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آزمایش 6

دستور کار اندازه گيری ابعاد مداد نکی به وسيله ی خط کش فلزی تخت

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي   

1- کلیه لوازم غیر ضروری را از روی صفحه صافی بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- مداد نکی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  

3- خط کش فلزی تخت در اختیار را تمیز کنید.  
4- خطوط درجه بندی خط کش کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- خط ک��ش فل��زی تخت مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي ق��رار دهید و نحوه ی 

درجه بندی و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری خط کش فلزی تخت در اختیار را در کار برگ نتایج اندازه گیری 

بنویسید. 
4- ابعاد مداد نکي را دو بار به وس��یله ی خط کش فلزی تخت، برحس��ب میلی متر اندازه  بگیرید و نتیجه را در 

جدول بنویسید. 
5- ابع��اد مداد نکی را دو بار به وس��یله ی خط کش فلزی تخت، بر حس��ب اینچ ان��دازه بگیرید و نتیجه را در 

جدول بنویسید.  
6- میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید

ارزش یابی آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل3 
آزمایش 6

گزارش ابعاد مداد نکی به وسیله ی خط کش فلزی 
تخت

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- خط کش فلزی تخت با قابلیت تفکیک ............. میلی متر و گستره ی اندازه گیری ........... میلی متر

2-خط کش فلزی تخت با قابلیت تفکیک ............. اینچ و گستره ی اندازه گیری ........... اینچ

         

                                                                                                                    شکل 6-3- مداد نکي

جدول 6-3- اندازه گیری ابعاد مداد نکی به وسیله ی خط کش فلزی تخت

ابعاد مداد نکی به میلی مترابعاد مداد نکی به اینچ

ابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگینابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگین

طولطول

قطر بدنهقطر بدنه

ارتفاع سر 
مخروطي

ارتفاع سر

 مخروطي

پرسش آزمایش

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر نظیر در آزمایش 8 از فصل 1 مقایسه و مقدار خطای تعیین ابعاد به 
روش دیداری را محاسبه کنید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی خط کش با انتها و ابتدای هر بعد، چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای اندازه گیری 
کم تر شود.  

3- در روی قس��مت میلی متری و اینچی خط کش فلزی تخت در اختیار، چه تقس��یماتي وجود دارد؟ این تقسیمات را به 
صورت دو به دو و مشابه )میلی متر و اینچ( با هم مقایسه کنید و بنویسید.دقت کدام یک بیشتر است؟ چرا؟
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فصل 3
آزمایش 6

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گیری ابعاد
مداد نکی به وسیله ی خط کش فلزی تخت

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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فصل چهارم

اندازه گیری با  کولیس

از آن جا که در مترها و خط کش ها درجه بندی بر اساس تقسیم فواصل بین خطوط به فواصل کوچک تر انجام 
می ش��ود امکان ایجاد تقسیمات کوچک تر از نیم میلي متر وجود ندارد.لذا در طراحی کولیس ها شیوه ی درجه بندی 

تغییر کرده است. 
پیر ورنیه ی فرانسوی کولیس ها را بر اساس اختالف تقسیمات خط کش و ورنیه طراحي نمود و به این ترتیب 
امکان اندازه گیری قطعات، با دقتی باالتر 0/5 میلی متر و     اینچ، فراهم گردید. در روش ورنیه مقدار مش��خصي از 
خط کش انتخاب ش��د و روی ورنیه به تعداد فواصل مس��اوی تقس��یم گردید و کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک 0/1 

میلي متر و باالتر ساخته شد که در این فصل با انواع کولیس ها با دقت هاي مختلف کار مي شود. 

1
32
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فراگیر پس از گذراندن این فصل می تواند : 
1- انواع ابعاد را با کولیس ورنیه تا دقت 0/02 میلیمتر اندازه گیری کند.  

2- انواع ابعاد را با کولیس ورنیه تا دقت 0/001 اینج اندازه گیری کند.  
3- انواع ابعاد را با کولیس های ساعتی با دقت های مختلف اندازه گیری کند.  

4- انواع ابعاد را با کولیس دیجیتالی با دقت های مختلف اندازه گیری کند.  
5- از انواع کولیس ها استفاده و حفاظت و نگه داری نماید. 

هدف های رفتاری

در این قسمت آزمایش های زیر انجام می شود : 
آزمایش 1 : اندازه گیری قطر سکه با کولیس ورنیه

آزمایش 2 : اندازه گیری ضخامت سکه با کولیس ورنیه
آزمایش 3 : اندازه گیری قطرهای قطعه ي پله ای با کولیس ورنیه
آزمایش 4 : اندازه گیری طول های قطعه ي پله ای با کولیس ورنیه
آزمایش 5 : اندازه گیری نیم یاتاقان با کولیس ورنیه ی عمق سنج

آزمایش 6 : اندازه گیری قطعه لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج میلی متری
آزمایش 7 :اندازه گیری قطعه  لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج اینچی

آزمایش 8 : اندازه گیری قطرهای قطعه ي پله ای با کولیس ساعتی
آزمایش 9 : اندازه گیری طول های قطعه ي پله ای با کولیس ساعتی

آزمایش 10 : اندازه گیری قطرهای قطعه ي پله ای با کولیس دیجیتالی
آزمایش 11 : اندازه گیری طول های قطعه ي پله ای با کولیس دیجیتالی
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ارزشیابي فصل

آزمایش6آزمایش5آزمایش4آزمایش3آزمایش2آزمایش1 

مهر و تأیید جمعآزمایش10آزمایش9آزمایش8آزمایش7
آزمایشگاه



82

آزمایش 1
دستور کار اندازه گیری قطر سکه با کولیس ورنیه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی کولیس ورنیه کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت کردن زیاد پیچ کشوی کولیس ورنیه خودداری شود.  

8- پیچ کشوی کولیس ورنیه کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زیاد منجر به خطا  در اندازه گیری نشود.  
9- از تماس ضربه ای فک های کولیس ورنیه با قطعه کار جداً خودداری شود.  

10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

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

2- کولیس ورنیه ی این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن را مرور و خواندن 
آن را تمرین کنید.  

3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گی��ری کولیس ورنیه ی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

4- قطر س��که مورد اس��تفاده در فصل یک را به وس��یله ی کولیس ورنیه ی میلی متری پنج بار اندازه بگیرید و 
مقادیر به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری کولیس را کاماًل از قطعه کار جدا و 

مجدداً با آن درگیر کنید(.  
5- قطر سکه مورد استفاده در فصل یک را به وسیله ی کولیس ورنیه ی اینچی پنج بار اندازه بگیرید و مقادیر 
به دس��ت آمده را در جدول مربوطه بنویس��ید. )در تکرار عمل اندازه گیری کولیس را کاماًل از قطعه کار جدا و مجدد 

با آن درگیر کنید(.  
6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
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7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و به آن ها پاسخ دهید.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

هرگاه شما بتوانيد
 آن چه را که در باره اش صحبت مي کنيد

 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 کلوين«
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فصل 4 
آزمايش 1

گزارش اندازه گيری قطر سکه با کوليس ورنيه

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- سکه

                                                                                                                       

                                                                                                                

                                                                                                              شکل1-4- اندازه گیری قطر سکه

جدول 1-4-  اندازه گیری قطر سکه با کولیس ورنیه

قطر به میلی مترقطر به اینچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها : میانگین اندازه ها : 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه مقادیر قطر یکسان هستند، علت چیست؟ آیا ناشی از یکنواخت بودن قطعه است و یا دقت 

اندازه گیری شما  باال است؟ در هر حالت علت را توضیح دهید؟
2- مقادیر قطر به دست آمده در این آزمایش را با نتایج مشابه در آزمایش 6 ازفصل 1 مقایسه و مقدار خطای 

اندازه گیری به روش دیداری را به دست آورید.  
3- میانگین اندازه های قطر به میلی متر را به اینچ تبدیل نموده )تا سه رقم اعشار( و نتیجه را با مقدار میانگین 

اندازه ها بر حسب اینچ مقایسه کنید. پیرامون اختالف اندازه احتمالی بحث و نتیجه گیری کنید. 
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فصل 4
آزمايش 1 

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری قطر سکه
با کوليس ورنيه

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 2
دستور کار اندازه گیری ضخامت سکه با کولیس ورنیه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی کولیس ورنیه کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت کردن زیاد پیچ کشوی کولیس ورنیه خودداری شود.  

8- پیچ کش��وی کولیس ورنیه کم تر از نیم دور باز ش��ود تا لقی زیاد بین کش��ویی و خط کش باعث خطا در 
اندازه گیری نشود.  

9- از تماس ضربه ای فک های کولیس ورنیه با قطعه کار جداً خودداری شود.  
10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از عمل کنترل و تنظیم، دس��تور کار، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 

دقت مطالعه کنید.  
2- کولی��س ورنی��ه ی این آزمایش را مورد مطالعه قرار دهید روش درجه بندی آن را مرورکنید و خواندن آن 

را تمرین کنید.  
3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گی��ری کولیس ورنیه ی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 

بنویسید.  
4- ضخامت سکه ی مورد استفاده در فصل 1 را با کولیس ورنیه ی میلی متری پنج بار اندازه بگیرید و مقادیر 
به دس��ت آمده را در جدول مربوطه بنویس��ید.)در تکرار عمل اندازه گیری، کولیس ورنیه را کاماًل از قطعه کار جدا 

نموده، ضمن تغییر محل اندازه گیری مجدداً آن را با کار درگیر کنید(.  
5- ضخامت س��که ی مورد اس��تفاده در آزمایش مش��ابه در فصل 1 را با کولیس ورنیه اینچی، پنج بار اندازه 
بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری، کولیس ورنیه را کاماًل از 

قطعه کار جدا نموده  و مجدداً با آن درگیر کنید(.                             
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6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و آن را در جدول بنویسید.  
7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابي آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 
آزمايش 2

گزارش اندازه گيری ضخامت سکه با کوليس 
ورنيه

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- سکه

                                                                                                             

                                                                                                               شکل 2-4-اندازه گیری ضخامت سکه

جدول 2-4- اندازه گیری ضخامت سکه با کولیس ورنیه

ضخامت به میلی مترضخامت به اینچ

T5T4T3T2T1T5T4T3T2T1

میانگین اندازه ها : میانگین اندازه ها : 

پرسش آزمايش : 
1- چنان چه مقادیر ضخامت یکسان هستند، علت چیست؟ آیا ناشی از یکنواخت بودن قطعه است؟ یا  ناشی از 

دقت اندازه گیری شما است؟ در هر حالت علت را توضیح دهید.
2- مقادیر ضخامت به دست آمده در این آزمایش را با نتایج مشابه در آزمایش6 ازفصل 1 مقایسه و مقدار 

خطای اندازه گیری به روش دیداری را به دست آورید.  
3-- میانگین اندازه های ضخامت برحسب میلی متر را به اینچ تبدیل نموده )تا دو رقم اعشار( و نتیجه را با 

مقدار میانگین  بر حسب اینچ مقایسه کنید.پیرامون اختالف اندازه ی احتمالی، به بحث و نتیجه گیری بپردازید. 
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فصل 4
آزمايش 2

پاسخ نامهی پرسش های اندازه گيری ضخامت
سکه با کوليس ورنيه

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 3
دستور کار اندازه گیری قطرهای قطعه ي پله ای با کولیس ورنیه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی کولیس ورنیه کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس خودداری شود.  

8- پیچ کش��وی کولیس ورنیه، کم تر از نیم دور باز ش��ود تا لقی زیاد بین کش��ویی و خط کش باعث خطا در 
اندازه گیری نشود.  

9- از تماس ضربه ای فک  های کولیس ورنیه با قطعه  کار جداً خودداری شود.  
10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

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

2- کولیس ورنیه ی مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید، روش درجه بندی آن 
را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  

3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گی��ری کولیس ورنیه ی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

4- قطر هر یک از پله های خارجی و داخلی قطعه ی در اختیار را با کولیس ورنیه ی میلی متری دو بار اندازه 
بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وسیله را کاماًل از کار جدا 

کنید و ضمن تغییر محل اندازه گیری قبلی، اندازه گیری را انجام دهید(. 
توجه : برای انتقال اندازه ها می توانید از پرگار انتقال اندازه استفاده کنید.  

5- قط��ر ه��ر یک از پله های خارجی و داخلی قطعه ی در اختیار را مطابق بند قبل با کولیس ورنیه ی اینچی 
دو بار اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید.  
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6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورده و در سطر سوم جدول بنویسید.  
7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش    

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 
آزمايش3

گزارش اندازه گيری قطرهای قطعه ي پله ای با 
کوليس ورنيه

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :
وسايل مورد نياز : 

1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر
2- قطعه  ي پله اي

               

جدول 3-4- اندازه گیری قطرهای قطعه ی پله ای با کولیس ورنیه ی اینچی

D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1

جدول 3-4- اندازه گیری قطرهای قطعه ی پله ای با کولیس ورنیه ی میلی متری

D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1

 پرسش آزمايش 
1- چگونه می توان هم محوربودن مقاطع مختلف قطعه را تشخیص داد؟

2- آیا با کولیس ورنیه ی در اختیار، می توان دایره ای بودن مقاطع شکل را تشخیص داد؟ چگونه؟
3- چه قطر هایی به روش غیر مستقیم اندازه گرفته شدند؟ و چه قطر هایی با روش مستقیم قابل اندازه گیری 

نبودند؟ هر دو مورد را با رسم شکل و ذکر علت، مشخص کنید.

شکل 3-4- اندازه گیري قطعه ي پله اي
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فصل4
آزمايش3 

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری قطرهای
قطعه ی پله ای با کوليس ورنيه

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 4
دستور کار اندازه گیری طول های قطعه ي پله ای با کولیس ورنیه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی کولیس ورنیه کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس خودداری شود.  

8- پیچ کش��وِی کولیس ورنیه کم تر از نیم دور باز ش��ود تا لقی زیاد بین کش��وی و خط کش باعث خطا در 
اندازه گیری نشود.  

9- از تماس ضربه ای فک های کولیس ورنیه با قطعه کار جداً خودداری شود.  
10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

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

2- کولیس ورنیه ی مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن 
را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  

3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گی��ری کولیس ورنیه ی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

4- طول هر یک از پله های خارجی و داخلی قطعه ی در اختیار را با کولیس ورنیه ی میلی متری دو بار اندازه 
بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وسیله را کاماًل از کار جدا 

کنید و با تغییر محل اندازه گیری قبلی، اندازه گیری را انجام دهید(. 
توجه : برای انتقال اندازه ها می توانید از پرگار انتقال اندازه استفاده کنید.  

5- طول هر یک از پله های خارجی و داخلی قطعه ی در اختیار را  مطابق بند قبل با کولیس ورنیه ی اینچی 
دو بار اندازه بگیرید و مقادیر به دس��ت آمده را در جدول مربوطه بنویس��ید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وس��یله را 
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کاماًل از کار جدا کنید و با تغییر محل اندازه گیری قبلی، اندازه گیری را انجام دهید(.  
6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

همه ی تجهيزات
 اندازه گيری و کنترل، 

بايد 
در زمان مشخص کاليبره شوند.
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فصل 4 
آزمايش 4

گزارش اندازه گيری طول های قطعه ی پله ای با 
کوليس ورنيه

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ 
3- قطعه ی پله ای

                                                                                                                  

                                                                                                                       

               شکل 4-4-اندازه گیری قطعه ی پله ای

جدول 4-4- اندازه گیری طول های قطعه ی پله ای با کولیس ورنیه ی میلی متری

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

 اندازه گیری طول های قطعه ی پله ای با کولیس ورنیه ی اینچی

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

پرسش آزمايش : 
1- برای اندازه گیری کدام  یک از طول ها از زبانه ي عمق سنج کولیس ورنیه استفاده نمودید؟ خطاهایی که در 

این اندازه گیری ممکن است اتفاق افتاده باشد ناشی از چیست؟
2- آیا با کولیس ورنیه ی در اختیار می توان استوانه ای بودن هر یک از قسمت های قطعه را تشخیص داد؟ 

چگونه؟
3- کدام یک از طول ها قابل اندازه گیری نبودند؟ آن ها را با رسم شکل وذکرعلت مشخص کنید.
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فصل4
آزمايش 4 

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری طول های 
قطعه ی پله ای با کوليس ورنيه

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5
دستور کار اندازه گیری طول سوراخ  های  نیم یاتاقان با کولیس ورنیه ی عمق سنج

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه  صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ی عمق سنج در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی کولیس ورنیه ی عمق سنج کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس ورنیه ی عمق سنج خودداری شود.  
8- پیچ کشوی کولیس ورنیه عمق سنج کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زیاد بین کشویی و خط کش، باعث 

خطا در اندازه گیری نشود.  
9- از تماس ضربه ای سطح اندازه گیر کولیس ورنیه عمق سنج با قطعه  کار خودداری شود.  

10- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

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

2- کولیس ورنیه ی این آزمایش را مورد مطالعه قرار داده، روش درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را  نیز 
تمرین کنید.  

3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گی��ری کولیس ورنیه عمق س��نج در اختی��ار را در کاربرگ گزارش 
اندازه گیری بنویسید.  

4- طول هر یک از س��وراخ های نیم یاتاقان را با کولیس ورنیه عمق س��نج میلی متری پنج بار اندازه بگیرید و 
مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وسیله را کاماًل از کار جدا کنید و با تغییر 

محل اندازه گیری کار را انجام دهید(. 
5- طول هر یک از سوراخ های یاتاقان در اختیار را با کولیس ورنیه عمق سنج اینچی، پنج بار اندازه بگیرید 
و مقادیر به دس��ت آمده را در جدول مربوطه بنویس��ید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وس��یله را از کار جدا کنید و با 

تغییر محل اندازه گیری، اندازه گیری را انجام دهید(.  
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6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید

ارزش یابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 
آزمايش 5

گزارش اندازه گيری طول سوراخ های نيم ياتاقان 
با کوليس ورنيه عمق سنج

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه ی عمق سنج با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس ورنیه ي عمق سنج با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- نیم یاتاقان

                                                                                                           

                                                                          شکل 5-4-اندازه گیری طول سوراخ های نیم یاتاقان خودرو

جدول 5-4- اندازه گیری طول سوراخ های نیم یاتاقان با کولیس ورنیه عمق سنج

طول به میلی مترطول به اینچ

L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1

میانگین اندازه ها : میانگین اندازه ها : 

پرسش آزمايش
1- آیا کولیس ورنیه عمق سنج در اختیار، مجهز به محدود کننده حرکت کشویی است یا خیر؟ چنان چه فاقد 

محدود کننده ی حرکت کشویی است، فکر می کنید علت چیست؟ چه معایب یا محاسنی ممکن  است داشته 
باشد؟  

2- آیا کولیس ورنیه ی عمق سنج برای این اندازه گیری مناسب است؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ، 
علت را توضیح دهید.  

 3- علت شیب دار یا قوس دار بودن سر خط کش کولیس عمق سنج چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.
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فصل 4
آزمايش 5 

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری طول سوراخ 
 های نيم ياتاقان با کوليس ورنيه عمق سنج

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:



102

آزمایش 6
دستور کار اندازه گیری قطعه  لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج میلی متری

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه  مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ارتفاع سنج در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه ارتفاع سنج اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس خودداری شود.  
8- پیچ های کش��وی کولیس کم تر از نیم دور باز ش��ود تا لقی زیاد بین کش��وی و خط کش باعث خطا در 

اندازه گیری نشود.  
9- از تماس ضربه ای شاخک اندازه گیری ارتفاع سنج با قطعه کار خودداری شود.  

10- برای جابه جایی کولیس ارتفاع سنج آن را از پایه به دست گرفته و جابه جا کنید.
11- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید. 

انجام کار 

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

2- کولیس ارتفاع سنج  این آزمایش را مورد مطالعه قرار داده روش درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را 
تمرین کنید.  

3- قطعه کار و کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج را مطابق شکل روی صفحه صافی قرار دهید.  
4- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گیری کولیس ورنیه ارتفاع س��نج را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 

بنویسید.  
5- ارتف��اع ه��ر یک از محورهای قطع��ه  لنگ را با کولیس ورنیه ارتفاع س��نج میلی متری دو بار نس��بت به 
صفحه صافی اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری کولیس را کاماًل 

از قطعه کار جدا و مجدداً با آن درگیر کنید(.    
6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
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7- تفاضل اندازه ها نسبت به مقدار H1 را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

9- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  
10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 
آزمايش 6

گزارش اندازه گيری قطعه  لنگ  به وسيله ي 
کوليس ورنيه ی ارتفاع سنج ميلی متری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- قطعه  لنگ

                                               

                         

                                                                   

              شکل6-4-اندازه گیری قطعه  لنگ

جدول 6-4- اندازه گیری قطعه  لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج میلی متری

H9H8H7H6H5H4H3H2H1

میانگین اندازه ها

H1تفاضل اندازه ها نسبت با مقدار

H1-H9H1-H8H1-H7H1-H6H1-H5H1-H4H1-H3H1-H2H1-H1

پرسش آزمايش : 
1- تخت بودن شاخک اندازه گیری کولیس ارتفاع سنج چه تأثیري در دقت اندازه گیری دارد یا خیر؟ چرا؟

2- آیا کولیس ورنیه ارتفاع سنج در اختیار، داراي مکانیزم تنظیم مقادیر کوچک است؟ مورد استفاده و روش 

کار با آن را بنویسید.
3-در خصوص وزن و فرم پایه ی کولیس ارتفاع سنج با رسم شکل، بحث و نتیجه گیری کنید.
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فصل 4
آزمايش6 

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری
قطعه لنگ با کوليس ورنيه ی ارتفاع سنج 

ميلی متری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 7
دستور کار اندازه گیری قطعه  لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج اینچی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ورنیه ارتفاع سنج در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ورنیه ارتفاع سنج اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس جداً خودداری شود.  
8- پیچ های کش��وِی کولیس کم تر از نیم دور باز ش��ود تا لقی زیاد بین کش��ویي و خط کش باعث خطا در 

اندازه گیری نشود.  
9- از تماس ضربه ای شاخک اندازه گیری ارتفاع سنج با قطعه کار خودداری شود.  

10- برای جابه جایی کولیس ارتفاع سنج آن را از پایه به دست گرفته و جابه جا کنید.  
11- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

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

2- کولیس ارتفاع س��نج این آزمایش را مورد مطالعه قرار دهید، روش درجه بندی آن را مرور و خواندن آن 
را تمرین کنید.  

3- قطعه کار و کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج را مطابق شکل روی صفحه صافی قرار دهید.  
4- قابلی��ت تفکی��ک و گس��تره ی اندازه گیری کولیس ورنیه ارتفاع س��نج در اختی��ار را در کاربرگ گزارش 

اندازه گیری بنویسید.  
5- ارتفاع هر یک از محورهای قطعه لنگ را با کولیس ارتفاع سنج اینچی دو بار نسبت به صفحه صافی اندازه 
بگیرید و نتایج را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری کولیس را کاماًل از قطعه کار جدا و مجدد 

با آن درگیر کنید(.    
  6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
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7- تفاضل اندازه ها نسبت به مقدار H1 را به دست آورید و در جدول بنویسید.  
8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

9- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  
10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 
آزمايش 7

گزارش اندازه گيری قطعه  لنگ ورنيه ی با کوليس 
ورنيه ی ارتفاع سنج اينچی

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ

2- قطعه  لنگ

                                                                                                                  

                                                                    

          شکل7-4-اندازه گیری قطعه  لنگ

جدول 7-4- اندازه گیری قطعه  لنگ با کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج اینچی
H9H8H7H6H5H4H3H2H1

میانگین اندازه ها

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

پرسش آزمايش : 
1-در روی کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج در اختیار اندازه ی 2/468 اینچ را جدا و کشویي را قفل کنید، سپس در 

همین حالت مقدار اندازه را بر حسب میلی متر بخوانید و یاد داشت کنید. از طرفي مقدار اندازه ی اینچی را به 
میلی متر تبدیل و نتایج را با هم مقایسه کنید.

2- برای جابه جایی کولیس ورنیه ی ارتفاع سنج باید آن را از کدام قسمت به  دست گرفت و جابه جا نمود؟

3- در کولیس ارتفاع سنج در اختیار روش اتصال خط کشي پایه را شرح دهید.
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فصل 4
آزمايش7

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گيری
قطعه  لنگ با کوليس ورنيه ی ارتفاع سنج اينچی

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:
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آزمایش 8
دستور کار اندازه گیری قطرهای قطعه ی پله ای با کولیس ساعتی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ساعتی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ساعتی اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی خط کش کولیس ساعتی کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس ساعتی خودداری شود.  
8- پیچ کش��وی کولیس س��اعتی کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زیاد بین کشویی و خط کش باعث خطا در 

اندازه گیری نشود.  
9- وس��ایل اندازه گیری س��اعتی در برابر ضربه حس��اس تر از کولیس های ورنیه دار می باشند بنابراین از وارد 

کردن هر گونه ضربه به کولیس ساعتی جداً خودداری شود.  
10- قبل از اندازه گیری، کولیس س��اعتی را بس��ته و از انطباق عقربه بزرگ ساعت بر خط صفر صفحه مدرج 

مطمئن شوید.  
11- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از عمل اندازه گیری دس��تور کار، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به دقت 

مطالعه کنید.  
2- کولیس س��اعتی این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن را مرور و خواندن 

آن را تمرین کنید.  
3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گیری کولیس س��اعتی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 

بنویسید.  
4- قطر هر یک از پله های قطعه ی در اختیار را با کولیس س��اعتی میلی متری دو بار اندازه بگیرید و مقادیر 
به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید )در تکرار عمل اندازه گیری کولیس را از قطعه کار جدا کنید و با تغییر 

محل اندازه گیری،اندازه گیری را انجام دهید(.  
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5- قطر هر یک از پله های قطعه  در اختیار را با کولیس ساعتی اینچی دو بار اندازه بگیرید و مقادیر به دست 
آم��ده را در جدول مربوطه بنویس��ید. )در تکرار عمل اندازه گیری کولی��س را از قطعه کار جدا کنید و با تغییر محل 

اندازه گیری،اندازه گیری را انجام دهید(.
6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید وآن ها را در محل مربوطه قرار دهید.

ارز ش یابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 4 

آزمایش 8

گزارش اندازه گیری قطر های قطعه ي پله ای با کولیس 
ساعتی

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز: 
1- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک .......... میلیمتر و گستره ی اندازه گیری .......... میلیمتر

2- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- قطعه  پله اي

                                                                                                    

                                                                                          

             شکل 8-4-اندازه گیری قطعه ی پله ای

جدول 8-4- اندازه گیری قطرهای قطعه ی پله ای با کولیس ساعتی
قطر به میلیمترقطر به اینچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها

پرسش آزمايش 
1-روش تنظیم صفر کولیس ساعتی را قبل از اندازه گیری، با رسم شکل بنویسید.

2- چرا هر دو سیستم میلیمتری و اینچی در روی یک کولیس ساعتی پیش بینی نشده است؟
3- چه سیستمی برای فشار و حرکت دادن کشویی با دست اندازه گیر روی کولیس ساعتی پیش بینی شده 

است ؟ با رسم شکل شرح دهید.
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فصل4

آزمایش 8 

پاسخ نامه ی  پرسش های اندازه گیری قطر های قطعه  
پله ای با کولیس ساعتی

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:
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آزمایش 9
دستور کار اندازه گیری طول های قطعه ي پله ای با کولیس ساعتی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافی را تمیز کنید.  

3- قطعه ی مورد اندازه گیری را تمیز کنید.  
4- کولیس ساعتی در اختیار را کاماًل تمیز کنید.  

5- از سالم بودن کولیس ساعتی اطمینان حاصل کنید.  
6- خطوط درجه بندی خط کش کولیس ساعتی کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

7- از سفت کردن زیاد پیچ های کشوی کولیس ساعتی خودداری شود.  
8- پیچ کش��وی کولیس س��اعتی کم تر از نیم دور باز شود تا لقی زیاد بین کشویي و خط کش باعث خطا در 

اندازه گیری نشود.  
9- وس��ایل اندازه گیری س��اعتی در برابر ضربه حس��اس تر از کولیس های ورنیه دار می باشند بنابراین از وارد 

کردن هر گونه ضربه به کولیس ساعتی خودداری شود.  
10- قبل از اندازه گیری کولیس س��اعتی را بس��ته و از انطباق عقربه بزرگ ساعت بر خط صفر صفحه مدرج 

مطمئن شوید.  
11- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از عمل اندازه گیری دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گی��ری و قطعه ي  مورد اندازه گیری را به دقت 
مطالعه کنید.  

2- کولیس س��اعتی مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن 
را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  

3- قابلی��ت تفکیک و گس��تره ی اندازه گیری کولیس س��اعتی در اختیار را در کارب��رگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

4- قطر هر یک از پله های قطعه ی در اختیار را با کولیس س��اعتی میلی متری دو بار اندازه بگیرید و مقادیر 
به دست آمده را در جدول مربوطه بنویسید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وسیله را کاماًل از کار جدا کنید و با تغییر 

محل اندازه گیری، اندازه گیری را انجام دهید(.  
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5- قط��ر هر یک از پله های قطعه ی در اختیار را با کولیس س��اعتی اینچ��ی دو بار اندازه بگیرید و مقادیر به 
دس��ت آمده را در جدول مربوطه بنویس��ید. )در تکرار عمل اندازه گیری، وس��یله را کاماًل از کار جدا کنید و با تغییر 

محل اندازه گیری، اندازه گیری را انجام دهید(.    
6- مقدار میانگین اندازه ها را به دست آورید و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزشیابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری



116

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- قطعه ي پله اي

         شکل  9-4- قطعه ي پله اي

جدول 9-4- اندازه گیری طول های قطعه ي  پله ای با کولیس ساعتی
طول به میلیمترطول به اینچ

L5L4L3L2L1L5L4L3L2L1

میانگین اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- چنان چه بخواهیم طول پله های این قطعه را با کولیس ارتفاع سنج اندازه گیری کنیم روش کار چگونه 

است؟ با رسم شکل توضیح دهید.
2- چنان چه عقربه ي بزرگ ساعت اندازه گیري ما بین دو خط درجه بندي صفحه ي مدرج ساعت قرارگیرد 

اندازه را چگونه مشخص مي کنید؟
3- مزایا و معایب کولیس ساعتي نسبت به کولیس ورنیه دار را بنویسید.  

  

فصل 4 

آزمایش 9

گزارش اندازه گیری طول های قطعه ي  پله ای با کولیس 
ساعتی

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :
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فصل 4

آزمایش 9 

پاسخ نامه ی  پرسش های اندازه گیری طول هاي قطعه ی 
پله اي با کولیس ساعتی

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:



118

آزمایش 10
دستور کار اندازه گیری قطرهای قطعه  ي پله ای با کولیس دیجیتالی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه  صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فکین کولیس دیجیتالی را با پارچه ي مخصوص تمیز کنید.  

3- از شارژ بودن باطری کولیس مطمئن شوید.  
4- از سالم بودن کولیس اطمینان حاصل نمایید.  

5- تجهیزات اندازه گیری دیجیتالی حس��اس و آس��یب پذیرند.  از وارد نمودن هر گونه ضربه و فشار به آن ها 
خودداری نمایید.  

انجام آزمایش

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

2- کولی��س دیجیتال��ی این آزمایش را مورد مطالعه قرار دهید روش درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را 
تمرین کنید.  

3- برای روشن شدن کولیس دیجیتالی، دکمه ي ON را فشار دهید.  
4- با فشار دادن کلید ZERO صفحه ي نمایشگر کولیس را صفر کنید.  

5- با اس��تفاده از کلید مش��خص کننده ی��کای اندازه گی��ری )mm/in(، آن را در موقعیت میلی متری قرار 
دهید.  

6- قابلیت تفکیک و گس��تره ی اندازه گیری کولیس دیجیتال��ی در اختیار را در کاربرگ گزارش اندازه گیری 
بنویسید.  

7- کلیه ی قطرهای قطعه  کار را بر حس��ب میلی متر دوبار اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول 
بنویس��ید. )در تکرارعمل اندازه گیري ،کولیس را از کار جدا کنید و با تغییر محل اندازه گیري، اندازه گیري را انجام 

دهید(. 
8- با استفاده از کلید مخصوص یکاي اندازه گیری،  آن را در موقعیت اینچ قرار دهید.  

9- کلیه ی قطرهای قطعه  کار را بر حس��ب اینچ اندازه بگیرید و مقادیر به دس��ت آمده را در جدول بنویسید. 
)در تک��رار عم��ل اندازه گیري کولیس را از کار جدا کنی��د و با تغییر محل اندازه گیري قبل��ي، اندازه گیري را انجام 

دهید(.  
10- میانگین اندازه ها را محاسبه نمایید. 
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11- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانید و پاسخ دهید. 
12- در پایان کلیه ی وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاه جمع پرسش هاي آزمایش نتایج اندازه گیري

دقت ابزار های کاليبراسيون 
بايد

 بين چهار تا ده برابر 
وسايل تحت کاليبراسيون 

باشد.
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فصل 4 
آزمايش 10

گزارش اندازه گيری قطر های قطعه ي  پله ای با 
کوليس ديجيتالي

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس دیجیتالي با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس دیجیتالي با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- قطعه کار

                                                                    

          شکل  10-4- قطعه ي پله اي

جدول 10-4- اندازه گیری قطر های قطعه ي  پله ای با کولیس دیجیتالي

قطر به میلیمترقطر به اینچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- با رسم نمایشگر و صفحه کلید کولیس دیجیتالي قسمت هاي مختلف آن ها را مشخص کنید.

2- کاربرد هر یک از کلید هاي کولیس دیجیتالي را با رسم شکل بنویسید.
3- یکي از قطر هاي قطعه ي پله اي را مشخص کنید و آن  را ده بار اندازه بگیرید و نتیجه را یادداشت کنید. آیا 

تمام اندازه ها مساوي هستند؟ علت را ذکر کنید؟
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فصل 4
آزمايش 10

پاسخ نامه ی  پرسش های اندازه گيری قطر هاي 
قطعه ی پله اي با کوليس ديجيتالي

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 11
دستور کار اندازه گیری طول های قطعه  ي پله ای با کولیس دیجیتالی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فکین کولیس دیجیتالی را با پارچه ي مخصوص تمیز کنید.  

3- از شارژ بودن باتری کولیس مطمئن شوید.  
4- از سالم بودن کولیس اطمینان حاصل نمایید.  

5- تجهیزات اندازه گیری دیجیتالی حساس و آسیب پذیرند.  از وارد نمودن هر گونه ضربه و فشار به آن ها خودداری 
نمایید.  

انجام آزمایش

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

2- کولیس دیجیتالی این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را 
تمرین کنید.  

3- برای روشن شدن کولیس دیجیتالی دکمه ي ON را فشار دهید.  
4- با فشار دادن کلید ZERO صفحه ي نمایشگر کولیس را صفر کنید.  

5- با استفاده از کلید مشخص کننده واحد اندازه گیری، آن را در موقعیت میلی متری قرار دهید.  
6- قابلیت تفکیک و گستره ی اندازه گیری کولیس دیجیتالی در اختیار را در برگ نتایج آزمایش بنویسید.  

7- کلیه ی قطرهای قطعه کار را بر حسب میلی متر دوبار اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید. 
)در تکرارعمل اندازه گیري کولیس را از کار جدا کنید و با تغییر محل اندازه گیري قبلي، اندازه گیري را انجام دهید(. 

8- با استفاده از کلید مخصوص یکاي اندازه گیری، آن را در موقعیت اینچ قرار دهید.  
9- کلیه ی قطرهای قطعه کار را بر حسب اینچ دوبار اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید. )در 

تکرار عمل اندازه گیري کولیس را از کار جدا کنید و با تغییر محل اندازه گیري، اندازه گیري را انجام دهید(.  
10- میانگین اندازه ها را محاسبه نمایید. 

11- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانید و پاسخ دهید. 

12- در پایان کلیه ی وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش 
مهر و تأیید آزمایشگاه جمع پرسش هاي آزمایش نتایج اندازه گیري



123

فصل 4 

آزمایش 11

گزارش اندازه گیری طول های قطعه ي  پله ای با کولیس 
دیجیتالي

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسايل مورد نياز : 
1- کولیس دیجیتالي با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ی اندازه گیری .......... میلی متر

2- کولیس دیجیتالي با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری .......... اینچ
3- قطعه کار

                                                                                                                  

     شکل  11-4- قطعه ي پله اي

جدول 11-4- اندازه گیری طول های قطعه ي  پله ای با کولیس دیجیتالي

طول  به میلیمترطول  به اینچ

L5L4L3L2L1L5L4L3L2L1

میانگین اندازه ها 

پرسش آزمايش
1- یکي از طول ها را انتخاب کنید و آن را ده بار اندازه بگرید و نتیجه  آن  را یادداشت نموده و مقدار میانگین 

آن را محاسبه کنید.
2- درصد اختالف مقدار میانگین را نسبت به کوچک ترین و بزرگ ترین اندازه محاسبه و یادداشت کنید.

3- در کولیس دیجیتالي مقدار فشار وارد بر قطعه ي کار چگونه تحت کنترل درآمده است؟ آن را با دو کولیس 
ساعتي و ورنیه دار مقایسه و نتیجه گیري کنید.
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فصل 4

آزمایش 11 

پاسخ نامه ی  پرسش های اندازه گیری طول هاي قطعه ی 
پله اي با کولیس دیجیتالي

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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فصل پنجم
اندازه گیری با میکرومتر

همان طوریکه در فصل گذش��ته مالحظه ش��د، کولیس های ورنیه دار می توانند ابعاد قطعات را تا دقت 0/02 
میلي مت��ر و 0/001 اینچ اندازه بگیرند، اما چون ای��ن دقت ها جواب گوی نیازهای صنعت گران نبوده، میکرومترها با 
دقت ه��ای  0/01 ت��ا 0/001 میلي متر و 0/001  تا 0/0001 اینچ در انواع مختلف طراحي و س��اخته ش��ده و مورد 

استفاده قرار مي گیرد.در این فصل با کارهاي عملي که پیش بیني شده با انواع میکرومتر ها اندازه گیري مي شود.
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هنرجو در پایان این فصل با انجام دقیق آزمایش ها می تواند : 
1- انواع ابعاد را با میکرومتر تا دقت 0/001 میلي متر اندازه بگیرد.  

2- انواع ابعاد را با میکرومتر تا دقت 0/0001 اینچ اندازه بگیرد.  
3- میکرومتر را تنظیم کند.  

4- مهارت الزم را در استفاده از آن ها کسب کند و از آن ها حفاظت و نگه داری نماید.

هدف های رفتاری

در این فصل آزمایش های زیر انجام می شود : 
آزمایش 1 : اندازه گیری چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

آزمایش 2 : اندازه گیري چارشاخ گاردن با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچي
آزمایش 3 : اندازه گیری قطرهای میل لنگ موتور احتراق داخلی با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

آزمایش 4 : اندازه گیري قطر هاي میل لنگ موتور احتراق داخلي با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچي
آزمایش 5 : اندازه گیری طول نیم یاتاقان موتور احتراق داخلي با میکرومتر عمق سنج

آزمایش 6 : اندازه گیری پهنای شیار با میکرومتر اندازه گیر داخل
آزمایش 7 : اندازه گیری بلوک موتور احتراق داخلی با میکرومتر سه فک

ارزش يابي فصل

مهر و تایید جمعآزمایش 7آزمایش 6آزمایش 5آزمایش 4آزمایش 3آزمایش 2آزمایش 1
آزمایشگاه
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آزمايش 1

دستور کار اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافي، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  
4- براي اندازه گیري،میکرومتر را کمی بیش تر از اندازه ي قطعه کار باز کنید.  

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

7- سعي کنید خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  

8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه ي میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از عمل اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و قطعه کار  را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومتر اندازه گیر خارج مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهید و روش درجه بندی 

آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر اندازه گیر خارج را روی صفحه صافی قرار دهید.  

4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر این آزمایش را در برگ گزارش آزمایش بنویسید.  
5- قطر محورهای چار شاخ گاردان را با میکرومتر میلي متري اندازه بگیرید و نتیجه را در جدول بنویسد.

6- با تغییر موقعیت میکرومتر روی هر محور، هر اندازه گیری را تا دوبار تکرار کنید.
7- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  

8- مقدار میانگین کل اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  
9- یک بار گزارش اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.

10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 1

گزارش اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ 
گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر اندازه گیر خارج با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ي اندازه گیری .......... میلی متر

2-چار شاخ گاردان

                                                                     

                                                                                                        

                                                                                             شکل 1-5-چار شاخ گاردان

جدول 1-5- اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

D4D3D2D1

میانگین اندازه ها

میانگین کل : 

پرسش آزمایش :
1- شکل قاب )کمان( میکرومتر در اختیار شما چگونه است؟ چرا؟ نمونه ي دیگري را پیشنهاد و با نمونه ي در اختیار 

مقایسه و نتیجه گیری کنید.  
2- با توجه به این که فواصل روی استوانه مدّرج متحرک )غالف متحرک(، نشان  دهند ه ي 0/01 میلی متر است، فکر 

می کنید فاصله ي موجود، نسبت به مقدار واقعي 0/01 میلی متر، چند برابر بزرگ شده است؟ چرا؟
3- آیا فواصل روي استوانه ي مدّرج ثابت )غالف ثابت( نیز اندازه ي واقعي است؟ یا این که بزرگ نمایي شده است؟ در 
صورت منفي یا مثبت بودن پاسخ دالیل خود را ذکر کنید. ضمناً در صورت مثبت بودن پاسخ، حدس مي زنید چند 

برابر بزرگ  شده است؟



129

فصل 5
آزمایش 1

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطر 
محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر 

اندازه گیر خارج میلي متري

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 2
دستور کار اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج اينچی

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافي، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  
4- براي اندازه گیري،میکرومتر را کمی بیش تر از اندازه ي قطعه کار باز کنید.  

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

7- سعی کنید خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  
8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه ي میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از عمل اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و قطعه کار را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومت��ر اندازه گی��ر خارج مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهید و روش 

درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر اندازه گیر خارج را روی صفحه صافی قرار دهید.  

4-قابلیت تفکیک و گس��تره ي اندازه گیری میکرومت��ر اندازه گیر خارج در اختیار را در برگ گزارش آزمایش 
بنویسید.

5- قطر محورهای چار شاخ گاردان را با میکرومتر اینچي اندازه بگیرید و نتیجه را در جدول بنویسید.
6- با تغییر موقعیت میکرومتر روی هر محور، هر اندازه گیری را تا دوبار تکرار کنید.

7- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  
8- مقدار میانگین کل اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  

9- یک بار گزارشي اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.
10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 2

گزارش اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ 
گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچی

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر اندازه گیر خارج با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ي اندازه گیری .......... اینچ

2- چار شاخ گاردان

                                                                                                                            شکل 2-5- چار شاخ گاردان

جدول 2-5- اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچی

D4D3D2D1

میانگین اندازه ها

میانگین کل : 

پرسش آزمایش 
1- قابلیت تفکیک میکرومتر 0/01 میلي متر بیش تر است یا 0/001 اینچ؟ چرا؟

2- با توجه به این که فواصل روی استوانه ي مدّرج متحرک )غالف متحرک( نشان  دهند ه ي 0/001 اینچ است، 
فکر می کنید فاصله ي موجود نسبت به 0/001 اینچ واقعي چند برابر بزرگ شده است؟ روش تعیین این نسبت 

را بنویسید.  
 3- چنان چه پس از مماس شدن، سطح فک متحرک میکرومتر با قطعه کار استوانه ي متحرک )غالف متحرک( 

در جهت سفت کردن پیچانده شود چه اشکالي در میکرومتر ایجاد مي شود؟ توضیح دهید.
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فصل 5
آزمایش 2

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطرهای 
محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر 

اندازه گیر خارج اینچی

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 3 

دستور کار اندازه گیری قطر های میل لنگ موتور احتراق داخلی با میکرومتر میلي متري

توصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  
4- میکرومتر را کمی بیش تر از اندازه ي قطعه کار باز کنید.  

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

7- سعی کنید خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  

8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه ي میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومتر  این آزمایش را مورد مطالعه قرار دهید روش و درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  

3- قطعه کار و میکرومتر اندازه گیر خارج را روی صفحه صافی قرار دهید.  
4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر اندازه گیر خارج در اختیار را در برگ گزارش بنویسید.  

5- قط��ر محوره��ای میل لنگ موتور احتراق داخلی را با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري اندازه بگیرید و نتیجه 
را در جدول مربوطه یادداشت نمایید.  

6- با تغییر موقعیت میکرومتر روی محورها، اندازه گیری را دوبار تکرار کنید و نتایج را در جدول بنویسید.  
7- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  

8- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانید و پاسخ دهید.
9- یک بار گزارش اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.

10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید. 
ارزش يابي آزمايش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 3

گزارش اندازه گیری میل لنگ موتور احتراق 
داخلی با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر اندازه گیر خارج با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ي اندازه گیری ..........میلی متر

2- میل لنگ موتور احتراق داخلی

          شکل 3-5- میل لنگ موتور احتراق داخلی

جدول 3-5- اندازه گیری میل لنگ موتور احتراق داخلی با میکرومتر اندازه گیر خارج میلي متري

D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1 

میانگین اندازه ها

میانگین کل : 

پرسش آزمایش 
1- چرا قاب )کمان( میکرو متر با گستره ي اندازه گیري 50 میلي متر به باال را سوراخ دار مي سازند؟

2-چگونه مي توان درستي اولیه ي فک هاي میکرومتر )50-25( میلي متر راکنترل نمود؟
3- چه تدابیري به کار بردید تا میکرو متر دقیقاً روي محور هاي میل لنگ قرار گرفت؟
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فصل 5
آزمایش 3

پاسخ نامه ي  پرسش های اندازه گیری میل لنگ 
موتور احتراق داخلی با میکرومتر اندازه گیر 

خارج میلي متري 

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 4 

دستور کار اندازه گیری قطر های میل لنگ موتور احتراق داخلی با میکرومتر اينچي

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  
4- میکرومتر را کمی بیش تر از اندازه ي قطعه کار باز کنید.  

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

7- سعی کنید حتی المقدورخود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  
8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه ي میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از اندازه گیری،  دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومتر اندازه گیر خارج مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید روش درجه بندی آن 

را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر اندازه گیر خارج را روی صفحه صافی قرار دهید.  

4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر را در برگ گزارش آزمایش بنویسید.  
5- قطر محورهای میل لنگ موتور احتراق داخلی را با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچي اندازه بگیرید و نتیجه را در 

جدول مربوطه یادداشت نمایید.  
6- با تغییر موقعیت میکرومتر روی هر محور، هر اندازه گیری را تا دوبار تکرار کرده و نتیجه را در جدول بنویسید.  

7- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  
8- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانید و پاسخ دهید.

9- یک بار گزارش اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.

10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید. 

ارزش يابي آزمايش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 4

گزارش اندازه گیری قطر محورهای میل لنگ موتور 
احتراق داخلی با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچی

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر اندازه گیر خارج با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ي اندازه گیری .......... اینچ

2-میل لنگ موتور احتراق داخلی پراید

 شکل 4-5- میل لنگ موتور احتراق داخلي

جدول 4-5- اندازه گیری قطر محورهای چار شاخ گاردان با میکرومتر اندازه گیر خارج اینچی

D9D8D7D6D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها

پرسش آزمایش 
1- کدام یک از قسمت های میکرومتر بیش تر در معرض سایش قرار دارند؟ سازنده چه تدابیری برای رفع این 

مشکل اندیشیده است؟
2- در روی پالک مشخصات میکرومتر در اختیار، چه اطالعاتی نوشته شده است؟

3- آیا قبل از شروع اندازه گیري، صفر میکرومتر را کنترل نمودید؟ چگونه؟ در صورت عدم تطابق خط صفر 
استوانه ي متحرک بر خط صفر استوانه ي ثابت و وجود خطا در میکرومترچگونه آن  را رفع  مي کنید؟ 
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فصل 5
آزمایش 4

پاسخ نامه ي  پرسش های اندازه گیری میل لنگ 
موتور احتراق داخلی با میکرومتر اندازه گیر 

خارج اینچي 

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 5

دستور کار اندازه گیری طول سوراخ هاي نیم ياتاقان با میکرومتر عمق سنج

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتي

1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- با توجه به اندازه طول سوراخ نیم یاتاقان میله  ي مناسب روی میکرومتر سوار کنید.  
4- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  

5- نزدیک به اندازه ي قطعه حتماً از دسته ي جغجغه استفاده شود و جغجغه نه بار چرخانده شود.
6- دقت شود قبل از استفاده از میکرومتر قفل آن باز باشد.  

7- سعی کنید خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  

انجام کار

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومتر عمق سنج مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید و روش درجه بندی آن را 

مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر عمق سنج را روی صفحه صافي قرار دهید.  

4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر عمق سنج در اختیار را در برگ گزارش بنویسید.  
5- طول یکي از س��وراخ هاي طرفین نیم یاتاقان را با میکرومتر عمق س��نج میلي متري پنج بار اندازه بگیرید و نتیجه 

را در جدول مربوطه یادداشت نمایید. )درتکرار اندازه گیري، وسیله را از کار جدا کنید( 
6- طول یکي از سوراخ هاي طرفین نیم یاتاقان را با میکرومتر عمق سنج اینچی پنج  بار اندازه بگیرید و نتیجه را در 

جدول مربوطه یادداشت نمایید. )درتکرار اندازه گیري، وسیله را از کار جدا کنید(
7-مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

8- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانید و پاسخ دهید.
9- یک بار گزارش اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.
10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش يابي آزمايش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 5

گزارش اندازه گیری طول سوراخ هاي نیم یاتاقان 
موتور احتراق داخل با میکرومتر عمق سنج

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر عمق سنج با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ي اندازه گیری .......... میلی متر

2- میکرومتر عمق سنج با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ي اندازه گیری .......... اینچ
3- یاتاقان موتور احتراق داخلی

                                                                                                                      شکل 5-5- اندازه گیري نیم ياتاقان 

جدول 5-5- اندازه گیری طول سوراخ هاي نیم یاتاقان با میکرومتر عمق سنج

اندازه ها  به میلی متراندازه ها به اینچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها : میانگین اندازه ها : 

پرسش آزمایش 
1- روش تنظیم صفر میکرومتر عمق سنج را با رسم شکل بنویسید؟

2- آیا تعویض میله های میکرومتر عمق سنج باعث خطا در وسیله ي اندازه گیری نمی شود؟ چرا؟
3-در صورت عدم تطابق خط صفر استوانه ي متحرک )غالف متحرک( بر خط صفر استوانه ي ثابت )غالف 

ثابت(، روش نتظیم آن چگونه است؟
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فصل 5
آزمایش 5

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری طول 
سوراخ هاي نیمه یاتاقان موتور احتراق داخلی با 

میکرومتر عمق سنج

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 6

دستور کار اندازه گیری پهنای شیار قطعه ي ناوداني با میکرومتر اندازه گیر داخل

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  
4- میکرومتر را کمی بیش تر از اندازه ي قطعه کار باز کنید.  

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

7- سعی کنید خود را عادت داده تا از دسته ي جغجغه استفاده کنید.  
8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه ي میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومت��ر اندازه گی��ر داخل مورد اس��تفاده در ای��ن آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهید روش 

درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر را روي صفحه صافي قرار دهید.

4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر اندازه گیر داخل را در برگ گزارش بنویسید.  
5- پهنای ش��یار قطعه ي ناودانی را ب��ا میکرومتر اندازه گیر داخل میلي متري در پن��ج نقطه اندازه بگیرید و 

نتیجه را در جدول مربوطه یادداشت نمایید.  
6- اندازه گیری فوق را یک بار دیگر تکرار کنید و مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید.  

7- پهنای ش��یار قطعه ي ناودانی را با میکرومتر اندازه گیر داخل اینچی در پنج نقطه اندازه بگیرید و نتیجه 
را در جدول مربوطه یادداشت نمایید.  

8- اندازه گیری فوق را یک بار دیگر تکرار کنید و مقادیر به دست آمده را در جدول بنویسید.  
9- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.  

10- پرسش هاي فصل را به دقت بخوانید و پاسخ دهید.
11- یکبار گزارش اندازه گیري را مطالعه و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید. 

12- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  



143

ارزش يابي آزمايش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

دقت در ساخت 
پا به پای اندازه گیری 

پیشرفت 
می کند
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فصل 5 
آزمایش 6

گزارش اندازه گیری پهنای شیار قطعه ي ناوداني 
با میکرومتر اندازه گیر داخل

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر اندازه گیر داخل با قابلیت تفکیک .......... میلی متر و گستره ي اندازه گیری .......... میلی متر

2- میکرومتر اندازه گیر داخل با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ي اندازه گیری .......... اینچ
3- قطعه ي ناوداني

                                                                      

      

                                                                                  شکل 6-5- اندازه گیري  پهناي شیار قطعه ي ناوداني 

جدول 6-5- اندازه گیري  پهناي شیار قطعه ي ناوداني با میکرومتر اندازه گیر داخل میلي متري

اندازه  ها به میلی متراندازه ها به اینچ

D5D4D3D2D1D5D4D3D2D1

میانگین اندازه ها : میانگین اندازه ها : 

پرسش آزمایش 
1- جهت چرخش پیچ فک متحرک این میکرو متر چگونه  است؟ چپ گرد یا راست گرد؟ چرا؟

2- روش تنظیم اندازه ي پایه میکرومتر )تنظیم صفر( چگونه است؟
3- آیا این نوع میکرومتر ها با گستره ي )25-0( میلي متر نیز ساخته مي شوند؟ چرا؟
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فصل 5
آزمایش 6

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری پهنای شیار 
قطعه ي ناوداني با میکرومتر اندازه گیر داخلي 

میلي متري

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 7

دستور کار اندازه گیری بلوک موتور احتراق داخلی با میکرومتر سه فکه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی 

1- میز کار، صفحه صافي، قطعه کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- فک های میکرومتر را با پارچه ي تنظیف مخصوص تمیز کنید.  

3- با توجه به اندازه ي قطر سیلندرها میکرومتر سه فکه ي مناسب انتخاب کنید.  
4- از تنظیم بودن صفر میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.  

5- نزدیک به اندازه قطعه حتماً از دسته جغجغه استفاده شود.  
6- دقت شود قبل از استفاده از میکرومتر، قفل آن باز باشد.  

7- سعی کنید خود را عادت داده تا از دسته جغجغه استفاده کنید.  
8- در یک اندازه گیری صحیح، کافی است جغجغه میکرومتر سه بار چرخانده شود.  

انجام کار

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- میکرومتر سه فکه مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید و روش درجه بندی 

آن را مرور و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قطعه کار و میکرومتر سه فکه را روی صفحه صافي قرار دهید.  

4- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری میکرومتر سه فکه ي در اختیار را در برگ گزارش بنویسید.  
5- قطر هر یک از س��یلندرهای موتور احتراق داخلی را در س��ه مقطع باال، وس��ط و پایین را اندازه بگیرید و 

نتیجه را در جدول بنویسید.
6-با جا به جا کردن موقعیت میکرومتر درمحدودة همان مقاطع، اندازه گیري را یک بار دیگر تکرار کنید

7- مقدار میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در محل مربوطه بنویسید.
8- پرسش هاي آزمایش را به دقت بخوانیدوپاسخ دهید.  

9-یک بار گزارش اندازه گیري را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.
10- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید. .  

ارزشیابي آزمايش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 5 
آزمایش 7

گزارش اندازه گیری قطر سیلندرهای بلوک موتور 
احتراق داخلی به وسیله میکرومتر سه فکه ی 

میلی متری

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- میکرومتر سه فکه با قابلیت تفکیک .......... میلي متر و گستره اندازه گیری .......... میلي متر

2- بلوک موتور احتراق داخلي

     

                                                                                                                شکل 7-5-بلوك موتور احتراق داخلي

جدول 7-5- اندازه گیری بلوک موتور احتراق داخلی با میکرومتر سه فکه میلي متری

D4D3D2D1

باالوسطپایینباالوسطپایینباالوسطپایینباالوسطپایین

میانگین اندازه ي هر مقطع

میانگین کلی اندازه ي هر قطر

پرسش آزمایش : 
1- مزایاي اندازه گیری قطر داخلی سیلندرها با میکرومتر سه فکه، نسبت به میکرومتر اندازه گیر داخلي از نوع 

دو فکه را بنویسید.  
2- آیا با میکرومترهای سه فکه می توان پهنای شیارها و شکاف ها را اندازه  گرفت؟ چرا؟

3- در خصوص بروز خطا هاي مثلثاتي و خطاي عدم هم محوري در اندازه گیري با میکرومتر سه فّکه را شرح دهید.
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فصل 5
آزمایش 7

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطر 
سیلندرهای بلوک موتور احتراق داخلی با 

میکرومتر سه فکه ی میلی متری

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :

مالحظات:
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فصل ششم
اندازه گيري با ساعت اندازه گيري

وس��ايل اندازه گيري که تاکنون با آن ها کار کرديد عموماً از آن ها براي عمليات اندازه گيري اس��تفاده  مي شد 
و قابلي��ت تفکي��ك آن ها در مح��دوده ي 0/1 ميلي متر )کوليس ورنيه( تا 0/01 ميلي متر )ميکرومتر( قرار داش��ت و 

همچنين خواندن آن ها نيز به لحاظ تطابق خطوط و کوچك را بودن تقسيمات کمي مشکل بود.
ليکن ساعت هاي اندازه گيري، اندازه هاي کوچك را در مقياس بزرگ نشان داده، در برابر تغيير اندازه، به لحاظ 
مکانيزم عمل، بسيار حساس بوده و خواندن آن ها نيز راحت تر از کوليس و ميکرومتر است. در اين فصل با آزمايش 

هايي که پيش بيني شده نحوه ي کار با ساعت هاي اندازه گيري و کسب مهارت الزم آموزش داده مي شود.
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هنرجو پس از انجام تمرین های این فصل قادر است : 

1- آماده سازي و تنظیم اولیه ي ساعت های اندازه گیری را برای عملیات اندازه گیری و کنترل انجام دهد.  

2- انواع عملیات اندازه گیری و کنترل را با ساعت های اندازه گیری تا دقت 0/01 میلي متر انجام دهد.  

3- مهارت الزم را در استفاده از ساعت ها را کسب کند و از آن ها حفاظت و نگهداری نماید.  

هدف های رفتاری

اين فصل شامل آزمايش های زير می باشد  : 
آزمايش 1 : اندازه گيری قطعه ي  پله ای با ساعت اندازه گيری 

آزمايش 2 : اندازه گيری مقدار خارج از مرکزيت )لنگی( قطعه  لنگ
آزمايش 3 :  کنترل گونيايی با ساعت حساس )ساعت کنترل( 

آزمايش 4 : اندازه گيری و کنترل زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيری و کمك ماشين تراش روميزی
آزمايش 5 : اندازه گيري و کنترل دايره اي بودن استوانه با ساعت اندازه گيری و کمك ميزگردان

ارزش يابي فصل 

مهر و تأييد جمعآزمايش 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1
آزمايشگاه




