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ΗΗ κανονικήκανονική κατανοµήκατανοµή

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 66
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ΚατανοµέςΚατανοµές µεταβλητώνµεταβλητών

Κύρτωση: Ο βαθµός συγκέντρωσης των τιµών γύρω από το
κέντρο της κατανοµής
Λεπτόκυρτη κατανοµή: Συµµετρική καµπύλη που χαρακτηρίζεται
από τη συγκέντρωση των τιµών στο κέντρο της κατανοµής (α)
Πλατύκυρτη κατανοµή: Συµµετρική καµπύλη που χαρακτηρίζεται
από µικρό βαθµό συγκέντρωσης γύρω από το κέντρο της
κατανοµής (γ)
Μεσόκυρτη κατανοµή: Συµµετρική καµπύλη που έχει τη µορφή
της κανονικής κατανοµής (β)



2

3

Συµµετρική κατανοµή: η συγκέντρωση των τιµών γύρω από το µέσο
της κατανοµής είναι συµµετρική
Ισοϋψής κατανοµή: Κατανοµή, η συχνότητα των τιµών της οποίας
είναι ίση σε όλο το µήκος της κλίµακας µέτρησης (α)
∆ικόρυφη κατανοµή: Κατανοµή µε δύο δεσπόζουσες τιµές (β & γ)

ΚατανοµέςΚατανοµές µεταβλητώνµεταβλητών

4

Ασύµµετρη κατανοµή: Μη συµµετρική κατανοµή, στην οποία το σηµείο
συγκέντρωσης των περισσότερων τιµών βρίσκεται δεξιά ή αριστερά
στον άξονα των τιµών
Ασύµµετρη αριστερά: οι µεγάλες συχνότητες συγκεντρώνονται στο
αριστερό άκρο της κατανοµής (που αντιστοιχεί στις χαµηλότερες τιµές
της κλίµακας µέτρησης) και ταυτόχρονα οι συχνότητες στο δεξιό άκρο
είναι λιγότερες (γ)
Ασύµµετρη δεξιά κατανοµή: το σηµείο συγκέντρωσης των τιµών της
κατανοµής βρίσκεται δεξιά στον οριζόντιο άξονα (α & β)

ΚατανοµέςΚατανοµές µεταβλητώνµεταβλητών
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ΗΗ κανονικήκανονική κατανοµήκατανοµή

Συµµετρική κωδωνοειδής κατανοµή µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
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ΟιΟι τυπικέςτυπικές τιµέςτιµές

Τυπική τιµή (ή z-τιµή): Μια µετασχηµατισµένη τιµή που δείχνει πόσες
τυπικές αποκλίσεις πάνω ή κάτω από το µέσο όρο βρίσκεται η
αντίστοιχη αρχική τιµή

Ο τύπος υπολογισµού της τυπικής τιµής:
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ΜετατροπήΜετατροπή τυπικώντυπικών τιµώντιµών σεσε ΤΤ--τιµέςτιµές

Τ-τιµές: Οι τυπικές τιµές µιας κανονικής κατανοµής που έχουν
µετατραπεί σε άλλη ισοδύναµη κλίµακα

Ο τύπος υπολογισµού:

Τ = 50 +10z
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ΚανονικήΚανονική κατανοµήκατανοµή τουτου δείκτηδείκτη νοηµοσύνηςνοηµοσύνης
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ΗΗ τυπικήτυπική κανονικήκανονική κατανοµήκατανοµή
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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τηςτης τυπικήςτυπικής κανονικήςκανονικής
κατανοµήςκατανοµής

Ο µέσος όρος της ισούται µε 0, η τυπική της απόκλιση µε 1, και
καλύπτει µια περιοχή ίση µε 1,00
Η δεσπόζουσα τιµή, η διάµεσος και ο µέσος όρος συµπίπτουν
Εκτείνεται συµµετρικά σε κάθε πλευρά του µέσου όρου
Το σχήµα της κανονικής κατανοµής έχει τις εξής ιδιότητες:

Έχει ρέουσα κλίση, της οποίας το πιο απότοµο σηµείο βρίσκεται σε
απόσταση µιας τυπικής απόκλισης εκατέρωθεν του µέσου όρου
Σε απόσταση 3 τυπικών αποκλίσεων από το µέσο όρο η κλίση είναι
σχεδόν οριζόντια, πολύ κοντά στο µηδέν
Η καµπύλη είναι ασυµπτωτική (asymptotic) προς τον οριζόντιο
άξονα. Με άλλα λόγια, θεωρητικά δεν αγγίζει ποτέ τον οριζόντιο άξονα, 
αλλά προεκτείνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις προς το άπειρο
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Η περιοχή που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο οποιωνδήποτε τιµών
της κατανοµής είναι συγκεκριµένη και προσδιορίζεται µε ακρίβεια
στο σχετικό πίνακα
Το ποσοστό της περιοχής που περιλαµβάνεται µεταξύ του µέσου
όρου και:

±1 τυπική απόκλιση είναι περίπου 0,68 ή 68%
±2 τυπικές αποκλίσεις είναι περίπου 0,95 ή 95%
±3 τυπικές αποκλίσεις είναι περίπου 0,997 ή 99,7%

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τηςτης τυπικήςτυπικής κανονικήςκανονικής
κατανοµήςκατανοµής ((συνέχειασυνέχεια))
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ΗΗ τυπικήτυπική κανονικήκανονική κατανοµήκατανοµή

Περιοχές µεταξύ των διαστηµάτων που ορίζονται από τυπικές
αποκλίσεις
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ΥπολογισµόςΥπολογισµός τηςτης περιοχήςπεριοχής µεταξύµεταξύ δύοδύο τιµώντιµών


