
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 1

 كوچكترين واحد قسمت ثابت

1 1 

  19/1/86تاريخ:                 گروه زيست شناسي      فيزيك (عمومي ) گزارش كار آزمايشگاه

تـرازوي ديجيتـالي.    –ريـز سـنج    –يادگيري و نحوه استفاده از دستگاه اندازه گيري (كـوليكس   موضوع آزمايش:

  .ترازوي مكانيكي) و بدست آوردن چگالي اجسام

  افراد گروه: 

  استفاده از وسايل اندازه گيري و بدست آوردن چگالي اجسام هم جنس.  نحوه هدف از آزمايش:

 mm01/0ريز سنج با دقت اندازه گيري  -mm02/0كوليكس با دقت اندازه گيري  وسايل مورد نياز و دقت آنها:

  .  1/0gبا دقت ترازوي مكانيكي  - g001/0ترازوي ديجيتال با دقت 

در مورد وسيله اندازه گيري كوليس بايد گفت كه شامل قسمت هاي مختلف به شـرح زيـر مـي     شرح دستگاه ها:

و قسـمت    ) كه هر قسمت ها درجـه بنـدي شـده    ثابت و يك قسمت متحرك به نام (ورنهباشد داراي يك قسمت 

متحرك كه قابل حركت روي قسمت ثابت است در انتها داراي يك قسمت بلنـد و دراز كـه بـا جلـو و عقـب رفـتن       

قسمت متحرك بلند و كوتاه مي شود كه براي اندزه گيري عمق اجسام است. در واقع اين وسيله عمل كردي شـبيه  

ه قطر اجسامي مانند دايره و عمق اجسام را در حد خط كش دارد با اين تفاوت كه دقت آن بسيار باال و قادر است ك

mm    براي ما اندازه گيري كند بطوري كه به حدود درصد و هزارم يك عدد را هم به ما مي دهد. عالوه بـر قسـمت

هاي ياد شده داراي دو شاخك كه يكي براي اندازه گيري قطر خارجي در پايان قرار دارد و دو شاخك در باال بـراي  

  .استي قطر داخلي اجسام مي باشد و همچنين داراي يك پيچ براي ثابت كردن دستگاه اندازه گير

  براي بدست آوردن دقت اندازه گيري اين دستگاه ابتدا به اين صورت عمل ميكنيم كه:  

     

  

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = دقت كوليس                 

mm02/0
50

1
                                                                                                               دقت كوليس        ==

  ـ

  

 تعداد واحدهاي قسمت متحرك
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  n مت متحركتعداد واحدهاي قس
  = دقت كوليس     =  

  

دد در مورد دقت اندازه گيري هر دستگاه مي تواند متفاوت باشد و بر روي خود دستگاه ثبت شده است اما خواندن ع

عـدد   ×مورد نظر كه قطر داخلي يا خارجي جسمي را شامل مي شود به اين صورت است كـه = ( دقـت  دسـتگاه    

قسمت متحرك ) + عدد قسمت ثابت ابتدا عدد مورد نظر كه روي قسمت ثابت درج شده با توجه بـه صـفر قسـمت    

ست آوردن ريز و اندازه دقيق تر قطر مورد نظر قسمت متحرك متحرك آن را مي خوانيم و يادداشت كرده و براي بد

قسمت ثابت قرار  3و 2را هم مي خوانيم كه نحوه خواندن به اين صورت است كه مبداء صفر به هر عددي مثالً بين 

قسمت اول قسمت متحرك را نگاه ميكنيم و در خط قسمت ثابت و متحركي كـه   5نزديك تر بود  2داشت به عدد 

متحرك را مي خوانيم قسمت دوم قسمت  5نزديكتر باشد  3نطق باشد عدد مورد نظر ما است و اگر به عدد بر هم م

. و بعد از بدست آوردن طبق فرمول در دقت دستگاه ضرب و به اضافه بعد قسمت ثابت مي كنيم. اما در حين اندازه 

مي شود .  ه باعث ايجاد خطا در اندازه گيريگيري بايد توجه شود كه شاخك هاي كوليس تا انتها فرو نرفته باشد ك

فرو نرفته باشد كـه   يرون بيايد و يا خيلي هم درون آنبايد طوري اندازه بگيريم كه شاخك به راحتي از درون قطر ب

نتوانيم آن را بيرون آوريم در اين آزمايش ما از دو استوانه توپر و استوانه تو خالي استفاده كرده كه بتـوانيم بوسـيله   

اين دستگااه مقدار چگالي آن را اندازه بگيريم و با اين كار ثابت مي كنيم كه دو استوانه از يك جنس داراي چگـالي  

مي آوريم كه نحوه عمل به اين صورت است كـه ابتـدا قطـر       يكسان مي باشند. ابتدا چگالي استوانه توپر را بدست

hrVنه طبق فرمول استوانه را اندازه مي گيريم و با توجه به حجم استوا 2
Π=   شعاع را بدست آورده و همچنـين

ارتفاع استوانه بدست مي آيد البته در حين اندازه گيري با توجه به سنت يا شكل بودن پيچ كوليس مي تواند باعـث  

ه آن و بين اعداد دو استوانه با مقدار عـددي  قدار اندازكم و زياد شدن مقدار عدد مورد نظر شود. در ايجاد خطا در م

كم و زياد همراه شود كه اين عمل به خاطر خطا شخص كه در حال اندازه گيري است يا ايراد و خطاي خود دستگاه 

  باشد ، در هر صورت مقدار اندزه گيري شده براي استوانه تو پر و تو خالي به شرح زير است. 

                                          gm 1/152=                                              hrV 2
Π=حجم توپر  

                                               74/27)02/037(27 =×+=h                                                                   

V

m
f =      
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                                           02/30)02/01(20 ــوپر  =+×=                     قطــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــ

007750/0
449/19624

1/152
==f  

                                                         01/15202/30                               rشعاع  =÷=

                                                                                       

449/1962474/27)01/15(14/3 22
=××=Π= hrV       

  و محاسبه استوانه تو خالي را هم انجام مي دهيم. كه به شرح زير مي باشد. 

 04/10208/20)02/040(20 2r                                              gmقطر بزرگ  =+×=÷= 2/82=               

83/3266/7)02/033(7 =÷=×+                         12 VVV −=            

02/40)02/01(40 =++=h  

داشـته باشـند چگـالي    چگالي هر دو استوانه نزديك به يك عدد مي شود در نتيجه هر اجسامي كه جـنس يكسـان   

  يكساني دارند و چگالي به وزن و جرم جسم بستگي ندارد. 

است. و براي وزن هاي زياد به كار مي رود و شامل سه  1/0در مورد ترازوي مكانيكي كه دقت اندازه گيري آن دقيقاً 

د . در يك رديف از وزنه رديف وزنه و همچنين وزنه هاي زيادتر در جايي كه وزنه هاي اضافي بكار مي رود وجود دار

گرم را نشان مي دهد كه ابتدا اگر وزن جسم ها زياد باشد از اين رديف شروع به تنظيم مي كنيم وزنه  500ها، وزن 

در بين دو عدد كه سقوط كند وزنه را در عدد قبلي مي گذاريم و به سراغ رديف بعدي وزنه ها مي داريم دوباره يك 

دوم وزنـه هـا    دو عدد كه سقوط كرد وزن قبلي به عنوان وزن پايه آن رديف محسوب مي شود. رديـف وزن را  بين 

را به ما نشان مي دهد. مجموعه سه رديف  g 10را به ما نشان مي دهد. و در رديف سوم وزنه ها وزن  g 100رديف 

نظر باشد از وزنه زيادتر كه در  وزنه ها وزن كل جسم ما محسوب مي شود و اگر وزن جسم بيشتر از سه رديف مورد

استوانه اي دراين آزمايش را از طريـق تـرازوي مكـانيكي اسـتفاده     دستگاه تهيه شده استفاده مي كنيم. وزن اجسام 

كرديم ولي اگر جسم ما خيلي كوچك باشد و با دقت بيشتر نياز هست كه اندازه گرفتـه شـود از تـرازوي ديجيتـال     

مثل آزمايش بدست آوردن چگـالي كـره مـورد نظـر كـه در      ق تري را به ما مي دهد. استفاده مي كنيم كه وزن دقي

آزمايش بعدي نياز است وزن آن را با ترازوي ديجيتال بدست مي آوريم. در مورد ترازوي ديجيتال بايد به اين نكتـه  

رازو نداشته باشـد  توجه شود اگر جسم مورد نظر ما يك گوي كوچك يا جسمي باشد كه جايگاه ثابتي را روي كفه ت
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ما از يك بشر كه بايد آن را روي دستگاه بگذلريم و دستگاه را همراه با اين ظرف بشر صفر كنيم و بعد گـوي مـورد   

نظر را درون اين ظرف وزن كنيم با اين كار به راحتي وزن گوي مورد نظر را بدست مي آوريـم  البتـه چـون دقـت     

ضربه وزن مي تواند نوسان كند بايد دقت زيادي صورت گيرد تا باعـث   دستگاه بسيار زياد و حساس است با كمترين

  g 0/001كاهش خطاي شخص و دستگااه شود و عدد درست تري را به ما بدهد دقت دسـتگاه تـرازوي ديجيتـالي    

  مي باشد. 

ه اجسام كروي مي باشد به اين صورت كه اين دستگاه داراي يك قسمت مدرج ثابت و يك قسمت متحرك كه درج

بندي شده و هر دستگاهي با يك درجه بندي ثابت ولي گام هاي متفاوت وجود دارد اين دستگاه كر در آزمايشگاه از 

مي باشد كه دقت اندازه گيري آن همانند فرمولي كه بـراي    درجه 100آن استفاده مي كنيم داراي درجه بندي تا 

  كوليس گفته شد بدست مي آيد. 

مي باشد تفاوت در گـام يـا چـرخش قسـمت      01/0و دقت آن  100جه بندي به صورت و در تمامي ريز سنج ها در

كه روي قسـمت ثابـت    1mmدرجه باز مي شود و با دو بار چرخش  mm5/0متحرك مي باشد در هر بار چرخش 

ثابت را به ما نشـان  را از رديف پايين قسمت  0/5mmرا به ما نشان مي دهد. و با يك بار چرخش  1mmبه اندازه 

 مي دهد. براي بدست آوردن عدد مورد نظر همانند دستگاه كوليس قسمت ثابت دستگاه به اضافه قسـمت متحـرك  

مـا   ءدر دقت دستگاه البته خواندن عدد مورد نظر كمي با دستگاه كوليس متفاوت است به اين نحو كـه مبـدا   ضرب

و هم رديف باشد و از صفر كـه   فيكسروي قسمت ثابت است  صفر مي باشد و صفر مورد نظر بايد با خط عرضي كه

قسمت را دور بزند دوباره به صفر برسيم كه اين نمايانگر چرخش بـه انـدازه    50تا  4-3-2-1باال مي رويم به سمت 

0/5mm      است. نحوه خواندن به صورتي است كه قسمت ثابت را مي خوانيم بعد اگر خط مورد نظـر ثابـت بـا صـفر

آن عدد را همان عدد ثابت ثبت مي كنيم ولي اگر از صفر بيشتر باشد عدد مورد نظر را به اين صورت كه  تطبيق بود

قسمت ثابت به اضافه عدد قسمت متحرك ضرب در دقت دستگاه كه براي اين موضوع بايد دقت كنـيم كـه اگـر از    

ت پس عدد ثابت ما يك عدد صحيح اي كه در قسمت ثابت وجود دارد كمي بيشتر اس 5/0صفر بيشتر باشد يعني از 

ه براي اضافه عدد قسمت متحرك ضرب در دقت دستگادرجه مي باشد . به اضافه قسمت ثابت به  5/0به اضافه يك 

  بهتر متوجه شدن مثالي فرضي و بعد از اين كار مي زنيم. 
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  ما در قعدد مورد نظر  گرا              5/7قسمت متحرك )+ ×(دقت دستگاه  ⇒از صفر كمتر باشد           

  باشد سه   8قسمت  ثابت               8 ⇒كامالً روي صفر                                                     

                                    حالت براي آن امكان دارد.       8قسمت متحرك +  ×( دقت دستگاه   ⇒ از صفر بيشتر باشد     

  

  اگر عدد مورد نظر ما در         3قسمت متحرك ) +  ×( دقت دستگاه  ⇒از صفر كمتر باشد                     

  باشد سه  5/3قسمت ثابت       5/3⇒كامالً با صفر دستگاه مطابق باشد                                               

   حالت براي آن امكان دارد       5/3قسمت متحرك ) +  ×اه (دقت دستگ ⇒از صفر بيشتر باشد                     

با توجه به مطالب گفته شده و آشنايي با دستگااه گوي كه توسط تر از ديجيتال وزن كرده قطر آن را بـا ريـز سـنج    

  اندازه مي گيريم به اين صورت كه در مقابل شرح مي دهيم: 

             mm93/7)01/043(5/7    قطر كره                     =×=

V

m
f

gmrV

=

=Π= 053/2
3

4 3

  

                           mm965/3293/7             = شعاع       ÷=
3

3

1086/7078677/0
94/260

053/2

94/260)965/3(14/3
3

4

−
×===

=××=

f

V

                               

بيان كـرد كـه اجسـام هـم جـنس داراي چگـالي       از آزمايش هاي انجام گرفته مي توان اين نتيجه كلي را  نتيجه :

يكسان ميباشد و چگالي ربطي به جرم جسم و حجم آن ندارد و همچنين با استفاده از وسايل گفته شده در گزارش 

كـش قابـل    كار ما ميتوانيم اندازه گيري با دقت باال تا هزارم را داشته باشيم كه اين عمل با وسـايلي همچـون خـط   

وسايل دقت و ميزان اندازه باالتر مي رود. همچنين در آزمايش هاي صورت گرفته بـا توجـه بـه     محاسبه نبود با اين

موقعيت شخص و نوع عمل كرد آن با وسايل مي تواند خطاهايي در ميـزان عـددي بدسـت آمـده و همچنـين نـوع       

قـت و ميـزان خطـاي    دستگاه و خطا و ايرادهاي خود دستگاه مي تواند در عدد بدست آمده تأثير داشـته باشـد و د  

عددي ما را بيشتر كند. و با داشتن عددهاي متفاوت در اين آزمايش كه در گروه هاي مختلف و خود آزمايش دليل 

  بر وجود خطاي شخص و دستگاه مي باشد. 


