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ABS 
کند. قدر مطلق هر عدد، همان عدد بدون عالمت مثبت یا منفی است. این تابع قدر مطلق یک عدد را مشخص می

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ABS(number) 

Number 

همانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید عدد، آدرس سلول و یا 

 فرمولی که حاصل عددی داشته باشد را قرار داد.

 مثال

و در مقابل آنها داشته  Bخواهیم قدر مطلق این اعداد را در ستون داریم. می Aعدد در ستون  5همانند شکل زیر 

 م.باشی

 
آدرس  numberخوانیم و همانند تصویر زیر در کادر پارامتر را فرامی ABSتابع  B1برای این کار در سلول 

 کنیم.کلیک می OKکنیم( و بر گزینه کلیک می A1نویسیم )یا با ماوس روی سلول را می A1سلول 

 
 شود.نمایش داده می B1در سلول  5خواهیم دید قدر مطلق عدد 
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 Aکلیک کنید تا همین تابع برای سایر اعداد ستون  B1حاال کافیست دوبار بر مربع کوچک گوشه کادر سلول 

 ایجاد شود.

 
 نمایش داده شده است. Bدر ستون  Aکنید که قدر مطلق اعداد ستون مشاهده می

ACOS 
نوسی است اویه کسیکسینوس معکوس، ز گرداند.این تابع آرکسینوس یا کسینوس معکوس یک عدد را بازمی

نمایش داده شده در این تابع در سیستم رادیان و بین صفر و عدد پی است. فرمول این تابع  زاویه کنید.که وارد می

 در اکسل بصورت زیر است:

ACOS(number) 

Number 

ای را که هیکسینوس زاوهمانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید 

 است. -1و  1خواهید وارد کنید. عدد کسینوس بین می

 حاصل را در  توانیدبرای تبدیل زاویه رادیان به درجه می 
181

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

را  ACOSتابع  A1برای این کار در سلول را محاسبه کنیم.  5/1آرکسینوس عدد  A1خواهیم در سلول می

 کنیم.کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می 5/1عدد  numberخوانیم و در کادر فرامی
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دهد. این زاویه در سیستم رادیان است. برای تبدیل به را نمایش می 1411915511911/1عدد  A1تابع در سلول 

 کنیم که در ادامه معرفی خواهد شد.استفاده می DEGREESدرجه از تابع 

ACOSH 
 1دهد. عدد وارد شده باید بزرگتر یا مساوی عدد ین تابع کسینوس معکوس هایپربولیک یک عدد را نمایش میا

ول این تابع در کنید. فرمباشد. کسینوس معکوس هایپربولیک، زاویه کسینوس هایپربولیکی است که وارد می

 اکسل بصورت زیر است:

ACOSH(number) 

Number 

تر یا مساوی بزرگ حقیقیارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر هر عدد همانطور که پیداست، این پ

 تواند قرار بگیرد.یک می

 مثال

 را بدست آورید. 11کسینوس معکوس هایپربولیک عدد 

 OKنویسیم و روی گزینه را می 11عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOSHبرای این کار تابع 

 کنیم.کلیک می

 
 باشد.می 993222841/2همانطور که پیداست حاصل عدد 

ACOT 
 دهد. فرمول این تابع در اکسلاین تابع ارزش اصلی آرکتانژانت یا کتانژانت معکوس یک عدد را نمایش می

 بصورت زیر است:

ACOT(number) 
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Number 

ظر را در این کادر باید کتانژانت زاویه مورد نهمانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. 

 این عدد باید یک عدد حقیقی باشد.وارد نمایید. 

 باشد و عددی بین صفر و عدد پی است.زاویه حاصل طبق سیستم رادیان می 

  اگر عدد اشتباهی وارد شود خطای#VALUE! شود.نمایش داده می 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
181

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

 را محاسبه کنید. 2آرکتانژانت عدد 

کلیک  OKنویسیم و روی را می 2عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOTبرای این کار تابع 

 کنیم.می

 
 باشد.می 413141119/1حاصل عدد 

ACOTH 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:کتانژانت هایپربولیک یک عدد را نمایش میآراین تابع 

ACOTH(number) 

Number 

ه قدر وارد شود کهمانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید عددی 

 مطلق آن بزرگتر از یک باشد.

  خطای اگر عدد وارد شده کوچکتر از یک باشد تابع#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر قدر مطلق عدد وارد شده کوچکتر از یک باشد تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 
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 مثال

 را محاسبه کنید. 1آرکتانژانت هایپربولیک عدد 

کلیک  OKنویسیم و روی را می 1عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOTHبرای این کار تابع 

 کنیم.می

 
 باشد.می 118231118/1حاصل عدد 

AGGREGATE 
 . این تابع دوشوداعمال میها لیست یا داده است که روی یک های آماریای از توابع و فرمولمجموعهاین تابع 

 توانید نوع فرمول را انتخاب کنید.شود که میای باز مید. پس از فراخوانی فرمول صفحهنوع فرمول دار

 
 فرمول گزینه اول در اکسل بصورت زیر است:

AGGREGATE(function_num, options, array, [k]) 

 فرمول گرینه دوم در اکسل بصورت زیر است:

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …) 

Function_Num 
کند. در جدول زیر کاربرد هر عدد توضیح داده را مشخص می یا توابع که نوع عملیات ریاضی 19تا  1عددی بین 

 شده است.
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 توضیح فرمان عدد

1 AVERAGE کندمیانگین اعداد را محاسبه می 

2 COUNT شماردهای دارای عدد را در یک منطقه میسلول 

3 COUNTA شماردپر در یک منطقه را می هایتعداد سلول 

4 MAX دهدبزرگترین عدد را در یک منطقه نمایش می 

5 MIN دهدکوچکترین عدد را در یک منطقه نمایش می 

1 PRODUCT دهدحاصلضرب اعداد را نمایش می 

1 STDEV.S بدون در نظر گرفتن متن، شرط و ... برآورد انحراف استاندارد 

8 STDEV.P  انحراف استاندارد با در نظر گرفتن متن، شرط و ...برآورد 

9 SUM جمع کردن اعداد 

11 VAR.S کندواریانس را برآورد می 

11 VAR.P کندواریانس را با در نظر گرفتن متن، شرط و ... برآورد می 

12 MEDIAN کندمیانه اعداد را محاسبه می 

13 MODE.SNGL نمایش مد در یک مجموعه داده 

14 LARGE K دهداُمین عدد بزرگ را نمایش می 

15 SMALL K دهداُمین عدد کوچک را نمایش می 

11 PERCENTILE.INC  نمایشK هااُمین صدک در داده 

11 QUARTILE.INC هانمایش یک چارک مشخص از داده 

18 PERCENTILE.EXC  نمایشK ها وقتی اُمین صدک در دادهK  باشد 1عددی بین صفر و 

19 QUARTILE.EXC هانمایش یک چارک مشخص از داده 

Options 
های این پارامتر در دهد از چه چیزی در محاسبات چشم پوشی شود. انواع حالتمقدار عددی است که نشان می

 زیر آمده است.

 کاربرد عدد

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز  یا خالی 1

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز سطرهای مخفی،  1

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز خطاها،  2

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز خطاها، سطرهای مخفی،  3

 کنداز چیزی چشم پوشی نمی 4
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 کاربرد عدد

 کنداز سطرهای مخفی چشم پوشی می 5

 کندمیاز خطاها چشم پوشی  1

 کنداز خطاها و سطرهای مخفی چشم پوشی می 1

Ref1 
 کنند.اولین پارامتر عددی در توابعی که از چندین عدد استفاده می

[Ref2] 
 کنند.اُمین عددی در توابعی که از چندین عدد استفاده می 253دومین پارامتر تا 

 مثال

خواهیم میانگین این اعداد را با چشم اعدادی نوشته شده است. می A1:A11های در سلول

 ( محاسبه کنیم.4پوشی کردن از سطر مخفی شده )سطر 

 

خوانیم و پارامترها را همانند تصویر وارد را فرامی AGGREGATEبرای این کار تابع 

 optionsرا برای محاسبه میانگین، در کادر  1عدد  function_numکنیم. در کادر می

را وارد  A1:A11محدوده  arrayرا برای چشم پوشی از سطر مخفی و در کادر  1عدد 

 9/3، عدد 4میکنیم. همانطور که پیداست میانگین این اعداد بدون در نظر گرفتن عدد سطر 

 باشد. می
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ARABIC 
 رات زیر است:کند. فرمول این تابع در اکسل بصواین تابع اعداد رومی را به اعداد عربی تبدیل می

ARABIC( text ) 

Text 

را نمایش  5عدد  "V"بیان شود. برای مثال عبارت  ""در تنها پارامتر این تابع باید اعداد رومی داخل عالمت 

 دهد.می

  خطای اگر عدد صحیحی وارد تابع نشود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  شود.وارد شود عدد صفر نمایش داده می ""اگر عالمت 

  را نمایش  255111تواند باشد. بنابراین این تابع حداکثر عدد کاراکتر می 255حداکثر طول عبارت

 دهد.می

 .بین حروف بزرگ و کوچک تفاوتی وجود ندارد 

  اگرچه عدد رومی منفی صحیح نیست، اما اگر قبل از عدد رومی عالمت منفی قرار گیرد، عدد منفی

 نمایش داده خواهد شد.

 مثال

 را بصورت عدد بنویسید. XXVی عدد روم

کلیک  OKنویسیم و روی گزینه را می "XXV"عبارت  textدر کادر  ARABICپس از فراخوانی تابع 

 است. 25کنیم. همانطور که پیداست حاصل تابع عدد می

 

ASIN 
صل ادهد. آرکسینوس زاویه یک سینوس است. حاین تابع سینوس معکوس یا آرکسینوس یک عدد را نمایش می

𝜋تابع عددی بین 

2
-و   𝜋

2
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است: باشد.می 
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ASIN(number) 

Number 
 است. -1و  1در تنها پارامتر این تابع باید سینوس زاویه مورد نظر را وارد کرد که عددی بین 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
181

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

 را محاسبه کنید. 5/1آرکسینوس 

کنیم. حاصل کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می 5/1عدد  numberبرای این کار در کادر 

 رادیان است. 523598111/1

 
 درجه است. 31 زاویه 5/1کنیم آرکسینوس پس از تبدیل رادیان به درجه، مشاهده می

ASINH 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع آرکسینوس هایپربولیک یک عدد را نمایش می

ASINH(number) 

Number 
 توان هر عدد حقیقی را قرار داد.در تنها پارامتر این تابع می

 مثال

 را محاسبه کنید. 5آرکسینوس هایپربولیک عدد 

کنیم. کلیک می OKکنیم و روی گزینه را وارد می 5عدد  numberدر کادر  ASINHپس از فراخوانی تابع 

 است. 312438341/2کنیم که سینوس هایپربولیک این عدد، مشاهده می
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ATAN 

𝜋عددی بین  در سیستم رادیان و دهد. حاصل تابعاین تابع آرکتانژانت یک عدد را نمایش می

2
-و   𝜋

2
 باشد.می 

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ATAN(number) 

Number 
 در تنها پارامتر این تابع باید تانژانت زاویه مورد نظر را قرار داد.

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
181

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

 محاسبه کنید.را  1آرکتانژانت عدد 

کنیم. کلیک می OKکنیم و روی گزینه را وارد می 1عدد  numberدر کادر  ATANپس از فراخوانی تابع 

 است. 185398113/1کنیم که آرکتانژانت این عدد، مشاهده می
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ATAN2 
است.  -πو  πکند. عدد حاصل در سیستم رادیان و بین این تابع آرکتانژنت یک مختصات مشخص را محاسبه می

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ATAN2(x_num, y_num) 

x_num 
 مختصات مورد نظر است. Xمقدار 

y_num 
 مختصات مورد نظر است. Yمقدار 

 ای خالف جهت ساعت نسبت به محور حاصل مثبت نشان دهنده زاویهX  و حاصل منفی نشان دهنده

 است.  Xای در جهت حرکت ساعت نسبت به محور زاویه

  خطای باشد،  [1.1]اگر مختصات نقطه داده شده#DIV/0! شود.نمایش داده می 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
181

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

]آرکتانژانت مختصات  15/1و  5/1  را محاسبه کنید. [

را نوشته و روی  5/1عدد  y_numو در کادر  15/1عدد  x_num، در کادر ATAN2پس از اجرای تابع 

 کنیم.میکلیک  OKگزینه 

 
 درجه است. 33.19درجه حاصل پس از تبدیل 
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ATANH 
باشد )شامل اعداد  -1و  1کند. عدد وارد شده باید بین این تابع آرکتانژانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می

 ل این تابع در اکسل بصورت زیر است:شود(. فرمونمی -1و  1

ATANH(number) 

Number 
 توان در این کادر وارد کرد.را می -1و  1هر عدد حقیقی بین 

 مثال

 را بیابید. 5/1آرکتانژانت هایپربولیک عدد 

 کنیم.میکلیک  OKرا نوشته و روی گزینه  5/1عدد  number، در کادر ATANHپس از اجرای تابع 

 

BASE 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:تبدیل می متن عددییک  تابع یک عدد را بهاین 

BASE(Number, Radix [Min_length]) 

Number 
تبدیل کنیم را باید بنویسیم. این عدد، عدد صحیحی بین صفر  متن عددیخواهیم به که میاین پارامتر عددی در 

 است. 532تا 

Radix 
 باشد.می 31و کوچکتر یا مساوی با  2است که عددی صحیح و بزرگتر یا مساوی با تبدیل عدد  مبنای

[Min_length] 
 حداقل طول عبارت است و وارد کردن آن ضروری نیست.

  خطای اگر اعداد وارد شده خارج از محدوده مشخص باشند تابع#NUM! دهد.را نمایش می 

  شود تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد#VALUE! دهد.را نمایش می 
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 شوند.اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح کوتاه می 

 مثال

 تبدیل کنید.متن عددی به  11 مبنایرا بر  111عدد 

را نوشته و روی گزینه  11عدد  radixو در کادر  111عدد  number، در کادر BASEپس از اجرای تابع 

OK  است. 14کنیم. حاصل عدد میکلیک 

 

CEILING 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:اعداد را به باال رند می این تابع

CEILING(number, significance) 

Number 
 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

Significance 
 رند شوند.  مضربیچه  بهکند که اعداد برای رند کردن است. در واقع مشخص می مضربی

  ع خطای تاباگر متغیرها غیر عددی باشند#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 رند کنید. 15/1 مضرب را به 581/5عدد 

را  15/1عدد  significanceو در کادر  581/5عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی CEILINGتابع 

 باشد.می 1/5کنیم. حاصل عدد کلیک می OKروی گزینه نویسیم و می
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CEILING.MATH 
صورت کند. فرمول این تابع در اکسل بد را به نزدیکترین عدد صحیح یا نزدیکترین مضرب رند میاین تابع اعدا

 زیر است:

CEILING(number, [significance],  [mode]) 

Number 
 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

[significance] 

 کند که اعداد به چه مضربی رند شوند. مضربی برای رند کردن است. در واقع مشخص می

[mode] 

 کند که نزدیک یا به دور از صفر رند شود.برای اعداد منفی مشخص می

 برای اعداد منفی است. -1+ برای اعداد مثبت و 1فرض مضرب رند کردن بصورت پیش 

 رای مثال شوند. بنزدیک ترین عدد صحیح بعدی خود رند میفرض اعداد اعشاری مثبت به بصورت پیش

 شود.رند می 4به عدد  1/3عد 

 ی مثال عدد شوند. برامنفی به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر رند می فرض اعداد اعشاریبصورت پیش

 شود.رند می -1به  -1/1

  پارامترmode تاثیر است.در اعداد مثبت بی 

 مثال

 رند کنید. 5/1کترین مضرب را به نزدی 42/1عدد 
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 significance 5/1و در کادر  42/1عدد  numberدر کادر  CEILING.MATHپس از فراخوانی تابع 

 رند شده است. 5/1به عدد  42/1کنیم. خواهیم دید عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می

 

 مثال

 رند کنید. 5/1را به نزدیکترین مضرب  -42/1عدد 

 significance 5/1و در کادر  -42/1عدد  numberدر کادر  CEILING.MATHخوانی تابع پس از فرا

رند شده است. در واقع عدد  -1به عدد  -42/1کنیم. خواهیم دید عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می

 مذکور به نزدیکترین مضرب بزرگتر رند شده است.

 
 شود.را قرار دهیم خواهیم دید عدد منفی به نزدیکترین مضرب کوچکتر رند می 1عدد  modeحال اگر در کادر 
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CEILING.PRECISE 
ضرب یا عدد کند. اگر ماین تابع اعداد را بدون در نظر گرفتن عالمت آن به نزدیکترین عدد صحیح به باال رند می

 تابع در اکسل بصورت زیر است:شود. فرمول این وارد شده صفر باشد، عدد صفر نمایش داده می

CEILING.PRECISE(number, [significance]) 

Number 
 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

[significance] 

کند که اعداد به چه مضربی رند شوند. اگر خالی بماند، عدد مضربی برای رند کردن است. در واقع مشخص می

 شود.فرض می 1

 مثال

 رند کنید. 2/1را به نزدیکترین مضرب  -11/4و عدد  11/4عدد 
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COMBIN 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع تعداد حاالت ترکیب را مشخص می

COMBIN(number, number_chosen) 

Number 
 باشد.تعداد اشیاء یا تعداد مهره و... می

Number_Chosen 
 مجموعه است.تعداد اشیاء یا مهره موجود در هر 

  هشدار اگر متغیر غیر عددی وارد شود تابع#VALUE!  دهد.نمایش میرا 

  اگرnumber  ،کوچکتر از صفرnumber_chosen  کوچکتر از صفر و یاnumber  کوچکتر از

number_chosen  خطای باشد، تابع#NUM! دهدرا نمایش می. 

 مثال

 دو نفره تشکیل داد. هایتوان گروهنفر به چند حالت ممکن می 1از بین 

را  2عدد  number_chosenو در کادر  1عدد  numberدر کادر  COMBINپس از فراخوانی تابع 

 باشد.می 21کنیم. حاصل عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه می
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COMBINA 
ل بصورت زیر سکند. فرمول این تابع در اکاین تابع تعداد حاالت ترکیب را با در نظر گرفتن تکرار مشخص می

 است:

COMBINA(number, number_chosen) 

Number 
 باید بزرگتر یا مساوی با صفر و عدد صحیح باشد. باشد.تعداد اشیاء یا تعداد مهره و... می

Number_Chosen 
 باید بزرگتر یا مساوی با صفر و عدد صحیح باشد.تعداد اشیاء یا مهره موجود در هر مجموعه است. 

  هشدار اگر متغیر غیر عددی وارد شود تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  اگرnumber  ،کوچکتر از صفرnumber_chosen  کوچکتر از صفر و یاnumber  کوچکتر از

number_chosen  خطای باشد، تابع#NUM! دهدرا نمایش می. 

 مثال

 های دو نفره تشکیل داد.ن گروهتوانفر به چند حالت ممکن با در نظر گرفتن تکرار می 1از بین 

را  2عدد  number_chosenو در کادر  1عدد  numberدر کادر  COMBINAپس از فراخوانی تابع 

 باشد.می 28کنیم. حاصل عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه می
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COS 
 زیر است:کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت این تابع کسینوس زاویه وارد شده را محاسبه می

COS(number) 

Number 
 خواهیم کسینوس آن را محاسبه کنیم.باشد که میزاویه مورد نظر در سیستم رادیان می

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

181
ضرب کنید  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSو یا از تابع 

 مثال

 درجه را محاسبه کنید. 31کسینوس زاویه 

𝜋درجه را در سیستم رادیان محاسبه کنیم. برای این کار آن را در  31ابتدا باید زاویه 

181
حاصل کنیم. ضرب می 

دهیم را قرار می 523599/1عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی COS. حاال تابع باشدمی 523599/1عدد 

 باشد.می 8111/1کنیم. حاصل عدد یک میکل OKو روی گزینه 
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COSH 
 باشد:دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر میاین تابع کسینوس هایپربولیک یک عدد را نمایش می

COSH(number) 

Number 
 خواهیم کسینوس هایپربولیک آن را محاسبه کنیم.هر عدد حقیقی که می

 مثال

 محاسبه کنید.را  4کسینوس هایپربولیک عدد 

کنیم. کلیک می OKدهیم و روی گزینه را قرار می 4عدد  numberدر کادر  COSHبعد از فراخوانی تابع 

 باشد.می 3182/21حاصل عدد 

 

COT 
 ست:کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر ااین تابع کتانژانت زاویه وارد شده بر مبنای رادیان را محاسبه می

COT(number) 

Number 
 خواهیم کتانژانت آن را محاسبه کنیم.ای بر مبنای رادیان که میزاویه

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  خطای کتانژانت عدد صفر#DIV/0!  دهد.نمایش میرا 

 مثال

 را محاسبه کنید. 31کتانژانت 
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COTH 
ورت زیر فرمول این تابع در اکسل بصدهد. این تابع کتانژانت هایپربولیک یک زاویه هایپربولیک را نمایش می

 است:

COTH(number) 

Number 
 است که باید وارد شود. تنها پارامتر ورودی این تابع

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را محاسبه کنید. 2کتانژانت هایپربولیک 

 

CSC 
 باشد:کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر میاین تابع کوسکانت یک زاویه رادیان را محاسبه می
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CSC(number) 

Number 
 تنها پارامتر ورودی این تابع است که باید وارد شود.

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  کوسکانتn  برابر است با
1

sin𝑛
. 

 مثال

 را محاسبه کنید. 15کوسکانت 

 

CSCH 
ر کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیمحاسبه می این تابع کوسکانت هایپربولیک یک زاویه رادیان را

 باشد:می

CSCH(number) 

Number 
 تنها پارامتر ورودی این تابع است که باید وارد شود.

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

 خطای گر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع ا#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را محاسبه کنید. 5/1کوسکانت هایپربولیک 
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DECIMAL 
فرمول این تابع در است.  BASEکند. این تابع معکوس تابع یک شبه متن را به عدد دهدهی تبدیل میاین تابع 

 اکسل بصورت زیر است:

DECIMAL(text, radix) 

Text 

 خواهیم به عدد تبدیل کنیم.متن عددی که می

Radix 

 مبنای تبدیل که باید عدد صحیح باشد.

  کاراکتر باشد. 255طول متن عددی باید حداکثر 

  باشد. 31و  2مبنا باید بین 

 مثال

 را به عدد تبدیل کنید. FF عدد متنی
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DEGREES 
 تابع در اکسل بصورت زیر است: کند. فرمول ایناین تابع رادیان را به درجه تبدیل می

DEGREES(angle) 

Angle 

 خواهیم آن را به درجه تبدیل کنیم.ای در سیستم رادیان که میزاویه

 مثال

 را به درجه تبدیل کنید. πزاویه 

 دهیم.را قرار می PIیا تابع  3.14عدد  DEGREESتابع  angleبرای این کار در کادر 

 

EVEN 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:نزدیکترین عدد زوج به باال رند میاین تابع اعداد را به 

EVEN(number) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

  وارد شود تابع خطای اگر متغیر غیر عددی#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را رند کنید. -2/3و  5/5اعداد 
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EXP 
مبنای لگاریتم طبیعی است. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر  eرساند. عدد را به توان می eاین تابع عدد 

 است:

EXP(number) 

Number 

 .eعدد مورد نظر برای به توان رساندن عدد 

 مثال

 را محاسبه کنید. eتوان دوازدهم عدد 

 

FACT 
 اکسل بصورت زیر است: دهد. فرمول این تابع دراین تابع فاکتوریل یک عدد را نشان می

FACT(number) 

Number 

 عدد غیر منفی مورد نظر برای محاسبه فاکتوریل است.
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 مثال

 را محاسبه کنید. 1فاکتوریل عدد 

 

FACTDOUBLE 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:فاکتوریل یک عدد را نمایش میدو این تابع 

FACTDOUBLE(number) 

Number 

 فاکتوریل است.دو عدد مورد نظر برای محاسبه 

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.را نمایش می 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده منفی باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  باشد.( می384) 2×4×1×8برابر است با  8فاکتوریل برای عدد دو 

 مثال

 محاسبه کنید.را  1و  1دو فاکتوریل اعداد 
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FLOOR 
ورت زیر کند. فرمول این تابع در اکسل بصاین تابع اعداد را به نزدیکترین عدد یا مضرب مشخص به پایین رند می

 باشد:می

FLOOR(number, significance) 

Number 
 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

Significance 
 مضرب مورد نظر برای رند کردن عدد است.

 ع خطای اگر متغیرها غیر عددی باشند تاب#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 رند کنید. 2 را به مضرب 581/5عدد 

را  2عدد  significanceو در کادر  581/5عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی FLOORتابع 

 باشد.می 4کنیم. حاصل عدد کلیک می OKروی گزینه نویسیم و می
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FLOOR.MATH 
ورت زیر کند. فرمول این تابع در اکسل بصاعداد را به نزدیکترین عدد صحیح یا مضرب به پایین رند میاین تابع 

 است:

FLOOR.MATH(number, significance, mode) 

Number 
 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

Significance 
 خواهیم اعداد به آن رند شوند.مضربی است که می

Mode 
نوع برخورد با اعداد منفی است. اگر خالی بماند یا صفر باشد عدد مورد نظر به مضرب کوچکتر و اگر یک باشد 

 شود.عدد مورد نظر به مضرب بزرگتر رند می

 تبدیل  1به عدد  3/1شوند. برای مثال عدد به پایین رند می 1فرض اعداد مثبت به مضرب بطور پیش

 شود.می

 مثال

 بزرگتر ممکن به پایین رند کنید. 3/1نزدیک ترین مضرب  را به -9/1عدد 

 

FLOOR.PRECISE 
 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع اعداد را بدون در نظر گرفتن عالمت به پایین رند می
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FLOOR.PRECISE(number, [significance]) 

Number 
 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

[Significance] 
 شود.فرض می 1اگر خالی بماند  خواهیم اعداد به آن رند شوند.مضربی است که می

 مثال

 را به پایین رند کنید. -5/5عدد 

 

GCD 
بصورت  دهد. فرمول این تابع در اکسلاین تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین دو یا چند عدد را نماتیش می

 زیر است:

GCD(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 
عدد را  255توان خواهیم بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را محاسبه کنیم. حداکثر میاعدادی هستند که می

 وارد کرد.

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.را نمایش می 

  تابع خطای اگر عدد منفی در بین اعداد باشد#NUM! دهد.ا نمایش میر 

 مثال

 را محاسبه کنید. 11و  48، 31، 24بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین اعداد 

 است. 12خواهیم دید که حاصل عدد 
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INT 
 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع اعداد را به نزدیکترین عدد صحیح به پایین رند می

INT(number) 

Number 
 خواهیم آن را رند کنیم.است که می حقیقی عددی

 مثال

 را رند کنید. -8/8عدد 

 

ISO.CEILING 
ر کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیاعداد را بدون در نظر گرفتن عالمت مضرب به باال رند میاین تابع 

 است:
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ISO.CEILING(number, [significance]) 

Number 
 نیم.خواهیم آن را رند کعددی است که می

[Significance] 
 خواهیم عدد به آن رند شود.مضربی است که می

 مثال

 رند کنید. -2را به مضرب  4/4و  -9/2اعداد 

 

 

LCM 
 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع کوچکترین مضرب مشترک چند عدد را محاسبه می
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LCM(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 
توان در این تابع عدد می 255خواهیم کوچکترین مضرب مشترک آنها را بیابیم. حداکثر اعدادی هستند که می

 قرار داد.

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.را نمایش می 

  تابع خطای اگر عدد منفی در بین اعداد باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را بیابید. 21و  13، 4رب مشترک بین کوچکترین مض

 

LN 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع لگاریتم طبیعی یک عدد را نمایش می

LN(number) 

Number 
 خواهیم لگاریتم طبیعی آن را محاسبه کنیم.عددی است که می

 مثال

 را بیابید. 25لگاریتم طبیعی عدد 
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LOG 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:لگاریتم یک عدد بر مبنای مشخص را محاسبه میاین تابع 

LOG(number, [base]) 

Number 
 خواهیم لگاریتم آن را محاسبه کنیم.است که می حقیقی مثبتی عدد

[Base] 
 شود.در نظر گرفته می 11مبنای محاسبه لگاریتم است. اگر خالی بماند 

 مثال

 را بیابید. 2بر مبنای  8و لگاریتم عدد  11بر مبنای  111عدد  لگاریتم
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LOG10 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را محاسبه می 11این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای 

LOG10(number) 

Number 
 را محاسبه کنیم. 11خواهیم لگاریتم آن بر مبنای عدد حقیقی مثبتی است که می

 مثال

 را محاسبه کنید. 2511عدد  11لگاریتم بر مبنای 

 

MDETERM 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع دترمینان یک ماتریس را محاسبه می

MDETERM(array) 

Array 
برابر  بایداند. تعداد ستون و تعداد سطر ماتریس ها است که اعداد ماتریس در آن نوشته شدهای از سلولمنطقه

 باشند.
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  تابع خطای اگر سلولی در ماتریس خالی و یا دارای متن باشد#VALUE! دهد.رانمایش می 

  خطای اگر تعداد سطر و ستون برابر نباشد تابع#VALUE! دهد.رانمایش می 

 مثال

 دترمینان ماتریس زیر را محاسبه کنید.

 
 کنیم.کلیک می OKرا انتخاب و روی گزینه  A1:D4منطقه  arrayدر کادر 

 

MINVERSE 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع معکوس یک ماتریس را نشان می

MINVERSE(array) 

Array 
اند. تعداد ستون و تعداد سطر ماتریس باید برابر ها است که اعداد ماتریس در آن نوشته شدهای از سلولمنطقه

 باشند.

 تابع خطای س خالی و یا دارای متن باشد اگر سلولی در ماتری#VALUE! دهد.رانمایش می 

  خطای اگر تعداد سطر و ستون برابر نباشد تابع#VALUE! دهد.رانمایش می 
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 مثال

 معکوس ماتریس زیر را بیابید.

 
 کنیم.خواهیم ماتریس معکوس تشکیل شود را با ماوس انتخاب میابتدا منطقه ای را که می

 
 OKکنیم و ( را انتخاب میA1:D4منطقه ماتریس ) arrayخوانیم و در کادر را فرامی minverseسپس تا بع 

 کنیم. تا اینجا فقط اولین آرایه ماتریس معکوس نمایان شده است.می
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 فشاریم تا فرمول بصورت زیر نمایان شود.را می F2حاال یک بار کلید 

 
 فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.می را CTRL+SHIFT+ENTERحاال ترکیب سه کلید 

 

MMULT 
 این تابع برای ضرب دو ماتریس کاربرد دارد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

MMULT(array1, array2) 

Array1 
 منطقه مانریس اول است.
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Array2 
 منطقه ماتریس دوم است.

  باشد.تعداد ستون ماتریس اول و تعداد سطر ماتریس دوم باید برابر 

 نبودن تعداد ستون ماتریس اول و تعداد سطر ماتریس دوم تابع خطای  در صورت برابر#VALUE!  را

 دهد.نمایش می

 مثال

 دو ماتریس زیر را در هم ضرب کنید.

 
 کنیم.ابتدا منطقه ماتریس جواب را انتخاب می

 
آدرس ماتریس  array2( و در کادر B1:E4آدرس ماتریس اول ) array1در کادر  MMULTسپس در تابع 

و پس از آن ترکیب سه کلید  F2کنیم. سپس کلید کلیک می OK نویسیم و روی( را میG1:J4دوم )

CTRL+SHIFT+ENTER فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.را می 
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MOD 
 ورت زیر است:اکسل بصدهد. فرمول این تابع در این تابع باقیمانده تقسیم یک عدد بر یک مقسوم علیه را نشان می

MOD(number, divisor) 

Number 
 خواهید باقیمانده پس از تقسیم بر مقسوم علیه آن را محاسبه کنید.عددی که می

Divisor 
 مقسوم علیه است.

  تابع خطای اگر مقسوم علیه صفر باشد#DIV/0! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را بیابید. 4بر عدد  251باقیمانده تقسیم عدد 

 

MROUND 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد و ضریب رند می
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MROUND(number, multiple) 

Number 
 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Multiple 
 خواهید اعداد به آن رند شوند.ضریبی است که می

 مثال

 رند کنید. 4را به مضرب  4/1و  5/9اعداد 

 

 

MULTINOMIAL 
دهد. این تابع نسبت فاکتوریل جمع چند عدد به ضرب فاکتوریل تک تک آن اعداد در یکدیگر را نشان می

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:
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MULTINOMIAL(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 
 توان در تابع قرار داد.عدد را می 255حداکثر اعداد مد نظر برای محاسبات هستند. 

 مثال

 به ضرب فاکتوریل تک تک این اعداد در یکدیگر چقدر است. 4و  3، 2فاکتوریل جمع اعداد نسبت 

 

MUNIT 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع ماتریس واحد در ابعاد مشخص را تشکیل می

MUNIT(dimension) 

Dimension 
 شود.باشد که بصورت یک عدد صحیح برگتر از صفر وارد میابعاد ماتریس واحد می

 مثال

 ایجاد کنید. 3×3ماتریس واحد 

 کنیم.ابتدا محل ماتریس را با ماوس انتخاب می
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کنیم. سپس با فشردن کلیک می OKرا قرار داده و روی  3عدد  MUNITتابع  dimensionسپس در کادر 

 فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.را می CTRL+SHIFT+ENTERترکیب سه کلید  F2کلید 

 

 

ODD 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد فرد به باال رند می

ODD(number) 

Number 
 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

 مثال

 کنید.را رند  -3/2و  5/1عدد 

 



43 

 

 

PI 
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:دهد. را نمایش می πاین تابع عدد 

PI() 

 14159215358919/3کلیک کرد تا عدد  OKکه پیداست این تابع ورودی ندارد و فقط باید برگزینه همانطور 

 نمایش داده شود.

 

POWER 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:میاین تابع حاصل یک عدد در توان یک عدد دیگر را نمایش 

POWER(number, power) 

Number 
 خواهیم آن را به توان برسانیم.عددی است که می

Power 
 باشد.توان مورد نظر می

 مثال

 را بیابید. 235حاصل 
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PRODUCT 
 رت زیر است:کند. فرمول این تابع در اکسل بصواین تابع حاصلضرب اعداد ورودی را محاسبه می

PRODUCT(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 
 خواهیم ضرب کنیم را باید در این کادرها وارد کنیم.اعدادی را که می

 مثال

 حاصلضرب اعداد زیر را محاسبه کنید.

 
 م.کنی( را وارد میA1:I1آدرس منطقه اعداد ) PRODUCTتابع  number1برای این کار در کادر 
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QUOTIENT 
ورت دهد. فرمول این تابع در اکسل بصاین تابع قسمت صحیح حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را نمایش می

 زیر است:

QUOTIENT(numerator, denominator) 

Numerator 
 خواهیم آن را تقسیم کنیم.عددی که می

Denominator 
 باشد.مقسوم علیه می

 مثال

 توان ساخت.کیلویی، چند بسته کامل می 3های کوچکتر کیلویی به بسته 111در بسته بندی یک جنس 

 

RADIANS 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:درجه را با رادیان تبدیل می این تابع

RADIANS(angle) 

Angle 
 خواهید به رادیان تبدیل کنید.زاویه بر مبنای درجه است که می

 مثال

 را به رادیان تبدیل کنید. درجه 211زاویه 
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RAND 
نند. ککند. با هر بار محاسبه در اکسل این اعداد تغییر میانتخاب می 1و  1این تابع عددی را بصورت رندوم بین 

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

RAND() 

 کلیک کرد. OKهمانطور که پیداست این تابع ورودی ندارد و فقط باید بر گزینه 

 
  برای اینکه عدد رندوم تغییر نکند و ثابت بماند، در نوار فرمول روی فرمول تابع یک بار کلیدF9  را فشار

 دهید تا عدد ثابت شود.

RANDBETWEEN 
دهد. این عدد با هر بار محاسبه در این تابع عدد صحیحی را بصورت تصادفی بین دو عدد مشخص نمایش می

 تابع در اکسل بصورت زیر است:کند. فرمول این کاربرگ تغییر می

RANDBETWEEN(bottom, top) 

Bottom 
 کند که عددی صحیح است.این پارامتر حد پایین محدوده عدد تصادفی را مشخص می

Top 
 کند که عددی صحیح است.این پارامتر حد باالی  محدوده عدد تصادفی را مشخص می
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 ر نوار فرمول روی فرمول تابع یک بار کلید برای اینکه عدد رندوم تغییر نکند و ثابت بماند، دF9  را فشار

 دهید تا عدد ثابت شود.

 مثال

 بیابید. 11و  2عددی تصادفی بین 

 
 فشاریم.را می F9کنیم و کلید برای ثابت کردن عدد روی فرمول در نوار فرمول کلیک می

 

ROMAN 
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:کند. این تابع یک عدد عربی را به یک عدد رومی تبدیل می

ROMAN(number, [form]) 

Number 
 خواهید به عدد رومی تبدیل کنید.عدد عربی است که می

[Form] 
 3، 2، 1، 1تواند عدد صحیحی از بین اعداد کند و میپارامتری اختیاری است که نوع عدد رومی را مشخص می

 باشد. 4و

  خطای تابع  3999برای اعداد بزرگتر از#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 بنویسید. 2و  form 1را با دو  499عدد 
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ROUND 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:مشخص رند می ارقاماین تابع اعداد را با تعداد 

ROUND(number, num_digits) 

Number 
 آن را رند کنید.خواهید عددی است که می

Num_Digits 
 کند.تعداد ارقام را مشخص می

 ند.کاگر تعداد ارقام بزرگتر از صفر باشد، تابع قسمت اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند می 

 شود.اگر تعداد ارقام صفر باشد، عدد به نزدیکترین عدد صحیح رند می 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 
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 مثال

 رند کنید. -3و یک بار با تعداد ارقام  2را یک بار با تعداد ارقام صفر، یک بار با تعداد ارقام  21851/451985عدد 
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ROUNDDOWN 
کند. فرمول این تابع در است با این تفاوت که همیشه اعداد را به پایین رند می ROUNDاین تابع همانند تابع 

 اکسل بصورت زیر است:

ROUNDDOWN(number, num_digits) 

Number 
 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Num_Digits 
 کند.تعداد ارقام را مشخص می

 ند.کاگر تعداد ارقام بزرگتر از صفر باشد، تابع قسمت اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند می 

  شود.رند میاگر تعداد ارقام صفر باشد، عدد به نزدیکترین عدد صحیح 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 

 مثال

 رند کنید. -1رقم اعشار و یک بار با تعداد ارقام  1را یکبار با  52/18عدد 
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ROUNDUP 
 رکند. فرمول این تابع داست با این تفاوت که همیشه اعداد را به باال رند می ROUNDاین تابع همانند تابع 

 اکسل بصورت زیر است:

ROUNDUP(number, num_digits) 

Number 
 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Num_Digits 
 کند.تعداد ارقام را مشخص می

 ند.کاگر تعداد ارقام بزرگتر از صفر باشد، تابع قسمت اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند می 

 شود.نزدیکترین عدد صحیح رند می اگر تعداد ارقام صفر باشد، عدد به 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 

 مثال

 رند کنید. -1رقم اعشار و یک بار با تعداد ارقام  1را یکبار با  52/18عدد 
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SEC 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سکانت یک زاویه را نمایش می

SEC(number) 

Number 
 خواهید سکانت آن را محاسبه کنید.ای در سیستم رادیان است که میزاویه

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

181
ضرب کنید  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSو یا از تابع 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال

 درجه را بیابید. 45سکانت 

 

SECH 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سکانت هایپربولیک یک زاویه را نشان می

SECH(number) 

Number 
 آن را محاسبه کنید.هایپربولیک خواهید سکانت ای در سیستم رادیان است که میزاویه

  باشد. 212قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میبصورت درجه می اگر زاویه مورد نظر𝜋

181
ضرب کنید  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSو یا از تابع 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 
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  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.ایش میرا نم 

 مثال

 درجه را بیابید. 45 هایپربولیک سکانت

 

SERIESSUM 
 دهد.این تابع مجموع یک سری توانی را بر حسب فرمول زیر نمایش می

 
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

SERIESSUM(x, n, m, coefficients) 

X 

 مقدار ورودی سری توانی است.

N 
 است. xتوان اولیه 

M 

 در هر جمله از سری توانی است. nمقدار افزایش 

Coefficients 
 های سری توانی است.ای از ضرایب جملهمجموعه

 مثال

باشد و ضرایب  2برابر با  mصفر باشد و مقدار  xو توان اولیه  185398113/1توانی اگر مقدار ورودی سری 

 ها در جدوی زیر باشد، مطلوبست محاسبه سری توانی.حمله
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SIGN 
 -1و اگر عدد منفی باشد 1+، اگر عدد صفر باشد 1کند. اگر عدد مثبت باشد این تابع عالمت یک عدد را بیان می

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را نمایش می

SIGN(number) 

Number 
 خواهیم عالمت آن را مشخص کنیم.هر عدد حقیقی که می

 مثال

 خص کنید.را مش 251عالمت عدد 
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SIN 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سینوس زاویه داده شده را محاسبه می

SIN(number) 

Number 
 خواهیم سینوس آن را محاسبه کنیم.ای در سیستم رادیان که میزاویه

 آن را در توانید باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

181
ضرب کنید  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSو یا از تابع 

 مثال

 درجه را محاسبه کنید. 31سینوس زاویه 

 

SINH 
 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سینوس هایپربولیک زاویه داده شده را محاسبه می

SINH(number) 

Number 
 خواهیم سینوس هایپربولیک آن را محاسبه کنیم.که می هر عدد حقیقی

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

181
ضرب کنید  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSو یا از تابع 

 مثال

 را محاسبه کنید. 31سینوس هایپربولیک 
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SQRT 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:ریشه دوم مثبت یک عدد را نمایش میاین تابع 

SQRT(number) 

Number 
 خواهید ریشه دوم آن را محاسبه کنید.هر عددی که می

  خطای اگر عدد وارد شده منفی باشد تابع#NUM! دهد.را نمایش می 

 مثال

 را محاسبه کنید. 211ریشه دوم عدد 

 

SQRTPI 
 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را نشان می π×تابع ریشه دوم عدداین 

SQRTPI(number) 

Number 
 ضرب شده و سپس ریشه دوم آن محاسبه شود. πخواهید ابتدا در عددی که می
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 مثال

 را محاسبه کنید. π211ریشه دوم عدد 

 
 


