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Πρόλογος
Στην εργασία αυτή αναλύονται οι έννοιες του πολυγώνου των αθροιστικών
σχετικών συχνοτήτων ενός δείγµατος τιµών και της διαµέσου µιας τυχαίας µεταβλητής µε αφορµή κάποιες αστοχίες που παρατηρούνται στα σχολικά βιβλία
των Μαθηµατικών της Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου.
Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι η διαλεύκανση κάποιων σηµείων αναφορικά
µε τις παραπάνω έννοιες µε ανάλογες προεκτάσεις σε διδακτικό επίπεδο.

1. Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων µη οµαδοποιηµένων
παρατηρήσεων
Το πρόβληµα στην έννοια αυτή εµφανίζεται στη λύση της 1ης άσκησης των
Γενικών Ασκήσεων της σελίδας 126, της οποίας η εκφώνηση είναι:
Ο αριθµός των παιδιών σε ένα δείγµα 80 οικογενειών µιας πόλης δίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
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α) Να βρείτε τη µέση τιµή, τη διάµεση τιµή, την επικρατούσα τιµή και την
τυπική απόκλιση του αριθµού των παιδιών.
β) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα σχετικών συχνοτήτων και το πολύγωνο
αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.
γ) Από το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων να εκτιµήσετε τα
τρία τεταρτηµόρια.
Στο βιβλίο λύσεων των ασκήσεων (λυσάρι) που έχει δοθεί στους µαθητές, για
την άσκηση αυτή δίνεται η παρακάτω λύση1:
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Είναι ακριβώς η λύση που υπάρχει στο βιβλίο αυτό.

Το πρόβληµα της λύσης αυτής είναι ότι το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών
συχνοτήτων που δίνεται είναι λάθος!
Γνωρίζουµε ότι οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες ενός δείγµατος τιµών αποτελούν την δειγµατική συνάρτηση κατανοµής της αντίστοιχης τυχαίας µεταβλητής. Ακόµη, είναι γνωστό ότι η συνάρτηση κατανοµής µιας διακριτής τυχαίας µεταβλητής είναι µια κλιµακωτή συνάρτηση (δείτε οποιοδήποτε βιβλίο
Θεωρίας Πιθανοτήτων). Έτσι λοιπόν για τα δεδοµένα της παραπάνω άσκησης
η σωστή γραφική παράσταση των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων είναι το
κλιµακωτό διάγραµµα που παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.

Σε πολλά βιβλία Στατιστικής βλέπουµε ότι οι συγγραφείς για την εκτίµηση της
διαµέσου και για διακριτές τυχαίες µεταβλητές χρησιµοποιούν πολύγωνα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. Η διαφορά είναι ότι οι συγγραφείς αυτών
των βιβλίων, σε αντίθεση µε του συγγραφείς του εν λόγω βιβλίου λύσεων, οµαδοποιούν τα δεδοµένα και έτσι δικαιολογείται η χρήση ενός τέτοιου πολυγώνου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα δεχόµαστε ότι η
κατανοµή συχνοτήτων σε κάθε κλάση είναι οµοιόµορφη και συνεχής, οπότε η
αντίστοιχη συνάρτηση αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων, που αντιστοιχεί στη
συνάρτηση κατανοµής της µεταβλητής, θα είναι µία γραµµική συνάρτηση. Έτσι λοιπόν προκύπτει το γνωστό πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση της οµαδοποίησης των δεδοµένων
έχει σηµασία και το πλήθος και πλάτος των κλάσεων που χρησιµοποιούµε,
γιατί διαφορετικές οµαδοποιήσεις δίνουν διαφορετικές εκτιµήσεις για την διάµεσο της κατανοµής. Όταν όµως δεν έχουµε οµαδοποιήσει τα δεδοµένα, τότε η
γραφική παράσταση των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων είναι ένα κλιµακωτό διάγραµµα, όπως το παραπάνω.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι και η δειγµατική διάµεσος σε κάθε περίπτωση
αποτελεί µία εκτίµηση για την διάµεσο της µεταβλητής, η οποία, όπως θα δούµε στο επόµενο θέµα, δεν είναι πάντα µοναδικός αριθµός!
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στο σχολικό βιβλίο και η προσέγγιση του πολυγώνου συχνοτήτων για µη οµαδοποιηµένα δεδοµένα που δίνεται δεν κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση!

2. Η διάµεσος µιας τυχαίας µεταβλητής
Σχετικά µε την διάµεσο ενός δείγµατος στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 88 αναφέρεται:
«Παρατηρούµε ότι, η διάµεσος είναι η τιµή που χωρίζει ένα σύνολο παρατηρήσεων σε δύο ίσα µέρη όταν οι παρατηρήσεις αυτές τοποθετηθούν µε σειρά τάξης
µεγέθους. Ακριβέστερα, η διάµεσος είναι η τιµή για την οποία το πολύ 50% των
παρατηρήσεων είναι µικρότερες από αυτήν και το πολύ 50% των παρατηρήσεων
είναι µεγαλύτερες από την τιµή αυτήν.»
Η διατύπωση αυτή δεν είναι σωστή, διότι το οριστικό άρθρο “η” (η τιµή για
την οποία …) δηλώνει µοναδικότητα, κάτι που δεν ισχύει γενικά. Για παράδειγµα, αν οι παρατηρήσεις ενός δείγµατος µεγέθους ν = 20 διαταγµένες κατά
αύξουσα σειρά είναι:

2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8
τότε η διάµεσος του δείγµατος αυτού είναι ο αριθµός 4,5.
Παρατηρούµε ότι πράγµατι το πολύ το 50% (εδώ το 50%) των παρατηρήσεων
είναι µικρότερες του 4,5 και το πολύ το 50% (εδώ το 50%) των παρατηρήσεων
είναι µεγαλύτερες του 4,5. Είναι όµως ο αριθµός 4,5 ο µοναδικός που έχει αυτή
την ιδιότητα; Ασφαλώς όχι, αφού κάθε αριθµός του διαστήµατος [4, 5], όπως
µπορούµε εύκολα να επαληθεύσουµε, έχει την ιδιότητα αυτή!
Γι’ αυτό λοιπόν µία σωστή διατύπωση της παραπάνω ιδιότητας της διαµέσου
ενός δείγµατος είναι η εξής:
Η διάµεσος (δ) ενός δείγµατος έχει την ιδιότητα: το πολύ το 50% των παρατηρήσεων να είναι µικρότερες του αριθµού δ και το πολύ το 50% των παρατηρήσεων
να είναι µεγαλύτερες του δ.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάµεσος ενός δείγµατος ή δειγµατική διάµεσος
ορίζεται καλά, διότι η τιµή αυτή εκφράζεται µε την βοήθεια µιας στατιστικής
συνάρτησης και έτσι πρέπει να ορίζεται µονοσήµαντα.
Η διάµεσος όµως µιας τυχαίας µεταβλητής X στη Θεωρία Πιθανοτήτων δεν
ορίζεται µε την βοήθεια συνάρτησης και γι’ αυτό δεν είναι απαραίτητα µοναδικός αριθµός. Ο ορισµός της διαµέσου µιας τυχαίας µεταβλητής είναι:
«∆ιάµεσος ή διχοτόµος µιας τυχαίας µεταβλητής Χ µε συνάρτηση κατανοµής
F(x) λέγεται κάθε αριθµός δ για τον οποίο ισχύει:
P ( X < δ ) = F (δ −) ≤

1
≤ P ( X ≤ δ ) = F (δ ) ».
2

(∆είτε Θ. Κάκουλλου: Μαθήµατα Θεωρίας Πιθανοτήτων (1975), σελίδα 58).
Εάν η F είναι συνεχής, τότε από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει ότι διάµεσος
της Χ είναι κάθε λύση δ της εξίσωσης:
F (δ ) =

1
.
2

Υπάρχουν τυχαίες µεταβλητές για τις οποίες υπάρχει µοναδικός αριθµός δ που
ικανοποιεί τον παραπάνω ορισµό, όπως για παράδειγµα η τυχαία µεταβλητή Χ
µε τιµές 1, 2, 3, 4 & 5 και µε πιθανότητες
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P (1) = , P (2) = , P (3) = , P (4) =
και P (5) =
9
9
9
9
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για την οποία ισχύει:
P ( X < 2) = F (2−) =

3
1
5
≤ ≤ P ( X ≤ 2) = F (2) =
9
2
9

Παρατηρούµε ότι ο αριθµός 2 είναι ο µοναδικός αριθµός που έχει αυτή την ιδιότητα. Άρα η τιµή 2 είναι η µοναδική διάµεσος της µεταβλητής αυτής.
Επίσης, έστω µία τυχαία µεταβλητή Χ που ακολουθεί την εκθετική κατανοµή
(συνεχής) µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) = θe-θx , x > 0, όπου θ
µία θετική παράµετρος.
Για θ = 1 η f έχει την παρακάτω γραφική παράσταση2:

Η συνάρτηση κατανοµής της εκθετικής είναι η F(x) = 1 - e-θx, x > 0.
Εύκολα διαπιστώνουµε ότι η µοναδική λύση της εξίσωσης 1 - e-θδ =
αριθµός δ =

1

θ

1
είναι ο
2

ln 2 (υπενθυµίζεται ότι ln2 ≈ 0,7).

Άρα, αν µία τυχαία µεταβλητής Χ ακολουθεί την εκθετική κατανοµή µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) = θe-θx , x > 0, τότε έχει µοναδική διάµεσο
που είναι ο αριθµός
δ=

2

1

θ

ln 2 .

Όλες οι γραφικές παραστάσεις της εργασίας έχουν γίνει µε το λογισµικό GeoGebra.

Στο παρακάτω σχήµα στο οποίο απεικονίζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης κατανοµής της εκθετικής για θ = 1 φαίνεται καθαρά η µοναδικότητα
της διαµέσου της εκθετικής κατανοµής.

Υπάρχουν όµως και τυχαίες µεταβλητές για τις οποίες δεν ορίζεται µονοσήµαντα η διάµεσος!
Για παράδειγµα, για την διακριτή τυχαία µεταβλητή Χ µε τιµές 2, 3, 4, 5 & 6
και µε πιθανότητες:
P (2) =
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ως διάµεσος µπορεί να θεωρηθεί κάθε αριθµός του διαστήµατος [3, 4], αφού
κάθε αριθµός του διαστήµατος αυτού ικανοποιεί τον παραπάνω ορισµό.
Επίσης, έστω η συνεχής τυχαία µεταβλητή Χ µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:
 x, 0 ≤ x < 1


f ( x) = 0, 1 ≤ x < 2

1 , x≥2
 x 2

µε γραφική παράσταση:

Εύκολα επαληθεύεται ότι η f είναι συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, δηλαδή ότι έχει τις ιδιότητες:
+∞

1)

f ( x) ≥ 0

και

2)

∫

f ( x)dx = 1 .

−∞

Η συνάρτηση κατανοµής της παραπάνω τυχαίας µεταβλητής Χ είναι η:
 x2
 2 , 0 ≤ x <1

1
F ( x) =  , 1 ≤ x < 2
2
 x −1
 x , x≥2


µε γραφική παράσταση:

Παρατηρούµε ότι κάθε αριθµός του διαστήµατος [1, 2] είναι λύση της εξίσωσης F (δ ) =

1
.
2

Άρα κάθε αριθµός του διαστήµατος αυτού µπορεί να θεωρηθεί ως διάµεσος
της παραπάνω τυχαίας µεταβλητής Χ.
Σηµείωση: Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται µονοσήµαντα η διάµεσος µιας
τυχαίας µεταβλητής συνήθως για πρακτικούς λόγους θεωρούµε ως διάµεσο της
µεταβλητής αυτής την κεντρική τιµή των τιµών που ικανοποιούν τον ορισµό.
Έτσι λοιπόν, για την τελευταία τυχαία µεταβλητή Χ µπορούµε να θεωρήσουµε
συµβατικά ως διάµεσο τον αριθµό 1,5.

