
انحراف  ،ی حسابگر ميانگين هايی در باره نکته

 )با تکرار يک نمونه(، مرزها معيار

نجش   ک س دازی ي از راه ان ا(در آغ تگاه ھ ا دس واد و ي رات در م اد تغيي ال ايج ه دنب ا ب  ،)ي

ام می شودھای مربوط به ميانگين و انحراف  محاسبه داد کمی داده انج ا تع ا .ابتدا ب زايش ام ا اف ب

ام دوب ھا را محاسبه بايدھا  داده ه دستاره انج ار ب انگين و انحراف معي ا مي انگر آمده، داد ت بھتر بي

اره داده. دقت و صحت روش باشد ھای پيشين  برای اينکه در دوره ھای بعدی مجبور نباشيم دوب

تفاده می را وارد کنيم از محاسبه ام محاسبه .شود ی انباشتی اس رای انج اده ب ن حسابگر س ھای  اي

 .تی طراحی شده استانباش

دون داده(ھای يک دوره  با وارد کردن داده  ا ب ا ي يش ھای انباشتی از دوره ب ه) ھای پ ھای  در خان

ا عنوان" ھای انباشتی تا اين دوره داده"زير عنوان  ايش داده  ∑X2tو nt ،∑Xtھای  اطالعاتی ب نم

ه داده اين اطالعات را يادداشت و در ھنگام افزودن داده .شود می ار  ھای جديد ب ه ک ھای پيشين ب

 . بريد

ايج پيشين را آمده  به دست∑X2tو nt ،∑Xtھای پيشين، ھای جديد به محاسبه افزودن داد برای  از نت

د را در ھای جدي سپس داده. وارد کنيد" ی پيش دادھای انباشتی تا دوره"زير عنوان ھای  در خانه

  :به اين ترتيب اين حسابگر دو سری نتيجه را نمايش خواھد داد. ستون سمت چپ وارد کنيد

ابه نتيجه - ه محس وط ب ر روی داده  ھای مرب ای دوره ب ه در ستون سمت چپ (ی جاری  ھ ک

 .نمايش داده خواھد شد" ھای اين دوره نتيجه"زير عنوان ) وارد شده است

ر روی کل داده طھای مربو نتيجه - ه محاسبه ب ا  ب يش ی جاری و دوره دوره(ھ ر ) ھای پ زي

 .نمايش داده خواھد شد" ھای انباشتی نتيجه"عنوان 

رد ازتوان  ھمچنين می  تفاده ک ايش کيفيت اس ودار پ . اين حسابگر برای حساب کردن مرزھای نم

د" مرزھای نمودار"برای اين کار زير عنوان  را  ٢ چنانچه عدد ١مثال؛عدد مناسب را وارد کني

ه ر آن در خان د، زي ه بگذاري ه خان ن س ی از اي اال ی  در يک هدر و " X+2SD"ب ايين  خان ‐X"ی پ

2SD " شود داد میرا نمايش. 

د . قرار دارد" ھای پشت مميز تعداد رقم"در باالی صفحه محلی با  عنوان   ه چن ه ب ن ک بسته به اي

ا رقم اعشار در نتيجه از داريی ميانگين و انحراف معي رار در ني ه ق ن خان ، عدد مناسب را در اي

 .دھيد



الی در وارد کردن  در باالی ستون وارد کردن داده  ھا، بخشی برای کنترل کردن اشتباھات احتم

 .ھا قرار دارد هداد

 . بخش سفيد رنگ قابل چاپ استدر صورت تمايل به چاپ نتيجه،  

استفاده از اختالف حسابگر انحراف معيار با 

 ها نتيجه

وان از  ھای بيماران انحراف معيار را حساب کنيم، می چنانچه بخواھيم با استفاده از نمونه ت

ه) روز ٢٠مثال (تا چند روز برای اين کار، . اين حسابگر استفاده کرد دادی از نمون اران را  تع ھای بيم

داری و در روز  ب نگھ رايط مناس ا دور(در ش دازه) ي اره ان دی دوب ی بع يم گيری م ه. کن ين  نتيج ی اول

تون  نجش را در س ه R1س تون  و نتيج اره را در س نجش دوب ی R2ی س راف . کنيم وارد م ابگر انح حس

  . ھای يکم و دوم نمايش خواھد داد ی اختالف بين نتيجه معيار را بر پايه

  


