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سخنی با همکاران )مقدمه مؤلف(
سپاس فراوان خداوند بزرگ را که توفیق فرمود تا بتوانم کتاب آزمایشگاه اندازه گیری دقیق را با رویکردهاي زیر به رشته تحریر  درآورم:

الف(تفکیک کتاب آزمایشگاه از کتاب نظری
ب( ارتقای سطح کمی و کیفی آزمایش ها و تنوع آن ها؛

ج(تقدم اصل آموزش بر عمل با نگرش ایجاد تفکر در فراگیرنده؛
د(استفاده از واژه های به روز و استاندارد؛

لذا توجه همکاران، هنرآموزان، استادان و مجریان محترم برنامه های آموزشی را به نکات زیر جلب می نمایم.  
1-کتاب نظری و عملی توسط یک مدرس تدریس شود.  

2-از آن جا که تعداد فصل های کتاب عمـــلی با کتـــاب نظری تطابق دارد.الزم است هنر آموز محتـرم پس از تدریس هر فصل نظـری 
بالفاصله نسبت به تدریس فصل عملی و انجام آزمایش ها توسط هنرجویان اهتمام نماید.

3- تعداد هنرجویان از 16 نفر بیش تر نباشد.  
4- کالس نظری و عملی هر دو در محل آزمایشگاه برگزار گردد تا در تدریس برنامه ی نظری نیز از وسائل و تجهیزات آن ها جهت معرفی 

و نشان دادن به هنرجو نیز استفاده شود همچنین ساعت آموزش نظري و عملي پیوسته باشند. 
5- در آزمایشگاه، محلی برای گذاشتن وسائل اضافی هنرجویان پیش بینی شود.

6- در اولین جلســه آزمایشــگاه با هنرجویان راجع به مقررات آزمایشگاه، حفظ و نگه داری تجهیزات، انضباط کاری، دقت، کیفیت انجام 
کار، اعتماد به نفس، با حوصله بودن،استفاده از مداد در نوشتن نتایج و پاسخ سؤاالت، مرتب نمودن وسائل در هنگام خروج و انجام کلیه ی موارد 

یک آزمایش در سر کالس و در همان جلسه توضیح داده شود.  
7-در هر آزمایش سه پرسش مربوط به همان آزمایش پیش بینی شده که الزم است هنرجو در صفحه پیش بینی شده پاسخ دهد. ضمناً 
در همان صفحه قسمت مالحظات نیز در نظر گرفته شده تا هنرجو توضیحات بیش تر یا موارد دیگري را که به نظرش می رسد در آن جا بنویسد.

 8- در پایان هر جلسه، آزمایش های انجام شده توسط هنر آموز آزمایشگاه تأیید شود.  
 9-با تکرار نکات و اجرای آزمایش ها ي متعدد و متنوع کوشــش شــده است تا در هنرجویان، ذهنیت فکری ماندگار و مهارت الزم در کار 

با وسایل اندازه گیری ایجاد گردد.
10-هر یک از هنرجویان موظف به تهیه ی گزارش مستقل و جداگانه هستند.

11-عموماً اندازه گیری ها، دوبار تکرار شــده اند.تا چنان چه هنر جویان به گروه های دو نفره تقســیم شــده اند هر بار اندازه گیري را یک 
نفر انجام دهد.

12-انجام درســت کارهای عملی این کتاب مستلزم داشتن فضا و تجهیزات برای شانزده نفر و یا هشت گروه آزمایشگاهی دو نفره، انجام 
آزمایش به صورت یکســان و همزمان توســط هنرجویان است .لذا در موارد استثنایی که تجهیزات و لوازم خاص برای شانزده نفر و یا هشت گروه 

آزمایشگاهي وجود ندارد، با توجه به تنوع آزمایش های یک فصل، هنرجویان جهت انجام آزمایش های مختلف دسته بندي  شوند.
 با تمام ســعی و تالش و دقتی که در تهیه این کتاب به عمل آمده اســت لیکن اذعان می نمایم که فاقد اشــکال نیست لذا پیشاپیش از 

همکاران و مجریان محترم عذرخواهی نموده و از هر طریقی که یادآوری نمائید سپاسگزاری می شود.

                                                                                                                         مؤلف

                                                                    



فصل اولفصل اول
اندازه گيرى به روش ديدارى (حدسى)اندازه گيرى به روش ديدارى (حدسى)

ــر از ابتدا براى اندازه گيرى به دنبال الگو و معيارهاى مشخصى  ــاس علوم، اندازه گيرى است لذا بش پايه و اس
بوده و توانسته است با الگو قراردادن اعضاى بدن خود و نهايتاً استفاده از سرعت سير نور در خأل به شاخص و معيار 

اندازه گيرى طول دست يابد.
ــم    ــم و ايجاد زمينه هاى فكرى در هنرجويان و اين كه بتوانند در تجس به منظور تقويت ذهنى، قدرت تجس
شاخص هاى اندازه گيرى و تطابق اندازه ى ابعاد، مختصات و اجسام با اين معيار ها تمرين داشته باشند، در اين فصل 

با آزمايش هايى كه پيش بينى شده سعى شده است اين جنبه ها در فراگير تقويت گردد.
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ــرح داده شده و آزمايش هايى كه در اين فصل  ــتگاه يكاهاى مختلف كه در كتاب نظري اندازه گيرى دقيق ش با توجه به دس
پيش بينى شده است، هنرجو مى تواند:

1- اندازه ى ابعاد اجسام و قطعات را در دستگاه  بين المللى يكاها (متريك) و انگليسى تخمين بزند.  

2- مقدار روادارى (تولرانس) اندازه ى حدس زده شده را مشخص  كند.

3-توانايى ذهنى و تفكر، تجسم، مقايسه وتطابق را تقويت كند.

آ

هدف هاى رفتارى

اين فصل شامل آزمايش هاى زير است : 
آزمايش 1: تعيين ابعاد ديوار به روش ديدارى
آزمايش 2: تعيين طول قد به روش ديدارى
آزمايش 3: تعيين طول پا به روش ديدارى

آزمايش 4: تعيين ابعاد ميز اندازه گيرى به روش ديدارى
آزمايش 5: تعيين ابعاد صفحه صافى به روش ديدارى

آزمايش 6: تعيين ابعاد سكه به روش ديدارى
آزمايش 7: تعيين ابعاد دكمه ى لباس به روش ديدارى

آزمايش 8: تعيين ابعاد مداد نكى به روش ديدارى
آزمايش 9: تعيين ابعاد پيچ به روش ديدارى

آزمايش 10: تعيين ابعاد پيچ گوشتى به روش ديدارى

ارزش يابى فصل ارزش يابى فصل 

جمعآزمايش10آزمايش9آزمايش8آزمايش7آزمايش6آزمايش5آزمايش4آزمايش3آزمايش2آزمايش1
تأييد و مهر 
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
تعيين ابعاد ديوار به روش ديدارىتعيين ابعاد ديوار به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك متر و يك سانتى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  
3- براى درك بهتر، اندازه يك يارد و يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  

ــى) متمركز كنيد و  ــتگاه اندازه گيري (متريك يا انگليس 4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دس
اندازه را حدس بزنيد.  

5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرايب تبديل حدس بزنيد.  
6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب

بررسي كنيد.  
2- طول و ارتفاع يكى از ديوارهاى كالس خود را برحسب يكاهاى مندرج در جدول تخمين بزنيد و يادداشت 

كنيد.  
3- مقدار روادارى(تولرانس) برآورد هاى خود رانيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  

4- با توجه به حساسيت و دقت مورد نياز براى ساخت ديوار، فكر مى كنيد چه تولرانسى بايد در ساخت آن 
در نظر گرفته مي شد. مقدار آن را در جدول بنويسيد.

5- در پايان، يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام 
دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاه جمع پرسش آزمايش نتايج آزمايش
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فصل 1
آزمايش 1

 تعيين اندازه ى ديوار به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه

                                                                                                                                                    

1- تخمين اندازه ها                                                                                       شكل 1-1-ديوار                                                                                        
جدول 1-1- اندازه ى ابعاد ديوار به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكاها (سيستم متريك) دستگاه يكاهاى انگليسى
طول ارتفاع طول ارتفاع

m m yard yard
cm cm inch inch

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 2-1- مقدار تولرانس به روش حدسى

دستگاه بين المللى يكاها (سيستم متريك) دستگاه يكاهاى انگليسى 
طول ارتفاع طول ارتفاع

m m yard yard
cm cm inch inch

3- تخمين تولرانس كلى ساخت ديوار
جدول 3-1- تخمين تولرانس كلى ساخت ديوار

دستگاه بين المللى يكاها (سيستم متريك) دستگاه يكاهاى انگليسى

پرسش آزمايش  
1- با توجه به دقت وحساسيت ابعاد ديوار، يكاى مناسب براي اندازه گيرى ابعاد ديوار را در دستگاه 

بين المللى يكاها بنويسيد.
2- با توجه به دقت وحساسيت ابعاد ديوار، يكاى مناسب براي اندازه گيرى ابعاد ديوار را در دستگاه يكاهاى 

انگليسى بنويسيد.
3- وسيله ي مناسب براي اندازه گيري ابعاد ديوار كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 1

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه ى ديوار به 
روش ديدارى 

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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        آزمايش         آزمايش 22
تعيين طول قد به روش ديدارىتعيين طول قد به روش ديدارى

  توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك متر و يك سانتى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  
3- براى درك بهتر، اندازه ى يك يارد و يك فوت را در ذهنتان مجسم كنيد.  

ــى) متمركزكنيد و  ــتگاه اندازه گيري (متريك يا انگليس ــع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دس 4- در موق
اندازه را حدس بزنيد.  

5- هر بعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرايب تبديل حدس بزنيد.  
6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب

بررسي كنيد.  
2- طول قد خود را برحسب يكاهاى مندرج در جدول تخمين زده و يادداشت كنيد.  

3- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  
4- پرسش هاي آزمايش را مطالعه كنيد و پاسخ دهيد. 

5- در پايان گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 1
آزمايش 2 

 تعيين اندازه ى قد به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه

                                                                                                                                               شكل 2-1- طول قد
1-تخمين طول قد                                                                                                                                                                 

جدول 4-1- اندازه ى طول قد به روش ديدارى
دستگاه بين المللى يكاها دستگاه يكاهاى انگليسى

طول طول
m yard

cm foot

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 5-1- مقدار تولرانس به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكاها دستگاه يكاهاى انگليسى
طول طول

m yard

cm foot

پرسش آزمايش  
1- با توجه به دقت و حساسيت طول قد، يكاى مناسب براي اندازه گيرى طول قد را در دستگاه بين المللى 

يكاها بنويسيد. 
ــتگاه يكاهاى  ــب براي اندازه گيرى طول قد در دس ــيت طول قد، يكاى مناس 2- با توجه به دقت و حساس

انگليسى را بنويسيد. 
3- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى طول قد كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 2

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه ى قد به 
روش ديدارى 

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
  تعيين طول پا به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك متر و يك سانتى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  

3- براى درك بهتر، اندازه ى يك فوت و يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  

ــى) متمركز كنيد و اندازه را  ــتگاه اندازه گيري (متريك يا انگليس 4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دس
حدس بزنيد.  

5- هر بُعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و بررسي كنيد.  

2- طول پاى خود را برحسب يكاهاى مندرج در جدول تخمين بزنيد و يادداشت كنيد.  

3- مقدار تولرانس اين اندازه گيرى را تخمين زده و در جدول بنويسيد.    

4- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

5- در پايان، يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى



          16 

فصل 1 
آزمايش 3

 تعيين اندازه ى طول پا به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه

                                                                                                                                                

1- تخمين طول قد                                                                               شكل 3-1- طول پا
جدول 6-1- اندازه ى طول پا به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكاها دستگاه يكاهاى انگليسى
طول طول

m foot

cm inch

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 7-1- مقدار تولرانس به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكاها دستگاه يكاهاى انگليسى
طول طول

cm foot

mm inch

پرسش آزمايش  

1- با توجه به دقت و حساسيت طول پا، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه بين المللى يكاها بنويسيد.
ــى را  ــتگاه يكاهاى انگليس ــب براي اندازه گيرى در دس ــيت طول پا، يكاى مناس ــه به دقت و حساس ــا توج 2- ب

بنويسيد.
3-وسيله ى مناسب براى اندازه گيري طول پا كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 3

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه ى طول پا به 
روش ديدارى 

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
تعيين ابعاد ميز اندازه گيرى به روش ديدارىتعيين ابعاد ميز اندازه گيرى به روش ديدارى

   توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك متر و يك سانتى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  

3- براى درك بهتر، اندازه ى يك يارد و يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  

ــى) متمركز كنيد و اندازه را  ــتگاه اندازه گيري (متريك يا انگليس 4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دس
حدس بزنيد.  

5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.   

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و بررسي كنيد.  

2- طول، عرض وارتفاع ميز اندازه گيرى خود را برحسب يكاهاى مندرج در جدول تخمين بزنيد و يادداشت كنيد.  

3- مقدار روادارى (تولرانس) برآوردهاى عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  

4- با توجه به حساسيت و دقت مورد نياز،  براى ساخت ميز، فكر مى كنيد چه تولرانسى بايد در ساخت آن در نظر 
گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنويسيد.

5- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

7- در پايان، يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد. 

  ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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         آزمايش آزمايش 55

آزمايش آزمايش 55

فصل 1 
آزمايش 4 

تعيين اندازه ى ابعاد ميز اندازه گيرى به روش 
ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم و توانايى مقايسه

1-تخمين ابعاد ميز اندازه گيرى                                                                   شكل 4-1- ميز اندازه گيرى

جدول 8-1- اندازه ى ميز اندازه گيرى به روش ديدارى
دستگاه بين المللى يكاهادستگاه يكاهاى انگليسى

طولعرضارتفاعطولعرضارتفاع
YardYardYardmmm
inchinchinchcmcmcm

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 9-1- مقدار تولرانس اندازه گيرى به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكاهادستگاه يكا هاى انگليسى
طولعرضارتفاعطولعرضارتفاع

YardYardYardmmm
inchinchinchcmcmcm

3- مقدار تولرانس كلى ساخت ميز

جدول 10-1- مقدار تولرانس كلى ساخت ميز
دستگاه بين المللى يكاها دستگاه يكا هاى انگليسى 

پرسش آزمايش  

1- با توجه به دقت و حساسيت ابعاد ميز اندازه گيرى، يكاى مناسب براي اندازه گيرى را در دستگاه بين المللى 
يكاهاى بنويسيد. 

يكاهاى  دستگاه  در  را  اندازه گيرى  براي  مناسب  يكاى  اندازه گيرى،  ميز  ابعاد  حساسيت  و  دقت  توجه به  با   -2
انگليسى بنويسيد. 

3-وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد ميز كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 4

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه ى ميز 
اندازه گيرى به روش ديدارى 

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5 
تعین ابعاد صفحه صافی به روش دیداری

 توصیه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  
2- برای درک بهتر، اندازه ی یک سانتی متر و یک میلی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک فوت و یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  
4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دســتگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیســی( متمرکز نموده و 

اندازه را حدس بزنید.  
5- هر بُعد را در هر دستگاه، بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.   

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  
انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موضوع اندازه گیری را به دقت مطالعه و بررسي کنید.  
2- طول، عرض و ارتفاع  صفحه صافی را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد های عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  
4- با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز برای ساخت صفحه صافی، فکر می کنید چه تولرانسی باید در ساخت آن 

در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید.
5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه و پاسخ دهید.  

6- در پایان، گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید. 

ارزش یابی آزمایش  
 

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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آزمايش آزمايش 66
تعيين ابعاد سكه به روش ديدارىتعيين ابعاد سكه به روش ديدارى

فصل 1 
آزمايش 5 

 اندازه ى ابعاد صفحه صافى به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه

                                                                                        شكل 5-1-صفحه صافى
1-تخمين ابعاد صفحه صافى                                                                                                                       

جدول 11-1- اندازه ى صفحه صافى به روش ديدارى
دستگاه بين المللى يكا هادستگاه يكا هاى انگليسى

طولعرضارتفاع طولعرضضخامت
footfootfootcmcmcm
inchinchinchmmmmmm

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 12-1- مقدار تولرانس اندازه گيرى به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكا هادستگاه يكا هاى انگليسى
طولعرضارتفاعطولعرضضخامت

footfootfootcmcmcm
inchinchinchmmmmmm

3- تخمين تولرانس كلى صفحه صافى

جدول 13-1- مقدار تولرانس كلى ساخت صفحه صافى
دستگاه بين المللى يكا ها دستگاه يكا هاى انگليسى 

پرسش آزمايش  
1-با توجه به دقت و حساسيت ابعاد صفحه صافى، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه بين المللى يكاهابنويسيد. 

2-با توجه به دقت و حساسيت ابعاد صفحه صافى، يكاى مناسب اندازه گيرى در دستگاه يكاهاى انگليسى بنويسيد.
3- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد صفحه صافى كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 5

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه ى 
صفحه صافى به روش ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
تعيين ابعاد سكه به روش ديدارىتعيين ابعاد سكه به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتيو حفاظتي

1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  
2- براى درك بهتر، اندازه ى يك سانتى متر و يك ميلى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  

3- براى درك بهتر، اندازه ى يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  
ــى) متمركز نموده و  ــتگاه  اندازه گيري (متريك يا انگليس 4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دس

اندازه را حدس بزنيد.  
5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــرى را به دقت مطالعه  ــج اندازه گيرى و موضوع اندازه گي ــتور كار، كاربرگ نتاي ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب
كنيد.  

2- ابعاد سكه را برحسب موارد و يكاهاى مندرج در جدول تخمين بزنيد و يادداشت كنيد.  
3- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  

4- با توجه به حساسيت و دقت مورد نياز براى ساخت سكه ، فكر مى كنيد چه تولرانسى بايد در ساخت آن 
در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنويسيد. 

5- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
ــات الزم را در آن انجام  ــد و در صورت نياز اصالح ــج اندازه گيرى را مطالعه كني ــزارش نتاي ــان، گ 7- در پاي

دهيد.  
ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 1  
آزمايش 6

تعيين ابعاد سكه به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
نیازها : فکر، قدرت جتسم و توانایی مقایسه                                                   

                                                                        

 

                                                                                                                        شكل 6-1- سكه    

1-تخمين ابعاد سكه               
جدول 14-1- اندازه ى سكه به روش ديدارى

دستگاه  بين المللى يكا هادستگاه يكا هاى انگليسى
قطرضخامتعمققطرضخامتعمق

inchinchinch  mm     mmmm

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 15-1- مقدار تولرانس اندازه گيري به روش ديداري

دستگاه  بين المللى يكا هادستگاه يكا هاى انگليسى
قطرضخامتعمققطرضخامتعمق

inchinchinch   mmmmmm

3-تخمين مقدار تولرانس ساخت سكه

جدول 16-1- مقدار تولرانس كلى ساخت سكه
دستگاه  بين المللى يكا ها دستگاه يكا هاى انگليسى

پرسش آزمايش  
1-با توجه به دقت و حساسيت ابعاد سكه، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه  بين المللى يكاها بنويسيد.

2-با توجه به دقت و حساسيت ابعاد سكه، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه يكاهاى انگليسى را بنويسيد.
3-وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد سكه كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 6 

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين ابعاد سكه به 
روش ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 77
تعيين ابعاد دكمه ى لباس به روش ديدارىتعيين ابعاد دكمه ى لباس به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك ميلى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  
3- براى درك بهتر، اندازه ى يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  

4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دستگاه (متريك يا انگليسى) متمركز كنيد و اندازه را حدس بزنيد.  
5- هر بُعد را در هر دستگاه، بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب
بررسي كنيد.  

2- ابعاد دكمه ى لباس خود را برحسب موارد مندرج در جدول تخمين بزنيد و يادداشت كنيد.  
3- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  

ــى بايد در ساخت قسمت هاى مختلف آن در  ــيت و دقت دكمه،  فكر كنيد چه تولرانس 4- با توجه به حساس
نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنويسيد. 

5- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كرده و پاسخ دهيد.  
6- در پايان، گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 1 
آزمايش 7

 تعيين ابعاد دكمه ى لباس به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه
1-تخمين ابعاد دكمه ى لباس                                                              

                                                                                                        شكل 7-1-دكمه لباس
جدول 17-1- اندازه ى دكمه لباس به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكا ها
قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مركزى سوراخ ها

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 18-1- مقدار تولرانس اندازه گيري به روش ديداري 

دستگاه بين المللى يكا ها
قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مركزى سوراخ ها

جدول 19-1- مقدار تولرانس كلى ساخت دكمه

پرسش آزمايش  
1- آيا با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاي مختلف دكمه، يكاى اندازه گيرى انتخابي مناسب است؟ 

توضيح دهيد.
2- با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاى مختلف دكمه، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه يكاهاى 

انگليسى چيست؟
3- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد دكمه لباس كدام است؟

قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مركزى سوراخ ها

3- تخمين مقدار تولرانس ساخت دكمه
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فصل 1
آزمايش 7 

پاسخ نامه ى پرسش هاى تعيين اندازه دكمه ى 
لباس به روش ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 88
تعيين ابعاد مداد نكى به روش ديدارىتعيين ابعاد مداد نكى به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامًال متمركز كنيد.  

2- براى درك بهتر، اندازه ى يك سانتى متر و يك ميلى متر را در ذهنتان مجسم كنيد.  
3- براى درك بهتر، اندازه ى يك اينچ را در ذهنتان مجسم كنيد.  

4- در موقع تخمين اندازه ها، ذهن را روى يك دستگاه (متريك يا انگليسى) متمركز كنيد و اندازه را حدس 
بزنيد.  

5- هر بُعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.  
6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب

بررسي كنيد.  
2- ابعاد مداد نكى را برحسب موارد مندرج در جدول و يكاى اندازه گيرى مناسب تخمين بزنيد و يادداشت 

كنيد.  
3- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.  

ــمت هاى مختلف مداد نكى، فكر مى كنيد چه  ــاخت قس ــيت و دقت مورد نياز براى س 4- با توجه به حساس
تولرانسى بايد در ساخت قسمت هاى مختلف آن در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنويسيد.

5- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.
6- در پايان، نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 1 
آزمايش 8

تعيين اندازه ى ابعاد مداد نكى به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه  

1-تخمين ابعاد مداد نكى                                                                شكل  8-1 مداد نكى
جدول 20-1- اندازه ى مداد نكى به روش ديدارى

دستگاه بين المللى يكا ها

طول كلى قطر بدنه مخروط طول كالهك قطر كالهك

قطر بزرگ قطر كوچك زاويه

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى

جدول 21-1- مقدار تولرانس اندازه گيري به روش ديداري 
دستگاه بين المللى يكا ها

طول كلى قطر بدنه مخروط طول كالهك قطر كالهك

قطر بزرگ قطر كوچك زاويه

3- تخمين مقدار تولرانس در ساخت مداد نكى

جدول 22-1- مقدار تولرانس در ساخت مداد نكى

پرسش آزمايش  
1-آيا با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاى مختلف مداد نكى، يكاى اندازه گيرى انتخابي مناسب است يا خير ؟

2- با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاى مختلف مداد نكى، يكاى مناسب براي اندازه گيرى در دستگاه يكاهاى 
انگليسى را بنويسيد.

3- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد مداد نكى اعم از طول و زاويه كدام است؟
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فصل 1
آزمايش 8 

پاسخ نامه پرسش هاى تعيين ابعاد مداد نكى به 
روش ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات



      33  

آزمايش آزمايش 99
تعيين ابعاد پيچ به روش ديدارىتعيين ابعاد پيچ به روش ديدارى

توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامال متمركز كنيد.

2- براى درك بهتر، اندازه  يك ميلى متر رادر ذهنتان مجسم كنيد.
3- هر بعد را بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.

4- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.
انجام كار انجام كار 

1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كار برگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اين اندازه گيرى رامطالعه كنيد.
2- هشت نوع بعد را روى پيچ مشخص كنيد و نام آن ها را در جدول بنويسيد.

3- ابعادى از پيچ را كه مشخص كرديد بر حسب ميلى متر حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.
4- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد هاى عددى خود را نيز حدس زده و در جدول بنويسيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاه جمع پرسش آزمايش نتايج اندازه گيرى
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فصل 1 
آزمايش 9

تعيين اندازه ى ابعاد پيچ به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                               شكل  9-1-پيچ

1- تخمين ابعاد پيچ

جدول 23-1- اندازه ى پيچ به روش ديدارى به ميلي متر

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى
جدول 24-1- مقدار تولرانس كلى اندازه گيرى به روش ديدارى

پرسش آزمايش  
1- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد پيچ اعم از طول، قطر، گام و زاويه ي، دنده ها كدام است؟

2- آيا با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاى مختلف پيچ، يكاى انتخابى مناسب است؟ چرا؟ توضيح 
دهيد.

3- چنانچه بخواهيم ابعاد پيچ را در دستگاه يكا هاى انگليسى اندازه گيري كنيم چه يكاى انگليسى را پيشنهاد 
مى كنيد؟ چرا؟ توضيح دهيد.
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فصل 1
آزمايش 9 

پاسخ نامه پرسش هاى تعيين ابعاد پيچ به روش 
ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات
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آزمايش آزمايش 1010
تعيين ابعاد پيچ گوشتى به روش ديدارىتعيين ابعاد پيچ گوشتى به روش ديدارى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- فكرتان را كامال متمركز كنيد.

2- براى درك بهتر ، اندازه يك ميلى متر رادر ذهنتان مجسم كنيد.
3- هر بعد را بدون استفاده از ضرايب تبديل، حدس بزنيد.

4- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.
انجام كار انجام كار 

ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كار برگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب
بررسي كنيد.

2- هشت نوع بعد را روى پيچ گوشتى مشخص كنيد و نام آن ها را در جدول بنويسيد.
ــخص كرديد بر حسب ميلى متر حدس بزنيد و آن را در جدول  ــتى را كه مش 3- اندازه ي ابعادى از پيچ گوش

مربوطه بنويسيد.
4- مقدار روادارى (تولرانس) برآورد هاى عددى خود را نيز حدس بزنيد و در جدول بنويسيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاه جمع پرسش آزمايش نتايج اندازه گيرى
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فصل 1 
آزمايش 10

تعيين اندازه ى ابعاد پيچ گوشتى به روش ديدارى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

نيازها : فكر، قدرت تجسم، توانايى مقايسه 

                                                              

                                                                                                  شكل  10-1-پيچ گوشتى 

1- تخمين ابعاد پيچ                                                                       

جدول 24-1- اندازه ى پيچ گوشتى به روش ديدارى به ميلي متر

2- تخمين تولرانس اندازه گيرى

جدول 25-1- مقدار تولرانس كلى اندازه گيرى به روش ديدارى به  ميلي متر

پرسش آزمايش  
1- وسيله ى مناسب براى اندازه گيرى ابعاد پيچ گوشتى، اعم از قطر، طول، قوس ها، زاويه و...، كدام است؟

2- آيا با توجه به دقت و حساسيت ابعاد قسمت هاى مختلف پيچ گوشتى، يكاى انتخابى مناسب است يا خير؟ 
چرا؟ توضيح دهيد.

پيشنهاد  را  يكايى  چه  كنيم  تعيين  انگليسى  يكا هاى  دستگاه  در  را  گوشتى  پيچ  ابعاد  بخواهيم  چنان چه   -3
مى كنيد؟ چرا؟ توضيح دهيد.
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فصل 1
آزمايش 10 

پاسخ نامه پرسش هاى تعيين ابعاد پيچ گوشتى 
به روش ديدارى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات
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فصل دوم

اندازه گيرى و كنترل به وسيله ى تراز

ــتى در روى زمين قرار داده سطح آب اقيانوس ها است كه در  ــطح تراز شده اى كه خالق هس طبيعى ترين س
ــد.  لذا بشر نيز براى كنترل و ترازيابى سطوح، از خاصيت مايعات استفاده نموده و  ــطح مى باش حقيقت افقى ترين س

تراز را طراحى كرده است. در اين فصل نمونه هايى از كاربردهاى تراز آموزش داده مى شود.  
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ــرى، با كارهاي عملي  ــده ى در كتاب نظ ــن فصل هنرجو،  ضمن تطابق دادن موارد آموخته ش ــان اي در پاي
پيش بيني شده در اين فصل مي تواند :

1- تراز بودن سطوح افقى و عمودى را كنترل كند.  

2- مقدار انحراف سطوح افقى و عمودى را به وسيله تراز اندازه گيرى كند.  

3-از انواع ترازها استفاده كند و آن ها را حفاظت و نگه دارى نمايد. 

آآ

هدف هاى رفتارى

در اين فصل آزمايش هاى زير انجام مى شود 
آزمايش 1 : كنترل شيب ديوار به وسيله ى تراز چهارگوش

آزمايش 2 : كنترل و اندازه گيرى شيب پايه ى ميز اندازه گيرى به وسيله ى تراز چهارگوش
آزمايش 3 : كنترل و تنظيم شيب ميز كار به وسيله ى تراز افقى
آزمايش 4 : كنترل و تنظيم صفحه صافى به وسيله ى تراز افقى
آزمايش 5 : كنترل هم محورى دو محور به وسيله ي تراز افقي

ارزش يابى فصل ارزش يابى فصل 

مهر و تأييد جمعآزمايش5آزمايش4آزمايش3آزمايش2آزمايش1
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار كنترل شيب ديوار به وسيله ى ترازدستور كار كنترل شيب ديوار به وسيله ى تراز

 توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1- تراز در اختيار را تميز كنيد.  

2- تراز كامًال سالم و بدون عيب و نقص باشد.  
3- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پررنگ باشد.  

4- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــى  ــج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت بررس ــتور كار، كاربرگ نتاي ــل از اندازه گيرى، دس 1- قب
كنيد.  

2- تراز مورد استفاده در اين آزمايش را موردمطالعه و بررسي  قرار دهيد.  
ــيله تراز، مورد كنترل قرار داده و نتيجه را  ــاوى به وس 3- ديوار كالس را در پنج نقطه و به فواصل تقريباً مس

با جمله ي انحراف دارد و يا  انحراف ندارد در جدول بنويسيد.  
4-عمل كنترل را تا دوبار انجام دهيد.

توجه : در هر مرتبه از كنترل، تراز را كامًال از ديوار جدا نموده و سپس آزمايش را تكرار كنيد.
5- نتيجه ى كلى را نيز در جدول با جمله ي انحراف دارد و يا انحراف ندارد بنويسيد.  

6- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد  و در صورت نياز، اصالحات الزم را انجام دهيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش بابي آزمايش ارزش بابي آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 2
آزمايش 1

گزارش كنترل شيب ديوار به وسيله تراز 
 چهارگوش

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- تراز چهارگوش

                                                                                                                          شكل 1-2-كنترل شيب ديوار

جدول 1-2- كنترل شيب ديوار به وسيله ى تراز چهارگوش
وضعيت ديوار

نتيجهشماره نقاط مرتبه دوم مرتبه اول
1
2
3
4
5

 نتيجه ي
نهايي

پرسش آزمايش
1- طول تراز با ارتفاع ديوار چه تناسبي مي بايست داشته باشد؟ چرا؟  

2- با توجه به مشاهدات در حين كنترل و نتايج به دست آمده، ديوار در چه جهت يا جهاتى انحراف دارد؟
3- سازنده ديوار چه تدابيرى را بايد مى انديشيد تا اين نوع خطا (انحراف) ايجاد نگردد؟
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 آزمايش  آزمايش 22

فصل 2
آزمايش  1 

پاسخ نامه پرسش هاى كنترل شيب ديوار به 
وسيله تراز چهارگوش

 
تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
  دستور كار كنترل و اندازه گيرى شيب پايه ى ميز اندازه گيرى به وسيله ى تراز چهارگوش  دستور كار كنترل و اندازه گيرى شيب پايه ى ميز اندازه گيرى به وسيله ى تراز چهارگوش

 توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1- ميز كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- تراز در اختيار را تميز كنيد.  
3- تراز كامًال سالم و بدون عيب و نقص باشد.  

4- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پررنگ باشد.  
5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.

انجام كار انجام كار 
ــوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موض ــل از  اندازه گيرى، دس 1- قب

بررسي  كنيد.  
2- قطعه كار و تراز مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهيد.  

3- ابعاد ميز كار را با نظرهنرآموز آزمايشگاه، دركاربرگ نتايج اندازه گيري بنويسيد.
4- قابليت تفكيك و طول تراز را در كاربرگ نتايج اندازه گيرى بنويسيد.  

5- تراز را به يكى از پايه هاى ميز اندازه گيرى بچسبانيد.
6- مقدار انحراف حباب را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  

7- تراز را از كار جدا كنيد.  
8- عمليات قبل را مجدداً تكرار كنيد و نتيجه را در جدول بنويسيد.  

ــبه كنيد و در جدول  ــت آمده مقدار انحراف طولى و زاويه اى پايه ى ميز را محاس 9- با توجه به مقادير به دس
بنويسيد.  

توجه: محاسبات در جدول نوشته شود.
10- مقدار ميانگين انحراف طولى و زاويه اى را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد. 

ــات الزم را در آن انجام  ــد و در صورت نياز اصالح ــج اندازه گيرى را مطالعه كني ــار گزارش نتاي ــك ب 11- ي
دهيد.  

12- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
13- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
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مهر و تأييد و آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى

اصول پنچ گانه ى آراستگى محيط كار
اصل اول: تشخيص

جدا كردن اقالم غير الزم و دور ريختن آن ها
اصل دوم : ترتيب 

مرتب كردن اقالم به نحوي كه به آساني بتوان به آن دست يافت
اصل سوم : تنظيف

تميز كردن محيط كار به طوري كه هيچ جا كثيف نباشد
اصل چهارم : تثبيت 

 نگه داري همه چيز در وضعيتي سامان يافته 
اصل پنجم : تكليف 

 عادت به انجام هر كاري به نحو صحيح
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فصل2
آزمايش 2

كنترل و اندازه گيرى شيب پايه ى ميز اندازه گيرى 
 به وسيله ى تراز چهارگوش

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- تراز چهارگوش با قابليت تفكيك .......... ميلى متر بر متر وطول ............ سانتى متر.

2- ميز اندازه گيرى با ابعاد ....... × ....... × .......

                                                                                            

               
                                                                                                                      شكل 2-2-كنترل شيب پايه ى ميز

جدول 2-2- كنترل و اندازه گيرى شيب پايه ى ميز اندازه گيرى به وسيله ى تراز
مرحله 2 مرحله 1

ميزان انحراف حباب تراز (تعداد فاصله): ميزان انحراف حباب (تعداد فاصله):
ميانگين انحراف حباب تراز (تعداد فاصله ها):

مقدار انحراف طولى بر حسب ميلي متر بر متر:
مقدار انحراف زاويه اى:

پرسش آزمايش
1- چه نسبتي مي بايست بين طول پايه ي تراز و طول پايه ي ميز برقرار باشد؟ چرا؟ 

2- آيا با تراز در اختيار مي توان افقي بودن سطح راكنترل كرد؟ چگونه؟
3- آيا عرض پايه با پهناي سطح تراز مطاقبت دارد؟ چرا؟
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فصل 2
آزمايش 2 

پاسخ نامه ى پرسش هاى كنترل و اندازه گيرى 
پايه ى ميز به وسيله تراز چهارگوش

 
تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
دستور كار كنترل و تنظيم سطح ميز كار به وسيله ى تراز افقي

 توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1- كليه لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطحى را كه تراز روى آن قرار مى گيرد تميز كنيد.  
3- تراز در اختيار را تميز كنيد.  

4- تراز، كامًال سالم و بدون عيب و نقص باشد.  
5- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پررنگ باشد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گي ــل از عمل كنترل و تنظيم، دس 1- قب
مطالعه و بررسي كنيد.  

2- تراز مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
3- تراز را روى سطح ميز و تقريباً در وسط آن قرار دهيد.  

4- براى مشخص بودن محل استقرار تراز بهتر است كادر محل قرارگيرى آن، با مداد خط كشي شود.  
ــتوانه ى شيشه اى و مابين دو خط قرار بگيرد ميز تنظيم است. در غير  ــط اس 5- چنان چه حباب تراز در وس

اين صورت، ميز تنظيم نيست و الزم است تنظيم شود.  
6- با توجه به جهت انحراف، پيچ هاى تنظيم يك طرف ميز را آن قدر بچرخانيد  تا حباب بين دو خط قرار 

گيرد.  
7- تراز بودن ميز، مقدار تقريبى انحراف حباب تراز در صورت تنظيم نبودن ميز و جهت باز و يا بسته نمودن 

پيچ هاى ميز در جدول نوشته شود.  
8- تراز را از روى ميز كار برداريد.  

ــتن حباب  9- مجدداً تراز را در محل قبلى قرار دهيد و موقعيت حباب را رؤيت كنيد و در صورت قرار نداش
ــتوانه ي شيشه اى،  عمل چرخاندن پيچ ها را  ادامه دهيد تا حباب تراز مابين دو خط استوانه  ــط اس بين دو خط وس

شيشه اى قرار گيرد.  
ــات الزم را در آن انجام  ــد و در صورت نياز اصالح ــج اندازه گيرى را مطالعه كني ــار گزارش نتاي ــك ب 10- ي

دهيد.  
11- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
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12- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

  

مهر و تأييد و آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل : 2
آزمايش 3

كنترل و تنظيم سطح ميز كار به وسيله تراز

تاريخ :شماره گروه : رشته تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 
1-تراز افقى

2-ميز اندازه گيرى

                                                                                                      شكل 3-2-كنترل شيب ميز كار

جدول 3-2- كنترل و تنظيم ميزكار به وسيله ى تراز
وضعيت حباب تراز قبل از تنظيم : 

وضعيت حباب تراز بعد از تنظيم : مرحله 1
توضيحات : 

وضعيت حباب تراز قبل از تنظيم : 
وضعيت حباب تراز بعد از تنظيم : مرحله 2

توضيحات : 
نتيجه ى نهايى : 

پرسش آزمايش : 
چگونه  ثانياً  است؟  چگونه  آن  تشخيص  اوالً  باشد  داشته  انحراف  جهت  دو  در  كنترل  تحت  ميز  چه  چنان   -1

مى توان آن را رفع نمود؟ 
2- چنان چه ميز تحت كنترل فاقد پيچ تنظيم باشد براى تنظيم آن چه كار مى كنيد؟

3-صافى سطح ميز چه اثرى در دقت كنترل و اندازه گيرى دارد؟ سطح زير تراز چگونه باشد تا به كاهش خطا 
منجر شود؟
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فصل 2
آزمايش 3 

پاسخ نامه پرسش هاى كنترل و تنظيم سطح ميز 
كار به وسيله تراز افقى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار كنترل و تنظيم صفحه صافي به وسيله ى  ترازدستور كار كنترل و تنظيم صفحه صافي به وسيله ى  تراز

 توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1- كليه لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافي را تميز كنيد.  
3- تراز در اختيار را تميز كنيد.  

4- تراز كامًال سالم و بدون عيب و نقص باشد.  
5- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پررنگ باشد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گي ــل از عمل كنترل و تنظيم، دس 1- قب
مطالعه و بررسي  كنيد.  

2- تراز مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهيد و مشخصات آن را در برگ نتايج 
آزمايش بنويسيد.  

3- تراز را روى سطح صفحه صافى و تقريباً در وسط و در جهت طول آن قرار دهيد.  
4- چنان چه حباب تراز در وسط استوانه ى شيشه اى و مابين دو خط قرار بگيرد، صفحه صافي تنظيم است. 

در غير اين صورت، تنظيم نيست. ميزان انحراف حباب را در جدول يادداشت كنيد.
ــد و موقعيت حباب را در جدول  ــدداً در همان محل قبلى قرار دهي ــطح برداريد و مج ــراز را از روى س 5- ت

بنويسيد.  
6-باتوجه به مقادير به دست آمده مقدار انحراف طولى و زاويه اى صفحه صافى را محاسبه كنيد و در جدول 

بنويسيد.
توجه 1: مقدارطول صفحه صافى را با نظر دبير مربوطه تعيين كنيد و محاسبات در جدول نوشته شود.

ــه به جهت انحراف حباب پيچ تنظيم صفحه صافي را آن قدر بچرخانيد تا حباب تراز بين دو خط  ــا توج 7- ب
قرار گيرد.  چنان چه صفحه صافي فاقد پيچ تنظيم است با گذاشتن ورقه هاى نازك فلزى و به ميزان انحراف محاسبه 

شده در زير آن و در جهتى كه پايين تر قرار گرفته گذاشته شود تا صفحه صافي تنظيم شود.  
8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
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10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزشيابس آزمايشارزشيابس آزمايش

مهر و تأييد و آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى

يك كيلومتر يك كيلومتر سخت است
 ولى

 يك سانت يك سانت سخت نيست.
سعى كنيد

 مراحل كار خود را تقسيم كنيد.



54

فصل 2
آزمايش 4

گزارش كنترل و تنظيم صفحه  صافى به وسيله 
تراز افقى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
1- تراز افقى با قابليت تفكيك .......... ميلى متر بر متر و طول ........... سانتى متر

2-صفحه صافي

                                                                                                                   شكل 4-2- صفحه صافي

جدول 4-2- كنترل و تنظيم صفحه صافى به وسيله ى تراز
مرحله ى 2 مرحله ى 1

ميزان انحراف حباب تراز (تعداد فاصله): ميزان انحراف حباب تراز (تعداد فاصله):
ميانگين انحراف حباب تراز (تعداد فاصله ها):

محاسبه ى مقدار انحراف طولى صفحه صافي بر حسب ميلي متر در هر متر: 
محاسبه مقدار انحراف زاويه اى صفحه صافي:

مقدار تنظيمى بر حسب ميلي متر:

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه صفحه صافي مورد آزمايش در جهت عرض انحراف داشته باشد، آيا با اين تنظيم رفع مى گردد؟ يا 

خير؟ چرا؟
2- كوچكى يا بزرگى طول تراز چه اثرى در دقت اين آزمايش دارد؟ چرا؟

3- فكر مى كنيد تراز ارائه شده براى اين آزمايش از نظر قابليت تفكيك، مناسب است؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ دليل آن را ذكر كنيد، در صورت منفى بودن پاسخ، ضمن بيان علت، نام تراز پيشنهادي را بنويسيد.
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فصل 2
آزمايش 4

پاسخ نامه ى پرسش هاى كنترل و تنظيم 
صفحه صافي به وسيله ى تراز افقى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 55
دستور كار كنترل هم محورى دو محوردستور كار كنترل هم محورى دو محور

 توصيه هاى فنى  و حفاظتي
1-مواضع مورد كنترل را تميز كنيد.

3- تراز در اختيار را تميز كنيد.  
4- تراز كامًال سالم و بدون عيب و نقص باشد.  

5- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پررنگ باشد.  
6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــرى را به دقت مطالعه و  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گي ــل كنترل و تنظيم، دس ــل از عم 1- قب

بررسي  كنيد.  
2- تراز مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهيد و مشخصات آن را در برگ نتايج آزمايش 

بنويسيد.  
3- دو عدد مرغك روى دستگاه مرغك سوار كنيد.

ــابهى وجود ندارد مى توانيد از ماشين تراش استفاده  ــتگاه مرغك يا دستگاه مش ــگاه دس توجه: چنان چه در آزمايش
كنيد.

4- مرغك ها را به هم نزديك كنيد.
5- تراز را روى هر دو مرغك و در وسط قرار دهيد.

6- موقعيت حباب را مشادهده و در جدول يادداشت كنيد.
7- تراز را كامًال برداريد و مرغك ها را از هم دور و سپس مانند حالت قبل به هم نزديك كنيد.

8-تراز را روى هر دو مرغك و در وسط قرار دهيد و موقعيت حباب را مشاهده كنيد و آن را در جدول بنويسيد.
9-وضعيت دو محور مرغك را به لحاظ هم محور بودن مشخص كنيد و در جدول بنويسيد.

9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش ها نتايج آزمايش
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فصل 2
آزمايش 5

گزارش كنترل هم محورى دستگاه مرغك به 
وسيله تراز افقى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1-تراز افقى
2-دستگاه مرغك

                                                                       

                                                                          شكل 5-2-كنترل هم راستايى محور هاى دستگاه مرغك
جدول 5-2- كنترل و تنظيم صفحه صافى به وسيله ى تراز

وضعيت حباب
مرحله ى 1
مرحله ى 2

الف) محورهاى دستگاه هم محورهستند. نتيجه ى كنترل
ب) محورهاى دستگاه هم محورنيستند.

پرسش آزمايش : 
1-چنان چه محور هاى دستگاه مرغك هم محورنباشند چگونه مى توان مقدار عدم هم محوري آن ها را به وسيله 

تراز كنترل و اندازه گرفت؟ مثال عددى بزنيد.
2-آيا مى توان اين آزمايش را با تراز چهار گوش نيز انجام داد؟ چگونه؟

3-براى استقرار بهتر تراز روى مرغك ها، سازنده ى تراز چه تمهيداتى را انديشيده است؟ توضيح دهيد.
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فصل 2
آزمايش 5

پاسخ نامه ى پرسش هاى كنترل هم راستايى 
محور هاى دستگاه مرغك

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل سوم

اندازه گيرى به وسيله ي متر و خط كش

ــانتيمتر و يك  ــتند كه با قابليت تفكيك يك س ــايل اندازه گير ي طول، مترها و خط كش ها هس اولين وس
ــوند. مترها از جنس فلز، چوب، مواد پالستيكى، كتان و چرم تهيه مى شوند.خط كش ها را  ــاخته مى ش ميليمتر س
ــاس استاندارد هاى بين المللى توليد  ــايلبر اس ــتيكى و چوب توليد مى كنند. هر دوى اين وس نيز از فلز، مواد پالس
ــر و خط كش، اندازه گرفته  ــط انواع مت ــوند. در اين فصل، ابعاد مختلف با يكاهاى اندازه گيرى متفاوت، توس ــى ش م

مى شوند.  
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هنرجو پس از انجام آزمايش هاى اين فصل مى تواند  : 

1- انواع طول ها را با متر پارچه اى برحسب يكاهاى مختلف اندازه بگيرد.  

2- انواع طول ها را با متر فلزي فنرى برحسب يكاهاى مختلف اندازه گيرى كند.  

3- انواع طول ها را با خط كش در دستگاه يكاهاى بين المللى و انگليسى اندازه بگيرد.  

4- از انواع متر و خط كش استفاده كرده و آن ها را حفاظت و نگهدارى نمايد. 

آ

هدف هاى رفتارى

اين فصل شامل آزمايش هاى زير است : 
آزمايش 1 : اندازه گيرى ابعاد ديوار به وسيله ى متر پارچه اى
آزمايش 2 : اندازه گيرى طول قد به وسيله ى متر پارچه اى

آزمايش 3 : اندازه گيرى طول پا به وسيله ى متر فلزي فنرى
آزمايش 4 : اندازه گيرى ابعاد ميز كار به وسيله ى متر فلزي فنرى

آزمايش 5 : اندازه گيرى ابعاد صفحه صافى به وسيله ى خط كش فلزى تخت
آزمايش 6 : اندازه گيرى ابعاد مداد نكي به وسيله ى خط كش فلزى تخت

ارزش يابى فصل ارزش يابى فصل 

تأييد جمعآزمايش 6آزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1 و  مهر 
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى ابعاد ديوار به وسيله ى متر پارچه اىدستور كار اندازه گيرى ابعاد ديوار به وسيله ى متر پارچه اى

توصيه هاى فنى و حفاظتي 
1- متر در اختيار را تميز كنيد.

2- متر، كامًال سالم و فاقد پارگى باشد.
3- از سالم بودن حلقه ى سر آن اطمينان حاصل كنيد.

4-درجه بندى آن از وضوح كامل برخوردار باشد.
5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــي قرار دهيد و نحوه ى درجه بندى و  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس 2- متر پارچه اى مورد اس
خواندن آن را تمرين كنيد.  

ــب متر  ــيله ى متر پارچه اى، بر حس 3- طول و ارتفاع ديوار كالس (ديوار انتخابى در فصل 1) را دو بار به وس
اندازه  بگيريد و نتيجه را در جدول بنويسيد.  

ــب يارد،  ــيله ى متر پارچه اى، بر حس 4- طول و ارتفاع ديوار كالس (ديوار انتخابى در فصل 1) را دو بار به وس
اندازه  بگيريد و نتيجه را در جدول بنويسيد.  

5- ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد.  
6- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 
تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل3 
آزمايش 1

گزارش اندازه گيرى ابعاد ديوار به وسيله ى متر 
نوارى پارچه اى

 

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- متر پارچه اى با درجه بندى متر و يارد

                                                                                           

                                                                                                  شكل 1-3- اندازه گيرى به وسيله ى متر

جدول1-3- اندازه ابعاد ديوار به وسيله ى متر پارچه اى

ابعاد ديوار به مترابعاد ديوار به يارد 

ابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگينابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگين

طولطول

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمايش
1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير تخمينى مشابه در آزمايش 1 از فصل 1 مقايسه كنيد و 

مقدار خطاى تعيين ابعاد به روش ديدارى را به دست آوريد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى متر به انتهاى ديوار چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى اندازه گيرى 
كم تر شود؟

3-يك بار ابعاد به دست آمده بر حسب متر را، به يارد تبديل و نتيجه را با مقادير مندرج در جدول مقايسه 
كنيد.يك بار هم ابعاد به دست آمده بر حسب يارد را به متر تبديل و نتيجه را با مقادير مندرج در جدول 

مقايسه نماييد و در صورت داشتن و يا نداشتن مغايرت، پيرامون آن بحث و نتيجه گيرى كنيد. 
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فصل3
آزمايش 1 

پاسخ نامه ى پرسش  هاى اندازه گيرى ابعاد
ديوار به وسيله ى متر پارچه اى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى طول قد به وسيله ى متر پارچه اىدستور كار اندازه گيرى طول قد به وسيله ى متر پارچه اى

 توصيه هاى فنى و حفاظتي 
1- متر در اختيار را تميز كنيد.

2- متر، كامًال سالم و فاقد پارگى باشد.
3- از سالم بودن حلقه ى سر آن اطمينان حاصل كنيد.

4-درجه بندى آن از وضوح كامل برخوردار باشد.
5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــي قرار دهيد و نحوه ى درجه بندى و  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس 2- متر پارچه اى مورد اس
خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- طول قد خود را دو بار به وسيله ى متر پارچه اى، بر حسب متر اندازه گرفته و در جدول بنويسيد.  
ــد و نتيجه را در جدول  ــب يارد اندازه بگيري ــيله ى متر پارچه اى، بر حس ــد خود را دو بار به وس ــول ق 4- ط

بنويسيد.  
5- ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد.  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 3
آزمايش  2 

گزارش اندازه گيرى طول قد به وسيله ى متر 
پارچه اى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- متر پارچه اى با درجه بندى مترو يارد

     

                                                                                                                     شكل 2-3-اندازه گيرى طول قد
جدول 2-3- اندازه گيرى طول قد به وسيله ى متر پارچه اى

طول قد به مترطول قد به يارد

مرتبه ي 1مرتبه ي 2ميانگينمرتبه ي 1مرتبه ي 2ميانگين

پرسش آزمايش

1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير مشابه در آزمايش 2 از فصل 1 مقايسه و مقدار خطاى 
تعيين ابعاد به روش ديدارى را محاسبه كنيد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى متر با انتهاى قد چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى اندازه گيرى 
كمتر شود؟

3- تقسيمات ميلى متر ي متر پارچه اى در اختيار دقيق تر است يا اينچى آن؟ چرا؟
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فصل 3
آزمايش 2

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى قد
به وسيله ى متر پارچه اى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33    
دستور كار اندازه گيرى طول پا به وسيله ى متر فنرىدستور كار اندازه گيرى طول پا به وسيله ى متر فنرى

توصيه هاى فنى و حفاظتي 
1- متر در اختيار را تميز كنيد.

2- با باز كردن و رها كردن متر، از سالم بودن فنر آن اطمينان حاصل كنيد.
3- از سالم بودن قالب  سر متر اطمينان حاصل كنيد.
4-خطوط درجه بندى آن كامًال خوانا و پررنگ باشد.

5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  
ــد و نحوه ى درجه بندى و  ــي قرار دهي ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــر فنرى مورد اس 2- مت

خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــب سانتى متر اندازه بگيريد و نتيجه را در جدول  ــيله ى متر فنرى، بر حس 3- طول پاى خود را دو بار به وس

بنويسيد.  
ــه را در جدول  ــدازه بگيريد و نتيج ــب اينچ ان ــيله ى متر فنرى، بر حس ــاى خود را دو بار به وس ــول پ 4- ط

بنويسيد.  
5- ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد.  

6- مقدار تولرانس اين اندازه گيرى را تخمين زده و در جدول بنويسيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كرده و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كرده و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل3 
آزمايش 3

گزارش اندازه گيرى طول پا به وسيله ى متر فنرى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- متر فنرى با درجه بندى سانتى متر و اينچ
                                                                                                               

                                                                                   شكل 3-3-اندازه گيرى طول پا

جدول 3-3- اندازه گيرى طول پا به وسيله ى متر فنرى

طول پا به مترطول پا به اينچ

مرتبه ي 1مرتبه ي 2ميانگينمرتبه ي 1مرتبه ي 2ميانگين

پرسش آزمايش
1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير مشابه در آزمايش3 از فصل 1 مقايسه و مقدار خطاى 

تعيين ابعاد به روش ديدارى را محاسبه كنيد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى متر با انتها و ابتداى پا، چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى 
اندازه گيرى كم تر شود.؟

3- چگونه مي توان با متر فنري قطر مچ پا را تعيين نمود؟ توضيح دهيد.
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فصل 3
آزمايش 3

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى طول
پا به وسيله ى متر فنرى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار اندازه گيرى ابعاد ميز كار به وسيله ى متر فنرىدستور كار اندازه گيرى ابعاد ميز كار به وسيله ى متر فنرى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتي 
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى صفحه صافى برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح مورد نياز موضوع اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- متر در اختيار را تميز كنيد.  

4- از سالم بودن قالب سر متر اطمينان حاصل كنيد.
5- خطوط درجه بندى آن كامًال خوانا و پررنگ باشد.  

6- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن را اصالح كرد.  
انجام كار انجام كار 

1- قبل اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  
ــد و نحوه ى درجه بندى و  ــي قرار دهي ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــر فنرى مورد اس 2- مت

خواندن آن را تمرين كنيد.  
3- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى متر فنرى را در كار برگ نتايج اندازه گيرى بنويسيد.

ــد و نتيجه را در جدول  ــب ميلى متر اندازه بگيري ــيله ى متر فنرى، بر حس ــز كار را دو بار به وس ــاد مي 4- ابع
بنويسيد.  

5- ابعاد ميز كار را دو بار به وسيله ى متر فنرى، بر حسب اينچ اندازه بگيريد و نتيجه را در جدول بنويسيد.  
6- ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد .  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

         9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد:

 

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل3 
آزمايش 4

گزارش اندازه گيرى ابعاد ميز كار به وسيله ى متر 
فنرى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- متر فنرى با قابليت تفكيك .........ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى........... متر.

2- متر فنرى با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى........... يارد.

                                                                                                                  شكل ميز 4-3-اندازه گيرى ابعاد ميز

جدول 4-3- اندازه گيرى ابعاد ميز كار به وسيله ى متر فنرى

ابعاد ميز به ميلى مترابعاد ميز به اينچ

ابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگينابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگين

طولطول

عرضعرض

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمايش : 

1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير مشابه در آزمايش 4 از فصل 1 مقايسه كنيد و مقدار 
خطاى تعيين ابعاد به روش ديدارى را به دست آوريد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى متر با انتها و ابتداى ابعاد، چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى 
اندازه گيرى كم شود؟

3- دقت تقسيمات قسمت ميلى مترِى متر در اختيار بيش تر است يا اينچى آن؟ چرا؟



72

فصل 3
آزمايش 4

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى ابعاد
ميز كار به وسيله ى متر فنرى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 55
دستور كار اندازه گيرى ابعاد صفحه صافى به وسيله ى خط كش فلزى تختدستور كار اندازه گيرى ابعاد صفحه صافى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

توصيه هاى فنى و حفاظتي 
1- كليه لوازم غير ضرورى را از روى صفحه صافى برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح مورد نياز موضوع اندازه گيري را تميز كنيد.  
3- صفحه صافى مورد آزمايش را تميز كنيد.  

4- خطوط درجه بندى متر كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن را اصالح كرد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــرار دهيد و نحوه ى  ــي ق ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــزى تخت مورد اس ــش فل 2- خط ك
درجه بندى و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى خط كش در اختيار را در كار برگ نتايج اندازه گيرى بنويسيد.
ــب ميلى متر اندازه بگيريد و نتيجه را  ــيله ى خط كش فلزى تخت، بر حس 4- ابعاد صفحه صافى را دوبار به وس

در جدول بنويسيد.  
ــدازه  گرفته و در جدول  ــب اينچ ان ــيله ى خط كش فلزى تخت، بر حس ــاد صفحه صافي را دو بار به وس 5- ابع

بنويسيد.  
6- ميانگين اندازه ها را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.  

7- يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كند و در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 3
آزمايش 5

گزارش ابعاد صفحه صافى به وسيله ى خط كش 
فلزى تخت

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- خط كش فلزى تخت با قابليت تفكيك ............. ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى ........... سانتى متر

2-خط كش فلزى تخت با قابليت تفكيك ............. اينچ و گستره ى اندازه گيرى ........... اينچ

 

                                                                                                                                  شكل 5-3 صفحه صافى

جدول 5-3- اندازه گيرى ابعاد صفحه صافى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

ابعاد صفحه صافى به ميلى مترابعاد صفحه صافى به اينچ

ابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگينابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگين

طولطول

عرضعرض

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمايش : 

1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير نظير در آزمايش 5 از فصل 1 مقايسه كرده و مقدار 
خطاى تعيين ابعاد به روش ديدارى را به دست آوريد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى خط كش با انتها و ابتداى ابعاد، چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى 
اندازه گيرى كم شود.  

3- دقت تقسيمات ميلى مترى خط كش در اختيار باال تر است يا اينچى؟ چرا؟
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فصل 3
آزمايش 5

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى ابعاد
صفحه صافى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
دستور كار اندازه گيرى ابعاد مداد نكى به وسيله ى خط كش فلزى تختدستور كار اندازه گيرى ابعاد مداد نكى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتي     
1- كليه لوازم غير ضرورى را از روى صفحه صافى برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- مداد نكى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- خط كش فلزى تخت در اختيار را تميز كنيد.  

4- خطوط درجه بندى خط كش كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
5- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــرار دهيد و نحوه ى  ــي ق ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــزى تخت مورد اس ــش فل 2- خط ك
درجه بندى و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى خط كش فلزى تخت در اختيار را در كار برگ نتايج اندازه گيرى 
بنويسيد. 

ــب ميلى متر اندازه  بگيريد و نتيجه را در  ــيله ى خط كش فلزى تخت، برحس 4- ابعاد مداد نكي را دو بار به وس
جدول بنويسيد. 

ــدازه بگيريد و نتيجه را در  ــب اينچ ان ــيله ى خط كش فلزى تخت، بر حس ــاد مداد نكى را دو بار به وس 5- ابع
جدول بنويسيد.  

6- ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در جدول بنويسيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد

ارزش يابى آزمايش  ارزش يابى آزمايش  

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعبررسى آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل3 
آزمايش 6

گزارش ابعاد مداد نكى به وسيله ى خط كش فلزى 
تخت

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 

1- خط كش فلزى تخت با قابليت تفكيك ............. ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى ........... ميلى متر

2-خط كش فلزى تخت با قابليت تفكيك ............. اينچ و گستره ى اندازه گيرى ........... اينچ

         
                                                                                                                    شكل 6-3- مداد نكي

جدول 6-3- اندازه گيرى ابعاد مداد نكى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

ابعاد مداد نكى به ميلى مترابعاد مداد نكى به اينچ

ابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگينابعادمرحله ى 1مرحله ى 2ميانگين

طولطول

قطر بدنهقطر بدنه

ارتفاع سر 
مخروطي

ارتفاع سر
 مخروطي

پرسش آزمايش

1- مقادير به دست آمده در اين آزمايش را با مقادير نظير در آزمايش 8 از فصل 1 مقايسه و مقدار خطاى تعيين ابعاد به 
روش ديدارى را محاسبه كنيد.  

2- براى انطباق بهتر و دقيق تر لبه ى خط كش با انتها و ابتداى هر بعد، چه تدابيرى مى توان انديشيد تا خطاى اندازه گيرى 
كم تر شود.  

ــيماتي وجود دارد؟ اين تقسيمات را به  ــمت ميلى مترى و اينچى خط كش فلزى تخت در اختيار، چه تقس 3- در روى قس
صورت دو به دو و مشابه (ميلى متر و اينچ) با هم مقايسه كنيد و بنويسيد.دقت كدام يك بيشتر است؟ چرا؟



78

فصل 3
آزمايش 6

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى ابعاد
مداد نكى به وسيله ى خط كش فلزى تخت

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل چهارم

اندازه گيرى با  كوليس

از آن جا كه در مترها و خط كش ها درجه بندى بر اساس تقسيم فواصل بين خطوط به فواصل كوچك تر انجام 
ــود امكان ايجاد تقسيمات كوچك تر از نيم ميلي متر وجود ندارد.لذا در طراحى كوليس ها شيوه ى درجه بندى  مى ش

تغيير كرده است. 
پير ورنيه ى فرانسوى كوليس ها را بر اساس اختالف تقسيمات خط كش و ورنيه طراحي نمود و به اين ترتيب 
ــخصي از  امكان اندازه گيرى قطعات، با دقتى باالتر 0/5 ميلى متر و     اينچ، فراهم گرديد. در روش ورنيه مقدار مش
ــيم گرديد و كوليس ورنيه با قابليت تفكيك 0/1  ــاوى تقس ــد و روى ورنيه به تعداد فواصل مس خط كش انتخاب ش

ميلي متر و باالتر ساخته شد كه در اين فصل با انواع كوليس ها با دقت هاي مختلف كار مي شود. 
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فراگير پس از گذراندن اين فصل مى تواند : 
1- انواع ابعاد را با كوليس ورنيه تا دقت 0/02 ميليمتر اندازه گيرى كند.  

2- انواع ابعاد را با كوليس ورنيه تا دقت 0/001 اينج اندازه گيرى كند.  
3- انواع ابعاد را با كوليس هاى ساعتى با دقت هاى مختلف اندازه گيرى كند.  

4- انواع ابعاد را با كوليس ديجيتالى با دقت هاى مختلف اندازه گيرى كند.  
5- از انواع كوليس ها استفاده و حفاظت و نگه دارى نمايد. 

هدف هاى رفتارى

در اين قسمت آزمايش هاى زير انجام مى شود : 
آزمايش 1 : اندازه گيرى قطر سكه با كوليس ورنيه

آزمايش 2 : اندازه گيرى ضخامت سكه با كوليس ورنيه
آزمايش 3 : اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيه
آزمايش 4 : اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيه
آزمايش 5 : اندازه گيرى نيم ياتاقان با كوليس ورنيه ى عمق سنج

آزمايش 6 : اندازه گيرى قطعه لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج ميلى مترى
آزمايش 7 :اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج اينچى

آزمايش 8 : اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با كوليس ساعتى
آزمايش 9 : اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ساعتى

آزمايش 10 : اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با كوليس ديجيتالى
آزمايش 11 : اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ديجيتالى
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ارزشيابي فصلارزشيابي فصل
آزمايش6آزمايش5آزمايش4آزمايش3آزمايش2آزمايش1 

مهر و تأييد جمعآزمايش10آزمايش9آزمايش8آزمايش7
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى قطر سكه با كوليس ورنيهدستور كار اندازه گيرى قطر سكه با كوليس ورنيه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى كوليس ورنيه كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ كشوى كوليس ورنيه خوددارى شود.  

8- پيچ كشوى كوليس ورنيه كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد منجر به خطا  در اندازه گيرى نشود.  
9- از تماس ضربه اى فك هاى كوليس ورنيه با قطعه كار جداً خوددارى شود.  

10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد.  

2- كوليس ورنيه ى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن را مرور و خواندن 
آن را تمرين كنيد.  

ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــرى كوليس ورنيه ى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گي ــت تفكيك و گس 3- قابلي
بنويسيد.  

ــيله ى كوليس ورنيه ى ميلى مترى پنج بار اندازه بگيريد و  ــتفاده در فصل يك را به وس ــكه مورد اس 4- قطر س
مقادير به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى كوليس را كامًال از قطعه كار جدا و 

مجدداً با آن درگير كنيد).  
5- قطر سكه مورد استفاده در فصل يك را به وسيله ى كوليس ورنيه ى اينچى پنج بار اندازه بگيريد و مقادير 
ــيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى كوليس را كامًال از قطعه كار جدا و مجدد  ــت آمده را در جدول مربوطه بنويس به دس

با آن درگير كنيد).  
6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
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7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و به آن ها پاسخ دهيد.  
8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

هرگاه شما بتوانيد
 آن چه را كه در باره اش صحبت مي كنيد

 اندازه بگيريد و به عدد نشان دهيد در اين صورت مي توان گفت
 شما به آن آگاهيد.

ولي اگر نتوانستيد آن را اندازه گرفته و به عدد نشان دهيد
 در اين صورت 

دانش شما ضعيف و ناچيز است، 
و تنها مي تواند مبنايي براي آگاهي شما باشد.

«لرد كلوين»
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فصل 4 
آزمايش 1

گزارش اندازه گيرى قطر سكه با كوليس ورنيه

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- سكه
                                                                                                                       

                                                                                                                
                                                                                                              شكل1-4- اندازه گيرى قطر سكه

جدول 1-4-  اندازه گيرى قطر سكه با كوليس ورنيه

قطر به ميلى مترقطر به اينچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها : ميانگين اندازه ها : 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه مقادير قطر يكسان هستند، علت چيست؟ آيا ناشى از يكنواخت بودن قطعه است و يا دقت 

اندازه گيرى شما  باال است؟ در هر حالت علت را توضيح دهيد؟
2- مقادير قطر به دست آمده در اين آزمايش را با نتايج مشابه در آزمايش 6 ازفصل 1 مقايسه و مقدار خطاى 

اندازه گيرى به روش ديدارى را به دست آوريد.  
3- ميانگين اندازه هاى قطر به ميلى متر را به اينچ تبديل نموده (تا سه رقم اعشار) و نتيجه را با مقدار ميانگين 

اندازه ها بر حسب اينچ مقايسه كنيد. پيرامون اختالف اندازه احتمالى بحث و نتيجه گيرى كنيد. 
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فصل 4
آزمايش 1 

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى قطر سكه
با كوليس ورنيه

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى ضخامت سكه با كوليس ورنيهدستور كار اندازه گيرى ضخامت سكه با كوليس ورنيه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى كوليس ورنيه كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ كشوى كوليس ورنيه خوددارى شود.  

ــويى و خط كش باعث خطا در  ــود تا لقى زياد بين كش ــوى كوليس ورنيه كم تر از نيم دور باز ش 8- پيچ كش
اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى فك هاى كوليس ورنيه با قطعه كار جداً خوددارى شود.  
10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار، كاربرگ نتاي ــل از عمل كنترل و تنظيم، دس 1- قب

دقت مطالعه كنيد.  
ــه ى اين آزمايش را مورد مطالعه قرار دهيد روش درجه بندى آن را مروركنيد و خواندن آن  ــس ورني 2- كولي

را تمرين كنيد.  
ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــرى كوليس ورنيه ى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گي ــت تفكيك و گس 3- قابلي

بنويسيد.  
4- ضخامت سكه ى مورد استفاده در فصل 1 را با كوليس ورنيه ى ميلى مترى پنج بار اندازه بگيريد و مقادير 
ــيد.(در تكرار عمل اندازه گيرى، كوليس ورنيه را كامًال از قطعه كار جدا  ــت آمده را در جدول مربوطه بنويس به دس

نموده، ضمن تغيير محل اندازه گيرى مجدداً آن را با كار درگير كنيد).  
ــابه در فصل 1 را با كوليس ورنيه اينچى، پنج بار اندازه  ــتفاده در آزمايش مش ــكه ى مورد اس 5- ضخامت س
بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، كوليس ورنيه را كامًال از 

قطعه كار جدا نموده  و مجدداً با آن درگير كنيد).                             
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6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و آن را در جدول بنويسيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش  ارزش يابي آزمايش  
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش 2

گزارش اندازه گيرى ضخامت سكه با كوليس 
ورنيه

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- سكه
                                                                                                             

                                                                                                               شكل 2-4-اندازه گيرى ضخامت سكه

جدول 2-4- اندازه گيرى ضخامت سكه با كوليس ورنيه

ضخامت به ميلى مترضخامت به اينچ

T5T4T3T2T1T5T4T3T2T1

ميانگين اندازه ها : ميانگين اندازه ها : 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه مقادير ضخامت يكسان هستند، علت چيست؟ آيا ناشى از يكنواخت بودن قطعه است؟ يا  ناشى از 

دقت اندازه گيرى شما است؟ در هر حالت علت را توضيح دهيد.
2- مقادير ضخامت به دست آمده در اين آزمايش را با نتايج مشابه در آزمايش6 ازفصل 1 مقايسه و مقدار 

خطاى اندازه گيرى به روش ديدارى را به دست آوريد.  
3-- ميانگين اندازه هاى ضخامت برحسب ميلى متر را به اينچ تبديل نموده (تا دو رقم اعشار) و نتيجه را با 

مقدار ميانگين  بر حسب اينچ مقايسه كنيد.پيرامون اختالف اندازه ى احتمالى، به بحث و نتيجه گيرى بپردازيد. 
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فصل 4
آزمايش 2

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى ضخامت
سكه با كوليس ورنيه

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
دستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيهدستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى كوليس ورنيه كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس خوددارى شود.  

ــويى و خط كش باعث خطا در  ــود تا لقى زياد بين كش ــوى كوليس ورنيه، كم تر از نيم دور باز ش 8- پيچ كش
اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى فك  هاى كوليس ورنيه با قطعه  كار جداً خوددارى شود.  
10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

مطالعه كنيد.  
2- كوليس ورنيه ى مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد، روش درجه بندى آن 

را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــرى كوليس ورنيه ى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گي ــت تفكيك و گس 3- قابلي

بنويسيد.  
4- قطر هر يك از پله هاى خارجى و داخلى قطعه ى در اختيار را با كوليس ورنيه ى ميلى مترى دو بار اندازه 
بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وسيله را كامًال از كار جدا 

كنيد و ضمن تغيير محل اندازه گيرى قبلى، اندازه گيرى را انجام دهيد). 
توجه : براى انتقال اندازه ها مى توانيد از پرگار انتقال اندازه استفاده كنيد.  

ــر يك از پله هاى خارجى و داخلى قطعه ى در اختيار را مطابق بند قبل با كوليس ورنيه ى اينچى  ــر ه 5- قط
دو بار اندازه بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد.  
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6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آورده و در سطر سوم جدول بنويسيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش  ارزش يابي آزمايش      
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش3

گزارش اندازه گيرى قطرهاى قطعه ي پله اى با 
كوليس ورنيه

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- قطعه  ي پله اي

               

جدول 3-4- اندازه گيرى قطرهاى قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه ى اينچى
D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1

جدول 3-4- اندازه گيرى قطرهاى قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه ى ميلى مترى
D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1

 پرسش آزمايش 
1- چگونه مى توان هم محوربودن مقاطع مختلف قطعه را تشخيص داد؟

2- آيا با كوليس ورنيه ى در اختيار، مى توان دايره اى بودن مقاطع شكل را تشخيص داد؟ چگونه؟
3- چه قطر هايى به روش غير مستقيم اندازه گرفته شدند؟ و چه قطر هايى با روش مستقيم قابل اندازه گيرى 

نبودند؟ هر دو مورد را با رسم شكل و ذكر علت، مشخص كنيد.

شكل 3-4- اندازه گيري قطعه ي پله اي
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فصل4
آزمايش3 

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى قطرهاى
قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيهدستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ورنيه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى كوليس ورنيه كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس خوددارى شود.  

ــوى و خط كش باعث خطا در  ــود تا لقى زياد بين كش ــوِى كوليس ورنيه كم تر از نيم دور باز ش 8- پيچ كش
اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى فك هاى كوليس ورنيه با قطعه كار جداً خوددارى شود.  
10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

مطالعه كنيد.  
ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن  2- كوليس ورنيه ى مورد اس

را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــرى كوليس ورنيه ى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گي ــت تفكيك و گس 3- قابلي

بنويسيد.  
4- طول هر يك از پله هاى خارجى و داخلى قطعه ى در اختيار را با كوليس ورنيه ى ميلى مترى دو بار اندازه 
بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وسيله را كامًال از كار جدا 

كنيد و با تغيير محل اندازه گيرى قبلى، اندازه گيرى را انجام دهيد). 
توجه : براى انتقال اندازه ها مى توانيد از پرگار انتقال اندازه استفاده كنيد.  

5- طول هر يك از پله هاى خارجى و داخلى قطعه ى در اختيار را  مطابق بند قبل با كوليس ورنيه ى اينچى 
ــيله را  ــيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وس ــت آمده را در جدول مربوطه بنويس دو بار اندازه بگيريد و مقادير به دس
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كامًال از كار جدا كنيد و با تغيير محل اندازه گيرى قبلى، اندازه گيرى را انجام دهيد).  
6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

همه ى تجهيزات
 اندازه گيرى و كنترل، 

بايد 
در زمان مشخص كاليبره شوند.
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فصل 4 
آزمايش 4

گزارش اندازه گيرى طول هاى قطعه ى پله اى با 
كوليس ورنيه

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ 

3- قطعه ى پله اى
                                                                                                                  

                                                                                                                       

               شكل 4-4-اندازه گيرى قطعه ى پله اى
جدول 4-4- اندازه گيرى طول هاى قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه ى ميلى مترى

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

 اندازه گيرى طول هاى قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه ى اينچى

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

پرسش آزمايش : 
1- براى اندازه گيرى كدام  يك از طول ها از زبانه ي عمق سنج كوليس ورنيه استفاده نموديد؟ خطاهايى كه در 

اين اندازه گيرى ممكن است اتفاق افتاده باشد ناشى از چيست؟
2- آيا با كوليس ورنيه ى در اختيار مى توان استوانه اى بودن هر يك از قسمت هاى قطعه را تشخيص داد؟ 

چگونه؟
3- كدام يك از طول ها قابل اندازه گيرى نبودند؟ آن ها را با رسم شكل وذكرعلت مشخص كنيد.
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فصل4
آزمايش 4 

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى طول هاى 
قطعه ى پله اى با كوليس ورنيه

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 55
دستور كار اندازه گيرى طول سوراخ  هاى  نيم ياتاقان با كوليس ورنيه ى عمق سنجدستور كار اندازه گيرى طول سوراخ  هاى  نيم ياتاقان با كوليس ورنيه ى عمق سنج

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه  صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ى عمق سنج در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى كوليس ورنيه ى عمق سنج كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس ورنيه ى عمق سنج خوددارى شود.  

8- پيچ كشوى كوليس ورنيه عمق سنج كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد بين كشويى و خط كش، باعث 
خطا در اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى سطح اندازه گير كوليس ورنيه عمق سنج با قطعه  كار خوددارى شود.  
10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه  كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

مطالعه كنيد.  
2- كوليس ورنيه ى اين آزمايش را مورد مطالعه قرار داده، روش درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را  نيز 

تمرين كنيد.  
ــار را در كاربرگ گزارش  ــنج در اختي ــرى كوليس ورنيه عمق س ــتره ى اندازه گي ــت تفكيك و گس 3- قابلي

اندازه گيرى بنويسيد.  
ــنج ميلى مترى پنج بار اندازه بگيريد و  ــوراخ هاى نيم ياتاقان را با كوليس ورنيه عمق س 4- طول هر يك از س
مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وسيله را كامًال از كار جدا كنيد و با تغيير 

محل اندازه گيرى كار را انجام دهيد). 
5- طول هر يك از سوراخ هاى ياتاقان در اختيار را با كوليس ورنيه عمق سنج اينچى، پنج بار اندازه بگيريد 
ــيله را از كار جدا كنيد و با  ــيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وس ــت آمده را در جدول مربوطه بنويس و مقادير به دس

تغيير محل اندازه گيرى، اندازه گيرى را انجام دهيد).  
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6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش 5

گزارش اندازه گيرى طول سوراخ هاى نيم ياتاقان 
با كوليس ورنيه عمق سنج

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه ى عمق سنج با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ورنيه ي عمق سنج با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- نيم ياتاقان
                                                                                                           

                                                                          شكل 5-4-اندازه گيرى طول سوراخ هاى نيم ياتاقان خودرو

جدول 5-4- اندازه گيرى طول سوراخ هاى نيم ياتاقان با كوليس ورنيه عمق سنج

طول به ميلى مترطول به اينچ

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

ميانگين اندازه ها : ميانگين اندازه ها : 

پرسش آزمايش
1- آيا كوليس ورنيه عمق سنج در اختيار، مجهز به محدود كننده حركت كشويى است يا خير؟ چنان چه فاقد 

محدود كننده ى حركت كشويى است، فكر مى كنيد علت چيست؟ چه معايب يا محاسنى ممكن  است داشته 
باشد؟  

2- آيا كوليس ورنيه ى عمق سنج براى اين اندازه گيرى مناسب است؟ در صورت مثبت يا منفى بودن پاسخ، 
علت را توضيح دهيد.  

 3- علت شيب دار يا قوس دار بودن سر خط كش كوليس عمق سنج چيست؟ با رسم شكل توضيح دهيد.
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فصل 4
آزمايش 5 

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى طول سوراخ 
 هاى نيم ياتاقان با كوليس ورنيه عمق سنج

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
دستور كار اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج ميلى مترىدستور كار اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج ميلى مترى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه  مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ارتفاع سنج در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه ارتفاع سنج اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس خوددارى شود.  

ــوى و خط كش باعث خطا در  ــود تا لقى زياد بين كش ــوى كوليس كم تر از نيم دور باز ش 8- پيچ هاى كش
اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى شاخك اندازه گيرى ارتفاع سنج با قطعه كار خوددارى شود.  
10- براى جابه جايى كوليس ارتفاع سنج آن را از پايه به دست گرفته و جابه جا كنيد.
11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد. 

انجام كار انجام كار 
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

مطالعه كنيد.  
2- كوليس ارتفاع سنج  اين آزمايش را مورد مطالعه قرار داده روش درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را 

تمرين كنيد.  
3- قطعه كار و كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج را مطابق شكل روى صفحه صافى قرار دهيد.  

ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــنج را در كارب ــتره ى اندازه گيرى كوليس ورنيه ارتفاع س ــت تفكيك و گس 4- قابلي
بنويسيد.  

ــبت به  ــنج ميلى مترى دو بار نس ــه  لنگ را با كوليس ورنيه ارتفاع س ــر يك از محورهاى قطع ــاع ه 5- ارتف
صفحه صافى اندازه بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى كوليس را كامًال 

از قطعه كار جدا و مجدداً با آن درگير كنيد).    
6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
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7- تفاضل اندازه ها نسبت به مقدار H1 را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش  ارزش يابي آزمايش  

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش 6

گزارش اندازه گيرى قطعه  لنگ  به وسيله ي 
كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج ميلى مترى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- قطعه  لنگ

                                               

                         
                                                                   
              شكل6-4-اندازه گيرى قطعه  لنگ

جدول 6-4- اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج ميلى مترى

H9H8H7H6H5H4H3H2H1

ميانگين اندازه ها

H1تفاضل اندازه ها نسبت با مقدار
H1-H9H1-H8H1-H7H1-H6H1-H5H1-H4H1-H3H1-H2H1-H1

پرسش آزمايش : 
1- تخت بودن شاخك اندازه گيرى كوليس ارتفاع سنج چه تأثيري در دقت اندازه گيرى دارد يا خير؟ چرا؟

2- آيا كوليس ورنيه ارتفاع سنج در اختيار، داراي مكانيزم تنظيم مقادير كوچك است؟ مورد استفاده و روش 
كار با آن را بنويسيد.

3-در خصوص وزن و فرم پايه ى كوليس ارتفاع سنج با رسم شكل، بحث و نتيجه گيرى كنيد.
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فصل 4
آزمايش6 

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى
قطعه لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج 

ميلى مترى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 77
دستور كار اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج اينچىدستور كار اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج اينچى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ورنيه ارتفاع سنج در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ورنيه ارتفاع سنج اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى تراز كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس جداً خوددارى شود.  

ــويي و خط كش باعث خطا در  ــود تا لقى زياد بين كش ــوِى كوليس كم تر از نيم دور باز ش 8- پيچ هاى كش
اندازه گيرى نشود.  

9- از تماس ضربه اى شاخك اندازه گيرى ارتفاع سنج با قطعه كار خوددارى شود.  
10- براى جابه جايى كوليس ارتفاع سنج آن را از پايه به دست گرفته و جابه جا كنيد.  
11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

مطالعه كنيد.  
ــنج اين آزمايش را مورد مطالعه قرار دهيد، روش درجه بندى آن را مرور و خواندن آن  2- كوليس ارتفاع س

را تمرين كنيد.  
3- قطعه كار و كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج را مطابق شكل روى صفحه صافى قرار دهيد.  

ــار را در كاربرگ گزارش  ــنج در اختي ــتره ى اندازه گيرى كوليس ورنيه ارتفاع س ــك و گس ــت تفكي 4- قابلي
اندازه گيرى بنويسيد.  

5- ارتفاع هر يك از محورهاى قطعه لنگ را با كوليس ارتفاع سنج اينچى دو بار نسبت به صفحه صافى اندازه 
بگيريد و نتايج را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى كوليس را كامًال از قطعه كار جدا و مجدد 

با آن درگير كنيد).    
  6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
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7- تفاضل اندازه ها نسبت به مقدار H1 را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش 7

گزارش اندازه گيرى قطعه  لنگ ورنيه ى با كوليس 
ورنيه ى ارتفاع سنج اينچى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ورنيه با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ
2- قطعه  لنگ

                                                                                                                  
                                                                    

          شكل7-4-اندازه گيرى قطعه  لنگ

جدول 7-4- اندازه گيرى قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج اينچى
H9H8H7H6H5H4H3H2H1

ميانگين اندازه ها

H1 تفاضل اندازه ها با مقدار
H1-H9H1-H8H1-H7H1-H6H1-H5H1-H4H1-H3H1-H2H1-H1

پرسش آزمايش : 
1-در روى كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج در اختيار اندازه ى 2/468 اينچ را جدا و كشويي را قفل كنيد، سپس در 

همين حالت مقدار اندازه را بر حسب ميلى متر بخوانيد و ياد داشت كنيد. از طرفي مقدار اندازه ى اينچى را به 
ميلى متر تبديل و نتايج را با هم مقايسه كنيد.

2- براى جابه جايى كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج بايد آن را از كدام قسمت به  دست گرفت و جابه جا نمود؟

3- در كوليس ارتفاع سنج در اختيار روش اتصال خط كشي پايه را شرح دهيد.
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فصل 4
آزمايش7

پاسخ نامه ى پرسش هاى اندازه گيرى
قطعه  لنگ با كوليس ورنيه ى ارتفاع سنج اينچى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:
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آزمايش آزمايش 88
دستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه ى پله اى با كوليس ساعتىدستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه ى پله اى با كوليس ساعتى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ساعتى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ساعتى اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى خط كش كوليس ساعتى كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس ساعتى خوددارى شود.  

ــاعتى كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد بين كشويى و خط كش باعث خطا در  ــوى كوليس س 8- پيچ كش
اندازه گيرى نشود.  

ــاس تر از كوليس هاى ورنيه دار مى باشند بنابراين از وارد  ــاعتى در برابر ضربه حس ــايل اندازه گيرى س 9- وس
كردن هر گونه ضربه به كوليس ساعتى جداً خوددارى شود.  

ــته و از انطباق عقربه بزرگ ساعت بر خط صفر صفحه مدرج  ــاعتى را بس 10- قبل از اندازه گيرى، كوليس س
مطمئن شويد.  

11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  ــتور كار، كاربرگ نتاي 1- قبل از عمل اندازه گيرى دس
مطالعه كنيد.  

ــاعتى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن را مرور و خواندن  2- كوليس س
آن را تمرين كنيد.  

ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــاعتى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گيرى كوليس س ــت تفكيك و گس 3- قابلي
بنويسيد.  

ــاعتى ميلى مترى دو بار اندازه بگيريد و مقادير  4- قطر هر يك از پله هاى قطعه ى در اختيار را با كوليس س
به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد (در تكرار عمل اندازه گيرى كوليس را از قطعه كار جدا كنيد و با تغيير 

محل اندازه گيرى،اندازه گيرى را انجام دهيد).  
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5- قطر هر يك از پله هاى قطعه  در اختيار را با كوليس ساعتى اينچى دو بار اندازه بگيريد و مقادير به دست 
ــس را از قطعه كار جدا كنيد و با تغيير محل  ــيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى كولي ــده را در جدول مربوطه بنويس آم

اندازه گيرى،اندازه گيرى را انجام دهيد).
6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد وآن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.

ارز ش يابي آزمايشارز ش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 4 
آزمايش 8

گزارش اندازه گيرى قطر هاى قطعه ي پله اى با كوليس 
ساعتى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز: 

1- كوليس ساعتى با قابليت تفكيك .......... ميليمتر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميليمتر
2- كوليس ساعتى با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- قطعه  پله اي
                                                                                                    

                                                                                          

             شكل 8-4-اندازه گيرى قطعه ى پله اى
جدول 8-4- اندازه گيرى قطرهاى قطعه ى پله اى با كوليس ساعتى

قطر به ميليمترقطر به اينچ
D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها

پرسش آزمايش 
1-روش تنظيم صفر كوليس ساعتى را قبل از اندازه گيرى، با رسم شكل بنويسيد.

2- چرا هر دو سيستم ميليمترى و اينچى در روى يك كوليس ساعتى پيش بينى نشده است؟
3- چه سيستمى براى فشار و حركت دادن كشويى با دست اندازه گير روى كوليس ساعتى پيش بينى شده 

است ؟ با رسم شكل شرح دهيد.
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فصل4
آزمايش 8 

پاسخ نامه ى  پرسش هاى اندازه گيرى قطر هاى قطعه  
پله اى با كوليس ساعتى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:
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آزمايش آزمايش 99
دستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ساعتىدستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه ي پله اى با كوليس ساعتى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- كليه ى لوازم غير ضرورى را از روى ميز كار برداريد و در محل پيش بينى شده بگذاريد.  

2- سطح صفحه صافى را تميز كنيد.  
3- قطعه ى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

4- كوليس ساعتى در اختيار را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن كوليس ساعتى اطمينان حاصل كنيد.  

6- خطوط درجه بندى خط كش كوليس ساعتى كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت كردن زياد پيچ هاى كشوى كوليس ساعتى خوددارى شود.  

ــاعتى كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد بين كشويي و خط كش باعث خطا در  ــوى كوليس س 8- پيچ كش
اندازه گيرى نشود.  

ــاس تر از كوليس هاى ورنيه دار مى باشند بنابراين از وارد  ــاعتى در برابر ضربه حس ــايل اندازه گيرى س 9- وس
كردن هر گونه ضربه به كوليس ساعتى خوددارى شود.  

ــته و از انطباق عقربه بزرگ ساعت بر خط صفر صفحه مدرج  ــاعتى را بس 10- قبل از اندازه گيرى كوليس س
مطمئن شويد.  

11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــرى و قطعه ي  مورد اندازه گيرى را به دقت  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گي ــل از عمل اندازه گيرى دس 1- قب

مطالعه كنيد.  
ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن  ــاعتى مورد اس 2- كوليس س

را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــرگ گزارش اندازه گيرى  ــاعتى در اختيار را در كارب ــتره ى اندازه گيرى كوليس س ــت تفكيك و گس 3- قابلي

بنويسيد.  
ــاعتى ميلى مترى دو بار اندازه بگيريد و مقادير  4- قطر هر يك از پله هاى قطعه ى در اختيار را با كوليس س
به دست آمده را در جدول مربوطه بنويسيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وسيله را كامًال از كار جدا كنيد و با تغيير 

محل اندازه گيرى، اندازه گيرى را انجام دهيد).  
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ــى دو بار اندازه بگيريد و مقادير به  ــاعتى اينچ ــر هر يك از پله هاى قطعه ى در اختيار را با كوليس س 5- قط
ــيله را كامًال از كار جدا كنيد و با تغيير  ــيد. (در تكرار عمل اندازه گيرى، وس ــت آمده را در جدول مربوطه بنويس دس

محل اندازه گيرى، اندازه گيرى را انجام دهيد).    
6- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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وسايل مورد نياز : 
1- كوليس ساعتى با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر

2- كوليس ساعتى با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ
3- قطعه ي پله اي

         شكل  9-4- قطعه ي پله اي

جدول 9-4- اندازه گيرى طول هاى قطعه ي  پله اى با كوليس ساعتى
طول به ميليمترطول به اينچ

L5L4L3L2L1L5L4L3L2L1

ميانگين اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- چنان چه بخواهيم طول پله هاى اين قطعه را با كوليس ارتفاع سنج اندازه گيرى كنيم روش كار چگونه 

است؟ با رسم شكل توضيح دهيد.
2- چنان چه عقربه ي بزرگ ساعت اندازه گيري ما بين دو خط درجه بندي صفحه ي مدرج ساعت قرارگيرد 

اندازه را چگونه مشخص مي كنيد؟
3- مزايا و معايب كوليس ساعتي نسبت به كوليس ورنيه دار را بنويسيد.  

  

فصل 4 
آزمايش 9

گزارش اندازه گيرى طول هاى قطعه ي  پله اى با كوليس 
ساعتى

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
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فصل 4
آزمايش 9 

پاسخ نامه ى  پرسش هاى اندازه گيرى طول هاي قطعه ى 
پله اي با كوليس ساعتى

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1010
دستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه  ي پله اى با كوليس ديجيتالىدستور كار اندازه گيرى قطرهاى قطعه  ي پله اى با كوليس ديجيتالى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه  صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فكين كوليس ديجيتالى را با پارچه ي مخصوص تميز كنيد.  
3- از شارژ بودن باطرى كوليس مطمئن شويد.  

4- از سالم بودن كوليس اطمينان حاصل نماييد.  
ــيب پذيرند.  از وارد نمودن هر گونه ضربه و فشار به آن ها  ــاس و آس 5- تجهيزات اندازه گيرى ديجيتالى حس

خوددارى نماييد.  
انجام آزمايشانجام آزمايش

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد.  

ــى اين آزمايش را مورد مطالعه قرار دهيد روش درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را  ــس ديجيتال 2- كولي
تمرين كنيد.  

3- براى روشن شدن كوليس ديجيتالى، دكمه ي ON را فشار دهيد.  
4- با فشار دادن كليد ZERO صفحه ي نمايشگر كوليس را صفر كنيد.  

ــرى (mm/in)، آن را در موقعيت ميلى مترى قرار  ــكاى اندازه گي ــخص كننده ي ــتفاده از كليد مش 5- با اس
دهيد.  

ــى در اختيار را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى  ــتره ى اندازه گيرى كوليس ديجيتال 6- قابليت تفكيك و گس
بنويسيد.  

ــب ميلى متر دوبار اندازه بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول  7- كليه ى قطرهاى قطعه  كار را بر حس
ــيد. (در تكرارعمل اندازه گيري ،كوليس را از كار جدا كنيد و با تغيير محل اندازه گيري، اندازه گيري را انجام  بنويس

دهيد). 
8- با استفاده از كليد مخصوص يكاي اندازه گيرى،  آن را در موقعيت اينچ قرار دهيد.  

ــت آمده را در جدول بنويسيد.  ــب اينچ اندازه بگيريد و مقادير به دس 9- كليه ى قطرهاى قطعه  كار را بر حس
ــي، اندازه گيري را انجام  ــد و با تغيير محل اندازه گيري قبل ــل اندازه گيري كوليس را از كار جدا كني ــرار عم (در تك

دهيد).  
10- ميانگين اندازه ها را محاسبه نماييد. 
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11- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد. 
12- در پايان كليه ى وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاه جمع پرسش هاي آزمايش نتايج اندازه گيري

دقت ابزار هاى كاليبراسيون 
بايد

 بين چهار تا ده برابر 
وسايل تحت كاليبراسيون 

باشد.
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فصل 4 
آزمايش 10

گزارش اندازه گيرى قطر هاى قطعه ي  پله اى با 
كوليس ديجيتالي

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ديجيتالي با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ديجيتالي با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- قطعه كار

                                                                    
          شكل  10-4- قطعه ي پله اي

جدول 10-4- اندازه گيرى قطر هاى قطعه ي  پله اى با كوليس ديجيتالي
قطر به ميليمترقطر به اينچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- با رسم نمايشگر و صفحه كليد كوليس ديجيتالي قسمت هاي مختلف آن ها را مشخص كنيد.

2- كاربرد هر يك از كليد هاي كوليس ديجيتالي را با رسم شكل بنويسيد.
3- يكي از قطر هاي قطعه ي پله اي را مشخص كنيد و آن  را ده بار اندازه بگيريد و نتيجه را يادداشت كنيد. آيا 

تمام اندازه ها مساوي هستند؟ علت را ذكر كنيد؟
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فصل 4
آزمايش 10

پاسخ نامه ى  پرسش هاى اندازه گيرى قطر هاي 
قطعه ى پله اي با كوليس ديجيتالي

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1111
دستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه  ي پله اى با كوليس ديجيتالىدستور كار اندازه گيرى طول هاى قطعه  ي پله اى با كوليس ديجيتالى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فكين كوليس ديجيتالى را با پارچه ي مخصوص تميز كنيد.  
3- از شارژ بودن باترى كوليس مطمئن شويد.  

4- از سالم بودن كوليس اطمينان حاصل نماييد.  
5- تجهيزات اندازه گيرى ديجيتالى حساس و آسيب پذيرند.  از وارد نمودن هر گونه ضربه و فشار به آن ها خوددارى 

نماييد.  

انجام آزمايشانجام آزمايش
ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس

كنيد.  
2- كوليس ديجيتالى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را 

تمرين كنيد.  
3- براى روشن شدن كوليس ديجيتالى دكمه ي ON را فشار دهيد.  

4- با فشار دادن كليد ZERO صفحه ي نمايشگر كوليس را صفر كنيد.  
5- با استفاده از كليد مشخص كننده واحد اندازه گيرى، آن را در موقعيت ميلى مترى قرار دهيد.  

6- قابليت تفكيك و گستره ى اندازه گيرى كوليس ديجيتالى در اختيار را در برگ نتايج آزمايش بنويسيد.  
7- كليه ى قطرهاى قطعه كار را بر حسب ميلى متر دوبار اندازه بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد. 

(در تكرارعمل اندازه گيري كوليس را از كار جدا كنيد و با تغيير محل اندازه گيري قبلي، اندازه گيري را انجام دهيد). 
8- با استفاده از كليد مخصوص يكاي اندازه گيرى، آن را در موقعيت اينچ قرار دهيد.  

9- كليه ى قطرهاى قطعه كار را بر حسب اينچ دوبار اندازه بگيريد و مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد. (در 
تكرار عمل اندازه گيري كوليس را از كار جدا كنيد و با تغيير محل اندازه گيري، اندازه گيري را انجام دهيد).  

10- ميانگين اندازه ها را محاسبه نماييد. 
11- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد. 

12- در پايان كليه ى وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  
ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاه جمع پرسش هاي آزمايش نتايج اندازه گيري
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فصل 4 
آزمايش 11

گزارش اندازه گيرى طول هاى قطعه ي  پله اى با كوليس 
ديجيتالي

تاريخ :شماره ى گروه : رشته ى تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- كوليس ديجيتالي با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ى اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- كوليس ديجيتالي با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ى اندازه گيرى .......... اينچ

3- قطعه كار

                                                                                                                  
     شكل  11-4- قطعه ي پله اي

جدول 11-4- اندازه گيرى طول هاى قطعه ي  پله اى با كوليس ديجيتالي

طول  به ميليمترطول  به اينچ

L5L4L3L2L1L5L4L3L2L1

ميانگين اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- يكي از طول ها را انتخاب كنيد و آن را ده بار اندازه بگريد و نتيجه  آن  را يادداشت نموده و مقدار ميانگين 

آن را محاسبه كنيد.
2- درصد اختالف مقدار ميانگين را نسبت به كوچك ترين و بزرگ ترين اندازه محاسبه و يادداشت كنيد.

3- در كوليس ديجيتالي مقدار فشار وارد بر قطعه ي كار چگونه تحت كنترل درآمده است؟ آن را با دو كوليس 
ساعتي و ورنيه دار مقايسه و نتيجه گيري كنيد.



124

فصل 4
آزمايش 11 

پاسخ نامه ى  پرسش هاى اندازه گيرى طول هاي قطعه ى 
پله اي با كوليس ديجيتالي

تاريخ:شماره ى گروه:رشته ى تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل پنجم
اندازه گيرى با ميكرومتر

ــد، كوليس هاى ورنيه دار مى توانند ابعاد قطعات را تا دقت 0/02  ــته مالحظه ش همان طوريكه در فصل گذش
ــن دقت ها جواب گوى نيازهاى صنعت گران نبوده، ميكرومترها با  ــر و 0/001 اينچ اندازه بگيرند، اما چون اي ميلي مت
ــده و مورد  ــاخته ش ــا 0/001 ميلي متر و 0/001  تا 0/0001 اينچ در انواع مختلف طراحي و س ــاى  0/01 ت دقت ه

استفاده قرار مي گيرد.در اين فصل با كارهاي عملي كه پيش بيني شده با انواع ميكرومتر ها اندازه گيري مي شود.
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هنرجو در پايان اين فصل با انجام دقيق آزمايش ها مى تواند : 
1- انواع ابعاد را با ميكرومتر تا دقت 0/001 ميلي متر اندازه بگيرد.  

2- انواع ابعاد را با ميكرومتر تا دقت 0/0001 اينچ اندازه بگيرد.  
3- ميكرومتر را تنظيم كند.  

4- مهارت الزم را در استفاده از آن ها كسب كند و از آن ها حفاظت و نگه دارى نمايد.

آ

هدف هاى رفتارى

در اين فصل آزمايش هاى زير انجام مى شود : 
آزمايش 1 : اندازه گيرى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

آزمايش 2 : اندازه گيري چارشاخ گاردن با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچي
آزمايش 3 : اندازه گيرى قطرهاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

آزمايش 4 : اندازه گيري قطر هاي ميل لنگ موتور احتراق داخلي با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچي
آزمايش 5 : اندازه گيرى طول نيم ياتاقان موتور احتراق داخلي با ميكرومتر عمق سنج

آزمايش 6 : اندازه گيرى پهناى شيار با ميكرومتر اندازه گير داخل
آزمايش 7 : اندازه گيرى بلوك موتور احتراق داخلى با ميكرومتر سه فك

ارزش يابي فصلارزش يابي فصل
مهر و تاييد جمعآزمايش 7آزمايش 6آزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1

آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متريدستور كار اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافي، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  

3- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
4- براي اندازه گيري،ميكرومتر را كمى بيش تر از اندازه ي قطعه كار باز كنيد.  

5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعي كنيد خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ي ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از عمل اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار  را به دقت مطالعه كنيد.  

ــي قرار دهيد و روش درجه بندى  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس 2- ميكرومتر اندازه گير خارج مورد اس
آن را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر اندازه گير خارج را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر اين آزمايش را در برگ گزارش آزمايش بنويسيد.  

5- قطر محورهاى چار شاخ گاردان را با ميكرومتر ميلي متري اندازه بگيريد و نتيجه را در جدول بنويسد.
6- با تغيير موقعيت ميكرومتر روى هر محور، هر اندازه گيرى را تا دوبار تكرار كنيد.

7- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  
8- مقدار ميانگين كل اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  

9- يك بار گزارش اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.
10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 1

گزارش اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ 
گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر اندازه گير خارج با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ي اندازه گيرى .......... ميلى متر
2-چار شاخ گاردان

                                                                     

                                                                                                        
                                                                                             شكل 1-5-چار شاخ گاردان

جدول 1-5- اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها

ميانگين كل : 

پرسش آزمايش :
1- شكل قاب (كمان) ميكرومتر در اختيار شما چگونه است؟ چرا؟ نمونه ي ديگري را پيشنهاد و با نمونه ي در اختيار 

مقايسه و نتيجه گيرى كنيد.  
2- با توجه به اين كه فواصل روى استوانه مدّرج متحرك (غالف متحرك)، نشان  دهند ه ي 0/01 ميلى متر است، فكر 

مى كنيد فاصله ي موجود، نسبت به مقدار واقعي 0/01 ميلى متر، چند برابر بزرگ شده است؟ چرا؟
3- آيا فواصل روي استوانه ي مدّرج ثابت (غالف ثابت) نيز اندازه ي واقعي است؟ يا اين كه بزرگ نمايي شده است؟ در 
صورت منفي يا مثبت بودن پاسخ داليل خود را ذكر كنيد. ضمناً در صورت مثبت بودن پاسخ، حدس مي زنيد چند 

برابر بزرگ  شده است؟
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فصل 5
آزمايش 1

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطر 
محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر 

اندازه گير خارج ميلي متري
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچىدستور كار اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافي، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  

3- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
4- براي اندازه گيري،ميكرومتر را كمى بيش تر از اندازه ي قطعه كار باز كنيد.  

5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعى كنيد خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ي ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از عمل اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار را به دقت مطالعه كنيد.  

ــي قرار دهيد و روش  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــر خارج مورد اس ــر اندازه گي 2- ميكرومت
درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر اندازه گير خارج را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
ــر اندازه گير خارج در اختيار را در برگ گزارش آزمايش  ــتره ي اندازه گيرى ميكرومت 4-قابليت تفكيك و گس

بنويسيد.
5- قطر محورهاى چار شاخ گاردان را با ميكرومتر اينچي اندازه بگيريد و نتيجه را در جدول بنويسيد.

6- با تغيير موقعيت ميكرومتر روى هر محور، هر اندازه گيرى را تا دوبار تكرار كنيد.
7- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  

8- مقدار ميانگين كل اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  
9- يك بار گزارشي اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.

10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  
ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 2

گزارش اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ 
گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر اندازه گير خارج با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ي اندازه گيرى .......... اينچ
2- چار شاخ گاردان

                                                                                                                            شكل 2-5- چار شاخ گاردان

جدول 2-5- اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچى

D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها

ميانگين كل : 

پرسش آزمايش 
1- قابليت تفكيك ميكرومتر 0/01 ميلي متر بيش تر است يا 0/001 اينچ؟ چرا؟

2- با توجه به اين كه فواصل روى استوانه ي مدّرج متحرك (غالف متحرك) نشان  دهند ه ي 0/001 اينچ است، 
فكر مى كنيد فاصله ي موجود نسبت به 0/001 اينچ واقعي چند برابر بزرگ شده است؟ روش تعيين اين نسبت 

را بنويسيد.  
 3- چنان چه پس از مماس شدن، سطح فك متحرك ميكرومتر با قطعه كار استوانه ي متحرك (غالف متحرك) 

در جهت سفت كردن پيچانده شود چه اشكالي در ميكرومتر ايجاد مي شود؟ توضيح دهيد.
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فصل 5
آزمايش 2

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطرهاى 
محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر 

اندازه گير خارج اينچى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33  
ددستور كار اندازه گيرى قطر هاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتر ميلي متريستور كار اندازه گيرى قطر هاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتر ميلي متري

توصيه هاى فنى و حفاظتىتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  
3- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
4- ميكرومتر را كمى بيش تر از اندازه ي قطعه كار باز كنيد.  

5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعى كنيد خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ي ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كار
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

2- ميكرومتر  اين آزمايش را مورد مطالعه قرار دهيد روش و درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
3- قطعه كار و ميكرومتر اندازه گير خارج را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر اندازه گير خارج در اختيار را در برگ گزارش بنويسيد.  
ــاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى را با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري اندازه بگيريد و نتيجه  ــر محوره 5- قط

را در جدول مربوطه يادداشت نماييد.  
6- با تغيير موقعيت ميكرومتر روى محورها، اندازه گيرى را دوبار تكرار كنيد و نتايج را در جدول بنويسيد.  

7- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  
8- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد.

9- يك بار گزارش اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.
10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد. 

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 3

گزارش اندازه گيرى ميل لنگ موتور احتراق 
داخلى با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر اندازه گير خارج با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ي اندازه گيرى ..........ميلى متر
2- ميل لنگ موتور احتراق داخلى

          شكل 3-5- ميل لنگ موتور احتراق داخلى

جدول 3-5- اندازه گيرى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتر اندازه گير خارج ميلي متري

D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1 

ميانگين اندازه ها

ميانگين كل : 

پرسش آزمايش 
1- چرا قاب (كمان) ميكرو متر با گستره ي اندازه گيري 50 ميلي متر به باال را سوراخ دار مي سازند؟

2-چگونه مي توان درستي اوليه ي فك هاي ميكرومتر (50-25) ميلي متر راكنترل نمود؟
3- چه تدابيري به كار برديد تا ميكرو متر دقيقاً روي محور هاي ميل لنگ قرار گرفت؟
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فصل 5
آزمايش 3

پاسخ نامه ي  پرسش هاى اندازه گيرى ميل لنگ 
موتور احتراق داخلى با ميكرومتر اندازه گير 

خارج ميلي متري 
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44  
دستور كار اندازه گيرى قطر هاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتردستور كار اندازه گيرى قطر هاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى با ميكرومتر اينچي اينچي

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  
3- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
4- ميكرومتر را كمى بيش تر از اندازه ي قطعه كار باز كنيد.  

5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعى كنيد حتى المقدورخود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ي ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از اندازه گيرى،  دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

2- ميكرومتر اندازه گير خارج مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد روش درجه بندى آن 
را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر اندازه گير خارج را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر را در برگ گزارش آزمايش بنويسيد.  

5- قطر محورهاى ميل لنگ موتور احتراق داخلى را با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچي اندازه بگيريد و نتيجه را در 
جدول مربوطه يادداشت نماييد.  

6- با تغيير موقعيت ميكرومتر روى هر محور، هر اندازه گيرى را تا دوبار تكرار كرده و نتيجه را در جدول بنويسيد.  
7- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  

8- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد.
9- يك بار گزارش اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.

10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد. 
ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 4

گزارش اندازه گيرى قطر محورهاى ميل لنگ موتور 
احتراق داخلى با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر اندازه گير خارج با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ي اندازه گيرى .......... اينچ
2-ميل لنگ موتور احتراق داخلى پرايد

 شكل 4-5- ميل لنگ موتور احتراق داخلي

جدول 4-5- اندازه گيرى قطر محورهاى چار شاخ گاردان با ميكرومتر اندازه گير خارج اينچى

D9D8D7D6D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها

پرسش آزمايش 
1- كدام يك از قسمت هاى ميكرومتر بيش تر در معرض سايش قرار دارند؟ سازنده چه تدابيرى براى رفع اين 

مشكل انديشيده است؟
2- در روى پالك مشخصات ميكرومتر در اختيار، چه اطالعاتى نوشته شده است؟

3- آيا قبل از شروع اندازه گيري، صفر ميكرومتر را كنترل نموديد؟ چگونه؟ در صورت عدم تطابق خط صفر 
استوانه ي متحرك بر خط صفر استوانه ي ثابت و وجود خطا در ميكرومترچگونه آن  را رفع  مي كنيد؟ 
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فصل 5
آزمايش 4

پاسخ نامه ي  پرسش هاى اندازه گيرى ميل لنگ 
موتور احتراق داخلى با ميكرومتر اندازه گير 

خارج اينچي 
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 55
دستور كار اندازه گيرى طول سوراخ هاي نيم ياتاقان با ميكرومتر عمق سنجدستور كار اندازه گيرى طول سوراخ هاي نيم ياتاقان با ميكرومتر عمق سنج

توصيه هاى فنى و حفاظتي
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  
3- با توجه به اندازه طول سوراخ نيم ياتاقان ميله  ي مناسب روى ميكرومتر سوار كنيد.  

4- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود و جغجغه نه بار چرخانده شود.

6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  
7- سعى كنيد خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

2- ميكرومتر عمق سنج مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را 
مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر عمق سنج را روى صفحه صافي قرار دهيد.  
4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر عمق سنج در اختيار را در برگ گزارش بنويسيد.  

ــنج ميلي متري پنج بار اندازه بگيريد و نتيجه  ــوراخ هاي طرفين نيم ياتاقان را با ميكرومتر عمق س 5- طول يكي از س
را در جدول مربوطه يادداشت نماييد. (درتكرار اندازه گيري، وسيله را از كار جدا كنيد) 

6- طول يكي از سوراخ هاي طرفين نيم ياتاقان را با ميكرومتر عمق سنج اينچى پنج  بار اندازه بگيريد و نتيجه را در 
جدول مربوطه يادداشت نماييد. (درتكرار اندازه گيري، وسيله را از كار جدا كنيد)
7-مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.

8- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد.
9- يك بار گزارش اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.
10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 5

گزارش اندازه گيرى طول سوراخ هاي نيم ياتاقان 
موتور احتراق داخل با ميكرومتر عمق سنج

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر عمق سنج با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ي اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- ميكرومتر عمق سنج با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ي اندازه گيرى .......... اينچ

3- ياتاقان موتور احتراق داخلى

                                                                                                                      شكل 5-5- اندازه گيري نيم ياتاقان 
جدول 5-5- اندازه گيرى طول سوراخ هاي نيم ياتاقان با ميكرومتر عمق سنج

اندازه ها  به ميلى متراندازه ها به اينچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها : ميانگين اندازه ها : 

پرسش آزمايش 
1- روش تنظيم صفر ميكرومتر عمق سنج را با رسم شكل بنويسيد؟

2- آيا تعويض ميله هاى ميكرومتر عمق سنج باعث خطا در وسيله ي اندازه گيرى نمى شود؟ چرا؟
3-در صورت عدم تطابق خط صفر استوانه ي متحرك (غالف متحرك) بر خط صفر استوانه ي ثابت (غالف 

ثابت)، روش نتظيم آن چگونه است؟
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فصل 5
آزمايش 5

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى طول 
سوراخ هاي نيمه ياتاقان موتور احتراق داخلى با 

ميكرومتر عمق سنج

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
دستور كار اندازه گيرى پهناى شيار قطعه ي ناوداني با ميكرومتر اندازه گير داخلدستور كار اندازه گيرى پهناى شيار قطعه ي ناوداني با ميكرومتر اندازه گير داخل

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  
3- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  
4- ميكرومتر را كمى بيش تر از اندازه ي قطعه كار باز كنيد.  

5- نزديك به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعى كنيد خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ي ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــي قرار دهيد روش  ــن آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــتفاده در اي ــر داخل مورد اس ــر اندازه گي 2- ميكرومت
درجه بندى آن را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر را روي صفحه صافي قرار دهيد.
4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر اندازه گير داخل را در برگ گزارش بنويسيد.  

ــج نقطه اندازه بگيريد و  ــا ميكرومتر اندازه گير داخل ميلي متري در پن ــيار قطعه ي ناودانى را ب 5- پهناى ش
نتيجه را در جدول مربوطه يادداشت نماييد.  

6- اندازه گيرى فوق را يك بار ديگر تكرار كنيد و مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد.  
ــيار قطعه ي ناودانى را با ميكرومتر اندازه گير داخل اينچى در پنج نقطه اندازه بگيريد و نتيجه  7- پهناى ش

را در جدول مربوطه يادداشت نماييد.  
8- اندازه گيرى فوق را يك بار ديگر تكرار كنيد و مقادير به دست آمده را در جدول بنويسيد.  

9- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.  
10- پرسش هاي فصل را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد.

11- يكبار گزارش اندازه گيري را مطالعه و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد. 
12- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  
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ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

دقت در ساخت 
پا به پاى اندازه گيرى 

پيشرفت 
مى كند
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فصل 5 
آزمايش 6

گزارش اندازه گيرى پهناى شيار قطعه ي ناوداني 
با ميكرومتر اندازه گير داخل

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ميكرومتر اندازه گير داخل با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ي اندازه گيرى .......... ميلى متر
2- ميكرومتر اندازه گير داخل با قابليت تفكيك .......... اينچ و گستره ي اندازه گيرى .......... اينچ

3- قطعه ي ناوداني

                                                                      
      

                                                                                  شكل 6-5- اندازه گيري  پهناي شيار قطعه ي ناوداني 

جدول 6-5- اندازه گيري  پهناي شيار قطعه ي ناوداني با ميكرومتر اندازه گير داخل ميلي متري

اندازه  ها به ميلى متراندازه ها به اينچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

ميانگين اندازه ها : ميانگين اندازه ها : 

پرسش آزمايش 
1- جهت چرخش پيچ فك متحرك اين ميكرو متر چگونه  است؟ چپ گرد يا راست گرد؟ چرا؟

2- روش تنظيم اندازه ي پايه ميكرومتر (تنظيم صفر) چگونه است؟
3- آيا اين نوع ميكرومتر ها با گستره ي (25-0) ميلي متر نيز ساخته مي شوند؟ چرا؟



145

فصل 5
آزمايش 6

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى پهناى شيار 
قطعه ي ناوداني با ميكرومتر اندازه گير داخلي 

ميلي متري
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:



146

آزمايش آزمايش 77
دستور كار اندازه گيرى بلوك موتور احتراق داخلى با ميكرومتر سه فكهدستور كار اندازه گيرى بلوك موتور احتراق داخلى با ميكرومتر سه فكه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى 
1- ميز كار، صفحه صافي، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- فك هاى ميكرومتر را با پارچه ي تنظيف مخصوص تميز كنيد.  

3- با توجه به اندازه ي قطر سيلندرها ميكرومتر سه فكه ي مناسب انتخاب كنيد.  
4- از تنظيم بودن صفر ميكرومتر اطمينان حاصل نماييد.  

5- نزديك به اندازه قطعه حتماً از دسته جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از ميكرومتر، قفل آن باز باشد.  

7- سعى كنيد خود را عادت داده تا از دسته جغجغه استفاده كنيد.  
8- در يك اندازه گيرى صحيح، كافى است جغجغه ميكرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

2- ميكرومتر سه فكه مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد و روش درجه بندى 
آن را مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

3- قطعه كار و ميكرومتر سه فكه را روى صفحه صافي قرار دهيد.  
4- قابليت تفكيك و گستره ي اندازه گيرى ميكرومتر سه فكه ي در اختيار را در برگ گزارش بنويسيد.  

ــط و پايين را اندازه بگيريد و  ــه مقطع باال، وس ــيلندرهاى موتور احتراق داخلى را در س 5- قطر هر يك از س
نتيجه را در جدول بنويسيد.

6-با جا به جا كردن موقعيت ميكرومتر درمحدودة همان مقاطع، اندازه گيري را يك بار ديگر تكرار كنيد
7- مقدار ميانگين اندازه ها را محاسبه كنيد و در محل مربوطه بنويسيد.

8- پرسش هاي آزمايش را به دقت بخوانيدوپاسخ دهيد.  
9-يك بار گزارش اندازه گيري را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.
10- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد. .  

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 5 
آزمايش 7

گزارش اندازه گيرى قطر سيلندرهاى بلوك موتور 
احتراق داخلى به وسيله ميكرومتر سه فكه ى 

ميلى مترى
تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- ميكرومتر سه فكه با قابليت تفكيك .......... ميلي متر و گستره اندازه گيرى .......... ميلي متر

2- بلوك موتور احتراق داخلي

     
                                                                                                                شكل 7-5-بلوك موتور احتراق داخلي

جدول 7-5- اندازه گيرى بلوك موتور احتراق داخلى با ميكرومتر سه فكه ميلي مترى

D4D3D2D1
باالوسطپايينباالوسطپايينباالوسطپايينباالوسطپايين

ميانگين اندازه ي هر مقطع

ميانگين كلى اندازه ي هر قطر

پرسش آزمايش : 
1- مزاياي اندازه گيرى قطر داخلى سيلندرها با ميكرومتر سه فكه، نسبت به ميكرومتر اندازه گير داخلي از نوع 

دو فكه را بنويسيد.  
2- آيا با ميكرومترهاى سه فكه مى توان پهناى شيارها و شكاف ها را اندازه  گرفت؟ چرا؟

3- در خصوص بروز خطا هاي مثلثاتي و خطاي عدم هم محوري در اندازه گيري با ميكرومتر سه فّكه را شرح دهيد.
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فصل 5
آزمايش 7

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطر 
سيلندرهاى بلوك موتور احتراق داخلى با 

ميكرومتر سه فكه ى ميلى مترى
تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :

مالحظات:
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فصل ششم
اندازه گيري با ساعت اندازه گيري

ــتفاده  مي شد  ــايل اندازه گيري كه تاكنون با آن ها كار كرديد عموماً از آن ها براي عمليات اندازه گيري اس وس
ــت و  ــدوده ي 0/1 ميلي متر (كوليس ورنيه) تا 0/01 ميلي متر (ميكرومتر) قرار داش ــك آن ها در مح ــت تفكي و قابلي

همچنين خواندن آن ها نيز به لحاظ تطابق خطوط و كوچك را بودن تقسيمات كمي مشكل بود.
ليكن ساعت هاي اندازه گيري، اندازه هاي كوچك را در مقياس بزرگ نشان داده، در برابر تغيير اندازه، به لحاظ 
مكانيزم عمل، بسيار حساس بوده و خواندن آن ها نيز راحت تر از كوليس و ميكرومتر است. در اين فصل با آزمايش 

هايي كه پيش بيني شده نحوه ي كار با ساعت هاي اندازه گيري و كسب مهارت الزم آموزش داده مي شود.
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هنرجو پس از انجام تمرين هاى اين فصل قادر است : 

1- آماده سازي و تنظيم اوليه ي ساعت هاى اندازه گيرى را براى عمليات اندازه گيرى و كنترل انجام دهد.  

2- انواع عمليات اندازه گيرى و كنترل را با ساعت هاى اندازه گيرى تا دقت 0/01 ميلي متر انجام دهد.  

3- مهارت الزم را در استفاده از ساعت ها را كسب كند و از آن ها حفاظت و نگهدارى نمايد.  

هدف هاى رفتارى

اين فصل شامل آزمايش هاى زير مى باشد  : 
آزمايش 1 : اندازه گيرى قطعه ي  پله اى با ساعت اندازه گيرى 

آزمايش 2 : اندازه گيرى مقدار خارج از مركزيت (لنگى) قطعه  لنگ
آزمايش 3 :  كنترل گونيايى با ساعت حساس (ساعت كنترل) 

آزمايش 4 : اندازه گيرى و كنترل زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيرى و كمك ماشين تراش روميزى
آزمايش 5 : اندازه گيري و كنترل دايره اي بودن استوانه با ساعت اندازه گيرى و كمك ميزگردان

ارزش يابي فصل ارزش يابي فصل 
مهر و تأييد جمعآزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1

آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى قطعه ي پله اى با ساعت اندازه گيرىدستور كار اندازه گيرى قطعه ي پله اى با ساعت اندازه گيرى

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه  صافى، و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- ساعت اندازه گيرى و متعلقات آن را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
5- با فشار دادن سر ميله ي اندازه گيرى و تغيير مكان ميله ي اندازه گيرى، عقربه هاى ساعت را جابه جا نموده 
و سپس با رها كردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل نماييد.  

6- از سالم بودن بند و بست هاى نگه دارنده ي ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
7- با قطع و وصل كردن كليد پايه ي مغناطيسى، از سالم بودن آهن رباى آن اطمينان حاصل نماييد.  

8- براى آزاد كردن طوقه ي متحرك پيچ طوقه، كم تر از نيم دور باز شود.  
9- از سفت كردن زياد پيچ قفل طوقه خوددارى شود.  

ــاس اند، از وارد كردن هر گونه ضربه به  ــيار حس ــاعت هاى اندازه گير ي در برابر ضربه بس 10- از آن جا كه س
ساعت اندازه گيرى خوددارى شود.  

11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كارانجام كار

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد.  

ــاعت اندازه گيرى در اختيار را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى  ــتر ه ي اندازه گيري س 2- قابليت تفكيك و گس
بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيرى و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهيد و روش 
درجه بندى آن را مرور  و خواندن آن را تمرين كنيد.  

4- با راهنمايى هنر آموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيرى را روى نگه دارنده سوار كنيد.  
5- قطعه كار و ساعت اندازه گيرى را روى صفحه  صافى به گونه اى قرار دهيد كه بتوانيد ارتفاع پله ها و صفحه 

مدرج ساعت اندازه گيرى را مشاهده كنيد.  
6- با فعال كردن پايه ي مغناطيسي موقعيت ساعت را ثابت كنيد.

7- با شل كردن پيچ قفل طوقه آن را آزاد كنيد.  



152

8- سر ميله ي اندازه گيرى ساعت را روى صفحه  صافى قرار دهيد به گونه اى كه اوالً بر آن مماس شده و ثانياً 
دور صفحه، بزرگ تحت فشردگي قرار گيرد.   1

ى
بر آن عمود شود و ثالثاً عقربه ي بزرگ در حدود

9- با چرخاندن طوقه ي متحرك، صفر صفحه بزرگ ساعت را زير عقربه بزرگ بياوريد.
ــت  ــاعت را در جدول يادداش ــن قفل كردن طوقه ي متحرك، موقعيت عقربه ي كوچك و بزرگ س 10- ضم

كنيد.  
ــر ميله ي اندازه گيرى ساعت روى  ــاعت اندازه گيري به گونه اي هدايت كنيد كه س 11- قطعه كار رابه زير س

سطح اولين پله قرار گيرد.  
12- موقعيت جديد عقربه ي كوچك و بزرگ ساعت را در جدول بنويسيد.  

13- با توجه به مقادير خوانده شده، مقدار ارتفاع اولين پله  را مشخص كنيد.  
14- سطح اولين پله را به منزله ي سطح مبنا در نظر بگيريد و ارتفاع ساير پله ها را اندازه بگيريد.  

15- مقدار ارتفاع پله ها را محاسبه كنيد. 
16- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

17- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
18- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر وتأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 6 
آزمايش 1

گزارش اندازه گيرى قطعه ي پله اى با ساعت 
اندازه گيرى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك ......ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري ..........ميلي متر
2- نگه دارنده ي ميله اى با پايه ي مغناطيسى

3- قطعه ي پله اى

                                                                                                 
                                                                                                          شكل 1-6- اندازه گيري قطعه ي پله اي

جدول 1-6- اندازه گيرى قطعه ي پله اى با ساعت اندازه گيرى

H5H4H3H2H1 

موقعيت عقربه هاى ساعت اندازه گيرى
عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
كوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
كوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
كوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
كوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
كوچك

مقدار ارتفاع پله ها

پرسش آزمايش : 
1- علل فشرده كردن عقربه ي  ساعت در شروع اندازه گيرى چيست؟

2- چنان چه سر ميله ي اندازه گيرى بر سطح عمود نباشد چه اتفاقى مى افتد؟
3- هرگاه ارتفاع پله ها از گستر ه ي اندازه گيري ساعت بيش تر باشد براى اين اندازه گيرى چه پيش نهادى داريد؟
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فصل 6
آزمايش 1

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطعه ي 
پله اى با ساعت اندازه گيرى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى مقدار خارج از مركزيت (لنگى) قطعه ي لنگدستور كار اندازه گيرى مقدار خارج از مركزيت (لنگى) قطعه ي لنگ

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار،  صفحه  صافى  و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- قطعات جناقى يا دستگاه مرغك مورد استفاده در اين آزمايش را تميز كنيد.  

4- ساعت اندازه گيرى و متعلقات آن را كامًال تميز كنيد.  
5- از سالم بودن ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  

ــاعت را جابه جا  ــكان ميله ي اندازه گيرى، عقربه هاى س ــر ميله ي اندازه گيرى و تغيير م ــار دادن س 6- با فش
ــت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل  ــپس، با رها كردن و برگش نموده و س

نماييد.  
7- با استفاده از كليد قطع و وصل پايه ي مغناطيسى از سالم بودن آهن رباي آن اطمينان حاصل كنيد.  

8- از سالم بودن بند و بست هاى نگه دارنده ي ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
9- براى آزاد كردن طوقه ي متحرك پيچ طوقه، كم تر از نيم دور باز شود.  

10- از سفت كردن زياد پيچ قفل طوقه خوددارى شود.  
11- چون ساعت هاى اندازه گيرى در برابر ضربه حساس اند، از وارد كردن هر گونه ضربه به ساعت اندازه گيرى 

خوددارى شود. 
12- در انتخاب ساعت اندازه گيرى دقت شود كه مقدار لنگى قطعه كار از گستره اندازه گيرى ساعت كم تر باشد.

13- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار  انجام كار  

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد .  

2- قابليت تفكيك و گستر ه ي اندازه گيري ساعت اندازه گيرى در اختيار را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  
ــاعت اندازه گيرى و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد و روش  3- س

درجه بندى آن را مرور  و خواندن آن را تمرين كنيد.  
4- با راهنمايى هنرآموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيرى را روى نگه دارنده سوار كنيد.  

5- قطعات جناقى و يا دستگاه مرغك را روى صفحه  صافى قرار دهيد.  
ــگاه  ــتگاه مرغك ببنديد و آن  را محكم كنيد چنان چه در آزمايش ــگ را مابين دو مرغك دس ــه ي لن 6- قطع
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دستگاه مرغك وجود ندارد از دو عدد جناقي استفاده كنيد. 
7- قطعه كار را بچرخانيد تا باالترين نقطه ي آن در سمت باال قرار گيرد.  

8- ساعت اندازه گيرى را روى صفحه  صافى و در نزديكى قطعه كار قرار دهيد.  
9- با ُشل كردن پيچ قفل طوقه، آن را آزاد كنيد.  

10- سِر ميله اندازه گير ساعت را روى پائين ترين قسمت لنگ قطعه كار قرار دهيد، به گونه اى كه اوالً بر آن 
دور صفحه ي بزرگ تحت فشردگى  1

م
مماس شده و ثانياً بر آن عمود شود و ثالثاً عقربه ي بزرگ ساعت به اندازه ي 

قرار گيرد.  
11- با چرخاندن قطعه كار به چپ و راست باالترين نقطه  ي روى محيط لنگ را مشخص كنيد.  

 توجه : محلى كه عقربه ي بزرگ ساعت تغيير عالمت مى دهد، باالترين نقطه لنگ است.  
12- صفر صفحه ي بزرگ ساعت را زير عقربه ي بزرگ بياوريد و طوقه ي متحرك را قفل كنيد.  

13- موقعيت عقربه ي كوچك و بزرگ ساعت را خوانده و در جدول بنويسيد.  
14- قطعه كار را در محل خود به آرامي و به اندازه ي 180 درجه بچرخانيد.  

15- مقدارى را كه عقربه ي كوچك و بزرگ نشان مى دهند بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
16- اين آزمايش را يك بار ديگر تكرار كنيدو نتايج را در جدول بنويسيد.  

17- با توجه به مقادير اندازه گيرى شده، مقدار لنگى را محاسبه كنيد.  
18- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

19- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
20- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

21- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 6 
آزمايش 2

گزارش اندازه گيرى قطعه ي لنگ با ساعت 
اندازه گيرى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك ............... ميلي متر و قابليت تفكيك .................ميلي متر
2- نگه دارنده ي ميله اى با پايه ي مغناطيسى

3- دستگاه مرغك يا جناقي
4- قطعه ي لنگ

                                                                                                      

                                                                                      شكل 2-6- اندازه گيري قطعه  لنگ                                                        

جدول 2-6- اندازه گيرى لنگى قطعه با ساعت اندازه گيرى

موقعيت عقربه هاى ساعت اندازه گيرى
مرتبه 1مرتبه 2

موقعيت عقربه ي كوچكموقعيت عقربه ي بزرگموقعيت عقربه ي كوچكموقعت عقربه ي بزرگ

مقدار لنگى

مقدار ميانگين لنگى : 

پرسش آزمايش : 
1- استقرار قطعه ي لنگ را روى دو عدد جناقى و بين دو مرغك ترسيم و پيرامون خطا هاي احتمالي هر يك 

بحث و نتيجه گيرى كنيد.  
2- با توجه به اينكه سطح جانبى لنگ ممكن است پستى و بلندى داشته باشد، براى حركت سر اندازه گير 

ساعت روى يك محيط مشخص چه پيش نهادى داريد؟
3- با توجه به روش اين آزمايش، روش كنترل دايره اي بودن ميله ها را با رسم شكل بنويسيد.  
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فصل 6
آزمايش 2

پاسخ نامه  ي پرسش هاى اندازه گيرى قطعه  لنگ با 
ساعت اندازه گيرى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
دستور كار كنترل گونيايى با ساعت حساس (ساعت كنترل)دستور كار كنترل گونيايى با ساعت حساس (ساعت كنترل)

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه  صافى، و دست هاى خود را ميز كنيد.  

2- سطوح قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- كوليس ارتفاع سنج و ساعت اندازه گيرى و متعلقات آن را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
5- از سالم بودن كوليس ارتفاع سنج اطمينان حاصل نماييد.  

6- با توجه به اينكه اين نوع ساعت اندازه گيرى مخصوص كنترل مى باشد گستر ه ي اندازه گيري آن محدود و كم  است 
ــب نوع كار حالت بگيرد لذا  ــده و بر حس و هم چنين ميله ي اندازه گيرى آن مى تواند حول مفصل خود 180 درجه جابه جا ش

الزم در كار با اين نوع ساعت دقت شود.
ــر ميله ي اندازه گيرى در دو جهت، رها كردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از  ــار دادن س 7- با فش

حساسيت ساعت اطمينان حاصل نماييد.  
ــاس اند، از وارد كردن هر گونه ضربه به آن ها خوددارى  ــيار حس ــاعت هاى اندازه گيرى در برابر ضربه بس 8- چون س

شود.  
9- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن ها را اصالح كرد.  

انجام كار  انجام كار  
1- قبل از عمل اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد .  

2- قابليت تفكيك و گستر ه ي اندازه گيرِي ساعِت در اختيار را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  
3- ساعت اندازه گيري و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد  و روش درجه بندى 

آن را مرور  و خواندن آن را تمرين كنيد.  
4- شاخك كوليس ارتفاع سنج را از روى آن باز كنيد.  

5- با راهنمايى هنر آموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيرى را روى كوليس ارتفاع سنج سوار كنيد.  
ــرى از باال و 10 ميلي متر ي از پايين  ــه كار  طولى را به فاصله ي تقريبي10 ميلي مت ــالع قطع ــي از اض 6- در روي  يك

مشخص و خطي با مداد ترسيم كنيد.  
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7- قطعه كار و مجموعه ي ساعت را روى صفحه  صافى و در مجاورت هم قرار دهيد.  
8- با جابه جا كردن كشوى كوليس، سِر ميله ي اندازه گيرى ساعت را بر سطح قطعه كار و در فاصله  ي 10 ميلي مترى 
ــده در باال) مماس نماييد و سپس، با پيچ قفل كشوى كوليس ارتفاع سنج، موقعيت  ــخص ش از لبه ي بااليى آن (نقطه ي مش

ايجاد شده را ثابت كنيد.  
9- عقربه ي ساعت را در حدود نيم دور صفحه ساعت تحت فشردگى قرار دهيد.  

10- با چرخاندن طوقه ي متحرك، صفر صفحه را زير عقربه بياوريد.  
11- مقدارى را كه كوليس ارتفاع سنج نشان مى دهد در جدول يادداشت كنيد.  

12- پيچ قفل كشوى ساعت را به آرامى و كم تر از نيم دور باز كنيد تا سِر ميله ي اندازه گيرى روى نقطه ي دوم و در 
پايين سطح قطعه كار قرار گيرد.  

13- در مسير حركت كشويى، با دست نيز آن را هدايت نماييد تا از حركت سريع آن جلوگيرى شود. ضمناً در روى 
نقطه ي مشخص شده ي پايين، آن را متوقف كنيد.  

14- پس از رسيدن سر اندازه گيرى ساعت روى نقطه ي پايين، كشوى را قفل كنيد.  
15- مقدارى را كه كوليس ارتفاع سنج نشان مى دهد در جدول يادداشت كنيد.  

16- با توجه به مقدار تنظيمى در باال و اندازه ي خوانده شده  در پايين، مقدار انحراف سطح را تعيين كنيد.  
17- عمليات باال را يك بار ديگر تكرار كنيد.

18- با توجه به مقدار انحراف و طول حركت ساعت، مقدار زاويه  ي انحراف را حساب كنيد.    
19- ميانگين مقدار انحراف و مقدار زاويه را به دست آوريد.  

20- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
21- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

22- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 6 
آزمايش 3

گزارش كنترل گونيايى با ساعت حساس (ساعت 
كنترل)

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر
2- كوليس ارتفاع سنج ميلى مترى

3- صفحه ي چهارگوش ( قطعه كار)     

                                                                                                                شكل 3-6-كنترل گونيايي     
                                    

جدول 3-6- كنترل گونيايى با ساعت اندازه گيرى

مرتبه 1مرتبه 2

موقعيت عقربه ي 
ساعت در پايين

موقعيت عقربه ي 
ساعت در باال

فاصله ي دو 
نقطه

موقعيت عقربه ي 
ساعت در پايين

موقعيت عقربه ي 
ساعت در باال

فاصله ي دو 
نقطه

مقدار انحراف به ميلي متر : مقدار انحراف به ميلي متر : 

مقدار زاويه ي انحراف : مقدار زاويه ي  انحراف : 

مقدار ميانگين انحراف زاويه اي : مقدار ميانگين انحراف طولى : 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه كوليس ورنيه ارتفاع سنج در اختيار نباشد چه روشى براى انجام اين آزمايش پيش نهاد مى كنيد؟ با 

رسم شكل شرح دهيد.  
2- آيا در اين آزمايش عمود نبودن سر ميله ساعت اندازه گيرى ايجاد خطا مى نمايد؟ چرا؟

3-تراز نبودن ميز و صفحه صافي، كه مجموعه ي ساعت و قطعه كار روي آن قرار مى گيرد، چه اثري در نتايج 
آزمايش دارد؟ چرا؟

HTan
L

θ =
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فصل 6
آزمايش 3

پاسخ نامه ي پرسش هاى كنترل گونيايى با ساعت 
حساس (ساعت كنترل)

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار اندازه گيرى زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيرى و كمك ماشين تراش روميزيدستور كار اندازه گيرى زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيرى و كمك ماشين تراش روميزي

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه  صافى، و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- ساعت اندازه گيرى و متعلقات آن را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
5- با فشار دادن سِر ميله ي اندازه گيرى و تغيير مكان ميله ي اندازه گيرى، عقربه هاى ساعت را جا به جا نموده 
و سپس  با رها كردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل كنيد.  

6- با استفاده از كليد قطع و وصل پايه ي مغناطيسى از سالم بودن آهن رباى آن اطمينان حاصل كنيد.  
7- از سالم بودن بند و بست هاى نگه دارنده ي ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  

8- براى آزاد كردن طوقه ي متحرك، پيچ طوقه كم تر از نيم دور باز شود.  
9- از سفت كردن زياد پيچ قفل طوقه خوددارى شود.  

ــاس اند، از وارد كردن هر گونه ضربه به ساعت  ــيار حس ــاعت هاى اندازه گيرى در برابر ضربه بس 10- چون س
اندازه گيرى خوددارى شود.  

11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن ها را اصالح كرد.  
انجام كار  انجام كار  

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد .  

ــاعت اندازه گيرى در اختيار را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى  ــتر ه ي اندازه گيري س 2- قابليت تفكيك و گس
بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيرى و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهيد و روش 
درجه بندى آن را مرور  و خواندن آن را تمرين كنيد.  

4- با راهنمايى هنرآموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيرى را روى نگه دارنده سوار كنيد.  
5- مخروط مورد اندازه گيرى را بين دو مرغك ماشين تراش روميزي ببنديد.  

ــين تراش روميزي قرار دهيد و با فعال كردن كليد مغناطيس  ــوپرت ماش ــاعت اندازه گيرى را روى س 6- س
موقعيت آن را ثابت كنيد.  

7- با شل كردن پيچ قفل، ميله ي اندازه گيرى طوقه را آزاد كنيد.  
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ــاعت را روى قطر بزرگ مخروط و در فاصله ي تقريباً 10 ميلي مترى از لبه ي آن  ــر ميله اندازه گيرى س 8- س
قرار دهيد به گونه اى كه اوالً بر آن مماس شده و ثانياً بر آن عمود شود. ثالثاً عقربه ي بزرگ ساعت تحت فشردگى 

قرار گيرد.  
ــرار دهيد و طوقه ي  ــاعت را زير عقربه ي بزرگ ق ــه ي متحرك، صفر صفحه بزرگ س ــا چرخاندن طوق 9- ب

متحرك را قفل كنيد.  
10- موقعيت عقربه ي كوچك و بزرگ ساعت را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  

11- مقدارى كه سوپرت نشان مى دهد را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
ــِر ميله ي اندازه گيرى ساعت را به نزديكى قطر كوچك و در فاصله 10  ــتفاده از سوپرت دستى س 12- با اس

ميليترى آن بياوريد.  
13- مقدارى را كه عقربه ي كوچك و بزرگ نشان مى دهند را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  

14- مقدارى را كه سوپرت نشان مى دهد بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
15- اين آزمايش را يك بار ديگر تكرار كنيد و نتايج به دست آمده را در جدول بنويسيد.  

16- با توجه به مقادير اندازه گيرى شده، مقدار زاويه ي مخروط را محاسبه كنيد.  
17- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

18- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
19- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

20- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 6 
آزمايش 4

گزارش اندازه گيرى زاويه  ي مخروط با ساعت 
اندازه گيرى و كمك ماشين تراش

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر
2- نگه دارنده ي ميله اى با پايه ي مغناطيسى

3- ماشين تراش روميزي 
4- مخروط                    

                                                                                             

                                                                                            شكل 4-6-اندازه گيري زاويه ي مخروط    
                  

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه ماشين تراش روميزي در اختيار نباشد براى انجام اين آزمايش و مشخص كردن فاصله ي طولى چه 

روشى را پيش نهاد مى كنيد با رسم شكل شرح دهيد.  
2- با توجه به اين آزمايش، روش اندازه گيرى زاويه ي شيب سطوح شيبدار را با رسم شكل شرح دهيد.  

3- چنان چه پيچ قفل طوقه ي ساعت را زياد سفت كنيد چه اتفاقى مى افتد؟

جدول4-6- اندازه گيرى زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيرى و كمك ماشين تراش

اندازه ها روي قطر بزرگاندازه ها روي قطر كوچك
مقدارى كه سوپرت 

نشان مى دهد

مقدارى كه عقربه ي 

بزرگ نشان مى دهد

مقدارى كه عقربه ي 

كوچك نشان مى دهد

مقدارى كه سوپرت 

(L)نشان مى دهد

مقدارى كه عقربه ي 

(H) بزرگ نشان مى دهد

مقدارى كه عقربه ي 

كوچك نشان مى دهد

  مقدار زاويه:                                                        مقدار زاويه:

مقدار ميانگين زاويه :                                            زاويه رأس مخروط:

H
2 L

Tan θ
=
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فصل 6
آزمايش 4

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى زاويه 
مخروط با ساعت اندازه گيرى و كمك 

ماشين تراش
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5

دستور کار اندازه گيری و کنترل مدّوري استوانه با ساعت اندازه گيری و کمک ميزگردان

توصيه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه  صافی و دست های خود را تمیز کنید.  
2- قطعه کار مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  

3- ساعت اندازه گیری و متعلقات آن را کاماًل تمیز کنید.  
4- از سالم بودن ساعت اندازه گیری اطمینان حاصل نمایید.  

5- با فشار دادن سِر میله ي اندازه گیری و تغییر مکان میله ي اندازه گیری، عقربه های ساعت را فشرده کنید 
و سپس،  با رها کردن و برگشت سریع و یک نواخت آن به حالت اولیه، از حساسیت ساعت اطمینان حاصل کنید.  

6- از سالم بودن بند و بست های نگه دارنده ي ساعت اندازه گیری اطمینان حاصل نمایید.  
7- با قطع و وصل کردن کلید پایه ي مغناطیسی از سالم بودن آهن ربای آن اطمینان حاصل نمایید.  

8- برای آزاد کردن طوقه ي متحرک، پیچ طوقه کم تر از نیم دور باز شود.  
9- از سفت کردن زیاد پیچ قفل طوقه خودداری شود.  

10- چون ســاعت های اندازه گیری در برابر ضربه بسیار حســاس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به ساعت 
اندازه گیری خودداری شود.  

11- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  
انجام کار  

1- قبل از عمل اندازه گیری، دســتور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به دقت 
مطالعه کنید .  

2- قابلیت تفکیک و گستر ه ي اندازه گیري ســاعت اندازه گیری در اختیار را در کاربرگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

3- ساعت اندازه گیری و متعلقات مورد استفاد ه  در این آزمایش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهید و روش 
درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  

4- میزگردان مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید و نحوه ي آماده سازي و تعداد 
چرخش دسته ي آن را باراهنمایي هنرآموزآزمایشگاه، به ازاي 30 درجه مشخص کنید.

5- استوانه ي مورد اندازه گیری را به میزگردان ببندید. 
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6- با راهنمايى هنرآموزآزمايشگاه، ساعت اندازه گيرى را روى نگه دارنده سوار كنيد.  
ــاعت اندازه گيرى را روى صفحه صافي قرار دهيد و با فعال كردن كليد مغناطيس، موقعيت آن را ثابت  7- س

كنيد.
8- مجموعه ي صفحه صافي و ساعت اندازه گيري را به نزديكي ميز گردان بياوريد. 

9- با شل كردن پيچ قفل، طوقه آن را آزاد كنيد.  
ــتوانه تماس دهيد به گونه اى كه اوالً بر آن مماس  ــاعت را به سطح جانبي اس ــِر ميله اندازه گيرى س 10- س
ــاعت به اندازه نصف گستر ه ي اندازه گيري آن تحت فشردگى  ــود. ثالثاً عقربه ي بزرگ س ــده و ثانياً بر آن عمود ش ش

قرار گيرد.  
ــزرگ بياوريد و طوقه ي  ــاعت را زير عقربه ي ب ــدن طوقه ي متحرك، صفر صفحه ي بزرگ س ــا چرخان 11- ب
ــتوانه مشخص  ــته ى  ميزگردان و تعداد دوري كه براي 30 درجه دوران اس ــتفاده از دس متحرك را قفل كنيد. با اس
ــت آمده را در  ــتوانه را به ازاي هر 30 درجه (تا 360 درجه) بخوانيد و مقادير به دس كرديد، مقدار انحراف قطر اس

جدول بنويسيد.       
12- اين آزمايش را دوبار انجام دهيد و نتايج به دست آمده را در جدول بنويسيد. (در دفعه ي دوم سر ميله ي   

اندازه گيري را كامًال از كار جدا كرده و عمليات آماده سازي را انجام دهيد سپس كار را شروع كنيد).
13- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

14- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را  در آن انجام دهيد.  
15- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

16- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 6 
آزمايش 5

گزارش اندازه گيرى و كنترل مدوري استوانه با 
ساعت اندازه گيري

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر
2- ميزگردان

3- استوانه تحت كنترل
                                                                                                                 شكل 5-6-كنترل مدوري استوانه                      

جدول 5-6- اندازه گيرى و كنترل مدوري استوانه با ساعت اندازه گيري
مرتبه ي 1

1211109876543210شماره ي نقاط
3603303002702401201801501209060300مقدار گردش ميزگردان

مقدار انحراف به 
ميلي متر

مرتبه 2
1211109876543210شماره ي نقاط

3603303002702401201801501209060300مقدار گردش ميزگردان
مقدار انحراف به 

ميلي متر

ميانگين انحراف نقاط 

پرسش آزمايش 
1- با توجه به مقـادير ميانگين به دسـت آمده، ابتدا دايره اي به قطر اسـمي استوانه ترسيم كنيد. سپــس، مقادير 

انحراف هاي احتمالي نقاط اندازه گيري شده را رسم و اين نقاط را به هم متصل نماييد سپس در مورد شكل به دست 
آمده بحث و نتيجه گيري كنيد .

2-چنان چه براي انجام اين آزمايش ميز گردان در اختيار نباشد از چه وسيله يا دستگاهي مي توان استفاده نمود؟ 
چگونه؟ با رسم شكل توضيح دهيد.

3-روش تعيين مقدار گردش دسته ميزگردان به ازاي هر 30 درجه چرخش قطعه كار را با راهنمايي هنر آموز 
درآزمايشگاه مربوطه بنويسيد.
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فصل 6
آزمايش 5

پاسخ نامه ي پرسش هاى كنترل مدّوري استوانه 
به وسيله ي ساعت اندازه گيري 

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل هفتم
اندازه گيرى با زاويه سنج

ــت داراي دقت هاى 1 درجه، 5  ــنج ، كه ممكن اس در صنعت، براى اندازه گيرى زواياى قطعات از انواع زاويه س
ــود لذا تمرين هايى كه در اين فصل پيش بيني شده هنرجو را با انواع  ــتفاده مي ش ــند اس دقيقه، 2 دقيقه و … باش
ــب مهارت الزم، دراندازه گيـرى انواع زوايـاى داخلى و خارجى كمـك  ـــنج   آشنـا مي سازد و او را براي كس زاويه س
مي كند. در ادامه با گونياي مركب و اجزاي آن نيز كامًال آشنا مي شود و با آزمايش هاي پيش بيني شده قابلـيت هاي 

آن را مالحظه خواهد كرد.
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فراگيرپس از انجام آزمايش هاى اين فصل مى تواند:
1-انواع زواياى  داخلى و خارجى قطعات را با دقت هاى 1 درجه و 5 دقيقه اندازه بگيرد.

2- از قابليت هاى مجموعه گونياى مركب استفاده كرده و اندازه گيري طول را با گونياي مركب انجام دهد.
3- براى كنترل سطوح از گونيا استفاده كند.  

4- مهارت الزم را در استفاده از زاويه سنج  كسب كند و آن ها را حفاظت و نگه دارى نمايد.  

آ

هدف هاى رفتارى

اين فصل شامل آزمايش هاى زير است : 
آزمايش 1 : اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت با زاويه سنج 1 درجه
آزمايش 2 : اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت با زاويه سنج 5 دقيقه

آزمايش 3 : اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج 1 درجه
آزمايش 4 : اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج 5 دقيقه

آزمايش 5 : اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج 1 درجه
آزمايش 6 : اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج 5 دقيقه

آزمايش 7 : اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج 1 درجه
آزمايش 8 : اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج 5 دقيقه

آزمايش 9 : اندازه گيرى ارتفاع سطح صفحه صافى نسبت به ميز كار با اجزاى گونياى مركب
آزمايش10 : كنترل تعامد سطوح جانبى صفحه صافى نسبت ميز اندازه گيرى با گونيا

ارزش يابى فصل  ارزش يابى فصل  

آزمايش6آزمايش5آزمايش4آزمايش3آزمايش2آزمايش1

تأييد و مهر جمعآزمايش10آزمايش9آزمايش8آزمايش7
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج ساده دستور كار اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج ساده 11 درجه درجه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست  هاى خود را تميز كنيد.  

2- مرغك ثابت در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــايى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج، اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج  جداً خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
ــوار  ــتفاده مى كنيد با س ــنج با قابليت تفكيك  يك درجه اس 8- چنان چه از گونياى مركب به منظور زاويه س

كردن خط كش روى سر زاويه ياب، زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك يك درجه بسازيد.  
9- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكّمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه احتماأل به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد .

ــنج 5 دقيقه دوبار اندازه بگيريد و مقدار آن را در  ــده روى مرغك ثابت را با زاويه س ــخص ش 5- زواياى مش
جدول مربوطه بنويسيد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
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7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب

دهيد.  
9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش ارزش يابى آزمايش 
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

 

براي به دست آوردن دانش
 بايد مطالعه كرد.

براي خرد مند شدن
 بايد مشاهده كرد.
براي اثر بخش بودن
 بايد استاندارد كرد.
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فصل 7 
آزمايش 1

اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با 
زاويه سنج ساده 1 درجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك 1 درجه
2- مرغك ثابت ماشين تراش

                                                                                                                  

جدول 1-7- اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج ساده با قابليت تفكيك 1 درجه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- زوايايى كه به روش غير مستقيم اندازه گيرى شدند را با رسم شكل و محاسبات، توضيح دهيد. 

2- كدام يك از زوايا با هم مساوي هستند؟ علت را توضيح دهيد.
3- فكر مي كنيد چه نوع خطاهايي در اين آزمايش وجود دارد؟ چرا؟ براي كاهش آن ها چه تدابيري مي توان 

انديشد؟

 شكل 1-7- مرغك ثابت
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فصل 7
آزمايش 1

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى زواياى 
مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج ساده با 

قابليت تفكيك 1 درجه
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج اونيورسال دستور كار اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج اونيورسال 55 دقيقه دقيقه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست  هاى خود را تميز كنيد.  

2- مرغك ثابت در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــايى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج  خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتى االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
8- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد. 

ــده روى مرغك ثابت را با زاويه سنج، با قابليت تفكيك 5 دقيقه دوبار اندازه بگيريد و  ــخص ش 5- زواياى مش
مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب
دهيد.  
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9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش  ارزش يابى آزمايش  
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 2

اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت ماشين تراش با 
زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه
2- مرغك ثابت ماشين تراش

                                                      

                                                                                                   

جدول 2-7- اندازه گيرى زواياى مرغك ثابت با زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1

مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- ساده ترين و پيچيده ترين زاويه در اين قطعه براى اندازه گيرى كدام است؟

2- چنان چه زاويه اى از قطعه با هيچ يك از روش هاى فوق و وسايل در اختيار قابل اندازه گيري نبود، با رسم 
شكل و مشخص نمودن زاويه در برگ نتايج آزمايش، ارائه  روش نماييد.

3- روش تعيين زوايايي را كه به روش غير مستقيم اندازه گيري شدند را، با رسم شكل و محاسبات، توضيح 
دهيد.

شكل 2-7- مرغك
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فصل 7
آزمايش 2

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى زواياى 
مرغك ثابت ماشين تراش با زاويه سنج 

اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج ساده دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج ساده 11 درجه درجه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست  هاى خود را تميز كنيد.  

2-شش ضلعى در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــايى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج  جداً خوددارى نماييد.  
7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى نماييد.  

ــوار  ــتفاده مى كنيد با س ــنج با قابليت تفكيك يك درجه اس 8- چنان چه از گونياى مركب به منظور زاويه س
كردن خط كش روى سر زاويه ياب، زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك يك درجه بسازيد.  

9- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كارانجام كار

ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س
مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  

ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس
مكمل استفاده كنيد.  

4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز  اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد.
ــاده، با قابليت تفكيك 1 درجه، دوبار  ــده روى قطعه ي شش ضلعى را با زاويه سنج س ــخص ش 5- زواياى مش

اندازه بگيريد و مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  
6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.

7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  



182

ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب
دهيد.  

9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش  ارزش يابى آزمايش  
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 3

اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با 
زاويه سنج 1 درجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك 1 درجه
2- شش ضلعى

                                                                                                              شكل 3-7-قطعه ي شش ضلعي

جدول 3-7- اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج ساده با قابليت تفكيك 1 درجه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- روش تعيين زوايايي را كه به روش غير مستقيم اندازه گيري شدند، را با رسم شكل و محاسبات، توضيح 

دهيد.
2- چنان چه زاويه اى از قطعه با هيچ يك از روش هاى فوق و وسايل در اختيار قابل انجام نبود،در برگ نتايج 

آزمايش، با رسم شكل و مشخص نمودن زاويه، ارائه روش نماييد.
3- چگونه مى توان درستى (صحت) عمل اين زاويه سنج را افزايش داد؟
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فصل 7
آزمايش3

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى زواياى قطعه  
شش ضلعى با زاويه سنج ساده 1 درجه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج اونيورسال دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج اونيورسال 55 دقيقه دقيقه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست  هاى خود را تميز كنيد.  

2- شش ضلعى در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــايى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج  خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
8- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــتفاده در  اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد.

5- زواياى مشخص شده روى قطعه ي شش ضلعى را با زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه دوبار 
اندازه بگيريد و مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب
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دهيد.  
9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

وسايل اندازه گيرى
 بايد

 عارى از هر گونه 
آلودگى، 

زنگ زدگى، 
لقى و عيب و نقص ظاهرى باشند.
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فصل 7 
آزمايش 4

اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با 
زاويه سنج اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه
2- شش ضلعي

                                                                                   شكل 4-7-قطعه ي شش ضلعي

جدول 4-7- اندازه گيرى زواياى قطعه ي شش ضلعى با زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- روش تعيين زوايايي را كه به روش غير مستقيم اندازه گيري شدند را با رسم شكل و محاسبات، توضيح 

دهيد.
2- در خصوص گستره ي اندازه گيرى زاويه سنج اين آزمايش بحث و نتيجه گيرى كنيد.

3- چرا لبه ي تيغه هاي زاويه سنج شيب دار ساخته شده اند؟
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فصل 7
آزمايش 4

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطعه ي شش 
ضلعى با زاويه سنج اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش  آزمايش  55
دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج ساده يك درجهدستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج ساده يك درجه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه ي جناقي در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــائى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج  اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى نماييد.  
ــوار  ــتفاده مى كنيد با س ــنج با قابليت تفكيك يك درجه اس 8- چنان چه از گونياى مركب به منظور زاويه س

كردن خط كش روى سر زاويه ياب، زاويه سنج ساده اي با قابليت تفكيك يك درجه بسازيد.  
9- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد.

ــده روى قطعه ي جناقى را با زاويه سنج، با قابليت تفكيك يك درجه دو بار بگيريد و  ــخص ش 5- زواياى مش
مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب
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دهيد.  
9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 5

اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج 
ساده يك درجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك يك درجه
2- قطعه ي جناقى

                                                                                                         شكل 5-7-قطعه ي جناقى

جدول 5-7- اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج با قابليت تفكيك 5 دقيقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- روش تعيين زوايايى را كه به روش غير مستقيم اندازه گيرى شدند را با رسم شكل و محاسبات، بنويسيد.

2- ساده ترين و پيچيده ترين زاويه براى اندازه گيرى در اين قطعه كدام است؟ چرا؟
3- حداكثر مقدار زاويه اي را كه مي توان با زاويه سنِج در اختيار اندازه گرفت، چند درجه است؟ چرا؟
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فصل 7
آزمايش 5

پاسخ نامه ي پرسـش هاى اندازه گيرى زواياى 
قطعه ي جناقى با زاويه سنج ساده يك درجه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقي با زاويه سنج اونيورسال دستور كار اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقي با زاويه سنج اونيورسال 55 دقيقه دقيقه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست  هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه ي جناقي در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــايى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج  خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
8- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد .

5- زواياى مشخص شده روى قطعه ي جناقى را با زاويه سنج با قابليت تفكيك 5 دقيقه اندازه بگيريد و مقدار 
آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
7- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

ــات الزم را در آن ها انجام  ــورت نياز اصالح ــرى را مطالعه كنيد و در ص ــزارش نتايج اندازه گي ــار گ 8- يك ب
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دهيد.  
9- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 6

اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج 
اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه
2- قطعه ي جناقى

                                                                                                              شكل 6-7-قطعه ي جناقي

جدول 6-7- اندازه گيرى زواياى قطعه ي جناقى با زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقدار زوايا

پرسش آزمايش  
1- روش تعيين زوايايى را كه به روش غير مستقيم اندازه گيرى شدند را با رسم شكل و محاسبات، بنويسيد.

2- ساده ترين و پيچيده ترين زاويه براى اندازه گيرى در اين قطعه كدام است؟  
3- چرا ورنيه ي زاويه سنج در اختيار، دو طرفه طراحي و ساخته شده است؟
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فصل 7
آزمايش 6

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى قطعه ي جناقى با 
زاويه سنج اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 77
دستور كار اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج دستور كار اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج 11 درجه درجه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- چرخ دنده ي مارپيچ در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــائى نموده تا از طرز كار آن مطلع  ــنج اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
8- چنان چه از گونياى مركب به منظور زاويه سنج با دقت يك درجه استفاده مى كنيد با سوار كردن خط كش 

روى سر زاويه ياب، زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك يك درجه بسازيد.  
9- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد.

ــتقيم اندازه بگيريد با استفاده از كاغذ كپي و روش  ــتيد به روش مس 5- چنان چه زاويه اى از قطعه را نتوانس
غلتاندن چرخ دنده روى كاغذ، زاويه را از روى كاغذ اندازه بگيريد.  

7-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
ــاده با قابليت تفكيك 1 درجه، دو بار  ــده روى چرخ دنده ي مارپيچ را با زاويه سنج س ــخص ش 8- زواياى مش
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اندازه بگيريد و مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  
9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

ــات الزم را در آن ها انجام  ــه كنيد و در صورت نياز اصالح ــزارش نتايج اندازه گيرى را مطالع ــار گ 10- يك ب
دهيد.  

11- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايش  ارزش يابى آزمايش  
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى

دما و رطوبت آزمايشگاه مترولوژى
 بايد

 تحت كنترل بوده
 و

 مطابق استاندارد باشد.
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فصل 7 
آزمايش 7

اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با 
زاويه سنج ساده با قابليت تفكيك 1 درجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- زاويه سنج ساده  با قابليت تفكيك 1 درجه
2- چرخ دنده ي مارپيچ

                                                                                             شكل 7-7-چرخ دنده ي مارپيچ

جدول 7-7- اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج ساده با قابليت تفكيك 1 درجه

θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

ميانگين مقادير

1- روش تعيين زوايايي را كه به روش غير مستقيم اندازه گيري شدند را با رسم شكل و محاسبات، بنويسيد.(به 
جز روش كپي كردن).

2- پيرامون خطاى زواياى اندازه گيرى شده به روش كپى بحث و نتيجه گيرى كنيد.
3- چنان چه زاويه اى از قطعه با هيچ يك از روش هاى فوق و وسايل در اختيار قابل انجام نبود، با رسم شكل و 

مشخص نمودن زاويه، راجع به آن توضيح داده و ارائه روش نماييد. 
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فصل 7
آزمايش 7

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى زواياى 
چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج ساده 1 درجه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 88
دستور كار اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج اونيورسال دستور كار اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج اونيورسال 55 دقيقه دقيقه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- چرخ دنده ي مارپيچ در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن زاويه سنج  اطمينان حاصل نماييد.  

ــائى كنيد تا از طرز كار آن مطلع  ــنج،  اجزا ي آن را كامًال شناس ــتفاده از زاويه س ــروع كار و اس 4- قبل از ش
شويد.  

5- پيچ قفل زاويه سنج را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل زاويه سنج خوددارى نماييد.  

7- سعى كنيد حتي االمكان زوايا را به روش مستقيم اندازه گيرى كنيد.  
8- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــي قرار دهيد و روش درجه بندى آن را  ــتفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررس ــنج مورد اس 2- زاويه س

مرور و خواندن آن را تمرين كنيد.  
ــد، از قاعده ي زواياى متمم و  ــتقيم امكان پذير نش 3- چنان چه اندازه گيرى زاويه اى از قطعه كار به روش مس

مكمل استفاده كنيد.  
4- زوايايى را كه به روش غير مستقيم نيز اندازه گيرى نمي شوند با عالمت * مشخص كنيد.

ــتقيم اندازه بگيريد با استفاده از كاغذ كپي و روش  ــتيد به روش مس 5- چنان چه زاويه اى از قطعه را نتوانس
كپى چرخ دنده روى كاغذ، زاويه را از روى كاغذ اندازه بگيريد.  

6-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در جدول بنويسيد.
ــنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه  ــده را روى چرخ دنده ي مارپيچ را با زاويه س ــخص ش 7- زواياى مش

دوبار اندازه بگيريد و مقدار آن را در جدول مربوطه بنويسيد.  
8-مقدار ميانگين زواياى اندازه گرفته شده را محاسبه كرده و در سطر سوم جدول بنويسيد.

9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  



202

ــات الزم را در آن ها انجام  ــه كنيد و در صورت نياز اصالح ــزارش نتايج اندازه گيرى را مطالع ــار گ 10- يك ب
دهيد.  

11- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 8

اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با 
زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 5 دقيقه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- زاويه سنج اونيورسال با قابليت تفكيك 1 درجه
2- چرخ دنده ي مارپيچ

                                                                                 شكل 8-7-چرخ دنده ي مارپيچي

جدول 8-7- اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج با قابليت تفكيك 5 دقيقه

θ4θ3θ2θ1

پرسش آزمايش  
1- روش تعيين زوايايي را كه به روش غير مستقيم اندازه گيري شدند، را با رسم شكل و محاسبات، بنويسيد.

2- پيرامون گستره ي اندازه گيرى اين زاويه سنج بحث و نتيجه گيرى كنيد.  
3- تا چه اندازه به نتايج اين اندازه گيرى زواياى چرخ دنده ي مارپيچ مطمئن هستيد؟ پيرامون آن بحث و 

نتيجه گيرى كنيد.  
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فصل 7
آزمايش 8

پاسـخ نامه ي پرسـش هاى اندازه گيـرى زواياى 
چرخ دنده ي مارپيچ با زاويه سنج اونيورسال 5 دقيقه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 99
دستور كار اندازه گيرى ارتفاع سطح صفحه صافى نسبت به ميز كار با اجزاى گونياى مركبدستور كار اندازه گيرى ارتفاع سطح صفحه صافى نسبت به ميز كار با اجزاى گونياى مركب

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- سطح جانبى صفحه صافى در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن گونياى مركب اطمينان حاصل نماييد.  

4- قبل از شروع كار و استفاده از گونياى مركب خط كش و سر گونيايى آن را كامًال شناسايى و سوار كردن خط كش 
روى آن را تمرين كنيد.  

5- پيچ قفل سر گونيايى را در حدود نيم دور باز و بسته نماييد.  
6- از شل يا سفت نمودن زياد پيچ قفل خوددارى شود.  

7- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
1- قبل از انجام كار، دستور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت مورد 

مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
2- خط كش تخت از مجموعه ي گونياى مركب را روى سر گونيايى آن سوار كنيد.  

3- با پيچ مخصوص آن را قفل كنيد.  
ــتقرار درست و  ــل نموده و پس از اطمينان از تنظيم دقيق و اس 4- در اندازه گيرى هر ارتفاع پيچ مخصوص قفل را ش

بدون لقى مجموعه ي خط كش و سر گونيايى، پيچ مخصوص قفل را محكم كنيد.  
5- ارتفاع سطح صفحه صافى نسبت به ميز كار را در دو محل مختلف از چهار سطح دور تا دور آن اندازه گيرى كنيد 

و در جدول بنويسيد.
6- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

7- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن ها انجام دهيد.  
8- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 9

اندازه گيري ارتفاع سطح صفحه صافى نسبت ميز 
كار با اجزاى گونياي مركب

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز
1- گونياى مركب
2- صفحه صافى

                                                                              شكل 9-7-اندازه گيري ارتفاع صفحه صافي

جدول 9-7- اندازه گيري ارتفاع سطوح جانبى صفحه صافى نسبت ميز اندازه گيرى با اجزاى گونيا ي مركب

سطح (1)سطح (2)سطح (3)سطح (4)

نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2

ميانگين هر طرف

ميانگين كل:

پرسش آزمايش  
1- در صورت تساوى و يا عدم تساوى ارتفاع هاى اندازه گيري شده، علت را توضيح دهيد.

2-روشى مشخص را براي سوار كردن خط كش روي سر گونيايى از مجموعه ي گونياي مركب را با رسم شكل 
بنويسيد.

3-آيا عدم تراز بودن صفحه صافى نسبت به غير در مقدارارتفاع هاى اندازه گيرى شده موثر است ؟چرا؟
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فصل 7
آزمايش 9

پاسخ نامه ي پرسش هاي اندازه گيري ارتفاع 
صفحه صافي

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1010
دستور كار كنترل تعامد سطوح جانبى صفحه صافى نسبت به ميز اندازه گيرى با گونيادستور كار كنترل تعامد سطوح جانبى صفحه صافى نسبت به ميز اندازه گيرى با گونيا

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- سطح جانبى صفحه صافى در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن گونيا اطمينان حاصل نماييد.  

4- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كارانجام كار

ــج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتاي 1- قبل از انجام كار، دس
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

ــطوح جانبى صفحه صافى نسبت به ميز كار را در دو محل مختلف از چهار  2- به كمك گونيا، عمود بودن س
سطح دور تا دور آن، كنترل كنيد و نتيجه را با نوشتن عبارت خطاى چشمى مشاهده شد يا خطاى چشمى مشاهده 

نشد در جدول مشخص كنيد.  
3- چنان چه گونيا در اختيار نداشتيد از اجزاى مجموعه گونياي مركب استفاده كنيد.

4- با مقايسه نتايج به دست آمده، وضعيت عمود بودن صفحه صافى را  نسبت به ميزكار بنويسيد.  
5- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

6- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن ها انجام دهيد.  
در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيرى
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فصل 7 
آزمايش 10

كنترل تعامد سطوح جانبى صفحه صافى نسبت 
ميز اندازه گيرى با گونيا

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- گونيا يا گونياى مركب
2- صفحه صافى

 
                                                                  شكل10-7-كنترل تعامد سطح جانبي صفحه ي صافي

جدول 10-7- كنترل تعامد سطوح جانبى صفحه صافى نسبت ميز اندازه گيرى با گونيا

سطح (1)سطح (2)سطح (3)سطح (4)

نتيجه ي وضعيت عمود بودن : 

پرسش آزمايش   
1- با ايجاد يك سطح شيب دار و به وسيله ي سر زاويه  ياب گونياي مركب، زاويه ي آن را نسبت به افق اندازه 

گيري كنيد. روش اين اندازه گيري را با رسم شكل دركار برگ پاسخ نامه بنويسيد.
2- زاويه ي چهار پايه ي ميز اندازه گيري را به وسيله ي سر زاويه ياب گونياي مركب تعيين كنيد. روش اندازه 

گيري را با رسم شكل توضيح دهيد. 
3- آيا مى توان عمود بودن ديوار كالس را با سرگونيايي از مجموعه  گونياي مركب كنترل نمود؟ در صورت 

مثبت و يا منفى بودن پاسخ علت را توضيح دهيد. 
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فصل 7
آزمايش 10

پاسخ نامه ي پرسش هاى تعامد سطوح جانبى 
صفحه صافى نسبت به ميز اندازه گيرى به وسيله 

گونيا
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل هشتم
اندازه گيرى و كنترل با اندازه گيرى هاى ثابت

ــايل اندازه گيرى متغير از جمله كوليس، ميكرومتر ، خط كش و ...، كار شد  ــته با انواع وس در فصل هاى گذش
ــتيد ابعاد مختلفي را به لحاظ مقدار تعيين كنيد.در  ــيله مي توانس يكي از ويژگي هاي آن ها اين بود كه با هر يك وس
اين فصل از وسايلى استفاده مى شود كه با يك وسيله مى توان فقط يك بعد را اندازه گيرى و كنترل نمود.  اين نوع 
وسايل با توجه به نوع ابعاد متنوع اند برخي از اين وسايل عبارتند از بلوك سنجه هاى طول، بلوك سنجه هاى زاويه، 
شعاع سنج (شابلن قوس)، شابلن رزوه، فيلر و ...، كه در اين فصل با كارهاى عملى پيش بيني شده با آن ها از نزديك 

آشنا مي شويد و با هر يك عمل اندازه گيري را انجام مي دهيد.
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ــده اســت هنرجو با انواع اندازه گير هاى ثابت، از جمله   در اين فصل با آزمايش هايى كه در نظر گرفته ش
ــابلن رزوه و شابلن قوس (شعاع سنج)  ــنجه  ي طول و زاويه، ميله ها و گلوله هاى اندازه گيرى، ش فيلر، بلوك س
كار مي كند و نحوه  ي استفاده از آن ها را مي آموزد و مهارت الزم را كسب مي كند،  با پرسش هايى كه در پايان 

هر آزمايش پيش بينى شده است به درك و فهم بهتري مى رسد.  

هدف هاى رفتارى

اين فصل شامل آزمايش هاى زير است : 
1- اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با  بلوك سنجه؛ 

2- اندازه گيرى و كنترل ارتفاع پله هاى قطعه ي پله اى با  بلوك سنجه به كمك ساعت اندازه گيري؛  
3- اندازه گيري و كنترل زاويه ي  سطح شيب دار به وسيله ي بلوك سنجه، خط كش سينوسي و ساعت اندازه گيري؛ 

4- اندازه گيري و كنترل زاويه ي  سطح شيب دار به وسيله ي بلوك سنجه، خط كش سينوسي و تراز؛ 
5- اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با  فيلر؛ 

6- اندازه گيرى عمق محفظه ي سر پيستون موتور احتراق داخلى با گلوله اندازه گيرى و فيلر؛
7- اندازه گيرى شعاع نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى با ميله اندازه گيرى و ميكرو متر عمق سنج؛  

8- اندازه گيرى و كنترل شعاع كمان هاى(قوس هاي ) داخلى و خارجى با  شعاع سنج؛ 
9- اندازه گيرى و كنترل زاويه با  بلوك سنجه ي زاويه؛

10- تعيين گام پيچ ميلي متري به وسيله ي شابلن رزوه ميلي متري؛
11- تعيين تعداد دندانه در يك اينچ پيچ اينچي به وسيله ي شابلن رزوه ي اينچي؛

12- تعيين گام مهره ي ميلي متري به وسيله ي شابلن رزوه ي اينچي؛
13- تعيين گام مهره ي اينچي به وسيله ي شابلن رزوه ي اينچي؛
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آزمايش آزمايش 11
دستور كار اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با بلوك سنجه

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- پيستون مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- سطوح كارى بلوك سنجه هاى مورد نياز براى اين آزمايش را، كامًالً تميز كنيد.  

4-  از سالم بودن، نداشتن زنگ زدگي و خوردگي بلوك سنجه ها اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى بلوك سنجه هاى انتخابى كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

6-هر بلوك سنجه، با توجه به مقدارى كه روى آن نوشته شده است، در محل تعيين شده اش گذاشته شود.  
7- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه و بررسي كنيد.  

2- سرِى بلوك سنجه هاِى در اختيار براى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
3- پيستون را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

ــنجه  ي در اختيار را در كاربرگ  ــرى بلوك س 4- تعداد بلوك ها، كوچك ترين و بزرگ ترين بلوك و حداقل تغييرات س
گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

5- مقدار پهناى شيار هواي (باالترين شيار) پيستون را با بلوك سنجه و در چهار محل با فاصله ي تقريبي 90 درجه 
از هم اندازه بگيريد، اندازه ي بلوك سنجه هاى استفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول بنويسيد.  

6- مقدار پهناى شيار روغن (پايين ترين شيار) پيستون را با  بلوك سنجه  و در چهار محل با فاصله   ي تقريبي 90 درجه 
از هم اندازه بگيريد و سپس اندازه ي بلوك سنجه هاى استفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول و بنويسيد.  

7- مقدار ميانگين اندازه ي هر شيار را به دست آوريد و در جدول بنويسيد.  
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
10- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 
تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 1

اندازه گيرى و كنترل شيار هاي روغن پيستون 
موتور احتراق داخلى با بلوك سنجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- بلوك سنجه .......... پارچه، اندازه كوچك ترين بلوك سنجه .......... ميلى متر، بزرگ ترين بلوك سنجه .......... ميلى متر و 
حداقل تغييرات .......... ميلى متر

2- پيستون موتور احتراق داخلى       

                                                                                              

                                                                                                                شكل 1-8 -اندازه گيري پيستون

جدول1-8- اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با بلوك سنجه

پهناى شيارهاى رينگ هواپهناى شيارهاى رينگ روغن

ميانگين انداز ه   ها : ميانگين انداز ه   ها : 

پرسش آزمايش
1- عمق شيارها چه تأثيرى در دقت اندازه گيرى دارد؟ 

2- استفاده از بلوك سنجه با رده هاى باالتر در دقت آزمايش و نتيجه آن چه تأثيري دارد؟
3- در روي بلوك سنجه ها چه اطالعاتي درج شده است؟بارسم شكل يك نمونه ،توضيح دهيد.



216

فصل 8
آزمايش 1

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى و كنترل 
شيارهاى رينگ هوا و روغن پيستون موتور 

احتراق داخلى با بلوك سنجه
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 22
دستور كار اندازه گيرى و كنترل ارتفاع پله هاى قطعه ي پله اى با بلوك سنجه به كمك ساعت دستور كار اندازه گيرى و كنترل ارتفاع پله هاى قطعه ي پله اى با بلوك سنجه به كمك ساعت 

اندازه گيرىاندازه گيرى
توصيه هاى فنى و حفاظتى

1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

3- بلوك سنجه هاي مورد استفاده در اين آزمايش را كامًال تميز كنيد.  
4- از سالم بودن بلوك سنجه و ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  

ــنجه ها را رعايت  ــده در آزمايش يك اين فصل، در خصوص بلوك س 5- توصيه هاى فنى و حفاظتى ذكر ش
كنيد.  

ــاعت اندازه گيرى را  ــم درخصوص س ــده در آزمايش (1-6) فصل شش 6- توصيه هاى فنى و حفاظتى ذكر ش
رعايت كنيد.  

7- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد .  

2- سرى بلوك سنجه هاى در اختيار براى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
3- قطعه كار را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

ــنجه ي در اختيار را در  ــرِى بلوك س 4- تعداد بلوك ها، كوچك ترين و بزرگ ترين بلوك و حداقل تغييرات س
كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

ــزارش آزمايش  ــرى در اختيار را در برگ گ ــاعت اندازه گي ــتره ي اندازه گيرى س ــك و گس ــت تفكي 5- قابلي
بنويسيد.  

6- ساعت اندازه گيرى را كه روى نگه دارنده ي ميله اى با پايه مغناطيسى سوار شده است را روى صفحه صافى 
و در كنار قطعه كار قرار دهيد.  

7- مجموعه ي ساعت اندازه گيرى را طورى تنظيم كنيد تا سر ميله ي  اندازه گيرى آن روى اولين پله از قطعه 
ــاعت به اندازه   ــود و ثالثاً عقربه ي بزرگ س ــده، ثانياً بر آن عمود ش كار قرار گيرد، به گونه اى كه اوالً بر آن مماس ش

يك چهارم محيط صفحه ي بزرگ تحت فشردگى قرار گيرد.  
ــپس، با  ــاعت را زير عقربه ي بزرگ بياوريد و س ــدن طوقه ي متحرك، صفر صفحه ي بزرگ س ــا چرخان 8- ب
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استفاده از پيچ و زبانه  ي نصب شده روى بدنه ساعت، طوقه را قفل كنيد.  
9- تركيبى از بلوك سنجه به ارتفاع تقريبى اولين پله انتخاب كنيد و آن را در كنار پله ي اول قرار دهيد.  

10- مجموعه ي ساعت اندازه گيرى را به گونه اى هدايت كنيد كه سِر ميله اندازه گيرى آن روى بلوك سنجه 
با شرايط بند 7 قرار گيرد.  

توجه: تركيب بلوك سنجه ها را آن قدر تغيير دهيد تا مجدداً عقربه ي بزرگ ساعت روى صفر صفحه ي بزرگ 
قرار گيرد.  

11- اندازه هر يك از بلوك سنجه ها را در جدول بنويسيد و آن ها را با هم جمع كنيد.  
12- مجموع ضخامت بلوك سنجه ها اندازه ي پله ي اول است.  

ــنجه ها را از زير ميله ي اندازه گيري بيرون بياوريد و عمليات اندازه گيري را يك بار ديگر تكرار  13- بلوك س
كنيد ونتايج را در جدول بنويسيد.

14- عمليات قبل را عيناً براى ساير پله ها تكرار كنيد.  
15- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

16- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
17- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 2

گزارش اندازه گيرى و كنترل ارتفاع پله هاى قطعه ي 
پله اى با بلوك سنجه و به كمك ساعت اندازه گيرى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- بلوك سنجه .......... پارچه، اندازه كوچك ترين بلوك سنجه .......... ميلى متر بزرگ ترين بلوك سنجه .......... ميلى متر و 
حداقل تغييرات .......... ميلى متر

2- ساعت اندازه گيرى با قابليت تفكيك .......... ميلى متر و گستره ي اندازه گيرى .......... ميلى متر  
3- قطعه ي پله اي                                                                            

 

 
                                                                                                         شكل 2-8- اندازه گيري قطعه ي پله اي

جدول 2-8- اندازه گيرى و كنترل ارتفاع پله هاى قطعه ي پله اى با بلوك سنجه و كمك ساعت اندازه گيرى

H5H4H3H2H1

ميانگين اندازه ها

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه اين اندازه گيرى فقط با ساعت اندازه گيرى انجام شود، پيرامون گستره اندازه گيرى ساعت انتخاب شده و 

دقت و صحت اين روش ، در مقايسه با اين آزمايش، بحث و نتيجه گيرى كنيد.  
2- آيا مى توان اين آزمايش را صرفاً با بلوك سنجه انجام داد چگونه؟ با رسم شكل توضيح دهيد.  

3- نقش ساعت اندازه گيري در اين آزمايش چيست؟ توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمايش 2

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى و كنترل و 
اندازه گيرى ارتفاع پله هاى قطعه ي پله اى با بلوك 

سنجه و به كمك ساعت اندازه گيرى
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 33
دستور كار اندازه گيرى زاويه سطح شيب دار با بلوك سنجه خط كش سينوسى و ساعت دستور كار اندازه گيرى زاويه سطح شيب دار با بلوك سنجه خط كش سينوسى و ساعت 

اندازه گيرىاندازه گيرى
توصيه هاى فنى و حفاظتى

1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- سطح شيب دار در اختيار را تميز كنيد.  

3- از سالم بودن ساعت اندازه گيرى اطمينان حاصل كنيد.  
4- چون ساعت اندازه گيرى در مقابل ضربه حساس است دقت كنيد تا به آن ضربه وارد نشود.  
5- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كارانجام كار
ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  1- قبل از انجام كار، دس

دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
ــتفاده از ساعت اندازه گيرى، آن را كامًال شناسايى و روش استفاده از آن را تمرين  ــروع كار و اس 2- قبل از ش

كنيد.  
3- مشخصات بلوك سنجه، خط كش سينوسي و ساعت اندازه گيري مورد استفاده در اين آزمايش را در برگ 

گزارش اندازه گيري بنويسيد.
ــما  ــرار دهيد كه مقطع پايه هاى آن روبه روى ش ــى به گونه اى ق ــى را روى صفحه صاف ــش سينوس 4- خط ك

باشد.  
ــطح شيب دار مورد آزمايش را به گونه اى روى خط كش سينوسى قرار دهيد كه يك طرف آن تكيه گاه  5- س

خط كش سينوسى تكيه دهد.  
6- زير پايه اى از خط كش سينوسى، كه در طرف زاويه قطعه كار قرار دارد، آن قدر بلوك سنجه ي طول قرار 

داده تا سطح خط كش سينوسى به موازات افق قرار گيرد.  
7-به وسيله  ساعت اندازه گيرى موازى بدون سطح قطعه كار را با سطح افق كنترل كنيد .  

8- اندازه ي بلوك سنجه هاي انتخابي را در جدول بنويسيد و جمع آن ها را به دست آوريد.
9- مقدار فاصله ي مركز تا مركز پايه هاي خط كش سينوسي را در جدول بنويسيد.

ــنجه ي طول و فاصله ي مركز تا مركز خط كش سينوسى،  مقدار  10- با معلوم بودن مقدار ضخامت بلوك س
زاويه ي سطح شيب دار را محاسبه كنيد.  
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11- اين اندازه گيري را يكبار ديگر تكرار كنيد.
12-مقدار ميانگين اندازه ي زاويه را به دست آوريد.

13- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه و پاسخ دهيد.  
14- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

15- در پايان، كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب نموده و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري



223

فصل 8 
آزمايش 3

زاويه ي سطح شيب  دار به كمك خط كش 
سينوسى و ساعت اندازه گيرى

تاريخ :شماره گروه : رشته تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- خط كش سينوسى با فاصله ي خط المركزين .............. ميلى متر
2- ساعت اندازه گيري با قابليت تفكيك ............... ميلي متر و گستره ي اندازه گيري .............. ميلي متر

3- بلوك سنجه........... پارچه، كوچك ترين بلوك سنجه .............. ميلي متر، بزرگ ترين ............ ميلي متر و حداقل 
تغييرات ............... ميلي متر 

4- سطح شيب دار

                                                                      شكل 4-8-اندازه گيري زاويه

جدول 4-8- تعيين زاويه ي سطح شيب دار با بلوك سنجه، خط كش سينوسى و ساعت اندازه گيري

فاصله ي خط االمركزين خط كش سينوسيضخامت بلوك سنجهاندازه ي زاويه

ميانگين اندازه ها

مقدار زاويه:

پرسش آزمايش : 
1- پيرامون دقت و روش اين آزمايش، بحث و نتيجه گيرى كنيد.  

2- وظيفه ي صفحه صافى، بلوك سنجه و ساعت اندازه گيرى در اين آزمايش چيست؟
3- اساساً چرا در تعيين زاويه ي سطح شيب دار از خط كش سينوسي استفاده مي شود؟ چنان چه اين آزمايش بدون 

استفاده از خط كش سينوسي انجام شود چه مشكلي ايجاد مي گردد؟ با رسم شكل توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمايش 3

پاسخ نامه پرسش هاى اندازه گيرى زاويه  ي 
سطح شيب دار به كمك بلوك سنجه، خط كش 

سينوسى و ساعت اندازه گيرى
تاريخ:شماره گروه:رشته تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 44
دستور كار اندازه گيرى زاويه ي سطح شيب دار با بلوك سنجه، خط كش سينوسى و ترازدستور كار اندازه گيرى زاويه ي سطح شيب دار با بلوك سنجه، خط كش سينوسى و تراز

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- سطح شيب دار در اختيار را تميز كنيد.  
3- از سالم بودن تراز اطمينان حاصل كنيد.  

4- در استفاده از تراز، دقت شود تا به استوانه ي شيشه اى آن ضربه وارد نشود.  
5- در جا به جا نمودن صفحه صافي دقت شود تا به دست و انگشتان شما صدمه نرساند.

6- بهتر است نتايج آزمايش را با مداد بنويسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كارانجام كار

ــتور كار اندازه گيرى، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به  1- قبل از انجام كار، دس
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

2- قبل از شروع كار و استفاده از تراز، آن را كامًال شناسايى و روش استفاده از آن را تمرين كنيد.  
3- مشخصات بلوك سنجه، خط كش سينوسي و تراز مورد استفاده در اين آزمايش را در برگ گزارش اندازه 

گيري بنويسيد.
ــيب دار مورد آزمايش را زير يك طرف صفحه صافى قرار دهيد.  چنانچه صفحه صافى پايه دار  ــطح ش 4- س

است آن را در سمتى كه يك پايه دارد قرار دهيد.  
5- خط كش سينوسى را روى صفحه صافى به گونه اى قرار دهيد كه مقطع پايه هاى آن روبروى شما باشد.  

6- تراز را روى خط كش سينوسى و در وسط آن قرار دهيد.  
7- زير پايه اى از خط كش سينوسى، كه در سطح پايين تر قرار دارد، آن قدر بلوك سنجه ي طول قرار دهيد 

تا سطح خط كش سينوسى به موازات افق قرار گيرد.  
8- عمل كنترل موازى شدن دقيق سطح خط كش سينوسى با سطح افق را با تراز كنترل انجام دهيد

9- اندازه ي بلوك سنجه هاي افقي را در جدول بنويسيد و جمع آن ها را به دست آوريد.   
10- با معلوم بودن مقدار ضخامت بلوك سنجه ي طول و فاصله مركز تا مركز خط كش سينوسى مقدار زاويه 

سطح شيب دار را محاسبه كنيد. 
11- اين اندازه گيري را يك بار ديگر تكرار كنيد. 

10- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
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13- يكبار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
14- در پايان كليه وسايل استفاده شده را مرتب نموده و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8 
آزمايش4

زاويه ى سطح شيب  دار به كمك خط كش 
سينوسى و تراز

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- خط كش سينوسى با فاصله ي خط المركزين 0/002 ميلى متر
2- تراز با قابليت تفكيك .............. ميلي متر بر متر و طول ........... سانتي متر

3- سرى بلوك سنجه.............. پارچه، كوچك ترين بلوك سنجه ............. ميلي متر و بزرگ ترين آن ........... ميلي متر، 
حداقل تغييرات ............ ميلي متر 

4- سطح شيب دار

                                                                                                             شكل3-8 اندازه گيري زاويه

جدول 3-8- تعيين زاويه ي سطح شيب دار با بلوك سنجه، خط كش سينوسى و تراز

فاصله ي مركز تا مركز پايه هاي خط كش سينوسيضخامت بلوك سنجهاندازه ي زاويه

 ميانگين اندازه ها  

مقدار زاويه:

پرسش آزمايش : 
1- موقعيت تراز در روى صفحه صافى چه اثرى در دقت آزمايش دارد.  

2- بيش تر و يا كمتر بودن طول تراز از طول خط كش سينوسى چه تأثيرى در دقت آزمايش دارد.  
3- دقت تراز چه تأثيرى در نتايج اين آزمايش دارد؟
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فصل 8
آزمايش 4

پاسخ نامه  پرسش هاى اندازه گيرى زاويه ى سطح 
شيب دار به كمك خط كش سينوسى و تراز

تاريخ:شماره گروه:رشته تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 55
دستور كار اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با فيلردستور كار اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با فيلر

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- پيستون مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- فيلر در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن فيلر اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه  هاى فيلر كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى فيلر و هم چنين از جدا كردن آن ها از داخل قاب مربوطه  6- از ش
خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى فيلر خوددارى شود.  
8- از تا خوردن، چروك خوردگي و مچاله شدن تيغه هاي فيلر جلوگيري شود.

9- بهتر است نتايج آزمايش با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كارانجام كار

ــتون مورد اندازه گيرى را  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه ي پيس 1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
به دقت مطالعه كنيد .  

ــى قرار دهيد و روش جدا كردن و تركيب تيغه هاى آن  ــتفاده در اين آزمايش را مورد بررس 2- فيلر مورد اس
را تمرين كنيد.

3- گستره ي اندازه گيرى و اندازه ي تغييرات هر تيغه فيلر را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.    
4- پيستون را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

5- مقدار پهناى شيار هوا (باالترين شيار) پيستون را با فيلر و در چهار محل با فاصله ي تقريباً 90 درجه از 
ــتفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن ها را در جدول و در  ــپس اندازه ي تيغه هاى فيلر اس همديگر اندازه بگيريد،س

محل مربوطه بنويسيد.  
ــتون را با فيلر و در چهار محل با فاصله ي تقريباً 90  ــيار) پيس ــيار روغن (پايين ترين ش 6- مقدار پهناى ش
ــده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول و در محل  ــتفاده ش درجه از هم اندازه بگيريد، اندازه ي تيغه هاى فيلر اس

مربوطه بنويسيد.  
7- مقدار ميانگين اندازه هر شيار را به دست آورده و در جدول بنويسيد.  

8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
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9- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 5

اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن 
پيستون موتور احتراق داخلى با فيلر

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز

1- فيلر با گستره ي اندازه گيرى .......... ميلى متر و تغييرات .......... ميلى متر
2-پيستون موتور احتراق داخلى

                                                                                          
                                                                                    

                                                                             شكل 5-8-اندازه گيري پيستون توسط فيلر

جدول 5-8- اندازه گيرى و كنترل شيارهاى هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلى با استفاده از فيلر

پهناى شيارهاى رينگ هواپهناى شيارهاى رينگ روغن

ميانگين انداز ه   ها : ميانگين انداز ه   ها : 

پرسش آزمايش :  
1- اندازه هاى به دست آمده به روش فيلر و بلوك سنجه را با هم مقايسه نماييد و در مورد اختالفات احتمالي و 

خطاهاى اين دو روش اندازه گيرى بحث و نتيجه گيرى كنيد.  
2- براى استفاده از فيلر به صورت تركيبى از ضخامت هاى مختلف، آن ها را بايد از كدام ناحيه به هم فشرده نمود و در 

شيار مورد اندازه گيري قرار داد (سر، وسط، نزديك به محل اتصال)؟ چرا؟
3- تعداد تيغه هاي فيلر تركيب شده براي اندازه گيري چه تأثيري در دقت اندازه گيري دارد؟ چرا؟
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فصل 8
آزمايش 5

پاسخ نامه ي پرسش هاى اندازه گيرى و كنترل 
شيارهاى رينگ هوا و روغن پيستون موتور 

احتراق داخلى با فيلر
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 66
دستور كار اندازه گيرى عمق محفظه ي سر پيستون موتور احتراق داخلى با گلوله ي دستور كار اندازه گيرى عمق محفظه ي سر پيستون موتور احتراق داخلى با گلوله ي 

اندازه گيرى فيلر يا بلوك سنجهاندازه گيرى فيلر يا بلوك سنجه
توصيه هاى فنى و حفاظتى

1- ميز كار، صفحه صافى، و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- پيستون موتور احتراق داخلى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  

3- سطوح كارى بلوك سنجه هاى مورد نياز را براى اين آزمايش، كامًالً تميز كنيد.  
4- از سالم بودن فيلر يا بلوك سنجه هاى مورد استفاده در اين آزمايش اطمينان حاصل نماييد.  

ــده روى فيلر و يا بلوك سنجه هاى انتخابى براى اين آزمايش، كامًال خوانا و پر رنگ  ــته ش 5- اندازه هاى نوش
باشد.  

6- از شل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى فيلر و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب مربوطه 
خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى فيلر خوددارى شود.  
ــر تماس ضربه هاى فك هاى كوليس  ــدن بر اث ــا خوردن و چروك خوردگي تيغه هاى فيلر و مچاله ش 8- از ت

ورنيه با قطعه كار جداً خوددارى شود.  
ــته شده است، در محل تعيين شده اش  ــنجه، با توجه به مقدارى كه روى آن  نوش 9- دقت كنيد هر بلوك س

گذاشته شود.  
10- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
ــتون موتور احتراق داخلى مورد  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و پيس 1-  قبل از عمل اندازه گيرى، دس

اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد .  
2- پيستون موتور احتراق داخلى را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

ــزارش اندازه گيرى  ــش را در كاربرگ گ ــتفاده در اين آزماي ــنجه مورد اس ــر يا بلوك س ــخصات فيل 3- مش
بنويسيد.  

4- يك عدد گلوله ي اندازه گيرى، كه اندازه ي  آن كمتر از عمق محفظه ي سر پيستون باشد، انتخاب كنيد و 
در داخل محفظه ي سر پيستون قرار دهيد.  

5- يك قطعه ي گونيايى دقيق، مثًال يك بلوك سنجه ي بزرگ را روى دهانه ي سر پيستون قرار دهيد.  
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6- فاصله ي بين گلوله اندازه گيرى و قطعه ي گونيايى را با فيلر يا بلوك سنجه اندازه گيرى كنيد.  
7- اندازه ي گلوله و ضخامت فيلرها با بلوك سنجه ها را در جدول بنويسيد.

8- عمل اندازه گيرى را عيناً يك بار ديگر تكرار كنيد.  
9- مقدار عمق محفظه سر پيستون موتور احتراق داخلى را محاسبه كنيد.  

10- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آوريد.  
11- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

12- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
13- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 6

اندازه گيرى و كنترل عمق محفظه سر پيستون 
موتور احتراق داخلى با گلوله هاى اندازه گيرى و 

به كمك فيلر يا بلوك سنجه
تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- سرى گلوله هاى اندازه گيرى                                   

2- فيلر
3-سرى بلوك سنجه طول

4- پيستون موتور احتراق داخلى                                          
        

                                                                              شكل 6-8-اندازه گيري پيستون با گلوله ي اندازه گيري

جدول 6-8- اندازه گيرى عمق محفظه سر پيستون موتور احتراق داخلى با گلوله هاى اندازه گيرى

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

قطر گلولهضخامت بلوك سنجه يا فيلرقطر گلولهضخامت بلوك سنجه يا فيلر

اندازه ي عمق : اندازه ي عمق : 

مقدار ميانگين: 

پرسش آزمايش : 
1- آيا مى توان اين آزمايش را به كمك گلوله  ي  اندازه گيرى و ميكرومترعمق سنج انجام داد؟ چگونه؟ با رسم 

شكل توضيح دهيد.  

2- چنان چه طول و عمق عرقچين محفظه ي سر پيستون معلوم باشد روش محاسبه شعاع محفظه را بنويسيد.  

  3-در مورد خطا هاي ناشي از اندازه گيري،  فاصله با فيلر يا بلوك سنجه بحث و نتيجه گيري كنيد.
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فصل 8
آزمايش 6

پاسـخ نامه ي پرسـش هاى اندازه گيرى عمـق 
محفظه ي سر پيستون موتور احتراق داخلى با 
گلوله هاى اندازه گيرى و به كمك فيلر يا بلوك 

سنجه
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 77
دستور كار اندازه گيرى شعاع نيم ياتاقان به وسيله ى  ميله ي اندازه گيرى و بلوك سنجهدستور كار اندازه گيرى شعاع نيم ياتاقان به وسيله ى  ميله ي اندازه گيرى و بلوك سنجه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- توصيه هاى فنى و حفاظتى ذكر شده در آزمايش يك اين فصل، در خصوص بلوك سنجه را رعايت كنيد.  

4- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

1- قبل از عمل اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى مورد اندازه گيرى 
را به دقت مطالعه كنيد .  

2- نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى را روى صفحه صافى قرار دهيد. 
3-فرض كنيد بعد مورد اندازه گيري كامًال نيم دايره است. 

4- مشخصات ميله هاي اندازه گيري را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  
5- يك ميله ي اندازه گيرى انتخاب كنيد و آن  را در داخل نيم ياتاقان قرار دهيد.  

6- يك عدد بلوك سنجه ى بزرگ روى دهانه ى نيم ياتاقان قرار دهيد.
7- فاصله ي پشت ميله تا صفحه رويى را با بلوك سنجه پر كنيد.  

8- قطر ميله و اندازه ي بلوك سنجه  را در جدول بنويسيد.
9- عمل اندازه گيرى را عيناً يك بار ديگر تكرار كنيد.  

10- مقدار شعاع نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى را تعيين كنيد.  
11- مقدار ميانگين شعاع و قطر را به دست آوريد.  

12- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
13- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

14- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش
تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 7

گزارش اندازه گيرى شعاع نيم ياتاقان با ميله ي اندازه 
گيري و بلوك سنجه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز :  

1- سرى ميله ي اندازه گيري
2-سرى بلوك سنجه

3- نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى                                            

                                                                                                                    
                                                                                                   

                                                                                                               شكل 7-8-اندازه گيري نيم ياتاقان

جدول7-8- اندازه گيرى شعاع نيم ياتاقان موتور احتراق داخلى به كمك ميله ي اندازه گيرى

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

اندازه ميله ي اندازه گيرياندازه ي بلوك سنجهاندازه ميله ي اندازه گيرياندازه ي بلوك سنجه

اندازه شعاع : اندازه شعاع : 

اندازه ي قطر:مقدار ميانگين شعاع : 

پرسش آزمايش : 
1- در مورد خطاهاى اين آزمايش بحث و نتيجه گيرى كنيد.  

2- چنان چه فقط ميله ي اندازه گيرى و ميكرومتر عمق سنج در اختيار باشد، روش انجام كار را با رسم شكل 
شرح دهيد و پيرامون خطاهاى اين اندازه گيرى بحث و نتيجه گيري كنيد.  

3- چگونه مي توان اين آزمايش را با استفاده ازيك ميله اندازه گيري انجام داد؟ با رسم شكل شرح دهيد.
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فصل 8
آزمايش 7

پاسخ نامه ي  پرسش هاى اندازه گيرى قطر نيم 
ياتاقان موتور احتراق داخلى با ميله اندازه گيرى 

و بلوك سنجه
تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 88
دستور كار اندازه گيرى و كنترل شعاع كمان هاى داخلى و خارجى با شعاع سنجدستور كار اندازه گيرى و كنترل شعاع كمان هاى داخلى و خارجى با شعاع سنج

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- شابلن قوس  در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه هاى شابلن قوس، كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  
5- از شل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن قوس و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب 

مربوطه جدا خوددارى شود.  
6- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن قوس خوددارى شود.  

7- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــتون مورد اندازه گيرى را به دقت  ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و پيس 1-  قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد .  

ــتفاده در اين آزمايش را مورد بررسى قرار دهيد و روش جدا كردن تيغه هاى آن را  ــابلن قوس مورد اس 2- ش
تمرين كنيد.  

3- قطعه كار را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- گستره ي اندازه گيرى و اندازه تغييرات هر تيغه شابلن قوس را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  
5- مقدار شعاع هاى مشخص شده در روى قطعه كار را اندازه بگيريد و در كاربرگ نتايج آزمايش بنويسيد.  

6- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
12- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

13- در پايان،  وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  
ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 8

گزارش اندازه گيرى و كنترل شعاع كمان هاى 
داخلى و خارجى با شعاع سنج

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- شابلن قوس با كوچك ترين شعاع ......... ميلى متر، بزرگ ترين شعاع ..........ميلي متر و حداقل  تغييرات ......... ميلى متر
2- قطعه كار                                                                        

  
            
            

                                                                                   شكل 8-8-اندازه گيري شعاع  هاي داخلي و خارجي

جدول 8-8- اندازه گيرى و كنترل شعاع كمان هاى داخلى و خارجى با شعاع سنج
R8R7R6R5R4R3R2R2R1

توضيحات : 

پرسش آزمايش : 

1- پيرامون دقت اندازه گيرى شعاع كمان هاى كوچك و بزرگ با شابلن شعاع سنج بحث و نتيجه گيرى كنيد.  

2- روشى را جهت تعيين شعاع هاى بزرگ (بيش از يك متر) پيشنهاد كنيد.

3- آيا مي توان شعاع نيم ياتاقان آزمايش قبل را نيز با شابلن قوس اندازه گرفت؟ چرا؟ توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمايش 8

پاسخ نامه پرسشهاى اندازه گيرى و كنترل شعاع 
كمان هاى داخلى و خارجى با شعاع سنج

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 99
دستور كار اندازه گيرى و كنترل زاويه با بلوك سنجه ي زاويهدستور كار اندازه گيرى و كنترل زاويه با بلوك سنجه ي زاويه

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- قطعه كار مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- سطوح كارى بلوك سنجه هاى مورد نياز را براى اين آزمايش، كامًالً تميز كنيد.  

4- از سالم بودن بلوك سنجه ها اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى بلوك سنجه هاى انتخابى را كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــت، در محل تعيين شده   ــده اس ــته ش ــنجه، با توجه به مقدارى كه روى آن  نوش 6- دقت كنيد هر بلوك س
گذاشته شود.  

8- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  
انجام كار انجام كار 

ــتور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و قطعه كار مورد اندازه گيرى را به دقت  1- قبل از عمل اندازه گيرى، دس
مطالعه كنيد .  

2- بلوك سنجه هاى در اختيار براى اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
3- قطعه كار را روى صفحه صافى قرار دهيد.  

4- مشخصات سري بلوك سنجه ي در اختيار را، در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  
ــكل در دهانه قطعه كار قرار  ــنجه با زاويه ي 90 درجه انتخاب كنيد و آن  را مطابق ش 5- يك عدد بلوك  س

دهيد.  
ــاب كنيد و در كنار بلوك 90 درجه قرار دهيد به  ــنجه ي حاده انتخ 6- با توجه به مقدار باقى مانده، بلوك س

طورى كه بلوك حاده  به بلوك 90 درجه چسبيده و از طرف ديگر به ديواره زاويه قطعه بچسبد.  
7- چنان چه تركيب بلوك سنجه  هاى فوق جواب نداد تركيب را عوض كنيد.  

8- اندازه ي بلوك سنجه ها را در جدول و در محل مربوطه بنويسيد.  
9- بلوك سنجه ها را از كار جدا و آزمايش را يك بار ديگر تكرار كنيد و نتيجه را در جدول بنويسيد.  
10- جمع اندازه  بلوك سنجه ها را به دست آوريد (محاسبات در برگ گزارش آزمايش نوشته شود).  

11- مقدار ميانگين اندازه را به دست آورده و در جدول بنويسيد.  
12- با معلوم بودن مقدار زاويه ي خارجي قطعه، زاويه داخلي آن را به دست آوريد.
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13- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  
14- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

15- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

اررزش يابيي آزمايشش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري

زماني كه قسمت كوچكي از كار را 
شروع و تمام مي كنيد، 

انگيزه ي شما
 براي شروع و تمام كردن قسمت بعدي آن

 بيشتر مي شود.
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فصل 8
آزمايش 9

گزارش اندازه گيرى و كنترل زاويه با بلوك 
سنجه ي زاويه

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- بلوك  سنجه ي زاويه .......... پارچه، اندازه كوچك ترين بلوك سنجه ........... بزرگ ترين بلوك سنجه .......... حداقل 
تغييرات .......... 

2- قطعه كار                                                                            

                                                                                            
                                                                                      شكل 9-8-اندازه گيري زاويه به وسيله ي بلوك سنجه ي زاويه

جدول 9-8- اندازه گيرى و كنترل زاويه با بلوك سنجه ي زاويه

مقدار ميانگين
مرتبه ي 1مرتبه ي  2

اندازه ي بلوك سنجه هاى زاويهاندازه ي بلوك سنجه هاى زاويه

مقدار زاويه ي خارجي :

مقدار زاويه ي داخلي:

پرسش آزمايش

1- پيرامون دقت اين آزمايش، كه با تركيب يك عدد بلوك سنجهِ ي 90 درجه و بلوك سنجه  هاي حاده انجام  مي شود 
بحث و نتيجه گيرى كنيد.  

2- چنان چه در اين آزمايش از پنج عدد بلوك سنجه  استفاده شود، دقت نسبت به حالت قبل كم تر است يا بيش تر؟ 
چرا؟

3- هدف از سوراخ هاى ايجاد شده روى بلوك سنجه ي90 درجه چيست؟   
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فصل 8
آزمايش 9

پاسخ نامه پرسش هاى اندازه گيرى و كنترل 
زاويه با بلوك سنجه زاويه

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1010
دستور كار تعيين گام پيچ ميلي متري با شابلن رزوه ي ميلى مترىدستور كار تعيين گام پيچ ميلي متري با شابلن رزوه ي ميلى مترى

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- پيچ هاى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- شابلن رزوه ي در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه هاى شابلن رزوه ، كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــابلن رزوه و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب  ــل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى ش 6- از ش
مربوطه خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن رزوه خوددارى شود.  
8- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.

ــى قرار دهيد، روش جدا كردن و  ــتفاده در اين آزمايش را مورد بررس ــابلن رزوه ي ميلى مترى مورد اس 2- ش
خواندن اندازه هايى را كه روى آن ها نوشته شده است را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد.  

3- پيچ هاى مورد اندازه گيرى را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- مشخصات شابلن رزوه ي ميلى مترى را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

5- قطر (  d) هر يك از پيچ ها را با كوليس ميلى مترى اندازه بگيريد و در كاربرگ نتايج آزمايش بنويسيد.  
6- به وسيله ي شابلن رزوه ميلى مترى مقدار گام هر يك از پيچ ها را مشخص كنيد و اندازه  را در جدول بنويسيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.. 
ارزش يابي آزمايش ارزش يابي آزمايش 

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 10

گزارش تعيين گام پيچ ميلي متري با شـابلن 
رزوه ي ميلى مترى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- شابلن رزوه ي ميلى مترى، كوچك ترين و بزرگ ترين گام ............ و .......... ميلي مترحد اقل تغييرات ............ميلي متر
2- كوليس ميلي متري

3-پيچ                                                                                    
 

     

                                                                                                   شكل 10-8-تعيين گام پيچ

جدول 10-8- تعيين گام پيچ با شابلن رزوه ي ميلى مترى

رزوه ي 1رزوه ي 2رزوه ي 3رزوه ي 4

p4d4p3d3p2d2p1d1

پرسش آزمايش  

1- چنان چه قطر پيچى كه براى رزوه كردن آماده شده است بيش تر يا كم تر از اندازه ي استاندارد آن باشد.  
كداميك از مشخصات پيچ تغيير مى كنند؟

2- با بررسى شابلن رزوه ي ميلى متر اندازه ي تغييرات تيغه ها نسبت به همديگر را بنويسيد.

3- چنان چه پيچ هاى اين آزمايش اينچي باشند تعداد دندانه در يك اينچ هر كدام را حساب كنيد.  
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فصل 8
آزمايش 10

پاسخ نامه ي تعيين گام پيچ ميلي متري با شابلن 
رزوه ي ميلى مترى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1111
دستور كارتعيين تعداد دندانه در يك اينچ پيچ اينچي با شابلن رزوه ي اينچىدستور كارتعيين تعداد دندانه در يك اينچ پيچ اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- پيچ هاى مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- شابلن رزوه در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه هاى شابلن رزوه، كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــابلن رزوه و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب  ــل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى ش 6- از ش
مربوطه خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن رزوه خوددارى شود.  
8- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــد و روش جدا كردن و  ــى قرار دهي ــن آزمايش را مورد بررس ــتفاده در اي ــى مورد اس ــابلن رزوه اينچ 2- ش
اندازه هايى را كه روى آن ها نوشته شده است، مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد.  

3- پيچ هاى مورد اندازه گيرى اينچى را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- مشخصات شابلن رزوه ي اينچى را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

5- قطر (d) هر يك از پيچ 5 را با كوليس اينچى اندازه بگيريد و در كاربرگ نتايج آزمايش بنويسيد.  
6- با شابلن رزوه اينچى تعداد دندانه در يك اينچ (z ) هر يك از پيچ ها را مشخص و اندازه را در جدول بنويسيد.  

7- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.
ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 11

گزارش تعيين تعداد دندانه در يك پيچ پنج 
اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- شابلن رزوه اينچى، كم ترين و بيش ترين تعداد دندانه در يك اينچ به ترتيب ........... و ..............
2- كوليس اينچى

3- پيچ                                                             
           

                                                                    شكل 11-8-تعيين تعداد دندانه در يك اينچ پيچ اينچي

جدول 11-8- تعيين تعداد دندانه در يك اينچ پيچ اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

رزوه ي 1رزوه ي 2رزوه ي 3رزوه ي 4

Z4d3Z3d3Z2d2Z1d1

پرسش آزمايش : 

1- مقدار گام هر يك از رزوه هاى فـوق را بر حسـب ميلى متر حسـاب كنيد و بنويســيد نزديك ترين پيــچ ميلي متري 
به آن ها كدام اند؟

2- منظور از ساير اعدادى كه روى شابلن رزوه ي اينچى نوشته شده است چيست؟

3- چگونه از انطباق دقيق شابلن رزوه به دندانه ها اطمينان حاصل نموديد؟ 
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فصل 8
آزمايش 11

پاسخ نامه ي پرسش هاى تعيين تعداد دندانه در 
يك پيچ اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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آزمايش آزمايش 1212
دستور كار تعيين گام مهره هاي ميلي متري با شابلن رزوه ميلى مترىدستور كار تعيين گام مهره هاي ميلي متري با شابلن رزوه ميلى مترى

توصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- مهره ي مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- شابلن رزوه ي در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه هاى شابلن رزوه، كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــابلن رزوه و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب  ــل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى ش 6- از ش
مربوطه خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن رزوه خوددارى شود.  
8- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــى قرار دهيد و  روش جدا كردن و  ــتفاده در اين آزمايش را مورد بررس ــابلن رزوه ميلى مترى مورد اس 2- ش
خواندن اندازه اى را كه روى آن ها نوشته شده است مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد.  

3- مهره ي مورد اندازه گيرى را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- مشخصات شابلن رزوه ي ميلى مترى را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

5- قطر(D) مهره  را با كوليس ميلى مترى اندازه بگيريد و در كاربرگ نتايج آزمايش بنويسيد.  
6- با شابلن رزوه ي ميلى مترى مقدار گام (P) هر يك از مهره  ها را مشخص كنيد و اندازه ي را در جدول بنويسيد.  

7- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
8- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد..  
ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 12

گزارش تعيين گام مهره  ميلي متري با شابلن 
رزوه ميلى مترى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- شابلن رزوه ميلى مترى با كوچك ترين و بزرگ ترين گام .............و.............ميلي متر و حداقل تغييرات .............ميلي متر
2- كوليس ميلى مترى
3- مهره ميلي متري  

                                                                                                شكل 12-8-تعيين گام مهره 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه قطر مهره كوچك باشد به گونه اى كه شابلن رزوه داخل آن نشود چه پيشنهادى براى تعيين 

مقدار گام داريد ؟

2- پيرامون مقدار لقي بين پيچ و مهره بحث و نتيجه گيري كنيد.  

3- با توجه گام مشخص شده براى اين مهره تيغه گام قبلى و بعدى را انتخاب و روى رزوه مهره امتحان نموده 
مشاهدات خود را بنويسيد.

  

جدول12-8- تعيين گام مهره  ميلي متري با شابلن رزوه ميلى مترى

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

P1D1P1D1
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فصل 8
آزمايش 12

پاسخ نامه ي پرسش هاى تعيين گام مهره  ميلي 
متري با شابلن رزوه ميلى مترى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
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آزمايش آزمايش 1313
دستور كار تعيين تعداد دندانه در يك اينچ مهره ي اينچي با شابلن رزوه ي اينچىدستور كار تعيين تعداد دندانه در يك اينچ مهره ي اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار، صفحه صافى و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- مهره مورد اندازه گيرى را تميز كنيد.  
3- شابلن رزوه در اختيار را كامًال تميز كنيد.  

4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نماييد.  
5- اندازه هاى نوشته شده روى تيغه هاى شابلن رزوه، كامًال خوانا و پر رنگ باشد.  

ــابلن رزوه و هم چنين از جدا كردن تيغه ها از داخل قاب  ــل كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى ش 6- از ش
مربوطه خوددارى شود.  

7- از سفت كردن زياد پيچ نگه دارنده ي تيغه هاى شابلن رزوه خوددارى شود.  
8- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح كنيد.  

انجام كار انجام كار 
1- قبل از اندازه گيرى، دستور كار، كاربرگ نتايج اندازه گيرى و موضوع اندازه گيرى را به دقت مطالعه كنيد.  

ــد و روش جدا كردن و  ــى قرار دهي ــتفاده در اين آزمايش را مورد بررس ــى مورد اس ــابلن رزوه ي اينچ 2- ش
اندازه اى را كه روى آن ها نوشته شده است، مورد مطالعه و بررسى قرار دهيد.  

3- مهره ي اينچى را روى صفحه صافى قرار دهيد.  
4- مشخصات شابلن رزوه ي اينچى را در كاربرگ گزارش اندازه گيرى بنويسيد.  

5- قطر (D) مهره را با كوليس اينچى اندازه بگيريد و در كاربرگ نتايج آزمايش بنويسيد.  
6- با شابلن رزوه ي اينچى تعداد دندانه در يك اينچ (z) مهره را مشخص كنيد و اندازه ي را در جدول بنويسيد.  

8- يك بار گزارش نتايج اندازه گيرى را مطالعه كنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
9- پرسش هاى آزمايش را به دقت مطالعه كنيد و پاسخ دهيد.  

10- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد..  
ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيري
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فصل 8
آزمايش 13

گزارش تعيين تعداد دندانه در يك اينچ مهره ي 
اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلى :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- شابلن رزوه ي اينچى ،باكم ترين و بيشترين تعداد دندانه در يك اينچ ..................و.................... 
2- كوليس اينچى

3- مهره اينچى 

                                                                              شكل 13-8-تعيين تعداد دندانه در يك اينچ مهره 

جدول 13-8- تعيين تعداد دندانه در يك اينچ مهره ي اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

Z2D2Z1D1

پرسش آزمايش : 

1- مقدار گام مهره ي اين آزمايش را بر حسب ميلى متر محاسبه كنيد.  

2- با توجه به شابلن رزوه ي اينچى، روند تغييرات تعداد دندانه در يك اينچ شابلن رزوه اينچى را شرح دهيد.

3- نزديك ترين مهره ي ميلي متري به مهره  فوق كدام  است ؟
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فصل 8
آزمايش 13

پاسخ نامه ي پرسش هاى تعيين تعداد دندانه در 
يك اينچ مهره ي اينچي با شابلن رزوه ي اينچى

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلى:نام:

مالحظات:
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فصل نهم

روش هاى اندازه بردارى قطعات صنعتى

ــنا شديد و مهارت الزم در  ــايل اندازه گيرى و كنترل طول و زاويه آش ــته با طرز كار انواع وس در فصول گذش
ــب نموديد.  قطعات كارى كه در فصول پيشين  ــتگاه  يكاهاى مختلف اندازه گيري را كس اندازه گيرى قطعات در دس
ــاده و تكى بودند و از روي قطعه فقط يك اندازه و يا يك نوع اندازه تعيين مي شد. در  ــدند قطعات س اندازه گيرى ش
اين فصل فرض بر اين است كه دستگاهى كه مجموعه اى از قطعات است در اختيار هنرجو قرار گرفته و الزم است 
اين دستگاه اندازه بردارى و ساخته شود بنابراين، بايد اندازه ي قطعات مختلف آن تعيين شود. هم چنين در قسمت 
پنجم اين فصل براى ايجاد حس كار گروهى در هنرجويان، پروژه ي اندازه بردارى پيش بينى شده و پيش نهاد مؤلف 
ــِه اجرايي آن  را  ــتگاه را انتخاب كنند و پس از اندازه بردارى، نقش ــت كه حداقل هر دو نفر هنرجو يك دس بر اين اس

تهيه و بر اساس اصول گزارش دهى حاصل كار را مشتركاً ارائه دهند.  
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هدف هاى رفتارى : هدف از اين فصل ايجاد حس اعتماد و خودباورى در هنرجو در اندازه بردارى قطعات 
ــتگاه هاى صنعتي و نهايتاً انجام كار گروهى در خصوص آموخته هاى اين فصل اســت.  لذا هنرجو پس از  ودس

گذراندن مطالب اين فصل مى تواند : 
1- با توجه به مشخصات قطعات كار از نظر شكل هندسى، اندازه ي ابعاد، دقت  ها، جنس و .......... وسايل 

مناسب براى اندازه بردارى را انتخاب كند.  
2- روش اندازه بردارى را مشخص كند.  

3- وسايل مناسب براى اندازه بردارى از روى قطعه انتخاب و فهرست كند.  
4- اندازه انواع ابعاد قطعات را به كمك وسايل اندازه گيرى به روش مستقيم اندازه بگيرد.  

5- از وسايل انتقال اندازه در اندازه گيرى هاى غير مستقيم استفاده نمايد.  
6- از تركيب وسايل اندازه گيرى و روابط رياضى در اندازه گيرى هاى غير مستقيم استفاده نمايد. 

هدف هاى رفتارى

در اين فصل اندازه بردارى هاى زير انجام مى شود : 
آزمايش 1 : اندازه بردارى از صفحه مبنا؛

آزمايش 2 : اندازه بردارى از قالب سنبه و ماتريس؛
آزمايش 3 : اندازه بردارى از دسته  شاتون موتور احتراق داخلى؛

آزمايش 4 : اندازه بردارى از كوليس ورنيه؛
آزمايش 5 : پروژه ي اندازه بردارى.

ارزش يابى فصلارزش يابى فصل

مهر و تأييد و جمعآزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1
آزمايشگاه
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آزمايش آزمايش 11
اندازه بردارى از صفحه مبنااندازه بردارى از صفحه مبنا
توصيه هاى فنى و حفاظتى

1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  
2- وسايل اندازه گيرى كه براى اين اندازه بردارى انتخاب مى كنيد كامًال تميز كنيد.  

3- از سالم بودن وسايل اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  
4- پيچ قفل وسايل اندازه گيري كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد باعث خطا نشود.  

ــل كردن زياد پيچ هاي وسايل اندازه گيرى خوددارى شود زيرا تحت فشار قرار دادن وسايل  ــفت كردن يا ش 5- از س
باعث خرابى آن ها مى شود.  

6- از وارد نمودن هرگونه ضربه به وسايل اندازه گيري خود داري شود.
7-قبل از استفاده از وسايل اندازه گيري از تنظيم بودن صفر آن ها اطمينان حاصل نماييد.

انجام كارانجام كار
1- قبل از انجام آزمايش قطعه كار را شناسائى كنيد.  

ــى و شناسائى قرار داده آن ها را با حروف  ــت، مورد بررس ــده اس 2- مواضع مورد اندازه گيرى را كه عالمت گذاري ش
مشخص كنيد.  

ــايل داريد، ابزارهاى  ــناختى كه از وس 3- با توجه با مواضع مورد اندازه بردارى و دقت مورد نياز براى اندازه گيرى و ش
اندازه گيرى و وسايل كمكى را مشخص و فهرست آن را تهيه كنيد.  

4- به منظور حصول اطمينان از وسايل انتخاب شده و همچنين تجهيزات كمكى تأييديه هنرآموز آزمايشگاه گرفته شود.  
5- پس از تأييد هنر آموز آزمايشگاه وسايل مورد نياز، از مسئول آزمايشگاه تحويل گرفته شود.  

6- شرحي از عمليات اندازه برداري را در كاربرگ دستورالعمل اندازه برداري ودرقسمت شرح كاربنويسيد .
ــده روي صفحه مبنا را با وسيله ي مربوطه اندازه بگيريد و نتيجه را در كار برگ گزارش  ــخص ش 7- كليه ي ابعاد مش

اندازه برداري اين آزمايش بنويسيد.(چنان چه نياز به توضيح بود آن را در محل مربوطه بنويسيد).
8- چنان چه بُعدى از قطعه نياز به محاسبه دارد ،آن را انجام داده و در قسمت شرح كار بنويسيد.

9- يك بار اندازه ها را بررسى و با هم مقايسه كنيد و از درستى آن ها اطمينان حاصل نمائيد.  
10- در پايان كليه ي وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار داده و به مسئول آزمايشگاه 

تحويل دهيد.  

ارزشيابي آزمايشارزشيابي آزمايش
تأييد و مهر آزمايشگاهجمعشرح كارنتايج اندازه بردارى
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فصل  9
آزمايش  1

اندازه بردارى از صفحه مبنا

شكل 1-9- صفحه ي مبنا
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فصل  9
آزمايش  1

فهرست وسايل و تجهيزات مور نياز اندازه 
برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

جدول 1-1-9- فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز براى اندازه برداري از صفحه مبنا

مشخصاتنام وسيلهرديفمشخصاتنام وسيلهرديف

تأييد و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمايش  1

دستور العمل اندازه برداري از 
صفحه مبنا

شرح كار :
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فصل  9
آزمايش  1

گزارش اندازه برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

جدول  2-1-9- ادامه نتايج اندازه بردارى از صفحه مبنا

قابليت نام وسيلهعالمت بعدرديف
تفكيك

توضيحاتاندازه ي بعدگستره ي اندازه گيرى
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فصل  9
آزمايش  1

گزارش اندازه برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

جدول  3-1-9- ادامه نتايج اندازه بردارى از صفحه مبنا

قابليت نام وسيلهعالمت بعدرديف
تفكيك

توضيحاتاندازه ي بعدگستره ي اندازه گيرى
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آزمایش 2

اندازه برداری از قالب سنبه و ماتریس

توصیه های فنی و حفاظتی
1- میز کار، صفحه صافی، قالب سنبه و ماتريس مورد اندازه برداري و دست های خود را تمیز کنید.  

2- وسايل اندازه گیری که برای اين اندازه برداری انتخاب می کنید را، کامالً  تمیز کنید.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گیری اطمینان حاصل نمائید.  

4- پیچ قفل وسايل اندازه گیري کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زياد باعث خطا نشود.  
5- از ســفت کردن يا شــل کردن زياد پیچ هاي قفل وسايل اندازه گیری خودداری شــود زيرا تحت فشار قرار دادن 

وسايل، باعث خرابی آن ها می شود.  
6- از وارد نمودن هرگونه ضربه به وسايل اندازه گیري خود داري شود.

7- قبل از استفاده از وسايل اندازه گیري، از تنظیم صفر آن ها اطمینان حاصل کنید.
انجام کار

1- قالب مورد اندازه برداری اين آزمايش را شناسائی کنید.  
2- مواضع مورد اندازه گیری اجز اي قالب را مورد بررســی و شناســائی قرار داده  و آن ها را با خطوط اندازه و حروف 

مشخص کنید .  
3- با توجه به مواضع مورد اندازه برداری و دقت مورد نیاز برای اندازه گیری و شــناختی که از وســايل داريد، وسايل 

اندازه گیری و وسايل کمکی مناسب را مشخص و فهرست آن را تهیه کنید.  
4- به منظور حصول اطمینان از وسايل و تجهیزات کمکي انتخاب شده، تأيیديه ي هنر آموز آزمايشگاه گرفته شود.  

5- پس از تأيید هنر آموز آزمايشگاه وسايل مورد نیاز از مسئول آزمايشگاه تحويل گرفته شود.  
6-شرحی از عملیات اندازه برداری از هر قطعه را در قسمت شرح کار بنويسید. 

7-ابعاد قطعات قالب  را با وسیله ي مربوطه اندازه گیري نمايید و در کار برگ گزارش اندازه برداري بنويسید. )چنان 
چه نیاز به توضیح بود آن را در محل مربوطه بنويسید(.

8- يک بار اندازه ها را بررسی و با هم مقايسه کنید و از درستی آن ها اطمینان حاصل نمائید.  
9- چنان چه بعدي نیاز به محاسبه دارد آن را انجام داده و در قسمت شرح کار بنويسید.  

10- درپايان کلیه وسايل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه بگذاريد و به مسئول آزمايشگاه تحويل دهید.

ارزش یابی آزمایش:

تأيید و مهر آزمايشگاه جمع شرح کار نتايج انداره برداری
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از قالب سنبه و ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

                            

  شكل 2-9- قالب سنبه و ماتريس  
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فصل  9
آزمايش  2

فهرست وسايل و تجهيزات مور نياز اندازه 
برداري از قالب سنبه و ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

جدول2-9- فهرست وسايل و تجهيزات مور نياز اندازه برداري از صفحه مبنا

مشخصاتنام وسيلهرديفمشخصاتنام وسيلهرديف

تأييد و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمايش  2

گزارش اندازه بردارى از توپي قالب سنبه و 
ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 1-2-9-توپي

جدول 1-2-9- نتايج اندازه بردارى از توپى قالب

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

گزارش اندازه بردارى از كفشك باالي قالب سنبه 
و ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 2-2-9-كفشك باال

جدول  2-2-9- نتايج اندازه بردارى از كفشك باال ي قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

گزارش اندازه بردارى از ضربه گير قالب سنبه و 
ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

جدول 3-2-9- نتايج اندازه بردارى ازضربه گيرقالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد

شكل3-2-9-ضربه گير
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى سنبه گير از قالب سنبه و ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

 

جدول 4-2-9- نتايج اندازه بردارى از سنبه گير قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد

 شكل 4-2-9-سنبه گير
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از سنبه، قالب سنبه و ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل 5-2-9-سنبه

جدول  5-2-9- نتايج اندازه بردارى از سنبه، قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از روبنده و قالب سنبه و ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل 6-2-9-روبنده

جدول 6-2-9- نتايج اندازه بردارى از روبنده و قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از ماتريس قالب سنبه و ماتريس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 7-2-9-ماتريس

جدول 7-2-9- نتايج اندازه بردارى از ماتريس قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى كفشك پايين از قالب سنبه و 
ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل  8-2-9-كفشك پايين

جدول 8-2-9- نتايج اندازه بردارى از كفشك پايين قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از پيچ هاي قالب سنبه و ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل 9-2-9-پيچ ها

جدول 9-2-9- نتايج اندازه بردارى از پيچ هاى قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از پين هاي قالب سنبه و ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل10-2-9-پين ها

جدول10-2-9-نتايج اندازه بردارى از پين ها ى قالب سنبه و ماتريس

اندازه ي بعدگستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از بوش  راهنما ى قالب سنبه و 
ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل 11-2-9- بوش  راهنما

جدول 11-2-9- نتايج اندازه بردارى از بوش  راهنما ى قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  2

اندازه بردارى از ميله راهنما ى قالب سنبه و 
ماتريس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

  شكل 12-2-9- ميله  راهنما

جدول 12-2-9- نتايج اندازه بردارى از ميله  راهنماى قالب سنبه و ماتريس

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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آزمايش آزمايش 33
اندازه بردارى از مجموعه ي دسته  شاتون خودرواندازه بردارى از مجموعه ي دسته  شاتون خودرو

تتتوصيه هاى فنى و حفاظتى
1- ميز كار،  صفحه صافى، مجموعه قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- وسايل اندازه گيرى كه براى اين اندازه بردارى انتخاب مى كنيد كامًال تميز كنيد.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  

4- پيچ قفل وسايل اندازه گيري كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد باعث خطا نشود.  
ــايل اندازه گيرى جداً خوددارى شود، زيرا تنش ايجاد شده باعث  ــل كردن زياد پيچ قفل وس ــفت كردن يا ش 5- از س

خرابى ابزار مى گردد.  
6- از وارد نمودن هر گونه ضربه به وسايل اندازه گيري خودداري شود.

7-قبل از استفاده از وسايل اندازه گيري از تنظيم صفر آن ها اطمينان حاصل كنيد.

انجام كارانجام كار
1- دسته  شاتون و متعلقات آن را مورد بررسى و شناسايى قرار داده وآن هارا با خطوط اندازه و حروف مشخص كنيد.  

2- مواضع هر قطعه از دسته  شاتون، كه بايد اندازه بردارى شود، را شناسايى و تميز كنيد.  
3- با توجه به مواضع مورد اندازه بردارى و دقت مورد نياز براى اندازه گيرى و شناختى كه از وسايل اندازه گيرى داريد 

وسايل اندازه گيرى را مشخص و فهرست آن را تهيه كنيد.  
ــده، تأييديه ي  ــايل كمكى انتخاب ش ــايل اندازه گيرى و وس ــب بودن وس ــول اطمينان از مناس ــور حص ــه منظ 4- ب

هنرآموزآزمايشگاه گرفته شود.  
5- پس از تأييد هنرآموز آزمايشگاه، وسايل مورد نياز براى اندازه بردارى را از مسئول آزمايشگاه تحويل بگيريد.  

6- شرحى از عمليات اندازه بردارى از هر قطعه را در قسمت شرح كار بنويسيد.
7-كليه ي ابعاد را با وسيله ي مربوطه اندازه گيري كنيد و در كار برگ گزارش اندازه برداري بنويسيد. (چنان چه نياز 

به توضيح بود آن را در محل مربوطه بنويسيد).
8- يك بار اندازه ها را بررسى و با هم مقايسه كنيد و از درستى آن ها اطمينان حاصل نمائيد.    

9- در پايان وسايل استفاده شده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه بگذاريد و به مسئول آزمايشگاه تحويل دهيد.
ارزش يابى آزمايشارزش يابى آزمايش

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعشرح كارنتايج اندازه بردارى
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى دسته  شاتون موتور احتراق داخلى 
خودرو

شكل 3-9-دسته شاتون
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فصل  9
آزمايش  3

فهرست وسايل و تجهيزات مور نياز 
اندازه بردارى از مجموعه ي دسته  شاتون 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

جدول3-9- فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز اندازه بردارى از مجموعه ي دسته  شاتون

مشخصاتنام وسيلهرديفمشخصاتنام وسيلهرديف

تأييد و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى از بدنه ي اصلي دسته  شاتون موتور 
احتراق داخلى خوددرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 1-3-9-بدنه ي اصلي دسته شاتون

جدول 1-3-9- نتايج اندازه بردارى بدنه ي اصلى دسته شاتون

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى از نيم ياتاقان دسته  شاتون موتور 
احتراق داخلى خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 2-3-9-نيم ياتاقان 

جدول  2-3-9- نتايج اندازه بردارى نيم  ياتاقان دسته شاتون

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى از بوش دسته  شاتون موتور احتراق 
داخلى خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 3-3-9-بوش

جدول 3-3-9- نتايج اندازه بردارى بوش دسته شاتون

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
توضيحاتاندازه ي بعداندازه گيرى
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى پيچ و مهره هاي اتصال دسته  
شاتون موتور احتراق داخلى خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 9-3-4

جدول 4-3-9- نتايج اندازه بردارى پيچ  مهره هاي اتصال دسته شاتون

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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آزمايش آزمايش 44
اندازه بردارى از كوليس ورنيهاندازه بردارى از كوليس ورنيه

توصيه هاى فنى و حافظتى :  
1- ميز كار، صفحه صافى، قطعه كار و دست هاى خود را تميز كنيد.  

2- وسايل اندازه گيرى كه براى اين اندازه بردارى انتخاب مى كنيد را كامًال تميز كنيد.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گيرى اطمينان حاصل نماييد.  

4- پيچ قفل وسايل اندازه گيري كم تر از نيم دور باز شود تا لقى زياد باعث خطا شود.  
ــود، زيرا تحت فشار قرار دادن  ــل كردن زياد پيچ قفل وسايل اندازه گيرى جداً خوددارى ش ــفت كردن يا ش 5- از س

وسايل باعث خرابى آن ها مى شود.  
6- از وارد نمودن هر گونه ضربه به وسايل اندازه گيري خودداري شود.

7-قبل از استفاده از وسايل اندازه گيري از تنظيم بودن صفر آن ها اطمينان حاصل كنيد.

انجام كار   انجام كار   
1- قبل از انجام آزمايش ،كوليس ورنيه ي موجود را شناسايى كنيد.  

2- مواضع مورد اندازه گيرى كوليس ورنيه را  مورد بررسى و شناسايى قراردادهد و آن ها رابا خطوط اندازه و حروف 
مشخص كنيد.  

ــايل داريد، ابزارهاى  ــناختى كه از وس 3- با توجه به مواضع مورد اندازه  بردارى و دقت مورد نياز براى اندازه گيرى و ش
اندازه گيرى و وسايل كمكى را مشخص و فهرست آن را تهيه كنيد.  

ــايل انتخاب شده و همچنين تجهيزات كمكى تأييديه و مهر هنر  ــب بودن وس 4- به منظور حصول اطمينان از مناس
آموز آزمايشگاه گرفته شود.  

5- پس از تأييد و مهر آزمايشگاه وسايل مورد نياز از مسئول آزمايشگاه تحويل گرفته شود.  
6- شرحى از عمليات اندازه بردارى از هر قطعه را در قسمت شرح كار بنويسيد.

ــت اندازه گيري كنيد و در كاربرگ گزارش اندازه  ــيله ي مربوطه و با دق ــه ي ابعاد اجزاي كوليس ورنيه را با وس 7-كلي
گيري بنويسيد.(چنان چه اندازه برداري نياز به توضيح دارد در كاربرگ گزارش بنويسيد.)

8- يك بار اندازه ها را بررسى و با هم مقايسه كنيد و از درستى آن ها اطمينان حاصل نماييد.  
ــده را مرتب كنيد و آن ها را در محل مربوطه بگزاريد و به مسئول آزمايشگاه  ــتفاده ش ــايل اس 9-در پايان كليه ي وس

تحويل دهيد.  

ارزش يابي آزمايشارزش يابي آزمايش
تأييد و مهر آزمايشگاهجمعشرح كارنتايج اندازه بردارى
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از كوليس ورنيه

شكل 4-9-كوليس ورنيه
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از خط كش كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 1-4-9-خط كش كوليس ورنيه

جدول 1-4-9- نتايج اندازه بردارى از خط كش كوليس ورنيه

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از كشوي كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 2-4-9-كشوي كوليس

جدول 2-4- 9-نتايج اندازه بردارى از كشوى كوليس ورنيه

گستره ىقابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  3

اندازه بردارى از ورنيه هاي كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 3-4-9-ورنيه ها

جدول 3-4-9- نتايج اندازه بردارى از ورنيه ها ي كوليس ورنيه

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از خار لقي گير كوليس ورنيه 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 4-4-9-خار لقي گير

جدول 4-4-9- نتايج اندازه بردارى از خار لقى گير

توضيحاتاندازه ي بعدگستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از زبانه ي عمق سنج كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل5-4-9-زبانه ي عمق سنج

جدول 5-4-9- نتايج اندازه بردارى از زبانه عمق سنج

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
اندازه گيرى

توضيحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از محدودكننده ي حركت كشوي 
كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل 6-4-9-محدود كننده ي حركت كشوي

جدول 6-4-9-نتايج اندازه بردارى از محدود كننده ي حركت كشوى كوليس ورنيه

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
توضيحاتاندازه ي بعداندازه گيرى
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فصل  9
آزمايش  4

اندازه بردارى از پيچ هاي استفاده شده دركوليس 
ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصيلى : نام : 

شرح كار:

شكل7-4-9-پيچ ها

جدول 7-2-9- نتايج اندازه بردارى از پيچ  هاى تنظيم لقي و پيچ قفل كوليس ورنيه

گستره ي قابليت تفكيكنام وسيلهعالمت بعدرديف
توضيحاتاندازه ي بعداندازه گيرى
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آزمايش آزمايش 55
پروژه اندازه بردارى پروژه اندازه بردارى 

ــويق و ترغيب  ــت، به منظور تش ــمت كه آخرين تمرين درس اندازه بردارى صنعتى اس مقدمه : در اين قس
ــود در اين درس را به كار گيريد و از آن ها در پروژه  ــت آموخته ها و اندوخته هاى خ ــو به كار گروهى، الزم اس هنرج

اندازه بردارى استفاده نماييد روش انجام كار به شرح زير مى  باشد.  
1- تقسيم بندى هنرجويان به گروه هاى مختلف؛ 

2- انتخاب موضوع پروژه اندازه بردارى توسط هنرآموز آزمايشگاه با پيشنهاد گروه؛
3- مطالعه ي دستگاه انتخابى و تهيه ي نقشه مقدماتى؛  

4- اخذ تأييديه ي اوليه نقشه و اعمال اصالحات الزم به كمك هنرآموز آزمايشگاه؛  
5- تهيه ي نقشه اجزا ي دستگاه و اخذ تأييديه  ي اوليه ي آن؛ 

6- تهيه ي نقشه نهايى اجزا و اخذ تأييديه نهايي آن؛
7- تهيه  و تدوين روش و مراحل كار اندازه بردارى و اخذ تأييديه آن؛ 

8- تهيه ي فهرست تجهيزات الزم براى اندازه بردارى؛  
9- اندازه بردارى هر قطعه و درج در جدول نقشه ي آن،  مطابق قواعد نقشه كشى؛ 

10- اخذ تأييديه ي هنرآموز آزمايشگاه؛
11- تهيه ي كتابچه ي پروژه در سه نسخه (نسخه ي اول آزمايشگاه نسخه ي دوم و سوم هنرجويان).

ارزش يابى آزمايش  ارزش يابى آزمايش  

دستگاه 
انتخابى

همكاري در اندازه هانقشه ها
كار گروهي

تأييد و مهر آزمايشگاهجمعويرايش
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