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13- یکبار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
14- در پایان کليه وسایل استفاده شده را مرتب نموده و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8 
آزمایش4

زاویه ی سطح شیب  دار به کمک خط کش 
سینوسی و تراز

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نياز

1- خط کش سينوسی با فاصله ي خط المرکزین 0/002 ميلی متر

2- تراز با قابليت تفکيک .............. ميلي متر بر متر و طول ........... سانتي متر

3- سری بلوک سنجه.............. پارچه، کوچک ترین بلوک سنجه ............. ميلي متر و بزرگ ترین آن ........... ميلي متر، 

حداقل تغييرات ............ ميلي متر 

4- سطح شيب دار

                                                                                                             شکل3-8 اندازه گیري زاویه

جدول 3-8- تعيين زاویه ي سطح شيب دار با بلوک سنجه، خط کش سينوسی و تراز

فاصله ي مرکز تا مرکز پایه هاي خط کش سينوسيضخامت بلوک سنجهاندازه ي زاویه

 ميانگين اندازه ها  

مقدار زاویه:

پرسش آزمایش : 

1- موقعيت تراز در روی صفحه صافی چه اثری در دقت آزمایش دارد.  

2- بيش تر و یا کمتر بودن طول تراز از طول خط کش سينوسی چه تأثيری در دقت آزمایش دارد.  

3- دقت تراز چه تأثيری در نتایج این آزمایش دارد؟
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فصل 8
آزمایش 4

پاسخ نامه  پرسش های اندازه گیری زاویه ی سطح 
شیب دار به کمک خط کش سینوسی و تراز

تاریخ:شماره گروه:رشته تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5

دستور کار اندازه گیری و کنترل شیارهای هوا و روغن پیستون موتور احتراق داخلی با فیلر

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- پيستون مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- فيلر در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن فيلر اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی تيغه  های فيلر کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- از ش��ل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های فيلر و هم چنين از جدا کردن آن ها از داخل قاب مربوطه 

خودداری شود.  
7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های فيلر خودداری شود.  

8- از تا خوردن، چروک خوردگي و مچاله شدن تيغه هاي فيلر جلوگيري شود.
9- بهتر است نتایج آزمایش با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار

1- قبل از عمل اندازه گيری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و قطعه ي پيس��تون مورد اندازه گيری را 
به دقت مطالعه کنيد .  

2- فيلر مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد بررس��ی قرار دهيد و روش جدا کردن و ترکيب تيغه های آن 
را تمرین کنيد.

3- گستره ي اندازه گيری و اندازه ي تغييرات هر تيغه فيلر را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.    
4- پيستون را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

5- مقدار پهنای شيار هوا )باالترین شيار( پيستون را با فيلر و در چهار محل با فاصله ي تقریباً 90 درجه از 
همدیگر اندازه بگيرید،س��پس اندازه ي تيغه های فيلر اس��تفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن ها را در جدول و در 

محل مربوطه بنویسيد.  
6- مقدار پهنای ش��يار روغن )پایين ترین ش��يار( پيس��تون را با فيلر و در چهار محل با فاصله ي تقریباً 90 
درجه از هم اندازه بگيرید، اندازه ي تيغه های فيلر اس��تفاده ش��ده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول و در محل 

مربوطه بنویسيد.  
7- مقدار ميانگين اندازه هر شيار را به دست آورده و در جدول بنویسيد.  

8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
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9- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 5

اندازه گیری و کنترل شیارهای هوا و روغن 
پیستون موتور احتراق داخلی با فیلر

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز

1- فيلر با گستره ي اندازه گيری .......... ميلی متر و تغييرات .......... ميلی متر

2-پيستون موتور احتراق داخلی
                                                                                          

                                                                                    

                                                                             شکل 5-8-اندازه گیري پیستون توسط فیلر

جدول 5-8- اندازه گيری و کنترل شيارهای هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلی با استفاده از فيلر

پهنای شيارهای رینگ هواپهنای شيارهای رینگ روغن

ميانگين انداز ه   ها : ميانگين انداز ه   ها : 

پرسش آزمایش :  

1- اندازه های به دست آمده به روش فيلر و بلوک سنجه را با هم مقایسه نمایيد و در مورد اختالفات احتمالي و 
خطاهای این دو روش اندازه گيری بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- برای استفاده از فيلر به صورت ترکيبی از ضخامت های مختلف، آن ها را باید از کدام ناحيه به هم فشرده نمود و در 

شيار مورد اندازه گيري قرار داد )سر، وسط، نزدیک به محل اتصال(؟ چرا؟

3- تعداد تيغه هاي فيلر ترکيب شده براي اندازه گيري چه تأثيري در دقت اندازه گيري دارد؟ چرا؟
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فصل 8
آزمایش 5

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری و کنترل 
شیارهای رینگ هوا و روغن پیستون موتور 

احتراق داخلی با فیلر
تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 6

دستور کار اندازه گیری عمق محفظه ي سر پیستون موتور احتراق داخلی با گلوله ي 

اندازه گیری فیلر یا بلوک سنجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی، و دست های خود را تميز کنيد.  
2- پيستون موتور احتراق داخلی مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- سطوح کاری بلوک سنجه های مورد نياز را برای این آزمایش، کاماًلً تميز کنيد.  
4- از سالم بودن فيلر یا بلوک سنجه های مورد استفاده در این آزمایش اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوش��ته ش��ده روی فيلر و یا بلوک سنجه های انتخابی برای این آزمایش، کاماًل خوانا و پر رنگ 
باشد.  

6- از شل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های فيلر و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب مربوطه 
خودداری شود.  

7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های فيلر خودداری شود.  
8- از ت��ا خوردن و چروک خوردگي تيغه های فيلر و مچاله ش��دن بر اث��ر تماس ضربه های فک های کوليس 

ورنيه با قطعه کار جداً خودداری شود.  
9- دقت کنيد هر بلوک س��نجه، با توجه به مقداری که روی آن  نوش��ته شده است، در محل تعيين شده اش 

گذاشته شود.  
10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1-  قبل از عمل اندازه گيری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و پيس��تون موتور احتراق داخلی مورد 
اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد .  

2- پيستون موتور احتراق داخلی را روی صفحه صافی قرار دهيد.  
3- مش��خصات فيل��ر یا بلوک س��نجه مورد اس��تفاده در این آزمای��ش را در کاربرگ گ��زارش اندازه گيری 

بنویسيد.  
4- یک عدد گلوله ي اندازه گيری، که اندازه ي  آن کمتر از عمق محفظه ي سر پيستون باشد، انتخاب کنيد و 

در داخل محفظه ي سر پيستون قرار دهيد.  
5- یک قطعه ي گونيایی دقيق، مثاًل یک بلوک سنجه ي بزرگ را روی دهانه ي سر پيستون قرار دهيد.  
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6- فاصله ي بين گلوله اندازه گيری و قطعه ي گونيایی را با فيلر یا بلوک سنجه اندازه گيری کنيد.  
7- اندازه ي گلوله و ضخامت فيلرها با بلوک سنجه ها را در جدول بنویسيد.

8- عمل اندازه گيری را عيناً یک بار دیگر تکرار کنيد.  
9- مقدار عمق محفظه سر پيستون موتور احتراق داخلی را محاسبه کنيد.  

10- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست آورید.  
11- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

12- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
13- در پایان، وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 6

اندازه گیری و کنترل عمق محفظه سر پیستون 
موتور احتراق داخلی با گلوله های اندازه گیری و 

به کمک فیلر یا بلوک سنجه
تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- سری گلوله های اندازه گيری                                   

2- فيلر

3-سری بلوک سنجه طول

4- پيستون موتور احتراق داخلی                                          
        

                                                                              شکل 6-8-اندازه گیري پیستون با گلوله ي اندازه گیري

جدول 6-8- اندازه گيری عمق محفظه سر پيستون موتور احتراق داخلی با گلوله های اندازه گيری

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

قطر گلولهضخامت بلوک سنجه یا فيلرقطر گلولهضخامت بلوک سنجه یا فيلر

اندازه ي عمق : اندازه ي عمق : 

مقدار ميانگين: 

پرسش آزمایش : 

1- آیا می توان این آزمایش را به کمک گلوله  ي  اندازه گيری و ميکرومترعمق سنج انجام داد؟ چگونه؟ با رسم 

شکل توضيح دهيد.  

2- چنان چه طول و عمق عرقچين محفظه ي سر پيستون معلوم باشد روش محاسبه شعاع محفظه را بنویسيد.  

  3-در مورد خطا هاي ناشي از اندازه گيري،  فاصله با فيلر یا بلوک سنجه بحث و نتيجه گيري کنيد.
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فصل 8
آزمایش 6

پاسـخ نامه ي پرسـش های اندازه گیری عمـق 
محفظه ي سر پیستون موتور احتراق داخلی با 
گلوله های اندازه گیری و به کمک فیلر یا بلوک 

سنجه
تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 7

دستور کار اندازه گیری شعاع نیم یاتاقان به وسیله ی  میله ي اندازه گیری و بلوک سنجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- توصيه های فنی و حفاظتی ذکر شده در آزمایش یک این فصل، در خصوص بلوک سنجه را رعایت کنيد.  
4- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از عمل اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی مورد اندازه گيری 
را به دقت مطالعه کنيد .  

2- نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی را روی صفحه صافی قرار دهيد. 

3-فرض کنيد بعد مورد اندازه گيري کاماًل نيم دایره است. 

4- مشخصات ميله هاي اندازه گيري را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  

5- یک ميله ي اندازه گيری انتخاب کنيد و آن  را در داخل نيم یاتاقان قرار دهيد.  

6- یک عدد بلوک سنجه ی بزرگ روی دهانه ی نيم یاتاقان قرار دهيد.

7- فاصله ي پشت ميله تا صفحه رویی را با بلوک سنجه پر کنيد.  

8- قطر ميله و اندازه ي بلوک سنجه  را در جدول بنویسيد.

9- عمل اندازه گيری را عيناً یک بار دیگر تکرار کنيد.  

10- مقدار شعاع نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی را تعيين کنيد.  

11- مقدار ميانگين شعاع و قطر را به دست آورید.  

12- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

13- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

14- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابی آزمایش

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 7

گزارش اندازه گیری شعاع نیم یاتاقان با میله ي اندازه 

گیري و بلوک سنجه

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز :  

1- سری ميله ي اندازه گيري

2-سری بلوک سنجه

3- نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی                                            

                                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                               شکل 7-8-اندازه گیري نیم یاتاقان

جدول7-8- اندازه گيری شعاع نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی به کمک ميله ي اندازه گيری

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

اندازه ميله ي اندازه گيرياندازه ي بلوک سنجهاندازه ميله ي اندازه گيرياندازه ي بلوک سنجه

اندازه شعاع : اندازه شعاع : 

اندازه ي قطر:مقدار ميانگين شعاع : 

پرسش آزمایش : 
1- در مورد خطاهای این آزمایش بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- چنان چه فقط ميله ي اندازه گيری و ميکرومتر عمق سنج در اختيار باشد، روش انجام کار را با رسم شکل 
شرح دهيد و پيرامون خطاهای این اندازه گيری بحث و نتيجه گيري کنيد.  

3- چگونه مي توان این آزمایش را با استفاده ازیک ميله اندازه گيري انجام داد؟ با رسم شکل شرح دهيد.
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فصل 8
آزمایش 7

پاسخ نامه ي  پرسش های اندازه گیری قطر نیم 
یاتاقان موتور احتراق داخلی با میله اندازه گیری 

و بلوک سنجه
تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 8

دستور کار اندازه گیری و کنترل شعاع کمان های داخلی و خارجی با شعاع سنج

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- قطعه کار مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- شابلن قوس  در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- اندازه های نوشته شده روی تيغه های شابلن قوس، کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

5- از شل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن قوس و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب 
مربوطه جدا خودداری شود.  

6- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن قوس خودداری شود.  
7- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1-  قبل از عمل اندازه گيری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و پيس��تون مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد .  

2- ش��ابلن قوس مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد بررسی قرار دهيد و روش جدا کردن تيغه های آن را 
تمرین کنيد.  

3- قطعه کار را روی صفحه صافی قرار دهيد.  
4- گستره ي اندازه گيری و اندازه تغييرات هر تيغه شابلن قوس را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- مقدار شعاع های مشخص شده در روی قطعه کار را اندازه بگيرید و در کاربرگ نتایج آزمایش بنویسيد.  

6- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
12- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

13- در پایان،  وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 8

گزارش اندازه گیری و کنترل شعاع کمان های 
داخلی و خارجی با شعاع سنج

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- شابلن قوس با کوچک ترین شعاع ......... ميلی متر، بزرگ ترین شعاع ..........ميلي متر و حداقل  تغييرات ......... ميلی متر

2- قطعه کار                                                                        
  

            

            

                                                                                   شکل 8-8-اندازه گیري شعاع  هاي داخلي و خارجي

جدول 8-8- اندازه گيری و کنترل شعاع کمان های داخلی و خارجی با شعاع سنج

R8R7R6R5R4R3R2R2R1

توضيحات : 

پرسش آزمایش : 

1- پيرامون دقت اندازه گيری شعاع کمان های کوچک و بزرگ با شابلن شعاع سنج بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- روشی را جهت تعيين شعاع های بزرگ )بيش از یک متر( پيشنهاد کنيد.

3- آیا مي توان شعاع نيم یاتاقان آزمایش قبل را نيز با شابلن قوس اندازه گرفت؟ چرا؟ توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمایش 8

پاسخ نامه پرسشهای اندازه گیری و کنترل شعاع 
کمان های داخلی و خارجی با شعاع سنج

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 9

دستور کار اندازه گیری و کنترل زاویه با بلوک سنجه ي زاویه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- قطعه کار مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- سطوح کاری بلوک سنجه های مورد نياز را برای این آزمایش، کاماًلً تميز کنيد.  
4- از سالم بودن بلوک سنجه ها اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی بلوک سنجه های انتخابی را کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- دقت کنيد هر بلوک س��نجه، با توجه به مقداری که روی آن  نوش��ته ش��ده اس��ت، در محل تعيين شده  

گذاشته شود.  
8- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از عمل اندازه گيری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد .  

2- بلوک سنجه های در اختيار برای این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  
3- قطعه کار را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

4- مشخصات سري بلوک سنجه ي در اختيار را، در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- یک عدد بلوک  س��نجه با زاویه ي 90 درجه انتخاب کنيد و آن  را مطابق ش��کل در دهانه قطعه کار قرار 

دهيد.  
6- با توجه به مقدار باقی مانده، بلوک س��نجه ي حاده انتخ��اب کنيد و در کنار بلوک 90 درجه قرار دهيد به 

طوری که بلوک حاده  به بلوک 90 درجه چسبيده و از طرف دیگر به دیواره زاویه قطعه بچسبد.  
7- چنان چه ترکيب بلوک سنجه  های فوق جواب نداد ترکيب را عوض کنيد.  

8- اندازه ي بلوک سنجه ها را در جدول و در محل مربوطه بنویسيد.  
9- بلوک سنجه ها را از کار جدا و آزمایش را یک بار دیگر تکرار کنيد و نتيجه را در جدول بنویسيد.  
10- جمع اندازه  بلوک سنجه ها را به دست آورید )محاسبات در برگ گزارش آزمایش نوشته شود(.  

11- مقدار ميانگين اندازه را به دست آورده و در جدول بنویسيد.  
12- با معلوم بودن مقدار زاویه ي خارجي قطعه، زاویه داخلي آن را به دست آورید.



244

13- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
14- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

15- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري

زماني که قسمت کوچکي از کار را 
شروع و تمام مي کنید، 

انگیزه ي شما
 براي شروع و تمام کردن قسمت بعدي آن

 بیشتر مي شود.
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فصل 8
آزمایش 9

گزارش اندازه گیری و کنترل زاویه با بلوک 
سنجه ي زاویه

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- بلوک  سنجه ي زاویه .......... پارچه، اندازه کوچک ترین بلوک سنجه ........... بزرگ ترین بلوک سنجه .......... حداقل 

تغييرات .......... 

2- قطعه کار                                                                            

                                                                                            

                                                                                      شکل 9-8-اندازه گیري زاویه به وسیله ي بلوک سنجه ي زاویه

جدول 9-8- اندازه گيری و کنترل زاویه با بلوک سنجه ي زاویه

مقدار ميانگين
مرتبه ي 1مرتبه ي  2

اندازه ي بلوک سنجه های زاویهاندازه ي بلوک سنجه های زاویه

مقدار زاویه ي خارجي :

مقدار زاویه ي داخلي:

پرسش آزمایش

1- پيرامون دقت این آزمایش، که با ترکيب یک عدد بلوک سنجهِ ي 90 درجه و بلوک سنجه  هاي حاده انجام  مي شود 

بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- چنان چه در این آزمایش از پنج عدد بلوک سنجه  استفاده شود، دقت نسبت به حالت قبل کم تر است یا بيش تر؟ 

چرا؟

3- هدف از سوراخ های ایجاد شده روی بلوک سنجه ي90 درجه چيست؟   
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فصل 8
آزمایش 9

پاسخ نامه پرسش های اندازه گیری و کنترل 
زاویه با بلوک سنجه زاویه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 10

دستور کار تعیین گام پیچ میلي متري با شابلن رزوه ي میلی متری

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- پيچ های مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- شابلن رزوه ي در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی تيغه های شابلن رزوه ، کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- از ش��ل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های ش��ابلن رزوه و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب 

مربوطه خودداری شود.  
7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن رزوه خودداری شود.  

8- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و موضوع اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد.
2- ش��ابلن رزوه ي ميلی متری مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد بررس��ی قرار دهيد، روش جدا کردن و 

خواندن اندازه هایی را که روی آن ها نوشته شده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد.  
3- پيچ های مورد اندازه گيری را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

4- مشخصات شابلن رزوه ي ميلی متری را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- قطر )  d( هر یک از پيچ ها را با کوليس ميلی متری اندازه بگيرید و در کاربرگ نتایج آزمایش بنویسيد.  

6- به وسيله ي شابلن رزوه ميلی متری مقدار گام هر یک از پيچ ها را مشخص کنيد و اندازه  را در جدول بنویسيد.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.. 

ارزش یابي آزمایش 

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 10

گزارش تعیین گام پیچ میلي متري با شـابلن 
رزوه ي میلی متری

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- شابلن رزوه ي ميلی متری، کوچک ترین و بزرگ ترین گام ............ و .......... ميلي مترحد اقل تغييرات ............ميلي متر

2- کوليس ميلي متري

3-پيچ                                                                                    

 
     

                                                                                                   شکل 10-8-تعیین گام پیچ

جدول 10-8- تعيين گام پيچ با شابلن رزوه ي ميلی متری

رزوه ي 1رزوه ي 2رزوه ي 3رزوه ي 4

p4d4p3d3p2d2p1d1

پرسش آزمایش  

1- چنان چه قطر پيچی که برای رزوه کردن آماده شده است بيش تر یا کم تر از اندازه ي استاندارد آن باشد.  

کداميک از مشخصات پيچ تغيير می کنند؟

2- با بررسی شابلن رزوه ي ميلی متر اندازه ي تغييرات تيغه ها نسبت به همدیگر را بنویسيد.

3- چنان چه پيچ های این آزمایش اینچي باشند تعداد دندانه در یک اینچ هر کدام را حساب کنيد.  
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فصل 8
آزمایش 10

پاسخ نامه ي تعیین گام پیچ میلي متري با شابلن 
رزوه ي میلی متری

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 11

دستور کارتعیین تعداد دندانه در یک اینچ پیچ اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- پيچ های مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- شابلن رزوه در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی تيغه های شابلن رزوه، کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- از ش��ل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های ش��ابلن رزوه و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب 

مربوطه خودداری شود.  
7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن رزوه خودداری شود.  

8- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و موضوع اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد.  
2- ش��ابلن رزوه اینچ��ی مورد اس��تفاده در ای��ن آزمایش را مورد بررس��ی قرار دهي��د و روش جدا کردن و 

اندازه هایی را که روی آن ها نوشته شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد.  
3- پيچ های مورد اندازه گيری اینچی را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

4- مشخصات شابلن رزوه ي اینچی را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- قطر )d( هر یک از پيچ 5 را با کوليس اینچی اندازه بگيرید و در کاربرگ نتایج آزمایش بنویسيد.  

6- با شابلن رزوه اینچی تعداد دندانه در یک اینچ )z ( هر یک از پيچ ها را مشخص و اندازه را در جدول بنویسيد.  
7- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزش یابي آزمایش

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 11

گزارش تعیین تعداد دندانه در یک پیچ پنج 
اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- شابلن رزوه اینچی، کم ترین و بيش ترین تعداد دندانه در یک اینچ به ترتيب ........... و ..............

2- کوليس اینچی

3- پيچ                                                             
           

                                                                    شکل 11-8-تعیین تعداد دندانه در یک اینچ پیچ اینچي

جدول 11-8- تعيين تعداد دندانه در یک اینچ پيچ اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

رزوه ي 1رزوه ي 2رزوه ي 3رزوه ي 4

Z4d3Z3d3Z2d2Z1d1

پرسش آزمایش : 

1- مقدار گام هر یک از رزوه های ف�وق را بر حس�ب ميلی متر حس�اب کنيد و بنویس��يد نزدیک ترین پي��چ ميلي متري 

به آن ها کدام اند؟

2- منظور از سایر اعدادی که روی شابلن رزوه ي اینچی نوشته شده است چيست؟

3- چگونه از انطباق دقيق شابلن رزوه به دندانه ها اطمينان حاصل نمودید؟ 
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فصل 8
آزمایش 11

پاسخ نامه ي پرسش های تعیین تعداد دندانه در 
یک پیچ اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 12

دستور کار تعیین گام مهره هاي میلي متري با شابلن رزوه میلی متری

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- مهره ي مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- شابلن رزوه ي در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی تيغه های شابلن رزوه، کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- از ش��ل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های ش��ابلن رزوه و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب 

مربوطه خودداری شود.  
7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن رزوه خودداری شود.  

8- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و موضوع اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد.  
2- ش��ابلن رزوه ميلی متری مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد بررس��ی قرار دهيد و  روش جدا کردن و 

خواندن اندازه ای را که روی آن ها نوشته شده است مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد.  
3- مهره ي مورد اندازه گيری را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

4- مشخصات شابلن رزوه ي ميلی متری را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- قطر)D( مهره  را با کوليس ميلی متری اندازه بگيرید و در کاربرگ نتایج آزمایش بنویسيد.  

6- با شابلن رزوه ي ميلی متری مقدار گام )P( هر یک از مهره  ها را مشخص کنيد و اندازه ي را در جدول بنویسيد.  
7- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد..  

ارزش یابي آزمایش

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري



254

فصل 8
آزمایش 12

گزارش تعیین گام مهره  میلي متري با شابلن 
رزوه میلی متری

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- شابلن رزوه ميلی متری با کوچک ترین و بزرگ ترین گام .............و.............ميلي متر و حداقل تغييرات .............ميلي متر

2- کوليس ميلی متری

3- مهره ميلي متري  

                                                                                                شکل 12-8-تعیین گام مهره 

پرسش آزمایش : 

1- چنان چه قطر مهره کوچک باشد به گونه ای که شابلن رزوه داخل آن نشود چه پيشنهادی برای تعيين 
مقدار گام دارید ؟

2- پيرامون مقدار لقي بين پيچ و مهره بحث و نتيجه گيري کنيد.  

3- با توجه گام مشخص شده برای این مهره تيغه گام قبلی و بعدی را انتخاب و روی رزوه مهره امتحان نموده 

مشاهدات خود را بنویسيد.

  

جدول12-8- تعيين گام مهره  ميلي متري با شابلن رزوه ميلی متری

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

P1D1P1D1
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فصل 8
آزمایش 12

پاسخ نامه ي پرسش های تعیین گام مهره  میلي 
متري با شابلن رزوه میلی متری

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :
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آزمایش 13

دستور کار تعیین تعداد دندانه در یک اینچ مهره ي اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- مهره مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- شابلن رزوه در اختيار را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن شابلن رزوه اطمينان حاصل نمایيد.  

5- اندازه های نوشته شده روی تيغه های شابلن رزوه، کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6- از ش��ل کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های ش��ابلن رزوه و هم چنين از جدا کردن تيغه ها از داخل قاب 

مربوطه خودداری شود.  
7- از سفت کردن زیاد پيچ نگه دارنده ي تيغه های شابلن رزوه خودداری شود.  

8- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گيری و موضوع اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد.  
2- ش��ابلن رزوه ي اینچ��ی مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد بررس��ی قرار دهي��د و روش جدا کردن و 

اندازه ای را که روی آن ها نوشته شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد.  
3- مهره ي اینچی را روی صفحه صافی قرار دهيد.  

4- مشخصات شابلن رزوه ي اینچی را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- قطر )D( مهره را با کوليس اینچی اندازه بگيرید و در کاربرگ نتایج آزمایش بنویسيد.  

6- با شابلن رزوه ي اینچی تعداد دندانه در یک اینچ )z( مهره را مشخص کنيد و اندازه ي را در جدول بنویسيد.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  

9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنيد آن ها را در محل مربوطه قرار دهيد..  

ارزش یابي آزمایش

تأیيد و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گيري
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فصل 8
آزمایش 13

گزارش تعیین تعداد دندانه در یک اینچ مهره ي 
اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- شابلن رزوه ي اینچی ،باکم ترین و بيشترین تعداد دندانه در یک اینچ ..................و.................... 

2- کوليس اینچی
3- مهره اینچی 

                                                                              شکل 13-8-تعیین تعداد دندانه در یک اینچ مهره 

جدول 13-8- تعيين تعداد دندانه در یک اینچ مهره ي اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

مرتبه ي 1مرتبه ي  2

Z2D2Z1D1

پرسش آزمایش : 

1- مقدار گام مهره ي این آزمایش را بر حسب ميلی متر محاسبه کنيد.  

2- با توجه به شابلن رزوه ي اینچی، روند تغييرات تعداد دندانه در یک اینچ شابلن رزوه اینچی را شرح دهيد.

3- نزدیک ترین مهره ي ميلي متري به مهره  فوق کدام  است ؟
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فصل 8
آزمایش 13

پاسخ نامه ي پرسش های تعیین تعداد دندانه در 
یک اینچ مهره ي اینچي با شابلن رزوه ي اینچی

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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فصل نهم

روش های اندازه برداری قطعات صنعتی

در فصول گذش��ته با طرز کار انواع وس��ايل اندازه گیری و کنترل طول و زاويه آش��نا شديد و مهارت الزم در 
اندازه گیری قطعات در دس��تگاه  يکاهای مختلف اندازه گیري را کس��ب نموديد.  قطعات کاری که در فصول پیشین 
اندازه گیری ش��دند قطعات س��اده و تکی بودند و از روي قطعه فقط يک اندازه و يا يک نوع اندازه تعیین مي شد. در 
اين فصل فرض بر اين است که دستگاهی که مجموعه ای از قطعات است در اختیار هنرجو قرار گرفته و الزم است 
اين دستگاه اندازه برداری و ساخته شود بنابراين، بايد اندازه ي قطعات مختلف آن تعیین شود. هم چنین در قسمت 
پنجم اين فصل برای ايجاد حس کار گروهی در هنرجويان، پروژه ي اندازه برداری پیش بینی شده و پیش نهاد مؤلف 
بر اين اس��ت که حداقل هر دو نفر هنرجو يک دس��تگاه را انتخاب کنند و پس از اندازه برداری، نقش��ِه اجرايي آن  را 

تهیه و بر اساس اصول گزارش دهی حاصل کار را مشترکاً ارائه دهند.  
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هدف های رفتاری : هدف از این فصل ایجاد حس اعتماد و خودباوری در هنرجو در اندازه برداری قطعات 
ودس��تگاه های صنعتي و نهایتاً انجام کار گروهی در خصوص آموخته های این فصل اس��ت.  لذا هنرجو پس از 

گذراندن مطالب این فصل می تواند : 

1- با توجه به مشخصات قطعات کار از نظر شکل هندسی، اندازه ي ابعاد، دقت  ها، جنس و .......... وسایل 
مناسب برای اندازه برداری را انتخاب کند.  

2- روش اندازه برداری را مشخص کند.  

3- وسایل مناسب برای اندازه برداری از روی قطعه انتخاب و فهرست کند.  

4- اندازه انواع ابعاد قطعات را به کمک وسایل اندازه گیری به روش مستقیم اندازه بگیرد.  

5- از وسایل انتقال اندازه در اندازه گیری های غیر مستقیم استفاده نماید.  

6- از ترکیب وسایل اندازه گیری و روابط ریاضی در اندازه گیری های غیر مستقیم استفاده نماید. 

هدف های رفتاری

در اين فصل اندازه برداری های زير انجام می شود : 
آزمايش 1 : اندازه برداری از صفحه مبنا؛

آزمايش 2 : اندازه برداری از قالب سنبه و ماتريس؛
آزمايش 3 : اندازه برداری از دسته  شاتون موتور احتراق داخلی؛

آزمايش 4 : اندازه برداری از کولیس ورنیه؛

آزمايش 5 : پروژه ي اندازه برداری.

ارزش یابی فصل

مهر و تأيید و جمعآزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1
آزمايشگاه
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آزمایش 1
اندازه برداری از صفحه مبنا

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی
1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  

2- وسايل اندازه گیری که برای اين اندازه برداری انتخاب می کنید کاماًل تمیز کنید.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گیری اطمینان حاصل نمايید.  

4- پیچ قفل وسايل اندازه گیري کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زياد باعث خطا نشود.  
5- از س��فت کردن يا ش��ل کردن زياد پیچ هاي وسايل اندازه گیری خودداری شود 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 بودن صفر آن ها اطمینان حاصل نمايید.

انجام کار
1- قبل از انجام آزمايش قطعه کار را شناسائی کنید.  

2- مواضع مورد اندازه گیری را که عالمت گذاري ش��ده اس��ت، مورد بررس��ی و شناسائی قرار داده آن ها را با حروف 
مشخص کنید.  

3- با توجه با مواضع مورد اندازه برداری و دقت مورد نیاز برای اندازه گیری و ش��ناختی که از وس��ايل داريد، ابزارهای 
اندازه گیری و وسايل کمکی را مشخص و فهرست آن را تهیه کنید.  

4- به منظور حصول اطمینان از وسايل انتخاب شده و همچنین تجهیزات کمکی تأيیديه هنرآموز آزمايشگاه گرفته شود.  
5- پس از تأيید هنر آموز آزمايشگاه وسايل مورد نیاز، از مسئول آزمايشگاه تحويل گرفته شود.  

6- شرحي از عملیات اندازه برداري را در کاربرگ دستورالعمل اندازه برداري ودرقسمت شرح کاربنويسید .
7- کلیه ي ابعاد مش��خص ش��ده روي صفحه مبنا را با وسیله ي مربوطه اندازه بگیريد و نتیجه را در کار برگ گزارش 

اندازه برداري اين آزمايش بنويسید.)چنان چه نیاز به توضیح بود آن را در محل مربوطه بنويسید(.
8- چنان چه بُعدی از قطعه نیاز به محاسبه دارد ،آن را انجام داده و در قسمت شرح کار بنويسید.

9- يک بار اندازه ها را بررسی و با هم مقايسه کنید و از درستی آن ها اطمینان حاصل نمائید.  
10- در پايان کلیه ي وسايل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار داده و به مسئول آزمايشگاه 

تحويل دهید.  

ارزشیابي آزمایش

تأيید و مهر آزمايشگاهجمعشرح کارنتايج اندازه برداری
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فصل  9
آزمایش  1

اندازه برداری از صفحه مبنا

شکل 1-9- صفحه ي مبنا
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فصل  9
آزمایش  1

فهرست وسایل و تجهيزات مور نياز اندازه 
برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

جدول 1-1-9- فهرست وسايل و تجهیزات مورد نیاز برای اندازه برداري از صفحه مبنا

مشخصاتنام وسیلهرديفمشخصاتنام وسیلهرديف

تأيید و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمایش  1

دستور العمل اندازه برداري از 
صفحه مبنا

شرح کار :
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فصل  9
آزمایش  1

گزارش اندازه برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

جدول  2-1-9- ادامه نتايج اندازه برداری از صفحه مبنا

قابلیت نام وسیلهعالمت بعدرديف
تفکیک

توضیحاتاندازه ي بعدگستره ي اندازه گیری
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فصل  9
آزمایش  1

گزارش اندازه برداري از صفحه مبنا

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

جدول  3-1-9- ادامه نتايج اندازه برداری از صفحه مبنا

قابلیت نام وسیلهعالمت بعدرديف
تفکیک

توضیحاتاندازه ي بعدگستره ي اندازه گیری
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آزمایش 2

اندازه برداری از قالب سنبه و ماتریس

توصیهتوصیهتوصیه 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 س��فت کردن يا ش��ل کردن زياد پیچ هاي قفل وس��ايل اندازه گیری خودداری ش��ود 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 بررس��ی و شناس��ائی 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 ش��ناختی که از وس��ايل داريد، وس��ايل 

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.  

9- 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
آزمایش  2

اندازه برداری از قالب سنبه و ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

                            

  شکل 2-9- قالب سنبه و ماتریس  



269

فصل  9
آزمایش  2

فهرست وسایل و تجهيزات مور نياز اندازه 
برداري از قالب سنبه و ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

جدول2-9- فهرست وسايل و تجهیزات مور نیاز اندازه برداري از صفحه مبنا

مشخصاتنام وسیلهرديفمشخصاتنام وسیلهرديف

تأيید و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمایش  2

گزارش اندازه برداری از توپي قالب سنبه و 
ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 1-2-9-توپي

جدول 1-2-9- نتایج اندازه برداری از توپی قالب

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

گزارش اندازه برداری از كفشك باالي قالب سنبه 
و ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 2-2-9-کفشک باال

جدول  2-2-9- نتایج اندازه برداری از كفشك باال ي قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

گزارش اندازه برداری از ضربه گير قالب سنبه و 
ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

جدول 3-2-9- نتایج اندازه برداری ازضربه گيرقالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد

شکل3-2-9-ضربه گیر
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری سنبه گير از قالب سنبه و ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

 

جدول 4-2-9- نتایج اندازه برداری از سنبه گير قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد

 شکل 4-2-9-سنبه گير
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از سنبه، قالب سنبه و ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل 5-2-9-سنبه

جدول  5-2-9- نتایج اندازه برداری از سنبه، قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از روبنده و قالب سنبه و ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل 6-2-9-روبنده

جدول 6-2-9- نتایج اندازه برداری از روبنده و قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از ماتریس قالب سنبه و ماتریس 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 7-2-9-ماتریس

جدول 7-2-9- نتایج اندازه برداری از ماتریس قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری كفشك پایين از قالب سنبه و 
ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل  8-2-9-کفشک پایین

جدول 8-2-9- نتایج اندازه برداری از كفشك پایين قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از پيچ هاي قالب سنبه و ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل 9-2-9-پیچ ها

جدول 9-2-9- نتایج اندازه برداری از پيچ های قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از پين هاي قالب سنبه و ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل10-2-9-پین ها

جدول10-2-9-نتایج اندازه برداری از پين ها ی قالب سنبه و ماتریس

اندازه ي بعدگستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از بوش  راهنما ی قالب سنبه و 
ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل 11-2-9- بوش  راهنما

جدول 11-2-9- نتایج اندازه برداری از بوش  راهنما ی قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  2

اندازه برداری از ميله راهنما ی قالب سنبه و 
ماتریس

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

  شکل 12-2-9- ميله  راهنما

جدول 12-2-9- نتایج اندازه برداری از ميله  راهنمای قالب سنبه و ماتریس

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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آزمایش 3
اندازه برداری از مجموعه ي دسته  شاتون خودرو

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی
1- میز کار،  صفحه صافی، مجموعه قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  

2- وسايل اندازه گیری که برای اين اندازه برداری انتخاب می کنید کاماًل تمیز کنید.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گیری اطمینان حاصل نمايید.  

4- پیچ قفل وسايل اندازه گیري کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زياد باعث خطا نشود.  
5- از س��فت کردن يا ش��ل کردن زياد پیچ قفل وس��ايل اندازه گیری جداً خودداری شود، زيرا تنش ايجاد شده باعث 

خرابی ابزار می گردد.  
6- از وارد نمودن هر گونه ضربه به وسايل اندازه گیري خودداري شود.

7-قبل از استفاده از وسايل اندازه گیري از تنظیم صفر آن ها اطمینان حاصل کنید.

انجام کار
1- دسته  شاتون و متعلقات آن را مورد بررسی و شناسايی قرار داده وآن هارا با خطوط اندازه و حروف مشخص کنید.  

2- مواضع هر قطعه از دسته  شاتون، که بايد اندازه برداری شود، را شناسايی و تمیز کنید.  
3- با توجه به مواضع مورد اندازه برداری و دقت مورد نیاز برای اندازه گیری و شناختی که از وسايل اندازه گیری داريد 

وسايل اندازه گیری را مشخص و فهرست آن را تهیه کنید.  
4- ب��ه منظ��ور حص��ول اطمینان از مناس��ب بودن وس��ايل اندازه گیری و وس��ايل کمکی انتخاب ش��ده، تأيیديه ي 

هنرآموزآزمايشگاه گرفته شود.  
5- پس از تأيید هنرآموز آزمايشگاه، وسايل مورد نیاز برای اندازه برداری را از مسئول آزمايشگاه تحويل بگیريد.  

6- شرحی از عملیات اندازه برداری از هر قطعه را در قسمت شرح کار بنويسید.
7-کلیه ي ابعاد را با وسیله ي مربوطه اندازه گیري کنید 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- در پايان 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 آزمايشگاهجمعشرح کارنتايج اندازه برداری
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری دسته  شاتون موتور احتراق داخلی 
خودرو

شکل 3-9-دسته شاتون
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فصل  9
آزمایش  3

فهرست وسایل و تجهيزات مور نياز 
اندازه برداری از مجموعه ي دسته  شاتون 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

جدول3-9- فهرست وسايل و تجهیزات مورد نیاز اندازه برداری از مجموعه ي دسته  شاتون

مشخصاتنام وسیلهرديفمشخصاتنام وسیلهرديف

تأيید و مهر آزمايشگاه:
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری از بدنه ي اصلي دسته  شاتون موتور 
احتراق داخلی خوددرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 1-3-9-بدنه ي اصلي دسته شاتون

جدول 1-3-9- نتایج اندازه برداری بدنه ي اصلی دسته شاتون

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری از نيم یاتاقان دسته  شاتون موتور 
احتراق داخلی خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 2-3-9-نیم یاتاقان 

جدول  2-3-9- نتایج اندازه برداری نيم  یاتاقان دسته شاتون

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری از بوش دسته  شاتون موتور احتراق 
داخلی خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 3-3-9-بوش

جدول 3-3-9- نتایج اندازه برداری بوش دسته شاتون

قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
گستره ي 
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری پيچ و مهره هاي اتصال دسته  
شاتون موتور احتراق داخلی خودرو

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 9-3-4

جدول 4-3-9- نتایج اندازه برداری پيچ  مهره هاي اتصال دسته شاتون

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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آزمایش 4
اندازه برداری از کولیس ورنیه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حافظتی :  
1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  

2- وسايل اندازه گیری که برای اين اندازه برداری انتخاب می کنید را کاماًل تمیز کنید.  
3- از سالم بودن وسايل اندازه گیری اطمینان حاصل نمايید.  

4- پیچ قفل وسايل اندازه گیري کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زياد باعث خطا شود.  
5- از س��فت کردن يا ش��ل کردن زياد پیچ قفل وسايل اندازه گیری جداً خودداری ش��ود، زيرا تحت فشار قرار دادن 

وسايل باعث خرابی آن ها می شود.  
6- از وارد نمودن هر گونه ضربه به وسايل اندازه گیري خودداري شود.

7-قبل از استفاده از وسايل اندازه گیري از تنظیم بودن صفر آن ها اطمینان حاصل کنید.

انجام کار   
1- قبل از انجام آزمايش ،کولیس ورنیه ي موجود را شناسايی کنید.  

2- مواضع مورد اندازه گیری کولیس ورنیه را  مورد بررسی و شناسايی قراردادهد و آن ها رابا خطوط اندازه و حروف 
مشخص کنید.  

3- با توجه به مواضع مورد اندازه  برداری و دقت مورد نیاز برای اندازه گیری و ش��ناختی که از وس��ايل داريد، ابزارهای 
اندازه گیری و وسايل کمکی را مشخص و فهرست آن را تهیه کنید.  

4- به منظور حصول اطمینان از مناس��ب بودن وس��ايل انتخاب شده و همچنین تجهیزات کمکی تأيیديه و مهر هنر 
آموز آزمايشگاه گرفته شود.  

5- پس از تأيید و مهر 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-کلی��ه ي ابعاد اجزاي کولیس ورنیه را با وس��یله ي مربوطه و با دق��ت اندازه گیري کنید و در کاربرگ گزارش اندازه 
گیري بنويسید.)چنان چه اندازه برداري نیاز به توضیح دارد در کاربرگ گزارش بنويسید.(

8- يک بار اندازه ها را بررسی و با هم مقايسه کنید و از درستی آن ها اطمینان حاصل نمايید.  
9-در پايان کلیه ي وس��ايل اس��تفاده ش��ده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه بگزاريد و به مسئول آزمايشگاه 

تحويل دهید.  

ارزش یابي آزمایش

تأيید و مهر آزمايشگاهجمعشرح کارنتايج اندازه برداری
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از كوليس ورنيه

شکل 4-9-کولیس ورنیه
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از خط كش كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 1-4-9-خط کش کولیس ورنیه

جدول 1-4-9- نتایج اندازه برداری از خط كش كوليس ورنيه

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از كشوي كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 2-4-9-کشوي کولیس

جدول 2-4- 9-نتایج اندازه برداری از كشوی كوليس ورنيه

قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
گستره ی

اندازه گیری
توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  3

اندازه برداری از ورنيه هاي كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 3-4-9-ورنیه ها

جدول 3-4-9- نتایج اندازه برداری از ورنيه ها ي كوليس ورنيه

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از خار لقي گير كوليس ورنيه 

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 4-4-9-خار لقي گیر

جدول 4-4-9- نتایج اندازه برداری از خار لقی گير

توضیحاتاندازه ي بعدگستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از زبانه ي عمق سنج كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل5-4-9-زبانه ي عمق سنج

جدول 5-4-9- نتایج اندازه برداری از زبانه عمق سنج

گستره ي قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از محدودكننده ي حركت كشوي 
كوليس ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل 6-4-9-محدود کننده ي حرکت کشوي

جدول 6-4-9-نتایج اندازه برداری از محدود كننده ي حركت كشوی كوليس ورنيه

قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
گستره ي 
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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فصل  9
آزمایش  4

اندازه برداری از پيچ هاي استفاده شده دركوليس 
ورنيه

تاريخ : شماره ي گروه  : رشته ي تحصیلی : نام : 

شرح کار:

شکل7-4-9-پیچ ها

جدول 7-2-9- نتایج اندازه برداری از پيچ  های تنظيم لقي و پيچ قفل كوليس ورنيه

قابلیت تفکیکنام وسیلهعالمت بعدرديف
گستره ي 
اندازه گیری

توضیحاتاندازه ي بعد
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آزمایش 5
پروژه اندازه برداری 

مقدمه : در اين قس��مت که آخرين تمرين درس اندازه برداری صنعتی اس��ت، به منظور تش��ويق و ترغیب 
هنرج��و به کار گروهی، الزم اس��ت آموخته ها و اندوخته های خ��ود در اين درس را به کار گیريد و از آن ها در پروژه 

اندازه برداری استفاده نمايید روش انجام کار به شرح زير می  باشد.  
1- تقسیم بندی هنرجويان به گروه های مختلف؛ 

2- انتخاب موضوع پروژه اندازه برداری توسط هنرآموز آزمايشگاه با پیشنهاد گروه؛
3- مطالعه ي دستگاه انتخابی و تهیه ي نقشه مقدماتی؛  

4- اخذ تأيیديه ي اولیه نقشه و اعمال اصالحات الزم به کمک هنرآموز آزمايشگاه؛  
5- تهیه ي نقشه اجزا ي دستگاه و اخذ تأيیديه  ي اولیه ي آن؛ 

6- تهیه ي نقشه نهايی اجزا و اخذ تأيیديه نهايي آن؛
7- تهیه  و تدوين روش و مراحل کار اندازه برداری و اخذ تأيیديه آن؛ 

8- تهیه ي فهرست تجهیزات الزم برای اندازه برداری؛  
9- اندازه برداری هر قطعه و درج در جدول نقشه ي آن،  مطابق قواعد نقشه کشی؛ 

10- اخذ تأيیديه ي هنرآموز آزمايشگاه؛
11- تهیه ي کتابچه ي پروژه در سه نسخه )نسخه ي اول آزمايشگاه نسخه ي دوم و سوم هنرجويان(.

ارزش یابی آزمایش  

دستگاه 
انتخابی

همکاري در اندازه هانقشه ها
کار گروهي

تأيید و مهر آزمايشگاهجمعويرايش
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1. Engineering- Metrology- DM ANTHONY

2. Practical  Engineering Metrology  K.W.H  SHARP

3. Dinensional Gavging   V.L. Br Rov

4. Metrology For Engineering J.F.W. Galyer & C.R. Shotbolt

5. Engineering Metrology R.K. JAIN 

6. جزوات اندازه گیري . محمد مهرزادگان
7. کتاب اندازه گیري دقیق . محمد مهزادگان . وزارت آموزش و پرورش

8. کاتالوگ لوازم اندازه گیري . شرکت میتو تويو ژاپن
9. کتاب هاي اندازه گیري . صندوق کارآموزي

10. کاتالوگ لوازم اندازه گیري  شرکت تسا   سوئیس
11. کاتالوگ لوازم اندازه گیري  شرکت مار  آلمان 

12. کاتالوگ لوازم اندازه گیري  شرکت هلیوس آلمان
13. کاتالوگ لوازم اندازه گیري  شرکت استارت  انگلستان

ISIRI,DIN,ISO 14. استانداردهاي وسايل اندازه گیري
15. واژه نامه و اصطالحات پايه و عمومي اندازه شناسي  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران

فهرست منابع




