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14.సాాంఖ్యక శాస్్తరాం 

సహంఖ్యక శహసహ్ ా తుి ఇంగ్లీష్ లో ’సహా టిసాక్స్’ అంటాయు. ఈ దభు సహా టస్ అనే లాటిన్ దం న ండి లేదా సహా టిసహా  అనే 
ఇటాలిమన్ దం న ండి లేక సహా టిసాక్స అనే గ్లకీు దభు న ండి ఉతపనిం అభంది. ఈ దాలన  మహజ్యం అతు అయథం.  

 సహంఖ్యక శహష్ర తాభసుడుగ్హ షర్ మొనాలీ్డ పశర్ లఴఫడుతునాిడు. 
 Father of Statistics in India అనే గ్ౌయవహతుి తృ ంది లండన్ లోతు “మహమల్డ స స ైటీ “ షబుయతుగ్హ ఎంక ైన 

మొటామొదటి ఫాయతీమ సహంఖ్యక గణిత శహష్రజ్ఞు డు .స.భసల్డ నోబిస్. 
తుయవచనభు:- దతా్ ంవ సేకయణ, ఴమలీకయణ, వహయఖ్ాయనాలతో, కూడిన గణిత శహష్ర వహాగ్హతుి “ సహంఖ్యక శహష్రం” అంటాయు.  

సహంఖ్యక దతా్ ంవం :- ఏ విశమ మిశీలనలోన ైనా కొతుి శయతుల బేయకు సేకమించిన దతా్ ంశహతుి దాతు న ండి సహంఖ్యక 
దదతుల దావమహ మహఫటిాన పలితాలన  లేదా తుయణమాలన  “ సహంఖ్యక దతా్ ంవం “ అంటాయు. 
దతా్ ంవ యకహలు :-  
తృహాథమిక దతా్ ంవభు :- దతా్ ంవంలోతు మహవులన  భూలభు న ండి నేయుగ్హ సేకమించినచ  ోదాతుతు తృహాథమిక దతా్ ంవం 
అంటాయు. 
గ్ౌణ దతా్ ంవం :- భుంద గనే సేకమిఫడిముని దతా్ ంవం లేక దతా్ ంవభుల న ండి సేకమించ  దతా్ ంవభున  గ్ౌణ 
దతా్ ంవభు అంటాయు. 
భుడి దతా్ ంవభు :- మహవులతుింటితూ విడివిడిగ్హ కాటించ  దతా్ ంవభున  “ భుడి దతా్ ంవభు “ అంటాయు.  
దతా్ ంవ దాయశన :- సేకమించి దతా్ ంశహతుి తగ్ిన విదంగ్హ షంక్షి్ యచి టిాకల యూంలో, చిత ాటాల యూంలోన  
దామిశస్ే వహటి దావమహ మిశోధన చేసే విశమం గుమించి కొతుి షంఫంధిత తుయణమాలు తీష కోఴటాతుకి సహధయభగున . ఇటిా  
దదతితు దతా్ ంవ దాయశన అంటాయు. 
తృౌన:ునయ టిాక లేదా తృౌన:ునయ విఫాజ్నభు :- దతా్ ంశహతుి అనఴగు మలతిలో ఴమలీకమించి టిాకలో తెలిమజ్ేసన దాతుతు 
తృౌన:ునయ టిాక లేదా తృౌన:ునయ విఫాజ్నభు అంటాయు.  
తృౌన:ునయ విఫాజ్నాలు తమాయుచేమునుడు దృషి లో ఉంచ కోఴలసన అంశహలు :- 

1. తయగతులు కలగలుు కహకూడద  
2. తయగతుల భధయ ఖ్ాళీలు ఉండకూడద . 
3. తయగతులతూి ఒకే అంతమహతుి కలిగ్ి ఴుండాలి. 
4. తయగతులు విశదంగ్హ ఉండాలి. 
5. తయగతుల షంఖ్య ఎకుుఴగ్హ ఉండాలి. 
6. దతా్ ంవంలోతు తాి విలుఴ ఏదో  ఒక తయగతికి భాతబేా చెందాలి. 
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తృౌన:ునయ విఫాజ్న ఏమహపటు:- 

1. సో తృహనం 1 :- వహయ్తు కన గ్ొనాలి. 
2. సో తృహనం 2 :- తయగతి అంతయంతో వహయ్తు ఫాగ్ించగ్హ తయగతుల షంఖ్య ఴచ ున . 
3. సో తృహన 3 :- దతా్ ంవంలోతు కతుశథ షంఖ్యతో మొదలిడి కహతు, దాతు భుంద ని ఏదెైనా షంఖ్యతో మొదలిడికహతు 

తయగతులు వహామఴలెన . 
4. సో తృహనం 4 :- దతా్ ంవంలో తాి షంఖ్యన  చదివి అది చెంద  తయగతి ఎద యుగ్హ ఒక గణన చిసిం గ్లమఴలెన . 

ష లబంగ్హ ఴుండుటకు గణన చిహ్నిలన  5 ఉండు కటాలుగ్హ ఏమహపటుచేమఴలెన . 
తృౌన:ునయభు :- దతా్ ంశహతుి తృౌన:ునయ టిాకలో చూనుడు ఒకొుకు తయగతిలో ఎతుి విఴమహలుండునో తెలుు 
షంఖ్యన  ఆ తయగతి “ తృౌన:ునయం “ అంటాయు. 
తయగతి అఴద లు :- తాి తయగతి ఆదయంతాలన  ఆ తయగతి యొకు దిగుఴ అఴధి, ఎగుఴ అఴధి అంటాయు.  
తయగతి సద ద లు :- ఒక తయగతి ఎగుఴ అఴధి, తయువహత తయగతి దిగుఴ అఴధ ల షమహషమితు ఆ తయగతి ఎగుఴ సద ద  లేక 
మదాయథ ఎగుఴ సద ద  అంటాయు. 
తయగతి అంతయం :- మ ండు ఴయుష తయగతుల దిగుఴ అఴద ల తేడా లేక ఎగుఴ అఴధ ల తేడాన  తయగతి అంతయం లేక 
తయగతి అంతయం తృ డఴు అంటాయు. 

 0 – 9, 10 – 19, 20 – 29,-------- ఴంటి తయగతులన  “ విలీన తయగతులు “ అంటాయు. 
 0 – 10, 10 – 20, 20 –30------------ ఴంటి తయగతులన  మినహ్నభంు తయగతులు అంటాయు. 

వహయ్  : - దతా్ ంవంలోతు గమిశి , కతుశి విలుఴల తేడాన  ఆ దతా్ ంవు వహయ్  అంటాయు.  
ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభు :- ఒక తృౌన:ునయ విఫాజ్నభులో మొదటి న ండి ఒక తయగతి మదాయథ ఎగుఴ సద ద  
ఴయకు ఉండే తృౌన:ునాయల మొతా్ తుి ఆ తయగతి ఎగుఴ సద ద  ఴయకు ఉండే ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయం అంటాయు.  

ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ విఫాజ్నభు :- ఒక తృౌన:ునయ విఫాజ్నాతుకి చెందిన తయగతులు ఎగుఴ సద ద ల వీటికి 
షంఫందించిన ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభులు షూచించే టిాకలన  ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ విఫాజ్నం అంటాయు.  

అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయం :- ఒక తృౌన:ునయ విఫాజ్నంలో చిఴమి న ండి ఒక తయగతి దిగుఴ సద ద  ఴయకు ఉండే 
తృౌన:ునాయల మొతా్ తుి అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభు అంటాయు.  
అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ విఫాజ్నం :- :- ఒక తృౌన:ునయ విఫాజ్నాతుకి చెందిన తయగతులు దిగుఴ సద ద ల వీటికి 
షంఫందించిన అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభులు షూచించే టిాకలన  అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ విఫాజ్నం 
అంటాయు 
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కేందరామ సహథ న విలుఴలు 
అంకగణిత షగటు ( లేక ) షగటు (లేక) షమహషమి:- ఇఴవఫడిన సహంఖ్యక దతా్ ంవభుల యొకు మొత్భున  వహతు 
షంఖ్యచే ఫాగ్ించగ్హ ఴచ ు ఫాగపలభున  అంకగణిత షగటు అంటాయు. 

అఴమలీకృత దతా్ ంవభుల అంకగణిత షగటు ( 𝑥  ) = 
 𝑥

𝑛
=  

మహవుల మొత్ంమహవుల
 షంఖ్య  

ఴమలీకృత దతా్ ంశహల అంకగణిత షగటు :- 

 

తాయక్ష దదతి :  

𝑥  = 
 𝑓𝑥

𝑓
 

f = తృౌన:ునయభు ,  x = మహశి 

 

విచలన దదతి: 
 

𝑥 = 𝑎 +
 𝑓𝑖𝑑𝑖

 𝑓𝑖
 

a = ఊహ ంచిన అంకగణిత షగటు ,  f = తృౌన:ునయభు , 𝑑𝑖= 𝑥𝑖 −  𝑎,  𝑓𝑖  = తృౌన:ునాయల మొత్ం 
షంక్షి్ విచలన దదతి :- 

𝑥 = 𝑎 +  
 𝑓𝑖𝑢𝑖

 𝑓𝑖
 C 

 

a = ఊహ ంచిన అంకగణిత షగటు ,  f = తృౌన:ునయభు ,    𝑓𝑖  = తృౌన:ునాయల మొత్ం 

𝑢𝑖  = 
𝑥𝑖− 𝑎

𝑐
 = i ఴ తయగతి భధయవిలుఴ న ండి తాితృహదించఫడిన భధయవిలుఴకు గల విచలనభు  

𝑥i = 𝑖ఴ తయగతి భధయ విలుఴ 

భధయగతభు :- ఆమోసణ కభీంలో గ్హతు, అఴమోసణ కభీంలోగ్హతు ఴమలీకృతభుకహతు దతా్ ంవంలోతు విలుఴలన  మహసన, 
వహతులో షమిగ్హీ  భధయవిలుఴన  “ భధయగతభు” అంటాయు. 
ఇఴవఫడిన అఴమలీకృత దతా్ ంవంలో ’n’ విలుఴల్డ ఉనిచ  ో

1. n ఫేసషంఖ్య అభన 𝒏+𝟏

𝟐
 సహథ నభులోతు విలుఴ భధయగతం అగున . 

2. N షమిషంఖ్య అభనచ  ోభధయవిలుఴలు మ ండు ఉండున . అవి 𝒏
𝟐

 ,
𝐧

𝟐
+  𝟏 విలుఴలుండున . 

 
 



ANANTAPURBADI.BLOGSPOT.COM 
 

AVULA HARIKRISHNA YADAV    M.Sc., B.Ed.       Ph: 9491981366 , 8297474730 
 

 

ఴమలీకమించఫడిన దతా్ ంవభుల భధయగతభు :-  

𝑀 = 𝐿 + 
𝑁

2
− 𝐹

𝑓
 X C 

𝐿 = భధయగత తయగతి దిగుఴ సద ద  

          𝑁 = తృౌన:ునాయల మొత్ం 

             𝐹 = భధయగత తయగతికి భుంద ని తయగతి షంచిత తృౌన:ునయం 

       f  =   భధయగత తయగతి తృౌన:ునయం 
       C  =  తయగతి అంతయం 

ఫాసుళకభు :- ఏదెైనా దతా్ ంవంలో తయచ గ్హ ఴచిున విలుఴన  ఫాసుళకభు అంటాయు. లేక దతా్ ంవంలో 
అతుింటికనాి ఎకుుఴ తృౌన:ునయం గల అంవభున  ఫాసుళకభు అంటాయు.  

 ఫాసుళకభున  Z అనే అక్షయంచే షూచిసహ్ యు. 
 దతా్ ంవభునకు ఫాసుళకభు ఉండఴచ ున  లేక లేకతోృ ఴచ ున . 
 ఫాసుళకభు ఉనిచ  ోఅది ఒకే ఒక అంవబే కహనఴషమొ లేద . 
 ఒకొుకుుపడు ఫాసుళకభు లేకతోృ ఴచ ున . 
 దతా్ ంశహతుకి ఒకే ఫాసుళకభు ఉనిచ  ోదాతుతు ఏకఫాసుళకభు అంటాయు. 
 దతా్ ంశహతుకి మ ండు ఫాసుళకభులు ఉనిచ  ోదాతుతు దివఫాసుళకభు అంటాయు. 
 దతా్ ంశహతుకి భూడు ఫాసుళకభులు ఉనిచ  ోదాతుతు తాిఫాసుళకభు అంటాయు  

. ఴమలీకమించఫడిన దతా్ ంవభుల ఫాసుళకభు:- 

ఫాసుళకభు ( Z ) = 𝐿 +
𝑓− 𝑓1

2𝑓− 𝑓1−𝑓2
 𝑋 𝐶 (లేక) 𝑍 = 𝐿 + 

∆1𝐶

∆1+ ∆2
 

              ( ∆1= 𝑓 −  𝑓1 , ∆2= 𝑓 −  𝑓2 ) 
L  = ఫాసుళకు తయగతి దిగుఴ సద ద  

f   = ఫాసుళక తయగతి తృౌన:ునయభు 
𝑓1= ఫాసుళక తయగతి భుంద  తయగతి తృౌన:ునయం 

𝑓2 = ఫాసుళక తయగతి తయువహతి తయగతి తృౌన:ునయం 

అంకగణిత షగటు, భధయగతభు, ఫాసుళకభు భధయ గల అన ఫావిక షంఫందం  

ఫాసుళకభు = 3 X  భధయగతభు – 2 X అంకగణిత షగటు 
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ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ ఴకీభు లేక ఓజీవ్ ఴకీభు :- 
ఈ ఴకభీున  గ్లముటకు X – అక్షం ై ఎగుఴ సద ద లు Y—అక్షం ై ఆమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభులన  తీష కోవహలి. 

 
అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయ ఴకీభు లేక ఓజీవ్ ఴకీభు :- 
ఈ ఴకభీున  గ్లముటకు X – అక్షం ై దిగుఴ సద ద లు Y—అక్షం ై అఴమోసణ షంచిత తృౌన:ునయభులన  తీష కోవహలి. 

 
ఒజీ అనే ప ాంచ్ దభు న ండి ఒజీవ్ అన  దభు తమామ ైనది. ఒజీ అనగ్హ ుటాకహయంగ్హ మొదలెై కుంఫాకహయ ఴకంీగ్హ 
అంతభభయయ ఆకహయం. దాదాు ఆంగీ అక్షయం S ఴంటి ఆకహయం 14,15 వతాఫాద లలో గ్ోతిక్స దదతి తుమహాణభులలో ఇది ఒక 
భాుఖ్బ ైన ఆకహయభు. 


