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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  راتمقکر  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشوررسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29ورخ نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مک 

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پکی    .شودمی حاص  تیدول غیر و دولتی اا سازمآن نهاداا، تخصصی، وعلمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

کننکد  مکی  تهیکه  شکده  تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب ،     .شکود مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
  المللکی الکتروتکنیک   بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

تواند با رعایت موازی  پی  بینی شده در قانون ، برا  حمایت از مصر  کنندگان ، حفظ سازمان ملی استاندارد ایران می

ی ، حصو  اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ، اجرا  بعضسحمت و ایمنی فرد  و عمومی

یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجبار   /از استاندارداا  ملی ایران را برا  محصوالت تولید  داخ  کشور و

تواند به منظور حفظ بازاراا  بی  المللی برا  محصوالت کشور ، اجرا  استاندارد کاالاا  صادراتی و سازمان می نماید. 

اا و مؤسسات فعا  اید . امچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمآنبند  آن را اجبار  نمدرجه

محیطی ، آزمایشگاه در زمینۀ مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیز  و صدور گواای سامانه اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

اا و مؤسسات را بر اساس اندارد ایران ای  گونه سازمآناا و مراکز کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، سازمان ملی است

اا اعطا و بر کند و در صورت احراز شرایط الزم ، گوااینامۀ تأیید صححیت به آنضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می

سنج  ، تعیی  عیار فلزات  ترویج دستگاه بی  المللی یکااا ، کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  .کند اا نظارت میعملکرد آن

 گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  سازمان است.

 

                                                 
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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 گفتارپیش

 در آن نکوی  پکی   ککه « روش آزمون - بار متمرکزخمشی تحت مقاومت تعیی   -ی طبیع نگس» استاندارد

 چهارصد و چه  و ششمی  در و شده تدوی  و تهیه ملی استاندارد ایران سازمانتوسط  مربو  اا کمیسیون

 93/2/1329 مکورخ  اکا  سکاختمانی  استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی  هکمیت اجحس

 مقکررات سکازمان   و قکوانی   اصکح   قکانون  3 مکاد   یک   بند استناد به این  ،است گرفته قرار تصویب مورد

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

خکدمات،   و علکوم  صکنایع،  ۀزمین در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاده ملی ا استانداردا تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 است: زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من

BS EN 12372: 2007, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 

concentrated load  
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 روش آزمون - بار متمرکزخمشي تحت مقاومت تعیین  -ي طبیع سنگ

 

 و دامنه کاربرد هدف  1

باشد. امچنی  می بار متمرکزتحت  طبیعیاا  سنگ مقاومت خمشیتعیی   استاندارداد  از تدوی  ای  

 را فراام آورده است.فنی آزمون شناسایی و اا  مربو  به ار دو آزمون ای  استاندارد دستوالعم 

 .رد استاا  طبیعی قاب  کاربای  استاندارد برا  سنگ

 

 مراجع الزامي       1

اا ارجاع داده شده است.  مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 ی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. یبدی  ترتیب آن مقررات جز

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  اصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 :استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

 نامهواژه - ساختمانیاا  ، سنگ3993استاندارد ملی ایران شماره     1-1
2-2  EN 12390 (all parts), Testing  concrete: Determination of Compressive  strength - 

Specification  for testing machines 

 
 هايکاو  ، تعاريف، نمادهااصطالحات       9

 اصطالحات و تعاريف   9-1

 رود.به کار می 1-9در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف تعیی  شده در استاندارد بند 

 

 و يکاها نمادها   9-1

 اند.ه شدهیارا 1در ای  استاندارد در جدو   به کار رفتهنماداا  

 

 اصول آزمون       4

عد  بر رو  وسط آزمونه اصو  ای  روش آزمون شام  قرار دادن آزمونه بر رو  دو غلط  و اعما  بار تصا

 شود. گیر  شود و با استفاده از آن مقاومت خمشی محاسبه میباشد. بار در لحظه شکست آزمونه اندازهمی
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 ه در اين استانداردبه کار رفتنمادهاي  -1جدول 

 واحد تعريف نماد

Rtr مگاپاسکا  مقاومت خمشی 
F نیوت  بار در لحظه شکست 
a بر ثانیهمگاپاسکا گیار نرخ بار   

V  نیوت  بر ثانیه سرعت بارگیار 

l  مترمیلی گاایاا  تکیهفاصله بی  غلط 

B مترمیلی مجاور صفحه شکستآزمونه  عرض 

h مترمیلی مجاور صفحه شکست ضخامت آزمونه 

L   مترمیلی آزمونهک  طو 

 

 وسايل     7

   ترازو  7-1

 .، توزی  کندآزمونهجرم  91/9% دقتبا که قادر باشد آزمونه را ترازویی 
 

  دارتهويهخانه گرم  7-1

 ( را داشته باشد.3 ± 39)ºCدمایی معاد   ر  آزمونه درداکه توانایی نگه دارتهویهخانه گرم

 

  گیري خطيابزار اندازه  7-9

 .mm93/9 دقتبا ک  خط

 

  با نیروي مناسب دستگاه آزمون  7-4

 واسنجی شود. مطاب  با ای  استانداردو  اشدب 9-9ند طاب  با استاندارد بمای  دستگاه 

 

  ابزار اعمال بار  7-7

دو غلط  در . ای  دستگاه شام  است ا  مرکز بار نقطه صورتبه اا رو  آزمونهبرا  اعما  بار بر ابزار  

وسط اً در که باید دقیق ،باشداا  اعما  بار( میغلط  در باال )غلط  ی گاای( و اا  تکیهی  )غلط یپا

ورتی که کگاای باید به صط  تکیهکغلدو له بی  ک(. فاصرا ببینید 1)شک   دگاای قرار گیراا  تکیهغلط 

 شده است، باشد. توصیف 9-9-6در بند 
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  اتاق  7-6

 دارد. ( نگه19 ± 99)ºC دما  درکه بتواند دما را  یاتاق

 
 :راهنما

 غلط  بارگیار      1

 اایگغلط  تکیه     9و 1

 (مرکزي ايبارگذاري بر روي آزمونه )بارگذاري نقطه چیدمان -1شکل 

 

 سازي آزمونهآماده     6

 بردارينمونه  6-1

باشد، مگر در موارد  که به طور ویژه درخواست شده گیر  بر عهده آزمایشگاه انجام دانده آزمون نمینمونه

 .(ببینیدرا  2-9-6)بند  دوانتخاب ش ،ی مورد آزمودنتوده سنگ از قسمت امگ  آزمونه 19باید حداق  باشد. 

 

 هاي آزمونآزمونه  6-1

 پرداخت سطح آزمونه  6-1-1
یده، مات شده یا صیقلی باشد یاا باید دارا  پرداخت سطحی ساآزمونکهوجوه بر اساس مرجع استاندارد، 

اکا  آزمون با سکایر ونه، آزمسکاس کاربرد سنگ طبیعیوارد  که بر اک)برا  آزمون شناسایی(. در م

9پاشی، ماسه1اا  سطحی )پرداخت سطح حرارتیپرداخت
یا غیره( مورد نیاز باشکد، ای  نوع پرداخکت  

بوده  اا  نهاییممک  است فرآورده   آزموناا، آزمونهبرا  آزمون فنیشود )آزمون فنی(. سکطحی انجام می

                                                 
1 - Flamed 

2 - Sandblasted 
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نظر برا  استفاده، باید در تماس با دو  سطح مورد د.نباششده از محصو  نهایی اا  بریده فرآوردهاز یا  و

نوع پرداخت سطح باید در  در امه موارد. قرار داده شود (باشد ی یگاای )یعنی نما  آن رو به پاغلط  تکیه

 گزارش بیان شود.

 

 هاابعاد آزمونه  6-1-1

( mm39 × mm39 × mm39باید ) ، ابعاد آزمونهmm93تر از کماندازه با اا  دارا  دانهاا  برا  سنگ

 باشد.

 :توان استفاده کرد، اما باید الزامات زیر را برآورده کندمی ابعاد آزمونهسایر از 

اا  دانهتری  از دو برابر اندازه بزرگ باید بوده، و mm199و  mm93باید بی   (h) ضخامت آزمونه -

 تر باشد.سنگ، بزرگ

 ش  برابر ضخامت آزمونه باشد. باید (L)طو  ک   -

، و در ایچ مورد  (h3 ≥ b ≥ mm39) بوده آزمونه و سه برابر ضخامت mm39باید بی   (b) عرض -

 باشد.آزمونه نباید کمتر از ضخامت 

 باید پنج برابر ضخامت آزمونه باشد. (l)گاای اا  تکیهفاصله بی  غلط  -

 

 رواداري  6-1-9

 باشد.ابعاد اسمی می mm1±، (l)گاای یهاا  تکفاصله بی  غلط  روادار 

 

 گرديناهمسانصفحات    6-1-4

باید مطاب  با حداق   اابند  یا تورق(، آزمونهدر سنگ مشااده شود )مانند الیه گرد ناامساناگر صفحات 

به  گرد ناامسانو راستا  صفحات  ،آماده شده 2تا  9اا  نشان داده شده در شک  اا چیدمانیکی از 

 دو خط مواز  بر رو  ار آزمونه مشخص شود. حداق  وسیله

معلوم باشد، آزمون باید با اعما  نیرو بر  گرد ناامسانعیت صفحات موقکاربرد سنگ نسبت به وضعیت اگر 

 گیرد، انجام شود. ی که در زمان کاربرد سنگ، تحت بارگیار  قرار میوجهرو  

شده  مشخصبر رو  آزمونه  گرد ناامسانوقعیت صفحات ولی م ،کاربرد سنگ معلوم نباشدوضعیت اگر 

اا  نشان داده شده در شک  چیدمانار سه  مطاب  باباشد )با استفاده از حداق  دو خط مواز (، آزمون باید 

 خوااد شد. تایی19سه دسته اا انجام شود، که در ای  صورت تعداد ک  آزمونه 2تا  9
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 :راهنما

 غلط  بارگیار      1

 گاایغلط  تکیه     1

 گرديناهمسانآزمون براي آزمونه با اعمال بار عمود بر صفحات  چیدمان -1شکل 

 

 
 :راهنما

 غلط  بارگیار      1

 گاایغلط  تکیه     1

 گرديناهمسانآزمون براي آزمونه با اعمال بار موازي با صفحات  چیدمان -9شکل 
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 :راهنما

 غلط  بارگیار      1

 گاای  تکیهغلط     1
 گرديناهمسانصفحات  امتدادآزمون براي آزمونه با اعمال بار عمود بر  چیدمان -4شکل 

 

 نقبل از آزمو  شرايط آزمونه   6-1-7

اا به ی  جرم ( خش  شوند. رسیدن آزمونه3 ± 39)ºCاا باید تا رسیدن به ی  جرم ثابت، در دما  آزمونه

توزی  جرم  1/9تر از %، بی h(9 ± 92)ی  دو توزی  با فاصله زمانی شود که اختح  بثابت زمانی محق  می

 نباشد. گیر  اندازه او 

اا را در ناا به تعاد  حرارتی، آهنزمورسیدن آ تا زماناا، باید پ  از خش  کردن و قب  از آزمودن آزمونه

انجام  ،خانهآزمونه از گرم بعد از برداشت  h92باید در مدت زمان  ، و آزموننگه داشتºC(3 ± 99 )دما  

 شود.

 

 روش انجام آزمون      5

و ار نوع سنگریزه موجود بر رو  وجوه آزمونه، که در  نیداا را تمیز کسطح غلط  ،با استفاده از پارچه

 ید. یگیرد، را بزدااا قرار میتماس با غلط 

را ببینید(. غلط  بارگیار  را در وسط  2تا  1اا  گاای قرار داید )شک اا  تکیهآزمونه را در وسط غلط 

 آزمونه قرار داید.

  ( افزای  داید، تا زمانی که آزمونه دچار شکست شود.93/9+93/9)MPa/sیکنواخت  نرخبار را با 
کرده و امچنی  مح  شکست در آزمونه را یادداشت کنید. عرض و  گرد N19بار در لحظه شکست را با تقریب  -1يادآوري 

 بیان کنید. mm1/9متر با تقریب گیر  کرده و ابعاد را بر حسب میلیه نزدی  به سطح شکست را اندازهضخامت آزمون

استفاده  1توان از معادله ( مورد نیاز است، که برا  تعیی  آن میN/sت  بر ثانیه )بر حسب نیو( Vبارگیار  ) نرخ -1يادآوري 

 کرد:
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(1)                                                                                                     

 که در آن:

a     ؛مگاپاسکا  بر ثانیهبر حسب  گیار نرخ بار 

b     متر؛عرض آزمونه نزدی  صفحه شکست بر حسب میلی 

h     متر؛ضخامت آزمونه نزدی  صفحه شکست بر حسب میلی 

l      متربر حسب میلیگاای اا  تکیهفاصله بی  غلط. 

 

 بیان نتايج     8

 شود:محاسبه می 9معادله ( با استفاده از Rtfمقاومت خمشی ار آزمونه )

(1)                                                                                        

 که در آن:

Rtf     مقاومت خمشی آزمونه بر حسب مگاپاسکا ؛ 

F     ر در لحظه شکست بر حسب نیوت ؛با 

l      متر؛گاای بر حسب میلیاا  تکیهفاصله بی  غلط 

b     متر؛عرض آزمونه نزدی  صفحه شکست بر حسب میلی 

h     متربر حسب میلی ضخامت آزمونه نزدی  صفحه شکست. 

 مگاپاسکا  بیان شود. 1/9نتایج باید بر حسب مگاپاسکا  با تقریب 

باشد و/یا گاای اا  تکیهدرصد فاصله بی  غلط  13تر از بی تا وسط آزمونه، شکست حه فاصله صفاگر 

 درزاایی )رگه، شکا  یا غیره( در ای  منطقه دیده شود، باید در گزارش آزمون به ای  موضوع اشاره شود.

 

 گزارش آزمون    3

 گزارش آزمون باید شام  اطحعات زیر باشد:

 دارد ملی ایران؛ارجاع به ای  استان  3-1

 به فرد برا  گزارش؛ شماره شناسایی منحصر  3-1

 شماره، عنوان و تاریخ انجام آزمون؛  3-9

 آزمون )اگر آزمون در جایی غیر از آزمایشگاه انجام شده است(؛ انجام نام و آدرس آزمایشگاه، یا مح   3-4

 نام و آدرس مشتر  درخواست کننده آزمون؛  3-7

 ه نماید:یر  درخواست کننده آزمون است که اطحعات زیر را ارابر عهده مشت  3-6

 ؛سنگ یعلمنام   3-6-1

 نام تجار  سنگ؛  3-6-1

 ا  که آزمونه از آنجا استخراج شده است؛کشور و منطقه  3-6-9

 نام تامی  کننده؛  3-6-4
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 بر رو  نمونهوضو  ه موجود )اگر وابسته به آزمون باشد(، ب گرد ناامسانار صفحه  راستا   3-6-7

 مشخص شود، یا به وسیله دو خط مواز  بر رو  ار آزمونه مشخص شود.

 بردار  را انجام داده است؛نام شخص یا سازمانی که نمونه  3-6-6

 اا )اگر وابسته به آزمون باشد(؛پرداخت سطح نمونه  3-6-5

 اا؛تاریخ دریافت نمونه یا آزمونه  3-5

 و تاریخ انجام آزمون؛ )اگر مرتبط باشد( اامونهتاریخ آماده شدن آز  3-8

 ؛اا در نمونهتعداد آزمونه  3-3

 اا؛ابعاد آزمونه  3-11

 اا؛پرداخت سطحی آزمونه  3-11

 مگاپاسکا  بر ثانیه؛ 93/9بارگیار  بر حسب مگاپاسکا  بر ثانیه با تقریب  نرخ  3-11

گاای بر اا  تکیهگی و فاصله بی  غلط تسبرا  ار آزمونه: عرض و ضخامت مجاور صفحه شک  3-19

تا  9اا  مطاب  با شک  گرد ناامسانبه ار صفحه  نسبت ، راستا  نیروmm1/9متر با تقریب حسب میلی

با تقریب  ، مقاومت خمشی بر حسب مگاپاسکا نیوت  19با تقریب ، نیرو در لحظه شکست بر حسب نیوت  2

 انجار  مشااده شده؛مگاپاسکا ، موقعیت شکست و ار نا 1/9

و انحرا  معیار، بر حسب مگاپاسکا   (برا  ار راستا  بارگیار ، مقدار متوسط مقاومت خمشی )  3-14

 ؛مگاپاسکا  1/9با تقریب 

 ؛از ای  استاندارد و دلی  انحرا انحرا   ار  3-17

 اا.اظهار نظر  3-16

آزمون و تاریخ یادداشت گزارش باشد. ام چنی  ن انجام والیگزارش آزمون باید حاو  امضا)اا( و وظایف مس

الزم است بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دانده آزمون، 

 چاپ و منتشر شود.
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 پیوست الف

 )الزامي(

 ارزيابي آماري نتايج

 

 هدف     1-الف

آمار  نتایج به دست آمده از روش آزمون سنگ طبیعی توصیف  روشی برا  عملیات ،ای  پیوست الزامی

 کند.ه مییشده در ای  استاندارد را ارا

 

 نمادها و تعاريف     1-الف

 X1, X2, …,Xi, …, Xn گیر  شدهمقادیر اندازه

 n گیر  شدهتعداد مقادیر اندازه

1 مقدار میانگی 
i

i

X X
n

   

)2 انحرا  معیار )

1

iX X
S

n


 



  

S ضریب پراکندگی )برا  مقادیر منفرد(
V

X
  

1 میانگی  لگاریتمی
lnln i

i

X X
n

   

2 انحرا  معیار لگاریتمی
ln

ln

(ln )

1

iX X
S

n


 



  

 Max مقدار حداکثر

 Min مقدار حداق 

 انتظار قاب  مقدار حداق 

kS ه شده است.یارا 1( در جدو  الف)ضریب چارك 

ln ln.S SX kE e   

را ببینید( 1)جدو  الف  ضریب چارك kS  

 

 هابررسي آماري نتايج آزمون     9-الف

 

 ( ی  توزیع نرما  در نظر گرفتهv( و ضریب پراکندگی )s(، انحرا  معیار )Xبرا  محاسبه مقدار میانگی  )

 شده است.

 حداق  (، ی  توزیع نرما  لگاریتمی در نظر گرفته شده است.E) مقدار قاب  انتظار حداق برا  محاسبه 

درصد   33اطمینان  سطحدرصد چارك توزیع نرما  لگاریتمی برا  ی   3با  ناظرکمت مقدار قاب  انتظار

 باشد.می
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 33اطمینان  سطحدرصد چارك برا   3با  متناظرگیر  شده، ( بسته به تعداد مقادیر اندازهksضریب چارك )

 باشد.می  درصد
 

 مقادير ضريب چارک -1جدول الف

ks n 

13/3 3 

63/9 2 

26/9 3 

32/9 6 

93/9 3 

12/9 3 

12/9 2 

19/9 19 

22/1 13 

23/1 99 

33/1 39 

33/1 29 

31/1 39 

  
62/1 ∞ 

 

 کند:به روش  شدن روش کم  میزیر  اا مثا 

 

 1مثال 

 .یدیرا محاسبه نمازیر گیر  شده مقدار میانگی ، انحرا  معیار، حداکثر و حداق  مقدار ش  مقدار اندازه
  xگیري شده مقدار اندازه گیريشماره اندازه

1 9999 

9 9139 

3 9999 

2 9399 

3 9339 

6 9299 

 9333 مقدار میانگی 

 123 انحرا  معیار

 9299 مقدار حداکثر

 9999 قدار حداق م
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 1مثال 

 گیر  شدهمقدار اندازه19برا   مقدار قاب  انتظارمقدار میانگی ، انحرا  معیار، ضریب پراکندگی و حداق  

 ید.یرا محاسبه نما زیر
 x (ln X)گیري شده مقدار اندازه گیريشماره اندازه

1 9999 (69/3)  

9 9139 (63/3)  

3 9999 (39/3)  

2 9399 (32/3)  

3 9339 (36/3)  

6 9299 (33/3)  

3 9699 (36/3)  

3 9339 (29/3)  

2 9299 (23/3)  

19 3139 (96/3)  

(393/3) 9239 مقدار میانگی   

(123/9) 363 انحرا  معیار  

13/9 ضریب پراکندگی   

 بنابرای : kS=1/9؛  n=19 :برا  1با توجه به جدو  الف

 1312                        مقدار قاب  انتظارحداق  
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