνεται από την Εξ 3.3      

7/4
16/7

16/4

)(

)(
)|( ==

∩Γ
=Γ

∆P

∆P∆P . 

3.2 Κατανοµή Πιθανότητας Τυχαίων Μεταβλητών 
Είδαµε πως για κάθε απλό γεγονός Α µπορούµε να αντιστοιχήσουµε την τιµή 
xi κάποιας κατάλληλα ορισµένης τ.µ. Χ και πως η πιθανότητα εµφάνισης του Α 
είναι η πιθανότητα η τ.µ. Χ να πάρει την τιµή xi, δηλαδή P(xi). Η πιθανότητα 
αυτή µπορεί να µεταβάλλεται µε την τιµή xi, µπορεί δηλαδή να δίνεται ως 
συνάρτηση της τ.µ. Χ, που την ονοµάζουµε κατανοµή πιθανότητας 
(probability distribution) της τ.µ. Χ. Η κατανοµή πιθανότητας ορίζεται 
διαφορετικά για διακριτές και συνεχείς τ.µ.  
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3.2.1 Κατανοµή πιθανότητας διακριτής τυχαίας µεταβλητής 

Αν Χ είναι µια διακριτή τ.µ. που παίρνει m διακριτές τιµές x1, x2,…, xm, η 
συνάρτηση της κατανοµής πιθανότητας της Χ λέγεται συνάρτηση µάζας 
πιθανότητας (probability mass function) και για κάθε τιµή xi της τ.µ. Χ ορίζεται 
από την πιθανότητα η Χ να πάρει την τιµή xi ως )()()( iiiX xXPxfxf ==≡  [το 

‘≡’ σηµαίνει πως οι δύο συµβολισµοί είναι ισοδύναµοι]. Γενικά µια οποιαδήποτε 
συνάρτηση f που παίρνει τιµές για όλα τα xi, i=1,…,m, είναι συνάρτηση µάζας 
πιθανότητας αν και µόνο αν ικανοποιεί τις συνθήκες 

1. 0)( ≥ixf . 

2. ∑
=

=
m

i
ixf

1

1)( . 

Αν θέλουµε να βρούµε την πιθανότητα η τ.µ. Χ να πάρει τιµές µικρότερες 
από κάποια τιµή xi τότε θα πρέπει να αθροίσουµε τις τιµές της συνάρτηση 
µάζας πιθανότητας για όλες τις τιµές που είναι µικρότερες του xi και για τη xi. 
Γι αυτό ορίζουµε την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής (cumulative 
distribution function) F(x) που δίνεται ως 

∑
≤

=≤=≡
ixx

iiiX xfxXPxFxF )()()()(  

[Η δεύτερη ισότητα ισχύει επειδή το γεγονός ‘ ixX ≤ ’ είναι η ένωση των 

ασυµβίβαστων γεγονότων ‘ xX = ’ για κάθε ixx ≤ .] 

Από τον ορισµό της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής προκύπτουν οι 
παρακάτω ιδιότητες: 

1. 1)(0 ≤≤ ixF , για κάθε xi.  

2. Για δύο τιµές x1 και x2 της τ.µ. Χ µε 21 xx ≤ , ισχύει  )()( 21 xFxF ≤ , 
δηλαδή η F(x) είναι αύξουσα µονότονη συνάρτηση της Χ.  

3. Για δύο τιµές x1 και x2 της τ.µ. Χ µε 21 xx ≤ , ισχύει 
)()()( 1221

−−=≤≤ xFxFxXxP , όπου ‘ −
1x ’ συµβολίζει τη µεγαλύτερη 

δυνατή τιµή που µπορεί να πάρει η τ.µ. Χ και είναι µικρότερη του x1. 

Η συνάρτηση µάζας πιθανότητας παριστάνεται γραφικά µε το 
ραβδόγραµµα (ή ιστόγραµµα), όχι της σχετικής συχνότητας όπως στο 
Κεφάλαιο 2 αλλά της πιθανότητας. Αντίστοιχα, η αθροιστική συνάρτηση 
κατανοµής παριστάνεται µε το ραβδόγραµµα (ή ιστόγραµµα) της αθροιστικής 
σχετικής συχνότητας, όπου η σχετική συχνότητα αντικαθίσταται µε την 
πιθανότητα.   

Συνέχεια, Παράδειγµα 3.1 (Ηχοµόνωση και πάχος του τοίχου) 

Θεωρούµε τη διακριτή τ.µ. Χ του πάχους του τοίχου µε δυνατές τιµές 1,2,3, που 
αντιστοιχούν σε µικρό, µεσαίο και µεγάλο πάχος αντίστοιχα (χρησιµοποιούµε 
αριθµητικές τιµές αντί των α, β και γ). Η συνάρτηση µάζας πιθανότητας είναι: 

125.0
16

2
)1()1( ==== XPf , 563.0

16

9
)2( ==f ,      313.0

16

5
)3( ==f . 

Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής είναι: 
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125.0)1()1( == fF ,   688.0)2()1()2( =+= ffF ,  1)3()2()1()3( =++= fffF . 

Η γραφική παράσταση των δύο συναρτήσεων δίνεται από τα παρακάτω 
ραβδογράµµατα.  

Συνάρτηση µάζας πιθανότητας

για το πάχος του τοίχου (κατηγορίες 1,2,3)
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Εικόνα 3.1 Ραβδογράµµατα για την συνάρτηση µάζας πιθανότητας και την 

αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της τ.µ. Χ του πάχους του τοίχου. 

3.2.2 Κατανοµή πιθανότητας συνεχής τυχαίας µεταβλητής 

Είχαµε επισηµάνει στο Τµήµα 3.1 ότι έχει νόηµα να µιλάµε µόνο για την 
πιθανότητα µια συνεχή τ.µ. Χ να πάρει τιµή σ’ ένα διάστηµα τιµών κι όχι για 
την πιθανότητα η Χ να πάρει µια συγκεκριµένη τιµή. Μπορούµε όµως να 
ορίσουµε τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density 
function) της συνεχής τ.µ. Χ, που δηλώνεται για κάποια τιµή x της Χ ως 

)()( xfxf X = , όπου γενικά x∈R, ή ),( bax∈  αν το διάστηµα δυνατών τιµών 
της Χ περιορίζεται στο ),( ba . Μια συνάρτηση f είναι συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας της Χ αν και µόνο αν ικανοποιεί τις συνθήκες 

1. 0)( ≥xf . 

2. 1)( =∫
∞

∞−

dx xf  (αν το διάστηµα τιµών είναι ),( ba  τότε 1)( =∫
b

a

dx xf ).  

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δε δηλώνει πιθανότητα. Όταν η τ.µ. 
Χ είναι συνεχής µας ενδιαφέρει η πιθανότητα η Χ να πάρει τιµές µικρότερες ή 
µεγαλύτερες από κάποια τιµή x και γι αυτό ορίζουµε την αθροιστική 
συνάρτηση κατανοµής (cumulative distribution function) F(x) που δίνεται 
παρόµοια µε αυτήν για τη διακριτής τ.µ. ως 

Εξ 3.6   ∫
∞−

=≤=≡
x

iX du ufxXPxFxF )()()()( . 

Εικόνα 3.2 δίνονται σχηµατικά η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) 
και η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής F(x). Για κάποια τιµή x1 η F(x1) δίνεται 
από το ολοκλήρωµα της f(x) που αντιστοιχεί στην σκιαγραφηµένη περιοχή.   

Οι ιδιότητες της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής συνεχής τ.µ. είναι 
παρόµοιες µε αυτές της διακριτής τ.µ.: 

1. 1)(0 ≤≤ xF , για κάθε x. 
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2. Για κάθε x1, x2 µε 21 xx ≤ , ισχύει )()( 21 xFxF ≤ , δηλαδή η F(x) είναι 
αύξουσα µονότονη συνάρτηση της Χ.   

3. Για κάθε x1, x2 µε 21 xx ≤ , ισχύει (δες Εικόνα 3.3) 

Εξ 3.7 )()()()()( 121221 xFxFxXPxXPxXxP −=≤−≤=≤≤ . 

 

Εικόνα 3.2 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) και αθροιστική 
συνάρτηση κατανοµής F(x) καθώς και η τιµή της F(x1) για κάποια τιµή x1.  

 

 )( 21 xXxP ≤≤    =        )( 2xF          -  )( 1xF   

x2

f(x)

x1

=

 

F(x )2

x2

f(x)

x1

-

  x1

f(x)

F(x )1

x2  
Εικόνα 3.3 Σχηµατική παράσταση της Εξ 3.7 όπου οι πιθανότητες δίνονται 

από τις αντίστοιχες σκιαγραφηµένες περιοχές, που δηλώνουν ολοκληρώµατα της 
f(x). 

Στη θεωρία πιθανοτήτων έχουν µελετηθεί συγκεκριµένες συναρτήσεις f(x) 
και F(x) που έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Πρακτικά όµως, δηλαδή από 
παρατηρήσεις κάποιας συνεχής τ.µ., προσεγγίζουµε την f(x) µε το ιστόγραµµα 
σχετικών συχνοτήτων και την F(x) µε το ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών 
συχνοτήτων. 

3.2.3 Κοινή κατανοµή πιθανότητας δύο τυχαίων µεταβλητών 

Σε πολλά προβλήµατα στατιστικής µας ενδιαφέρει η σχέση δύο τυχαίων 
µεταβλητών και γι αυτό το λόγο χρειάζεται να ορίσουµε την συνδυασµένη 
µεταβλητότητα δύο τ.µ. Χ και Υ, δηλαδή την κοινή κατανοµή πιθανότητας τους. 
∆ιακριτές τυχαίες µεταβλητές  

Έστω οι διακριτές τ.µ. Χ και Υ µε δυνατές διακεκριµένες τιµές SX={x1, x2,…, xn} 
και SY={y1, y2,…, ym}, αντίστοιχα. Σχηµατίζουµε τα ζεύγη δυνατών τιµών των Χ 
και Υ  από τους δυνατούς συνδυασµούς SX×SY={(x1,y1), (x1,y2),…, (xn,ym)}. Η 
κοινή συνάρτηση µάζας πιθανότητας (joint probability mass function) f(x,y) 
ορίζεται για κάθε ζεύγος τιµών (xi,yi)∈ SX×SY ως 

Εξ 3.8  ),(),(),( iiiiiiXY yYxXPyxfyxf ===≡ , 

x1

F(x )1

f(x)

F(x )1

F(x)

0.5

1.0

x1
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δηλαδή η ( )ii yxf ,  αντιστοιχεί την πιθανότητα η Χ να πάρει την τιµή xi και η Υ 
να πάρει την τιµή yi. Η κοινή αθροιστική συνάρτηση κατανοµής (joint 
cumulative distribution function) των διακριτών τ.µ. Χ και Υ για κάποιο ζεύγος 
τιµών (xi,yi)∈ SX×SY δίνεται ως  

Εξ 3.9 ∑∑
≤ ≤

=≤≤=≡
i ixx yy

iiiiiiiiXY yxfyYxXPyxFyxF ),(),(),(),( . 

Η συνάρτηση µάζας πιθανότητας της µιας από τις δύο τ.µ. µπορεί να 
υπολογισθεί αν αθροίσουµε την κοινή συνάρτηση µάζας πιθανότητας για όλες 
τις δυνατές τιµές της άλλης τ.µ., λέγεται περιθώρια συνάρτηση µάζας 
πιθανότητας (marginal probability mass function) και δίνεται ως (αντίστοιχα 
και για τη Υ) 

Εξ 3.10   ∑=
y

iiX yxfxf ),()( . 

Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές  

Έστω οι συνεχείς τ.µ. Χ και Υ µε τιµές γενικά x∈R και y∈R, αντίστοιχα, ή αν 
περιορίζονται σε κάποια διαστήµατα, ),( bax∈  και ),( dcy∈ , αντίστοιχα. Η 
κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (joint probability density 
function) f(x,y) είναι µια συνάρτηση που έχει τις ιδιότητες  

1. 0),( ≥yxf . 

2. 1 dxdy  yxf =∫ ∫
+∞

∞−

∞+

∞−

),(      ( 1 dxdy  yxf
b

a

d

c

=∫ ∫ ),(  αν ),( bax∈ και ),( dcy∈ ). 

Η κοινή αθροιστική συνάρτηση κατανοµής (joint cumulative distribution 
function) των συνεχών τ.µ. Χ και Υ για κάποιο ζεύγος τιµών (x,y) δίνεται ως  

Εξ 3.11 ∫ ∫
∞− ∞−

=≤≤=≡
x y

XY du dv vufyYxXPyxFyxF ),(),(),(),( . 

Η περιθώρια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (marginal probability 
density function) δίνεται όπως και για τις διακριτές τ.µ.  

Εξ 3.12  ∫
+∞

∞−

= dy yxfxf X ),()( . 

3.2.4 ∆εσµευµένες κατανοµές 

Όπως ορίσαµε στο Τµήµα 3.1.3 τη δεσµευµένη πιθανότητα για γεγονότα, 
όµοια µπορούµε να ορίσουµε τη δεσµευµένη πιθανότητα για διακριτές και 
συνεχείς τ.µ. Η δεσµευµένη συνάρτηση µάζας πιθανότητας (conditional 
probability mass function) της διακριτής τ.µ. X όταν Y=y είναι  

Εξ 3.13  
)(

),(
)|(| yf

yxf
yxf YX = . 

Η δεσµευµένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (conditional 
probability density function) της συνεχούς τ.µ. X όταν Y=y δίνεται επίσης από 
την Εξ 3.13. 
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Τέλος δύο τ.µ. X και Y, διακριτές ή συνεχείς, είναι ανεξάρτητες αν για κάθε 
δυνατό ζεύγος τιµών τους (x,y) ισχύει 

Εξ 3.14  )()(),( yfxfyxf YX= ,  

όπου f είναι η συνάρτηση µάζας πιθανότητας για X και Y διακριτές ή η 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για X και Y συνεχείς.  

3.2.5 Παράµετροι κατανοµής τυχαίων µεταβλητών 

Η κατανοµή πιθανοτήτων περιγράφει πλήρως την συµπεριφορά της τ.µ., αλλά 
συνήθως στην πράξη δεν είναι γνωστή ή απαραίτητη. Μας ενδιαφέρει όµως 
όταν εξετάζουµε µια τ.µ. να προσδιορίζουµε κάποια βασικά χαρακτηριστικά 
της κατανοµής πιθανοτήτων της, όπως η κεντρική τάση και η µεταβλητότητα 
της τ.µ.. Αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως κι οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά  
της κατανοµής πιθανοτήτων µιας τ.µ. τα ονοµάζουµε παραµέτρους 
(parameters). Θα µας απασχολήσουν εδώ η µέση τιµή ή προσδοκία (mean 
value ή expectation) και η διασπορά (variance) µιας τ.µ. καθώς και η 
συνδιασπορά  (covariance) και ο συντελεστής συσχέτισης (correlation 
coefficient) δύο τ.µ.. 

Μέση τιµή 

Η µέση τιµή µιας τ.µ. είναι µια από τις σπουδαιότερες έννοιες στη θεωρία 
πιθανοτήτων. Αν Χ είναι µια διακριτή τ.µ. που παίρνει m διακριτές τιµές 
x1,x2,…,xm, µε συνάρτηση µάζας πιθανότητας f(x), η µέση τιµή της που 
συµβολίζεται ]E[XX ≡µ  ή απλά µ δίνεται ως 

Εξ 3.15  ∑
=

=
m

i
ii xfx

1

)(µ . 

Αν η Χ είναι συνεχής τ.µ. µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x), η 
µέση τιµή της δίνεται ως 

Εξ 3.16  dx xf x∫
+∞

∞−

= )(µ . 

Αναφέρουµε επιγραµµατικά κάποιες βασικές ιδιότητες της µέσης τιµής: 
1. Αν η τ.µ. Χ παίρνει µόνο µια σταθερή τιµή c είναι .]E[ cc =  

2. Αν Χ είναι µια τ.µ. και c είναι µια σταθερά: ]E[]E[ XccX = . 

3. Αν Χ και Υ είναι δύο τ.µ.: ]E[]E[]E[ YXYX +=+ . 

4. Αν Χ και Υ είναι δύο ανεξάρτητες τ.µ.: ]E[]E[]E[ YXY X = . 

Σηµείωση: Άλλες θέσεις της τ.µ. Χ εκτός της µέσης τιµής είναι τα 
εκατοστιαία σηµεία που µπορούν να προσδιοριστούν από την αθροιστική 
συνάρτηση κατανοµής.  Αναφέρουµε ότι η διάµεσος µ~  µιας τ.µ. Χ είναι το 50-
εκατοστιαίο σηµείο, δηλαδή η µ~  ικανοποιεί τη σχέση .5.0)~( =µF  Επίσης η 
επικρατούσα τιµή µιας τ.µ. Χ είναι η τιµή της Χ για την οποία η συνάρτηση 
µάζας πιθανότητας f(x), αν η Χ είναι διακριτή, ή η συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας f(x), αν η Χ είναι συνεχής, έχει µέγιστο.  
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∆ιασπορά   

Η διασπορά µιας τ.µ. Χ και κυρίως η τυπική απόκλιση (που είναι η 
τετραγωνική της ρίζα), εκφράζουν τη µεταβλητότητα της τ.µ. Χ γύρω από τη 
µέση τιµή. Αν Χ είναι µια τ.µ. (διακριτή ή συνεχής) µε µέση τιµή µ, τότε η 
διασπορά της που συµβολίζεται ]Var[2 XX ≡σ  ή απλά σ2 δίνεται ως 

Εξ 3.17  222 ]E[])E[( µµσ −=−≡2 XX . 

Αναφέρουµε επιγραµµατικά κάποιες βασικές ιδιότητες της διασποράς: 
1. Αν η τ.µ. Χ παίρνει µόνο µια σταθερή τιµή c είναι 0]Var[ =c . 

2. Αν Χ είναι µια τ.µ. και c είναι µια σταθερά: ]Var[]Var[ XcX =+  και 
]Var[]Var[ 2 XccX = . 

3. Αν Χ και Υ είναι δύο ανεξάρτητες τ.µ.: ]Var[]Var[]Var[ YXYX +=+ . 

Σηµείωση: Αν οι τ.µ. Χ και Υ δεν είναι ανεξάρτητες, δεν ισχύει η ισότητα της 
ιδιότητας 3, όπως ισχύει για τη µέση τιµή.  

Συνδιασπορά 

Όταν µελετάµε δύο τ.µ. Χ και Υ που δεν είναι ανεξάρτητες, έχει ενδιαφέρον να 
προσδιορίσουµε πόσο ισχυρά συσχετίζεται η µια µε την άλλη. Γι αυτό 
ορίζουµε τη συνδιασπορά (covariance) των τ.µ. Χ και Υ, που συµβολίζεται 

],Cov[ YXXY ≡σ , ως 

Εξ 3.18  YXYXXY Y XYX µµµµσ −=−−= ]E[)])(E[( . 

Αν οι δύο τ.µ. Χ και Υ συσχετίζονται ισχυρά και θετικά, δηλαδή όταν 
αυξάνει η µία αυξάνει και η άλλη, τότε η συνδιασπορά παίρνει µεγάλη θετική 
τιµή σε σχέση µε τις τιµές των Χ και Υ. Αντίθετα αν οι δύο τ.µ. Χ και Υ 
συσχετίζονται ισχυρά και αρνητικά, δηλαδή όταν αυξάνει η µία µειώνεται η 
άλλη, τότε η συνδιασπορά παίρνει µεγάλη αρνητική τιµή. Αν οι Χ και Υ είναι 
ανεξάρτητες εύκολα µπορεί να δειχθεί από την Εξ 3.18 ότι σXY=0.  

Το µειονέκτηµα της συνδιασποράς είναι ότι η τιµή της εξαρτάται από τις 
µονάδες µέτρησης των τ.µ. Χ και Υ. Γι αυτό για να µετρήσουµε την συσχέτιση 
δύο τ.µ. Χ και Υ, χρησιµοποιούµε συνήθως τον συντελεστή συσχέτισης 
(correlation coefficient), που συµβολίζεται ],Corr[ YXXY ≡ρ  ή απλά ρ, και 
προκύπτει από την κανονικοποίηση της συνδιασποράς µε το γινόµενο των 
τυπικών αποκλίσεων των Χ και Υ  

Εξ 3.19  
YX

XY
XY σσ

σρ = . 

Παραθέτουµε κάποιες ιδιότητες του συντελεστή συσχέτισης: 
1. 1≤≤− ρ1 . 

2. Αν οι τ.µ. Χ και Υ είναι ανεξάρτητες είναι ρ=0, αλλά ρ=0 δε δηλώνει ότι 
οι Χ και Υ είναι ανεξάρτητες. 

3. ρ=-1 ή ρ=1 αν και µόνο αν Y=αX+β για κάποιου αριθµούς α και β. 



 36

3.3 Βασικές Θεωρητικές Κατανοµές Τυχαίων Μεταβλητών 
Στη θεωρία πιθανοτήτων έχουν προσδιορισθεί συγκεκριµένες µορφές 
κατανοµών πιθανοτήτων τ.µ. που είναι χρήσιµες σε εφαρµογές για την 
περιγραφή της στατιστικής συµπεριφοράς πραγµατικών τ.µ.. Εδώ θα 
περιοριστούµε στην περιγραφή δύο κύριων θεωρητικών κατανοµών, που θα 
χρησιµοποιήσουµε σα µοντέλα κατανοµής πιθανότητας των παρατηρούµενων 
τ.µ. στην στατιστική ανάλυση που θα δούµε στη συνέχεια. Η πρώτη είναι η 
διωνυµική κατανοµή για διακριτή τ.µ. και η δεύτερη η κανονική κατανοµή για 
συνεχή τ.µ. 

3.3.1 ∆ιωνυµική κατανοµή 

Θεωρούµε τη διακριτή τ.µ. Χ που παίρνει δύο διακεκριµένες τιµές, π.χ. 0 και 1. 
Ισοδύναµα µπορούµε να θεωρήσουµε ένα πείραµα ή µια δοκιµή που το 
αποτέλεσµα της είναι επιτυχία (success) (Χ=1) ή αποτυχία (failure) (Χ=0), 
δηλαδή έχουµε δύο δυνατά γεγονότα. Συνήθως ονοµάζουµε «επιτυχία» το 
γεγονός που µας ενδιαφέρει και αποτυχία το άλλο ή όλα τα άλλα δυνατά 
γεγονότα. Για παράδειγµα έχουµε επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις κάποιου 
µαθήµατος, άνδρα ή γυναίκα, µονοκατοικία ή άλλο κτίριο. Κάθε δοκιµή που 
δίνει δύο δυνατά αποτελέσµατα λέγεται δοκιµή Bernoulli (Bernoulli trial) και η 
αντίστοιχη τ.µ. λέγεται τ.µ. Bernoulli. Αντιστοιχίζοντας πιθανότητα p για την 
επιτυχία έχουµε 

Εξ 3.20  




=−
=

=
0 αν1

1 αν
)P(

xp

xp
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Η Εξ 3.20 ορίζει την κατανοµή Bernoulli µε παράµετρο p. Η τ.µ. Bernoulli X 
έχει µέση τιµή pX =≡ ]E[µ  και διασπορά )1(][2 ppXVar −=≡σ . 

Ας υποθέσουµε πως επαναλαµβάνουµε µια δοκιµή Bernoulli n φορές και 
το αποτέλεσµα της κάθε δοκιµής είναι ανεξάρτητο από το αποτέλεσµα κάθε 
άλλης δοκιµής. Ορίζουµε µια νέα τ.µ. Χ να είναι ο αριθµός των επιτυχιών από 
τις n δοκιµές. Άρα η νέα τ.µ. Χ µπορεί να πάρει τις τιµές 0,1,...,n. Αυτή η τ.µ. 
λέγεται διωνυµική (binomial) και η κατανοµή της είναι η διωνυµική 
κατανοµή µε παραµέτρους n και p, συµβολίζεται ),( pnΒ  και δίνεται ως 

Εξ 3.21 nxpp
x

n
xXxf xnx ,,1,0,)1()P()( …=−








=== −  

όπου 







x

n
 διαβάζεται n ανά x, είναι 

)!(!

!

xnx

n

x

n

−
=








 και nn 32! ⋅=  είναι το 

παραγοντικό του n. Πράγµατι η συνάρτηση της Εξ 3.21 είναι συνάρτηση 
µάζας πιθανότητας της τ.µ. Χ, δηλαδή είναι θετική για όλες τις τιµές της Χ και 

ισχύει 1)(
0

=∑
=

n

x

xf . Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της Χ είναι  

Εξ 3.22 nxpp
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n
xXxF
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ini ,,1,0,)1()P()(
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=≤= ∑
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− . 

Μπορεί να δειχθεί πως η µέση τιµή και η διασπορά της διωνυµικής 
κατανοµής B(n,p) είναι 
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Εξ 3.23 npX =≡ ]E[µ           και     )1(][2 pnpXVar −=≡σ .  

Παράδειγµα 3.2 (Αισθητήρας καπνού) 

Σε µια µεγάλη αίθουσα θέλουµε να τοποθετήσουµε αισθητήρες καπνού. Ο κάθε 
αισθητήρας ενεργοποιείται µε επιτυχία 80% σε περίπτωση ύποπτης κάπνας (π.χ. 
από εστία φωτιάς). Αρχικά αποφασίστηκε να τοποθετηθούν 4 αισθητήρες καπνού 
στην αίθουσα. Θέλουµε να προσδιορίσουµε τις πιθανότητες για διάφορες 
περιπτώσεις επιτυχίας των αισθητήρων. 

Η τ.µ. Χ είναι ο αριθµός των αισθητήρων που ενεργοποιούνται µε επιτυχία σε 
περίπτωση κάπνας κι ακολουθεί διωνυµική κατανοµή µε αριθµό δοκιµών τον αριθµό 
αισθητήρων (n=4) και πιθανότητα επιτυχίας την πιθανότητα ένας αισθητήρας να 
ενεργοποιηθεί (p=0.8), δηλαδή Χ ~ B(4, 0.8). Η πιθανότητα αποτυχίας είναι 1-p=0.2. Οι 
πιθανότητες το πλήθος επιτυχιών να είναι 0,1,2,3,4 είναι: 

]1!0[0016.02.08.0
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)0P()0( 40 ==








=== Xf  
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)1P()1( 31 =








=== Xf  
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)2P()2( 22 =








=== Xf  
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)3P()3( 13 =








=== Xf  

4096.0)4096.01536.00256.00016.0(1)4P()4( =+++−=== Xf  

όπου για τον υπολογισµό της f(4) χρησιµοποιήσαµε την ιδιότητα της συνάρτησης 

µάζας πιθανότητας  ∑
=

=
4

0

1)(
i

if . Από τις τιµές της συνάρτησης µάζας πιθανότητας 

µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε τις τιµές της αθροιστικής συνάρτησης 
κατανοµής. Για παράδειγµα η πιθανότητα να λειτουργήσουν µε επιτυχία τουλάχιστον 
2 αισθητήρες είναι 

1808.01536.00256.00016.0)()2P()2(
2

0

=++==≤= ∑
=i

ifXF  

δηλαδή περίπου 20%. Τα γραφήµατα των f(x) και F(x) δίνονται στην Εικόνα 3.4, όπου 
αντί για ράβδους χρησιµοποιούνται γραµµές. 

Τέλος η µέση τιµή για τον αριθµό αισθητήρων καπνού που λειτουργούν µε 
επιτυχία είναι 2.38.04]E[ =⋅=X , δηλαδή περίπου 3 στους 4 αισθητήρες κατά µέσο 
όρο θα λειτουργούν σωστά σε περίπτωση καπνού στην αίθουσα. Η τυπική απόκλιση 

από αυτήν την τιµή είναι 8.02.08.04]Var[ =⋅⋅== Xσ , δηλαδή περίπου 1. 
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Εικόνα 3.4 Η συνάρτηση µάζας πιθανότητας στο (α) και η αθροιστική 

συνάρτηση κατανοµής στο (β) της διωνυµικής τ.µ. Χ του αριθµού αισθητήρων 
καπνού που λειτουργούν µε επιτυχία, )8.0,5(~ ΒX . 

3.3.2 Κανονική κατανοµή 

Η κανονική κατανοµή είναι η σπουδαιότερη συνεχής κατανοµή κι αποτελεί τη 
βάση για πολλά στατιστικά µοντέλα και συµπεράσµατα. Η σπουδαιότητα της 
οφείλεται κυρίως στο ότι περιγράφει ικανοποιητικά την κατανοµή πολλών 
τυχαίων πραγµατικών µεγεθών που παίρνουν συνεχείς αριθµητικές τιµές, 
αλλά προσεγγίζει ικανοποιητικά και πολλές διακριτές κατανοµές. Σε πολλά 
τυχαία µεγέθη που µελετάµε παρατηρούµε ότι οι τιµές τους «µαζεύονται» 
συµµετρικά γύρω από µια κεντρική τιµή κι «αραιώνουν» καθώς 
αποµακρύνονται από αυτήν την κεντρική τιµή. Η κατάλληλη συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας για µια κατανοµή τέτοιου τύπου «τοµή καµπάνας» 
είναι αυτή της κανονικής κατανοµής (normal distribution) που ορίζεται ως 

Εξ 3.24  ∞<<∞−=
−

−
xxf
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,e
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σ
µ

σπ
,  

όπου ∞<<∞− µ  και 0>σ . Συνηθίζουµε να συµβολίζουµε ότι η τ.µ. X 

ακολουθεί κανονική κατανοµή µε παραµέτρους µ και σ2 ως ),(~ 2σµΝX . 
Μπορεί να δειχθεί ότι οι παράµετροι µ και σ2 είναι αντίστοιχα η µέση τιµή και η 
διασπορά της X.  Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής F(x) δίνεται από το 
ολοκλήρωµα της f(x) όπως ορίστηκε στην Εξ 3.6. Στην Εικόνα 3.5 δίνονται 
σχηµατικά η f(x) και F(x). Φαίνεται ότι περίπου το 70% των τιµών της X 
βρίσκονται στο διάστηµα [µ-σ, µ+σ] και περίπου το 95% των τιµών της X 
βρίσκονται στο διάστηµα [µ-2σ, µ+2σ].  

Τυπική κανονική κατανοµή 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυπική κανονική κατανοµή (standard 
normal distribution) που είναι η πιο απλή µορφή της κανονικής κατανοµής, 
δηλαδή για µ=0 και σ=1. Για να ξεχωρίσουµε την τ.µ. που ακολουθεί τυπική 
κατανοµή τη συµβολίζουµε µε Z ή z και είναι )1,0(~ ΝZ . Η συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας είναι  
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Εικόνα 3.5 Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο (α) και η αθροιστική 

συνάρτηση στο (β) της κανονικής κατανοµής.  

Εξ 3.25  ∞<<∞−=
−

zzf
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Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της τυπικής κανονικής κατανοµής έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συµβολίζεται συνήθως Φ(z) και είναι 

Εξ 3.26  ∞<<∞−=≡Φ ∫
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Κάθε τ.µ. Χ που ακολουθεί κανονική κατανοµή µπορεί να µετασχηµατιστεί στη 
Z µε τον απλό µετασχηµατισµό  

Εξ 3.27  )1,0(~),(~ 2 Ν
−

≡⇒Ν
σ
µσµ X

ZX . 

Μπορούµε λοιπόν να υπολογίσουµε οποιαδήποτε πιθανότητα για τη Χ από 
την Φ(z). Γενικά αν θέλουµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα η Χ να ανήκει 
στο διάστηµα [a, b], τότε αυτή η πιθανότητα δίνεται ως προς την Φ(z) ως    

Εξ 3.28 
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Οι τιµές της Φ(z) για όλες τις τιµές της z (συνήθως µε ακρίβεια ως και δεύτερου 
δεκαδικού) δίνονται από στατιστικό πίνακα που περιέχουν όλα τα βιβλία 
στατιστικής. Συνήθως ο πίνακας περιέχει µόνο θετικές τιµές της Ζ λόγω 
συµµετρίας της fZ(z). Αν z0 είναι µια θετική τιµή της Ζ τότε  

Εξ 3.29 )(1)P(1)P()P()( zzZzZzZz Φ−=≤−=>=−≤=−Φ . 

Η παραπάνω σχέση δίνεται σχηµατικά στην Εικόνα 3.6. Για δύο 
συµµετρικά σηµεία, z=-1.96 και z=1.96, οι πιθανότητες Φ(-1.96)=P(Z<-1.96) και 
1-Φ(1.96)=P(Z>1.96) που αντιστοιχούν στις σκιαγραφηµένες περιοχές είναι 
ίδιες και ίσες µε 0.025. Αυτό προκύπτει από τον στατιστικό πίνακα για την 
τυπική κανονική κατανοµή, όπου βρίσκουµε 975.0)96.1( =Φ . Αθροιστικά 
λοιπόν η πιθανότητα η Z να βρίσκεται στις σκιαγραφηµένες περιοχές της 
Εικόνα 3.6, δηλαδή στην αριστερή ή δεξιά ουρά της κατανοµής, είναι P(Ζ<-
1.96 ∨ Ζ>1.96)=0.05. Άρα η πιθανότητα του συµπληρωµατικού γεγονότος, η Z 
να βρίσκεται στο διάστηµα [-1.96, 1.96], είναι P(-1.96<Ζ<1.96)=0.95. ∆είξαµε 
λοιπόν πως περίπου το 95% των τιµών της Ζ βρίσκεται µεταξύ του –2 και 2. 
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Ακολουθώντας αντίστροφα το µετασχηµατισµό της Εξ 3.27 (δηλαδή έχουµε 
ZX σµ += ), συµπεραίνουµε ότι γενικά για µια κανονική τ.µ. X, το 95% των 

τιµών της X βρίσκεται µεταξύ του –2σ και 2σ. 

f
Z
(z)

0−z=−1.96 z=1.96 Z

P(Z<−z)=0.025 P(Z>z)=0.025

 
Εικόνα 3.6 Συµµετρία της (τυπικής) κανονικής κατανοµής.  

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα 

Ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσµατα στη θεωρία πιθανοτήτων είναι το 
Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (ΚΟΘ) (Central Limit Theorem) που ουσιαστικά 
λέει πως το άθροισµα µεγάλου αριθµού ανεξάρτητων τ.µ. ακολουθεί κανονική 
κατανοµή.  

Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα: Αν X1,X2,…,Xn είναι ανεξάρτητες τ.µ. που 
ακολουθούν την ίδια κατανοµή µε µέση τιµή Xµ  και διασπορά 2

Xσ , τότε για 
µεγάλο n το άθροισµα W=X1+X2+…+Xn ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέση 
τιµή n Xµ  και διασπορά n 2

Xσ , δηλαδή ισχύει 

Εξ 3.30  ),(~ 2
21 XXn nnXXXW σµΝ+++= . 

Εύκολα µπορούµε να προσδιορίσουµε και την κατανοµή του µέσου των 
X1,X2,…,Xn ως  
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Χρησιµοποιώντας το µετασχηµατισµό της τυπικής κανονικής κατανοµής της 
Εξ 3.27 προκύπτει ότι 
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Μια εφαρµογή του ΚΟΘ είναι η προσέγγιση της διωνυµικής κατανοµής µε 
την κανονική κατανοµή. Έστω η τ.µ. W ακολουθεί διωνυµική κατανοµή µε 
αριθµό δοκιµών n και πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε δοκιµή p, δηλαδή W ~ B(n, 
p). Η διωνυµική τ.µ. W έχει µέση τιµή npW =µ  και διασπορά )1(2 pnpW −=σ  
(δες Εξ 3.23). Επειδή η τ.µ. W µπορεί να θεωρηθεί σαν άθροισµα n 
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ανεξάρτητων τ.µ. X1,X2,…,Xn τύπου Bernoulli µε µέση τιµή p και διασπορά p(1- 
p), σύµφωνα µε το ΚΟΘ ισχύει (από τις Εξ 3.30 και Εξ 3.32) 

Εξ 3.33 ( ))1(,~ pnpnpW −Ν      και   )1,0(~
)1(

Ν
−

−
=

pnp

npW
Z . 

Στην πράξη η προσέγγιση της διωνυµικής µε κανονική κατανοµή είναι 
επαρκής αν ισχύει 10≥np  και 10)1( ≥− pn . 

Παράδειγµα 3.3 (Έξοδος κινδύνου) 

Ας δεχτούµε ότι το 25% κλειστών χώρων σε µια πόλη δεν έχουν έξοδο κινδύνου 
όπως οφείλουν. Έστω ότι Χ είναι ο αριθµός των κλειστών χώρων χωρίς έξοδο 
κινδύνου σε ένα δείγµα 50 κλειστών χώρων (είναι οξύµωρο σχήµα εδώ να θεωρούµε 
«επιτυχία» την έλλειψη εξόδου κινδύνου!). Άρα n=50, p=0.25 και υποθέτουµε πως η Χ 
ακολουθεί διωνυµική κατανοµή, ),(~ pnX Β . Η µέση τιµή της Χ είναι 

5.1225.050 =⋅=Xµ  

και η διασπορά της είναι 

36.9)25.01(25.0502 =−⋅⋅=Xσ . 

Η τυπική απόκλιση είναι 06.3=Xσ . Επειδή 105.12 ≥=np  και 105.37)1( ≥=− pn  
µπορούµε να κάνουµε την προσέγγιση µε την κανονική κατανοµή, 

)36.9,5.12(~ ΝX . Για να προσδιορίσουµε την πιθανότητα οι 10 στους 50 κλειστούς 
χώρους να µην έχουν έξοδο κινδύνου χρησιµοποιούµε την προσέγγιση µε την 
κανονική κατανοµή και είναι (µέσω της τυπικής κανονικής κατανοµής) 

21.0)82.0(
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Υπολογίζουµε την πιθανότητα αυτή απευθείας από τη διωνυµική κατανοµή και είναι 
(όπου )P()( xXxf X ==  είναι η συνάρτηση µάζας πιθανότητας της διωνυµικής 
κατανοµής) 

26.0)()10P(
10

0

==≤ ∑
=i

X ifX . 

Βλέπουµε λοιπόν πως υπάρχει σηµαντική απόκλιση στις δύο τιµές κι άρα η 
προσέγγιση δεν είναι καλή.  

Η προσέγγιση στο παραπάνω παράδειγµα δεν ήταν καλή γιατί το µέγεθος 
του δείγµατος για τις δοκιµές Bernoulli δεν είναι αρκετά µεγάλο. Για να έχουµε 
καλή προσέγγιση της διωνυµικής κατανοµής τα δείγµατα πρέπει να είναι πολύ 
µεγαλύτερα. Για µικρότερα δείγµατα έχουν προσδιορισθεί διορθώσεις της 
προσέγγισης αλλά δε θα µας απασχολήσουν εδώ. 
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4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
Στο κεφάλαιο της θεωρίας πιθανοτήτων ασχοληθήκαµε µε την τυχαία 
µεταβλητή (τ.µ.) X και την κατανοµή της, δηλαδή τη συνάρτηση µάζας 
πιθανότητας fΧ(x) αν η X είναι διακριτή ή τη συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας fΧ(x) αν η X είναι συνεχής καθώς και την αθροιστική συνάρτηση 
κατανοµής FΧ(x). Προσδιορίσαµε επίσης κάποιες κύριες παραµέτρους της 
κατανοµής, όπως τη µέση (προσδοκώµενη) τιµή ]E[XX ≡µ  και τη διασπορά 

(διακύµανση) ]Var[2 XX ≡σ . Η µελέτη µιας τ.µ. µε τη βοήθεια της θεωρίας 
πιθανοτήτων προϋποθέτει ότι γνωρίζουµε (ή υποθέτουµε) την κατανοµή της 
τ.µ. και τις παραµέτρους της. 

Στην πράξη, προσπαθούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για µια τ.µ. του 
πληθυσµού που µελετάµε (π.χ. το πάχος του τοίχου, τον αριθµό δωµατίων 
διαµερίσµατος, την έκταση αγροτεµαχίου) από δεδοµένα ενός τυχαίου και 
αντιπροσωπευτικού δείγµατος του πληθυσµού. Σ’ αυτό το  κεφάλαιο θα 
µελετήσουµε την εκτίµηση κυρίων παραµέτρων κατανοµής µιας τ.µ. ενός 
πληθυσµού. Η εκτίµηση γίνεται µε τον υπολογισµό από το δείγµα της 
αντίστοιχης στατιστικής (statistic) για κάποια παράµετρο ενδιαφέροντος, 
καθώς κι ενός διαστήµατος εµπιστοσύνης µέσα στο οποίο περιµένουµε να 
βρίσκεται η πραγµατική τιµή της παραµέτρου.  

Οι παράµετροι πληθυσµού είναι σταθερά αλλά άγνωστα µεγέθη ενώ οι 
στατιστικές δείγµατος είναι γνωστά αλλά µεταβλητά µεγέθη. Θα ασχοληθούµε 
µε τις πιο γνωστές παραµέτρους κατανοµής µιας τ.µ., δηλαδή τη µέση τιµή µ 
και τη διασπορά σ2. Οι αντίστοιχες στατιστικές γι αυτές τις παραµέτρους είναι 
η δειγµατική µέση τιµή x  κι η δειγµατική διασπορά s2.  

4.1 Σηµειακή Εκτίµηση 
Η σηµειακή εκτίµηση (point estimation) υπολογίζεται µε βάση τα δεδοµένα 
και αντιπροσωπεύει την πραγµατική τιµή της σχετικής παραµέτρου του 
πληθυσµού. Για παράδειγµα, ο µέσος όρος της έκτασης των 10 αγροτεµαχίων 
στο Παράδειγµα 2.3 αποτελεί σηµειακή εκτίµηση της µέσης έκτασης ενός 
αγροτεµαχίου.  

Έστω ότι έχουµε παρατηρήσεις x1,x2,…,xn της τ.µ. X από ένα δείγµα 
µεγέθους n. Γενικά η σηµειακή εκτίµηση θ̂  µιας παραµέτρου θ, αφού 
υπολογίζεται από τις παρατηρήσεις x1, x2,…,xn κι οι παρατηρήσεις αλλάζουν 
από δείγµα σε δείγµα,  είναι µια συνάρτηση των τιµών του δείγµατος και 
λέγεται εκτιµήτρια συνάρτηση ή απλά εκτιµήτρια (estimator). Οι 
παρατηρήσεις x1, x2,…,xn, µπορούν να θεωρηθούν οι ίδιες σαν τ.µ. που είναι 
ανεξάρτητες µεταξύ τους κι ακολουθούν την ίδια κατανοµή µε την τ.µ. X (αν το 
δείγµα είναι τυχαίο!). Για ευκολία θα χρησιµοποιούµε το συµβολισµό x1, x2,…,xn 
και θεωρητικά (εννοώντας τις τ.µ. x1, x2,…,xn) και πρακτικά (εννοώντας τις 
παρατηρούµενες αριθµητικές τιµές αυτών των τ.µ.). Από τα παραπάνω 
προκύπτει πως και η εκτιµήτρια θ̂  είναι η ίδια τ.µ. µε κάποια κατανοµή κι έχει 
µέση τιµή ]ˆE[ˆ θµ

θ
≡  και διασπορά ]ˆVar[2

ˆ θσ
θ
≡ .  

∆ύο σηµαντικές παράµετροι µιας τ.µ. X που θέλουµε να εκτιµήσουµε είναι 
η µέση τιµή µ και η διασπορά σ2. Είναι φυσικό να ορίσουµε τις εκτιµήσεις τους 
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από τα µέτρα κεντρικής τάσης και µεταβλητότητας του δείγµατος που 
παρουσιάστηκαν στο Τµήµα 2.2. Έτσι σαν εκτιµήτρια της µέσης τιµής µ 
θεωρούµε τη δειγµατική µέση τιµή x  (αριθµητικό µέσο όρο των n  
παρατηρήσεων) που ορίσαµε µε την Εξ 2.2. Σαν εκτιµήτρια της διασποράς 
θεωρούµε τη δειγµατική διασπορά 2s  που ορίσαµε µε την Εξ 2.3 και µε την 
υπολογιστικά πιο κατάλληλη µορφή της στην  Εξ 2.4.  

Στην περίπτωση που η τ.µ. είναι τύπου Bernoulli (παίρνει τιµές 0 ή 1) τότε 
η δειγµατική µέση τιµή, που συµβολίζεται p̂  είναι  

Εξ 4.1  1 ή0όπου1
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και λέγεται δειγµατική αναλογία γιατί αποτελεί εκτίµηση της αναλογίας p, 
που είναι η πιθανότητα επιτυχίας µιας δοκιµής Bernoulli.  

Για τις παραµέτρους µ, p και σ2 έχουµε την ευκολία να χρησιµοποιήσουµε 
τις εκτιµήτριες από τα µέτρα κεντρικής τάσης και µεταβλητότητας που 
µελετήσαµε κατά την περιγραφή των δεδοµένων. Γενικά όµως όταν θέλουµε 
να προσδιορίσουµε την εκτιµήτρια θ̂  µιας παραµέτρου θ υπάρχουν µέθοδοι 
που χρησιµοποιούµε, µε πιο γνωστή τη µέθοδο της µεγίστης πιθανοφάνειας 
(maximum likelihood estimation). Εδώ δε θα ασχοληθούµε µε µεθόδους 
προσδιορισµού της εκτιµήτριας, καθώς θα µας απασχολήσει η εκτίµηση µόνο 
των παραµέτρων µ, p και σ2. 

4.1.1 Κριτήρια καλών εκτιµητριών 

Η δειγµατικές µέσες τιµές x  και p̂  καθώς κι η δειγµατική διασπορά 2s  
ορίστηκαν κάπως αυθαίρετα παραπάνω ως εκτιµήτριες των µ, p και σ2 
αντίστοιχα, γι αυτό µας ενδιαφέρει να ελέγξουµε αν είναι «καλές» εκτιµήτριες. 
Έχοντας υπόψη µας πως η εκτιµήτρια µιας παραµέτρου είναι τ.µ. 
καταλαβαίνουµε ότι µια εκτιµήτρια είναι καλή όταν οι τιµές που παίρνει 
συγκεντρώνονται κοντά στην πραγµατική τιµή της παραµέτρου. Άρα δύο 
βασικά κριτήρια «καλής» εκτιµήτριας είναι να είναι αµερόληπτη, δηλαδή η 
µέση τιµή της να είναι η πραγµατική τιµή, και να έχει µικρή  διασπορά.  

Γενικά µια εκτιµήτρια θ̂  µιας παραµέτρου θ είναι αµερόληπτη (unbiased) 
αν 

Εξ 4.2   θθ =]ˆE[ , 

δηλαδή η µέση τιµή της συµπίπτει µε την πραγµατική τιµή της παραµέτρου.  

Για να διαβαθµίσουµε δύο αµερόληπτες εκτιµήτριες συγκρίνουµε τις 
διασπορές τους κι αυτή που έχει µικρότερη διασπορά λέγεται πιο 
αποτελεσµατική (more efficient). Μπορούµε να προσδιορίσουµε κι άλλες 
ιδιότητες για µια εκτιµήτρια, όπως τη συνέπεια και την επάρκεια, αλλά δε θα 
µας απασχολήσουν εδώ. Συνοψίζοντας θεωρούµε σαν την καλύτερη 
εκτιµήτρια αυτήν που είναι αµερόληπτη και πιο αποτελεσµατική (µε τη 
µικρότερη διασπορά) (minimum variance unbiased estimator).   

Οι x  και 2s  είναι αµερόληπτες και µε τη µικρότερη διασπορά εκτιµήτριες 
των µ και σ2, αντίστοιχα. Αν θεωρήσουµε σαν εκτιµήτρια της διασποράς σ2 την 

2~s  που ορίζεται ως  
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δηλαδή υπολογίζεται όπως η 2s  αλλά διαιρώντας µε n αντί για n-1, τότε 
µπορεί να δειχθεί ότι η 2~s  δεν είναι αµερόληπτη.  

4.1.2 Κατανοµές πιθανοτήτων εκτιµητριών 

Για να µπορέσουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για µια παράµετρο θ από το 
δείγµα µας δεν αρκεί µόνο να υπολογίσουµε την τιµή της εκτιµήτριας θ̂  από 
το δείγµα. Τι νόηµα έχει για την εκτίµηση της θ ότι βρήκαµε µια συγκεκριµένη 
τιµή της θ̂  αν η θ̂  έχει πολύ µεγάλη µεταβλητότητα από δείγµα σε δείγµα; Και 
πως θα καθορίσουµε τη µεταβλητότητα της θ̂ ; Γι αυτό είναι απαραίτητο να 
µελετήσουµε πρώτα την κατανοµή της εκτιµήτριας θ̂  που δίνεται από κάποια 
συνάρτηση µάζας ή πυκνότητας πιθανότητας fθ(θ) (αν είναι διακριτή ή συνεχή 
αντίστοιχα) κι έχει µέση τιµή ]E[ˆ θµ

θ
≡  και διασπορά ]ˆVar[2

ˆ θσ
θ
≡ . Την τυπική 

απόκλιση 
θ

σ ˆ  της θ̂  τη λέµε και τυπικό σφάλµα (standard error) της 
εκτίµησης γιατί εκφράζει την ακρίβεια της σηµειακής εκτίµησης.  

Θα προσδιορίσουµε την κατανοµή για τις εκτιµήτριες x , p̂  και 2s  που µας 
ενδιαφέρουν.  

Κατανοµή δειγµατικής µέσης τιµής 

Από το ΚΟΘ προκύπτει πως αν οι παρατηρήσεις του δείγµατος είναι πολλές 
(µεγάλο n) η δειγµατική µέση τιµή x  ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέση 
τιµή  

µµµ ==
++

=



 ++

=
n

n

n

xxx

n

xxx nn
x

]E[
E 2121  

και διασπορά  

nn

n

n

xxx

n

xxx nn
x

2

2

2

2
21212 ]Var[

Var
σσσ ==

++
=



 ++

= , 

όπου υποθέτοµε πως οι παρατηρήσεις x1,x2,…,xn είναι ανεξάρτητες. Άρα 
έχουµε 

Εξ 4.3   







Ν

n
x

2

,~
σµ . 

Τυπικά θεωρούµε σαν κριτήριο για «µεγάλο n», n>30. Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα δηλώνουν πως οι τιµές της x  για µεγάλα δείγµατα 
συγκεντρώνονται στην πραγµατική µέση τιµή µ σύµφωνα µε την κανονική 

κατανοµή µε κέντρο την πραγµατική τιµή µ και διασπορά 
n

2σ
, η οποία 

µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος n του δείγµατος. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνεται σχηµατικά πως αλλάζει η διασπορά της κανονικής 
κατανοµής της x  για δύο δείγµατα µεγέθους n1 και n2 µε n1 > n2. 
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Εικόνα 4.1 Κατανοµή της τ.µ. X στο (α) και κανονική κατανοµή της x  για 

δείγµατα µεγέθους n1 και n2 µε n1 > n2 στο (β). 

Από την σχέση της Εξ 4.3 µπορούµε να σχηµατίσουµε την τυπική κανονική 
κατανοµή  

Εξ 4.4   )1,0(~ Ν
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xx
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Αν γνωρίζουµε τη µέση τιµή µ και τη διασπορά σ2 της τ.µ. X, η πιθανότητα 
η δειγµατική µέση τιµή x  να βρίσκεται µέσα στο διάστηµα [a,b] είναι   

Εξ 4.5 
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όπου )(zΦ  είναι η αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανοµής 
και δίνεται από τον στατιστικό πίνακα της τυπικής κανονικής κατανοµής για 
διάφορες τιµές της z.  

Ας δούµε τώρα τι γίνεται όταν το n δεν είναι µεγάλο. Αν η τ.µ. X ακολουθεί 
κανονική κατανοµή και γνωρίζουµε την διασπορά της σ2, η κατανοµή της x  
είναι και πάλι κανονική, κι όπως για µεγάλο n, δίνεται από την Εξ 4.3. Αν όµως 
η διασπορά σ2 είναι άγνωστη τότε η x  δεν ακολουθεί κανονική κατανοµή αλλά 
µπορεί να µετασχηµατισθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως και παραπάνω σε µια 
άλλη τ.µ. t που ακολουθεί την κατανοµή student ή t-κατανοµή και 
συµβολίζεται tv, όπου v είναι οι βαθµοί ελευθερίας της κατανοµής. Η κατανοµή 
student µοιάζει µε την τυπική κανονική. Είναι επίσης συµµετρική αλλά έχει πιο 
παχιές ουρές από την τυπική κανονική κατανοµή για µικρές τιµές της 
παραµέτρου v. Αν λοιπόν η τ.µ. X ακολουθεί κανονική κατανοµή και s2 είναι η 
εκτίµηση της άγνωστης διασπορά της, τότε ισχύει  

Εξ 4.6    1t~ −
−

≡ n
ns

x
t

µ
. 

Η τ.µ. t ακολουθεί κατανοµή student µε n-1 βαθµούς ελευθερίας και 
προκύπτει από τον ίδιο µετασχηµατισµό που δίνει την τυπική κανονική z αλλά 
χρησιµοποιώντας τη δειγµατική τυπική απόκλιση s αντί της άγνωστης τυπικής 
απόκλισης σ.  

Το πλήθος των βαθµών ελευθερίας v της κατανοµής student tv είναι µια 
παράµετρος της κατανοµής που καθορίζει τη µορφή της. Η κατανοµή student 
προσεγγίζει την τυπική κανονική κατανοµή καθώς αυξάνονται οι βαθµοί 
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ελευθερίας, δηλαδή το µέγεθος του δείγµατος. Αυτό είναι κατανοητό γιατί οι 
τ.µ. t και z διαφέρουν µόνο ως προς την τυπική απόκλιση. Έτσι λοιπόν για 
µεγάλο n η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης γίνεται πιο ακριβής, δηλαδή 

σ → ∞→ns  κι άρα οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των t και z 

συγκλίνουν. Στην Εικόνα 4.2 φαίνεται αυτή η σύγκλιση καθώς το n-1 
µεταβάλλεται από 5 σε 24 και 50 (για n-1=50 φαίνεται οπτικά η κατανοµή 
student να συµπίπτει µε την τυπική κατανοµή). 
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Εικόνα 4.2 Τυπική κανονική κατανοµή και κατανοµή student µε 5, 24 και 50 

βαθµούς ελευθερίας. 

Όπως για την τυπική κατανοµή έτσι και για την κατανοµή student 
υπάρχουν στατιστικοί πίνακες που δίνουν την αθροιστική συνάρτηση της t- 
κατανοµής για κάθε τιµή της τ.µ. t και για διάφορους βαθµούς ελευθερίας v.  

Παράδειγµα 4.1 (Κατανάλωση φυσικού αερίου) 

Για να αποφασίσουµε την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κάποια σπίτια µας 
ενδιαφέρει να γνωρίζουµε την κατανάλωση του για τη θέρµανση του σπιτιού. Από 
παλιότερες µετρήσεις γνωρίζουµε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το µήνα 
Ιανουάριο έχει µέση τιµή 100 θερµίδες και τυπική απόκλιση 30 θερµίδες. Αν πάρουµε 
ένα δείγµα 36 σπιτιών και µετρήσουµε την κατανάλωση φυσικού αερίου τον 
Ιανουάριο, θέλουµε να προσδιορίσουµε πόσο πιθανό είναι κατά µέσο όρο η 
κατανάλωση να είναι πάνω από 120 θερµίδες. 

Επειδή το µέγεθος του δείγµατος είναι σχετικά µεγάλο (n=36) θεωρούµε ότι η 
δειγµατική µέση τιµή x  ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 100== µµ x  και 

τυπική απόκλιση 5
36

30
===

n

s
xσ . Η πιθανότητα του 120>x  είναι  

0.09999.01)4(1
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100120
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Φ−=≤−=> xx , 

δηλαδή είναι σχεδόν απίθανο από ένα δείγµα 36 σπιτιών να βρούµε µέση 
κατανάλωση φυσικού αερίου µεγαλύτερη των 120 θερµίδων. 

Στη στατιστική δε µας ενδιαφέρει να βγάλουµε συµπεράσµατα για το 
δείγµα, όπως στο παραπάνω παράδειγµα, αλλά χρησιµοποιώντας  το δείγµα 
να βγάλουµε συµπεράσµατα για τον πληθυσµό. Σχετικά µε τη µέση τιµή µας 
ενδιαφέρει γνωρίζοντας την κατανοµή της x  να προσδιορίσουµε τις πιθανές 
τιµές της µέσης τιµής µ. 
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Κατανοµή δειγµατικής αναλογίας 

Αν η τ.µ. Χ είναι τύπου Bernoulli (παίρνει τιµές 0 ή 1) η µέση τιµή της είναι  η 
αναλογία p και η δειγµατική µέση τιµή είναι η δειγµατική αναλογία p̂ (δες Εξ 
4.1). Για µεγάλο µέγεθος δείγµατος n κι από την προσέγγιση της διωνυµικής 
κατανοµής  που προκύπτει από το άθροισµα πολλών ανεξάρτητων τ.µ. τύπου 
Bernoulli µπορεί εύκολα να δειχθεί ότι (δες επίσης  Εξ 3.33) 

Εξ 4.7  
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δηλαδή η δειγµατική αναλογία p̂  ακολουθεί κανονική κατανοµή µε pp =]ˆE[  

και 
n

pp
p

)1(
]ˆVar[

−
= . Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε πιθανότητες για τη p̂  

µέσω του µετασχηµατισµού σε τυπική κανονική κατανοµή όπως κάναµε για τη 
δειγµατική µέση τιµή x .  

∆ειγµατική διασπορά 

Αν µας ενδιαφέρει η διασπορά της τ.µ. X για κάθε δείγµα που παίρνουµε από 
έναν κανονικό πληθυσµό τότε θα πρέπει να µελετήσουµε την κατανοµή της 
δειγµατικής διασποράς s2. Η s2 δίνεται από το άθροισµα των τετραγώνων των 
αποκλίσεων xxi −  (διαιρεµένο µε n-1), που ακολουθούν κανονική κατανοµή 
(ως διαφορές τ.µ. που ακολουθούν κανονική κατανοµή). Από τη θεωρία 
πιθανοτήτων γνωρίζουµε πως το άθροισµα n ανεξάρτητων κανονικών τ.µ. 
υψωµένων στο τετράγωνο ακολουθεί την κατανοµή Xι-τετράγωνο (Chi-
square) 2Χ  µε v=n-1 βαθµούς ελευθερίας και συµβολίζεται 2

1−Χ n . Για να 
απαλλαγούµε από τη µονάδα µέτρησης της τ.µ. X µετασχηµατίζουµε την s2 

στην 
2

2)1(

σ
sn − και ισχύει πάλι 2

12

2
2 ~

)1(
−Χ

−
≡ n

sn

σ
χ . Οι τιµές της αθροιστικής 

συνάρτησης της κατανοµής 2
1−Χ n  δίνονται από στατιστικό πίνακα όπως και για 

την κατανοµή student.  
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Εικόνα 4.3 Η κατανοµή 2
vΧ  για v=5,24,50. 

Σε αντίθεση µε την τυπική κατανοµή και την κατανοµή student η κατανοµή 
2Χ  δεν είναι συµµετρική αλλά για πολλούς βαθµούς ελευθερίας προσεγγίζει 
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την κανονική κατανοµή. Αυτό φαίνεται από τη µορφή της 2
1−Χ n  για n-1=5,24,50 

στην Εικόνα 4.3. 

4.2 Εκτίµηση ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης 
Η σηµειακή εκτίµηση ή αλλιώς η τιµή της εκτιµήτριας θ̂  που παίρνουµε από 
κάποιο δείγµα δεν περιέχει καµιά πληροφορία για την ακρίβεια της εκτίµησης 
της θ. Βέβαια µελετήσαµε την κατανοµή για κάποιες κύριες παραµέτρους θ 
που µας ενδιαφέρουν αλλά η γνώση της κατανοµής προϋποθέτει τη γνώση 
της παραµέτρου θ που ζητάµε να εκτιµήσουµε από το δείγµα. Μας ενδιαφέρει 
λοιπόν να γνωρίζουµε πόσο κοντά είναι η τιµή της εκτιµήτριας θ̂  στην 
πραγµατική τιµή της θ. Το τυπικό σφάλµα 

θ
σ ˆ  δίνει µια πρώτη προσέγγιση της 

ακρίβειας της εκτίµησης θ̂  αλλά µπορούµε να προσδιορίσουµε αυτήν την 
ακρίβεια ακόµα καλύτερα. Υπολογίζουµε λοιπόν ένα διάστηµα ],[ 21 θθ  που µε 
κάποια εµπιστοσύνη ή πιθανότητα 1-α περιέχει την πραγµατική τιµή της 
παραµέτρου θ. Αυτό το διάστηµα το λέµε διάστηµα εµπιστοσύνης (δ.ε.) 
(confidence interval) σε επίπεδο εµπιστοσύνης (confidence level) 1-α, ή σε 
ποσοστό (1-α)%, και είναι  

( ) a−=∈ 1],[P 21 θθθ   και  ( ) a=∉ ],[P 21 θθθ . 

Ο αριθµός α λέγεται επίπεδο σηµαντικότητας (significance level). 

Στη συνέχεια θα δούµε τις βασικές ιδιότητες των δ.ε. και θα 
προσδιορίσουµε τα δ.ε. για κάποιες κύριες παραµέτρους.  

4.2.1 Βασικές ιδιότητες των διαστηµάτων εµπιστοσύνης 

Για να καταλάβουµε την έννοια και τις ιδιότητες του δ.ε. ας θεωρήσουµε σαν 
παράµετρο ενδιαφέροντος τη µέση τιµή µ µιας τ.µ. X κι ας υποθέσουµε: 

1. Η κατανοµή της τ.µ. X στον πληθυσµό είναι κανονική, ),(~ 2σµΝX . 

2. Η διασπορά σ2 της X στον πληθυσµό είναι γνωστή. 

Είδαµε στο Τµήµα 4.1.2 πως κάτω από τις παραπάνω συνθήκες η 
δειγµατική µέση τιµή x  των παρατηρήσεων x1,x2,…,xn ακολουθεί κανονική 
κατανοµή µε µέση τιµή µµ =x  και διασπορά nx

22 σσ =  και µπορούµε να 
µετασχηµατίσουµε τη x  στην z ως  
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Από την τυπική κανονική κατανοµή της z γνωρίζουµε ότι η πιθανότητα η z 
να είναι µεταξύ των σηµείων –1.96 και 1.96 είναι 0.95 (δες Εικόνα 3.6), δηλαδή 

Εξ 4.8   .95.096.196.1P =
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Σκοπός µας είναι να ορίσουµε ένα διάστηµα που θα περιέχει τη µέση τιµή 
µ µε την ίδια πιθανότητα. Γι αυτό λύνουµε τις ανισότητες της Εξ 4.8 ως προς µ 
κάνοντας τα παρακάτω βήµατα: 



 49

1. Πολλαπλασιάζουµε µε nσ :   
n

x
n

σµσ
⋅<−<⋅− 96.196.1 . 

2. Αφαιρούµε τη x :   
n

x
n

x
σµσ

⋅+−<−<⋅−− 96.196.1 . 

3. Πολλαπλασιάζουµε µε –1:   
n

x
n

x
σµσ

⋅+<<⋅− 96.196.1 . 

Η τελευταία ανισότητα είναι ισοδύναµη µε αυτήν στην Εξ 4.8 κι άρα έχουµε 

Εξ 4.9  .95.096.196.1P =







⋅+<<⋅−

n
x

n
x

σµσ
 

Θα πρέπει να προσέξουµε στην παραπάνω σχέση πως η µέση τιµή µ είναι 
το σταθερό µέγεθος και τα όρια του διαστήµατος  

Εξ 4.10  







⋅+⋅−

n
x

n
x

σσ
96.1,96.1  

είναι τυχαία γιατί ορίζονται από την τ.µ. x . Η σχέση της Εξ 4.9 ερµηνεύεται 
ως: «µε πιθανότητα 0.95 το τυχαίο διάστηµα της Εξ 4.10 περιέχει την 
πραγµατική τιµή της µ». Το διάστηµα αυτό λέγεται το 95% διάστηµα 
εµπιστοσύνης (δ.ε.) της µ. Επειδή το διάστηµα της Εξ 4.10 είναι συµµετρικό 
ως προς τη x  πολλές φορές χρησιµοποιούµε τη σύντοµη έκφραση 

nx σ⋅± 96.1 .  

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Πραγµατική τιµή 
        της µ

 
 Εικόνα 4.4 Επαναλήψεις κατασκευής 95% δ.ε. της µέσης τιµής µ. 

Όταν από ένα δείγµα που µας δίνεται υπολογίζουµε την τιµή της 
δειγµατικής µέσης τιµής x  και το δ.ε. από τη σχέση Εξ 4.10, τότε αυτό το 
διάστηµα δεν είναι τυχαίο αλλά συγκεκριµένο. Θα ήταν ανακριβής λοιπόν να 
λέγαµε πως «η µέση τιµή µ βρίσκεται στο δ.ε. µε πιθανότητα 0.95» αφού το 
δ.ε. δεν είναι τυχαίο. Η σωστή ερµηνεία προκύπτει από την ερµηνεία της 
πιθανότητας ως το όριο της σχετικής συχνότητας (δες 3.1.3). Αν λοιπόν 
είχαµε τη δυνατότητα να επαναλάβουµε το ίδιο «πείραµα» πολλές φορές, 
δηλαδή αν µπορούσαµε να πάρουµε πολλά όµοια δείγµατα ίδιου µεγέθους, 
θα περιµέναµε το 95% από αυτά να περιέχει τη µ. Αυτή η ερµηνεία του δ.ε.   
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απεικονίζεται στην Εικόνα 4.4. Η κατακόρυφη ευθεία γραµµή τέµνει την ευθεία 
των τιµών της µέτρησης στην πραγµατική τιµή της µ. Επαναλαµβάνοντας την 
κατασκευή του 95% δ.ε. 10 φορές βλέπουµε ότι µόνο το έβδοµο δ.ε. δεν 
περιέχει την πραγµατική τιµή. Αν λοιπόν σ’ αυτό το παράδειγµα συνεχίζαµε να 
κατασκευάζουµε κι άλλα τέτοια 95% δ.ε. θα περιµέναµε πως το 95% από αυτά 
θα περιείχε τη µ. 

Το επίπεδο εµπιστοσύνης που διαλέξαµε εδώ είναι 95.01 =− a  κι 
αντίστοιχα το επίπεδο σηµαντικότητας, δηλαδή η πιθανότητα το δ.ε. να µην 
περιέχει την πραγµατική τιµή της µ, είναι 05.0=a . Φυσικά µε τον ίδιο τρόπο 
µπορούµε να ορίσουµε και δ.ε. σε άλλα επίπεδα εµπιστοσύνης. Γενικά λοιπόν 
για κάποιο α υπολογίζουµε την τιµή της αντίστοιχης τιµής της z, που τη 
συµβολίζουµε zα/2 και λέγεται η α/2 κρίσιµη τιµή της τυπικής κανονικής 
κατανοµής. Για 05.0=a  χρησιµοποιήσαµε παραπάνω την κρίσιµη τιµή 

96.1025.02/ == zza . Χρησιµοποιούµε το δείκτη α/2 γιατί υποδηλώνει την τιµή της 
z που ορίζει την περιοχή της ουράς της τυπικής κατανοµής (-zα/2 για την 
αριστερή ουρά και zα/2 για τη δεξιά ουρά) στην οποία αντιστοιχεί πιθανότητα 
α/2 έτσι ώστε αθροιστικά στις δύο ουρές αντιστοιχεί πιθανότητα α (δες Εικόνα 
4.5). 

f(z)

0−z
a/2

z
a/2 z

a/2 a/2

 
Εικόνα 4.5 Κρίσιµες τιµές και ουρές της τυπικής κανονικής κατανοµής. 

Γενικά λοιπόν ισχύει 

Εξ 4.11  ( ) azzzzz aaaa −=−Φ−Φ=<<− 1)()(P 2/2/2/2/ , 

όπου )(zΦ  είναι η αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανοµής 
που δίνεται από τον αντίστοιχο στατιστικό πίνακα για κάθε τιµή της z. [Θα ήταν 
σωστότερο να δηλώσουµε την αριστερή κρίσιµη τιµή ως zα/2 και τη δεξιά κρίσιµη τιµή 
ως z1-α/2 για να συµφωνεί ο δείκτης της z µε την τιµή της Φ. Όµως λόγω συµµετρίας 
των κρίσιµων τιµών γύρω από το µηδέν έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται αυτός ο 
συµβολισµός].  

4.2.2 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή µ 

Παραπάνω, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µετασχηµατίσαµε τη x  στη z 
που ακολουθεί τυπική κανονική κατανοµή και µε βάση αυτήν την κατανοµή 
σχηµατίσαµε το (1-α)% δ.ε. της µ. Στη συνέχεια θα ορίσουµε το (1-α)% δ.ε. της 
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µ για τις διάφορες συνθήκες που καθορίζονται από το µέγεθος του δείγµατος 
n, από το αν η κατανοµή της τ.µ. X είναι κανονική ή όχι κι από αν γνωρίζουµε 
ή όχι τη διασπορά σ2 της τ.µ. X.  

Όλα τα δ.ε. που θα ορίσουµε παρακάτω έχουν την ίδια γενική µορφή 

xx σ⋅± )τιµήκρίσιµη( , 

δηλαδή τα άκρα του δ.ε. απέχουν από τη δειγµατική µέση τιµή κατά ένα ποσό 
που είναι το τυπικό σφάλµα πολλαπλασιασµένο µε κάποια κρίσιµη τιµή. Η 
κρίσιµη τιµή ορίζεται από κάποια γνωστή κατανοµή ανάλογα µε τις συνθήκες 
του προβλήµατος και το επίπεδο σηµαντικότητας α.  

Γνωστή διασπορά 

Στην πράξη, όταν θέλουµε να εκτιµήσουµε τη µέση τιµή µ κάποιας µετρήσιµης 
τ.µ. X συνήθως δε γνωρίζουµε τη διασπορά της σ2, αλλά υπάρχουν 
περιπτώσεις πού υποθέτουµε κάποια γνωστή διασπορά της X, π.χ. από 
προηγούµενες µετρήσεις. Θεωρούµε εδώ ότι γνωρίζουµε τη σ2 και για την 
κατανοµή της x  διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

1. Αν η τ.µ. X ακολουθεί κανονική κατανοµή ),( 2σµΝ  ή αν το δείγµα είναι 
µεγάλο (n>30), τότε και η τ.µ. x  ακολουθεί κανονική κατανοµή και είναι 

),(~
2

n
x

σµΝ .  

2. Αν η τ.µ. X δεν ακολουθεί κανονική κατανοµή και το δείγµα είναι µικρό, 
τότε γενικά δε γνωρίζουµε την κατανοµή της x . 

Αν το δείγµα είναι µεγάλο η κανονική κατανοµή της x  προκύπτει από το 
ΚΟΘ, ενώ αν η τ.µ. X ακολουθεί κανονική κατανοµή µε γνωστή διασπορά τότε 
και το άθροισµα τέτοιων τ.µ. Χ1, Χ2,…, Χn, ακολουθεί κανονική κατανοµή κι έτσι 
προκύπτει πως και η x  ακολουθεί κανονική κατανοµή. 

Στο Τµήµα 4.2.1 περιγράψαµε την διαδικασία υπολογισµού του (1-α)% δ.ε. 
της µ όταν η τ.µ. x  που υπολογίζουµε από δείγµα µεγέθους n ακολουθεί 
κανονική κατανοµή και γνωρίζουµε τη διασπορά σ2. Για το επίπεδο 
σηµαντικότητας α βρίσκουµε από τον στατιστικό πίνακα της τυπικής 
κατανοµής την κρίσιµη τιµή zα/2 και αντικαθιστούµε στην παρακάτω έκφραση 
του δ.ε.  

Εξ 4.12  







⋅+⋅−

n
zx

n
zx aa

σσ
2/2/ , . 

Είναι φανερό ότι το εύρος του δ.ε. είναι 
n

za

σ
⋅⋅ 2/2  κι εξαρτάται από την 

τυπική απόκλιση σ, το µέγεθος του δείγµατος n, καθώς και την κρίσιµη τιµή 
zα/2. Όταν αυξάνει το επίπεδο εµπιστοσύνης, δηλαδή όταν θέλουµε να είµαστε 
πιο σίγουροι ότι το δ.ε. θα περιέχει την πραγµατική τιµή της µ, το δ.ε. 
µεγαλώνει γιατί µεγαλώνει κι η κρίσιµη τιµή αφού µικραίνει η ουρά της 
κατανοµής (ελαττώνεται το σφάλµα).  

Παράδειγµα 4.2 
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Στο Παράδειγµα 2.2 και στο Παράδειγµα 2.4 µελετήσαµε ένα δείγµα από τους 
χρόνους ανάφλεξης 30 δοκιµίων κάποιου υλικού ταπετσαρίας που εκτέθηκε στη 
φωτιά, υπολογίσαµε περιγραφικά µέτρα και περιγράψαµε γραφικά τα δεδοµένα. 
Τώρα θέλουµε να υπολογίσουµε 95% δ.ε. για το µέσο χρόνο ανάφλεξης του υλικού. 
Έστω ότι γνωρίσουµε από παλιότερες µετρήσεις σε άλλα υλικά πως η τυπική 
απόκλιση του χρόνου ανάφλεξης είναι γύρω στα 2 δευτερόλεπτα ( 2=σ s) κι άρα η 
διασπορά είναι γνωστή ( 42 =σ s). 

Η κατανοµή της τ.µ. X του χρόνου ανάφλεξης φαίνεται να είναι κανονική (δες το 
ιστόγραµµα στην Εικόνα 2.3). Άρα µπορούµε να υπολογίσουµε το 95% δ.ε. για τη 
µέση τιµή µ από την Εξ 4.12. Είχαµε βρει στο Παράδειγµα 2.4 πως ο µέσος χρόνος 
ανάφλεξης του δείγµατος των 30 χρόνων είναι 59.5=x s. Για το επίπεδο 
σηµαντικότητας α=0.05 η κρίσιµη τιµή της τυπικής κανονικής κατανοµής είναι zα/2= 
z0.025=1.96. Άρα το 95% δ.ε. της µ είναι  

( )30.6,88.4
30

2
96.159.5,

30

2
96.159.5 =








⋅+⋅− . 

Με εµπιστοσύνη σε επίπεδο 95% µπορούµε να πούµε πως ο µέσος χρόνος 
ανάφλεξης αυτού του υλικού ταπετσαρίας θα είναι κάπου µεταξύ 4.88s και 6.30s. Αν 
µας ενδιαφέρει να ελέγξουµε αν ο µέσος χρόνος ανάφλεξης ξεπερνάει κάποιο όριο 
αποδοχής του υλικού, π.χ. τα 6s, το δ.ε. µας δίνει την απάντηση. Για το όριο των 6s 
και µε βάση αυτό το δείγµα το υλικό δε θα γινόταν αποδεκτό (σε επίπεδο 
εµπιστοσύνης 95%) γιατί η τιµή αυτή περιέχεται στο δ.ε. της µέσης τιµής, δηλαδή µε 
πιθανότητα 0.95 ο µέσος χρόνος ανάφλεξης µπορεί να είναι και 6s αφού µπορεί να 
έχει οποιαδήποτε τιµή µεταξύ 4.88s και 6.30s. ∆ε µπορεί όµως να είναι 6.5s αφού 
αυτή η τιµή είναι έξω από το 95% δ.ε. της µ. Αν όµως ζητούσαµε 99% δ.ε. για τη µ το 
εύρος του δ.ε. θα αύξαινε. Πράγµατι η κρίσιµη τιµή για α=0.01 είναι zα/2= z0.005=2.58 και 
το εύρος του δ.ε. από 1.42s που είναι για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% γίνεται 1.88s 
για επίπεδο εµπιστοσύνης 99% και το 99% δ.ε. είναι ( )53.6,63.4 . Άρα σε 99% 
επίπεδο εµπιστοσύνης ούτε για το όριο χρόνου ανάφλεξης 6.5s θα γινόταν αποδεκτό 
αυτό το υλικό. 

Άγνωστη διασπορά, µεγάλο µέγεθος δείγµατος 

Αν το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο (n>30) από το ΚΟΘ δίνεται ότι η x  
ακολουθεί κανονική κατανοµή και η διαδικασία για τον ορισµό του (1-α)% δ.ε. 
της µ είναι η ίδια. Όταν όµως δε γνωρίζουµε τη διασπορά σ2 της τ.µ. X την 
αντικαθιστούµε από την εκτίµηση της s2 από το δείγµα, που είναι αξιόπιστη 
γιατί έχουµε πολλές παρατηρήσεις. Το (1-α)% δ.ε. της µ σ’ αυτήν την 
περίπτωση είναι 

Εξ 4.13  







⋅+⋅−

n

s
zx

n

s
zx aa 2/2/ , . 

Συνέχεια, Παράδειγµα 4.2 

Ας δεχτούµε ότι δε γνωρίζουµε τη διασπορά του χρόνου ανάφλεξης του υλικού 
ταπετσαρίας µε το οποίο ασχοληθήκαµε στο προηγούµενο παράδειγµα, ίσως επειδή 
δεν είµαστε σίγουροι ότι η διασπορά του χρόνου ανάφλεξης που παρατηρήσαµε για 
άλλα υλικά είναι ίδια και γι αυτό το υλικό. Το δείγµα αποτελείται από 30 δοκίµια κι 
είµαστε στο όριο του «µεγάλου n». Ας δεχτούµε ότι το δείγµα είναι µεγάλο και τότε 
µπορούµε να υπολογίσουµε το δ.ε. από την Εξ 4.13. Στο Παράδειγµα 2.4 
υπολογίσαµε τη δειγµατική διασπορά και βρήκαµε 12.42 =s s (όπου το s δίπλα στην 
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τιµή συµβολίζει το δευτερόλεπτο). Άρα η δειγµατική τυπική απόκλιση είναι ss 03.2=  
και το 95% δ.ε. για το µέσο χρόνο ανάφλεξης του υλικού είναι  

( )31.6,86.4
30

03.2
96.159.5,

30

03.2
96.159.5 =








⋅+⋅− , 

που είναι περίπου ίδιο µε αυτό που βρήκαµε στο Παράδειγµα 4.2 για γνωστή 
διασπορά, αφού η δειγµατική τυπική απόκλιση είναι περίπου όσο κι αυτή που είχαµε 
υποθέσει.   

Άγνωστη διασπορά, µικρό µέγεθος δείγµατος 

Αν το µέγεθος του δείγµατος είναι µικρό (n<30) τότε γενικά δε µπορούµε να 
ορίσουµε την κατανοµή της τ.µ. x  παρά µόνο αν η τ.µ. X ακολουθεί κανονική 

κατανοµή. Σ’ αυτήν την περίπτωση είδαµε στο Τµήµα 4.1.2 ότι η τ.µ. 
ns

x
t

µ−
≡  

ακολουθεί κατανοµή student tv µε v=n-1 βαθµούς ελευθερίας. Η διαδικασία για 
την εκτίµηση του (1-α)% δ.ε. της µ είναι ίδια όπως όταν η κατανοµή είναι 
τυπική κανονική. Επειδή η κατανοµή student είναι συµµετρική όπως η τυπική 
κανονική κατανοµή για να ορίσουµε το δ.ε. χρειαζόµαστε µια µόνο κρίσιµη 
τιµή για τα άκρα του δ.ε.. Η α/2 κρίσιµη τιµή της tn-1 κατανοµής συµβολίζεται tn-

1,a/2 και τη βρίσκουµε από τον στατιστικό πίνακα της κατανοµής student για n-1 
βαθµούς ελευθερίας και α/2 πιθανότητα. Η πιθανότητα αυτή όπως και για την 
κρίσιµη τιµή za/2 αντιστοιχεί στην περιοχή της ουράς (δεξιάς ή αριστερής) της 
κατανοµής. Στην  Εικόνα 4.6 παρουσιάζεται η κατανοµή student για n-1=24 
βαθµούς ελευθερίας µε τις κρίσιµες τιµές της για α=0.5. 

f(t)

0−t
24,0.025

=−2.06 t
24,0.025

=2.06 t

P(t<−2.06)=0.025 P(t>2.06)=0.025

 
Εικόνα 4.6 Κρίσιµες τιµές και ουρές της κατανοµής student. 

Το (1-α)% δ.ε. της µ σ’ αυτήν την περίπτωση είναι 

Εξ 4.14  







⋅+⋅− −−
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s
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Συνέχεια, Παράδειγµα 4.2 

Στο ίδιο παράδειγµα για το χρόνο ανάφλεξης του υλικού ταπετσαρίας θα 
χρησιµοποιήσουµε την κατανοµή student για να υπολογίσουµε το 95% δ.ε. για το 
µέσο χρόνο ανάφλεξης. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο αυστηρή αλλά και πιο σωστή 
από αυτήν µε την τυπική κανονική κατανοµή (κι άγνωστη διασπορά) αφού το 
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µέγεθος τού δείγµατος δεν είναι σηµαντικά µεγάλο. Η κρίσιµη τιµή της κατανοµής 
student για βαθµούς ελευθερίας v=n-1=29 και επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05 είναι   
tn-1,a/2= t29,0.025=2.045. Από πριν έχουµε βρει sx 59.5=  και ss 03.2=  και το 95% δ.ε. 
όπως δίνεται από την Εξ 4.14 είναι 

( )35.6,83.4
30

03.2
045.259.5,

30

03.2
045.259.5 =








⋅+⋅− . 

Το διάστηµα αυτό είναι λίγο µεγαλύτερο από αυτό που βρήκαµε χρησιµοποιώντας 
την τυπική κανονική κατανοµή, απλά γιατί η κρίσιµη τιµή της κατανοµής student είναι 
µόνο λίγο µεγαλύτερη από αυτή της τυπικής κανονικής κατανοµής για τους 29 
βαθµούς ελευθερίας (z0.025=1.96 και t29,0.025=2.045). Αν το µέγεθος του δείγµατος ήταν 
µικρότερο η διαφορά των κρίσιµων τιµών της κατανοµής student και της τυπικής 
κανονικής κατανοµής θα ήταν µεγαλύτερη και τότε και η διαφορά των αντιστοίχων 
δ.ε. θα ήταν µεγαλύτερη.  

Μη κανονική κατανοµή και µικρά δείγµατα 

Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί το δείγµα να είναι µικρό και η κατανοµή της 
τ.µ. X που παρατηρούµε να µην είναι κανονική. Στην πράξη το τελευταίο το 
δεχόµαστε όταν τα περιγραφικά γραφήµατα και µέτρα δίνουν σοβαρές 
ενδείξεις για µη-συµµετρική κατανοµή. Σε µια τέτοια περίπτωση κι ανεξάρτητα 
από το αν η διασπορά είναι γνωστή ή όχι δε µπορούµε να υπολογίσουµε το 
δ.ε. της µ από την τυπική κατανοµή ή την κατανοµή student όπως κάναµε στις 
άλλες περιπτώσεις.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση η παράµετρος κεντρικής τάσης που στρέφουµε το 
ενδιαφέρον µας είναι η διάµεσος µ~ . Η σηµειακή εκτίµηση της µ~  είναι η 
δειγµατική διάµεσος x~  δηλαδή η κεντρική τιµή των παρατηρήσεων του 
δείγµατος όταν αυτές είναι διατεταγµένες σε αύξουσα σειρά. Το διάστηµα 
εµπιστοσύνης για τη µ~  βρίσκεται µε τη µέθοδο που βασίζεται στην τάξη των 
παρατηρήσεων κι όχι στις τιµές τους. Αυτή η εκτίµηση διαστήµατος 
εµπιστοσύνης λέγεται µη-παραµετρική (non-parametric) (επειδή δεν 
υποθέτουµε κάποια κατανοµή και τις παραµέτρους της για την εκτιµήτρια). 
Εδώ δεν θα ασχοληθούµε ιδιαίτερα µε τέτοιες µεθόδους.  

Στον Πίνακας 4.1 συνοψίζεται η εκτίµηση του (1-α)% δ.ε. της µ για τις 
διάφορες περιπτώσεις. 
Παρατηρήσεις 

Γενικά θα θέλαµε το διάστηµα εµπιστοσύνης να είναι όσο το δυνατό µικρό για 
να έχουµε όσο το δυνατόν πιο ακριβή εκτίµηση. Το εύρος του δ.ε. εξαρτάται 
από: 

1. Την κατανοµή και τη διασπορά σ2 της τ.µ. X. [Αυτά δε µπορούµε να τα 
αλλάξουµε, είναι χαρακτηριστικά της τ.µ. που µελετάµε].  

2. Το µέγεθος n του δείγµατος. [Αύξηση του n έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση 
του εύρους του διαστήµατος, που είναι φυσικά επιθυµητό αλλά όχι πάντοτε 
εφικτό, αφού η απόκτηση πολλών παρατηρήσεων µπορεί να είναι εργασία 
επίπονη και πολυέξοδη]. 

3. Το επίπεδο εµπιστοσύνης 1-α. [Αυτό το καθορίζουµε εµείς, αλλά δε θα 
θέλαµε να µικρύνουµε το διάστηµα µειώνοντας την εµπιστοσύνη µας σ' αυτό 
γιατί τότε τα αποτελέσµατά µας δε θα έχουν την επιθυµητή στατιστική 
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σηµαντικότητα]. Το επίπεδο εµπιστοσύνης που συνήθως 
χρησιµοποιείται στην πράξη είναι 95%. 

διασπορά κατανοµή της X n κατανοµή της x  διάστηµα 
εµπιστοσύνης 

γνωστή κανονική  
)1,0(~Ν

−
≡

n

x
z

σ
µ  

n
zx a

σ
2/±  

γνωστή µη κανονική n>30 
)1,0(~Ν

−
≡

n

x
z

σ
µ  

n
zx a

σ
2/±  

γνωστή µη κανονική n<30 µη-παραµετρική µη-παραµετρικό 

άγνωστη  n>30 
)1,0(~Ν

−
≡

ns

x
z

µ  
n

s
zx a 2/±  

άγνωστη κανονική n<30 
1t~ −

−
≡ n

ns

x
t

µ
 

n

s
tx an 2/,1−±  

άγνωστη µη κανονική n<30 µη-παραµετρική  µη-παραµετρικό 

Πίνακας 4.1 Εκτίµηση του δ.ε. της µ ανάλογα µε τη γνώση της διασποράς 
και κατανοµής της τ.µ. X καθώς και του µεγέθους n του δείγµατος. 

Πολλές φορές πριν να κάνουµε το πείραµα και συλλέξουµε τις µετρήσεις 
προκαθορίζουµε ένα συγκεκριµένο εύρος για το δ.ε. ή ζητάµε το εύρος του 
δ.ε. να µην ξεπερνάει κάποιο ανώτατο όριο για να έχουν νόηµα τα 
αποτελέσµατα. Για να το πετύχουµε αυτό χωρίς να αλλάξουµε τη 
σηµαντικότητα των στατιστικών αποτελεσµάτων, βρίσκουµε το µέγεθος n του 
δείγµατος που µας δίνει αυτό το εύρος του δ.ε. Αυτό υπολογίζεται θέτοντας το 
εύρος του δ.ε. ίσο µε την τιµή που ζητάµε και λύνοντας την εξίσωση ως προς 
το n. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε πως το δείγµα είναι µικρό και η τ.µ. X 
ακολουθεί κανονική κατανοµή µε άγνωστη διασπορά, χρησιµοποιούµε 
δηλαδή την Εξ 4.14 για να υπολογίσουµε το δ.ε. της µέση τιµής µ. Το εύρος 
του δ.ε. είναι 

n

s
tw an ⋅= − 2/,12  

και λύνοντας ως προς n βρίσκουµε ότι για να είναι το εύρος του δ.ε. w πρέπει 
το δείγµα να έχει µέγεθος 

Εξ 4.15  
2

2/

2

2/,1 22 





 ⋅≅






 ⋅= − w

s
z

w

s
tn aan . 

Η προσέγγιση µε την κρίσιµη τιµή της τυπικής κανονικής κατανοµής έχει ισχύ 
όταν το n παίρνει µεγάλες τιµές.  
Συνέχεια, Παράδειγµα 4.2 

Στο προηγούµενο παράδειγµα για το χρόνο ανάφλεξης υλικού ταπετσαρίας 
υπολογίσαµε το 95% δ.ε. του µέσου χρόνου ανάφλεξης κάνοντας χρήση της 
κατανοµή student και βρήκαµε ότι είναι (4.83,6.35) δευτερόλεπτα. Το εύρος του δ.ε. 
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είναι sw 52.183.435.6 =−= , δηλαδή περίπου 1.5s. Αν θέλουµε να το µειώσουµε σε 
1s τότε αντί για 30 δοκίµια πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 

643.63
1

03.2
96.12

2

≅=





 ⋅⋅=n , 

δηλαδή πρέπει να αυξήσουµε το δείγµα σε 64 δοκίµια. 

4.2.3 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης για την αναλογία p 

Σε αρκετά προβλήµατα τα δεδοµένα δεν είναι αριθµητικές τιµές µιας τ.µ. του 
πληθυσµού αλλά δυαδικές τιµές κάποιας τ.µ. τύπου Bernoulli, δηλαδή κάποιο 
στοιχείο του πληθυσµού έχει µια ιδιότητα (επιτυχία ή 1) ή όχι (αποτυχία ή 0). 
Για τέτοια δεδοµένα θέλουµε να εκτιµήσουµε την αναλογία p  από ένα δείγµα 
µεγέθους n. Ένα παράδειγµα είναι η αναλογία κοριτσιών στις Πολυτεχνικές 
Σχολές της Ελλάδας ή η αναλογία των διαµερισµάτων µε 1 ή 2 δωµάτια σ’ όλο 
το πλήθος διαµερισµάτων σε µια πόλη. Η σηµειακή εκτίµηση της p είναι απλά   

n

m
p =ˆ  (δες επίσης Εξ 4.1), ο λόγος των «επιτυχιών» m στο δείγµα προς το 

πλήθος n των στοιχείων του δείγµατος. 
Είδαµε στο Τµήµα 4.1.2 (δες Εξ 4.7) ότι για µεγάλο n η κατανοµή της 

εκτιµήτριας p̂  είναι κανονική µε µέση τιµή pp =ˆµ  και διασπορά 
n

pp
p

)1(2
ˆ

−
=σ  

(το τυπικό σφάλµα είναι 
n

pp
p

)1(
ˆ

−
=σ ). Άρα το δ.ε. της p δίνεται κατά τον 

ίδιο τρόπο όπως και για τη µέση τιµή κι επειδή το n είναι µεγάλο κάνουµε 
χρήση του ΚΟΘ και της τυπικής κανονικής κατανοµής για να βρούµε τις 
κρίσιµες τιµές. Σχεδόν πάντα η διασπορά 2

p̂σ  είναι άγνωστη και την εκτιµάµε 
απλά αντικαθιστώντας την άγνωστη αναλογία p µε την δειγµατική αναλογία p̂  

στην έκφραση της 2
p̂σ . Το (1-α)% δ.ε. της p είναι  

Εξ 4.16  
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Το εύρος του δ.ε. της αναλογίας p είναι  

n

pp
zw a

)ˆ1(ˆ
2 2/

−
⋅= . 

Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς n βρίσκουµε 

)ˆ1(ˆ
2

2

2/ pp
w

z
n a −






= . 

Πριν από τη µελέτη του δείγµατος δε γνωρίζουµε την εκτίµηση p̂  της 
αναλογίας p. Άρα από την παραπάνω σχέση δε µπορούµε να βρούµε τον 
αριθµό των παρατηρήσεων που θα χρειαστούµε για να υπολογίσουµε δ.ε. της 
p εύρους w. Μπορεί να δειχθεί όµως πως η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει 
η έκφραση )ˆ1(ˆ pp −  είναι 0.25. Άρα το µέγεθος δείγµατος που χρειαζόµαστε 
για να εξασφαλίσουµε µέγιστο εύρος w του δ.ε. είναι  
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Εξ 4.17  .25.0
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Παράδειγµα 4.3 

Στο Παράδειγµα 2.1 ασχοληθήκαµε µε ένα δείγµα από αριθµούς δωµατίων 120 
διαµερισµάτων µια περιοχής (δες Πίνακας 2.1). Θέλουµε µε βάση αυτό το δείγµα να 
εκτιµήσουµε το ποσοστό των µικρών διαµερισµάτων, δηλαδή διαµερισµάτων µε ένα 
ή δύο δωµάτια.  

Από τον πίνακα συχνοτήτων (δες Πίνακας 2.2) έχουµε ότι 19 διαµερίσµατα έχουν 
ένα δωµάτιο και 29 διαµερίσµατα έχουν δύο δωµάτια κι εποµένως τα µικρά 
διαµερίσµατα είναι m=48 σε σύνολο n=120 διαµερισµάτων. Άρα η αναλογία των 

µικρών διαµερισµάτων στο δείγµα είναι 4.0
120

48
ˆ ===

n

m
p  κι αποτελεί τη σηµειακή 

εκτίµηση της αναλογίας στον πληθυσµό, δηλαδή 4 στα 10 διαµερίσµατα της περιοχής 
εκτιµούµε ότι είναι µικρά. Το 95% δ.ε. για την αναλογία p των µικρών διαµερισµάτων 
δίνεται από την Εξ 4.16 και είναι (έχουµε και πάλι zα/2= z0.025=1.96) 

( ).488.0,312.0
120

)4.01(4.0
96.14.0,

120

)4.01(4.0
96.14.0 =







 −
⋅+

−
⋅−  

Άρα σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% η αναλογία των µικρών διαµερισµάτων είναι 
µεταξύ 0.312 και 0.488, ή αλλιώς το ποσοστό των µικρών διαµερισµάτων είναι 
µεταξύ 31.2% και 48.8%. ∆ηλαδή µε µεγάλη σιγουριά µπορούµε να πούµε πως τα 
µικρά διαµερίσµατα δεν είναι ούτε τα µισά σ’ αυτήν την περιοχή.  

Παρατηρούµε πως το δ.ε. για την αναλογία p των µικρών διαµερισµάτων είναι 
αρκετά µεγάλο (το εύρος του ποσοστού είναι περίπου 20 εκτατοστιαίες µονάδες!). 
Αυτό είναι γιατί το µέγεθος του δείγµατος (n=120) είναι σχετικά µικρό. Για τον 
υπολογισµό δ.ε. για αναλογίες τα δείγµατα πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερα απ’ ότι 
τα δείγµατα αριθµητικών µετρήσεων.  

Αν θέλουµε να µειώσουµε το εύρος του δ.ε. σε w=0.1 (ή σε ποσοστό 10 εκατοστιαίων 
µονάδων) για να έχει µεγαλύτερη ακρίβεια η εκτίµηση µας, τότε από την Εξ 4.17 
βρίσκουµε ότι το µέγιστο µέγεθος n του δείγµατος που θα χρειαστούµε είναι 
(αντικαθιστώντας τις τιµές zα/2= z0.025=1.96 και w=0.1)  

3851.384
1.0

96.1
2

≅=





=n , 

δηλαδή πρέπει να αυξήσουµε περίπου τρεις φορές το µέγεθος του δείγµατος για να 
εκτιµήσουµε την πραγµατική αναλογία µικρών δωµατίων σε 95% δ.ε. εύρους 0.1.  

4.2.4 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης της διασποράς σ2 

Η αµερόληπτη εκτιµήτρια της διασποράς σ2 είναι η δειγµατική διασπορά s2 
που χρησιµοποιούµε σαν σηµειακή εκτίµηση της σ2. Όπως για να βρούµε δ.ε. 
για τη µέση τιµή µ και αναλογία p χρησιµοποιήσαµε τις κρίσιµες τιµές µιας 
γνωστής κατανοµής, έτσι και για να βρούµε δ.ε. για τη σ2 θα 
χρησιµοποιήσουµε τις κρίσιµες τιµές από την κατάλληλη γνωστή κατανοµή 
που είναι η κατανοµή 2Χ . Από το Τµήµα 4.1.2 γνωρίζουµε ότι 

2
12

2
2 ~

)1(
−Χ

−
≡ n

sn

σ
χ , δηλαδή η χ2 ακολουθεί την κατανοµή 2Χ  µε n-1 βαθµούς 

ελευθερίας.  
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Για δοθείσα πιθανότητα 1-α µπορούµε να βρούµε από τον στατιστικό 
πίνακα για τη κατανοµή 2

1−Χn  τις δύο κρίσιµες τιµές 2
2/,1 an−χ  και 2

2/1,1 an −−χ  για τις 

οποίες ισχύει 

Εξ 4.18  .1
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P 2
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2
2
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−
< −−− χ

σ
χ  

Επειδή η 2Χ  δεν είναι συµµετρική έχουµε δύο κρίσιµες τιµές: την αριστερή 
κρίσιµη τιµή 2

2/,1 an−χ  που είναι τέτοια ώστε ( ) 2/P 2
2/,1

2 aan =< −χχ  και τη δεξιά 

κρίσιµη τιµή 2
2/1,1 an −−χ  που είναι τέτοια ώστε ( ) 2/1P 2

2/1,1
2 aan −=< −−χχ  (κι άρα 

( ) 2/P 2
2/1,1

2 aan => −−χχ ). [Εδώ οι δείκτες α/2 και 1-α/2 των κρίσιµων τιµών είναι κι οι 

τιµές της αντίστοιχης αθροιστικής συνάρτησης της κατανοµής 2Χ ]. Στην  Εικόνα 
4.7 παρουσιάζεται η κατανοµή 2Χ  για n-1=24 βαθµούς ελευθερίας καθώς κι οι 
κρίσιµες τιµές της για επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05. 
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Εικόνα 4.7 Κρίσιµες τιµές και ουρές της κατανοµής 2
24Χ . 

Για να βρούµε το (1-α)% δ.ε. της σ2 λύνουµε τις ανισότητες της Εξ 4.18 ως 
προς τη σ2 και βρίσκουµε  
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Η Εξ 4.19 δηλώνει πως το (1-α)% δ.ε. της σ2 είναι  

Εξ 4.20  
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όπου η δειγµατική διασπορά s2 υπολογίζεται από το δείγµα των n 
παρατηρήσεων.  

Το 95% δ.ε. για την τυπική απόκλιση σ έχει σαν άκρα τις τετραγωνικές 
ρίζες των αντίστοιχων άκρων του 95% δ.ε. για τη διασπορά σ2. 

Συνέχεια, Παράδειγµα 4.2 
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Για το χρόνο ανάφλεξης υλικού ταπετσαρίας υπολογίσαµε την εκτίµηση της 
διασποράς του χρόνου ανάφλεξης σ2 από το δείγµα των 30 δοκιµίων και βρήκαµε 

12.42 =s s2. Η ακρίβεια αυτής της εκτίµησης δίνεται από το δ.ε. σε κάποιο επίπεδο 
σηµαντικότητας. Για το τυπικό επίπεδο σηµαντικότητας a=0.05 οι κρίσιµες τιµές είναι  

15.162
025.0,29

2
2/,1 ==− χχ an  και 77.452

975.0,29
2

2/1,1 ==−− χχ an . Το 95% δ.ε. για τη 

διασπορά σ2 είναι  

( )40.7,61.2
15.16

12.429
,

77.45

12.429
=






 ⋅⋅

. 

Το 95%δ.ε. για την τυπική απόκλιση σ του χρόνου ανάφλεξης είναι  

( ) ( )72.2,61.140.7,61.2 = . 

4.2.5 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης της διαφοράς δύο µέσων τιµών  

Σε πολλές εφαρµογές µας ενδιαφέρει να συγκρίνουµε δύο πληθυσµούς ως 
προς µια µεταβλητή, π.χ. να διερευνήσουµε αν ένα υλικό κατασκευής είναι 
καλύτερο (πιο ανθεκτικό, εύκαµπτο κτλ) από ένα άλλο. Το ερώτηµα που 
θέτουµε συνήθως είναι αν κατά µέσο όρο η µεταβλητή είναι ίδια στους δύο 
πληθυσµούς κι αν όχι σε ποιόν πληθυσµό είναι µεγαλύτερη και κατά πόσο. 
Έτσι για δύο υλικά κατασκευής Α και Β θέλουµε να διερευνήσουµε αν κατά 
µέσο όρο τα υλικά είναι του ίδιου επίπεδου ανθεκτικότητας, ευκαµψίας κτλ, κι 
αν δεν είναι, ποιο είναι «καλύτερο» από το άλλο και κατά πόσο. Η προσέγγιση 
αυτή συνιστά τη σύγκριση των µέσων τιµών της µεταβλητής στον έναν και 
στον άλλο πληθυσµό. Αντί όµως να διερευνήσουµε αν ισχύει για τις δύο µέσες 
τιµές µ1 = µ2, διαλέγουµε να θέσουµε το ερώτηµα ως µ1 - µ2 = 0 κι 
αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα ως εκτίµηση της διαφοράς των δύο µέσων 
τιµών.  

Θέλουµε λοιπόν να εκτιµήσουµε τη διαφορά των µέσων τιµών µ1 και µ2 δύο 
ανεξάρτητων τ.µ. X1 και X2 έχοντας δύο δείγµατα µεγέθους n1 και n2 από τον 
πληθυσµό της X1 και τον πληθυσµό της X2 αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι τα 
δείγµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους.  

Η σηµειακή εκτίµηση της διαφοράς µ1 - µ2 είναι απλά η διαφορά των 
δειγµατικών µέσων τιµών 21 xx − . Για το διάστηµα εµπιστοσύνης (δ.ε.) της 
διαφοράς µ1 - µ2 πρέπει να ελέγξουµε την κατανοµή της εκτιµήτριας 21 xx − , 
όπως κάναµε στην εκτίµηση δ.ε. για τη µέση τιµή x . 

Γνωστές διασπορές 

Θεωρούµε ότι γνωρίζουµε τις διασπορές 2
1σ  και 2

2σ  των X1 και X2. 
Υποθέτουµε επίσης ότι είτε το δείγµα είναι αρκετά µεγάλο ή η κατανοµή των 
X1 και X2 είναι κανονική. Τότε η εκτιµήτρια 21 xx −  ακολουθεί κανονική 
κατανοµή µε µέση τιµή  

Εξ 4.21  [ ] 212121
µµµ −=−Ε≡− xxxx  

και διασπορά  

Εξ 4.22  [ ]
2

2
2

1

2
1
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21 nn
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σσσ +=−≡− . 
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Αν οι X1 και X2 είναι οµοσκεδαστικές, δηλαδή 22
2

2
1 σσσ == , τότε η διασπορά 

είναι  









+=−

21

22 11
21 nnxx σσ . 

 

Η διαδικασία είναι ίδια όπως για την εύρεση του διαστήµατος 
εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή µ αν κάνουµε τις παρακάτω αντικαταστάσεις: 

 Εκτιµήτρια    x  ⇒ 21 xx −  

 Μέση τιµή εκτιµήτριας  µ  ⇒ 21 µµ −   

 ∆ιασπορά εκτιµήτριας  
n

2σ
 ⇒ 

2

2
2

1

2
1

nn

σσ
+  

Εποµένως το (1-α)% διάστηµα εµπιστοσύνης της  διαφοράς µ1 - µ2 είναι  

Εξ 4.23  ( )
2

2
2

1

2
1

2/21 nn
zxx a

σσ
+⋅±− . 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πράξη όταν εκτιµάµε το δ.ε. της 
διαφοράς µ1 - µ2 θέλουµε να διαπιστώσουµε αν κατά µέσο όρο η µια τ.µ. είναι 
διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) από την άλλη και αν είναι θέλουµε 
επίσης να εκτιµήσουµε το µέγεθος αυτής της διαφοράς. Το δ.ε. λοιπόν το 
ερµηνεύουµε ως εξής: 

• Αν περιέχει το µηδέν τότε δε µπορούµε να πούµε ότι οι µέσες τιµές των 
τ.µ. X1 και X2 διαφέρουν για το επίπεδο εµπιστοσύνης που 
χρησιµοποιήσαµε και µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα. 

• Αν είναι θετικό τότε µπορούµε να πούµε πως για το επίπεδο 
εµπιστοσύνης που χρησιµοποιήσαµε η τ.µ. X1 είναι κατά µέσο όρο 
µεγαλύτερη από τη X2 κατά ένα ποσό που κυµαίνεται στα όρια του 
διαστήµατος που εκτιµήσαµε. 

• Ανάλογα ερµηνεύουµε το διάστηµα εµπιστοσύνης όταν είναι αρνητικό. 

Παράδειγµα 4.4 

Στο Παράδειγµα 2.4 µελετήσαµε το χρόνο ανάφλεξης σε δύο δείγµατα από δύο υλικά 
ταπετσαρίας Α και Β µεγέθους n1=30 και n2=20, αντίστοιχα. Οι παρατηρήσεις δίνονται 
στον Πίνακας 2.3 για το υλικό Α και στον Πίνακας 2.7 για το υλικό Β. Ενδιαφερόµαστε 
να διαπιστώσουµε αν ο χρόνος ανάφλεξης του υλικού Α είναι κατά µέσο όρο 
διαφορετικός από αυτόν του υλικού Β. Γι αυτό θέλουµε να εκτιµήσουµε το 95% δ.ε. 
για τη διαφορά των µέσων τιµών µ1 και µ2 του χρόνου ανάφλεξης του υλικού Α και Β 
αντίστοιχα. Θεωρούµε εδώ πως η διασπορά είναι κοινή και γνωστή και είναι 

42 =σ s2 (όπου s2 είναι δευτερόλεπτα στο τετράγωνο).  

Από τους πίνακες συχνοτήτων, τα ιστογράµµατα και τα φυλλογραφήµατα που 
παρουσιάσαµε στο Παράδειγµα 2.4 διαπιστώνουµε πως µπορούµε να δεχτούµε ότι η 
κατανοµή του χρόνου ανάφλεξης και για τα δύο υλικά είναι κανονική (δες Παράδειγµα 
2.4). Επίσης στο ίδιο παράδειγµα υπολογίσαµε τις δειγµατικές µέσες τιµές για τους 
χρόνους ανάφλεξης και βρήκαµε για το υλικό Α 59.51 =x s και για το υλικό Β 
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46.42 =x s. Η διαφορά τους είναι 13.121 =− xx s. Το 95% δ.ε. για τη διαφορά µ1 - µ2 

δίνεται από την Εξ 4.23, όπου z0.025=1.96 και 422
2

2
1 === σσσ s2 

( )262.2,002.0132.113.1
20

1

30

1
496.113.1 −±=






 +⋅⋅± . 

Το αποτέλεσµα είναι οριακό ως προς το µηδέν και δε µπορούµε να συµπεράνουµε 
σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο 
υλικών ως προς το µέσο χρόνο ανάφλεξης. Φαίνεται πάντως πως το υλικό Α κατά 
µέσο όρο αργεί να πάρει φωτιά περισσότερο απ’ ότι το υλικό Β. Συµπεραίνουµε πως 
κατά µέσο όρο το υλικό Α παίρνει φωτιά από 0s ως 2.3s πιο αργά από το υλικό Β. 
Για να διαπιστώσουµε αν µπορούµε πράγµατι να ισχυριστούµε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µ1 - µ2 χρειαζόµαστε µεγαλύτερο δείγµα για να µικρύνει το εύρος του 95% 
δ.ε. και να δούµε αν θα περιέχει το µηδέν ή όχι.    

Άγνωστες διασπορές, µεγάλο µέγεθος δείγµατος 

Συνήθως όταν δε γνωρίζουµε τις µ1, µ2, αγνοούµε και τις διασπορές 2
1σ , 2

2σ . 
Όταν το δείγµα είναι µεγάλο (n > 30) µπορούµε να αντικαταστήσουµε στην Εξ 
4.23 τις 2

1σ , 2
2σ  µε τις δειγµατικές διασπορές 2

1s , 2
2s  και να εκτιµήσουµε έτσι το 

διάστηµα εµπιστοσύνης για τη διαφορά µ1 - µ2, 

Εξ 4.24  ( )
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Άγνωστες διασπορές, µικρό µέγεθος δείγµατος 

Όταν το µέγεθος του ενός ή και των δύο δειγµάτων είναι µικρό η εκτίµηση του 
δ.ε. για τη διαφορά µ1 - µ2 είναι πιο περίπλοκη. Στην περίπτωση που οι 
κατανοµές των X1 και X2 δε δίνονται να είναι κανονικές (ή δεν φαίνονται να 
είναι κανονικές από τη µελέτη των δεδοµένων), δε µπορούµε γενικά να 
προσδιορίσουµε την κατανοµή της διαφοράς 21 xx −  για να εκτιµήσουµε έτσι 
το δ.ε.. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταφύγουµε σε µή-παραµετρική 
προσέγγιση. 

Υποθέτουµε στη συνέχεια πως οι κατανοµές των X1 και X2 είναι κανονικές 
κι επιπλέον οµοσκεδαστικές ( 22

2
2
1 σσσ == ). Αφού δε γνωρίζουµε την κοινή 

διασπορά σ2 χρειαζόµαστε την εκτίµηση της. Ορίζουµε τη δειγµατική κοινή 
διασπορά (sample pooled variance) 2

ps  ως συνάρτηση των 2
1s  και 2

2s  

Εξ 4.25  
2

)1()1(

21

2
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2
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nn
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Μπορεί να δειχθεί ότι η 2
ps  είναι αµερόληπτη εκτιµήτρια της κοινής 

διασποράς σ2. Με τη βοήθεια της 2
ps  η εκτίµηση της διασποράς της διαφοράς 

21 xx −  είναι 







+

21

2 11

nn
s p . Για την εκτιµήτρια 21 xx −  µπορούµε να ορίσουµε τον 

παρακάτω µετασχηµατισµό που ακολουθεί κατανοµή student µε n1 + n2 - 2 
βαθµούς ελευθερίας 
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από το οποίο προκύπτει πως το (1-a)% δ.ε. της διαφοράς µ1 - µ2 είναι 

 

Εξ 4.26  ( )
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Συνέχεια, Παράδειγµα 4.4 

Για το προηγούµενο παράδειγµα ας υποθέσουµε πως η διασπορά του χρόνου 
ανάφλεξης για τα δύο υλικά ταπετσαρίας είναι άγνωστη. Από τα ιστογράµµατα και 
φυλλογραφήµατα στο Παράδειγµα 2.4 φαίνεται ο χρόνος ανάφλεξης για το υλικό Α να 
έχει µεγαλύτερη διασπορά απ’ ότι για το υλικό Β. Μάλιστα βρήκαµε ότι οι δειγµατικές 
διασπορές είναι 12.42

1 =s s2 για το υλικό Α και 11.22
2 =s s2 για το υλικό Β. ∆εχόµαστε 

όµως ότι η διασπορά δε διαφέρει σηµαντικά στα δύο υλικά. ∆εχόµαστε επίσης ότι ο 
χρόνος ανάφλεξης και για τα δύο υλικά ακολουθεί κανονική κατανοµή. Επειδή όµως 
τα δείγµατα είναι σχετικά µικρά θα υποθέσουµε ότι η διαφορά 21 xx −  ακολουθεί 
κατανοµή student κι όχι κανονική.  

Από τις δειγµατικές διασπορές 2
1s  και 2

2s  βρίσκουµε από την Εξ 4.25 ότι η 
δειγµατική κοινή διασπορά είναι  

324.3
48

11.21912.4292 =
⋅+⋅

=ps  και 823.1=ps . 

Οι βαθµοί ελευθερίας είναι n1 + n2 – 2=48 και για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% 
βρίσκουµε από τον στατιστικό πίνακα για την κατανοµή student την κρίσιµη τιµή 

01.2025.0,48 =t (πολύ κοντά στην αντίστοιχη κρίσιµη τιµή za/2=1.96 της τυπικής 
κανονικής κατανοµής γιατί οι βαθµοί ελευθερίας είναι πολλοί). Το 95% δ.ε. είναι 
( 13.121 =− xx s) 

( )188.2,072.0058.113.1
20

1

30

1
823.101.213.1 ±=+⋅± . 

Το παραπάνω αποτέλεσµα µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε ότι σε 95% επίπεδο 
εµπιστοσύνης τα δύο υλικά διαφέρουν ως προς το χρόνο ανάφλεξης και κατά µέσο 
όρο το υλικό Α καίγεται από 0.072s ως 2.188s πιο αργά από το υλικό Β. Αυτό το δ.ε. 
της διαφοράς µ1 - µ2 διαφέρει αρκετά από αυτό που βρήκαµε στο Παράδειγµα 4.4 
όπου υποθέσαµε την κοινή διασπορά 42 =σ s2.  

Παρατηρήσεις 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισµό του διαστήµατος 
εµπιστοσύνης της µ1 - µ2 είναι οι ίδιες όπως για τη µ. Σ' αυτές προστίθεται και 
το αν οι διασπορές των X1 και X2 µπορούν να υποτεθούν ίσες ή όχι. 

Στον Πίνακας 4.2 συνοψίζεται η εκτίµηση του δ.ε. της µ1 - µ2 στις διάφορες 
περιπτώσεις. Υπάρχει φανερή αντιστοιχία των περιπτώσεων για το δ.ε. της 
µέσης τιµής µ (Πίνακας 4.1) και το δ.ε. της διαφοράς δύο µέσων τιµών  µ1 - µ2 
(Πίνακας 4.2, οι έξι πρώτες σειρές). Για τη διαφορά µέσων τιµών υπάρχει 
ακόµα η περίπτωση των άνισων κι αγνώστων διασπορών σε συνδυασµό µε 
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µικρά δείγµατα (τελευταία σειρά του Πίνακας 4.2) για την οποία δεν µπορούµε 
να καθορίσουµε την κατανοµή της εκτιµήτριας 21 xx − και απ' αυτήν να βρούµε 
το δ.ε.. Σ' αυτήν την περίπτωση ούτε η µη παραµετρική εκτίµηση µπορεί να 
δώσει δ.ε. (για τη διάµεσο).  

Για το διάστηµα εµπιστοσύνης της διαφοράς µέσων τιµών υποθέσαµε ότι 
οι τ.µ. X1 και X2 είναι ανεξάρτητες. ∆ε θα ασχοληθούµε µε την περίπτωση που 
οι X1 και X2 είναι εξαρτηµένες (όταν δηλαδή έχουµε ζευγαρωτές παρατηρήσεις) 
γιατί τέτοια προβλήµατα δεν παρουσιάζονται συχνά στη µηχανική.  

 

διασπορές 
των X1, X2 

κατανοµές 
των X1, X2 

n1, n2 κατανοµή της 21 xx −  δ.ε.της 21 xx −  
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γνωστές µη 
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άγνωστες  
και ίσες 

κανονική µικρά ( ) ( )
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άγνωστες  
και ίσες 

µη 
κανονική 

µικρά µη-παραµετρική  µη-παραµετρικό 

άγνωστες  
και άνισες 

 µικρά ---- ---- 

Πίνακας 4.2 Εκτίµηση του δ.ε. της διαφοράς µ1 - µ2 ανάλογα µε τη γνώση 
των διασπορών και κατανοµών των τ.µ. X1 και X2 καθώς και των µεγεθών n1 και n2 
των αντιστοίχων δειγµάτων. 

4.2.6 ∆ιάστηµα της διαφοράς δύο αναλογιών p1 – p2 

Η εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης της διαφοράς δύο αναλογιών p1 – p2 
παρουσιάζεται όταν θέλουµε να συγκρίνουµε δύο πληθυσµούς ως προς µια 
ιδιότητα, δηλαδή αν η αναλογία p1 των στοιχείων που πληρούν µια ιδιότητα 
στον ένα πληθυσµό είναι διαφορετική, κι αν ναι κατά πόσο, από την 
αντίστοιχη αναλογία p2 του άλλου πληθυσµού. Για παράδειγµα, θέλουµε να 
δούµε κατά πόσο διαφέρει η αναλογία κοριτσιών στην Πολυτεχνική Σχολή και 
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στη Φυσικοµαθηµατική ή θέλουµε να διερευνήσουµε αν η αναλογία µικρών 
διαµερισµάτων είναι ίδια σε δύο πόλεις.  

Η σηµειακή εκτίµηση της διαφοράς p1 – p2 δίνεται από τη διαφορά των 

1

1
1ˆ

n

m
p =  και 

2

2
2ˆ

n

m
p = , όπου m1 είναι το πλήθος «επιτυχιών» στο δείγµα 

µεγέθους n1 από τον πρώτο πληθυσµό και m2 είναι το πλήθος «επιτυχιών» 
στο δείγµα µεγέθους n2 από το δεύτερο πληθυσµό.  

Γνωρίζουµε ότι για µεγάλα n1 και n2 η κατανοµή της εκτιµήτριας 21 ˆˆ pp −  
είναι κανονική µε µέση τιµή  

[ ] 2121 ˆˆ pppp −=−Ε , 
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Κάνοντας το γνωστό µετασχηµατισµό σε τυπική κανονική κατανοµή έχουµε  

Εξ 4.27  
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Αντικαθιστώντας στον τύπο της διασποράς τις άγνωστες αναλογίες p1 και 
p2 µε τις δειγµατικές εκτιµήσεις 1p̂  και 2p̂  βρίσκουµε το (1-a)% δ.ε. της 
διαφοράς p1 – p2  
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Για την εκτίµηση της διασποράς της εκτιµήτριας 21 ˆˆ pp − , µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι οι αναλογίες p1 και p2 δε διαφέρουν και να χρησιµοποιήσουµε 
την εκτίµηση της κοινής αναλογίας p̂  που ορίζεται ως  
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Τότε η διασπορά της 21 ˆˆ pp −  δίνεται ως  
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και το δ.ε. της διαφοράς p1 – p2 δίνεται από τη σχέση 

Εξ 4.29  ( ) 
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Παράδειγµα 4.5 

Θέλουµε να εκτιµήσουµε αν υπάρχει διαφορά στο ποσοστό των µικρών 
διαµερισµάτων σε δύο περιοχές. Για την περιοχή Α έχουµε το δείγµα που µελετήσαµε 
στο Παράδειγµα 4.3, δηλαδή σε n1 = 120 διαµερίσµατα βρήκαµε m1 = 48 µικρά 
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διαµερίσµατα (µε ένα ή δύο δωµάτια). Από ένα δείγµα n2 = 100  διαµερισµάτων σε 
µια άλλη περιοχή Β βρήκαµε m2 = 60 µικρά διαµερίσµατα.  

Η εκτίµηση από τα δείγµατα για τις αναλογίες µικρών διαµερισµάτων είναι 

4.0
120

48
ˆ1 ==p  για την περιοχή Α και 6.0

100

60
ˆ 2 ==p  για την περιοχή Β. Η διαφορά 

είναι 2.0ˆˆ 21 −=− pp  (σε ποσοστό είναι –20%) κι από το 95% δ.ε. µπορούµε να 
κρίνουµε αν είναι στατιστικά σηµαντική. Από την Εξ 4.28 και για za/2 =1.96 βρίσκουµε 

( ) ( ) ( )07.0,33.013.02.0
100

6.016.0

120

4.014.0
96.12.0 −−±−=

−⋅
+

−⋅
⋅±− . 

To 95% δ.ε. δεν περιέχει το 0 κι άρα µε βάση αυτά τα δείγµατα και σ' αυτό το 
επίπεδο εµπιστοσύνης συµπεραίνουµε ότι η αναλογία µικρών διαµερισµάτων είναι 
από 0.07 ως 0.33 µικρότερη στην περιοχή Α, ή αλλιώς το ποσοστό των µικρών 
διαµερισµάτων είναι κατά 7% - 0.33% µικρότερο στην περιοχή Α.  

Τα διαστήµατα εµπιστοσύνης, πέρα από το ότι δίνουν ένα εύρος τιµών για 
την παράµετρο που µελετάµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουµε αν µια 
συγκεκριµένη τιµή της παραµέτρου είναι πιθανή βλέποντας αν ανήκει στο 
διάστηµα εµπιστοσύνης. Έτσι, στο τελευταίο παράδειγµα, ελέγχοντας αν η 
τιµή µηδέν ανήκει στο διάστηµα εµπιστοσύνης µας επιτρέπει στην ουσία να 
ελέγξουµε αν οι δύο αναλογίες διαφέρουν σηµαντικά ή όχι.  
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5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ 
Στα προηγούµενα κεφάλαια ασχοληθήκαµε µε µια τ.µ. κι εκτιµήσαµε τις 
παραµέτρους της. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε πως µια τ.µ. 
µεταβάλλεται όταν αλλάζει µια άλλη µεταβλητή (τυχαία ή µη).  

Πρώτα θα µελετήσουµε τη σχέση δύο τ.µ. X και Y. Συχνά στη µελέτη ενός 
τεχνικού συστήµατος ενδιαφερόµαστε να προσδιορίσουµε τη σχέση µεταξύ 
δύο µεταβλητών του συστήµατος. Για παράδειγµα στην κατασκευή ενός 
κτιρίου µας ενδιαφέρει η σχέση της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου και της 
επιφάνειας που καλύπτεται από παράθυρα. Θα προσδιορίσουµε και θα 
εκτιµήσουµε το συντελεστή συσχέτισης που µετράει τη γραµµική συσχέτιση 
δύο τ.µ..  

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τη συναρτησιακή σχέση εξάρτησης µιας τ.µ. 
Y ως προς µια άλλη µεταβλητή X. Η σχέση αυτή είναι πιθανοκρατική (δηλαδή 
δίνεται µε τυχαιότητα κι όχι µε πλήρη βεβαιότητα) κι ορίζεται µε την κατανοµή 
της Y για κάθε τιµή της X. Για παράδειγµα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
µιας κατοικίας είναι τ.µ. µε κατανοµή που µεταβάλλεται µε το µέγεθος του 
σπιτιού. Συνήθως η µεταβολή αφορά µόνο τη µέση τιµή (κι ορισµένες φορές 
και τη διασπορά). Γι αυτό κι η περιγραφή της µεταβολής της Y ως προς τη X 
περιορίζεται στη µέση τιµή της Y για κάθε τιµή της X, δηλαδή θέλουµε να 
εκτιµήσουµε τη δεσµευµένη µέση τιµή ]|[ ΧΥΕ  κι αυτό γίνεται µε τη λεγόµενη 
ανάλυση παλινδρόµησης. Θα µελετήσουµε µόνο την απλή γραµµική 
παλινδρόµηση, δηλαδή θα περιοριστούµε να εκτιµήσουµε τη γραµµική σχέση 
για τη µέση τιµή ]|[ ΧΥΕ  ως προς µια τ.µ. X. 

5.1 Συσχέτιση δύο τ.µ. 
∆ύο τ.µ. X και Y µπορεί να συσχετίζονται µε κάποιο τρόπο. Αυτό συµβαίνει 
όταν επηρεάζει η µία την άλλη, ή αν δεν αλληλοεπηρεάζονται όταν 
επηρεάζονται και οι δύο από µια τρίτη µεταβλητή. Για παράδειγµα η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το µέγεθος του σπιτιού µπορούν να 
θεωρηθούν σαν δύο τ.µ. που συσχετίζονται, όπου η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας εξαρτάται από το µέγεθος του σπιτιού (το αντίθετο δεν έχει πρακτική 
σηµασία). Μπορούµε επίσης να θεωρήσουµε τη συσχέτιση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και µε την κατανάλωση νερού, αλλά εδώ δεν εξαρτάται η 
µια τ.µ. από την άλλη παρά εξαρτιούνται κι οι δύο από το µέγεθος του σπιτιού.  

Στη συνέχεια θα θεωρήσουµε ότι οι δύο τ.µ. X και Y είναι συνεχείς, δηλαδή 
παίρνουν αριθµητικές τιµές. Για διακριτές τ.µ. µπορούµε πάλι να ορίσουµε 
κάποιο µέτρο συσχέτισης τους αλλά δε θα µας απασχολήσει εδώ.  

5.1.1 Ο συντελεστής συσχέτισης ρ 

Ας θεωρήσουµε δύο τ.µ. X και Y µε διασπορά 2
Xσ  και 2

Yσ , αντίστοιχα, και 
συνδιασπορά XYσ . Στο Τµήµα 3.2.5 είχαµε εξηγήσει τη σηµασία της 
συνδιασποράς και δώσαµε το µαθηµατικό ορισµό της µε την Εξ 3.18. Η 
συνδιασπορά εκφράζει τη γραµµική συσχέτιση δύο τ.µ., δηλαδή την 
αναλογική µεταβολή (αύξηση ή µείωση) της µιας τ.µ. που αντιστοιχεί σε 
µεταβολή της άλλης µεταβλητής. Η συνδιασπορά είναι ένα ποσοτικό µέγεθος 
κι η µονάδα µέτρησης της εξαρτάται από τις µονάδες µέτρησης των δύο τ.µ.. 
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Γι αυτό και ως µέτρο γραµµικής συσχέτισης των X και Y χρησιµοποιείται ο 
συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) ρ που ορίζεται ως 

Εξ 5.1    
YX

XY

σσ
σρ =  

(ο ορισµός του ρ είχε δοθεί επίσης µε την Εξ 3.19 στο Τµήµα 3.2.5). Όπως 
φαίνεται από τον ορισµό στην Εξ 5.1, ο συντελεστής συσχέτισης ρ δεν 
εξαρτάται από τη µονάδα µέτρησης των X και Y και είναι συµµετρικός ως προς 
τις X και Y. Ο συντελεστής συσχέτισης ρ παίρνει τιµές στο διάστηµα [-1,1]. Η 
ερµηνεία των ακραίων τιµών του ρ µας βοηθά να καταλάβουµε τη σηµασία 
του ρ: 

1. ρ=1: υπάρχει τέλεια θετική σχέση µεταξύ των X και Y. 

2. ρ=0: δεν υπάρχει καµιά (γραµµική) σχέση µεταξύ των X και Y. 

3. ρ=-1: υπάρχει τέλεια αρνητική σχέση µεταξύ των X και Y. 

Όταν 1±=ρ  η σχέση είναι αιτιοκρατική κι όχι πιθανοκρατική γιατί γνωρίζοντας 
την τιµή της µιας τ.µ. γνωρίζουµε και την τιµή της άλλης τ.µ. ακριβώς. Όταν ο 
συντελεστής συσχέτισης είναι κοντά στο -1 ή 1 η γραµµική συσχέτιση των δύο 
τ.µ. είναι ισχυρή (συνήθως χαρακτηρίζουµε ισχυρές τις συσχετίσεις όταν 

9.0>ρ ) ενώ όταν είναι κοντά στο 0 οι τ.µ. είναι πρακτικά ασυσχέτιστες. 

5.1.2 Σηµειακή εκτίµηση του συντελεστή συσχέτισης 

Όταν έχουµε παρατηρήσεις των δύο τ.µ. X και Y κατά ζεύγη  

( ) ( ) ( ){ }nn yxyxyx ,,,,,, 2211 … , 

µπορούµε να εκτιµήσουµε τη συσχέτιση τους ποιοτικά από το διάγραµµα 
διασποράς (scatter diagram), που είναι η απεικόνιση των σηµείων 
( ) ,,,1,, niyx ii …= στο καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων.  

Στην Εικόνα 5.1 παρουσιάζονται τυπικά διαγράµµατα διασποράς για 
ισχυρές κι ασθενείς σχέσεις δύο τ.µ. X και Y. Στην Εικόνα 5.1α και Εικόνα 5.1δ 
η σχέση είναι τέλεια (ρ=1 και ρ=-1 αντίστοιχα), στην Εικόνα 5.1β και Εικόνα 
5.1ε είναι ισχυρή (θετική µε ρ=0.97 κι αρνητική µε ρ=-0.97 αντίστοιχα) και στην 
Εικόνα 5.1γ και Εικόνα 5.1ζ είναι λιγότερο ισχυρή (θετική µε ρ=0.8 κι αρνητική 
µε ρ=-0.8 αντίστοιχα). Στην Εικόνα 5.1η είναι ρ=0 γιατί οι τ.µ. X και Y είναι 
ανεξάρτητες ενώ στην Εικόνα 5.1θ είναι πάλι ρ=0 αλλά οι X και Y δεν είναι 
ανεξάρτητες παρά συσχετίζονται µόνο µη-γραµµικά. Τέλος για την Εικόνα 5.1ι 
ο συντελεστής συσχέτισης δεν ορίζεται γιατί η Y είναι σταθερή ( 0=Yσ  στον 
ορισµό του ρ στην Εξ 5.1). 

Η σηµειακή εκτίµηση του συντελεστή συσχέτισης ρ του πληθυσµού από το 
δείγµα των n ζευγαρωτών παρατηρήσεων των X και Y γίνεται µε την 
αντικατάσταση στην Εξ 5.1 της συνδιασποράς XYσ  και των τυπικών 
αποκλίσεων Xσ  και Yσ  από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις από το δείγµα  

Εξ 5.2    
YX

XY

ss

s
r =≡ρ̂ . 
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Η αµερόληπτη εκτιµήτρια XYs  δίνεται ως 

Εξ 5.3  ( )( ) 







−

−
=−−

−
= ∑∑

==

n

i
ii

n

i
iiXY yxnyx

n
yyxx

n
s

11 1

1

1

1
. 

Οι αµερόληπτες εκτιµήτριες των τυπικών αποκλίσεων Xσ  και Yσ  προκύπτουν 

ως τετραγωνικές ρίζες των δειγµατικών διασπορών 2
Xs  και 2

Ys , που δίνονται 
από το γνωστό τύπο της Εξ 2.4. Από τα παραπάνω προκύπτει η έκφραση της 
εκτιµήτριας r  

Εξ 5.4  
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Εικόνα 5.1 ∆ιάγραµµα διασποράς δύο τ.µ. X και Y από n=20 παρατηρήσεις 

που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση στα σχήµατα (α), (β) και (γ), αρνητική 
συσχέτιση στα σχήµατα (δ), (ε) και (ζ) και καθόλου συσχέτιση στα σχήµατα (η), (θ) 
και (ι). Σε κάθε σχήµα δίνεται η πραγµατική τιµή του συντελεστή συσχέτισης ρ κι η 
δειγµατική r. Στο (ι) ο συντελεστής συσχέτισης δεν ορίζεται. 

Στην Εικόνα 5.1 δίνεται ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης r για κάθε 
περίπτωση. Επειδή το δείγµα είναι µικρό (n=20) η τιµή του r δεν είναι πάντα 
κοντά στην πραγµατική τιµή ρ. Αυτό συµβαίνει γιατί η εκτιµήτρια r όπως 
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δίνεται στην Εξ 5.4 είναι µια τ.µ. που εξαρτάται από τις τιµές και το πλήθος 
των ζευγών των παρατηρήσεων. 

Μια ισοδύναµη έκφραση της συσχέτισης δύο τ.µ. δίνεται από την 
ποσότητα r2 που λέγεται και συντελεστής προσδιορισµού (coefficient of 
determination), ο οποίος αναφέρεται συχνά σε ποσοστιαίες µονάδες ως 100r2. 
Ο συντελεστής προσδιορισµού δίνει το ποσοστό µεταβλητότητας των τιµών 
της Y που υπολογίζεται από τη X (κι αντίστροφα) κι είναι ένας χρήσιµος 
τρόπος να συνοψίσουµε τη συσχέτιση δύο τ.µ..   

Παράδειγµα 5.1 (κατανάλωση νερού και ρεύµατος) 
Θέλουµε να διερευνήσουµε τη συσχέτιση της κατανάλωσης νερού και κατανάλωσης 
ρεύµατος νοικοκυριού και γι αυτό πήραµε τις µηνιαίες µετρήσεις της κατανάλωσης 
νερού και ρεύµατος για κάποιο µήνα από 20 νοικοκυριά. Τα δεδοµένα 
παρουσιάζονται στον Πίνακας 5.1.  

Α/Α Νερό xi (m
3) Ρεύµα yi (kW/h) 

1 4.0 150 
2 7.2 170 
3 8.0 280 
4 9.5 320 
5 11.3 380 
6 12.0 250 
7 12.4 390 
8 12.8 420 
9 13.4 380 

10 14.0 430 
11 15.9 570 
12 18.0 520 
13 20.2 522 
14 21.3 580 
15 23.1 540 
16 25.0 590 
17 28.0 680 
18 29.0 630 
19 31.2 710 
20 33.0 800 

Πίνακας 5.1  ∆εδοµένα κατανάλωσης νερού (xi) και κατανάλωσης ρεύµατος 
(yi) από 20 νοικοκυριά. 

Ποιοτικά µπορούµε να δούµε την συσχέτιση της κατανάλωσης νερού και 
ρεύµατος από το διάγραµµα διασποράς στην Εικόνα 5.2. Από το διάγραµµα 
διασποράς συµπεραίνουµε πως η συσχέτιση της κατανάλωσης νερού και ρεύµατος 
είναι θετική και ισχυρή.  

Για να βρούµε τον συντελεστή συσχέτισης r υπολογίζουµε πρώτα τα παρακάτω 

465.17=x    6.465=y  

53.7471
20

1

2 =∑
=i

ix   4944184
20

1

2 =∑
=i

iy   4.190129
20

1

=∑
=i

ii yx . 

Από την Εξ 5.4 βρίσκουµε 
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( ) ( )
952.0

6.465204944184465.172053.7471

6.465465.17204.190129
22
=

⋅−⋅⋅−

⋅⋅−
=r . 

Η τιµή του δειγµατικού συντελεστή συσχέτισης δηλώνει επίσης την ισχυρή θετική 
συσχέτιση. Η µεταβλητότητα της µιας τ.µ. (κατανάλωση νερού ή ρεύµατος) µπορεί να 
εξηγηθεί από τη συσχέτιση της µε την άλλη κατά ποσοστό που δίνεται από το 
συντελεστή προσδιορισµού και είναι %6.90952.0100100 22 =⋅=r . Συµπεραίνουµε 
λοιπόν πως η γνώση της µιας τ.µ. µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε την άλλη µε 
µεγάλη ακρίβεια.  

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση r του συντελεστή συσχέτισης µπορεί 
να αλλάξει σηµαντικά µε την πρόσθεση ή αφαίρεση λίγων παρατηρήσεων γιατί το 
µέγεθος του δείγµατος είναι µικρό.  
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Εικόνα 5.2 ∆ιάγραµµα διασποράς για την κατανάλωση νερού (x) και την 

κατανάλωση ρεύµατος (y) από τα δεδοµένα του Πίνακας 5.1. 

Για τον συντελεστή συσχέτισης ρ µπορούµε να υπολογίσουµε διαστήµατα 
εµπιστοσύνης κάτω από την υπόθεση ότι η κοινή κατανοµή των Χ και Υ είναι 
κανονική. 

5.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 
Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τη µεταβλητότητα µιας τ.µ. Υ χρησιµοποιώντας 
την πληροφορία που έχουµε για κάποια άλλη µεταβλητή Χ κάνοντας τη 
λεγόµενη ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis). Γενικά η ανάλυση 
παλινδρόµησης αναφέρεται στη µελέτη της εξάρτησης µιας τ.µ. Υ, που την 
ονοµάζουµε εξαρτηµένη µεταβλητή (dependent variable), από µια µεταβλητή 
Χ που την ονοµάζουµε ανεξάρτητη µεταβλητή (independent variable) ή κι 
από περισσότερες από µια µεταβλητές. Εδώ θα ασχοληθούµε µε την πιο 
απλή σχέση εξάρτησης που είναι η γραµµική και θα περιορίσουµε την 
ανάλυση παλινδρόµησης σε µια µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή, δηλαδή θα 
ασχοληθούµε µε την απλή γραµµική παλινδρόµηση (simple linear 
regression). 

Ενώ λοιπόν η συσχέτιση είναι συµµετρική ως προς τις δύο τ.µ. Χ και Υ, στην 
παλινδρόµηση η εξαρτηµένη µεταβλητή Υ «καθοδηγείται» από την ανεξάρτητη 
µεταβλητή Χ. Γι αυτό και στην ανάλυση που κάνουµε παίζει ρόλο ποιο από τα 
δύο µεγέθη που µετράµε ορίζουµε σαν ανεξάρτητη µεταβλητή και ποιο σαν 
εξαρτηµένη. Για παράδειγµα, αν θέλουµε να διερευνήσουµε την επίδραση του 
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µεγέθους της κατοικίας στην κατανάλωση νερού του νοικοκυριού, τότε ζητάµε 
να εκτιµήσουµε την (γραµµική) εξάρτηση της κατανάλωσης νερού από το 
µέγεθος της κατοικίας. Είναι φανερό λοιπόν πως η εξαρτηµένη µεταβλητή Υ 
είναι η κατανάλωση νερού κι η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ είναι το µέγεθος της 
κατοικίας.  

5.2.1 Το πρόβληµα της απλής γραµµικής παλινδρόµησης 

Η εξαρτηµένη τ.µ. Υ ακολουθεί κάποια κατανοµή. Επειδή µας ενδιαφέρει η 
συµπεριφορά της Υ για κάθε δυνατή τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ 
θέλουµε να µελετήσουµε τη δεσµευµένη κατανοµή της Υ για κάθε τιµή x της Χ. 
Με αναφορά στην αθροιστική δεσµευµένη κατανοµή ζητάµε να εκτιµήσουµε 
την )|( xXyFY =  για κάθε τιµή x της Χ. Αυτό είναι ένα αρκετό περίπλοκο 
πρόβληµα που στην πράξη συνήθως δε χρειάζεται να λύσουµε. Περιορίζουµε 
λοιπόν τη µελέτη του προβλήµατος της παλινδρόµησης στη δεσµευµένη µέση 
τιµή ]|[ xXY =Ε . Υποθέτοντας πως η γραµµική εξάρτηση µπορεί να αποδοθεί 
από γραµµική σχέση έχουµε  

Εξ 5.5   xxXY βα +==Ε ]|[  

και η σχέση αυτή λέγεται γραµµική παλινδρόµηση της Υ στη Χ (linear 
regression). 

Το πρόβληµα της παλινδρόµησης είναι η εύρεση των παραµέτρων α και β 
που εκφράζουν καλύτερα τη γραµµική εξάρτηση της Υ από τη Χ. Κάθε ζεύγος 
τιµών ( )βα ,  καθορίζει µια διαφορετική γραµµική σχέση που εκφράζεται 
γεωµετρικά από ευθεία γραµµή. Ο σταθερός όρος α είναι η τιµή του y για x=0 
και λέγεται διαφορά ύψους (intercept). Ο συντελεστής του x, β, είναι η κλίση 
(slope) της ευθείας ή αλλιώς ο συντελεστής παλινδρόµησης (regression 
coefficient). Αν θεωρήσουµε τις παρατηρήσεις του δείγµατος 
( ) ( ) ( ){ }nn yxyxyx ,,,,,, 2211 …  και το διάγραµµα διασποράς που τις απεικονίζει 
σαν σηµεία, µπορούµε να σχηµατίσουµε πολλές τέτοιες ευθείες που 
προσεγγίζουν την υποτιθέµενη ευθεία της γραµµικής εξάρτησης της 

]|[ xXY =Ε  ως προς Χ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3. 

 
Εικόνα 5.3 Ευθείες γραµµικής παλινδρόµησης. 

Για κάποια τιµή xi της Χ αντιστοιχούν διαφορετικές τιµές yi της Υ, σύµφωνα 
µε κάποια κατανοµή πιθανότητας )|( iiY xXyF = , δηλαδή µπορούµε να 
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θεωρήσουµε την yi σαν τ.µ.. [Θα ήταν σωστότερο να χρησιµοποιούσαµε το 
συµβολισµό Υi αντί yi, όπου ο δείκτης i ορίζει την εξάρτηση από την τιµή X=xi, 
αλλά θα χρησιµοποιήσουµε εδώ τον ίδιο συµβολισµό yi για την τ.µ. και την 
παρατήρηση].  

Η τ.µ. yi για κάποια τιµή xi της Χ θα δίνεται κάτω από την υπόθεση της 
γραµµικής παλινδρόµησης ως 

Εξ 5.6   iii xy εβα ++= , 

όπου εi είναι επίσης τ.µ., λέγεται σφάλµα παλινδρόµησης (regression error) 
κι ορίζεται για κάθε τιµή της Χ ως η διαφορά της παρατήρησης της Υ από τη 
δεσµευµένη µέση τιµή της 

[ ]iii xXYy =Ε−= |ε . 

Για την ανάλυση της γραµµικής παλινδρόµησης κάνουµε τις παρακάτω 
υποθέσεις: 

• Η µεταβλητή Χ είναι ελεγχόµενη για το πρόβληµα που µελετάµε, 
δηλαδή γνωρίζουµε τις τιµές της χωρίς καµιά αµφιβολία. 

• Η Εξ 5.5 ισχύει, δηλαδή η εξάρτηση της Υ από τη Χ είναι γραµµική. 

• 0][ =Ε iε  και 2]Var[ εσε =i  για κάθε τιµή xi της Χ, δηλαδή το σφάλµα 
παλινδρόµησης έχει µέση τιµή µηδέν για κάθε τιµή της Χ και η 
διασπορά του είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από τη Χ.  

Η τελευταία συνθήκη είναι ισοδύναµη µε τη συνθήκη  
22

|]|Var[ σσ =≡= XYxXY , 

δηλαδή η διασπορά της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ είναι η ίδια για κάθε τιµή 
της Χ και µάλιστα ισχύει 222

| σσσ ε ==YX . Η τελευταία ισότητα προκύπτει από 

την Εξ 5.6, αφού οι παράµετροι α και β είναι σταθερές και το xi γνωστό. Η 
ιδιότητα αυτή λέγεται οµοσκεδαστικότητα και αντίθετα έχουµε 
ετεροσκεδαστικότητα όταν η διασπορά της Υ (ή του σφάλµατος ε) 
µεταβάλλεται µε τη Χ.  

Γενικά για να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους της γραµµικής παλινδρόµησης 
µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν 
είναι απαραίτητο να υποθέσουµε κάποια συγκεκριµένη δεσµευµένη κατανοµή 

)|( iiY xXyF = της Υ ως προς τη Χ. Αν θέλουµε όµως να υπολογίσουµε 
διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις παραµέτρους θα χρειαστεί να υποθέσουµε 
κανονική δεσµευµένη κατανοµή για τη Υ. Επίσης οι παραπάνω υποθέσεις για 
γραµµική σχέση και σταθερή διασπορά αποτελούν χαρακτηριστικά 
πληθυσµών µε κανονική κατανοµή. Συνήθως λοιπόν σε προβλήµατα 
γραµµικής παλινδρόµησης υποθέτουµε ότι η δεσµευµένη κατανοµή της Υ είναι 
κανονική, δηλαδή υποθέτουµε ότι ισχύει 

( )2,~| σβα xxXY +Ν= . 
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5.2.2 Σηµειακή εκτίµηση παραµέτρων γραµµικής παλινδρόµησης 

Το πρόβληµα της απλής γραµµικής παλινδρόµησης µε τις υποθέσεις που 
ορίστηκαν παραπάνω συνίσταται στην εκτίµηση των τριών παραµέτρων της 
παλινδρόµησης: 

1. της διαφοράς ύψους της ευθείας παλινδρόµησης α, 

2. του συντελεστή της ευθείας παλινδρόµησης β,  
3. της διασποράς σφάλµατος της παλινδρόµησης σ2.  

Τα α και β προσδιορίζουν την ευθεία παλινδρόµησης κι άρα καθορίζουν τη 
γραµµική σχέση εξάρτησης της τ.µ. Υ από τη µεταβλητή Χ. Η παράµετρος  σ2 
προσδιορίζει το βαθµό µεταβλητότητας γύρω από την ευθεία παλινδρόµησης 
κι εκφράζει την αβεβαιότητα της γραµµικής σχέσης. 
Εκτίµηση των παραµέτρων της ευθείας παλινδρόµησης 

Η εκτίµηση των παραµέτρων α και β γίνεται µε τη µέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων (method of least squares). Η µέθοδος λέγεται έτσι γιατί βρίσκει 
την ευθεία παλινδρόµησης µε παραµέτρους α και β έτσι ώστε το άθροισµα 
των τετραγώνων των κατακόρυφων αποστάσεων των σηµείων από την 
ευθεία να είναι το ελάχιστο. Οι εκτιµήσεις των α και β δίνονται από την 
ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των σφαλµάτων  

∑
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n

i
i

1

2

,
min ε
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  ή   ( )∑

=

−−
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i
ii xy
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2

,
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. 

Για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα θέτουµε τις µερικές παραγώγους ως προς 
τα α και β ίσες µε το µηδέν και καταλήγουµε στο σύστηµα δύο εξισώσεων µε 
δύο αγνώστους  
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από το οποίο παίρνουµε τις εκτιµήσεις a και b των α και β 

Εξ 5.7   
2
X

XY

s

s
b =   και  xbya −= , 

όπου XYs  και 2
Xs  είναι η δειγµατική συνδιασπορά των X και Y και η δειγµατική 

διασπορά της X που ορίστηκαν στις Εξ 5.3 και Εξ 2.4 αντίστοιχα. Τα a και b 
ορίζουν την ευθεία 

Εξ 5.8    xbay +=ˆ , 

που λέγεται κι ευθεία ελαχίστων τετραγώνων.   

Εκτίµηση της διασποράς των σφαλµάτων παλινδρόµησης 

Για κάθε δοθείσα τιµή xi µε τη βοήθεια της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων της 
Εξ 5.8 εκτιµούµε την τιµή iŷ  που γενικά είναι διαφορετική από την πραγµατική 
τιµή yi. Η διαφορά  
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iiiii xbayyye −−=−= ˆ  

είναι η κατακόρυφη απόσταση της πραγµατικής τιµής από την ευθεία 
ελαχίστων τετραγώνων και λέγεται σφάλµα ελαχίστων τετραγώνων ή απλά 
υπόλοιπο (residual). Στην Εικόνα 5.4 απεικονίζονται τα υπόλοιπα της 
παλινδρόµησης.  

 
Εικόνα 5.4 Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων και υπόλοιπα. 

Το υπόλοιπο ei είναι η εκτίµηση του σφάλµατος παλινδρόµησης εi 
αντικαθιστώντας απλά τις παραµέτρους παλινδρόµησης µε τις εκτιµήσεις 
ελαχίστων τετραγώνων στον ορισµό του σφάλµατος iii xy βαε −−= . Άρα η 
εκτίµηση της διασποράς του σφάλµατος σ2 (που είναι κι η δεσµευµένη 
διασπορά της Y ως προς Χ) δίνεται από τη δειγµατική διασπορά s2 των 
υπολοίπων ei 

Εξ 5.9   ( )∑
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−
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=≡
n

i
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n
ss
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222 ˆ
2

1
, 

όπου διαιρούµε µε n-2 γιατί από τους βαθµούς ελευθερίας n του µεγέθους του 
δείγµατος αφαιρούµε δύο για τις δύο παραµέτρους που έχουν ήδη εκτιµηθεί. 
Η δειγµατική διασπορά s2 µπορεί να εκφραστεί ως προς τις δειγµατικές 
διασπορές των Χ και Υ και της συνδιασποράς τους, αν αντικαταστήσουµε τις 
εκφράσεις των a και b από την Εξ 5.7 στην παραπάνω σχέση (όπου θέτουµε 

ii xbay +=ˆ ) 

Εξ 5.10  ( )222
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όπου και πάλι υποθέτουµε τις αµερόληπτες εκτιµήτριες για τις διασπορές. 
Παρατηρήσεις 

• Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων περνάει από το σηµείο ( )yx,  γιατί 

yxbxbyxba =+−=+ . 

Άρα η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µπορεί επίσης να οριστεί ως 
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( )xxbyy ii −=− . 

• Η εκτίµηση των a και b µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δεν 
προϋποθέτει σταθερή διασπορά και κανονική κατανοµή της 
εξαρτηµένης µεταβλητής Υ για κάθε τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής 
Χ. Όταν όµως ισχύουν οι δύο αυτές συνθήκες οι εκτιµήτριες ελαχίστων 
τετραγώνων a και b είναι οι εκτιµήτριες µεγίστης πιθανοφάνειας (κι άρα 
έχουν και τις επιθυµητές ιδιότητες εκτιµητριών).  

• Αν η διασπορά της Υ αλλάζει µε τη Χ, τότε η διαδικασία των ελαχίστων 
τετραγώνων πρέπει να διορθωθεί έτσι ώστε να δίνει περισσότερο 
βάρος στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε µικρότερη διασπορά.  

• Για κάθε τιµή x0 της Χ µπορούµε να προβλέψουµε (predict) την 
αντίστοιχη τιµή y0 της Y από την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, δηλαδή 
η πρόβλεψη της y0 είναι  

00ˆ xbay += . 

Εδώ πρέπει να προσέξουµε ότι η τιµή x0 πρέπει να ανήκει στο εύρος 
των τιµών της Χ που έχουµε από το δείγµα. Για τιµές έξω από αυτό το 
διάστηµα η πρόβλεψη δεν είναι αξιόπιστη.    

Παράδειγµα 5.2 (µέγεθος διαµερίσµατος και κατανάλωση ρεύµατος) 
Θέλουµε να µελετήσουµε τη µεταβολή της κατανάλωσης ρεύµατος µε το µέγεθος του 
διαµερίσµατος για να προβλέψουµε, αν είναι δυνατόν, την κατανάλωση ρεύµατος για 
κάποιο διαµέρισµα. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακας 5.2. 

Α/Α Μέγεθος xi 
3

Ρεύµα yi (kW/h) 
1 32 150 
2 38 170 
3 43 280 
4 48 320 
5 53 380 
6 53 250 
7 61 390 
8 63 420 
9 67 380 

10 73 430 
11 73 570 
12 78 520 
13 87 522 
14 90 580 
15 92 540 
16 101 590 
17 110 680 
18 112 630 
19 120 710 
20 127 800 

Πίνακας 5.2 ∆εδοµένα µεγέθους διαµερίσµατος (xi) και κατανάλωσης 
ρεύµατος (yi) από 20 νοικοκυριά.  
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Υποθέτουµε πως η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για ένα διαµέρισµα εξαρτάται 
γραµµικά από το µέγεθος του διαµερίσµατος. Το διάγραµµα διασποράς για το δείγµα 
του Πίνακας 5.2 που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.5 επιβεβαιώνει αυτήν την 
υπόθεση.  

 
Εικόνα 5.5 ∆ιάγραµµα διασποράς για τα δεδοµένα του Πίνακας 5.2 κι ευθεία 

ελαχίστων τετραγώνων. 

Για να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους a και b της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων 
υπολογίζουµε πρώτα τα παρακάτω 

05.76=x    6.465=y  

130667
20

1

2 =∑
=i

ix   4944184
20

1

2 =∑
=i

iy   800364
20

1

=∑
=i

ii yx . 

Χρησιµοποιώντας τις Εξ 5.3 και Εξ 2.4 για τη δειγµατική συνδιασπορά και διασπορά 
αντίστοιχα, βρίσκουµε 

92.4851=XYs   21.7892 =Xs   2.320272 =Ys . 

Οι εκτιµήσεις b και a είναι 

148.6
21.789

92.4851
==b   και   94.105.76148.66.465 −=⋅−=a . 

Από την Εξ 5.10 υπολογίζουµε την εκτίµηση διασποράς των σφαλµάτων 
παλινδρόµησης 

( ) 8.231821.789148.62.32027
18

19 22 =⋅−⋅=s  

Τα αποτελέσµατα αυτά ερµηνεύονται ως εξής:  

• b: Για αύξηση του µεγέθους του διαµερίσµατος κατά 1m2 η κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνει κατά περίπου 6kW/h (για ακρίβεια 
6.148kW/h). 

• a: Για µηδενικό µέγεθος διαµερίσµατος η κατανάλωση ρεύµατος είναι          
-1.94kW/h, που φυσικά δεν έχει κανένα φυσικό νόηµα γι αυτήν την 
εφαρµογή (δες Εικόνα 5.5). Από αυτό φαίνεται ότι δε µπορούµε να 
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βγάλουµε συµπεράσµατα για την κατανάλωση του ρεύµατος σε µεγέθη 
διαµερισµάτων εκτός του εύρους των τιµών του δείγµατος. ∆ε θα πρέπει 
λοιπόν να επιχειρήσουµε προβλέψεις κατανάλωσης ρεύµατος για 
διαµερίσµατα µικρότερα των  32m2  ή µεγαλύτερα των 127m2. 

• s2: Η εκτίµηση της διασποράς γύρω από την ευθεία παλινδρόµησης για 
κάθε τιµή του X (που ανήκει στο διάστηµα τιµών του πειράµατος) είναι 
2318.8(kW/h)2. Συµπεραίνουµε πως το τυπικό σφάλµα της εκτίµησης της 
παλινδρόµησης είναι 48.15kW/h (η τετραγωνική ρίζα του 2318.8), δηλαδή 
η τυπική κατανάλωση ρεύµατος για κάποιο διαµέρισµα µεγέθους xi 
βρίσκεται στο διάστηµα 15.48ˆ ±iy , όπου iŷ  είναι η εκτίµηση από την 
ευθεία ελαχίστων τετραγώνων της µέσης κατανάλωσης ρεύµατος για 
διαµέρισµα µεγέθους xi. 

Με βάση το µοντέλο παλινδρόµησης που εκτιµήσαµε µπορούµε να προβλέψουµε 
κατανάλωση ρεύµατος για κάθε διαµέρισµα µεγέθους από 32m2 ως 127m2. Για 
παράδειγµα για διαµέρισµα 80m2 ( 800 =x ) προβλέπουµε µε βάση το δείγµα ότι η 

κατανάλωση ρεύµατος είναι 

9.48980148.694.10 =⋅+−=y . 

Για τις παραµέτρους α και β, καθώς και για τη διασπορά σ2, µπορούµε επίσης 
να εκτιµήσουµε διαστήµατα εµπιστοσύνης και να κάνουµε στατιστικούς 
ελέγχους.  
Σχέση του συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόµησης 

Η παλινδρόµηση ορίζεται θεωρώντας την ανεξάρτητη µεταβλητή X σταθερή 
και την εξαρτηµένη µεταβλητή Υ τυχαία, ενώ για τη συσχέτιση θεωρούµε και 
τις δύο µεταβλητές X και Υ τυχαίες. Για τις µεταβλητές X και Υ της  
παλινδρόµησης, µπορούµε να αγνοήσουµε ότι η X δεν είναι τ.µ. και να 
ορίσουµε το συντελεστή συσχέτισης ρ όπως και πριν. Η σχέση µεταξύ του r 
(της εκτιµήτριας του ρ από το δείγµα) και του συντελεστή της παλινδρόµησης 

b δίνεται ως εξής (συνδυάζοντας τις σχέσεις 
YX

XY

ss

s
r =  και 

2
X

XY

s

s
b = ) 

Εξ 5.11  
X

X

s
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br ⋅=   ή  
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s

s
rb ⋅= . 

Και τα δύο µεγέθη, r και b, εκφράζουν ποσοτικά τη γραµµική συσχέτιση 
των µεταβλητών X και Υ. Το b όµως εξαρτάται από τη µονάδα µέτρησης των X 
και Υ ενώ το r όχι (παίρνει τιµές στο διάστηµα [-1,1]). Έτσι αν η συσχέτιση 
είναι θετική (r > 0) τότε η κλίση της ευθείας παλινδρόµησης b είναι επίσης 
θετική, αν η συσχέτιση είναι αρνητική (r < 0) τότε η κλίση της ευθείας 
παλινδρόµησης b είναι επίσης αρνητική και αν οι µεταβλητές X και Υ δε 
συσχετίζονται (r = 0) τότε η ευθεία παλινδρόµησης είναι οριζόντια (b=0).     

Επίσης µπορούµε να εκφράσουµε το r2 ως προς τη δειγµατική διασπορά 
του σφάλµατος s2 και αντίστροφα 

Εξ 5.12 ( )222 1
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Η παραπάνω σχέση δηλώνει πως όσο µεγαλύτερο είναι το r2 (ή το |r|) τόσο 
µειώνεται η διασπορά του σφάλµατος της παλινδρόµησης, δηλαδή τόσο 
ακριβέστερη είναι η πρόβλεψη που βασίζεται στην ευθεία παλινδρόµησης.  
Συνέχεια, Παράδειγµα 5.2 (µέγεθος διαµερίσµατος και κατανάλωση ρεύµατος) 
Στο παραπάνω παράδειγµα, ο συντελεστής συσχέτισης της κατανάλωσης ρεύµατος 
και µεγέθους διαµερίσµατος είναι 

965.0
2.3202721.789

92.4851
=

⋅
=

⋅
=

YX

XY

ss

s
r , 

που θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε κι από τις σχέσεις στην Εξ 5.11. Ο 
συντελεστής συσχέτισης είναι πολύ κοντά στη µονάδα και δηλώνει πολύ ισχυρή 
θετική συσχέτιση της κατανάλωσης ρεύµατος και του µεγέθους διαµερίσµατος, που 
δε µπορούµε όµως να συµπεράνουµε από τις τιµές του συντελεστή παλινδρόµησης 
b=6.148 και της διασποράς των σφαλµάτων s2=2318.8.   

Σ' αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µόνο µε την απλή γραµµική 
παλινδρόµηση. Η µελέτη της παλινδρόµησης επεκτείνεται στη µη-γραµµική 
παλινδρόµηση, που αποτελεί γενικότερη και πιο ρεαλιστική (αλλά και πιο 
πολύπλοκη) προσέγγιση για τον προσδιορισµό της εξάρτησης της Υ από τη Χ. 
Επίσης η τ.µ. Υ µπορεί να εξαρτάται από περισσότερες από µια µεταβλητές, 
που είναι το πρόβληµα της πολλαπλής παλινδρόµησης (γραµµική ή µη-
γραµµική). 

 

 

 

 

 

 

 

 


