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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 44

∆είκτες∆είκτες ΚεντρικήςΚεντρικής ΤάσηςΤάσης
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ΟιΟι ∆είκτες∆είκτες ΚεντρικήςΚεντρικής ΤάσηςΤάσης

Είναι αριθµητικές τιµές που δείχνουν το
ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ της κατανοµής

Η ∆εσπόζουσα Τιµή (∆σπ) 

Η ∆ιάµεσος(∆µ) 

Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο)
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ΗΗ ∆εσπόζουσα∆εσπόζουσα ΤιµήΤιµή ((Mode)Mode)

Είναι η τιµή που συναντάται τις περισσότερες φορές σε
µια κατανοµή. Είναι δηλαδή, η τιµή µε τη µεγαλύτερηµεγαλύτερη
συχνότητασυχνότητα

Χρησιµοποιείται συνήθως για την περιγραφή
κατηγορικώνκατηγορικών ((ποιοτικώνποιοτικών) ) µεταβλητών

Μπορεί να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες
δεσπόζουσες τιµές σε µια κατανοµή (δίκορφηδίκορφη, ή
πολύκορφηπολύκορφη κατανοµήκατανοµή)
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΥπολογισµούΥπολογισµού τηςτης
∆εσπόζουσας∆εσπόζουσας τιµήςτιµής µιαςµιας κατανοµήςκατανοµής

Η δεσπόζουσα τιµή
αυτής της κατανοµής
είναι το 66

21
02
33

ΝΝ=50=50ΣύνολοΣύνολο
210
39
68
77
116
105
64

ΣυχνότηταΣυχνότητα ((f)f)ΤιµέςΤιµές
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΥπολογισµούΥπολογισµού τηςτης
∆εσπόζουσας∆εσπόζουσας τιµήςτιµής µιαςµιας οµαδοποιηµένηςοµαδοποιηµένης

κατανοµήςκατανοµής

Η δεσπόζουσα τιµή αυτής της κατανοµής είναι το
διάστηµαδιάστηµα 35 35 --3939

ΝΝ=124=124ΣύνολοΣύνολο
102220-24
162725-29
213230-34
293735-39
234240-44
144745-49
115250-54

ΣυχνότηταΣυχνότητα ((f)f)ΜέσηΜέση ΤιµήΤιµή∆ιαστήµατα∆ιαστήµατα
ΚλίµακαςΚλίµακας
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα -- ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

∆εν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια
όταν έχουµε οµαδοποιηµένη κατανοµή

∆ίνει περισσότερες πληροφορίες από
το µέσο όρο για την κατανοµή, όταν
αυτή έχει τη µορφή U

∆εν είναι πολύ χρήσιµη για µικρό
αριθµό δεδοµένων

Μπορεί να υπολογιστεί όταν οι
ακραίες τιµές είναι άγνωστες

∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
υπολογιστούν παράµετροι του
πληθυσµού

Μένει ανεπηρέαστη από ακραίες τιµές

∆εν λαµβάνει υπόψη την ακριβή τιµή
του κάθε στοιχείου

∆είχνει την πιο συχνή τιµή της
κατανοµής

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα
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ΗΗ ∆ιάµεσος∆ιάµεσος ((Median)Median)

Είναι η τιµή που χωρίζει την κατανοµή σε δύοδύο ίσαίσα
τµήµατα

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

Στη συνέχεια επιλέγουµε την τιµή που βρίσκεται στη
µεσαίαµεσαία θέσηθέση της κατανοµής
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα υπολογισµούυπολογισµού τηςτης ∆ιαµέσου∆ιαµέσου
ότανόταν έχουµεέχουµε περιττόπεριττό αριθµόαριθµό τιµώντιµών

ΤιµέςΤιµές:: 18   25    21   4    13    15     28    1718   25    21   4    13    15     28    17 2222

ΙεραρχηµένεςΙεραρχηµένες ΤιµέςΤιµές:: 4   13    15   17   18    21     22    25    28

ΘέσηΘέση ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης:: 1    2      3     4      5     6       7      8     9

Μεσαία ΘέσηΜεσαία Θέση

∆ιάµεσος
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα υπολογισµούυπολογισµού τηςτης ∆ιαµέσου∆ιαµέσου
ότανόταν έχουµεέχουµε άρτιοάρτιο αριθµόαριθµό τιµώντιµών

ΙεραρχηµένεςΙεραρχηµένες ΤιµέςΤιµές:: 4     13     15     17      18     21     22     25

ΘέσηΘέση ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης:: 1      2       3      4       5         6       7      8

Μεσαία Θέση
4,5

Μεσαία Θέση
4,5

∆ιάµεσος
17,5

∆ιάµεσος
17,5
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα υπολογισµούυπολογισµού τηςτης ∆ιαµέσου∆ιαµέσου
ότανόταν υπάρχουνυπάρχουν ίδιεςίδιες τιµέςτιµές σεσε µιαµια κατανοµήκατανοµή

καικαι άρτιοςάρτιος αριθµόςαριθµός τιµώντιµών

ΤιµέςΤιµές:: 4   13    13    17    17    21    21    21    28    30  

ΤαξινόµησηΤαξινόµηση:: 1 2,5 2,5   4,5   4,5     7     7      7       9     10

ΘέσηΘέση

ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης:: 1  2  3       4      5      6  7      8       9     10 

2+3/2 
= 2.5

2+3/2 
= 2.5

∆ιάµεσος
17+21/2= 19

Μεσαία ΘέσηΜεσαία Θέση
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα -- ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

Εάν οι τιµές της κατανοµής είναι λίγες
τότε η διάµεσος δεν τις
αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια

Μπορεί να υπολογιστεί ακόµη και όταν
δεν γνωρίζουµε τις ακραίες τιµές

∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
υπολογιστούν παράµετροι του
πληθυσµού

∆εν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές, 
οπότε είναι ο καλύτερος δείκτης
κεντρικής τάσης σε ασύµµετρη
κατανοµή

∆εν λαµβάνει υπόψη την ακριβή τιµή
του κάθε στοιχείου

Είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί σε
σχέση µε τον µέσο όρο

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα
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ΜέσοςΜέσος ΌροςΌρος ((MeanMean))

Η µέσηµέση τιµήτιµή της κατανοµής, που ορίζεται ως το πηλίκο

του συνόλου των τιµών µιας κατανοµής µε τον αριθµό

των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτή

Είναι η πιο αντιπροσωπευτικήαντιπροσωπευτική τιµή της κατανοµής, και

υπολογίζεται µε τη χρήση του παρακάτω τύπου:

N
X∑= X
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα::

ΤιµέςΤιµές:: 15     18     16     24     27     19     22

14.20
7

22192724161815  X =
++++++

=
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα -- ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

Είναι πολύ ευαίσθητος στις ακραίες
τιµές

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον
υπολογισµό των παραµέτρων του
πληθυσµού (παραµετρικά τεστ)

Επειδή υπολογίζεται αλγεβρικά, η τιµή
του είναι πιθανό να µην ανήκει στις
τιµές της κατανοµής

Αντικατοπτρίζει πιο πιστά την κεντρική
τιµή της κατανοµής σε σχέση µε τους
άλλους δείκτες

Είναι ευαίσθητος στις τιµές των
δεδοµένων της κατανοµής

Είναι εύκολος στον υπολογισµό του

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα
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ΠοιοςΠοιος δείκτηςδείκτης είναιείναι οο καταλληλότεροςκαταλληλότερος;;

Όταν η κατανοµή των δεδοµένων µας είναι
συµµετρικήσυµµετρική, τότε οι τιµές και των τριών δεικτών είναι
ίδιες, αλλά προτιµάµε τον µέσοµέσο όροόρο

Όταν η κατανοµή των δεδοµένων µας είναι ασύµµετρηασύµµετρη
τότε καταλληλότερος δείκτης είναι η διάµεσοςδιάµεσος

Όταν υπάρχει ανάγκη για µια γρήγορη και κατά
προσέγγιση εκτίµησηεκτίµηση της κεντρικής τάσης, τότε
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη δεσπόζουσαδεσπόζουσα τιµήτιµή
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ΠοιοςΠοιος δείκτηςδείκτης είναιείναι οο καταλληλότεροςκαταλληλότερος;;

Εάν τα δεδοµένα µας έχουν µετρηθεί σε κατηγορικήκατηγορική
κλίµακακλίµακα, τότε καταλληλότερος δείκτης είναι η
δεσπόζουσαδεσπόζουσα τιµήτιµή

Εάν τα δεδοµένα µας έχουν µετρηθεί σε ιεραρχικήιεραρχική
κλίµακακλίµακα, τότε καταλληλότερος δείκτης είναι η
διάµεσοςδιάµεσος

Εάν τα δεδοµένα µας έχουν µετρηθεί σε κλίµακα ίσωνίσων
διαστηµάτωνδιαστηµάτων ή σε αναλογικήαναλογική, τότε καταλληλότερος
δείκτης είναι ο µέσοςµέσος όροςόρος


