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 وسایل مورد نیاز : .1

 کولیس

 ریز سنج

 گیریوسایل مختلف مانند استوانه، گوی، مکعب و .. جهت اندازه

 

 مقدمه : .2

دقت هر چه بیشتر در سنجش صفت مورد نظر آرمان سنجش و اندازه گیری است. در همة علوم اندازه 

گیری نقش اساسی دارد و ناتوانی در اندازه گیری پدیده مورد بررسی هر رشته علمی, در راه توسعة 

  .محدودیت عمل می کندعلمی, همانند یک مانع و 

 

 هدف آزمایش : .3

 با دقت باال اندازه گیری ابعاداجسام کوچک 

 

 چکیده آزمایش : .4

دارای . قرارمی گیرد استفاده ای است که برای اندازه گیری طول های کوچک موردکولیس وسیله

روی خط کش  می باشندبااین تفاوت که ورنیه متحرک وثابت کش خط ورنیه و کشخطدوقسمت 

وخط کش دارای دو شاخک بزرگ وکوچک هستندکه شاخکهای بزرگ برای کولیس . حرکت می کند

عالوه برآن . اندازه گیری قطرخارجی اجسام وشاخکهای کوچک برای قطرداخلی اجسام به کارمی رود

  گودی اجسام توخالی به کارمی رود. تیغه ای به ورنیه متصل است که برای اندازه گیری عمق یا



رکاب نعلی شکل تشکیل شده است دارای غالف واستوانه ای  ومدرج وریزسنج ازمیله استوانه ای ثابت 

 استوانه ثابت مانندخط کش است که غالف به دوراستوانه می چرخد و. ثابت که هردومدرج می باشد

 .برای اندازه گیری اجسام کوچک مثل ضخامت یک ورق نازک یاسیم مفتول و...از آن استفاده می شود

 

 :شرح آزمایش  .5

ولیس ک به یک کولیس ویک ریزسنج ویک استوانه برای اندازه گیری نیازداریم برای اندازه گیری با

ورنیه ازآن گذشته است  عددی راکه صفر میدهیم. ورنیه قرارو شاخک خط کش  بین دو استوانه را

برآن به درجه بندی ورنیه نگاه  عمود یاداشت می کنیم آنگاه به دقت و ازدرجه بندی خط کش خوانده و

داشت  رنظ باید مد که به خط کش منطبق است می نویسیم نکته ای که اینجا عددی ازورنیه را. کنیم می

 به دست آمده از عدد باید زه گیری خط کش است که درگوشه خط کش نوشته شده است مادقت اندا

 که ازخط کش به دست آوده ایم اضافه کنیم عدد یبه عدد دقت اندازه گیری ضرب کرده و در ورنیه را

  ه اندازه استوانه می باشد.به دست آمد

ریزسنج پیچ غالف راپیچانده تادهانه ریزسنج بازشودوجسم مورد نظررادرآن  برای اندازه گیری با

عددصحیح درجه بندی خط کش منطبق . می کنیمقفل  گاه زبانه رانآاینکه جسم نیفتد  قرارمی دهیم تا

به دنبال  خط کش است خوانده و که مقابل خط افقی غالف را به لبه غالف رامی خوانیم پس ازآن عدد

عددقبلی مینویسیم عدد به دست آمده اندازگیری جسم مورد نظر است در ذیل به چند نمونه اندازه 

 .گیری که توسط گروه انجام شده توجه فرمایید

 

 گیری شده( = طول اندازهدقت ×)ورنیه  +خط کش اصلی 

 

 



 : محاسبات .6

 
40  + (10 × 02/0)  =mm 2/40 

 طول مکعب

 

 

21  +  (20 × 02/0) =mm  4/21  

 ارتفاع مکعب



 

20 ( +30 × 02/0 ) = mm 6/20 

 قطر شش ضلعی

 

 

3 ( +46 × 02/0)  =mm 92/3 

 عمق شش ضلعی



 

10 ( +46 × 01/0)  =mm  46/10 

 کوچک قطر گوی

 

 

12 ( +44 ×01/0)  =mm  44/12 

 بزرگ قطر گوی



 

 
 

5/0 ( +41 × 01/0)  =mm  91/0 

 A4برگه  10ضخامت 

 

 

 

 

 

 



 گیری :نتیجه .7

 

 باشد : های انجام شده به شرح ذیل میگیریاندازه

 

 متر()میلی شدهگیری اندازهمقدار  نام

 2/40 طول مکعب

 4/21 ارتفاع مکعب

 6/20 قطر شش ضلعی

 92/3 عمق شش ضلعی

 46/10 کوچک قطر گوی

 44/12 بزرگ قطر گوی

 A4 91/0برگه  10ضخامت 

 

 


