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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  ؤسسـة م مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام بطمرت و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي صلحا دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس يشپ
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده وشتهن مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 

5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين ردهاياستاندا و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي هاياستاندارد

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان يبرا همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها مانساز گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و اگرانبه
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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   استانداردتدوين كميسيون فني 

 »روش آزمون - خمشي مقاومتتعيين : 2قسمت  -سنگ مصنوعي«

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  كوليوند، فرشاد
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
 

دانشگاه مدرس كت نيمرخ و شر
 لرستان

  :دبير

  شرفي، عنايت اله
 )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك(

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  استان لرستان 

 
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا

  اعظمي، محمدعلي
  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ(
  

  اميري دهنو، مجيد
  )ضكارشناسي شيمي مح(
  

  باراني بيرانوند، كورش
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

  باراني بيرانوند، كيانوش
  )دكتري مهندسي معدن(
  

  بسطامي، رضا
  )معدنكارشناسي ارشد مهندسي (
  

  حسيني، مجتبي
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  دولتشاهي، رضا
  )كارشناسي ارشد شيمي(
  

معدن مس كارشناس دفتر فني 
  سونگون

  
اداره كل استاندارد و كارشناس 

  تحقيقات صنعتي استان لرستان 
  

 ساختمانسازمان نظام مهندسي و عض
  استان لرستان

  
عضو هيات علمي و مدير گروه معدن 

  دانشگاه لرستان
  

 معدنسازمان نظام مهندسي عضو 
  استان لرستان

  
عضو هيات علمي و رئيس دانشكده 

  فني دانشگاه لرستان
  

اداره كل استاندارد و كارشناس 
  تحقيقات صنعتي استان لرستان

  



 د 

  

  سپهوند، عزيزاله
  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(
  

  منوچهريان، سيد محمد امين
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
  

  پور، رسولنقي
  )مكانيك سنگ مهندسي كارشناسي ارشد(
  

  محمد رضا، واعظي پور
  )مكانيك مهندسيكارشناسي (
  
  
  
  
  
 

  آذرين پارسمديرعامل شركت سنگ 
  
  

  سرپرست حفاري شركت ارجان پي
  
  

شركت سنگسراي مسئول فني 
  آذربايجان

  
مدير كل استاندارد تحقيقات صنعتي 

  استان لرستان
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 فهرست
 صفحه

 ب استاندارد ملي  سازمان با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د  پيش گفتار

  و  مقدمه
  هدف و دامنه كاربرد      1
  مراجع الزامي     2
  اصطالحات و تعاريف     3
  اصول آزمون     4
  وسايل     5
  هاسازي آزمونهآماده     6
  آزمون انجام روش     7
  بيان نتايج     8
  گزارش آزمون    9

 هابررسي آماري نتايج آزمون - )الزامي( -پيوست الف

  

1  
1  
1  
2  
2  
2  
4  
4  
5  
7  
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  پيش گفتار
  

 در آن نـويس پـيش  كـه " روش آزمـون  -خمشـي  مقاومـت تعيـين  : 2قسـمت   -سـنگ مصـنوعي  " استاندارد
 چهارصد و سي و يكمـين  در و شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايران توسط  مربوط هايكميسيون

 مـورد  05/06/92 مـورخ  ي ساختمانيهااستاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي كميتة اجالس

 و اسـتاندارد  سازمانمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايتپيشرف و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

 

BS EN 14617-2: 2008, Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural 
strength (bending) 
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  روش آزمون -خمشي مقاومتتعيين : 2قسمت  -سنگ مصنوعي

  و دامنه كاربرد هدف   1
مسطح تحت بار  هاي مصنوعيسنگ هايفرآورده خمشي مقاومتتعيين  ،استانداردهدف از تدوين اين 

  .باشدمي )مقاومت در برابر خمش( متمركز
  .ربرد داردهاي مصنوعي مسطح تحت بار متمركز كاسنگ كليهاين استاندارد جهت تعيين مقاومت خمشي 

  

  مراجع الزامي       2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  شد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده با

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
2-1   EN 12372: 2007, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 
concentrated load, 
2-2    EN 14618: 2009, Agglomerated stone- Terminology and classification, 
2-3    EN 14617-16, Agglomerated stone  - Test methods  - Determination of dimensions, 
geometric characteristics and  surface quality of modular tiles. 

  
  نمادهااصطالحات و        3

  .رودبه كار مي 2-2در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 
  

  نمادها  1- 3
  .اندئه شدهارا 1در اين استاندارد در جدول  به كار رفتهنمادهاي 

  

  در اين استاندارد به كار رفتهنمادهاي  -1جدول 
  واحد تعريف  نماد
Rtf  مگاپاسكال خمشي آزمونه مقاومت (MPa) 
F  نيوتن بار اعمالي در لحظه شكست آزمونه (N)  
l متر ميلي  گاهفاصله بين دو استوانه افقي تكيه)mm( 
b متر ميلي  عرض آزمونه نزديك صفحه شكست)mm( 
h متر ميلي  آزمونه نزديك صفحه شكست تضخام)mm( 
L متر ميلي  طول كلي آزمونه)mm(  
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  اصو ل آزمون    4
در اين روش آزمون آزمونه را بر روي دو استوانه افقي قرار داده و بار را به صورت افزايشي بر وسط آن اعمال 

  .كنيمتاب خمشي آزمونه را محاسبه مي گيري كرده وبار اعمالي در لحظه شكست آزمونه را اندازه. كنيممي
  
  وسايل     5
  ترازو     1- 5

  .جرم آزمونه را داشته باشد 01/0%ترازويي كه توانايي توزين آزمونه با دقت 
  
  دارخانه تهويهگرم  2- 5

  .را داشته باشد) ºC )5 ± 40دمايي معادل  قابليت نگهداري آزمونه دردار كه خانه تهويهگرم
  
  گيري طولله اندازهوسي    3- 5

 .mm05/0 تقريبگيري طول با وسيله اندازه

  
  دستگاه آزمون     4- 5

  .و واسنجي شده مطابق با اين استاندارد) 1-2(دستگاه آزمون متناسب با نيروي وارده، مطابق با استاندارد بند 
  
  وسيله اعمال بار    5- 5

- هاي تكيهاستوانه(تر اين وسيله شامل دو استوانه افقي كوچك. رها بر روي نقطه وسط آزمونهوسيله اعمال با

باشد كه استوانه اعمال بار بايد دقيقا در وسط مي) استوانه اعمال بار(تر و يك استوانه افقي بزرگ) گاهي
گاهي به هاي تكيهين استوانهفاصله ب). مراجعه شود 1به شكل (گاهي قرار بگيرد فاصله بين دو استوانه تگيه

  .خواسته شده است، بايد گزارش شود 2- 2- 6صورتي كه در بند 
  
  اتاق   6- 5

  .را داشته باشد) ºC )5 ± 20اتاقي كه توانايي نگهداشتن دمايي معادل 
  
  هاسازي آزمونهآماده     6
  بردارينمونه    6-1

باشد، مگر در مواردي كه به طور ويژه درخواست نمي برداري بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده آزموننمونه
هاي هاي مصنوعي بايد تحت آزمون قرار گيرند، هر چند سنگكليه سنگ در صورت امكان. شده باشد

ها بر روي دستگاه آزمون، مصنوعي خيلي بزرگ يا داراي شكل نامنظم ممكن است به منظور تنظيم كردن آن
  ).مراجعه كنيد 4-2-6به بند (ه بايد از يك محموله همگن انتخاب شود حداقل شش آزمون. برش داده شوند
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  )بارگذاري بر روي نقطه مياني(چيدمان بارگذاري بر روي آزمونه آزمون  -1ل شك

  
  هاي آزمونآزمونه    6-1
  اخت سطحيدپر    6-2-1

در . باشد راي پرداخت سطحي سائيده، مات شده يا صيقليدابايد  هاهـبر اساس يك مرجع استاندارد، آزمون
پرداخت ( هاي سطحياير پرداختـاي آزمون با سـهنوعي، آزمونهـمواردي كه بر اساس كاربرد سنگ مص

هنگامي كه . شودمورد نياز باشد، اين نوع پرداخت سطحي انجام مي )يا غيره 2پاشيماسه، 1يحرارتسطح 
امل مسطح نباشد، سطحي از آزمونه كه استفاده از آن مد نظر است بايد در سطح پشتي آزمونه به طور ك

گاهي قرار هاي تكيهيعني آزمونه رو به پايين بر روي استوانه(گاهي قرار داشته باشد هاي تكيهتماس با استوانه
استوانه بااليي در همه موارد ديگر سطحي از آزمونه كه استفاده از آن مد نظر است بايد در تماس با ). گيرد

  .در هر مورد، نوع پرداخت سطح بايد در گزارش بيان شود. قرار گيرد) استوانه اعمال بار(
  
  هاي آزمونابعاد آزمونه    6-2-2

  .نهايي باشد فرآوردهبيني شده براي بايد برابر با اندازه پيش) h(ضخامت آزمونه 

                                                 
1 - flamed 
2 - sandblasted 

  
  :راهنما
  استوانه بارگذاري    1
  گاهياستوانه تكيه   2
 گاهياستوانه تكيه   3
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  .باشد) 3/0±200(mmبايد حداقل ) L(طول كلي آزمونه 
  .باشد Lتر از طول كلي كوتاهباشد و  mm20بايد هميشه ) l(گاهي هاي تكيهصله بين استوانهفا

  .تر از ضخامت آزمونه نباشدبوده و در هيچ موردي عرض آن كم) 3/0±50(mmبايد حداقل ) b(عرض آزمونه 
  
  رواداري    6-2-3

انحراف وجوه آزمونه از  .آزمونه باشد اسميابعاد  mm1±بايد ) l(گاهي هاي تكيهرواداري فاصله بين استوانه
تر از دو درصد با گيري انجام شود، نبايد بيشحالت عمود نسبت به محور آزمونه، در هر جهتي كه اندازه

  .انجام شود) 3- 2(گيري بايد مطابق با استاندارد بنداندازه. باشد mm2حداكثر اختالف 
  
  شرايط آزمونه پيش از انجام آزمون    6-2-4

  .نگه داشته شوند) 2±24(hبه مدت ) ºC )5 ± 20ها بايد در دماي اتاق آزمونه
ها بايد تا آزمونه ماده چسباننده، هاي مصنوعي حاوي سيمان يا سيمان و پليمر به عنواندر مورد سنگ

  .خشك شوند) ºC )5 ± 40رسيدن به يك جرم ثابت در دماي 
، )h )2 ± 24با فاصله زماني  مجزا الف بـين دو توزينختشود كه ارسيدن به جرم ثابت زماني محقق مي

  .باشدتوزين اول نجرم  1/0% تر از بيش
نگه داشته شود تا  )ºC )5 ± 20آزمون، آزمونه بايد در دماي  انجام قبل از و پس از خشك كردن آزمونه

  .ن بايد انجام شودساعت پس از اين مرحله، آزمو 24ظرف مدت حداكثر . به تعادل دمايي برسدزماني كه 
  
  آزمون انجام روش      7

  .ها را از روي سطح آزمونه زدوده و تميز كنيدريزهها را با استفاده از پارچه خشك كرده و سنگسطح استوانه
  ..بيان كنيدmm1/0متر با تقريب و ابعاد را بر حسب ميلي گيري كردهامت آزمونه را اندازهعرض و ضخ

استوانه ). مراجعه شود 1به شكل (گاهي قرار دهيد هاي تكيهبر روي استوانهزي به صورت مركآزمونه را 
  .بارگذاري را بر روي وسط آزمونه قرار دهيد

بار . ار شكست شودچافزايش دهيد تا زماني كه آزمونه د) MPa/s)05/0±25/0بار را به طور يكنواخت با نرخ 
محلي كه شكست اتفاق افتاده  اشت كرده و همچنينيادد N10 تقريباعمالي در لحظه شكست را حداقل با 

  .است را نيز يادداشت كنيد
  
 بيان نتايج     8

  :دكنيمحاسبه  1 معادله براي هر آزمونه را با استفاده از (Rtf) خمشي مقاومت
                                                                                         1 معادله         

2

3

2tf

Fl
R

bh
   

  :كه در آن 
Rtf   مگاپاسكال ، بر حسب خمشي آزمونه مقاومت(MPa)؛  
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F    نيوتن ، بر حسببار اعمالي در لحظه شكست آزمونه (N)؛ 

l    مترميليحسب  ، برگاهفاصله بين دو استوانه افقي تكيه (mm)؛  
b    متر ميلي عرض آزمونه نزديك صفحه شكست، بر حسب(mm)؛ 

h    متر ميلي ضخامت آزمونه نزديك صفحه شكست، بر حسب(mm)؛ 

  .بيان شود MPa1/0 تقريبخمشي آزمونه بايد بر حسب مگاپاسكال با  مقاومت
-فاصله بين دو استوانه تكيه 15%تر از اي اتفاق افتد كه فاصله آن تا مركز آزمونه بيششكست در نقطه راگ

در سنگ مصنوعي وجود داشته ) ها و غيرهها، شكافمانند رگه(ب ساختاري ون كه عيگاهي باشد، و يا اي
  .باشد، آزمون بايد تكرار شود

  
  گزارش آزمون      9

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛    9-1
  شماره شناسايي منحصر به فرد براي گزارش؛   9-2
  اره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛شم   9-3
  ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون  انجام نام و آدرس آزمايشگاه، يا محل  9-4
  آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛نام و     9-5
  :درخواست كننده آزمون بايد اطالعات زير را ارائه نمايد    9-6
  ؛)2- 2(ند ـتاندارد بـابق با اسـ، مط مورد استفاده در آزمون مصنوعينام تجاري سنگ   9-6-1
  ؛كنندهتاميننام    9-6-2
  ؛)اگر مرتبط با آزمون باشد(پرداخت سطحي آزمونه   9-6-3
  ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه   9-7
  ها و تاريخ انجام آزمون؛تاريخ آماده شدن آزمونه   9-8
  در نمونه؛ها تعداد آزمونه   9-9
  ها؛ابعاد آزمونه   9-10
  ؛نرخ بارگذاري   9-11
گاهي بر هاي تكيهعرض، ضخامت آزمونه نزديك صفحه شكست و فاصله بين استوانه: براي هر آزمونه  9-12

خمشي  مقاومتبدون رقم اعشار، ) N(، نيروي شكست بر حسب نيوتن mm1/0 تقريبمتر با حسب ميلي
، موقعيت صفحه شكست و هر آنومالي قابل مشاهده در MPa1/0 تقريببا  آزمونه بر حسب مگاپاسكال

  ؛آزمونه
راف معيار، بر حسب حو ان) tfR(خمشي  مقاومتبراي هر جهت مربوط به بارگذاري، مقدار ميانگين    9-13

  ؛MPa1/0 تقريبمگاپاسكال  با 
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛  9-14
  .هااظهار نظر  9-15
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هم چنين بيان . و سمت مسئوالن انجام آزمون و تاريخ ثبت گزارش باشد) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
اين نكته ضروري است كه گزارش آزمون نبايد به صورت ناقص و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده 

  .آزمون، چاپ و منتشر شود
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  پيوست الف
  )الزامي(

  ي آماري نتايجرزيابا
  

  هدف     1-الف
توصيف  سنگ مصنوعياين پيوست الزامي روشي براي عمليات آماري نتايج به دست آمده از روش آزمون 

  .كندشده در اين استاندارد را ارائه مي
  

  نمادها و تعاريف     2-الف
 X1, X2, …,Xi, …, Xn  گيري شدهمقادير اندازه

 n  گيري شدهد مقادير اندازهتعدا
1  مقدار ميانگين

i
i

X X
n

   

)2  انحراف معيار )

1
iX X

S
n


 


  

S  )براي مقادير منفرد( ضريب پراكندگي
V

X
  

1  ميانگين لگاريتمي
lnln i

i

X X
n

   

2  انحراف معيار لگاريتمي
ln

ln

(ln )

1
iX X

S
n


 


  

 Max  مقدار حداكثر
 Min  مقدار حداقل

  مورد انتظار) ارزش(ترين مقدار پائين
kS )ارائه شده است 1-در جدول الف) ضريب چارك.  

ln ln.S SX kE e   

)مراجعه كنيد 1-به جدول الف(   ضريب چارك kS  
  

  هابررسي آماري نتايج آزمون     3-الف
  

يك توزيع نرمال در نظر گرفته ) v(و ضريب پراكندگي ) s(، انحراف معيار )X(قدار ميانگين براي محاسبه م
  .شده است

 .، يك توزيع نرمال لگاريتمي در نظر گرفته شده است)E(منتظره ) ارزش(ترين مقدار براي محاسبه پائين
 75صد چارك توزيع نرمال لگاريتمي براي يك درجه اطمينان در 5منتظره برابر با ) ارزش(ترين مقدار پائين

  .باشددرصدي مي
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 75رك براي درجه اطمينان درصد چا 5گيري شده، برابر با بسته به تعداد مقادير اندازه) ks(ضريب چارك 
  .باشدمي درصد

  
  مقادير ضريب چارك -1- جدول الف
ks n 
15/3  3  
68/2  4  
46/2  5  
34/2  6  
25/2  7  
19/2  8  
14/2  9  
10/2  10  
99/1  15  
93/1  20  
87/1  30  
83/1  40  
81/1  50  

    
64/1  ∞ 

  
  :كندبه روشن شدن روش كمك ميزير  هايمثال

  
  1مثال 

  .گيري شده را محاسبه نمائيدمقدار ميانگين، انحراف معيار، حداكثر و حداقل مقدار شش مقدار اندازه
 xشده  گيريمقدار اندازه گيريشماره اندازه

1  2000 
2  2150 
3  2200 
4  2300 
5  2350 
6  2400 

 2333  مقدار ميانگين
 147  انحراف معيار
 2400  مقدار حداكثر
 2000  مقدار حداقل
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  2مثال 
گيري شده را مقدار اندازه10منتظره براي ) ارزش(مقدار ميانگين، انحراف معيار، ضريب پراكندگي و حداقل مقدار 

  .محاسبه نمائيد
 x (ln X)گيري شدهمقدار اندازه گيريشماره اندازه

1  2000 )60/7(  
2  2150 )67/7(  
3  2200 )70/7(  
4  2300 )74/7(  
5  2350 )76/7(  
6  2400 )78/7(  
7  2600 )86/7(  
8  2750 )92/7(  
9  2900 )97/7(  
10  3150 )06/8(  

)807/7( 2480  مقدار ميانگين  
)143/0( 363  انحراف معيار  

15/0  ضريب پراكندگي   
  

  :بنابراين kS=1/2؛  n=10: براي  1-با توجه به جدول الف
  1819منتظره                        ) ارزش(حداقل مقدار 

  
  
  
  


