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ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЯКОСТТА НА НАТИСК НА БЕТОНА 

с помощта на Microsoft Exel 2016, ръководство за курсовата задача по „Строителни материали“ 

(ас. д-р инж. Боян Петров) 

НЕОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ 

Въвеждане или поставяне на резултатите от изпитванията за якост на натиск на 28ми ден и подреждане 

на резултатите по възходящ ред - Фигура 1 и Фигура 2. Резултатът се вижда на Фигура 3. 

 
Фигура 1 

 
Фигура 2 

 
Фигура 3 

 

Показване общия брой на резултатите с използване функцията COUNT - Фигура 4 

 

Фигура 4 

Определяне минималната и максималната стойност с използване функциите MIN и MAX - Фигура 5 и 

Фигура 6 

 
Фигура 5 

 
Фигура 6 

 

Определяне средноаритметичната стойност Fcm с използване функцията AVERAGE - Фигура 7 

 

Фигура 7 
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Определяне средноквадратичното отклонение S с използване функцията STDEV.S – Фигура 8 и Фигура 

9. 

 
Фигура 8 

 
Фигура 9 

 

Определяне на доверителния интервал Fcm±3S Фигура 10 и Фигура 11 

 
Фигура 10 

 
Фигура 11 

 

Проверява се дали, минималната и максималната стойност от всички резултати попада в доверителния 

интервал, в примера има стойности по-големи от горната граница на интервала - Фигура 12. Всички стойности 

извън доверителния интервал трябва да се премахнат от изчисленията - Фигура 13. 

След премахване на стойността (в показания пример е само една, но може да са повече - Фигура 13) се 

променят всички изчислени досега стойности, това става без да е необходима промяна по формулите и 

функциите, който са използвани при изчисленията - Фигура 14. 

 
Фигура 12 

 
Фигура 13 

 
Фигура 14 

 

До тук са определени Fcm и B и вече може да се направи проверка за съответствието. За повече 

прегледност си отбелязваме проектния клас, който в случая е C12/15. В България се използват предимно кубични 

пробни образци и затова записваме само второто число - Фигура 15. 
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Фигура 15 

Правим проверка колко е обезпечеността при проектния клас на бетона (в случая 15 МРа). 

Обезпечеността трябва да е 95%, което значи, че 95% от резултатите трябва да са със стойност по-голяма от 

класа а останалите 5% от резултатите могат да са с по-малки стойности.  

В Exel може да се определи каква е вероятността резултатите да бъдат по-малки от определена 

стойност, тоест ще определим, колко е неопределеността и получената стойност трябва да е по-малка от 0,05 

(допускат се само 5% от резултатите да са по-малки от класа на бетона). 

Използва се функцията NORM.DIST, която връща нормалното разпределение при зададена средна 

стойност и стандартно отклонение - Фигура 16. 

Синтаксисът на функцията NORM.DIST има следните аргументи: NORM.DIST(x, Fcm, S, кумулативна) 

X - Стойността, за която искате да получите разпределението. 

Fcm - Средноаритметичната стойност на разпределението. 

S – Средно квадратично/Стандартно отклонение на разпределението. 

"кумулативна" - Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е:  

TRUE, NORM.DIST връща кумулативната функция на разпределение (формулата изчислява интеграл от 

минус безкрайност до x);  

FALSE, връща функцията на вероятностната плътност (ординатите на теоретичната крива Yi). Формулата 

за функцията на нормалната вероятностната плътност (кумулативна = FALSE) е: 

𝑓(𝑥, 𝑓𝑐𝑚, 𝑆) =
1

𝑆√2𝜋
𝑒
−(

(𝑥−𝑓𝑐𝑚)2

2𝑆2
)
 

 
Фигура 16 

 
Фигура 17 
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В показания пример 31% от резултатите са по-малки от класа, което означава, че този бетон не отговаря 

на клас С12/15 - Фигура 17. 

За да проверим колко е характеристичната якост (якостта с 95% обезпечение) се използва функцията 

NORMINV. При зададена стойност за вероятност NORMINV търси такава стойност за x, че NORMDIST(x Fcm, 

S, TRUE) = вероятност - Фигура 18. 

 
Фигура 18 

 
Фигура 19 

 

Една от целите на задачата е постигната – направена е оценка на съответствието и се оказа, че в 

конкретния пример, изпитваният бетон не отговаря на проектния клас С12/15. Установена е характеристичната 

якост fck = 13,05MPa, следователно бетонът е клас по якост на натиск С10/12 - Фигура 19. 

Изчертаването на графиките също може да стане с Exel.  

 

Емпирична крива 

Първо се определят интервалите, те могат да бъдат с различна големина, но най-често се използва 1МРа. 

Така се подбират интервалите, че минималната и максималната стойности да влизат в тях (както е показано в 

примера). 

Използва се функцията FREQUENCY, която изчислява колко пъти се появяват стойностите в зададен 

диапазон и след това връща вертикален масив от числа. Тъй като функцията FREQUENCY връща масив, тя 

трябва да бъде въведена като формула за масив. 

Синтаксисът на функцията FREQUENCY има следните аргументи: FREQUENCY(данни масив, 

двоичен масив) 

данни масив - масив от или препратка към набор от стойности, за които искате да преброите честотите.  

двоичен масив - Масив от или препратка към интервали, в които искате да групирате стойностите. 

 

Формулите за масиви често се наричат CSE (Ctrl+Shift+Enter) формули, защото вместо да натискате 

Enter, натискате Ctrl+Shift+Enter, за да завършите формулата. 

Въвежда се функцията „=FREQUENCY”, след, което в скобите се въвеждат първо всички резултати за 

якост на натиск, след, което разделено със запетайка се въвеждат интервалите в които трябва да се покаже 
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честотата на попаденята. Функцията е написана само в първия ред, затова трябва да се селектира цялата колона 

ni, заедно с функцията, натиска се еднократно F2 за да се визуализира функцията в първата колона и после се 

натиска, комбинацията от Ctrl+Shift+Enter. Когато натиснете Ctrl+Shift+Enter, Excel загражда формулата във 

фигурни скоби ({ }) и вмъква екземпляр от формулата във всяка клетка на избрания диапазон. В първия ред ще 

се покаже броя на резултатите по-малки от 11 МРа във втория, резултатите от 11 МРа до 12 МРа и т.н - Фигура 

20. 

 

Фигура 20 

За проверка се прави сума на колоната с броя на попаденията, тази сума трябва да е равна на общия 

брой на резултатите - Фигура 21.  

Добавяме колона в която да се изчисли относителното количество на попадналите в интервала 

резултати от общия брой. Копираме формулата във всички клетки от колоната за да се изчисли за всеки един 

интервал - Фигура 22 и Фигура 23. 

Добавяме още една колона със средата на интервала, който се нанася по абсцисата - Фигура 23.  

 
Фигура 21 

 
Фигура 22 

 
Фигура 23 

 

Вече имаме всички необходими данни и можем да изчертаем графиката, селектираме колоните 

съдържащи средите на интервалите и ni/N. (Селектирането на втората колона става със задържане на Ctrl). От 

менюто insert -> chart -> scatter избираме точки свързани с прави линии - Фигура 24. Изчертаната графика е 

генерирана автоматично и за да е по-прегледна е необходимо малко форматиране - Фигура 25. 
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Фигура 24 

 
Фигура 25 

 

Необходимо е форматиране за да изглежда добре графиката и да е разгърната в координатната система 

- Фигура 26. 

 

Фигура 26 

 

Теоретична крива 

За изчисляването на ординатите на теоретичната крива се използва отново функцията NORM.DIST, но 

този път комулативът е FALSE, който връща функцията на вероятностната плътност (ординатите на 

теоретичната крива Yi) - Фигура 27. Формулата за функцията е дадена по-горе. 

Важно е при маркирането на средната стойност Fcm и средно квадратичното отклонение S пред 

цифрата да се добави символът „$“ за да може да се „заключи“ съответния ред. 
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Фигура 27 

С маркиране и издърпване можем да копираме формулата до достигане на последната стойност. Вече 

имаме данните за изчертаване на теоретичната крива. 

С десен бутон върху графиката избираме да селектираме допълнителни данни - Фигура 28 и Фигура 29. 

 
Фигура 28  

Фигура 29 

 

Задаваме име на новата графика, маркираме резултатите от якостта на натиск за абсцисата Х и 

изчислените преди малко ординати. Вече кривата е визуализирана, но точките са свързани с прави линии, не се 

забелязва, защото точките са много - Фигура 30. 

 

Фигура 30 

 

За да променим вида на графиката отново кликваме с десен бутон върху графиката и избираме 

„change chart type“ - Фигура 31. Отново избираме scatter, но със заоблени линии и без точки - Фигура 32. 
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Фигура 31 

 
Фигура 32 

 

Сега двете графики изглеждат значително по-добре, но е необходимо добавян на още малко 

информация и форматиране - Фигура 33.  

Отбелязваме местоположението на Fcm, което се явява ос на симетрия за теоретичната крива, това 

може да стане с добавяне на линия от менюто Insert -> Shapes, надписите могат да се вкарат, като text box пак 

от менюто Insert - Фигура 34. 

 
Фигура 33 

 
Фигура 34 
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Примерен изглед на графиките и данните от изчисленията 

 

 

Брой резултати 94 бр. 

Най-малка стойност 11.7 Mpa 

Най-голяма стойност 19.3 Mpa 

Fcm (осреднена) 15.87 Mpa 

S (ср. Квадрат. Откл.) 1.72 Mpa 

Доверителен интервал   

Долна граница 10.73 Mpa 

Горна граница 21.02 Mpa 

Проектен клас на бетона 15 MPa 

НЕобезпеченост 0.31 <0,05 

Характеристична якост Fck 13.05 MPa 

 

ЕМПИРИЧНА КРИВА 

Интервали среда инт. ni ni/N 

11 10.5 0 0.000 

12 11.5 3 0.032 

13 12.5 4 0.043 

14 13.5 8 0.085 

15 14.5 8 0.085 

16 15.5 26 0.277 

17 16.5 26 0.277 

18 17.5 7 0.074 

19 18.5 9 0.096 

20 19.5 3 0.032 

  Общ брой: 94   

 

Трябва да се добави извод за това, дали бетонът отговаря на класа, зададен в курсовата задача 
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Данни за изчертаване на теоретична крива  

на разпределение на резултатите 
 

 
Резултати, 

МРа 

Теоретична 

крива, Yi 

11.7 0.0121 

11.9 0.0159 

12 0.0182 

12.4 0.0300 

12.5 0.0337 

12.8 0.0467 

12.9 0.0518 

13.1 0.0629 

13.5 0.0893 

13.5 0.0893 

13.6 0.0966 

13.8 0.1120 

13.9 0.1199 

14 0.1280 

14 0.1280 

14.1 0.1362 

14.2 0.1444 

14.3 0.1526 

14.6 0.1764 

14.6 0.1764 

14.7 0.1839 

14.9 0.1978 

15 0.2041 

15.1 0.2099 

15.2 0.2152 

15.2 0.2152 

15.2 0.2152 

15.3 0.2198 

15.3 0.2198 

15.4 0.2237 

15.4 0.2237 

15.4 0.2237 

15.4 0.2237 

15.5 0.2270 

15.5 0.2270 

15.5 0.2270 

15.5 0.2270 

15.6 0.2295 

15.6 0.2295 

15.7 0.2312 

15.7 0.2312 

15.7 0.2312 

15.8 0.2322 

15.9 0.2324 

15.9 0.2324 

16 0.2318 

16 0.2318 

16 0.2318 

16 0.2318 

16.1 0.2304 

16.1 0.2304 

16.1 0.2304 

16.2 0.2283 

16.3 0.2254 

16.3 0.2254 

16.3 0.2254 

16.3 0.2254 

16.3 0.2254 

16.4 0.2218 

16.4 0.2218 

16.4 0.2218 

16.5 0.2175 

16.5 0.2175 

16.6 0.2126 

16.6 0.2126 

16.6 0.2126 

16.6 0.2126 

16.6 0.2126 

16.7 0.2070 

16.8 0.2010 

16.8 0.2010 

16.9 0.1944 

16.9 0.1944 

17 0.1875 

17 0.1875 

17.1 0.1801 

17.1 0.1801 

17.4 0.1566 

17.4 0.1566 

17.6 0.1402 

17.6 0.1402 

17.9 0.1158 

18.1 0.1003 

18.3 0.0856 

18.4 0.0787 

18.5 0.0721 

18.5 0.0721 

18.5 0.0721 

18.5 0.0721 

18.6 0.0659 

18.8 0.0544 

19.2 0.0356 

19.3 0.0317 

19.3 0.0317 

 

 


