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 1آزمايش شمارة 

 (I)و تقعرجرم  ،گيري طولاندازه
گیري بستتتیاري با دبا باه به هاي کمي استتتاب ابزارهاي اندازهگیري یا به عبارتي علم تجربهفیزیک علم اندازه

گیري طول و باشندب اندازهمي اند و همواره در حال توسعههاي فیزیک ساخته شدهمنظور رفع نیازهاي آزمایشگاه

گرددب بنابراین ما کار گیري ميها اندازهدر کار علمي از اهمیا بنیادي برخوردار استتتا که در ا لز آزمای جرم 

تر از ابزارهاي روزمره آ از استتتتهاده از ابزارهایي دبی  ها بااگیري این کمیعلمي در این آزمایشتتتگاه را با اندازه

 کنیمب مي

صول درجه هدف آزمايش: شنایي با ا سنج، اندازهآ گیري کمیا بندي ورنیه و چگونگي بكارگیري کولیس و ریز

 گیري جرم با ترازوب و اندازهگیري تقعر ، اندازهطول با این ابزارها

 

 ورنيه

سري از درجهورنیه به ما در خواندن دبی  صول این درجهگیري کمک ميبندي ریز ابزار اندازهتر تا ک ندي بکندب ا

تواند بندي کمكي اسا که ميبندي ورنیه یک درجهتوسط شخصي به نام ورنیه ابداع شدب درجه 1631در سال 

 گیري جابجا شودب اصلي و ثابا وسیلة اندازه مقیاسدر مقابل 

درجه ورنیه  nثابا متهاوت استتتاب بدین ترتیز که  مقیاسبندي با درجه اندازهبندي ورنیه از نقطه نظر درجه

ک  و طول یک درجه خط Xاگر طول یک درجه ورنیه را با  براي مثالثابا اسا  مقیاسدرجه  (n-1)اوي با مس

 نمای  دهیم خواهیم داشا:  Yثابا را با 
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n بندي ورنیه خوانده کندب کوچكترین مقداري که توسط درجهعددي صحیح اسا که دبا دستگاه را تعیین مي

 ک  ثابا و یک درجه ورنیه یعني: نام دارد و برابر اسا با تهاضل بین یک درجه خط ششود کمترین شمارمي
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کمترین شمارش 

سا 10ورنیه داراي  براي مثال یک ساب بنابراین درجه خط 9طول آن مطاب  با به طوري که  درجه ا ک  ثابا ا

هر درجه ورنیه به اندازه 
10
 ک  ثابا کوچكتر اساب از درجه خط 1

صهر خط صهر ورنیه روبروي  شتهاکنون با فرض آنكه  شماره ورنیه از اولین ک  ثابا برار دا شد اولین   هشمار با

ک  ثابا به اندازة خط
10
درجه، عقز استتاب در این حالا دومین شتتماره ورنیه به اندازه  1

10
از دومین شتتماره  2

ک  ثابا و آخرین شتتماره ورنیه با اندازة خط
10
ک  ثابا فاصتتله گرفته استتاب یا یک درجه از شتتماره خط 10

 ک  ثابا وابع شده اساب آخرین یا دهمین شماره ورنیه روبروي نهمین شماره خط نبنابرای
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ک  ثابا روبرو حال اگر ورنیه به طرف راسا حرکا داده شود تا اینكه ششمین درجه آن با ششمین درجه خط

شود میزان جابجایي برابر 
10
1

6  یا
10
 درجه اصلي خواهد بودب  6

ک  ثابا باشتتتد، باز نحوه عمل با اندکي دبا به همان صتتتورت هر گاه جابجایي ورنیه بی  از چند درجه خط

سا که با توجه  درجه خط 2صهر ورنیه به اندازه براي مثال خواهد بودب  ک  ثابا و کسري از آن حرکا کرده ا

 جابجایي برابر مقدار زیر خواهد بود به درجه منطب  شده ورنیه )درجه ششم( میزان 

 0/2+  6/0=  6/2درجه اصلي 

سباب nمقدار عدد  ساب در هر حال ادر ا سي صول کلي ورنیههاي مختلف، متهاوت ا سا و ک صول  کهها یكي ا ا

 هاي مختلف استهاده نمایدب تواند از اسبابکار ورنیه را فرا گرفته باشد به آساني مي

را مشتتخك کردب بعد براي استتبابي که داراي ورنیه استتا اول باید کمترین شتتمارش آندر هنگام استتتهاده از 

گیري جابجایي باید ابتدا تعداد درجات خط ک  ثابا را که ببل از صهر ورنیه برار دارند برائا کردب سپس اندازه

ا باید حاصتتلبتترب اي از ورنیه که روبروي یكي از درجات خط ک  ثابا برار گرفته معین نموده در نهایدرجه

 ک  ثابا جمع کردبکمترین شمارش در عدد خوانده شده ورنیه را بدسا آورد و با عدد خوانده شده خط
 

 كوليس

باشتتتدب دبا کولیس به چگونگي ک  معمولي ميتر از خطگیري طول استتتا که دبی کولیس وستتتیله اندازه

( مترمیليسانتیمتر و  ر حسزبعمولي )مدرج ک  ثابا مبندي روي ورنیه بستگي داردب کولیس از یک خطدرجه

باشد گیري ميدهانه براي اندازه داراي سه (1)شكل  خته شده اساب این وسیلهو یک بسما متحرك )ورنیه( سا

 که عبارتند از: 

 گیري ضخاما و بطرهاي خارجي،دهانه بزرگ براي اندازه -1

 گیري بطر داخلي و داخل شیارها،دهانة مربوط به اندازه -2

 رودب گیري عم  بكار ميکه براي درون سوراخ و اندازه بسما عم  سنج -3

 

 
 اجزاي كوليس – 1شکل 

 گيري قطر خارجیاندازه

 گيري قطر داخلیاندازه

 گيري عمقاندازه

 هاي بستن و ثابت كردن كوليسپيچ
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ها ممكن استتا بر حستتز بعبتتي از کولیس بشتتوندها به یک اندازه باز ميوبتي ورنیه حرکا مي کند تمام دهانه

شوند مثالً چندین درجه سانتیمتر و اینچب مترمیليبندي مدرج  ضیح  و  طریقة خواندن کولیس در بخ  ورنیه تو

 دهدباساس کار کولیس را بطور شماتیک نشان مي 2شكل داده شدب 

 

 
 اساس كار كوليس - 2شکل 

 

 ريزسنج

رودب این هاي باه بكار ميتر از کولیس بوده و معموهً براي دبااي استتا که دبی وستتیله )میكرومتر( ریزستتنج

تواند روي استتتوانه ثابا مدرج بخرخد و وستتیله از یک استتتوانه ثابا مدرج و یک استتتوانة متحرك مدرج که مي

سنج ساب گام ریز شده ا شكیل  ستوانة ثابا ت صل به ا شود و یک کمان فلزي مت سا از جابجایي عبا جابجا  رت ا

ستگي داردب  ستگاه ب ستوانه ثابا به ازاي هر دور چرخ  و به نحوة طراحي و دبا د ستوانة متحرك در طول ا ا

بسما تقسیم شده باشد  50باشدب هر گاه استوانة متحرك به  مترمیلي 2/1یا  مترمیلي 1تواند گام ریزسنج مي

( و در مترمیلي 2/1شتتود )گام جابجا مي مترمیليبا چرخاندن استتتوانة متحرك به اندازة دو دور کامل دهانه یک 

باشدب بنابراین دبا از استوانة ثابا )خط ک  ثابا( مي مترمیلي 1بسما از استوانة متحرك معادل  100نتیجه 

 باشدب مي مترمیلي 100/1دستگاه 

فرض کنید دهانه ریزسنج پس از چندین دور چرخ  مقداري باز شده اسا، حال براي خواندن این مقدار تعداد 

که بر روي استتتوانة متحرك خوانده  مترمیليتوان از روي استتتوانة ثابا خوانده و با کستتري از ها را ميمترمیلي

 گیري نمودب ایي را اندازهشود جمع کرد و مقدار جابجمي

 2/1دور کامل و کستتري از دور چرخیده شتتود و گام ریزستتنج برابر  5براي مثال اگر استتتوانه متحرك به اندازة 

باشد و فرض کنید عددي که روي مي مترمیلي 2ر50دور معادل  5خواندن این عدد چنین اسا،  ،باشد مترمیلي

شكل خواهد بودب  mm 85/2  =35/0+50/2گیري مورد نظر س اندازهاسا پ 35شود استوانة متحرك خوانده مي

 دهدبشماتیكي از ریزسنج و روش استهاده از آن را نشان مي 3
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 ريزسنج و اصول كار و نحوه استفاده از آن -3شکل 

 تقعرسنج

گیري دبی  تقعر یا تحدب سطوح کروي )شعاع کره( و یا ضخاما مورد اي اسا که براي اندازهتقعرسنج وسیله

ک  عمودي ثابا ساخته پایه ثابا، یک محور مرکزي متحرك و یک خطگیردب این ابزار از یک سهاستهاده برار مي

ي مهره اصلي که روي صهحه ثابا برار شده اساب نحوه کار محور متحرك مانند ریزسنج اساب محور متحرك رو

بندي درجه 50کندب یک صهحه که تا محور را جابجا مي مترمیلي 5/0دارد چرخیده و هر گام آن ) دور کامل( برابر 

دهدب به ازاي یک گام محور صهحه مدرج به اندازه شده همراه محور چرخیده و مقدار دبی  جابجایي را نشان مي

ک  اصلي تعداد دور کامل و عدد روي شودب در این صورت عدد روي خطجابجا ميک  عمودي یک دور خط

و هر گام محور  50که تعداد درجه بندي روي صهحه  دهدب در صورتيصهحه مدرج بقیه مقدار چرخ  را نشان مي

 خواهد بودب مترمیلي 01/0گیري ین مقدار بابل اندازهباشد در این صورت کمتر مترمیلي 5/0

وري که سه پایه ثابا تقرسنج ي صهحه صاف و افقي برار داده به طگیري ضخاما جسم مورد نظر را رواندازهبراي 

 کنیم که بر سطح جسم موردنیز بر صهحه افقي مماس باشدب در این حالا انتهاي محور متحرك را طور تنظیم مي

 4شكل  دهدبنظر را بدسا ميشود ضخاما جسم مورد سنج خوانده مينظر مماس شودب عددي که روي تقعر

 دهدبساختار یک تقعرسنج را نشان مي

دهیمب با چرخاندن محور رسنج را روي جسم کروي برار ميعسه پایه ثابا تق (یا تحدب)گیري تقعر براي اندازه

ترین( ترین )یا باهه پایینر مماس مي کنیمب در این وضعیا تقعرسنج فاصل، انتهاي آن را بر سطح مورد نظمتحرك

توان نشان داد که شعاع سطح کروي مي دهدب مير را از صهحه سه پایه ثابا نشان نقطه سطح کروي مورد نظ

 اي که سطح مورد نظر بخشي از آن اسا( عبارت اسا از :کره مورد نظر )شعاع

h

hr
R

2
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 گيريدهانه اندازه

 پيچ بستن ريزسنج

 مقياس اصلی

 پيچ متحرک
 پيچ هرزگرد
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  ثابا اساب هايفاصله محور متحرك و پایه rسنج و مقدار خوانده شده از تقعر hکه 

 

 
 ساختار يک تقعرسنج-4شکل 

 

 مراحل انجام آزمايش
 ابزار مورد نیاز 

  پلكسي و شیشه ساعاوربه  ،اي فلزي، وربه فلزيپوستة استوانه ، تقعرسنج،رازوي اهرميتکولیس، ریزسنج، 

به سایا آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمای  را در گزارش  با روش انجام آزمای  براي آشنایي اولیه

 1http://physics.sharif.edu/genphyslabs           مشاهده نماییدب         تصویري 
 

اي بسیار دبی  و حساس اسا باید مرابز بود که فشار دسا در هنگام تماس میلة چون ریزسنج وسیله احتياط:

سمي )بطعه سطح ج سنج با  شودب بدین اي( که بعدي از آن در حال اندازهریز سا، بی  از حد اعمال ن گیري ا

شار دسا بی  از حد م سا تا ف شده ا شودب خاطر بسمتي عاج دار در انتهاي ریزسنج تعبیه  عین به بطعه وارد ن

شتر، بسما عاج شار بی صورت اعمال ف صورت هرز چرخیده ميدر  نمایدب شود و نیرویي را به بطعه وارد نميدار ب

باشتتدب از این رو باید دهندة چرخ  بی  از حد ميرستتد که نشتتاندر این هنگام صتتدایي از وستتیله به گوش مي

 دار آن را براي چرخانیدن در دسا گرفاب انتهاي عاجمواظز بود تا هنگام کار با ریزسنج حتماً 

  خطاي صفر:

سیله اندازه سما متحرك هر و صهر ب شان  سما ثابا آن خط ن صهر ب گیري در حالا عادي باید در مقابل خط 

خطاي صتتتهر وجود داردب در اکثر ابزارهاي  شتتتودهته ميبرار گیردب اگر این دو خط در مقابل هم نباشتتتند، گ

باشدب در صورت رفع نشدن خطاي صهر در ریزسنج )کولیس(، اگر خطاي صهر بابل رفع و تنظیم مي ،گیرياندازه

خط نشان صهر بسما متحرك ریزسنج )کولیس( از خط نشان صهر بسما ثابا گذشته و مقابل درجاتي از آن 

 مقياس اصلی )محور ثابت(

 محور متحرک
 محورهاي ثابت

 صفحه مدرج متصل به متحرک

http://physics.sharif.edu/genphyslabs1


 1دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه  

========================================================================================= 

27 

 

شد  صورت منقي ميبرار گرفته با صهر مثبا و در  یر این  شدمقدار خطاي  شگاهبا شه  ب در آزمای باید مقدار همی

گیري  یر بابل باید مقدار خطاي صتتهر هر وستتیله اندازههمخنین خطاي صتتهر را از مقدار خوانده شتتده کم کردب 

تنظیم را دانسا و آنرا در مقادیر خوانده شده دخالا داد و یا در مورد بعبي از وسایل که امكان تنظیم صهر آن 

 نظیم نمودب وجود دارد صهر وسیله را ببل از استهاده ت

صفر -1 سپس  5ابتدا ، تعيين خطاي  صهر آنها را در  5بار کولیس و  سته کرده و خطاي  سنج را باز و ب بار ریز

( را کامل کنیدب در نوشتن تعداد اربام با 1( یادداشا کنیدب اکنون میانگین آنها را بدسا آورده جدول )1جدول )

 معني در عدد میانگین دبا کنیدب 

 ( یادداشا کنیدب 2گیري در اختیار شما برار دارد در جدول )شمارة بطعات نمونه را که براي اندازه توجه:

ضخامت يک ورقه،  -2 مقدار بار اندازه گرفته و را با ریزستتنج ده پلكستتيضتتخاما وربة فلزي و وربة تعيين 

 مختلف نمونه باشدب  گیري از جاهاي( یادداشا کنیدب سعي کنید اندازه3را در جدول )خوانده شده 

ستوانهتعيين حجم يک قطعه،  -3 اي شكل را به وسیله کولیس ده بار طول، بطر خارجي و بطر داخلي نمونه ا

 کنیدب  یادداشا( 4جدول )در را مقدار خوانده شده گرفته و اندازه

گیري کرده و ده اندازهبار با ترازویي که صهر آن تنظیم ش 5اي فلزي را جرم استوانهتعيين وزن يک قطعه،  -4

 ( یادداشا کنیدب 5در جدول )

ساعت،تعيين  -5 شه  شي سنج را رو گیري تقعر ابتدابراي اندازه تقعر  ساعت سه پایه ثابا تقر شه  برار  شي

داده با چرخاندن محور متحرك انتهاي آن را بر سطح مورد نطر مماس مي کنیمب در این وضعیا تقعرسنج فاصله 

سطح  ساعتباهترین نقطه  شه  سه پایه ثابا ) شي صهحه  شان مي دهدبhاز  )اختالف ارتهاع محورهاي  h ( را ن

( یادداشتتا کنیدب فاصتتله محورهاي ثابا و 6)گیري کرده و در جدول هانداز بار 10 راثابا و متحرك تقعرستتنج( 

توان هزم به ذکر اسا که مي ( یادداشا کنیدب6گیري کرده و در جدول)بار اندازه 10( را نیز rمتحرك تقعرسنج )

 با استهاده از تقعرسنج ضخاما یک وربة کوچک را نیز اندازه گرفاب
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 هاخواسته

 
سته توجه: سایا )فرما گزارش کار نمونه(، وارد گزارش کار هاي زیر را با توجه به ترتیز خوا شده در  شخك  م

 (بhttp://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/sample.pdf) کرده و پاسخ دهید

 گیري شده و یا محاسبه شده دبا نماییدب معني اعداد اندازه بامام مراحل در نوشتن تعداد اربام در ت

( مقادیر میانگین، انحراف معیار و نیز انحراف معیار میانگین مربوط به الف :(3هاي جدول )تحلیل داده .1

 ضخاما هر دو وربه را محاسبه کنیدب ضخاما هر وربه را به صورت dd  که در آن(d و  به

( چه خطاهایي در این مرحله وجود ببنویستتتیدب  باشتتتد(و انحراف معیار میانگین ميترتیز میانگین 

ها انحراف گیريزیاد کردن تعداد اندازه باگیري زیاد استتتا؟ دارد؟ آیا خطاهاي تصتتتادفي در این اندازه

 کند؟چگونه تغییر ميمیانگین  انحراف معیارو معیار 

یل داده .2 جدول )تحل یار  (الف :(4هاي  یار و نیزانحراف مع یانگین، انحراف مع یانگین را براي بطر و م م

ستوانه ستة ا صورتطول پو سبه کنیدب هر یک از مقادیر بطر )خارجي و داخلي( و طول را به  اي را محا

 XX با استتتتهاده از انحراف معیار میانگین مربوط به بطر داخلي و خارجي و ب بیان کنیدب )

ستوانه به عنوان خطاي آن کمی ستوانههااطول ا ستة ا سبه ، انحراف معیار میانگین حجم پو اي را محا

( چه خطاهایي در این مرحله وجود دارد؟ آیا خطاهاي ج بیان نمائیدبVVکنید و به صتتتورت 

 گیري زیاد اسا؟دفي دراین اندازهتصا

ن جرم را بدستتا آوریدب جرم میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار میانگی :(5هاي جدول )تحلیل داده .3

 بیان کنیدب WWرا به صورت

یل داده .4 یانگین (:6)هاي جدولتحل یانگین، انحراف معیار و انحراف معیار م به م هاع  مربوط  اختالف ارت

ده و آنها را به را بدستتا آورمحورهاي ثابا و متحرك و فاصتتله محورهاي ثابا و متحرك تقعرستتنج 

صورت  ترتیز به  hh و rr سبه کرده و سطح کروي مو شعاعب بیان کنید رد نظر را محا

 به صورت RR  بیان کنیدب 
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 1هاي آزمايش شمارة جدول

 گيري طول و جرم و تقعراندازه

 
 خطاي صفر - 1جدول 

 = میانگین       خوانده شده براي صهر کولیسمقدار 

 = میانگین      مقدار خوانده شده براي صهر ریزسنج

 
 هاشمارة نمونه - 2جدول 

 شماره نمونه 

  استوانه فلزي
  وربة فلزي
  وربة پلكسي

 
 هاگيري ضخامت ورقهاندازه - 3جدول شمارة 

           (x)ضخاما وربة فلزي 
           (y) پلكسيضخاما وربه 

 
 ايگيري ابعاد نمونه استوانهاندازه - 4جدول 

           (a)بطر خارجي 
           (y)بطر داخلي 
           (1)طول 

 
 ايجرم نمونة استوانه - 5جدول 

      (m)جرم استوانه 

 
 گيري تقعراندازه - 6جدول 

فاصله محورهاي ثابا و 

 متحرك

          

اختالف ارتهاع محورهاي 

 ثابا و متحرك تقعرسنج
          

 
 


