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آزمايش 1

دستور کار اندازه گيری قطعه ي پله ای با ساعت اندازه گيری

توصتوصتوصيه 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- ساعت اندازه گيری و متعلقات آن را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

5- با فشار دادن سر ميله ي اندازه گيری و تغيير مکان ميله ي اندازه گيری، عقربه های ساعت را جابه جا نموده 
و سپس با رها کردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل نماييد.  

6- از سالم بودن بند و بست های نگه دارنده ي ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  
7- با قطع و وصل کردن کليد پايه ي مغناطيسی، از سالم بودن آهن ربای آن اطمينان حاصل نماييد.  

8- برای آزاد کردن طوقه ي متحرک پيچ طوقه، کم تر از نيم دور باز شود.  
9- از سفت کردن زياد پيچ قفل طوقه خودداری شود.  

10- از آن جا که س��اعت های اندازه گير ي در برابر ضربه بس��يار حس��اس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به 
ساعت اندازه گيری خودداری شود.  

11- بهتر است نتايج 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 نتايج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد.  

2- قابليت تفکيك و گس��تر ه ي اندازه گيري س��اعت اندازه گيری در اختيار را در کاربرگ گزارش اندازه گيری 
بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيری و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهيد و روش 
درجه بندی آن را مرور  و خواندن آن را تمرين کنيد.  

4- با راهنمايی هنر آموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيری را روی نگه دارنده سوار کنيد.  
5- قطعه کار و ساعت اندازه گيری را روی صفحه  صافی به گونه ای قرار دهيد که بتوانيد ارتفاع پله ها و صفحه 

مدرج ساعت اندازه گيری را مشاهده کنيد.  
6- با فعال کردن پايه ي مغناطيسي موقعيت ساعت را ثابت کنيد.

7- با شل کردن پيچ قفل طوقه آن را آزاد کنيد.  
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8- سر ميله ي اندازه گيری ساعت را روی صفحه  صافی قرار دهيد به گونه ای که اوالً بر آن مماس شده و ثانياً 
دور صفحه، بزرگ تحت فشردگي قرار گيرد.   1

4
بر آن عمود شود و ثالثاً عقربه ي بزرگ در حدود

9- با چرخاندن طوقه ي متحرک، صفر صفحه بزرگ ساعت را زير عقربه بزرگ بياوريد.
10- ضم��ن قفل کردن طوقه ي متحرک، موقعيت عقربه ي کوچك و بزرگ س��اعت را در جدول يادداش��ت 

کنيد.  
11- قطعه کار رابه زير س��اعت اندازه گيري به گونه اي هدايت کنيد که س��ر ميله ي اندازه گيری ساعت روی 

سطح اولين پله قرار گيرد.  
12- موقعيت جديد عقربه ي کوچك و بزرگ ساعت را در جدول بنويسيد.  

13- با توجه به مقادير خوانده شده، مقدار ارتفاع اولين پله  را مشخص کنيد.  
14- سطح اولين پله را به منزله ي سطح مبنا در نظر بگيريد و ارتفاع ساير پله ها را اندازه بگيريد.  

15- مقدار ارتفاع پله ها را محاسبه کنيد. 
16- يك بار گزارش نتايج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

17- پرسش های آزمايش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
18- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش

مهر وتأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيری
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فصل 6 
آزمایش 1

گزارش اندازه گیری قطعه ي پله ای با ساعت 
اندازه گیری

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيك ......ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري ..........ميلي متر

2- نگه دارنده ي ميله ای با پايه ي مغناطيسی
3- قطعه ي پله ای

                                                                                                 

                                                                                                          شکل 1-6- اندازه گیري قطعه ي پله اي

جدول 1-6- اندازه گيری قطعه ي پله ای با ساعت اندازه گيری

H5H4H3H2H1 

موقعيت عقربه های ساعت اندازه گيری

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
کوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
کوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
کوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
کوچك

عقربه ي 
بزرگ

عقربه ي 
کوچك

مقدار ارتفاع پله ها

پرسش آزمایش : 
1- علل فشرده کردن عقربه ي  ساعت در شروع اندازه گيری چيست؟

2- چنان چه سر ميله ي اندازه گيری بر سطح عمود نباشد چه اتفاقی می افتد؟

3- هرگاه ارتفاع پله ها از گستر ه ي اندازه گيري ساعت بيش تر باشد برای اين اندازه گيری چه پيش نهادی داريد؟
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فصل 6
آزمایش 1

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطعه ي 
پله ای با ساعت اندازه گیری

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 2

دستور کار اندازه گيری مقدار خارج از مرکزيت )لنگی( قطعه ي لنگ

توصتوصتوصيه 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- قطعات جناقی يا دستگاه مرغك مورد استفاده در اين آزمايش را تميز کنيد.  
4- ساعت اندازه گيری و متعلقات آن را کاماًل تميز کنيد.  

5- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  
6- با فش��ار دادن س��ر ميله ي اندازه گيری و تغيير م��کان ميله ي اندازه گيری، عقربه های س��اعت را جابه جا 
نموده و س��پس، با رها کردن و برگش��ت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل 

نماييد.  
7- با استفاده از کليد قطع و وصل پايه ي مغناطيسی از سالم بودن آهن رباي آن اطمينان حاصل کنيد.  

8- از سالم بودن بند و بست های نگه دارنده ي ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  
9- برای آزاد کردن طوقه ي متحرک پيچ طوقه، کم تر از نيم دور باز شود.  

10- از سفت کردن زياد پيچ قفل طوقه خودداری شود.  
11- چون ساعت های اندازه گيری در برابر ضربه حساس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به ساعت اندازه گيری 

خودداری شود. 
12- در انتخاب ساعت اندازه گيری دقت شود که مقدار لنگی قطعه کار از گستره اندازه گيری ساعت کم تر باشد.

13- بهتر است نتايج 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 نتايج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد .  

2- قابليت تفکيك و گستر ه ي اندازه گيري ساعت اندازه گيری در اختيار را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنويسيد.  
3- س��اعت اندازه گيری و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد و روش 

درجه بندی آن را مرور  و خواندن آن را تمرين کنيد.  
4- با راهنمايی هنرآموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيری را روی نگه دارنده سوار کنيد.  

5- قطعات جناقی و يا دستگاه مرغك را روی صفحه  صافی قرار دهيد.  
6- قطع��ه ي لن��گ را مابين دو مرغك دس��تگاه مرغك ببنديد و آن  را محکم کنيد چنان چه در آزمايش��گاه 
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دستگاه مرغك وجود ندارد از دو عدد جناقي استفاده کنيد. 
7- قطعه کار را بچرخانيد تا باالترين نقطه ي آن در سمت باال قرار گيرد.  

8- ساعت اندازه گيری را روی صفحه  صافی و در نزديکی قطعه کار قرار دهيد.  
9- با ُشل کردن پيچ قفل طوقه، آن را آزاد کنيد.  

10- سِر ميله اندازه گير ساعت را روی پائين ترين قسمت لنگ قطعه کار قرار دهيد، به گونه ای که اوالً بر آن 
دور صفحه ي بزرگ تحت فشردگی  1

4
مماس شده و ثانياً بر آن عمود شود و ثالثاً عقربه ي بزرگ ساعت به اندازه ي 

قرار گيرد.  
11- با چرخاندن قطعه کار به چپ و راست باالترين نقطه  ي روی محيط لنگ را مشخص کنيد.  

 توجه : محلی که عقربه ي بزرگ ساعت تغيير عالمت می دهد، باالترين نقطه لنگ است.  
12- صفر صفحه ي بزرگ ساعت را زير عقربه ي بزرگ بياوريد و طوقه ي متحرک را قفل کنيد.  

13- موقعيت عقربه ي کوچك و بزرگ ساعت را خوانده و در جدول بنويسيد.  
14- قطعه کار را در محل خود به آرامي و به اندازه ي 180 درجه بچرخانيد.  

15- مقداری را که عقربه ي کوچك و بزرگ نشان می دهند بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
16- اين آزمايش را يك بار ديگر تکرار کنيدو نتايج را در جدول بنويسيد.  

17- با توجه به مقادير اندازه گيری شده، مقدار لنگی را محاسبه کنيد.  
18- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

19- يك بار گزارش نتايج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
20- پرسش های آزمايش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

21- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيری
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فصل 6 
آزمایش 2

گزارش اندازه گیری قطعه ي لنگ با ساعت 
اندازه گیری

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيك ............... ميلي متر و قابليت تفکيك .................ميلي متر

2- نگه دارنده ي ميله ای با پايه ي مغناطيسی
3- دستگاه مرغك يا جناقي

4- قطعه ي لنگ
                                                                                                      

                                                                                      شکل 2-6- اندازه گیري قطعه  لنگ                                                        

جدول 2-6- اندازه گيری لنگی قطعه با ساعت اندازه گيری

موقعيت عقربه های ساعت اندازه گيری

مرتبه 1مرتبه 2

موقعيت عقربه ي کوچكموقعيت عقربه ي بزرگموقعيت عقربه ي کوچكموقعت عقربه ي بزرگ

مقدار لنگی

مقدار ميانگين لنگی : 

پرسش آزمایش : 
1- استقرار قطعه ي لنگ را روی دو عدد جناقی و بين دو مرغك ترسيم و پيرامون خطا هاي احتمالي هر يك 

بحث و نتيجه گيری کنيد.  
2- با توجه به اينکه سطح جانبی لنگ ممکن است پستی و بلندی داشته باشد، برای حرکت سر اندازه گير 

ساعت روی يك محيط مشخص چه پيش نهادی داريد؟
3- با توجه به روش اين آزمايش، روش کنترل دايره اي بودن ميله ها را با رسم شکل بنويسيد.  
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فصل 6
آزمایش 2

پاسخ نامه  ي پرسش های اندازه گیری قطعه  لنگ با 
ساعت اندازه گیری

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 3

دستور کار کنترل گونيايی با ساعت حساس )ساعت کنترل(

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه  صافی، و دست های خود را ميز کنيد.  

2- سطوح قطعه کار مورد اندازه گيری را تميز کنيد.  

3- کوليس ارتفاع سنج و ساعت اندازه گيری و متعلقات آن را کاماًل تميز کنيد.  

4- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

5- از سالم بودن کوليس ارتفاع سنج اطمينان حاصل نماييد.  

6- با توجه به اينکه اين نوع ساعت اندازه گيری مخصوص کنترل می باشد گستر ه ي اندازه گيري آن محدود و کم  است 

و هم چنين ميله ي اندازه گيری آن می تواند حول مفصل خود 180 درجه جابه جا ش��ده و بر حس��ب نوع کار حالت بگيرد لذا 

الزم در کار با اين نوع ساعت دقت شود.

7- با فش��ار دادن س��ر ميله ي اندازه گيری در دو جهت، رها کردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از 

حساسيت ساعت اطمينان حاصل نماييد.  

8- چون س��اعت های اندازه گيری در برابر ضربه بس��يار حس��اس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به آن ها خودداری 

شود.  

9- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن ها را اصالح کرد.  

انجام کار  

1- قبل از عمل اندازه گيری، دستور کار، کاربرگ نتايج و قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت مطالعه کنيد .  

2- قابليت تفکيك و گستر ه ي اندازه گيرِي ساعِت در اختيار را در کاربرگ گزارش اندازه گيری بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيري و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و بررسی قرار دهيد  و روش درجه بندی 

آن را مرور  و خواندن آن را تمرين کنيد.  

4- شاخك کوليس ارتفاع سنج را از روی آن باز کنيد.  

5- با راهنمايی هنر آموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيری را روی کوليس ارتفاع سنج سوار کنيد.  

6- در روي  يک��ي از اض��الع قطع��ه کار  طولی را به فاصله ي تقريبي10 ميلي مت��ری از باال و 10 ميلي متر ي از پايين 

مشخص و خطي با مداد ترسيم کنيد.  
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7- قطعه کار و مجموعه ي ساعت را روی صفحه  صافی و در مجاورت هم قرار دهيد.  

8- با جابه جا کردن کشوی کوليس، سِر ميله ي اندازه گيری ساعت را بر سطح قطعه کار و در فاصله  ي 10 ميلي متری 

از لبه ي بااليی آن )نقطه ي مش��خص ش��ده در باال( مماس نماييد و سپس، با پيچ قفل کشوی کوليس ارتفاع سنج، موقعيت 

ايجاد شده را ثابت کنيد.  

9- عقربه ي ساعت را در حدود نيم دور صفحه ساعت تحت فشردگی قرار دهيد.  

10- با چرخاندن طوقه ي متحرک، صفر صفحه را زير عقربه بياوريد.  

11- مقداری را که کوليس ارتفاع سنج نشان می دهد در جدول يادداشت کنيد.  

12- پيچ قفل کشوی ساعت را به آرامی و کم تر از نيم دور باز کنيد تا سِر ميله ي اندازه گيری روی نقطه ي دوم و در 

پايين سطح قطعه کار قرار گيرد.  

13- در مسير حرکت کشويی، با دست نيز آن را هدايت نماييد تا از حرکت سريع آن جلوگيری شود. ضمناً در روی 

نقطه ي مشخص شده ي پايين، آن را متوقف کنيد.  

14- پس از رسيدن سر اندازه گيری ساعت روی نقطه ي پايين، کشوی را قفل کنيد.  

15- مقداری را که کوليس ارتفاع سنج نشان می دهد در جدول يادداشت کنيد.  

16- با توجه به مقدار تنظيمی در باال و اندازه ي خوانده شده  در پايين، مقدار انحراف سطح را تعيين کنيد.  

17- عمليات باال را يك بار ديگر تکرار کنيد.

18- با توجه به مقدار انحراف و طول حرکت ساعت، مقدار زاويه  ي انحراف را حساب کنيد.    

19- ميانگين مقدار انحراف و مقدار زاويه را به دست آوريد.  

20- يك بار گزارش نتايج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  

21- پرسش های آزمايش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

22- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.

ارزشيابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيری
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فصل 6 
آزمایش 3

گزارش کنترل گونیایی با ساعت حساس )ساعت 
کنترل(

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر

2- کوليس ارتفاع سنج ميلی متری
3- صفحه ي چهارگوش ) قطعه کار(     

                                                                                                                شکل 3-6-کنترل گونیایي     

                                    

جدول 3-6- کنترل گونيايی با ساعت اندازه گيری

مرتبه 1مرتبه 2

موقعيت عقربه ي 
ساعت در پايين

موقعيت عقربه ي 
ساعت در باال

فاصله ي دو 
نقطه

موقعيت عقربه ي 
ساعت در پايين

موقعيت عقربه ي 
ساعت در باال

فاصله ي دو 
نقطه

مقدار انحراف به ميلي متر : مقدار انحراف به ميلي متر : 

مقدار زاويه ي انحراف : مقدار زاويه ي  انحراف : 

مقدار ميانگين انحراف زاويه اي : مقدار ميانگين انحراف طولی : 

پرسش آزمایش : 
1- چنان چه کوليس ورنيه ارتفاع سنج در اختيار نباشد چه روشی برای انجام اين آزمايش پيش نهاد می کنيد؟ با 

رسم شکل شرح دهيد.  
2- آيا در اين آزمايش عمود نبودن سر ميله ساعت اندازه گيری ايجاد خطا می نمايد؟ چرا؟

3-تراز نبودن ميز و صفحه صافي، که مجموعه ي ساعت و قطعه کار روي آن قرار می گيرد، چه اثري در نتايج 
آزمايش دارد؟ چرا؟

H
Tan

L
θ =
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فصل 6
آزمایش 3

پاسخ نامه ي پرسش های کنترل گونیایی با ساعت 
حساس )ساعت کنترل(

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 4

دستور کار اندازه گيری زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيری و کمک ماشين تراش روميزي

توصتوصتوصيه 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- ساعت اندازه گيری و متعلقات آن را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

5- با فشار دادن سِر ميله ي اندازه گيری و تغيير مکان ميله ي اندازه گيری، عقربه های ساعت را جا به جا نموده 
و سپس  با رها کردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل کنيد.  

6- با استفاده از کليد قطع و وصل پايه ي مغناطيسی از سالم بودن آهن ربای آن اطمينان حاصل کنيد.  
7- از سالم بودن بند و بست های نگه دارنده ي ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

8- برای آزاد کردن طوقه ي متحرک، پيچ طوقه کم تر از نيم دور باز شود.  
9- از سفت کردن زياد پيچ قفل طوقه خودداری شود.  

10- چون س��اعت های اندازه گيری در برابر ضربه بس��يار حس��اس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به ساعت 
اندازه گيری خودداری شود.  

11- بهتر است نتايج با مداد نوشته شود تا در صورت نياز بتوان آن ها را اصالح کرد.  

انجام کار  

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

2- قابليت تفکيك و گس��تر ه ي اندازه گيري س��اعت اندازه گيری در اختيار را در کاربرگ گزارش اندازه گيری 
بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيری و متعلقات مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهيد و روش 
درجه بندی آن را مرور  و خواندن آن را تمرين کنيد.  

4- با راهنمايی هنرآموز آزمايشگاه، ساعت اندازه گيری را روی نگه دارنده سوار کنيد.  
5- مخروط مورد اندازه گيری را بين دو مرغك ماشين تراش روميزي ببنديد.  

6- س��اعت اندازه گيری را روی س��وپرت ماش��ين تراش روميزي قرار دهيد و با فعال کردن کليد مغناطيس 
موقعيت آن را ثابت کنيد.  

7- با شل کردن پيچ قفل، ميله ي اندازه گيری طوقه را آزاد کنيد.  
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8- س��ر ميله اندازه گيری س��اعت را روی قطر بزرگ مخروط و در فاصله ي تقريباً 10 ميلي متری از لبه ي آن 
قرار دهيد به گونه ای که اوالً بر آن مماس شده و ثانياً بر آن عمود شود. ثالثاً عقربه ي بزرگ ساعت تحت فشردگی 

قرار گيرد.  
9- ب��ا چرخاندن طوق��ه ي متحرک، صفر صفحه بزرگ س��اعت را زير عقربه ي بزرگ ق��رار دهيد و طوقه ي 

متحرک را قفل کنيد.  
10- موقعيت عقربه ي کوچك و بزرگ ساعت را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  

11- مقداری که سوپرت نشان می دهد را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
12- با اس��تفاده از سوپرت دستی س��ِر ميله ي اندازه گيری ساعت را به نزديکی قطر کوچك و در فاصله 10 

ميليتری آن بياوريد.  
13- مقداری را که عقربه ي کوچك و بزرگ نشان می دهند را بخوانيد و در جدول بنويسيد.  

14- مقداری را که سوپرت نشان می دهد بخوانيد و در جدول بنويسيد.  
15- اين آزمايش را يك بار ديگر تکرار کنيد و نتايج به دست آمده را در جدول بنويسيد.  

16- با توجه به مقادير اندازه گيری شده، مقدار زاويه ي مخروط را محاسبه کنيد.  
17- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

18- يك بار گزارش نتايج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را در آن انجام دهيد.  
19- پرسش های آزمايش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

20- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزشيابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيری
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فصل 6 
آزمایش 4

گزارش اندازه گیری زاویه  ي مخروط با ساعت 
اندازه گیری و کمک ماشین تراش

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر

2- نگه دارنده ي ميله ای با پايه ي مغناطيسی
3- ماشين تراش روميزي 

4- مخروط                    
                                                                                             

                                                                                            شکل 4-6-اندازه گیري زاویه ي مخروط    

                  

پرسش آزمایش : 
1- چنان چه ماشين تراش روميزي در اختيار نباشد برای انجام اين آزمايش و مشخص کردن فاصله ي طولی چه 

روشی را پيش نهاد می کنيد با رسم شکل شرح دهيد.  
2- با توجه به اين آزمايش، روش اندازه گيری زاويه ي شيب سطوح شيبدار را با رسم شکل شرح دهيد.  

3- چنان چه پيچ قفل طوقه ي ساعت را زياد سفت کنيد چه اتفاقی می افتد؟

جدول4-6- اندازه گيری زاويه ي مخروط با ساعت اندازه گيری و کمك ماشين تراش

اندازه ها روي قطر بزرگاندازه ها روي قطر کوچك

مقداری که سوپرت 

نشان می دهد

مقداری که عقربه ي 

بزرگ نشان می دهد

مقداری که عقربه ي 

کوچك نشان می دهد

مقداری که سوپرت 

)L(نشان می دهد

مقداری که عقربه ي 

)H( بزرگ نشان می دهد

مقداری که عقربه ي 

کوچك نشان می دهد

  مقدار زاويه:                                                        مقدار زاويه:

مقدار ميانگين زاويه :                                            زاويه رأس مخروط:

H
2 L

Tanθ =
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فصل 6
آزمایش 4

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری زاویه 
مخروط با ساعت اندازه گیری و کمک 

ماشین تراش

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 5

دستور کار اندازه گيری و کنترل مدّوري استوانه با ساعت اندازه گيری و کمک ميزگردان

توصتوصتوصيه 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- ساعت اندازه گيری و متعلقات آن را کاماًل تميز کنيد.  

4- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

5- با فشار دادن سِر ميله ي اندازه گيری و تغيير مکان ميله ي اندازه گيری، عقربه های ساعت را فشرده کنيد 
و سپس،  با رها کردن و برگشت سريع و يك نواخت آن به حالت اوليه، از حساسيت ساعت اطمينان حاصل کنيد.  

6- از سالم بودن بند و بست های نگه دارنده ي ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نماييد.  

7- با قطع و وصل کردن کليد پايه ي مغناطيسی از سالم بودن آهن ربای آن اطمينان حاصل نماييد.  

8- برای آزاد کردن طوقه ي متحرک، پيچ طوقه کم تر از نيم دور باز شود.  

9- از سفت کردن زياد پيچ قفل طوقه خودداری شود.  

10- چون س��اعت های اندازه گيری در برابر ضربه بس��يار حس��اس اند، از وارد کردن هر گونه ضربه به ساعت 
اندازه گيری خودداری شود.  

11- بهتر است نتايج 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 نتايج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد .  

2- قابليت تفکيك و گس��تر ه ي اندازه گيري س��اعت اندازه گيری در اختيار را در کاربرگ گزارش اندازه گيری 
بنويسيد.  

3- ساعت اندازه گيری و متعلقات مورد استفاد ه  در اين آزمايش را مورد مطالعه  و بررسي قرار دهيد و روش 
درجه بندی آن را مرور و خواندن آن را تمرين کنيد.  

4- ميزگردان مورد استفاده در اين آزمايش را مورد مطالعه و يررسي قرار دهيد و نحوه ي آماده سازي و تعداد 
چرخش دسته ي آن را باراهنمايي هنرآموزآزمايشگاه، به ازاي 30 درجه مشخص کنيد.

5- استوانه ي مورد اندازه گيری را به ميزگردان ببنديد. 
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6- با راهنمايی هنرآموزآزمايشگاه، ساعت اندازه گيری را روی نگه دارنده سوار کنيد.  
7- س��اعت اندازه گيری را روی صفحه صافي قرار دهيد و با فعال کردن کليد مغناطيس، موقعيت آن را ثابت 

کنيد.
8- مجموعه ي صفحه صافي و ساعت اندازه گيري را به نزديکي ميز گردان بياوريد. 

9- با شل کردن پيچ قفل، طوقه آن را آزاد کنيد.  
10- س��ِر ميله اندازه گيری س��اعت را به سطح جانبي اس��توانه تماس دهيد به گونه ای که اوالً بر آن مماس 
ش��ده و ثانياً بر آن عمود ش��ود. ثالثاً عقربه ي بزرگ س��اعت به اندازه نصف گستر ه ي اندازه گيري آن تحت فشردگی 

قرار گيرد.  
11- ب��ا چرخان��دن طوقه ي متحرک، صفر صفحه ي بزرگ س��اعت را زير عقربه ي ب��زرگ بياوريد و طوقه ي 
متحرک را قفل کنيد. با اس��تفاده از دس��ته ی  ميزگردان و تعداد دوري که براي 30 درجه دوران اس��توانه مشخص 
کرديد، مقدار انحراف قطر اس��توانه را به ازاي هر 30 درجه )تا 360 درجه( بخوانيد و مقادير به دس��ت آمده را در 

جدول بنويسيد.       
12- اين آزمايش را دوبار انجام دهيد و نتايج به دست آمده را در جدول بنويسيد. )در دفعه ي دوم سر ميله ي   

اندازه گيري را کاماًل از کار جدا کرده و عمليات آماده سازي را انجام دهيد سپس کار را شروع کنيد(.
13- مقدار ميانگين اندازه ها را به دست بياوريد و در جدول بنويسيد.  

14- يك بار گزارش نتايج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را  در آن انجام دهيد.  
15- پرسش های آزمايش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

16- در پايان، وسايل استفاده شده را مرتب کنيد و آن ها را  در محل مربوطه قرار دهيد.  

ارزش يابي آزمايش

مهر و تأييد آزمايشگاهجمعپرسش آزمايشنتايج اندازه گيری
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فصل 6 
آزمایش 5

گزارش اندازه گیری و کنترل مدوري استوانه با 
ساعت اندازه گیري

تاريخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 
1- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيك ..............ميلي متر و گستر ه ي اندازه گيري .............. ميلي متر

2- ميزگردان

3- استوانه تحت کنترل
                                                                                                                 شکل 5-6-کنترل مدوري استوانه                      

جدول 5-6- اندازه گيری و کنترل مدوري استوانه با ساعت اندازه گيري

مرتبه ي 1
1211109876543210شماره ي نقاط

3603303002702401201801501209060300مقدار گردش ميزگردان
مقدار انحراف به 

ميلي متر

مرتبه 2
1211109876543210شماره ي نقاط

3603303002702401201801501209060300مقدار گردش ميزگردان
مقدار انحراف به 

ميلي متر

ميانگين انحراف نقاط 

پرسش آزمایش 
1- با توجه به مق�ادير ميانگين به دس�ت آمده، ابتدا دايره اي به قطر اس�مي استوانه ترسيم کنيد. سپ��س، مقادير 

انحراف هاي احتمالي نقاط اندازه گيري شده را رسم و اين نقاط را به هم متصل نماييد سپس در مورد شکل به دست 
آمده بحث و نتيجه گيري کنيد .

2-چنان چه براي انجام اين آزمايش ميز گردان در اختيار نباشد از چه وسيله يا دستگاهي مي توان استفاده نمود؟ 
چگونه؟ با رسم شکل توضيح دهيد.

3-روش تعيين مقدار گردش دسته ميزگردان به ازاي هر 30 درجه چرخش قطعه کار را با راهنمايي هنر آموز 
درآزمايشگاه مربوطه بنويسيد.
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فصل 6
آزمایش 5

پاسخ نامه ي پرسش های کنترل مدّوري استوانه 
به وسیله ي ساعت اندازه گیري 

تاريخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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فصل هفتم
اندازه گیری با زاویه سنج

در صنعت، برای اندازه گیری زوایای قطعات از انواع زاویه س��نج ، که ممکن اس��ت داراي دقت های 1 درجه، 5 
دقیقه، 2 دقیقه و … باش��ند اس��تفاده مي ش��ود لذا تمرین هایی که در این فصل پیش بیني شده هنرجو را با انواع 
زاویه س���نج   آشن�ا مي سازد و او را براي کس��ب مهارت الزم، دراندازه گی�ری انواع زوای�ای داخلی و خارجی کم�ک 
مي کند. در ادامه با گونیاي مرکب و اجزاي آن نیز کاماًل آشنا مي شود و با آزمایش هاي پیش بیني شده قابل�یت هاي 

آن را مالحظه خواهد کرد.
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فراگیرپس از انجام آزمایش های این فصل می تواند:

1-انواع زوایای  داخلی و خارجی قطعات را با دقت های 1 درجه و 5 دقیقه اندازه بگیرد.

2- از قابلیت های مجموعه گونیای مرکب استفاده کرده و اندازه گیري طول را با گونیاي مرکب انجام دهد.

3- برای کنترل سطوح از گونیا استفاده کند.  

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

هدف های رفتاری

این فصل شامل آزمایش های زیر است : 
آزمایش 1 : اندازه گیری زوایای مرغک ثابت با زاویه سنج 1 درجه
آزمایش 2 : اندازه گیری زوایای مرغک ثابت با زاویه سنج 5 دقیقه

آزمایش 3 : اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج 1 درجه
آزمایش 4 : اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج 5 دقیقه

آزمایش 5 : اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج 1 درجه
آزمایش 6 : اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج 5 دقیقه

آزمایش 7 : اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج 1 درجه
آزمایش 8 : اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج 5 دقیقه

آزمایش 9 : اندازه گیری ارتفاع سطح صفحه صافی نسبت به میز کار با اجزای گونیای مرکب
آزمایش10 : کنترل تعامد سطوح جانبی صفحه صافی نسبت میز اندازه گیری با گونیا

ارزش یابی فصل  

آزمایش6آزمایش5آزمایش4آزمایش3آزمایش2آزمایش1

تأیید و مهر جمعآزمایش10آزمایش9آزمایش8آزمایش7
آزمایشگاه
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آزمایش 1

دستور کار اندازه گیری زوایای مرغک ثابت ماشین تراش با زاویه سنج ساده 1 درجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست  های خود را تمیز کنید.  

2- مرغک ثابت در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج، اجزا ي آن را کاماًل شناس��ایی کنید تا از طرز کار آن مطلع 
شوید.  

5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج  جداً خودداری نمایید.  

7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- چنان چه از گونیای مرکب به منظور زاویه س��نج با قابلیت تفکیک  یک درجه اس��تفاده می کنید با س��وار 
کردن خط کش روی سر زاویه یاب، زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک یک درجه بسازید.  

9- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکّمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که احتماأل به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید .

5- زوایای مش��خص ش��ده روی مرغک ثابت را با زاویه س��نج 5 دقیقه دوبار اندازه بگیرید و مقدار آن را در 
جدول مربوطه بنویسید.  

6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.



174

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

 

براي به دست آوردن دانش
 بايد مطالعه کرد.

براي خرد مند شدن
 بايد مشاهده کرد.
براي اثر بخش بودن
 بايد استاندارد کرد.
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فصل 7 
آزمايش 1

اندازه گیری زوايای مرغک ثابت ماشین تراش با 
زاويه سنج ساده 1 درجه

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

وسايل مورد نیاز
1- زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک 1 درجه

2- مرغک ثابت ماشین تراش

                                                                                                                  

جدول 1-7- اندازه گیری زوایای مرغک ثابت ماشین تراش با زاویه سنج ساده با قابلیت تفکیک 1 درجه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  
1- زوایایی که به روش غیر مستقیم اندازه گیری شدند را با رسم شکل و محاسبات، توضیح دهید. 

2- کدام یک از زوایا با هم مساوي هستند؟ علت را توضیح دهید.
3- فکر مي کنید چه نوع خطاهایي در این آزمایش وجود دارد؟ چرا؟ براي کاهش آن ها چه تدابیري مي توان 

اندیشد؟

 شكل 1-7- مرغك ثابت
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فصل 7
آزمايش 1

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری زوايای 
مرغک ثابت ماشین تراش با زاويه سنج ساده با 

قابلیت تفکیک 1 درجه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 2

دستور کار اندازه گیری زوایای مرغک ثابت ماشین تراش با زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست  های خود را تمیز کنید.  

2- مرغک ثابت در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج اجزا ي آن را کاماًل شناس��ایی کنید تا از طرز کار آن مطلع 
شوید.  

5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج  خودداری نمایید.  

7- سعی کنید حتی االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید. 

5- زوایای مش��خص ش��ده روی مرغک ثابت را با زاویه سنج، با قابلیت تفکیک 5 دقیقه دوبار اندازه بگیرید و 
مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  

6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
دهید.  
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9- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری



179

فصل 7 
آزمايش 2

اندازه گیری زوايای مرغک ثابت ماشین تراش با 
زاويه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

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

وسايل مورد نیاز
1- زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

2- مرغک ثابت ماشین تراش
                                                      

                                                                                                   

جدول 2-7- اندازه گیری زوایای مرغک ثابت با زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1

مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  
1- ساده ترین و پیچیده ترین زاویه در این قطعه برای اندازه گیری کدام است؟

2- چنان چه زاویه ای از قطعه با هیچ یک از روش های فوق و وسایل در اختیار قابل اندازه گیري نبود، با رسم 
شکل و مشخص نمودن زاویه در برگ نتایج آزمایش، ارائه  روش نمایید.

3- روش تعیین زوایایي را که به روش غیر مستقیم اندازه گیري شدند را، با رسم شکل و محاسبات، توضیح 
دهید.

شكل 2-7- مرغك
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فصل 7
آزمايش 2

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری زوايای 
مرغک ثابت ماشین تراش با زاويه سنج 

اونیورسال 5 دقیقه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 3

دستور کار اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج ساده 1 درجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست  های خود را تمیز کنید.  
2-شش ضلعی در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  
4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج اجزا ي آن را کاماًل شناس��ایی کنید تا از طرز کار آن مطلع 

شوید.  
5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج  جداً خودداری نمایید.  
7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری نمایید.  

8- چنان چه از گونیای مرکب به منظور زاویه س��نج با قابلیت تفکیک یک درجه اس��تفاده می کنید با س��وار 
کردن خط کش روی سر زاویه یاب، زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک یک درجه بسازید.  

9- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز  اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید.
5- زوایای مش��خص ش��ده روی قطعه ي شش ضلعی را با زاویه سنج س��اده، با قابلیت تفکیک 1 درجه، دوبار 

اندازه بگیرید و مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  
6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
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8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 7 
آزمايش 3

اندازه گیری زوايای قطعه ي شش ضلعی با 
زاويه سنج 1 درجه

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

وسايل مورد نیاز
1- زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک 1 درجه

2- شش ضلعی

                                                                                                              شكل 3-7-قطعه ي شش ضلعي

جدول 3-7- اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج ساده با قابلیت تفکیک 1 درجه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  
1- روش تعیین زوایایي را که به روش غیر مستقیم اندازه گیري شدند، را با رسم شکل و محاسبات، توضیح 

دهید.
2- چنان چه زاویه ای از قطعه با هیچ یک از روش های فوق و وسایل در اختیار قابل انجام نبود،در برگ نتایج 

آزمایش، با رسم شکل و مشخص نمودن زاویه، ارائه روش نمایید.
3- چگونه می توان درستی )صحت( عمل این زاویه سنج را افزایش داد؟
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فصل 7
آزمايش3

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری زوايای قطعه  
شش ضلعی با زاويه سنج ساده 1 درجه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 4
دستور کار اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست  های خود را تمیز کنید.  

2- شش ضلعی در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج اجزا ي آن را کاماًل شناس��ایی کنید تا از طرز کار آن مطلع 
شوید.  

5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج  خودداری نمایید.  

7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

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

3- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید.

5- زوایای مشخص شده روی قطعه ي شش ضلعی را با زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه دوبار 
اندازه بگیرید و مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  

6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
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دهید.  

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

ارزش یابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

وسايل اندازه گیری
 بايد

 عاری از هر گونه 
آلودگی، 

زنگ زدگی، 
لقی و عیب و نقص ظاهری باشند.
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فصل 7 
آزمايش 4

اندازه گیری زوايای قطعه ي شش ضلعی با 
زاويه سنج اونیورسال 5 دقیقه

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

وسايل مورد نیاز
1- زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

2- شش ضلعي

                                                                                   شكل 4-7-قطعه ي شش ضلعي

جدول 4-7- اندازه گیری زوایای قطعه ي شش ضلعی با زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  
1- روش تعیین زوایایي را که به روش غیر مستقیم اندازه گیري شدند را با رسم شکل و محاسبات، توضیح 

دهید.
2- در خصوص گستره ي اندازه گیری زاویه سنج این آزمایش بحث و نتیجه گیری کنید.

3- چرا لبه ي تیغه هاي زاویه سنج شیب دار ساخته شده اند؟
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فصل 7
آزمايش 4

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطعه ي شش 
ضلعی با زاويه سنج اونیورسال 5 دقیقه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش  5
دستور کار اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج ساده یک درجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست های خود را تمیز کنید.  
2- قطعه ي جناقي در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  
4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج  اجزا ي آن را کاماًل شناس��ائی کنید تا از طرز کار آن مطلع 

شوید.  
5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج خودداری نمایید.  
7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری نمایید.  

8- چنان چه از گونیای مرکب به منظور زاویه س��نج با قابلیت تفکیک یک درجه اس��تفاده می کنید با س��وار 
کردن خط کش روی سر زاویه یاب، زاویه سنج ساده اي با قابلیت تفکیک یک درجه بسازید.  

9- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید.
5- زوایای مش��خص ش��ده روی قطعه ي جناقی را با زاویه سنج، با قابلیت تفکیک یک درجه دو بار بگیرید و 

مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  
6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
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دهید.  
9- در پایان، کلیه ي وسایل استفاده شده را مرتب کنید و آن ها را در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 7 
آزمايش 5

اندازه گیری زوايای قطعه ي جناقی با زاويه سنج 
ساده يک درجه

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :
وسايل مورد نیاز : 

1- زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک یک درجه
2- قطعه ي جناقی

                                                                                                         شكل 5-7-قطعه ي جناقی

جدول 5-7- اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  
1- روش تعیین زوایایی را که به روش غیر مستقیم اندازه گیری شدند را با رسم شکل و محاسبات، بنویسید.

2- ساده ترین و پیچیده ترین زاویه برای اندازه گیری در این قطعه کدام است؟ چرا؟
3- حداکثر مقدار زاویه اي را که مي توان با زاویه سنِج در اختیار اندازه گرفت، چند درجه است؟ چرا؟
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فصل 7
آزمايش 5

پاسخ نامه ي پرسـش های اندازه گیری زوايای 
قطعه ي جناقی با زاويه سنج ساده يک درجه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 6

دستور کار اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقي با زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست  های خود را تمیز کنید.  

2- قطعه ي جناقي در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج اجزا ي آن را کاماًل شناس��ایی کنید تا از طرز کار آن مطلع 
شوید.  

5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج  خودداری نمایید.  

7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید .

5- زوایای مشخص شده روی قطعه ي جناقی را با زاویه سنج با قابلیت تفکیک 5 دقیقه اندازه بگیرید و مقدار 
آن را در جدول مربوطه بنویسید.  

6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گی��ری را مطالعه کنید و در ص��ورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
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دهید.  

9- در پایان، کلیه ي 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 7 

آزمایش 6

اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج 
اونیورسال 5 دقیقه

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصیلی :نام :
وسايل مورد نیاز

1- زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

2- قطعه ي جناقی

                                                                                                              شكل 6-7-قطعه ي جناقي

جدول 6-7- اندازه گیری زوایای قطعه ي جناقی با زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

θ8θ7θ6θ5θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقدار زوایا

پرسش آزمايش  

1- روش تعیین زوایایی را که به روش غیر مستقیم اندازه گیری شدند را با رسم شکل و محاسبات، بنویسید.

2- ساده ترین و پیچیده ترین زاویه برای اندازه گیری در این قطعه کدام است؟  

3- چرا ورنیه ي زاویه سنج در اختیار، دو طرفه طراحي و ساخته شده است؟
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فصل 7

آزمایش 6

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری قطعه ي جناقی با 
زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 7

دستور کار اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج 1 درجه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست های خود را تمیز کنید.  

2- چرخ دنده ي مارپیچ در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج اجزا ي آن را کاماًل شناس��ائی نموده تا از طرز کار آن مطلع 
شوید.  

5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج خودداری نمایید.  

7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- چنان چه از گونیای مرکب به منظور زاویه سنج با دقت یک درجه استفاده می کنید با سوار کردن خط کش 
روی سر زاویه یاب، زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک یک درجه بسازید.  

9- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید.

5- چنان چه زاویه ای از قطعه را نتوانس��تید به روش مس��تقیم اندازه بگیرید با استفاده از کاغذ کپي و روش 
غلتاندن چرخ دنده روی کاغذ، زاویه را از روی کاغذ اندازه بگیرید.  

7-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

8- زوایای مش��خص ش��ده روی چرخ دنده ي مارپیچ را با زاویه سنج س��اده با قابلیت تفکیک 1 درجه، دو بار 
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اندازه بگیرید و مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  

9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

10- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گیری را مطالع��ه کنید و در صورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش  

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری

دما و رطوبت آزمايشگاه مترولوژی
 بايد

 تحت کنترل بوده
 و

 مطابق استاندارد باشد.
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فصل 7 
آزمايش 7

اندازه گیری زوايای چرخ دنده ي مارپیچ با 
زاويه سنج ساده با قابلیت تفکیک 1 درجه

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

وسايل مورد نیاز : 
1- زاویه سنج ساده  با قابلیت تفکیک 1 درجه

2- چرخ دنده ي مارپیچ

                                                                                             شكل 7-7-چرخ دنده ي مارپیچ

جدول 7-7- اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج ساده با قابلیت تفکیک 1 درجه

θ4θ3θ2θ1
مرتبه ي 1

مرتبه ي 2

میانگین مقادیر

1- روش تعیین زوایایي را که به روش غیر مستقیم اندازه گیري شدند را با رسم شکل و محاسبات، بنویسید.)به 
جز روش کپي کردن(.

2- پیرامون خطای زوایای اندازه گیری شده به روش کپی بحث و نتیجه گیری کنید.

3- چنان چه زاویه ای از قطعه با هیچ یک از روش های فوق و وسایل در اختیار قابل انجام نبود، با رسم شکل و 
مشخص نمودن زاویه، راجع به آن توضیح داده و ارائه روش نمایید. 
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فصل 7

آزمایش 7

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری زوایای 
چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج ساده 1 درجه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 8

دستور کار اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست های خود را تمیز کنید.  
2- چرخ دنده ي مارپیچ در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن زاویه سنج  اطمینان حاصل نمایید.  
4- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از زاویه س��نج،  اجزا ي آن را کاماًل شناس��ائی کنید تا از طرز کار آن مطلع 

شوید.  
5- پیچ قفل زاویه سنج را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل زاویه سنج خودداری نمایید.  
7- سعی کنید حتي االمکان زوایا را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.  

8- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- زاویه س��نج 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- چنان چه اندازه گیری زاویه ای از قطعه کار به روش مس��تقیم امکان پذیر نش��د، از قاعده ي زوایای متمم و 
مکمل استفاده کنید.  

4- زوایایی را که به روش غیر مستقیم نیز اندازه گیری نمي شوند با عالمت * مشخص کنید.
5- چنان چه زاویه ای از قطعه را نتوانس��تید به روش مس��تقیم اندازه بگیرید با استفاده از کاغذ کپي و روش 

کپی چرخ دنده روی کاغذ، زاویه را از روی کاغذ اندازه بگیرید.  
6-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.

7- زوایای مش��خص ش��ده را روی چرخ دنده ي مارپیچ را با زاویه س��نج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه 
دوبار اندازه بگیرید و مقدار آن را در جدول مربوطه بنویسید.  

8-مقدار میانگین زوایای اندازه گرفته شده را محاسبه کرده و در سطر سوم جدول بنویسید.
9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
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10- یک ب��ار گ��زارش نتایج اندازه گیری را مطالع��ه کنید و در صورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن ها انجام 
دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 7 
آزمايش 8

اندازه گیری زوايای چرخ دنده ي مارپیچ با 
زاويه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

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

وسايل مورد نیاز : 
1- زاویه سنج اونیورسال با قابلیت تفکیک 1 درجه

2- چرخ دنده ي مارپیچ

                                                                                 شكل 8-7-چرخ دنده ي مارپیچي

جدول 8-7- اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج با قابلیت تفکیک 5 دقیقه

θ4θ3θ2θ1

پرسش آزمايش  

1- روش تعیین زوایایي را که به روش غیر مستقیم اندازه گیري شدند، را با رسم شکل و محاسبات، بنویسید.

2- پیرامون گستره ي اندازه گیری این زاویه سنج بحث و نتیجه گیری کنید.  

3- تا چه اندازه به نتایج این اندازه گیری زوایای چرخ دنده ي مارپیچ مطمئن هستید؟ پیرامون آن بحث و 
نتیجه گیری کنید.  
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فصل 7

آزمایش 8

پاس�خ نامه ي پرس�ش های اندازه گی�ری زوایای 
چرخ دنده ي مارپیچ با زاویه سنج اونیورسال 5 دقیقه

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 9

دستور کار اندازه گیری ارتفاع سطح صفحه صافی نسبت به میز کار با اجزای گونیای مرکب

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست های خود را تمیز کنید.  
2- سطح جانبی صفحه صافی در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن گونیای مرکب اطمینان حاصل نمایید.  

4- قبل از شروع کار و استفاده از گونیای مرکب خط کش و سر گونیایی آن را کاماًل شناسایی و سوار کردن خط کش 
روی آن را تمرین کنید.  

5- پیچ قفل سر گونیایی را در حدود نیم دور باز و بسته نمایید.  

6- از شل یا سفت نمودن زیاد پیچ قفل خودداری شود.  

7- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دستور کار اندازه گیری، کاربرگ نتایج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به دقت مورد 
مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- خط کش تخت از مجموعه ي گونیای مرکب را روی سر گونیایی آن سوار کنید.  

3- با پیچ مخصوص آن را قفل کنید.  

4- در اندازه گیری هر ارتفاع پیچ مخصوص قفل را ش��ل نموده و پس از اطمینان از تنظیم دقیق و اس��تقرار درست و 
بدون لقی مجموعه ي خط کش و سر گونیایی، پیچ مخصوص قفل را محکم کنید.  

5- ارتفاع سطح صفحه صافی نسبت به میز کار را در دو محل مختلف از چهار سطح دور تا دور آن اندازه گیری کنید 
و در جدول بنویسید.

6- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

7- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن ها انجام دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 7 
آزمايش 9

اندازه گیري ارتفاع سطح صفحه صافی نسبت میز 
کار با اجزای گونیاي مرکب

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

وسايل مورد نیاز
1- گونیای مرکب

2- صفحه صافی

                                                                              شكل 9-7-اندازه گیري ارتفاع صفحه صافي

جدول 9-7- اندازه گیري ارتفاع سطوح جانبی صفحه صافی نسبت میز اندازه گیری با اجزای گونیا ي مرکب

سطح )1(سطح )2(سطح )3(سطح )4(

نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2نقطه 1نقطه 2

میانگین هر طرف

میانگین کل:

پرسش آزمايش  
1- در صورت تساوی و یا عدم تساوی ارتفاع های اندازه گیري شده، علت را توضیح دهید.

2-روشی مشخص را براي سوار کردن خط کش روي سر گونیایی از مجموعه ي گونیاي مرکب را با رسم شکل 
بنویسید.

3-آیا عدم تراز بودن صفحه صافی نسبت به غیر در مقدارارتفاع های اندازه گیری شده موثر است ؟چرا؟
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فصل 7
آزمايش 9

پاسخ نامه ي پرسش هاي اندازه گیري ارتفاع 
صفحه صافي

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 10

دستور کار کنترل تعامد سطوح جانبی صفحه صافی نسبت به میز اندازه گیری با گونیا

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- میز کار، صفحه صافی و دست های خود را تمیز کنید.  
2- سطح جانبی صفحه صافی در اختیار را تمیز کنید.  

3- از سالم بودن گونیا اطمینان حاصل نمایید.  
4- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسید، تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گیری، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و قطعه کار مورد اندازه گیری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  

2- به کمک گونیا، عمود بودن س��طوح جانبی صفحه صافی نسبت به میز کار را در دو محل مختلف از چهار 
سطح دور تا دور آن، کنترل کنید و نتیجه را با نوشتن عبارت خطای چشمی مشاهده شد یا خطای چشمی مشاهده 

نشد در جدول مشخص کنید.  
3- چنان چه گونیا در اختیار نداشتید از اجزای مجموعه گونیاي مرکب استفاده کنید.

4- با مقایسه نتایج به دست آمده، وضعیت عمود بودن صفحه صافی را  نسبت به میزکار بنویسید.  
5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

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

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 7 
آزمايش 10

کنترل تعامد سطوح جانبی صفحه صافی نسبت 
میز اندازه گیری با گونیا

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

وسايل مورد نیاز
1- گونیا یا گونیای مرکب

2- صفحه صافی

 
                                                                  شكل10-7-کنترل تعامد سطح جانبي صفحه ي صافي

جدول 10-7- کنترل تعامد سطوح جانبی صفحه صافی نسبت میز اندازه گیری با گونیا

سطح )1(سطح )2(سطح )3(سطح )4(

نتیجه ي وضعیت عمود بودن : 

پرسش آزمايش   
1- با ایجاد یک سطح شیب دار و به وسیله ي سر زاویه  یاب گونیاي مرکب، زاویه ي آن را نسبت به افق اندازه 

گیري کنید. روش این اندازه گیري را با رسم شکل درکار برگ پاسخ نامه بنویسید.
2- زاویه ي چهار پایه ي میز اندازه گیري را به وسیله ي سر زاویه یاب گونیاي مرکب تعیین کنید. روش اندازه 

گیري را با رسم شکل توضیح دهید. 
3- آیا می توان عمود بودن دیوار کالس را با سرگونیایي از مجموعه  گونیاي مرکب کنترل نمود؟ در صورت 

مثبت و یا منفی بودن پاسخ علت را توضیح دهید. 
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فصل 7
آزمايش 10

پاسخ نامه ي پرسش های تعامد سطوح جانبی 
صفحه صافی نسبت به میز اندازه گیری به وسیله 

گونیا

تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصیلی:نام:

مالحظات:
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فصل هشتم
اندازه گیری و کنترل با اندازه گیری های ثابت

در فصل ه��ای گذش��ته ب��ا ان��واع وس��ایل اندازه گي��ری متغي��ر از جمل��ه کولي��س، ميکرومت��ر ، خط کش 
و ...، کار ش��د یک��ي از ویژگي ه��اي آن ها این بود که با هر وس��يله مي توانس��تيد ابعاد مختلفي را ب��ه لحاظ مقدار 
تعيين کنيد.در این فصل از وس��ایلی اس��تفاده می ش��ود که با یک وس��يله می توان فقط یک بعد را اندازه گيری و 
کنت��رل نمود.  این نوع وس��ایل با توج��ه به نوع ابعاد متنوع اند برخي از این وس��ایل عبارتند از بلوک س��نجه های 
طول، بلوک س��نجه های زاویه، شعاع س��نج )ش��ابلن قوس(، ش��ابلن رزوه، فيل��ر و ...، که در این فص��ل با کارهای 
عمل��ی پيش بين��ي ش��ده از نزدیک با آن ها آش��نا مي ش��وید و با ه��ر یک عم��ل اندازه گيري را انج��ام مي دهيد.
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 در این فصل با آزمایش هایی که در نظر گرفته ش��ده اس��ت هنرجو با انواع اندازه گیر های ثابت، از جمله 

فیلر، بلوک س��نجه  ي طول و زاویه، میله ها و گلوله های اندازه گیری، ش��ابلن رزوه و شابلن قوس )شعاع سنج( 

کار مي کند و نحوه  ي استفاده از آن ها را مي آموزد و مهارت الزم را کسب مي کند،  با پرسش هایی که در پایان 

هر آزمایش پیش بینی شده است به درک و فهم بهتري می رسد.  

هدف های رفتاری

این فصل شامل آزمایش های زیر است : 

1- اندازه گيری و کنترل شيارهای هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلی با  بلوک سنجه؛ 

2- اندازه گيری و کنترل ارتفاع پله های قطعه ي پله ای با  بلوک سنجه به کمک ساعت اندازه گيري؛  

3- اندازه گيري و کنترل زاویه ي  سطح شيب دار به وسيله ي بلوک سنجه، خط کش سينوسي و ساعت اندازه گيري؛ 

4- اندازه گيري و کنترل زاویه ي  سطح شيب دار به وسيله ي بلوک سنجه، خط کش سينوسي و تراز؛ 

5- اندازه گيری و کنترل شيارهای هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلی با  فيلر؛ 

6- اندازه گيری عمق محفظه ي سر پيستون موتور احتراق داخلی با گلوله اندازه گيری و فيلر؛

7- اندازه گيری شعاع نيم یاتاقان موتور احتراق داخلی با ميله اندازه گيری و ميکرو متر عمق سنج؛  

8- اندازه گيری و کنترل شعاع کمان های)قوس هاي ( داخلی و خارجی با  شعاع سنج؛ 

9- اندازه گيری و کنترل زاویه با  بلوک سنجه ي زاویه؛

10- تعيين گام پيچ ميلي متري به وسيله ي شابلن رزوه ميلي متري؛

11- تعيين تعداد دندانه در یک اینچ پيچ اینچي به وسيله ي شابلن رزوه ي اینچي؛

12- تعيين گام مهره ي ميلي متري به وسيله ي شابلن رزوه ي اینچي؛

13- تعيين گام مهره ي اینچي به وسيله ي شابلن رزوه ي اینچي؛
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ارزش یابی فصل  

آزمایش 7آزمایش 6آزمایش 5آزمایش 4آزمایش 3آزمایش 2آزمایش 1

مهر وتأیيد آزمایشگاهآزمایش 13آزمایش 12آزمایش 11آزمایش 10آزمایش 9آزمایش 8
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آزمایش 1

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

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

5- اندازه های نوشته شده روی بلوک سنجه های انتخابی کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  
6-هر بلوک سنجه، با توجه به مقداری که روی آن نوشته شده است، در محل تعيين شده اش گذاشته شود.  

7- 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 و بررسي کنيد.  
2- سرِی بلوک سنجه هاِی در اختيار برای این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

3- پيستون را روی صفحه صافی قرار دهيد.  
4- تعداد بلوک ها، کوچک ترین و بزرگ ترین بلوک و حداقل تغييرات س��ری بلوک س��نجه  ي در اختيار را در کاربرگ 

گزارش اندازه گيری بنویسيد.  
5- مقدار پهنای شيار هواي )باالترین شيار( پيستون را با بلوک سنجه و در چهار محل با فاصله ي تقریبي 90 درجه 

از هم اندازه بگيرید، اندازه ي بلوک سنجه های استفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول بنویسيد.  
6- مقدار پهنای شيار روغن )پایين ترین شيار( پيستون را با  بلوک سنجه  و در چهار محل با فاصله   ي تقریبي 90 درجه 

از هم اندازه بگيرید و سپس اندازه ي بلوک سنجه های استفاده شده و هم چنين مقدار جمع آن را در جدول و بنویسيد.  
7- مقدار ميانگين اندازه ي هر شيار را به دست آورید و در جدول بنویسيد.  

8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  
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 1

اندازه گیری و کنترل شیار هاي روغن پیستون 
موتور احتراق داخلی با بلوک سنجه

تاریخ :شماره ي گروه : رشته ي تحصيلی :نام :
وسایل مورد نیاز : 

1- بلوک سنجه .......... پارچه، اندازه کوچک ترین بلوک سنجه .......... ميلی متر، بزرگ ترین بلوک سنجه .......... ميلی متر و 

حداقل تغييرات .......... ميلی متر

2- پيستون موتور احتراق داخلی       

                                                                                              

                                                                                                                شکل 1-8 -اندازه گیري پیستون

جدول1-8- اندازه گيری و کنترل شيارهای هوا و روغن پيستون موتور احتراق داخلی با بلوک سنجه

پهنای شيارهای رینگ هواپهنای شيارهای رینگ روغن

ميانگين انداز ه   ها : ميانگين انداز ه   ها : 

پرسش آزمایش

1- عمق شيارها چه تأثيری در دقت اندازه گيری دارد؟ 

2- استفاده از بلوک سنجه با رده های باالتر در دقت آزمایش و نتيجه آن چه تأثيري دارد؟

3- در روي بلوک سنجه ها چه اطالعاتي درج شده است؟بارسم شکل یک نمونه ،توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمایش 1

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

احتراق داخلی با بلوک سنجه
تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 2

دستور کار اندازه گیری و کنترل ارتفاع پله های قطعه ي پله ای با بلوک سنجه به کمک ساعت 

اندازه گیری

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- بلوک سنجه هاي مورد استفاده در این آزمایش را کاماًل تميز کنيد.  
4- از سالم بودن بلوک سنجه و ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل نمایيد.  

5- توصيه های فنی و حفاظتی ذکر ش��ده در آزمایش یک این فصل، در خصوص بلوک س��نجه ها را رعایت 
کنيد.  

6- توصيه های فنی و حفاظتی ذکر ش��ده در آزمایش )1-6( فصل شش��م درخصوص س��اعت اندازه گيری را 
رعایت کنيد.  

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 قطعه کار مورد اندازه گيری را به دقت 
مطالعه کنيد .  

2- سری 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- تعداد بلوک ها، کوچک ترین و بزرگ ترین بلوک و حداقل تغييرات س��رِی بلوک س��نجه ي در اختيار را در 
کاربرگ گزارش اندازه گيری بنویسيد.  

5- قابلي��ت تفکي��ک و گس��تره ي اندازه گيری س��اعت اندازه گي��ری در اختيار را در برگ گ��زارش آزمایش 
بنویسيد.  

6- ساعت اندازه گيری را که روی نگه دارنده ي ميله ای با پایه مغناطيسی سوار شده است را روی صفحه صافی 
و در کنار قطعه کار قرار دهيد.  

7- مجموعه ي ساعت اندازه گيری را طوری تنظيم کنيد تا سر ميله ي  اندازه گيری آن روی اولين پله از قطعه 
کار قرار گيرد، به گونه ای که اوالً بر آن مماس ش��ده، ثانياً بر آن عمود ش��ود و ثالثاً عقربه ي بزرگ س��اعت به اندازه  

یک چهارم محيط صفحه ي بزرگ تحت فشردگی قرار گيرد.  
8- ب��ا چرخان��دن طوقه ي متحرک، صفر صفحه ي بزرگ س��اعت را زیر عقربه ي بزرگ بياورید و س��پس، با 
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استفاده از پيچ و زبانه  ي نصب شده روی بدنه ساعت، طوقه را قفل کنيد.  
9- ترکيبی از بلوک سنجه به ارتفاع تقریبی اولين پله انتخاب کنيد و آن را در کنار پله ي اول قرار دهيد.  

10- مجموعه ي ساعت اندازه گيری را به گونه ای هدایت کنيد که سِر ميله اندازه گيری آن روی بلوک سنجه 
با شرایط بند 7 قرار گيرد.  

توجه: ترکيب بلوک سنجه ها را آن قدر تغيير دهيد تا مجدداً عقربه ي بزرگ ساعت روی صفر صفحه ي بزرگ 
قرار گيرد.  

11- اندازه هر یک از بلوک سنجه ها را در جدول بنویسيد و آن ها را با هم جمع کنيد.  
12- مجموع ضخامت بلوک سنجه ها اندازه ي پله ي اول است.  

13- بلوک س��نجه ها را از زیر ميله ي اندازه گيري بيرون بياورید و عمليات اندازه گيري را یک بار دیگر تکرار 
کنيد ونتایج را در جدول بنویسيد.

14- عمليات قبل را عيناً برای سایر پله ها تکرار کنيد.  
15- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنيد و پاسخ دهيد.  

16- یک بار گزارش نتایج اندازه گيری را مطالعه کنيد و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.  
17- 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 2

گزارش اندازه گیری و کنترل ارتفاع پله های قطعه ي 

پله ای با بلوک سنجه و به کمک ساعت اندازه گیری

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

وسایل مورد نیاز : 

1- بلوک سنجه .......... پارچه، اندازه کوچک ترین بلوک سنجه .......... ميلی متر بزرگ ترین بلوک سنجه .......... ميلی متر و 

حداقل تغييرات .......... ميلی متر

2- ساعت اندازه گيری با قابليت تفکيک .......... ميلی متر و گستره ي اندازه گيری .......... ميلی متر  

3- قطعه ي پله اي                                                                            
 

 

                                                                                                         شکل 2-8- اندازه گیري قطعه ي پله اي

جدول 2-8- اندازه گيری و کنترل ارتفاع پله های قطعه ي پله ای با بلوک سنجه و کمک ساعت اندازه گيری

H5H4H3H2H1

ميانگين اندازه ها

پرسش آزمایش : 

1- چنان چه این اندازه گيری فقط با ساعت اندازه گيری انجام شود، پيرامون گستره اندازه گيری ساعت انتخاب شده و 

دقت و صحت این روش ، در مقایسه با این آزمایش، بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- آیا می توان این آزمایش را صرفاً با بلوک سنجه انجام داد چگونه؟ با رسم شکل توضيح دهيد.  

3- نقش ساعت اندازه گيري در این آزمایش چيست؟ توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمایش 2

پاسخ نامه ي پرسش های اندازه گیری و کنترل و 
اندازه گیری ارتفاع پله های قطعه ي پله ای با بلوک 

سنجه و به کمک ساعت اندازه گیری
تاریخ:شماره ي گروه:رشته ي تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 3
دستور کار اندازه گیری زاویه سطح شیب دار با بلوک سنجه خط کش سینوسی و ساعت 

اندازه گیری

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  
2- سطح شيب دار در اختيار را تميز کنيد.  

3- از سالم بودن ساعت اندازه گيری اطمينان حاصل کنيد.  
4- چون ساعت اندازه گيری در مقابل ضربه حساس است دقت کنيد تا به آن ضربه وارد نشود.  
5- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گيری، کاربرگ نتایج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

2- قبل از ش��روع کار و اس��تفاده از ساعت اندازه گيری، آن را کاماًل شناسایی و روش استفاده از آن را تمرین 
کنيد.  

3- مشخصات بلوک سنجه، خط کش سينوسي و ساعت اندازه گيري مورد استفاده در این آزمایش را در برگ 
گزارش اندازه گيري بنویسيد.

4- خط ک��ش سينوس��ی را روی صفحه صاف��ی به گونه ای ق��رار دهيد که مقطع پایه های آن روبه روی ش��ما 
باشد.  

5- س��طح شيب دار مورد آزمایش را به گونه ای روی خط کش سينوسی قرار دهيد که یک طرف آن تکيه گاه 
خط کش سينوسی تکيه دهد.  

6- زیر پایه ای از خط کش سينوسی، که در طرف زاویه قطعه کار قرار دارد، آن قدر بلوک سنجه ي طول قرار 
داده تا سطح خط کش سينوسی به موازات افق قرار گيرد.  

7-به وسيله  ساعت اندازه گيری موازی بدون سطح قطعه کار را با سطح افق کنترل کنيد .  
8- اندازه ي بلوک سنجه هاي انتخابي را در جدول بنویسيد و جمع آن ها را به دست آورید.

9- مقدار فاصله ي مرکز تا مرکز پایه هاي خط کش سينوسي را در جدول بنویسيد.
10- با معلوم بودن مقدار ضخامت بلوک س��نجه ي طول و فاصله ي مرکز تا مرکز خط کش سينوسی،  مقدار 

زاویه ي سطح شيب دار را محاسبه کنيد.  
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11- این اندازه گيري را یکبار دیگر تکرار کنيد.
12-مقدار ميانگين اندازه ي زاویه را به دست آورید.

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

15- در پایان، کليه ي 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 
آزمایش 3

زاویه ي سطح شیب  دار به کمک خط کش 
سینوسی و ساعت اندازه گیری

تاریخ :شماره گروه : رشته تحصيلی :نام :

وسایل مورد نیاز

1- خط کش سينوسی با فاصله ي خط المرکزین .............. ميلی متر

2- ساعت اندازه گيري با قابليت تفکيک ............... ميلي متر و گستره ي اندازه گيري .............. ميلي متر

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

تغييرات ............... ميلي متر 

4- سطح شيب دار

                                                                      شکل 4-8-اندازه گیري زاویه

جدول 4-8- تعيين زاویه ي سطح شيب دار با بلوک سنجه، خط کش سينوسی و ساعت اندازه گيري

فاصله ي خط االمرکزین خط کش سينوسيضخامت بلوک سنجهاندازه ي زاویه

ميانگين اندازه ها

مقدار زاویه:

پرسش آزمایش : 

1- پيرامون دقت و روش این آزمایش، بحث و نتيجه گيری کنيد.  

2- وظيفه ي صفحه صافی، بلوک سنجه و ساعت اندازه گيری در این آزمایش چيست؟

3- اساساً چرا در تعيين زاویه ي سطح شيب دار از خط کش سينوسي استفاده مي شود؟ چنان چه این آزمایش بدون 

استفاده از خط کش سينوسي انجام شود چه مشکلي ایجاد مي گردد؟ با رسم شکل توضيح دهيد.
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فصل 8
آزمایش 3

پاسخ نامه پرسش های اندازه گیری زاویه  ي 
سطح شیب دار به کمک بلوک سنجه، خط کش 

سینوسی و ساعت اندازه گیری

تاریخ:شماره گروه:رشته تحصيلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 4
دستور کار اندازه گیری زاویه ي سطح شیب دار با بلوک سنجه، خط کش سینوسی و تراز

توصیهتوصیهتوصیه های فنی و حفاظتی

1- ميز کار، صفحه صافی و دست های خود را تميز کنيد.  

2- سطح شيب دار در اختيار را تميز کنيد.  
3- از سالم بودن تراز اطمينان حاصل کنيد.  

4- در استفاده از تراز، دقت شود تا به استوانه ي شيشه ای آن ضربه وارد نشود.  
5- در جا به جا نمودن صفحه صافي دقت شود تا به دست و انگشتان شما صدمه نرساند.

6- بهتر است نتایج آزمایش را با مداد بنویسيد، تا در صورت نياز بتوانيد آن ها را اصالح کنيد.  

انجام کار

1- قبل از انجام کار، دس��تور کار اندازه گيری، کاربرگ نتایج اندازه گيری و قطعه کار مورد اندازه گيری را به 
دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد.  

2- قبل از شروع کار و استفاده از تراز، آن را کاماًل شناسایی و روش استفاده از آن را تمرین کنيد.  
3- مشخصات بلوک سنجه، خط کش سينوسي و تراز مورد استفاده در این آزمایش را در برگ گزارش اندازه 

گيري بنویسيد.
4- س��طح ش��يب دار مورد آزمایش را زیر یک طرف صفحه صافی قرار دهيد.  چنانچه صفحه صافی پایه دار 

است آن را در سمتی که یک پایه دارد قرار دهيد.  
5- خط کش سينوسی را روی صفحه صافی به گونه ای قرار دهيد که مقطع پایه های آن روبروی شما باشد.  

6- تراز را روی خط کش سينوسی و در وسط آن قرار دهيد.  
7- زیر پایه ای از خط کش سينوسی، که در سطح پایين تر قرار دارد، آن قدر بلوک سنجه ي طول قرار دهيد 

تا سطح خط کش سينوسی به موازات افق قرار گيرد.  
8- عمل کنترل موازی شدن دقيق سطح خط کش سينوسی با سطح افق را با تراز کنترل انجام دهيد

9- اندازه ي بلوک سنجه هاي افقي را در جدول بنویسيد و جمع آن ها را به دست آورید.   
10- با معلوم بودن مقدار ضخامت بلوک سنجه ي طول و فاصله مرکز تا مرکز خط کش سينوسی مقدار زاویه 

سطح شيب دار را محاسبه کنيد. 
11- این اندازه گيري را یک بار دیگر تکرار کنيد. 

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




