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تِ ًام خذا
آضٌايی تا ساسهاى هلی استاًذارد ايزاى
هؤًٌٔ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى ثِ هَرت ثٌـ ٗه هابؿٓ  3لابًَى آاحط لاَاً٘ي ٍ همالكات هؤًٌأ اًاتبًـاكؿ ٍ
تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى ،هَٔة ثْوي هبُ  1371تٌْب هلرـ كًوٖ وَِك اًت وِ ٍؽ٘فِ تق٘٘ي ،تـٍٗي ٍ ًِال اًاتبًـاكؿّبٕ
هلٖ (كًوٖ) اٗلاى كا ثِ فْـُ ؿاكؿ.
ًبم هًٌَِ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى ثِ هَرت ٗهٓـ ٍ پٌزبُ ٍ ؿٍه٘ي رلٌِ َُكإ فبلٖ اؿاكٕ هَكػ  90/6/29ثِ
ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى تغ٘٘ل ٍ عٖ ًبهِ ُوبكُ  206/35838هَكػ  90/7/24رْت ارلا اثحك ُـُ اًت.
تـٍٗي اًتبًـاكؿ ؿك عَمُ ّبٕ هؾتلف ؿك ووٌَ٘٘ىّبٕ فٌٖ هلوت ام وبكٌُبًبى ًبمهبىٓ ،ابعتًؾالاى هلاوان ٍ هؤًٌابت
فلوٖ ،پوٍِّٖ ،تَل٘ـٕ ٍ التٔبؿٕ آگبُ ٍ هلتجظ اًزبم هَُٖؿ ٍ وَُِٖ ّوگبم ثب هٔبلظ هلٖ ٍ ثب تَرِ ثِ ُالاٗظ تَل٘اـٕ،
فٌبٍكٕ ٍ تزبكٕ اًات واِ ام هِابكوت آگبّبًاِ ٍ هٌٔافبًٔ ٓابعجبى عاك ٍ ًفاـُ ،ابه تَل٘ـوٌٌاـگبى ،هٔال وٌٌاـگبى،
ٓبؿكوٌٌـگبى ٍ ٍاكؿ وٌٌـگبى ،هلاون فلوٖ ٍ تؾًْٖٔٔ ،بؿّبً ،بمهبىّبٕ ؿٍلتٖ ٍ غ٘ل ؿٍلتٖ عبٓ هاُٖاَؿ پاًَ٘اَٗي
اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ثلإ ًؾلؽَاّٖ ثِ هلارـ فًٕفـ ٍ افضبٕ ووٌَ٘٘ىّبٕ فٌٖ هلثَط اكًبل هَُٖؿ ٍ پي ام ؿكٗبفت
ًؾلّب ٍ پٌِْ٘بؿّب ؿك وو٘تٔ هلٖ هلتجظ ثب آى كُتِ علط ٍ ؿك َٓكت تَٔٗت ثِ فٌَاى اًتبًـاكؿ هلٖ (كًوٖ) اٗلاى صابح ٍ
هٌتِل هَُٖؿ.
پَ٘ ًَٗي اًتبًـاكؿّبٖٗ وِ هؤًٌبت ٍ ًبمهبى ّبٕ فحلِهٌـ ٍ فٕٓحط ً٘ن ثب كفبٗت ضَاثظ تق٘٘ي ُاـُ تْ٘اِ هاٖوٌٌاـ
ؿكوو٘تٔ هلٖ علط ٍ ثلكًٖ ٍ ؿكَٓكت تَٔٗت ،ثاِ فٌاَاى اًاتبًـاكؿ هلاٖ اٗالاى صابح ٍ هٌتِال هاُٖاَؿ .ثاـٗي تلت٘ات،
اًتبًـاكؿّبٖٗ هلٖ تلمٖ هًَُٖـ وِ ثل اًبى هفبؿ ًَُتِ ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلاٖ اٗالاى ُاوبكٓ  5تاـٍٗي ٍ ؿك وو٘تأ هلاٖ
اًتبًـاكؿ هلثَط وِ ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى تِى٘ هٖؿّـ ثِ تَٔٗت كً٘ـُ ثبُـ.
2
1
ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى ام افضبٕ آلٖ ًبمهبى ث٘ي الوللٖ اًتبًـاكؿ )، (ISOووٌَ٘٘ى ث٘ي الوللٖ الىتلٍتىٌ٘ه )(IEC
ٍ ًبمهبى ث٘ي الوللٖ اًـامُ ٌُبًٖ لبًًَٖ ) 3(OIMLاًت ٍ ثِ فٌَاى تٌْب كاثظ 4ووٌَ٘٘ى وـوي غقاٖٗ ) 5(CACؿك وَِك
فقبل٘ت هٖوٌـ .ؿك تـٍٗي اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ضوي تَراِ ثاِ ُالاٗظ ولاٖ ٍ ً٘بمهٌاـّٕابٕ ؽابّ وِاَك ،ام آؽالٗي
پِ٘لفتّبٕ فلوٖ ،فٌٖ ٍ ٌٓقتٖ رْبى ٍ اًتبًـاكؿّبٕ ث٘يالوللٖ ثْلُگ٘لٕ هَُٖؿ.
ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى هٖتَاًـ ثب كفبٗت هَامٗي پَ٘ ثٌٖ٘ ُـُ ؿك لبًَى ،ثلإ عوبٗت ام هٔل وٌٌـگبى ،عفؼ ًحهت
ٍ اٗوٌٖ فلؿٕ ٍ فوَهٖ ،عَٔل اعوٌ٘بى ام و٘ف٘ت هغٔاَتت ٍ هحعؾابت مٌٗاتهغ٘غاٖ ٍ التٔابؿٕ ،ارالإ ثقضاٖ ام
اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى كا ثلإ هغَٔتت تَل٘ـٕ ؿاؽ وَِك ٍٗ /ب الحم ٍاكؿاتٖ ،ثب تَٔٗت َُكإ فبلٖ اًتبًـاكؿ ،ارجابكٕ
ًوبٗـً .بمهبى هٖتَاًـ ثِ هٌؾَك عفؼ ثبماكّبٕ ث٘ي الوللاٖ ثالإ هغٔاَتت وِاَك ،ارالإ اًاتبًـاكؿ وبتّابٕ ٓابؿكاتٖ ٍ
ؿكرِثٌـٕ آى كا ارجبكٕ ًوبٗـّ .وضٌ٘ي ثلإ اعوٌ٘بى ثؾِ٘ـى ثِ اًتفبؿُوٌٌـگبى ام ؽـهبت ًبمهبىّب ٍ هؤًٌبت فقبل ؿك
مهٌ٘ٔ هِبٍكُ ،آهَمٍ ،ثبمكًٖ ،هو٘نٕ ٍ ٓـٍك گَاّٖ ًٌ٘تنّبٕ هـٗلٗت و٘ف٘ت ٍ هـٗلٗت مٌٗتهغ٘غٖ ،آمهبِٗاگبُّاب ٍ
هلاون وبل٘جلاًَ٘ى (ٍاًٌزٖ) ًٍبٗ ًٌزًَ ،بمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى اٗيگًَِ ًبمهبىّب ٍ هؤًٌبت كا ثل اًابى ضاَاثظ
ًؾبم تأٗ٘ـ ٓحع٘ت اٗلاى اكمٗبثٖ هٖوٌـ ٍ ؿك َٓكت اعلام ُلاٗظ تمم ،گَاٌّ٘بهٔ تأٗ٘ـ ٓحع٘ت ثِ آىّب افغب ٍ ثل فولىالؿ
آىّب ًؾبكت هٖوٌـ .تلٍٗذ ؿًتگبُ ث٘ي الوللٖ ٗىبّب ،وبل٘جلاًَ٘ى (ٍاًٌزٖ) ًٍبٗ ًٌزَ ،تق٘٘ي ف٘بك فلانات گالاىثْاب ٍ
اًزبم تغم٘مبت وبكثلؿٕ ثلإ اكتمبٕ ًغظ اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ام ؿٗگل ٍؽبٗف اٗي ًبمهبى اًت.
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كويسيَى فٌی تذٍيي استاًذارد
«كذ آسهَى هاضيياتشار -قسوت  :2تعييي درستی ٍ تكزارپذيزي هَقعيتياتی هحَرّاي كٌتزل
عذدي»
رئيس:

سوت ٍ /يا ًوايٌذگی

ٍاّجٖ ًَرِؿُ ،هْلؿاؿ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

وبكٌُبى تٌت ٍ وٌتلل هبُ٘يآتت ُلوت هٌْـًٖ ٍ ًبؽت
تَكث٘ي هپٌب (تَگب) ،فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى
()ISO/ISIRI TC 39

دتيز:
ؿُتٖماؿُ ،هلتضٖ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

ؿث٘ل وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ي اثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

اعضاء( :اًبهٖ ثِ تلت٘ت علٍ الفجب(
اُل عبلًَ٘ ،ـ فلٖ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

هـٗل فٌٖ ُلوت ثبمكًٖ پلً٘بى پبَٗ اًـِِٗ وبؿٍى ،فضَ
وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

پبنًواؿ ،هٌ٘ظ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى (،)ISO/ISIRI TC 39
وبكٌُبى

ٓبؿلٖ علٗلٕ ،اعٌبى
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى (،)ISO/ISIRI TC 39
وبكٌُبى

فجـالِ ،اه٘ل
(ؿوتلٕ هٌْـًٖ هىبً٘ه)

فضَ ّ٘بت فلوٖ ؿاًِگبُ ٌٓقتٖ اه٘لوج٘ل (پلٖتىٌ٘ه تْلاى)،
فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

فلتبًٍٍـٍ ،ع٘ـ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى (،)ISO/ISIRI TC 39
وبكٌُبى

فلػهٌَ ،اعٌبى
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

هـٗل تٌت ٍ وٌتلل هبُ٘يآتت ُلوت هٌْـًٖ ٍ ًبؽت
تَكث٘ي هپٌب (تَگب) ،فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى
()ISO/ISIRI TC 39

فحط ،هغوـ همـاؿ
(ؿوتلٕ هٌْـًٖ هىبً٘ه)

فضَ ّ٘بت فلوٖ ؿاًِگبُ تلث٘ت ؿث٘لٕ ُْ٘ـ كربٖٗ ،فضَ
وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

گِتبًج٘بى ،آكٗب
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ ٌٓبٗـ)

هـٗل فٌٖ آمهبِٗگبُ اثقبؿٕ ُلوت لىٌل

د

گْلثؾَ ،رحل
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

هـٗل پلٍهُ كٍتَك ُلوت تزْ٘نات تَكثَووپلًَك ًفت
( ،)OTCEفضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى
()ISO/ISIRI TC 39
وبكٌُبى فٌٖ ُلوت هٌْـًٖ هْل ،فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل
هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

هٔبفًٖ ،ق٘ـ
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

هـٗل ثؾَ هبٌُ٘ىبكٕ ُلوت هبل٘ج ًبٗپب ،فضَ وو٘تِ فٌٖ
هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

هقٌ٘٘بى ،فل٘لضب
(فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

وبكٌُبى ًٌ٘تنّبٕ ُلوت تبم اٗلاى ؽَؿكٍ

ًبٓلٕ ،آغل
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

وبكٌُبى فٌٖ ُلوت لىٌل

ّـاٗتٖ ،آكٍ
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

وبكٌُبى تَل٘ـ ُلوت تزْ٘نات تَكثَووپلًَك ًفت (،)OTCE
فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

ًَٗفٖ ،هٔغفٖ
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه)

ًلپلًت فٌٖ ُلوت هٌْـًٖ هْل ،فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل
هبُ٘ياثناك اٗلاى ()ISO/ISIRI TC 39

لغفٖ ،وبهلاى
(لٌ٘بًي هٌْـًٖ ثلق)

ؿ

فْزست هٌذرخات
صفحِ

عٌَاى
آٌُبٖٗ ثب ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ
ووٌَ٘٘ى فٌٖ تـٍٗي اًتبًـاكؿ
پَ٘گفتبك
همـهِ
ّـ ٍ ؿاهٌِ وبكثلؿ
1
هلارـ الناهٖ
2
آغحعبت ٍ تقبكٗف
3
ُلاٗظ آمهَى
4
 1-4هغ٘ظ
 2-4هبُ٘ي تغت آمهَى
 3-4گلم ولؿى هبُ٘ي
ثلًبهِ آمهَى
5
 1-5عبلت فولىلؿ
 2-5اًتؾبة هَلق٘تّبٕ ّـ
 3-5اًـامُگ٘لّٕب
اكمٗبثٖ ًتبٗذ
6
 1-6هغَكّبٕ ؽغٖ تب  2000ه٘لٖهتل ٍ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ تب  360ؿكرِ
 2-6هغَكّبٕ ؽغٖ ثَ٘ ام  2000ه٘لٖهتل ٍ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ ثَ٘ ام  360ؿكرِ
ًىبت تَافمٖ تمم ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك
7
اكائِ ًتبٗذ
8
 1-8كٍٍ اكائِ
 2-8پبكاهتلّب
پًَ٘ت الف (اعحفبتٖ) تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ثلإ اًـامُگ٘لٕ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ -
كٍٍ ًبؿُ ُـُ
پًَ٘ت ة (اعحفبتٖ) صلؽِ پلِإ
پًَ٘ت ح (اعحفبتٖ) ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ تٌبٍثٖ
پًَ٘ت ت (اعحفبتٖ) اًـامُگ٘لٕ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ ثب اًتفبؿُ ام آكاِٗ ًبصوِإ
وبل٘جلُ ُـُ ٗب ًٌزِ پلِإ
پًَ٘ت ث (اعحفبتٖ) وتبةًبهِ
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پيص گفتار
اًتبًـاكؿ "وـ آمهَى هبُ٘ياثناك  -لٌوت  :2تق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ وٌتلل
فـؿٕ" وِ پَ٘ ًَٗي آى ؿك ووٌَ٘٘ىّبٕ هلثَط تًَظ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ياثناك اٗلاى
( )ISO/ISIRI TC 39تِْ٘ ٍ تـٍٗي ُـُ اًت ٍ ؿك ٗهّناك ٍ ٓـ ٍ صْ ٍ صْبكه٘ي ارحى وو٘تِ هلٖ
اًتبًـاكؿ هىبً٘ه ٍ فلنٌُبًٖ هَكػ  1393/11/7هَكؿ تَٔٗت للاك گلفتِ اًت ،اٌٗه ثِ اًتٌبؿ ثٌـ ٗه
هبؿُ  3لبًَى آحط لَاً٘ي ٍ هملكات هًٌَِ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى ،هَٔة ثْوي هبُ  ،1371ثِ
فٌَاى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هٌتِل هَُٖؿ.
ثلإ عفؼ ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب تغَتت ٍ پِ٘لفت ّبٕ هلٖ ٍ رْبًٖ ؿك مهٌِ٘ ٌٓبٗـ ،فلَم ٍ ؽـهبت،
اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ؿك هَالـ لنٍم تزـٗـ ًؾل ؽَاّـ ُـ ٍ ّل پٌِْ٘بؿٕ وِ ثلإ آحط ٍ تىو٘ اٗي
اًتبًـاكؿّب اكائِ َُؿٌّ ،گبم تزـٗـ ًؾل ؿك ووٌَ٘٘ى فٌٖ هلثَط هَكؿ تَرِ للاك ؽَاّـ گلفت .ثٌبثلاٗي،
ثبٗـ ّوَاكُ ام آؽلٗي تزـٗـ ًؾل اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اًتفبؿُ ولؿ.
هٌجـ ٍ هبؽقٕ وِ ثلإ تِْ٘ اٗي اًتبًـاكؿ هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ ثِ ُلط مٗل اًت:
ISO 230-2: 2014, Test code for machine tools- Part 2: Determination of accuracy and
repeatability of positioning of numerically controlled axes

ٍ

هقذهِ
اٗي اًتبًـاكؿ لٌوتٖ ام ًلٕ اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  9844اًت.
اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  9844ثب فٌَاى ولٖ " وـ آمهَى هبُ٘ي اثناك" ُبه لٌوتّبٕ مٗل اًت:
-

لٌوت  :1ؿكًتٖ ٌّـًٖ هبُ٘يّب تغت ُلاٗظ ثْلُثلؿاكٕ ثـٍى ثبك ٗب ُجِ اٌٗتب
لٌوت  :2تق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ
لٌوت  :3تق٘٘ي تأح٘لات علاكتٖ
لٌوت  :4آمهَىّبٕ هـٍك ثلإ هبُ٘ي ّبٕ اثناك ثب وٌتلل فـؿٕ
لٌوت  :5تق٘٘ي اًتِبك ًَفِ
لٌوت  :6تق٘٘ي ؿكًتٖ هَلق٘تٗبثٖ ؿك لغلّبٕ ثـًِ ٍ پِ٘بًٖ (آمهَىّبٕ ربثِربٖٗ لغلٕ(
لٌوت  :7ؿكًتٖ ٌّـًٖ هغَكّبٕ صلؽَ
لٌوت  :8اكتقبُبت
لٌوت  :9تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ؿك آمهَىّبٕ هبُ٘ياثناك ثل اًبى ًلٕ اًتبًـاكؿّبٕ
هلٖ ُوبكُ  ،9844هقبؿتت پبِٗ
لٌوت  :10تق٘٘ي فولىلؿ اًـامُگ٘لٕ ًٌ٘تنّبٕ پلاةگقاكٕ ؿك هبُ٘يّبٕ اثناك وٌتلل فـؿٕ
Part 11: Measuring instruments suitable for machine tool geometry tests

م

كذ آسهَى هاضيياتشار –
قسوت  :2تعييي درستی ٍ تكزارپذيزي هَقعيتياتی هحَرّاي كٌتزل عذدي
3

ّذف ٍ داهٌِ كارتزد

ّـ ام تـٍٗي اٗي اًتبًـاكؿ ،تق٘٘ي كٍٍّبٕ آمهَى ٍ اكمٗبثٖ ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ
وٌتلل فـؿٕ هٌفلؿ هبُ٘ياثناك ام علٗك اًـامُگ٘لٕ هٌتم٘ن ّل هغَك هٖثبُـ .اٗي كٍٍّب ثَٔكت هِبثِ
ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ ٍ ؿٍكاًٖ وبكثلؿ ؿاكؿ.
مهبًٖ وِ ؿك ًؾل ثبُـ صٌـٗي هغَك ثَٔكت ّونهبى تغت آمهَى للاك گ٘لًـ ،اٗي كٍٍ وبكثلؿ ًؾَاّـ
ؿاُت.
1
اٗي اًتبًـاكؿ هٖتَاًـ ثلإ اّـافٖ ام لج٘ آمهَى ًَؿ  ،آمهَىّبٕ پقٗلٍ ،آمهَى همبٌِٗإ ،تٔـٗك
ؿٍكُإ ٍ رجلاى ؽغبٕ هبُ٘ي ثىبك كٍؿ.
كٍٍ آمهَى ُبه اًـامُگ٘لٕ تىلاكًَُـُ ؿك ّل هَلق٘ت ثَؿُ ٍ پبكهتلّبٕ هلتجظ آمهَى تقلٗف ٍ هغبًجِ
ُـُاًـ .فـم لغق٘ت پبكاهتلّبٕ آمهَى هغبثك اًتبًـاكؿ هلٖ ُوبكُ ً 9844-9بل  1393تؾو٘ي مؿُ
هَُٖؿ.
پًَ٘ت الف ،تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ كا اكائِ هٖوٌـ.
پًَ٘ت ة ،وبكثلؿ صلؽِ اًتؾبثٖ آمهَى (صلؽِ پلِإ) كا ثلإ ارلإ آمهَى تَٓ٘ف هٖوٌـً .تبٗذ عبٓ
ام اًتؾبة اٗي صلؽِ رْت ارلإ آمهَى ًوٖتَاًـ ثب اًتٌبؿ ثِ اٗي اًتبًـاكؿ ثِ هٌؾَك ؿكد ؿك هتَى فٌٖ ٗب
ارلا رْت پقٗلٍ َٓكت گ٘لؿ ،هگل تغت تَافك وتجٖ ث٘ي ًبمًـُ ٍٗ/ب تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك .اكربؿ
ٓغ٘ظ ثِ اٗي اًتبًـاكؿ ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي ،هتلاؿ ثب ثىبكگ٘لٕ صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ ؽَاّـ ثَؿ.
پًَ٘ت ح ،عبٍٕ هحعؾبت هلتجظ ثب ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ تٌبٍثٖ 2هٖثبُـ.
پًَ٘ت ت ،آمهَى ثب اًتفبؿُ ام آكاِٗ ًبصوِإًٌ ٍ 3زِ پلِإ 4كا تَٓ٘ف هٖوٌـ.
2

هزاخع الشاهی

هـاكن الناهٖ مٗل عبٍٕ هملكاتٖ اًت وِ ؿك هتي اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ثِ آىّب اكربؿ ؿاؿُ ُـُ اًت.
ثـٗي تلت٘ت آى هملكات رنئٖ ام اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هغٌَة هَُٖؿ.
ؿك َٓكتٖ وِ ثِ هـكوٖ ثب فول تبكٗؼ اًتِبك اكربؿ ؿاؿُ ُـُ ثبُـ ،آحعِّ٘ب ٍ تزـٗـ ًؾلّبٕ ثقـٕ آى
هَكؿ ًؾل اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ًٌ٘ت .ؿك هَكؿ هـاكوٖ وِ ثـٍى فول تبكٗؼ اًتِبك ثِ آىّب اكربؿ ؿاؿُ
ُـُ اًتّ ،وَاكُ آؽلٗي تزـٗـ ًؾل ٍ آحعِّ٘بٕ ثقـٕ آىّب هَكؿ ًؾل اًت.
اًتفبؿُ ام هلارـ مٗل ثلإ اٗي اًتبًـاكؿ الناهٖ اًت:

1- Type testing
2- Periodic positioning error
3- Ball array
4- Step gauge

1

 3-2اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً :9844-1بل  ،1393وـ آمهَى ثلإ هبُ٘يّبٕ اثناكّب،
لٌوت  :1ؿكًتٖ ٌّـًٖ هبُ٘يّب تغت ُلاٗظ ثْلُثلؿاكٕ ثـٍى ثبك ٗب ُجِ اٌٗتب
 2-2اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً :9844-3بل  ،1389وـ آمهَى ثلإ هبُ٘ياثناك -لٌوت  :3تق٘٘ي
تبح٘لات علاكتٖ
 1-2اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  ،1393 :9844-9وـ آمهَى هبُ٘ياثناك -لٌوت  :9تؾو٘ي فـم لغق٘ت
اًـامُگ٘لٕ ؿك آمهَىّبٕ هبُ٘ياثناك ثل اًبى ًلٕ اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ ُوبكُ  ،9844هقبؿتت پبِٗ
1

اصغالحات ٍ تعاريف

ؿك اٗي اًتبًـاكؿ آغحعبت ٍ تقبكٗف مٗل ثِ وبك هٖكٍؿ:
3-1
هسافت حزكتی هحَر
axis travel

ثِ٘تلٗي هٌبفت علوت ؽغٖ ٗب ؿٍكاًٖ ،وِ ارنإ هتغلن ثتَاًٌـ تغت وٌتلل فـؿٕ ربثزب ًَُـ.
يادآٍري -ؿك هَكؿ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ وِ ثَ٘ ام  360ؿكرِ ؿٍكاى هٖوٌٌـُ ،بٗـ ًتَاى همـاك ثٌِِ٘٘إ ثلإ علوت تق٘٘ي
ًوَؿ.

2-1
هسافت اًذاسُگيزي
measurement travel

ثؾِٖ ام هٌبفت علوت هغَك وِ رْت ؿاؿُثلؿاكٕ اًتؾبة هَُٖؿ ثِ ًغَٕ وِ اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت
ّـ ام ؿٍ رْت لبث ؿًتلًٖ ثبُـ.
يادآٍريُ -ى  1كا ثجٌ٘٘ـ.

1-1
ًقغِ عولكزدي
functional point

ًمغِ هلونٕ اثناك ثلُٖ ٗب ًمغِإ هتٌبؽل ثب ٗىٖ ام ارنإ هبُ٘ياثناك ،ربٖٗ وِ اثناك ام لغقِوبك
ثلاؿُثلؿاكٕ هٖوٌـ.
هغبثك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً :9844-1بل  ،1393ثٌـ 1-4-3
يادآٍري -آمهَىّبٕ اٗي اًتبًـاكؿ ،همبؿٗل ؽغب كا ؿك علوت ًٌجٖ ارناٖٗ ام هبُ٘ي وِ عبه اثناك ٌّتٌـًٌ ،جت ثِ ارنإ
عبه لغقِوبك گناكٍ هٖوٌٌـ .اٗي ؽغبّب ؿك ؽظ ً٘ل ًمغِ فولىلؿٕ تقلٗف ٍ اًـامُگ٘لٕ هًَُٖـ.

2

9-1
هَقعيت ّذف
target position

هَلق٘تٖ وِ رنء علوتٖ هبُ٘ي ثلإ كً٘ـى ثِ آى ثلًبهِكٗنٕ ُـُ اًت.
يادآٍري -مٗلًَٗي

هِؾْوٌٌـُ هَلق٘تٖ ؽبّ ام ه٘بى ًبٗل هَلق٘تّبٕ ّـ  ،وِ ٍالـ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك

هٖثبُـ.

5-1
هَقعيت ٍاقعی
actual position

هَلق٘ت اًـامُگ٘لٕ ُـُ ًمغِ فولىلؿٕ ؿك اه٘ي گقك ثلإ اه٘ي هَلق٘ت ّـ هٖثبُـ.
6-1
اًحزاف هَقعيتياتی
اًحزاف اس هَقعيت
positioning deviation
deviation of position

تفبض هَلق٘ت ٍالقٖ ًمغِ فولىلؿٕ ام هَلق٘ت ّـ هٖثبُـ.
]هغبثك ثٌـ  6-4-3آحط ُـُ اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ [1-9844
يادآٍري  -3اًغلا ّبٕ هَلق٘تٖ ثَٔكت علوت ًٌجٖ ث٘ي ارنإ عبه اثناك ثب ارنإ عبه لغقِوبك هبُ٘ياثناك وِ ؿك
رْت علوت هغَك تغت آمهَى تق٘٘ي هٖگلؿؿ.
يادآٍري  -2اًغلا ّبٕ هَلق٘تٖ ًِبىؿٌّـُ ٍرِ هغـٍؿٕ ام ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ علوتٖ ٌّتٌـ وِ ؿك ثبمُّبٕ هٌمغـ
اًـامُگ٘لٕ هًَُٖـ.

7-1
يك سَيِ
unidirectional

ثِ ؿًتِإ ام اًـامُگ٘لّٕب اُبكُ ؿاكؿ وِ عٖ آى ،گقك ام هَلق٘ت ّـ ّوَاكُ ؿك ٗه رْت ام كاًتب ٗب
عَل هغَك َٓكت هٖپقٗلؿ.
يادآٍريً -وبؿ  ث٘بًگل ؿاؿُ عبٓ ام اًـامُگ٘لٕ ؿك گقك ثِ ًوت هخجت ٍ ًوبؿ  ثِ ًوت هٌفٖ هٖثبُـ .ثلإ هخبل:
ٗب

3

8-1
دٍسَيِ
bi-directional

ثِ ؿاؿُ عبٓ ام ؿًتِإ ام اًـامُگ٘لّٕب اُبكُ ؿاكؿ وِ عٖ آى ،گقك ام هَلق٘ت ّـ ؿك ؿٍ رْت كفت ٍ
ثلگِتٍ ،الـ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك َٓكت هٖپقٗلؿ.
9-1
عذم قغعيت استاًذارد
standard uncertainty

فـم لغق٘ت ًتبٗذ اًـامُگ٘لٕ وِ ثِ ُى اًغلا هق٘بك اكائِ هٖگلؿؿ.
] هغبثك ثٌـ  2.3.1اًتبًـاكؿ [ ISO/IEC Guide 98-3:2008
31-1
عذم قغعيت استاًذارد هزكة
combined standard uncertainty

فـم لغق٘ت اًتبًـاكؿِ ًت٘زِ ٗه اًـامُ گ٘لٕ ،مهبًٖ وِ آى ًت٘زِ ام همبؿٗل وو٘ت ّبٕ ؿٗگلٕ ثِ ؿًت
آهـُ ثبُـ ،وِ ؿك اٗي عبلت ثب كِِٗ هخجت هزوَؿ روحت ثلاثل اًت .هٌؾَك ام روحتٍ ،اكٗبًيّب ٗب
وٍَاكٗبًيّبٕ آى وو٘تّب ٌّتٌـ وِ ثل عٌت ًغَُ ٍاثٌتگٖ ًتبٗذ اًـامُگ٘لٕ ثِ اٗي وو٘تّب ٍمىؿّٖ
ُـُاًـ.
] هغبثك ثٌـ  2.3.1اًتبًـاكؿ [ ISO/IEC Guide 98-3:2008
33-1
عذم قغعيت گستزدُ
expanded uncertainty

وو٘تٖ وِ هقل ثبمُإ عَل ًتبٗذ اًـامُگ٘لٕ اًت ثِ ًغَٕ وِ اًتؾبك هٖكٍؿ ثؾَ ثنكگٖ ام تَمٗـ
همبؿٗل هٌتٌت ثِ وو٘ت تغت اًـامُگ٘لٕ كا ؿكثل ثگ٘لؿ.
] هغبثك ثٌـ  2.3.5اًتبًـاكؿ [ ISO/IEC Guide 98-3:2008
32-1
ضزية پَضص
coverage factor

هق٘بكٕ فـؿٕ وِ ثِ فٌَاى ضلٗت فـم لغق٘ت هلوت رْت تجـٗ
هَُٖؿ.
] هغبثك ثٌـ  2.3.6اًتبًـاكؿ [ ISO/IEC Guide 98-3:2008
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ثِ فـم لغق٘ت گٌتلؿُ اًتفبؿُ

31-1
هياًگيي اًحزاف هَقعيتياتی يكسَيِ در يك هَقعيت
mean unidirectional positioning deviation at a position

̅

̅ ٗب
ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ عبٓ ام گقك ٗهًَِٗ ام هَلق٘ت

هٖثبُـ.
̅

∑

ٍ
̅

∑

39-1
هياًگيي اًحزاف هَقعيتياتی دٍسَيِ در يك هَقعيت
mean bi-directional positioning deviation at a position

̅

ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ هتًَظ اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ
ثـًت آهـُاًـ.

ٍ

وِ ام گقكّبٕ ؿًٍَِٗ ؿك هَلق٘ت
̅

̅
̅

35-1
خغاي تزگطتی در يك هَقعيت
هقذار تزگطتی در يك هَقعيت
reversal error at a position
reversal value at a position

تفبٍت ث٘ي همـاك هتًَظ اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ عبٓ ام گقك ،ؿك ؿٍ رْت ام هَلق٘ت

هٖثبُـ.
̅

̅

36-1
خغاي تزگطتی يك هحَر
هقذار تزگطتی يك هحَر
reversal error of an axis
reversal value of an axis

ثٌِِ٘٘ لـكهغلك ؽغبّبٕ ثلگِتٖ | | ؿك ّوِ هَلق٘تّبٕ ّـ  ،ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.
]| |[
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37-1
هياًگيي خغاي تزگطتی يك هحَر
هياًگيي هقذار تزگطتی يك هحَر
mean reversal error of an axis
mean reversal value of an axis

̅

ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ ؽغبّبٕ ثلگِتٖ

ؿك ّوِ هَلق٘تّبٕ ّـ  ،ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.
∑

̅

38-1
تخوييگز تكزارپذيزي هَقعيتياتی يكسَيِ در يك هَقعيت
estimator for the unidirectional axis positioning repeatability at a position

ٗب
تؾو٘يگل فـم لغق٘ت اًتبًـاكؿ اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ عبٓ ام
هٖثبُـ.

ثبك گقك ٗهًَِٗ ام هَلق٘ت

)

(∑

̅

√

ٍ
)

̅

(∑

√

39-1
تكزارپذيزي هَقعيتياتی يكسَيِ در يك هَقعيت
unidirectional positioning repeatability at a position

ٗب
ثبمُ عبٓ ام تؾو٘يگل تىلاكپقٗلٕ ٗهًَِٗ هغَك ؿك هَلق٘ت

هٖثبُـ.

ثب افوبل ضلٗت پََُ

ٍ
21-1
تكزارپذيزي هَقعيتياتی دٍسَيِ در يك هَقعيت
bi-directional positioning repeatability at a position

]

6

| |

[

23-1
تكزارپذيزي هَقعيتياتی يكسَيِ يك هحَر
unidirectional positioning repeatability of an axis

ٗب

ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.

ثٌِِ٘٘ همـاك تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ؿك ّل هَلق٘ت

]
]

[
[

22-1
تكزارپذيزي هَقعيتياتی دٍسَيِ يك هحَر
bi-directional positioning repeatability of an axis

ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.

ثٌِِ٘٘ همـاك تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ؿك ّل هَلق٘ت

] [

21-1
خغاي سيستواتيك هَقعيتياتی يكسَيِ هحَر
unidirectional systematic positioning error of an axis

ٗب

اؽتح ث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌِ٘ رجلٕ ه٘بًگ٘ي اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ثلإ گقك ؿك ٗه رْت
ٗب ̅ ؿك ّل هَلق٘ت ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.

̅

]

̅ [

]

̅ [

]

̅ [

]

̅ [

ٍ

29-1
خغاي هَقعيتياتی دٍسَيِ يك هحَر
bi-directional systematic positioning error of an axis

اؽتح ث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌِ٘ رجلٕ ه٘بًگ٘ي اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ثلإ گقك ؿك ؿٍ رْت
ٍ ̅ ؿك ؿك ّل هَلق٘ت ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.
]

̅

]

̅ [

̅

̅

̅ [

25-1
هياًگيي خغاي هَقعيتياتی دٍسَيِ يك هحَر
mean bi-directional positioning error of an axis

اؽتح ث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌِ٘ رجلٕ ه٘بًگ٘ي اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ̅ ؿك ّل هَلق٘ت
ٗب عَل هغَك هٖثبُـ.
]̅ [

7

]̅ [

ؿك كاًتب

26-1
خغاي هَقعيتياتی يك سَيِ در هحَر
درستی هَقعيتياتی يك سَيِ در هحَر
unidirectional positioning error of an axis
unidirectional positioning accuracy of an axis

ٗب
ثبمُ عبٓ ام تلو٘ت ه٘بًگ٘ي ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ٍ تؾو٘يگل تىلاكپقٗلٕ
هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ثب اًتفبؿُ ام ضلٗت پََُ  k=2هٖثبُـ.
̅ [
]
̅ [
]
ٍ

]

̅ [

]

̅ [

يادآٍري -هفَْم "ؿكًتٖ هَلق٘تٗبثٖ" ؿك اٗي رب ثَٔكت ووٖ ثىبك هٖكٍؿ ٍ هتفبٍت ام هفَْم "ؿكًتٖ اًـامُگ٘لٕ"
تقلٗف ُـُ ؿك ثٌـ  13-3اًتبًـاك هلٖ اٗلاى ُوبكُ  4723هٖثبُـ.

27-1
خغاي هَقعيتياتی دٍ سَيِ يك هحَر
درستی هَقعيتياتی دٍ سَيِ يك هحَر
bi-directional positioning error of an axis
bi-directional positioning accuracy of an axis

ثبمُ عبٓ ام تلو٘ت ه٘بًگ٘ي ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٍ تؾو٘يگل تىلاكپقٗلٕ
هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ثب اًتفبؿُ ام ضلٗت پََُ  k=2هٖثبُـ.
]
̅

̅ [

]
̅

̅ [

يادآٍري -هفَْم "ؿكًتٖ هَلق٘تٗبثٖ" ؿك اٗي رب ثَٔكت ووٖ ثىبك هٖكٍؿ ٍ هتفبٍت ام هفَْم "ؿكًتٖ اًـامُگ٘لٕ"
تقلٗف ُـُ ؿك ثٌـ  13-3اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  4723هٖثبُـ.

28-1
ًقغِ دادُتزداري
sampling point

(ؿك رجلاى فـؿٕ) ًمبط هزناٖٗ وِ رْت اكائِ همبؿٗل ؽغبّبٕ ٌّـًٖ ؿك ٗه رـٍل ؽغب ،رـٍل رجلاى
ٗب ؿك ُجىِ فضبٖٗ ؽغب هَكؿ اًتٌبؿ للاك هٖگ٘لًـ.
] هغبثك ثٌـ  3.16اًتبًـاكؿ [ ISO/TR 16907
9

ضزايظ آسهَى

 3-9هحيظ

تَِٓ٘ هَُٖؿ وِ ًبمًـُ ٍٗ/ب تبه٘ي وٌٌـُ ؿًتَكالقولٖ كا هتٌبًت ثب هغ٘ظ علاكتٖ لبث لجَل ثلإ
ثْلُثلؿاكٕ ام هبُ٘ي ثب ؿلت هِؾْ ُـُ ،پٌِْ٘بؿ ؿّـ.
8

صٌ٘ي ؿًتَكالقولٖ هٖتَاًـ ُبه هَاكؿٕ ام لج٘  ،هِؾِٔإ ثل هجٌبٕ ه٘بًگ٘ي ؿهبٕ اتبق ،ثٌِِ٘٘ همـاك
اًغلا ؿاهٌِ ٍ تٌبٍة ام اٗي ه٘بًگ٘ي ؿهب ٍ ً٘ن ُ٘ت علاكتٖ هغ٘ظ ثبُـ.
فلاّن ًوَؿى هغ٘ظ علاكتٖ لبث لجَل رْت ثْلُثلؿاكٕ ٍ آمهَى فولىلؿ هبُ٘ي اثناك ؿك هغ ًٔت ،ثبٗـ
ؿك عَمُ هٌئَل٘تّبٕ ثْلُثلؿاك للاك گ٘لؿ .اهب ؿك َٓكتٖ وِ وبكثل ام ؿًتَكالقو ّبٕ تِْ٘ ُـُ تًَظ
ًبمًـُ ٗب تبه٘ي وٌٌـُ ؿًتگبُ پ٘لٍٕ وٌـ ،هٌئَل٘ت فولىلؿ ؿًتگبُ هٌغجك ثب ؽَٔٓ٘بت آى هتَرِ
ًبمًـُ ٗب تبه٘ي وٌٌـُ هبُ٘ي ؽَاّـ ثَؿ.
ؿك عبلت اٗـُآل ،توبم اًـامُگ٘لّٕبٕ اثقبؿٕ مهبًٖ اًزبم هًَُٖـ وِ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ٍ ُٖء هَكؿ
اًـامُگ٘لٕ ؿك هغ٘غٖ ثب ؿهبٕ  20ثِ تقبؿل ؿهبٖٗ كً٘ـُ ثبٌُـ .اگل اًـامُگ٘لّٕب ؿك ؿهبٕ ثَ٘ ام
 20اًزبم ُـُ ثبُـ ،آًگبُ ثبٗـ هق٘بك اًجٌبط تفبضلٖ ًبهٖ 1ث٘ي ًبهبًِ هَلق٘تٗبثٖ هغَك ،ثؾَ
ًگِؿاكًـُ لغقِ وبك ٍ ٗب اثناك هبُ٘ي ثب تزْ٘نات آمهَى ثبٗـ ثِ ًغَٕ تٔغ٘ظ َُؿ وِ ًتبٗذ آحط ُـُ
 20عبٓ آٗـ .اٗي ُلاٗظ اعتوبت ً٘بم ثِ اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ لٌوتّبٕ ثبكم هبُ٘ي ٍ
ثلإ ؿهبٕ
تزْ٘نات آمهَى ٍ ً٘ن افوبل آحعبت كٗبضٖ هتٌبًت ثب ضلاٗت اًجٌبط ؿهبٖٗ هلتجظ ؽَاّـ ؿاُت .اگل
لٌوتّبٕ ثبكم هبُ٘ياثناك ٍ تزْ٘نات آمهَى ّنؿهب ٍ ثب ضلٗت اًجٌبط عَلٖ علاكتٖ ٗىٌبى ثبٌُـ ،آحط
هق٘بك اًجٌبط تفبضلٖ ًبهٖ هوىي اًت ثَٔكت ؽَؿوبك عبٓ گلؿؿ.
تمم ثِ فول اًت وِ فبٓلِ گلفتي ام ؿهبٕ  20هٖتَاًـ ثبفج اٗزبؿ فـم لغق٘ت هضبفف ؿك كاثغِ ثب فـم
لغق٘ت تق٘٘ي ضلٗت اًجٌبط هَحل اًتفبؿُ ُـُ ؿك رجلاى ؽغب گلؿؿ .همـاك ووٌِ٘ فـم لغق٘ت هٖتَاًـ
 2 μثبُـ (پًَ٘ت الف كا ثجٌ٘٘ـ) .ثٌبثلاٗي تمم اًت ؿهبّبٕ ٍالقٖ ؿك گناكٍ آمهَى ؿكد

هقبؿل
َُؿ.
ثلإ كً٘ـى ثِ ُلاٗظ پبٗـاك ؿهبٖٗ لج ام اًزبم آمهَى ،ثْتل اًت هبُ٘ياثناك ٍ ًٍبٗ اًـامُگ٘لٕ هلتجظ
(ؿك َٓكت ٍرَؿ) ثِ هـت وبفٖ (تلر٘غب ٗه ُت) ؿك هغ٘ظ آمهَى للاك ؿاؿُ ًَُـ .اٗي اؿٍات ثبٗـ ام ٍمٍ
ثبؿ ٍ تِقِقبت ث٘لًٍٖ ام لج٘ ًَك ؽَكُ٘ـ ٍ گلموٌٌـُّبٕ ًمفٖ ٍ غ٘لُ هغبفؾت ًَُـ.
ثِ هـت ً 12بفت لج ام اًـامُگ٘لٕ ٍ ؿك ع٘ي آىُ٘ ،ت ؿهبٖٗ هغ٘ظ ثلعٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى ثل ًبفت
ثبٗـ ؿك هغـٍؿُ تَافك ث٘ي ًبمًـُ ٍٗ/ب تبه٘ي وٌٌـُ ٍ وبكثل ثبُـ.
 2-9هاضيي تحت آسهَى

هبُ٘ي ثبٗـ ثِ عَك وبه هًَتبه ُـُ ٍ آهبؿُ وبك ثبُـ ،ؿك َٓكت لنٍم تلام ولؿى ٍ آمهَىّبٕ ّنكاًتبٖٗ
ٌّـًٖ ثبٗـ لج ام ُلٍؿ آمهَى ؿكًتٖ هَلق٘تٗبثٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ تب عـ كضبٗت ثؾِٖ وبه ًَُـ.
ؿك َٓكت ثىبكگ٘لٕ تٌْ٘حت رجلاى وٌٌـُ ؽغب ؿك صلؽِ آمهَى ،ثْتل اًت اٗي هَضَؿ ؿك گناكٍ هىتَة
َُؿ.
ّوِ آمهَىّب ثبٗـ ؿك ُلاٗظ ثـٍى ثبك هبُ٘ي اًزبم ًَُـٗ ،قٌٖ ثـٍى لغقِ وبك.
هَلق٘ت وَِّٖٗب ٗب ارنإ هتغلن كٍٕ هغَكّبٖٗ وِ ؿك عبل آمهَى ًوٖ ثبُـ ،ثبٗـ ؿك گناكٍ آمهَى
افحم َُؿ.

)1- Nominal differential expansion (NDE
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 1-9گزم كزدى هاضيي

ٌّگبم آمهَى هبُ٘ي تغت ُلٗظ ًلهبل فولىلؿٕ ،آمهَىّب ثبٗـ ثحفبٓلِ پي ام فلاٌٗـ هٌبًت گلم ولؿى
هغبثك ثب ؿًتَكالقو ًبمًـُ ٍ ٗب ثلاًبى كٍِٗ تَافك ُـُ ث٘ي ًبمًـُ ٍٗ/ب تبه٘ي وٌٌـُ ؿًتگبُ ٍ ثْلُثلؿاك
اًزبم پقٗلؿ.
اگل ّ٘ش گًَِ ُلاٗغٖ هِؾْ ًِـُ ثبُـ ،فول٘بت گلم ولؿى هٖتَاًـ ُى علوت همـهبتٖ هِمٖ 1ثؾَؿ
گ٘لؿ ثِ ًغَٕ وِ هبُ٘ي ثلإ هـتٖ علوتّبٕ تٌت هَلق٘تٗبثٖ كا ثـٍى اًزبم ؿاؿُ ثلؿاكٕ ارلا وٌـ.
ُلاٗظ غ٘ل پبٗـاك ؿهبٖٗ ثِ ُى اًغلا ّبٕ هٌؾن تٔبفـٕ ث٘ي گقكّبٕ هتَالٖ ام ّل هَلق٘ت ّـ
ٌُبؽتِ هًَُٖـ ٍ ثْتل اًت وِ اٗي كًٍـ ؿك ع٘ي فول٘بت گلم ولؿى ووٌِ٘ َُؿ.
5

تزًاهِ آسهَى

 3-5حالت عولكزد

هبُ٘ي ثبٗـ ثلإ علوت ارنإ هتغلن ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك تغت آمهَى ٍ هَلق٘تٗبثٖ آى ؿك تقـاؿٕ
هَلق٘ت ّـ ثلًبهِكٗنٕ َُؿ .مهبى تَلف ثبٗـ ثِ اًـامُإ ثبُـ وِ اهىبى كً٘ـى ثِ هَلق٘ت ٍالقٖ،
اًـامُگ٘لٕ ٍ حجت هَلق٘ت فلاّن َُؿ .هبُ٘ي ثبٗـ ثلإ علوت ث٘ي هَلق٘تّبٕ ّـ ٍ ثب ًلفت پِ٘لٍٕ
هٌبًت تَافك ُـُ ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك ثلًبهِكٗنٕ َُؿ.
 2-5اًتخاب هَقعيتّاي ّذف

ٌّگبهٖ وِ همـاك ّل هَلق٘ت ّـ هٖتَاًـ آماؿاًِ اًتؾبة َُؿ ،اٗي اًتؾبة ثبٗـ ُى ولٖ كاثغِ ( )1كا ثِ
ؽَؿ گ٘لؿ:
()1
وِ ؿك آى:
ُوبكُ هَلق٘ت ّـ ربكٕ
ثبمُ اًوٖ ثل اًبى فبٓلِثٌـٕ ٗىٌبى هَلق٘تّبٕ ّـ ؿك عَل هٌبفت اًـامُگ٘لٕ
فـؿٕ تٔبؿفٖ ؿك ثبمُ ٗه ؿٍكُ تٌبٍة ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ تؾوٌٖ٘ (هبًٌـ ؽغبّبٕ
ًبُٖ ام تغ٘٘لات گبم پ٘ش ًبصوِإ ٗب تغ٘٘لات گبم هم٘بى ؽغٖ ٍ هم٘بى ؿٍكاًٖ) اًتفبؿُ ُـُ ثلإ
اعوٌ٘بى ام اٌٗىِ اٗي ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ ثِ ًغَ همتضٖ ؿاؿُثلؿاكٕ ُـُاًـ .اگل تؾوٌٖ٘ ام تٌبٍة ؽغبّب
هَرَؿ ًجبُـ ،ثبٗـ ؿك ثبمُ  30ؿكٓـ للاك ؿاؿُ َُؿ.
هَلق٘تّبٕ ّـ اًتؾبة ُـُ ثلإ ارلإ پقٗلٍ ٗب آمهَىّبٕ اكمٗبثٖ هزـؿ ،ثبٗـ ام هَلق٘تّبٕ اًتؾبة
ُـُ ثلإ رجلاى ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَك هتفبٍت ثبٌُـ.
يادآٍري -پًَ٘ت ح ،اعحفبتٖ هلتجظ ثب ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ اكائِ هٖؿّـ.

1- Preliminary dummy run
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 1-5اًذاسُگيزيّا
 3-1-5چيذهاى ٍ تدْيشات

ص٘ـهبى اًـامُگ٘لٕ ثِ ًغَٕ علاعٖ ُـُ تب ثتَاًـ ربثزبٖٗ ًٌجٖ ث٘ي ارناٖٗ ام هبُ٘ي وِ عبه اثناك
ثلُٖ ٌّتٌـ كا ًٌجت ثِ ارنإ عبه لغقِ وبك ؿك كاًتبٕ علوتٖ هغَك تغت آمهَى ،اًـامُگ٘لٕ وٌـ.
ًوًَِإ ام تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ تق٘٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هغَكّبٕ ؽغٖ فجبكتٌت ام:
تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ (ُبه تـاؽ ًٌذّبٕ هٌ٘لٗبة) ٍ هم٘بىّبٕ ؽغٖ وبل٘جلُ ُـُّ .وضٌ٘ي آكاِٗ
ًبصوِإ وبل٘جلُ ُـُ ً٘ن هٖتَاًـ هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ (پًَ٘ت ت كا ثجٌ٘٘ـ).
ّوضٌ٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ ثلإ هغَكّبٕ وَصه تب  100ه٘لٖهتل هٖتَاًـ ثب اًتفبؿُ ام
عٌگلّبٕ ربثزبٖٗؽغٖ عَلثلٌـ اًـامُگ٘لٕ َُؿ.
اگل آحط كٗبضٖ َٓ NDEكت گلفتِ ثبُـ ،ثبٗـ هَلق٘ت عٌگل(ّبٕ) ؿهب كٍٕ ارنإ هبُ٘ي ،ضلٗت
اًجٌبط عَلٖ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط  ٍ NDEكٍِٗ رجلاى ؽغب ؿك گناكٍ آمهَى ؿكد َُؿ.
ًوًَِإ ام تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ تق٘٘ي ؽغبٕ هَلق٘ت ٍ تىلاكپقٗلٕ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ فجبكتٌت ام:
صٌـٍرْٖ هٌتؾن ثِ ّولاُ اتَوبل٘وبتَك ،1ه٘ن ُبؽْؿاك (ه٘ن تمٌ٘ن) هلرـ 2ثِ ّولاُ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ
ٗب اتَوبل٘وبتَك ٍ اًىَؿكّبٕ ؿٍكاًٖ (ماٍِٗإ) هلرـ.
هَلق٘ت تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ ٍ اؿٍات هلرـ ،ؿك َٓكت ٍرَؿ ،ثبٗـ ؿك گناكٍ آمهَى حجت َُؿ.
 2-1-5آسهَى تزاي هحَرّاي خغی تا  2111هيلیهتز

ؿك هبُ٘يّبٕ اثناك ثب وَكى ووتل ام  2000ه٘لٖهتل ،عـال پٌذ هَلق٘ت ّـ ثلإ ّل هتل ٍ ؿك هزوَؿ،
عـال پٌذ هَلق٘ت ّـ هغبثك ثب  2-5ثبٗـ اًتؾبة َُؿ.
اًـامُگ٘لٕ ثبٗـ ؿك توبم هَلق٘تّبٕ ّـ ٍ هغبثك ثب صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ َٓكت گ٘لؿ (ُى ّ .)1ل
وـام ام هَلق٘تّبٕ ّـ ثبٗـ پٌذ ثبك ؿك ّل رْت اًـامُگ٘لٕ َُؿ.
هَلق٘ت تغ٘٘ل رْت علوت ثْتل اًت ثِ ًغَٕ اًتؾبة َُؿ وِ هبُ٘ي اهىبى فولىلؿ هقوَل كا ؿاُتِ
ثبُـ (رْت كً٘ـى ثِ ًلفت پِ٘لٍٕ تَافك ُـُ).

1 - Polygons with autocollimator
2- Reference indexing table
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راٌّوا:
b

هَلق٘ت (
صلؽِ (
ًمغِّبٕ ّـ

)
)

ضكل -3چزخِ آسهَى استاًذارد

 1-1-5آسهَى تزاي هحَرّاي خغی تيص اس  2111هيلیهتز

ثلإ هغَكّبٕ ثَ٘ ام  2000ه٘لٖهتل ،و هٌبفت اًـامُگ٘لٕ هغَك ام علٗك گقك ٗهًَِٗ ؿك ّل رْت ام
هَلق٘تّبٕ ّـ اًتؾبة ُـُ ثل عجك ثٌـ  ٍ 2-5ثب ه٘بًگ٘ي عَل ثبمُ 250 ، ،ه٘لٖهتل ،ثبٗـ آمهَى َُؿ.
اگل هجـل اًـامُگ٘لٕ هبُ٘ي هِتو ثل صٌـٗي ثؾَ 1ثبُـ ،تمم اًت هَلق٘تّبٕ ّـ هضبفف ثِ ًغَٕ
اًتؾبة ًَُـ وِ ام ٍرَؿ عـال ٗه هَلق٘ت ّـ ؿك ّل ثؾَ اعوٌ٘بى عبٓ َُؿ.
فحٍُ ثل اٗي ،آمهَى هِؾْ ُـُ ؿك ثٌـ  2-3-5ثبٗـ ؿك ٗه عَل  2000ه٘لٖهتلٕ ٍالـ ُـُ ؿك فضبٕ
وبكٕ هقوَل هغبثك تَافك ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك ارلا َُؿ.

1 - Segment
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ثلإ هغَكّبٖٗ ثب عَل ثَ٘ ام  4000ه٘لٖهتل ،اًتؾبة تقـاؿ ارلإ آمهَى هِؾْ ُـُ ؿك ثٌـ ٍ 2-3-5
ّوضٌ٘ي هَلق٘ت آًْب ؿك هغـٍؿُ وبكٕ هقوَل هبُ٘ي ،ثبٗـ ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك هَكؿ
تَافك للاك گ٘لؿ.
 9-1-5آسهَى تزاي هحَرّاي دٍراًی كوتز اس  161درخِ

آمهَىّب ثبٗـ ؿك هَلق٘تّبٕ ّـ اكائِ ُـُ ؿك رـٍل َٓ 1كت پقٗلؿ .هَلق٘تّبٕ آلٖ 180º ،90º ،0º
ٍ  270ºثبٗـ ؿكَٓكت ٍرَؿ ،ؿك ث٘ي هَلق٘تّبٕ ّـ اًتؾبة ُـُ هغبثك ثب ثٌـ  2-5گٌزبًـُ ًَُـّ .ل
هَلق٘ت ّـ ثبٗـ پٌذ ثبك ؿك ّل رْت اًـامُگ٘لٕ َُؿ.
خذٍل  -3هَقعيتّاي ّذف هحَرّاي دٍراًی
كويٌِ تعذاد هَقعيتّاي ّذف

هسافت اًذاسُگيزي

3
5

ٍ

8

 5-1-5آسهَى تزاي هحَرّاي دٍراًی تيص اس  161درخِ

ثلإ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ ثَ٘ ام  360ؿكرِ ،و هٌبفت اًـامُگ٘لٕ هغَك تب  1800ؿكرِ (پٌذ ؿٍك) ،ثبٗـ ثب
اًزبم ٗه گقك ٗهًَِٗ ؿك ّل رْت ٍ ُبه عـال ِّت هَلق٘ت ّـ ؿك ّل ؿٍك آمهَى َُؿ.
فحٍُ ثل اٗي ،آمهَى هِؾْ ُـُ ؿك ثٌـ  4-3-5ثبٗـ ؿك ٗه ثبمُ  360ؿكرِإ ؿك هغـٍؿُ وبكٕ ٍ ثل عجك
تَافك ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك ارلا َُؿ.
6
3-6

ارسياتی ًتايح
هحَرّاي خغی تا  2111هيلیهتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تا  161درخِ

) ؿك ّل رْت ،پبكاهتلّبٕ تقلٗف ُـُ ؿك ثٌـ 3

ٍ گقكّبٕ پٌزگبًِ (
ثلإ ّل هَلق٘ت ّـ
هغبًجِ هًَُٖـ .فحٍُ ثل اٗي هلمّبٕ اًغلا :
̅
̅ ٍ
ٍ
̅
̅ ٍ
هغبًجِ ُـُاًـ.

 2-6هحَرّاي خغی تيص اس  2111هيلیهتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تيص اس  161درخِ

) ؿك ّل رْت ،پبكاهتلّبٕ لبث اًتفبؿُ ثٌـ 3
ثلإ ّلٗه ام هَلق٘تّبٕ ّـ ٍ ثلإ ّل گقك (
هغبًجِ ُـُ اًت .تؾو٘يگلّبٕ تىلاكپقٗلٕ ٗهًَِٗ هغَك (ثٌـ  ،)18-3تىلاكپقٗلّٕب (ثٌـّبٕ ،19-3
 ٍ )22-3 ٍ 21-3 ،20-3ؽغبّبٕ هَلق٘تٗبثٖ (ثٌـّبٕ  )27-3 ٍ 26- 3وبكثلؿ ًؾَاٌّـ ؿاُت .اكمٗبثٖ
ًتبٗذ ثٌـ  1-6ؿك ٗه ثبمُ  2000ه٘لٖهتلٕ ٗب  360ؿكرِإ ّوضٌبى ثبٗـ ثل اًبى تَافك
ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك َٓكت گ٘لؿ.
13

7

ًكات تَافقی السم تيي ساسًذُ/تاهييكٌٌذُ ٍ تْزُتزدار

ًىبتٖ وِ تمم اًت ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ ثْلُثلؿاك تَافك ًَُـ ثِ ُلط مٗل اًت:
الف -همبؿٗل ووٌِ٘ ٍ ثٌِِ٘٘ ؿهبٕ هغ٘ظ؛
ة -ثِ٘تلٗي ًلػ ُ٘ت ؿهبٖٗ هغ٘ظ ثل اًبى ؿكرِ ًلٌَ٘ى ثل ًبفت ثلإ ً 12بفت لج ام اًزبم
آمهَى ٍ ع٘ي اًزبم آمهَى (ثٌـ  1-4كا ثجٌ٘٘ـ) ؛
ح -هغ للاكگ٘لٕ اثناكّبٕ اًـامُگ٘لٕ ٍ هَلق٘ت عٌگلّبٕ علاكتٖ ،ؿك َٓكت ٍرَؿ (ثٌـ  1-3-5كا
ثجٌ٘٘ـ)؛
ت -فول٘بت گلم ولؿى ثلإ ُلٍؿ آمهَى هبُ٘ي (ثٌـ  3-4كا ثجٌ٘٘ـ) ؛
ثً -لفت پِ٘لٍٕ ث٘ي هَلق٘تّبٕ ّـ ؛
د -هَلق٘ت(ّبٕ) ؿك ًؾل گلفتِ ُـُ ثلإ هٌبفت(ّبٕ)  2000ه٘لٖهتلٕ ٗب  360ؿكرِإ ثِ فٌَاى فضبٕ
هقوَل وبكٕ (ثٌـ ٗ 3-3-5ب  5ثٌـ  5-3-كا ثجٌ٘٘ـ) ؿك َٓكت لنٍم؛
س -هَلق٘ت وَِّٖٗب ٍ ارنإ هتغلوٖ وِ تغت آمهَى ًٌ٘تٌـ .؛
ط -مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ ؛
ػ -هىبى اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت ّـ .
8
3-8

ارائِ ًتايح
رٍش ارائِ

كٍٍ هٌبًت ثلإ اكاِٗ ًتبٗذ ،اًتفبؿُ ام كٍٍّبٕ تَٔٗلٕ اًت وِ هَاكؿ مٗل كا ثِ رْت ٌُبًبٖٗ
ص٘ـهبى اًـامُگ٘لٕ ؿك گناكٍ آمهَى هىتَة وٌـ.
 ًبم ثبمكى هَلق٘ت هغَكّبٖٗ وِ تغت آمهَى ًٌ٘تٌـ؛ فبٓلِ ام ًمغِ هجٌبٕ اثناك ()X/Y/Z؛ فبٓلِ ام ًمغِ هجٌبٕ لغقِوبك ()X/Y/Z؛ اگل آحط كٗبضٖ  NDEثىبكگلفتِ ُـُ: ضلٗت(ّبٕ) اًجٌبط علاكتٖ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط ،NDE هَلق٘ت عٌگل(ّبٕ) اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط  ،NDEثل كٍٕ ارنإ هبُ٘ي ٍ ثل كٍٕتزْ٘نات آمهَى،
 ؿهبٕ عٌگلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط ٍ NDEالـ ثل كٍٕ ارنإ هبُ٘ي وِ ًوبٗبًگلهم٘بى (ؽظوَ) هبُ٘ي ٗب لغقبت ًگْـاكًـُ اثناك/لغقِوبك ثل كٍٕ هبُ٘ي ثبُـ ٍ ؿهبٕ
عٌگلّبٕ تزْ٘نات آمهَى ؿك ُلٍؿ ٍ ؽبتوِ آمهَى،
 ًَؿ كٍِٗ رجلاى ؽغب (ثلإ هخبل تقـؿ ثِ كٍمًبمٕ پبكاهتلّبٕ رجلاى)، تبكٗؼ آمهَى؛14

-

-

-

ًبم هبُ٘يًَ ،ؿ (اًپٌ٘ـل افمٖ ٗب فوَؿٕ) ٍ هٌبفت علوتٖ هغَكّبٕ هؾتٔبتٖ آى؛
اًبهٖ تزْ٘نات آمهَى اًتفبؿُ ُـُ ،هِتو ثل ًبم ًبمًـًَُ ،ؿ ٍ ُوبكُ ًلٗبل ارنإ آى (ؿًتگبُ
ل٘نك ،آٌِّٗب ،عٌگلّبٕ ؿهب ٍ غ٘لُ)؛
ًَؿ هم٘بى (ؽظوَ) ّبٕ هبُ٘ي وِ ثلإ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّب اًتفبؿُ ُـُ ٍ ضلٗتّبٕ اًجٌبط
علاكتٖ هلثَعِ وِ ام ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ هبُ٘ياثناك اًتقحم ُـُ ثبُـ (ثلإ هخبل پ٘ش
ًبصوِإً ،1بهبًِ اًتمبل علوت ؿٍكاًًٖ ،بهبًِ هم٘بى ؽغٖ)؛
ًبم هغَك تغت آمهَى:
 ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ ،هَلق٘ت هىبًٖ كاًتبٕ اًـامُگ٘لٕ هغَكًٌ ،جت ثِ هغَكٕ وِتغت آمهَى ًٌ٘ت (اٗي هَلق٘ت ثلإ اٗي هغَكّب ٍ ً٘ن هغَكّبٖٗ وِ تغت آمهَى
ًٌ٘تٌـ ،ثل اًبى فبٓلِ ام هجٌبٕ اثناك ٍ فبٓلِ ام هجٌبٕ لغقِوبك تق٘٘ي هَُٖؿ)،
 ثلإ هغَك ؿٍكاًٖ ،تَض٘غٖ ام هَلق٘ت اًوٖ ٍ كاًتبٕ هغَك؛ًلفت پِ٘لٍٕ ٍ مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ  ،فْلًت هَلق٘تّبٕ ّـ ،
فول٘بت گلم ولؿى هبُ٘ي ثلإ ُلٍؿ آمهَى هبُ٘ي (تقـاؿ ٗب مهبى صلؽِّب ٍ ًلفت پِ٘لٍٕ )؛
ؿك َٓكت اكتجبط ،ؿهبٕ َّا ،فِبك َّا ٍ كعَثت ًنؿٗه پلتَ ل٘نك ؿك ُلٍؿ ٍ اتوبم آمهَى؛
اٌٗىِ آٗب رجلاى ؽغبٕ ؿاؽلٖ ؿك ع٘ي آمهَى اًتفبؿُ ُـُ ٗب ًِ؛
اًتفبؿُ ام ؿٍٍ َّا ٗب كٍغي ،ؿك َٓكت وبكثلؿ؛
)؛
ٗب
تقـاؿ گقكّب (
فَاه ؿؽ٘ ٍ ً٘ن پبكاهتلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ.

 2-8پاراهتزّا
3-2-8

كليات

پبكاهتلّبٕ مٗل ثبٗـ ثِ َٓكت فـؿٕ هِؾْ ًَُـ .ؽحِٓإ ام ًتبٗذ ثب اًتفبؿُ ام پبكاهتلّبٖٗ وِ ثب
ًتبكُ-پلاًتن هِؾْ ُـُاًـ هٖتَاًـ هجٌبٕ پقٗلٍ هبُ٘ي ثبُـ .ثلإ ؿاؿُّبٕ آمهَى رـٍل ً ،2غَُ اكائِ
ًتبٗذ ؿك رـٍل ُ ،3ى ُ ٍ 2ى ًِ 3بى ؿاؿُ ُـُ اًت.
.
تَِٓ٘ هٖ َُؿ ّل پبكاهتل ثِ ّولاُ فـم لغق٘ت  ،ثل اًبى ضلٗت پََُ  2اكائِ گلؿؿ
ووٌِ٘ الناهبت هلتجظ ثب فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ فجبكتٌت ام:
 پبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ، پبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاى ؿهبٕ هبُ٘ياثناك، پبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام ؽغبٕ تغ٘٘ل ؿهبٕ هغ٘غٖ، پبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام ًبّنكاًتبٖٗ اثناك اًـامُگ٘لٕ ،ؿك َٓكت اكتجبط.ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ ،پًَ٘ت الف كٍٍ ًبؿًُبمٕ ُـُ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ كا ثِ ّولاُ
هخبلّبٖٗ ًِبى هٖؿّـ .اعحفبتٖ ثب رنئ٘بت ثِ٘تل ٍ كٍاثظ هلثَعِ ؿك پًَ٘ت ح اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى
ُوبكُ ً ،9844-9بل  1393اكائِ ُـُ اًت.
1 - Ball screw
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 2-2-8آسهَىّايی تزاي هحَرّاي خغی تا  2111هيلیهتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تا  161درخِ

 ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *)ٍ

 ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ٗه هغَك *) -ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *)

ٗب

 ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ٗه هغَك ثبمُ ه٘بًگ٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *) -تىلاكپقٗلٕ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك

ٍ

 تىلاكپقٗلٕ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ٗه هغَك *) ؽغبٕ ثلگِتٖ ٗه هغَك *)̅

 ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي ثلگِتٖ ٗه هغَك*) پبكاهتل فبه ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي اًت.

 1-2-8آسهَىّايی تزاي هحَرّاي خغی تيص اس  2111هيلیهتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تيص اس  161درخِ

 ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *)ٗب

 ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ٗه هغَك ثبمُ ه٘بًگ٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *) ؽغبٕ ثلگِتٖ ٗه هغَك *)̅

 ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي ثلگِتٖ ٗه هغَك*) پبكاهتل فبه ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي اًت.
 9-2-8تَضيحاتی در خصَظ ٍاصُّاي هزتثظ تا هَلفِّاي خغاي هَقعيتياتی يك هحَر

ؽغبّبٕ هغَكّبٕ هبُ٘ياثناك ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-1بل  1393تقلٗف ُـُ اًت .ؿك
و  ،صٌ٘ي ؽغبّبٖٗ ام علٗك روـآٍكٕ اًغلا ّب ؿك ثبمُ اًـامُگ٘لٕ هق٘ي ٍ پلؿامٍ آًْب ثل اًبى
ؿًتَكالقو ّبٕ تق٘٘ي ُـُ ،اكمٗبثٖ هًَُٖـ وِ اغلت هٖتَاًـ ثِ َٓكت پبكاهتل ٍاعـ ؽغبٕ هتٌبؽل ثب
علوت ًبهٖ هغَك تجـٗ گلؿؿ .اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844 -1بل ً 1393بهگقاكّٕبٖٗ ثلإ اكاِٗ
هقبؿل ؽغبٕ فـم هٌتم٘ن ثَؿى هغَك  Xؿك
اٗي پبكاهتلّبٕ ؽغب فلاّن ًوَؿُ اًت ،ثلإ هخبل
ؽغبٕ
ؽغبٕ ماٍِٗإ هغَك علوتٖ  Xؿك كاًتبٕ ( Cؿٍكاى عَل هغَك ٍ )Z
كاًتبٕ هغَك ،Y
هَلق٘تٗبثٖ هغَك  Xاًت.
ؿك هَكؿ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ هبُ٘ياثناك وٌتلل فـؿٕ ،اٗي لٌوت ام اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ
 ،9844پبكاهتلّبٕ صٌـگبًِإ ام ارنإ اٗي ؽغب كا فلاّن هًٖبمؿ (ثلإ هخبل ،تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ
ٗهًَِٗ ،ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٍ غ٘لُ) .اٗي پبكاهتلّبٕ صٌـگبًِ ،ارناٖٗ ٌّتٌـ وِ اهىبى
و٘ف٘تًٌزٖ هضبفف هَلق٘تٗبثٖ ؽبّ هَكؿ اكمٗبثٖ كا فلاّن هًٖبمًـ .ثٌبثلاٗي ؿك وبكثلؿ فحٗن اًتفبؿُ
ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-1بل ً ،1393بهگقاكٕ پبكاهتلّبٕ تقلٗف ُـُ ؿك اٗي لٌوت
16

ام اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  ،9844هٖتَاًـ ثِى مٗلًَٗي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَك هلثَعِ ثِ وبك كٍؿ.
ٍ
ٗب
ثلإ هغَك  Xهٖتَاًـ ثَٔكت
ٗب
ثلإ هخبل ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ،
ًِبى ؿاؿُ َُؿ.
ؽغبٕ ثلگِتٖ هغَك  Cهٖتَاًـ ثَٔكت
اًتٌجبط ثل اٗي اًت وِ فحٗن اًتفبؿُ ُـُ ثلإ ؽغبّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗه هغَك وِ ؿك و اٗي لٌوت ام
اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  9844ثِ وبك گلفتِ ُـُ ،فجبكاتٖ رب افتبؿُ ٌّتٌـ وِ ؿك وبكثلؿّبٕ ٌٓقتٖ
ُْلت ٗبفتِ ٍ ثلإ تَل٘ـ ؽَؿوبك گناكٍ تًَظ تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ اؽتٔبٖٓ ،اًتفبؿُ هًَُٖـ .لقا
وبكثلؿ فحٗن رـٗـ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-1بل ُ 1393بٗـ ً٘بمهٌـ مهبى
ثبُـ تب ثتَاًـ ثَٔكت فلاگ٘ل هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ.
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خذٍل ً -2وًَِاي اس ًتايح آسهَى (آسهَى هحَرّاي خغی تا  2111هيلیهتز)
3

2

1

9

5

6/711

175/077

353/834

525/668

704/175

i

هَقعيت ّذف

↓

خْت گذر
j=3
اًحزافّاي هَقعيتياتی ( 𝝁)

هياًگيي اًحزاف هَقعيتياتی

↑

↑

↓

↑

↓

3/ 5 - 1/ 2 3/ 6 - 1/ 2 2/ 3

0/ 2

↑

↓

↓

6

↑

7

9

8

1234/304 1055/890 881/868
↑

↓

↑

↓

↑

↓

- 3/ 7 - 0/ 2 - 3/ 7 - 0/ 4 - 3/ 0 0/ 4 - 1/ 9 1/ 7 - 0/ 6 3/ 0

31

1408/462
↑

↓

33

1750/920 1580/269
↑

↓

↑

↓

- 3/ 6 - 0/ 1 - 3/ 2 0/ 3 - 3/ 5 0/ 2

2

- 4/ 0 - 0/ 6 - 3/ 8 - 0/ 1 - 4/ 3 - 0/ 2 - 4/ 4 - 0/ 6 - 4/ 3 - 0/ 7 - 3/ 5 0/ 2 - 2/ 3 1/ 5 - 1/ 2 2/ 7 - 0/ 6 3/ 3 - 1/ 7 3/ 5 - 1/ 7 2/ 1

1

- 4/ 5 - 1/ 2 - 4/ 7 - 0/ 9 - 5/ 0 - 1/ 0 - 5/ 1 - 1/ 0 - 4/ 6 - 1/ 0 - 3/ 7 - 0/ 2 - 2/ 9 1/ 0 - 1/ 3 2/ 4 - 0/ 7 3/ 0 - 1/ 9 3/ 1 - 1/ 9 1/ 9

9

3/ 8 - 1/ 3 3/ 7 - 1/ 3 2/ 8

- 3/ 2 0/ 4 - 2/ 8 0/ 5 - 3/ 2 0/ 5

5

- 4/ 5 - 0/ 9 - 4/ 1 - 0/ 4 - 4/ 5 - 0/ 5 - 4/ 6 - 1/ 1 - 4/ 5 - 0/ 9 - 3/ 7 - 0/ 1 - 2/ 3 1/ 1 - 1/ 3 2/ 6 - 0/ 7 3/ 5 - 1/ 9 3/ 2 - 1/ 9 2/ 2

0/ 1

- 3/ 6 - 0/ 2 - 3/ 6 0/ 0 - 2/ 8 0/ 9 - 1/ 4 1/ 9 - 0/ 3 3/ 2

3/ 4 - 1/ 6 2/ 3

2/ 3

- 4/ 0 - 0/ 5 - 3/ 7 - 0/ 1 - 4/ 1 - 0/ 2 - 4/ 3 - 0/ 6 - 4/ 1 - 0/ 6 - 3/ 3 0/ 2 - 2/ 2 1/ 4 - 0/ 9 2/ 8 - 0/ 3 3/ 4

0/ 3 0/ 3 0/ 3

0/ 3

0/ 3

0/ 5

0/ 6 0/ 4 0/ 5 0/ 3

0/ 4 0/ 5 0/ 4 0/ 4 0/ 4

0/ 6

0/ 6

0/ 7

0/ 6

0/ 7

0/ 6 0/ 6

0/ 5 0/ 7 0/ 7

0/ 7

0/ 6

0/ 9

1/ 1 0/ 8 0/ 9 0/ 6

0/ 9 0/ 9 0/ 8 0/ 8 0/ 9

1/ 3

1/ 2

1/ 5

1/ 1

1/ 5

1/ 1 1/ 3

𝝁

̅

2/ 9 - 2/ 3 1/ 6

1/ 6

- 5/ 1 - 1/ 8 - 5/ 2 - 1/ 2 - 5/ 6 - 1/ 4 - 5/ 5 - 1/ 5 - 5/ 1 - 1/ 4 - 4/ 2 - 0/ 6 - 3/ 3 0/ 7 - 1/ 9 2/ 1 - 1/ 2 2/ 8

𝝁

̅

3/ 9 - 0/ 9 2/ 9

2/ 9

4/ 0

0/ 6

- 3/ 0 0/ 2 - 3/ 2 0/ 2 - 2/ 5 1/ 1 - 1/ 1 2/ 2 0/ 0 3/ 4

- 2/ 8 0/ 8 - 2/ 2 1/ 0 - 2/ 6 1/ 0

1/ 0 1/ 3 1/ 3

1/ 3

1/ 2

1/ 8

2/ 5

2/ 3 2/ 6

يكسَيِ

𝝁 ̅

تخوييگز عذم قغعيت
استاًذارد

𝝁

𝝁

تكزار پذيزي يكسَيِ
𝝁

خغاي تزگطتی

𝝁

تكزارپذيزي دٍسَيِ

𝝁

2/ 2 1/ 5 1/ 8 1/ 3

1/ 7 1/ 8 1/ 6 1/ 8 1/ 8

3/ 0

2/ 3

3/ 0

2/ 2

- 3/ 9

- 4/ 1

- 3/ 8

- 3/ 7

- 3/ 6

- 3/ 6

- 3/ 6

- 3/ 7

- 3/ 9

- 3/ 6

- 3 /5

5/ 2

5/ 3

5/ 3

5/ 2

5/ 5

5/ 3

5/ 3

5/ 8

6/6

6/2

5 /9
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خذٍل ً -2وًَِاي اس ًتايح آسهَى (آسهَى هحَرّاي خغی تا  2111هيلیهتز)  -اداهِ
i

هياًگيي اًحزاف هَقعيتياتی
دٍسَيِ
پاراهتز (

𝝁 ̅

3

2

1

9

5

6

7

8

9

31

33

0/ 3

1/ 4

1/ 5

0/ 9

- 0/ 4

- 1/ 6

- 2/ 4

- 2/ 5

- 2/ 2

- 1/ 9

- 2 /2

ٗه ًَِٗ

)

غ٘ل هلتجظ

غ٘ل هلتجظ

( 0/004 ± 0/001ؿك )k=2( )i=2

غ٘ل هلتجظ

غ٘ل هلتجظ

-0/004

غ٘ل هلتجظ

غ٘ل هلتجظ

)0/0015 - )-0/0025 (( )k=2( 0/004 ± 0/004

)0/0034 - )-0/0006 (( 0/004

)-0/0003 - )-0/0043 (( 0/004

)0/0034 - )-0/0043 (( )k=2( 0/008 ± 0/004

( 0/003ؿك )i=11

( 0/003ؿك )i=10

)k=2( 0/007 ± 0/002

)0/0040 - )-0/0018 (( 0/006

)0/0006 - )-0/0055 (( 0/006

)0/0040 - )-0/0056 (( )k=2( 0/010 ± 0/004

خغاي تزگطتی
هياًگيي خغاي تزگطتی

̅

تاسُ هياًگيي خغاي هَقعيتياتی
دٍسَيِ M

خغاي هَقعيتياتی سيستواتيك
تكزارپذيزي هَقعيتياتی
خغاي هَقعيتياتی

↓

ٗه ًَِٗ

↑

ؿٍ ًَِٗ

ٗبؿآٍكٕ  -1همـاك فـم لغق٘ت هغبثك ثب رـٍل الف ; 5-ضلٗت پََُ ( )kهغبثك ثب ثٌـ 9-3
ٗبؿآٍكٕ  -2همبؿٗل هٌـكد ؿك اٗي رـٍل ،گِلؿ ُـُ اًت
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خذٍل -1هثالی اس اعالعات درج ضذُ در گشارش آسهَى
خْت تكويل تاسًوايی تصَيزي ًتايح ًطاى دادُ ضذُ در ضكل  ٍ 2ضكل1
تبكٗؼ آمهَى:

كٍم  /هبُ ً /بل

ًبم ثبمكى:

..........

ًبم هبُ٘ي ،هـل ٍ ُوبكُ ًلٗبل:

 / AAAهبُ٘يًٌتل ثب اًپٌ٘ـل فوَؿٕ ُ /وبكُ ًلٗبل .......... :

اثناك اًـامُگ٘لٕ ٍ ُوبكُ ًلٗبل:

تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ُ ،..........وبكُ ًلٗبل.......... :

پاراهتز ّاي آسهَى
هغَك تغت آمهَى:

X

ًَؿ هم٘بى (ؽظوَ):

پ٘ش ًبصوِإ ٍ هم٘بى ؿٗز٘تبل ؿٍكاًٖ

تٔغ٘ظ :NDE

هىبى

عٌگل ؿهبٕ هبؿُ ،اًتفبؿُ ُـُ ثلإ تٔغ٘ظ :NDE
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ( اًتفبؿُ ُـُ ثلإ تٔغ٘ظ
:)NDE

ه٘نًٍ ،ظ
11

) µm / (m.°C
ثِ كٍم كًبًٖ ؿك ّل 20
حبًِ٘

كٍِٗ رجلاىًبمٕ:
ًلفت پِ٘لٍٕ:
مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ :
آحعبت اًزبم ُـُ:

ؿهبٕ ُلٍؿ
()°C
21/8

ؿهبٕ پبٗبى
()°C
22/9

1000

mm / min

5

حبًِ٘

ؽغبٕ ثلگِتٖ ٍ گبم پ٘ش پِ٘لٍٕ

هكاى آسهَى
هَلق٘ت هغَكّبٕ ؿٗگل وِ تغت آمهَى للاك ًوٖثبٌُـ:

 Y= 300ه٘لٖهتل؛  Z= 350ه٘لٖهتل؛ C = 0°

فبٓلِ ام هجٌبٕ اثناك ( : ) Z / Y / X

 120 / 0 / 0ه٘لٖهتل

فبٓلِ ام هجٌبٕ لغقِوبك ( : ) Z / Y / X

 30 / 0 / 0ه٘لٖهتل

ضزايظ َّاي استفادُ ضذُ تزاي خثزاىساسي تذاخل سٌح ليشري ،تِرٍس رساًی ضذُ در ّز  21ثاًيِ
هىبى
ؿهبٕ َّا:

ًٍظ هغـٍؿُ وبكٕ

فِبك َّا:

102/4 kPa

كعَثت َّا:

% 60

20

ؿهبٕ ُلٍؿ
()°C
20/6

ؿهبٕ پبٗبى
()°C
20/9

راٌّوا:
X
Y

ؽغبٕ ثلگِتٖ ؿك هَلق٘ت 1
ؽغبٕ ثلگِتٖ هغَك
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ هغَك
ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ هغَك
ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ هغَك
ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ هغَك

هَلق٘تّب ()mm
اًغلا ّب ()mm
̅
̅

̅ ٗب

̅

̅

تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ؿك
هَلق٘ت 1

ضكل  -2خغا(ّاي) دٍسَيِ ٍ تكزارپذيزي هَقعيتياتی
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راٌّوا:
X

هَلق٘تّب ()mm

Y

اًغلا ّب ()mm

ؿٍ ثلاثل تؾو٘يگل تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ
ٗهًَِٗ ؿك هَلق٘ت 1
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ هغَك
ؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ هغَك
ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ هغَك

̅
̅

تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ ؿك هَلق٘ت 1

ضكل  -1درستی يكسَيِ ٍ تكزارپذيزي هَقعيتياتی (تزاي گذرّاي هثثت)
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پيَست الف
(اعالعاتی)
تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي تزاي اًذاسُگيزي هَقعيتياتی خغی  -رٍش سادُ ضذُ
الف 3-تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ

تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ هغبثك كٍِّٗب ٍ هقبؿلِّبٕ پًَ٘ت ح اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ -9
ً ،9844بل  1393هٖثبُـ .ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل  ،1393اٗي تؾو٘ي هغبثك
اًتبًـاكؿ  ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتٗ ،قٌٖ فَاه ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ تًَظ فـم
لغق٘تّبٕ اًتبًـاكؿُبى ،u ،ث٘بى هًَُٖـ؛ وِ ثب فـم لغق٘ت اًتبًـاكؿ هلوت ، ،تلو٘ت هًَُٖـ ٍ
ثلإ هغبًجِ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ،U ،اًتفبؿُ هًَُٖـ.
ؿك اٗي پًَ٘ت ،احل فَاه هلتجظ ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لًٕ ،ؾ٘ل ّنكاًتبٖٗ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ،
 ،ث٘بى ُـُ اًت ،تب احل آى كٍٕ فـم لغق٘ت
تًَظ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ،
اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ،U ،ثِ ٍٗوُ ثب ووه رـٍلّب ثِ َٓكت هٌتم٘ن ًِبى ؿاؿُ َُؿ .احل فَاه هلتجظ كٍٕ
پبكاهتلّبٕ آمهَىً ،ؾ٘ل ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ًٌ٘توبت٘ه ؿًٍَِٗ ٗه هغَك ،E ،تًَظ فـم لغق٘ت
اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ، ،ث٘بى ُـُ اًت؛ وِ ثِ فٌَاى تلو٘جٖ ام فـم لغق٘تّبٕ اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ
هغبًجِ
هلتجظ ، ،اكمٗبثٖ ُـُ اًت .فـم لغق٘تّبٕ اًـامُگ٘لٕ ،U ،ثلإ ضلٗت پََُ 2
ُـُاًـ.

الف 2-عَاهل سْين در عذم قغعيت اًذاسُگيزي
الف 3-2-كليات

فَاه آلٖ ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ فجبكتٌـ امًٍ٘ :لِ اًـامُگ٘لًٕ ،بّنكاًتبٖٗ ًٍ٘لِ
اًـامُگ٘لٕ ثب هغَك تغت آمهَى هبُ٘ي ،فـم لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاىًبمٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك ثـل٘
اًـامُگ٘لّٕبٕ ؿك ؿهبّبٕ ثِ غ٘ل ام  ٍ ،20ؽغبّبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ( ).
فَاه ٍ فلّٕب ،ثِ رن ؽغبٕ ص٘ـهبى ،ثل اًبى پًَ٘ت ح اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل
ٌّ 1393تٌـ .مٗلا فلٕ هَُٖؿ وِ ص٘ـهبى ؿك  10ه٘ل٘وتلٕ هَلق٘ت حجت ُـُ ؿك گناكٍ آمهَى اًت.
الف 2-2-عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس ٍسيلِ اًذاسُگيزي،

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح ٍ 2-2-فلهَلّبٕ (ح( ٍ )1-ح )2-اًتبًـاكؿ هلٖ
اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل ٌّ 1393تٌـ.
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اًتفبؿُ ام ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ وبل٘جلُ ُـُ تَِٓ٘ ُـُ اًت .اگل گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى ثٌِِ٘٘ فـم لغق٘ت كا
ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ) ث٘بى وٌـ ،فلهَل (الف )1-ثِ وبكثلؿُ هَُٖؿ .اگل گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى ثٌِِ٘٘
) ث٘بى وٌـ ،فلهَل (الف )2-ثِ وبكثلؿُ هَُٖؿ.
فـم لغق٘ت كا ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل (
اگل ّ٘ش گَاّٖ وبل٘جلاًًَٖ٘ ؿك ؿًتلى ًٌ٘ت ٍ ًبمًـُ ثبمُ ؽغب كا ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ث٘بى وٌـ،
ثٌبثلاٗي ثْتل اًت فلهَل (الف )3-اًتفبؿُ َُؿ .ثِ عَك ولٖ احل تفى٘هپقٗلٕ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ لبث
صِنپَُٖ اًت ٍ هٖتَاًـ ثل اًبى ثٌـ ح ٍ2-2-فلهَلّبٕ (ح( ٍ )3-ح )4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ
ً ،9844-9بل  ،1393ثلكًٖ َُؿ.
(الف)1-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( )؛
فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى ثل اًبى گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ) ،ثب
ضلٗت پََُ . 2
(الف)2-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( )؛
فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى ثل اًبى گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل
) ،ثب ضلٗت پََُ  2؛
(
L
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل (.)m
(الف)3-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( )؛
)؛
ثبمُ ؽغبٕ ؿاؿُ ُـُ تًَظ ًبمًـُ ًٍ٘لِ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل (
L
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل (.)m
الف1-2-

عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس ًاّنراستايی ٍسيلِ اًذاسُگيزي تا هحَر تحت آسهَى هاضيي،

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح ٍ 3-2-فلهَل (ح )5-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ
ً ،9844-9بل ٌّ 1393تٌـ.
كاًتبٕ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ثبٗـ ثب هغَك تغت آمهَى هبُ٘ي هَامٕ َُؿ؛ ؿك غ٘ل اٗي َٓكت ؽغبٕ
اًـامُگ٘لٕ هِبّـُ هَُٖؿ .اٗي احل ام هلتجِ ؿٍ هٖثبُـ؛ اهب اگل ًبّنكاًتبٖٗ ثنكگتل ام  1mmثبُـ ٍ اگل
هغَك تغت آمهَى هبُ٘ي وَتبُتل ام  300mmثبُـ ،اٗي احل هٖتَاًـ اّو٘ت ٗبثـ .فلهَل (الف ٍ )4-رـٍل
الف 1-احلات ًبّنكاًتبٖٗ كا ًِبى هٖؿّـ.
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ثب تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ ًَكٕ ًؾ٘ل تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ،اگل علوت پلتَ هٌقىي ُـُ هغبثك ثب تَِٓ٘
ًبمًـگبى تزْ٘نات ثبُـً ،بّنكاًتبٖٗ ووتل ام  1mmؽَاّـ ُـ .اگل ثِ هٌؾَك ؿاُتي ُـت پلتَ ثلگِتٖ
وبفّٖ ،نكاًتبٖٗ ثِ ًبؿگٖ اٗزبؿ ُـُ ثبُـ ،وِ تَِٓ٘ ًِـُ اًتً ،بّنكاًتبٖٗ تب  4mmهزبم اًت.
ثب تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ هىبً٘ىٖ ًؾ٘ل هم٘بى ؽغّٖ ،نكاًتبٖٗ ثِ ووه ٗه ًغظ ربًجًٖ ،بّنكاًتبٖٗ
وَصىتل ام  0/5 mmكا ًت٘زِ ؽَاّـ ؿاؿ.
(الف)4-
وِ ؿك آى:

L

فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًبّنكاًتبٖٗ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل (
ًبّنكاًتبٖٗ ،ثل عٌت ه٘لٖهتل ()mm؛
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل (.)m

)؛

خذٍل الف - 3 -عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ ًاضی اس ًاّنراستايی تدْيشات اًذاسُگيزي،
عَل اًذاسُگيزي

ًاّنراستايی

mm

mm

0/ 5

1/ 0

1/ 5

2/ 0

3/ 0

4/ 0

200

0

1

3

6

13

23

300

0

1

2

4

9

15

500

0

1

1

2

5

9

800

0

0

1

1

3

6

1000

0

0

1

1

3

5

1500

0

0

0

1

2

3

2000

0

0

0

1

1

2

4000

0

0

0

0

1

1

الف 9-2-عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس خثزاى دهاي هاضيياتشار
الف 3-9-2-كليات

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح 4-2-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل
ٌّ 1393تٌـ.
اگل اًـامُگ٘لّٕب ؿك ؿهبّبٖٗ غ٘ل ام  20 ºCاًزبم ًَُـ ،ضلٗت اًجٌبط ًٌجٖ ث٘ي هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك)
ٍ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ثبٗـ رجلاى َُؿ .اٗي فو غبلجب ثِ َٓكت پٌْبًٖ اًت ،مٗلا تزْ٘نات اًـامُگ٘لٕ ثِ
َٓكت ؽَؿوبك آى كا رجلاى هٖوٌٌـ.
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اًـامُگ٘لّٕبٕ ؿهبٕ هَكؿ ً٘بم ثلإ اٗي رجلاىًبمٕ ؿاكإ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ٌّتٌـ وِ ثلإ اٗي
لٌوت ام اًتبًـاكؿ هلٖ ُوبكُ  9844ثِ هزوَؿ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ؿك اًـامُگ٘لٕ عَل اضبفِ
هَُٖؿ.
ثِ هٌؾَك اٗي رجلاىًبمٕ ،ضلاٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك) ٍ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ً٘ن هَكؿ
ً٘بم اًت .اٗي فـم لغق٘تّب ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ عَل هِبكوت ثِ٘تلٕ ؿاكًـ.
ثٌـّبٕ الف ٍ 2-4-2-الف 3-4-2-ثِ تؾو٘ي اٗي فـم لغق٘تّب هلثَط هًَُٖـ.
الف 2-9-2-عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس اًذاسُگيزي دها

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل  ٍ1393فلهَل
(حٌّ )6-تٌـ.
هْوتلٗي احل كٍٕ اًـامُگ٘لٕ ؿهب اًتؾبة ًمغِ اًـامُگ٘لٕ اًت وِ ثبٗـ ًوبٌٗـُ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك (ٗب
لغقِوبك) ثبُـ .تَِٓ٘ هَُٖؿ وِ ًٍ٘لِ ًگْـاكًـُ لغقِوبك ثِ فٌَاى ًوبٌٗـُ ؿك ًؾل گلفتِ َُؿ .ؿك
گناكٍ آمهَى تمم اًت ًمبط اًـامُ گ٘لٕ ؿهب ثل اًبى ثٌـ  1-8اؽْبك َُؿ.
ًبٗل احلات هلثَط ثِ ًٔت ولؿى ًٌٌَكّبٕ ؿهب ،وِ ثْتل اًت كٍٕ رنء هبُ٘ياثناك ثِ َٓكت هغىن حبثت
ًَُـّ ٍ ،وضٌ٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ اٗي ًٌٌَكّب هٖثبُـ.
ثلإ وبكثلؿّبٕ فولٖ ،اٗي احلات ثِ َٓكت ثبمُ ؽغبٕ هزبم اًـامُگ٘لٕ ؿهب ث٘بى ُـُاًـ.
يادآٍري -ثبمُ  1ºCثِ فجبكت  ± 0/5 ºCهلثَط هَُٖؿ.

ثلإ ًٌٌَكّبٕ ؿهب وِ ثل اًبى ؿًتَكالقو ّبٕ ًبمًـُ ًٌٌَك ؿك ًمغِ ًوبٌٗـُ حبثت ٍ ًٔت ُـُاًـ،
ثبمُ ؽغبٕ هوىي ًٌٌَك هٖتَاًـ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ اًتفبؿُ َُؿ .هقوَت ًٌٌَكّبٕ
ؿهبٖٗ اًتفبؿُ ُـُ ؿاكإ ثبمُ اًغلا عـٍؿ ٌّ )± 0/35 ºC( 0/7 ºCتٌـ .اگل ًٌٌَكّبٕ ؿهب ثِ ًبؿكًتٖ
ًٔت ًَُـ ٗب ؿك ًمبط غ٘ل ًوبٌٗـُ للاك گ٘لًـ ،ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ هوىي اًت ثنكگتل ام َُ 4ºCؿ .احل
ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ ًٌٌَك ؿهب ٍ احل عَل اًـامُگ٘لٕ ؿك رـٍل الف 2-ؿاؿُ ُـُ اًت.
خذٍل الف - 2-اثز خغاي اًذاسُگيزي دها،

ٍ
عَل اًذاسُگيزي
mm

m

خغاي اًذاسُگيزي
ºC
1/ 0
0/ 7
() 0/ 5
() 0/35

0/ 1
() 0/05

0/ 2
() 0/ 1

0/ 5
() 0/25

200

0

0

1

1

300

0

0

1

1

2

500

0

1

2

2

3

7

800

1

1

3

4

6

11

17

1000

1

1

3

5

7

14

21

26

2/ 0
() 1/ 0

3/ 0
() 1/ 5

4/ 0
() 2/ 0

1

3

4

6

4

6

8

10

14
22
28

 -اداهِ

خذٍل الف - 2-اثز خغاي اًذاسُگيزي دها،

1500

1

2

5

7

10

21

31

42

2000

1

3

7

10

14

28

42

55

4000

3

6

14

19

28

55

83

111

12/0

ضزية اًثساط

 ٍ ،ثلإ

فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهب ثبٗـ ثلإ هبُ٘ياثناك،
 ،تؾو٘ي مؿُ َُؿ.
ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ،
اوخل ًٌ٘تنّبٕ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ثِ َٓكت ؽَؿوبك اًجٌبط ًٍ٘لِ (ثِ فٌَاى هخبل احل ؿهبٕ َّا) كا رجلاى
هٖوٌٌـ ٍ فـم لغق٘ت اٗي رجلاىًبمٕ ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ًٍ٘لِ ث٘بى ُـُ اًت .ؿك اٗي هَاكؿ،
ً ،جبٗـ هغبًجِ َُؿ .فـم
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ ًٍ٘لِ،
لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناكٗ ،ه فبه ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ
عَل ثبلٖ هٖهبًـ [ثِ فلهَل (الف )5-كرَؿ وٌ٘ـ].
ؿك هم٘بىّبٕ ؽغٖ ،اگل ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ هم٘بى (ؽظوَ) ثب هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك) ٗىٌبى ثبُـ،
ثـل٘ اًجٌبط هم٘بى ؽغٖ ،رجلاىًبمٕ ثلإ ؿهبّبٕ ثِ غ٘ل ام ً٘ 20 ºCن ثِ َٓكت ؽَؿوبك َٓكت
هٖگ٘لؿ .تٌْب ؽغب ،اؽتح ؿهبٖٗ ث٘ي ًٍ٘لِ ًگْـاكًـُ لغقِوبك هبُ٘ياثناك ٍ هم٘بى ؽغٖ هٖثبُـ .صٌـ
ؿل٘مِ ثقـ ام ًٔت هم٘بى ؽغٖ كٍٕ هبُ٘ياثناك ،اٗي اؽتح هقوَت وَصىتل ام  0/1 ºCهَُٖؿ .اٗي
اؽتح ؿهبٖٗ هزبم ،هٖتَاًـ ؿك فلهَل (الف )5-ثِ فٌَاى ثبمُ ؿهبٖٗ ثلإ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ
 ،اًتفبؿُ َُؿ .ؿهبٕ هم٘بى ؽغٖ ًجبٗـ اًـامُگ٘لٕ َُؿ ،ثٌبثلاٗي
ؿهبٕ هبُ٘ياثناك،
 ،هٖتَاًـ ٓفل تٌؾ٘ن َُؿ
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ ًٍ٘لِ،
[ثِ فلهَل (الف )6-كرَؿ وٌ٘ـ].
(الف)5-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك ،ثل عٌت
ه٘ىلٍهتل ( )؛
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘ياثناك ،هلثَط ثِ هغَك تغت آمهَى ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل
]؛
ثل هتل ؿكرِ ًلٌَ٘ى [
L
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل ()m؛
ثبمُ ؿهبٕ هزبم ًبُٖ ام فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕٗ ،ب اؽتح ؿهبٕ ث٘ي ًٍ٘لِ
ًگْـاكًـُ لغقِوبك هبُ٘ياثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ (هىبً٘ىٖ) ،ثل عٌت ؿكرِ
ًلٌَ٘ى (.)ºC
(الف)6-
وِ ؿك آى:
27

L

فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت
ه٘ىلٍهتل ( ) ٍ ،اگل فجبكت فـم لغق٘ت ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ُبه فـم لغق٘ت ًبُٖ
ام ؿهبٕ اًـامُگ٘لٕ ًٍ٘لِ (ٗب فـم لغق٘ت رجلاىًبمٕ اًـامُگ٘لّٕب ؿك ؿهبّبٕ ثِ غ٘ل
ام  )20ثبُـٗ ،ب اگل ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ثب ؿهبٕ هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك) تغج٘ك ٗبثـ،
هٖتَاًـ ٓفل تٌؾ٘ن َُؿ؛
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ ًلٌَ٘ى
]؛
[
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل ()m؛
ثبمُ ؿهبٕ هوىي ًبُٖ ام فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى ( ).

الف 1-9-2-عذم قغعيت ًاضی اس ضزية اًثساط

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل  ٍ 1393فلهَل
(حٌّ )7-تٌـ.
ؿك فو  ،ضلٗت اًجٌبط هبُ٘ياثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ام ٌّـثَنّب ٍ ثلٍَُكّب گلفتِ هَُٖؿ .ضلٗت
هؤحل اًجٌبط هوىي اًت ثب اٗي ؿاؿُّب هتفبٍت ثبُـ .اٗي تفبٍت ؿك ثبمُإ ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ
] ث٘بى هَُٖؿ .هقوَت اٗي ثبمُ ثلإ هم٘بىّبٕ ؽغٖ– هغَك هبُ٘ي
ًلٌَ٘ى [
 2اًت؛ هوىي اًت هَاؿ هلوت اًغلا ّبٕ ثنكگتلٕ كا ثب همبؿٗل اًوٖ ًِبى ؿٌّـ.
 2ثِ فجبكت

يادآٍري -ثبمُ

 ± 1هلثَط هَُٖؿ.

رـٍل الف 3-اكتجبط فـم لغق٘ت ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ٍ ؿهبٕ اًـامُگ٘لٕ عَل ثلإ هغَكّبٕ ثِ عَل
 1mكا ًِبى هٖؿّـ .اًـامُگ٘لّٕب ؿك ًِ 20بى هٖؿٌّـ وِ فـم لغق٘تٖ ًبُٖ ام ضلٗت اًجٌبط ٍرَؿ
ًـاكؿ ،مٗلا ؿك اٗي هَكؿ رجلاىًبمٕ ً٘بم ًٌ٘ت.
ثْتل اًت فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك)،
[ ،ثِ فلهَل (الف )7-كرَؿ وٌ٘ـ] ٍ ،فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي
[ ،ثِ فلهَل (الف )8-كرَؿ وٌ٘ـ] ،اكمٗبثٖ ًَُـ.
ضلٗت اًجٌبط ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ،
خذٍل الف -1-عذم قغعيت اًذاسُگيزي ًاضی اس عذم قغعيت ضزية اًثساط حزارتی
ضزية تزاي
تاسُ خغاي ضزية اًثساط
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خذٍل الف -1-عذم قغعيت اًذاسُگيزي ًاضی اس عذم قغعيت ضزية اًثساط حزارتی  -اداهِ
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يادآٍري -3

ضلٗت

.

يادآٍري -2

ثل عٌت

ث٘بى ُـُ اًت.

يادآٍري  L -1ثل عٌت  mث٘بى ُـُ اًت.

اگل فـم لغق٘ت اؽْبك ُـُ ثلإ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لُٕ ،به فـم لغق٘ت رجلاى ؽغبٕ اًـامُگ٘لّٕب ؿك
كا هٖتَاى ٓفل ؿك ًؾل گلفت.
ؿهبّبٕ غ٘ل ام  20ثبُـ،
(الف)7-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ
هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك) ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( )؛
؛
اؽتح ثب  ،20ثل عٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى،
ؿهبٕ هبُ٘ياثناك ٗب لغقِوبك ،ثل عٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى ( )؛
L
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل ()m؛
ثبمُ ؽغبٕ ضلٗت اًجٌبط هبُ٘ياثناك (ٗب لغقِوبك) ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ
].
ًلٌَ٘ى [
(الف)8-
وِ ؿك آى:

L

فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ًٍ٘لِ
اًـامُگ٘لٕ عَل ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ) ٍ ،اگل همـاك فـم لغق٘ت ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ
ُبه فـم لغق٘ت ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ ؿهب تًَظ اٗي ًٍ٘لِ ثبُـ (ٗب ُبه فـم
لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاى ؿك ؿهبّبٕ غ٘ل ام  20ثبُـ) ،هٖتَاًـ اٗي همـاك كا ٓفل ؿك ًؾل
گلفت.
؛
اؽتح ثب  ،20ثل عٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى،
ؿهبٕ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ؿكرِ ًلٌَ٘ى ( )؛
عَل اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت هتل ()m؛
29

ثبمُ ؽغبٕ ضلٗت اًجٌبط ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ ًلٌَ٘ى
].
[
الف 5-2-عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس خغاي تغييزات هحيغی،

،

فلهَل اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح ٍ 5-2-فلهَل (ح )9-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ -9
ً ،9844بل  1393اًت.
ؿك ع٘ي اوخل اًـامُگ٘لّٕب ،تغ٘٘لات ؿهب هٖتَاًـ هِبّـُ َُؿ وِ هوىي اًت كٍٕ هبُ٘ياثناك ٍ ًٍ٘لِ
اًـامُگ٘لٕ تأح٘ل گقاكؿ .ثل اًبى ثٌـّبٕ  ،3-4 ٍ 1-4احلات اٗي تغ٘٘لات ثبٗـ ووٌِ٘ ًگِ ؿاُتِ َُؿ.
احلات ثبل٘وبًـُ ثب ٗه آمهَى ًبؿُ ثلكًٖ هًَُٖـ .ثِ هٌؾَك ؽَاًـى ثِ٘تلٗي فبٓلِ هغَك تغت آمهَى،
ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ عَل ثبٗـ لج ام ُلٍؿ اًـامُگ٘لّٕبٕ عَل تٌؾ٘ن َُؿ؛ ؿك عبلٖوِ ص٘ـهبى ًجبٗـ تغت
تأح٘ل ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ هبُ٘ي اثناك للاك گ٘لؿ ،ثِ فٌَاى هخبل ص٘ـهبى هٌتم٘ن ّوِ ارنإ ًٍ٘لِ
اًـامُ گ٘لٕ كٍٕ ثٌتل هبُ٘ي ٗب ؿك ًنؿٗىٖ آى ،حبثت هَُٖؿ .ؿك هـت مهبى تملٗجٖ هَكؿ ً٘بم ثلإ
 ،ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ؿك
اًـامُگ٘لٕ عَل ،ؽلٍرٖ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ حجت ُـُ اًت .ثبمُ ؽلٍرٖ،
آى ثبل٘وبًـُ اًت وِ ثل اًبى فلهَل (الف )9-ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت هلثَعِ اًتفبؿُ هَُٖؿ.
اگل تغ٘٘ل هغ٘غٖ كٍٕ ه٘ن هبُ٘ي ثٖاحل ٌُبؽتِ َُؿ ،ؿك اٗي آمهَى ؿك كاًتبٕ اًـامُگ٘لٕ عَل ،ثِ٘تل ام
هـت مهبى تملٗجٖ ثلإ اًـامُگ٘لًٍٕ٘ ،لِ اًـامُگ٘لٕ عَل هٖتَاًـ ثِ ه٘ن حبثت َُؿ .ؿك اٗي هَكؿًٍ٘ ،لِ
اًـامُگ٘لٕ عَل وِ ثلإ اًـامُگ٘لٕ علوت ًٌجٖ ث٘ي هبُ٘ي وِ اثناك ثلٍ كا عو هٖوٌـ ٍ رنئٖ وِ
لغقِوبك كا عو هٖوٌـ ،تٌؾ٘ن ُـُ اًت ،ثِ هَلق٘ت ًْبٖٗ (ثِ٘تلٗي فبٓلِ) علوت ؿاؿُ هَُٖؿ ٍ ؿك
اٗي هَلق٘ت آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ اًزبم هَُٖؿ.
(الف)9-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام تغ٘٘ل هغ٘غٖ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( )؛
ثبمُ آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).
الف 6-2-تصحيح هقاديز تكزارپذيزي ًاضی اس خغاّاي تغييز هحيغی

اٗي مٗلثٌـ فمظ ثلإ اًـامُگ٘لّٕبٕ تب  2000 mmوبكثلؿٕ اًت .فلهَلّبٕ آى ثل اًبى ثٌـّبٕ ٍ 4
الف ٍ 4-2-ثٌـ ح 5-2-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل ٌّ 1393تٌـّ .ل ؽغبٕ تغ٘٘لات
 ،اًغلا هق٘بك هغبًجِ ُـُ ام اًـامُگ٘لّٕبٕ تىلاك ُـُ هغَك كا افناَٗ هٖؿّـ ٍ ،ثٌبثلاٗي
هغ٘غٖ،
افناَٗ هٖٗبثـ .اگل ٗه آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ اًزبم ُـُ ثبُـ ٍ
ٍ
همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ ،
اگل همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ ثلإ عَلّبٕ اًـامُگ٘لٕ هغَك تغت آمهَى هقتجل ثبٌُـ ،تىلاكپقٗلٕ ثب اًتفبؿُ ام
فلهَل (الف )10-هٖتَاًـ تٔغ٘ظ َُؿ:
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]
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√
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√
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]

[

]

[
]

(الف)10-
وِ ؿك آى:

[

هق٘بك تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ هغَك،

تؾو٘يگل تٔغ٘ظ ُـُ اًغلا
تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛
تؾو٘يگل اًغلا هق٘بك تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ هغَك (ثِ ثٌـ  16-3كرَؿ
وٌ٘ـ)؛
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام تغ٘٘لات هغ٘غٖ؛
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ ؿك هَلق٘ت  ،iتٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات
هغ٘غٖ؛
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ ؿك هَلق٘ت  ،iتٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات
هغ٘غٖ؛
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ٗهًَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ ،تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ ،تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛

الف 1-تخويي عذم قغعيت گستزدُ پاراهتزّاي ،

،

، ،

،

، ،

،

،

،

الف 3-1-كليات

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك ثٌـّبٕ الف 2-3-تب الف 6-3-ثل اًبى ثٌـ  ٍ 3ثٌـ ح 4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى
ُوبكُ ً ،9844-9بل ٌّ 1393تٌـ .ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ تب  ،2000 mmپٌذ ثبك ارلا ؿك رْت كفت ٍ پٌذ
ثبك ارلا ؿك رْت ثلگِت ؿك ًؾل گلفتِ هَُٖؿ؛ ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ ثَ٘ ام  ،2000 mmفمظ ٗه ثبك
ارلا ؿك رْتّبٕ كفت ٍ ثلگِت َٓكت هٖگ٘لؿ.
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فَاه آلٖ ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ فجبكتٌـ امًٍ٘ :لِ اًـامُگ٘لًٕ ،بّنكاًتبٖٗ ًٍ٘لِ ثب هغَك
تغت آمهَى هبُ٘ي ،اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ،ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘ياثناك ٍ
ًٍ٘لِ اًـامُگ٘لٕ ٍ ،ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ( ).
الف 2-1-تخويي عذم قغعيت گستزدُ تزاي تكزارپذيزي يكسَيِ،

اٗي مٗلثٌـ فمظ ثلإ اًـامُگ٘لّٕبٕ تب  2000 mmوبكثلؿٕ اًت .فلهَل اًتفبؿُ ُـُ ثل اًبى ثٌـ ح-4-
 3اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل  ٍ 1393فلهَل (الف )14-اًت:
(الف)11-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت گٌتلؿُ تىلاكپقٗلٕ ٗهًَِٗ ، 2 ،ثلإ پٌذ ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت
ه٘ىلٍهتل ( ).
الف 1-1-تخويي عذم قغعيت گستزدُ تزاي خغاي تزگطتی،

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح 2-4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل
 ٍ 1393فلهَل (حٌّ )14-تٌـ.
الف) ثلإ هغَكّبٕ تب 2000 mm
(الف)12-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ ثلگِتٖ ، 2 ،ثلإ پٌذ ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل
عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).
ة) ثلإ هغَكّبٕ ثَ٘ ام 2000 mm
(الف)13-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ ثلگِتٖ ، 2 ،ثلإ ٗه ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل
عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).
الف 9-1-عذم قغعيت گستزدُ تكزارپذيزي دٍسَيِ،

ا ٗ ي م ٗ لثٌـ فمظ ثلا ٕ اًـامُ گ ٘ ل ٕ ّب ٕ تب  2000 mmو بكثلؿٕ اًت .فلهَل آى ثل اًبى ثٌـ
ح 4-4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل  ٍ 1393فلهَل (ح )15-اًت.
(الف)14-
وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ تىلاكپقٗلٕ ؿًٍَِٗ ، 2 ،ثلإ پٌذ ثبك اًـامُگ٘لٕ،
ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).
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الف 5-1-عذم قغعيت گستزدُ خغاّاي سيستواتيك،

فلهَلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ ح 5-4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل
 ٍ 1393فلهَل (حٌّ )16-تٌـ.
الف) ثلإ هغَكّبٕ تب 2000 mm
(الف)15-
√

وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه2 ،
عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).

 ،ثلإ پٌذ ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل

(الف)16-
√

وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ اًغلا
اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).
ة) ثلإ هغَكّبٕ ثَ٘ ام 2000mm
(الف)17-

هَلق٘تٗبثٖ ه٘بًگ٘ي2 ،M ،

 ،ثلإ پٌذ ثبك

√

وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه2 ،
عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).

 ،ثلإ ٗه ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل

(الف)18-
√

وِ ؿك آى:
فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ اًغلا
اًـامُگ٘لٕ ،ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).

هَلق٘تٗبثٖ ه٘بًگ٘ي2 ،M ،

 ،ثلإ ٗه ثبك

الف 6-1-عذم قغعيت گستزدُ خغاي هَقعيتياتی،

فلهَل اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى ثٌـ د 6-4-اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ ً ،9844-9بل ٍ 1393
فلهَل (ح )17-اًت.
√
(الف)18-
وِ ؿك آى:
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فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ2 ،
عٌت ه٘ىلٍهتل ( ).

 ،ثلإ پٌذ ثبك اًـامُگ٘لٕ ،ثل

الف 9-هثالّايی اس تخويي عذم قغعيت گستزدُ
اٗي ثٌـ صْبك هخبل ثلإ تؾو٘يّبٕ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ فلاّن هٖوٌـ :ؿٍ هخبل ثلإ
اًـامُگ٘لّٕبٕ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ٍ ؿٍ هخبل ثلإ اًـامُگ٘لّٕبٕ ؽظوَ ؽغٖ؛ ثلإ ّل ؿٍ ًٍ٘لِ
اًـامُگ٘لٕ ،تؾو٘ي ثلإ ُلاٗظ ٌٓقتٖ هتًَظ ٍ ثلإ ُلاٗظ ثْجَؿ ٗبفتِ اًزبم ُـُ اًت.
ُلاٗظ ٌٓقتٖ هتًَظ ثِ َٓكت مٗل تقلٗف ُـُاًـ (ثِ رـاٍل الف ٍ 4-الف 6-كرَؿ وٌ٘ـ):
ًٍ٘ -لِ اًـامُگ٘لٕ وبل٘جلُ ًِـُ اًت؛ّ -نكاًتبٖٗ: -ثلإ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ  ،پلتَ ثلگِتٖ ُـت وبفٖ ؿاكؿ (تَِٓ٘ ًوَُٖؿ)، -ثلإ ؽظوَ ؽغٖ ،ثب ٗه ًغظ ربًجٖ ثب ؽغبٕ ووتل ام ّ 0/5 mmنكاًتب ُـُ اًت. 20اًت؛
 -ؿهب ؿك وبكگبُ 5 -اًـامُگ٘لٕ ؿهب: -ثلإ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ،ؿاهٌِ ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك  7اًت، -ثلإ ؽظوَ ؽغٖ ،اؽتح ثب ؿهبٕ هبُ٘ي  1اًت (ثِ عَك ولٖ ثقـ ام صٌـ ؿل٘مِ عبٓهَُٖؿ)؛
 2اًت؛
 -ؽغبٕ هوىي ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ 1/7اًت.
،
 -ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ،ُلاٗظ ٌٓقتٖ ثْجَؿٗبفتِ ثِ َٓكت مٗل تقلٗف ُـُاًـ (ثِ رـاٍل الف ٍ 5-الف 7-كرَؿ وٌ٘ـ):
ًٍ٘ -لِ اًـامُگ٘لٕ وبل٘جلُ ُـُ اًت؛ّ -نكاًتبٖٗ: -ثلإ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ  ،پلتَ ثلگِتٖ ؿك ّ 1 mmنكاًتب ُـُ اًت (كٍِٗ تَِٓ٘ ُـُ)، -ثلإ ؽظوَ ؽغٖ ،ثب ٗه ًغظ ربًجٖ ثب ؽغبٕ ووتل ام ّ 0/5 mmنكاًتب ُـُ اًت. -ؿهب ؿك وبكگبُ  20 1اًت؛ -اًـامُگ٘لٕ ؿهب: -ثلإ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ  ،هغـٍُ ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ياثناك  0/2اًت، -ثلإ ؽظوَ ؽغٖ ،اؽتح ثب ؿهبٕ هبُ٘ي  0/05اًت (ثِ عَك ولٖ ثقـ ام ووتل ام  10ؿل٘مِعبٓ هَُٖؿ)؛
 2اًت؛
 -ؽغبٕ هوىي ضلٗت اًجٌبط علاكتٖوَصىتلٕ كا
 1/7اًت ،اگلصِ ُلاٗظ ٌٓقتٖ ثْجَؿ ٗبفتِ همبؿٗل
،
 -ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ،ًِبى هٖؿٌّـ.

34

تغت ُلاٗظ ٌٓقتٖ هتًَظ ،ثلإ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ ٍ ؽظوَ ؽغٖ ثلإ هغَك ثِ عَل ٍ 1750 mm
 15اًت (ثِ
،
ثلإ ُلاٗظ ث٘بى ُـُ ،فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ،
6
4
رـاٍل الف ٍ 4-الف 6-كرَؿ وٌ٘ـ) .اٗي فجبكت ثلإ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ  Aثْتل اًت
( ) 2ثبُـ.
هخبلٖ ثلإ تٔغ٘ظ همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ ًبُٖ ام فـم لغق٘ت هلثَط ثِ ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ؿك رـٍل
الفًِ 8-بى ؿاؿُ ُـُ اًت.
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خذٍل الفً - 9-وًَِاي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ تزاي
اًذاسُگيزي هَقعيتياتی ليشري تا استفادُ اس تذاخلسٌح ليشري تحت ضزايظ صٌعتی هعوَلی
عَاهل

يكا

پاراهتز

U

يكا

فزهَل

ٍسيلِ
عَل اًـامُگ٘لٕ

mm

1751/000
3/400

ثبمُ ؽغب

1/6

الف1-

ّنراستايی
ّنكاًتبٖٗ پلتَ
ّنكاًتبٖٗ ،هفلٍٕ
عَل اًـامُگ٘لٕ

4/000

mm

1751/000

mm

2/7

الف9-

خثزاىساسي دهاي قغعِكار
1751/000

عَل اًـامُگ٘لٕ
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ
اؽتح ثب

 ،20ثٌِِ٘٘

mm

12/000
5/000

اًـامُگ٘لٕ ؿهب
0/700

اًغلا  ،ثٌِِ٘٘

8/8
ٓفل ،ؿك
ثبمُ ؽغبٕ

ضلٗت اًجٌبط

الف5-

لغبػ ُـُ

2/000
31/5
ٓفل ،ؿك

الف7-

لغبػ ُـُ

 ،تغ٘٘لات هغ٘غٖ
1/700

36

3/1

الف9-

2

الف33-

3

الف32-

2

الف39-

39

الف35-

39

الف36-

35

الف39-

خذٍل الفً - 5-وًَِاي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ تزاي اًذاسُگيزي هَقعيتياتی ليشر تا استفادُ
اس تذاخلسٌح ليشري تحت ضزايظ صٌعتی تْثَد يافتِ
عَاهل

يكا

پاراهتز

U

يكا

فزهَل

ٍسيلِ
عَل اًـامُگ٘لٕ

mm

1751/000

فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى

3/1
3/8

/m

الف2-

ّنراستايی
ّنكاًتبٖٗ پلتَ
ّنكاًتبٖٗ ،هفلٍٕ
عَل اًـامُگ٘لٕ

1/000

mm

1751/000

mm

1/2

الف9-

خثزاىساسي دهاي قغعِكار
1751/000

عَل اًـامُگ٘لٕ
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ
اؽتح ثب

 ،20ثٌِِ٘٘

mm

12/000
1/000

اًـامُگ٘لٕ ؿهب
0/200

اًغلا  ،ثٌِِ٘٘

2/5
ٓفل ،ؿك
ثبمُ ؽغبٕ

ضلٗت اًجٌبط

الف5-

لغبػ ُـُ

2/000
2/3
ٓفل ،ؿك

الف7-

لغبػ ُـُ

 ،تغ٘٘لات هغ٘غٖ
1/700

37

2/1

الف33-

1/9

الف32-

2/2

الف39-

1/7

الف35-

1/7

الف36-

9/2

الف39-

خذٍل الفً - 6-وًَِاي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ تزاي
اًذاسُگيزي هَقعيتياتی خغی تا استفادُ اس هقياس خغی تحت ضزايظ صٌعتی هعوَلی
عَاهل

يكا

پاراهتز

U

يكا

فزهَل

ٍسيلِ
عَل اًـامُگ٘لٕ

mm

1751/000
2/000

ثبمُ ؽغب

2/3

الف1-

ّنراستايی
ّنكاًتبٖٗ پلتَ
ّنكاًتبٖٗ ،هفلٍٕ
عَل اًـامُگ٘لٕ

0/500

mm

1751/000

mm

1/1

الف9-

خثزاىساسي دهاي قغعِكار
1751/000

عَل اًـامُگ٘لٕ
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ
اؽتح ثب

 ،20ثٌِِ٘٘

mm

12/000
5/000

اًـامُگ٘لٕ ؿهب
0/100

اًغلا  ،ثٌِِ٘٘

3/1

الف5-

ٓفلًٍ٘ ،لِ ثب ؿهبٕ هبُ٘ي تغج٘ك هٖٗبثـ
ثبمُ ؽغبٕ

ضلٗت اًجٌبط

2/000
2/000

 ،تغ٘٘لات هغ٘غٖ

31/5

الف7-

31/5

الف8-

1/700

38

3/1

الف9-

2

الف33-

3

الف32-

2

الف39-

35

الف35-

35

الف36-

35

الف39-

خذٍل الفً - 7-وًَِاي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُگيزي گستزدُ تزاي
اًذاسُگيزي هَقعيتياتی خغی تا استفادُ اس هقياس خغی تحت ضزايظ صٌعتی تْثَد يافتِ
عَاهل

يكا

پاراهتز

U

يكا

فزهَل

ٍسيلِ
عَل اًـامُگ٘لٕ

mm

1751/000

فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى

3/8
3/8

الف3-

ّنراستايی
ّنكاًتبٖٗ پلتَ
ّنكاًتبٖٗ ،هفلٍٕ
عَل اًـامُگ٘لٕ

0/500

mm

1751/000

mm

1/1

الف9-

خثزاىساسي دهاي قغعِكار
1751/000

عَل اًـامُگ٘لٕ
ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ
اؽتح ثب

 ،20ثٌِِ٘٘

mm

12/000
1/000

اًـامُگ٘لٕ ؿهب
0/050

اًغلا  ،ثٌِِ٘٘

1/6

الف5-

ٓفلًٍ٘ ،لِ ثب ؿهبٕ هبُ٘ي تغج٘ك هٖٗبثـ
ثبمُ ؽغبٕ

ضلٗت اًجٌبط

2/000
2/000

 ،تغ٘٘لات هغ٘غٖ

2/3

الف7-

2/3

الف8-

1/700
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3/1

الف9-

2/1

الف33-

1/9

الف32-

2/2

الف39-

1/5

الف35-

1/5

الف36-

9/3

الف39-

خذٍل الف - 8-هثالی تزاي تصحيح هقاديز تكزارپذيزي ًاضی اس عذم قغعيت هزتَط تِ خغاي تغييز هحيغی
)

(

يكا

پاراهتز

U

يكا

فزهَل

 ،تغ٘٘لات هغ٘غٖ
1/700
3/1

تصحيح هقاديز تكزارپذيزي

الف9-

تصحيح ًطذُ

تصحيح ضذُ

عجك رـٍل ً ،2تبٗذ ًوًَِ

2/98

2/18

الف31-

عجك رـٍل ً ،2تبٗذ ًوًَِ

2/55

1/53

الف31-

(ؿك هَلق٘ت  )9ثلإ  Rعجك رـٍل ،2
ًتبٗذ ًوًَِ

0/746

0/544

الف31-

(ؿك هَلق٘ت  )9ثلإ  Rعجك رـٍل ،2
ًتبٗذ ًوًَِ

0/638

0/383

الف31-

(ؿك هَلق٘ت  )9ثلإ  Rعجك رـٍل ،2
ًتبٗذ ًوًَِ
ثل اًبى رـٍل ً ،2تبٗذ هقوَل

3 /9
5/ 8

6/7
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الف31-

پيَست ب
(اعالعاتی)
چزخِ پلِاي
اٗي پًَ٘ت ثِ وبكثلؿ ٗه صلؽِ آمهَى اؽت٘بكٕ هٖپلؿامؿ وِ صلؽِ پلِإ هٖثبُـ (ُى ة.)1-

ضكل ب -3-چزخِ پلِاي

ًتبٗزٖ وِ ام آمهَىّبٕ اًزبم ُـُ ثب اٗي كٍٍ ثـًت هٖآٗـ ،هوىي اًت ثب ًتبٗزٖ وِ ام صلؽِ آمهَى
اًتبًـاكؿ ًِبى ؿاؿُ ُـُ ؿك ُى ( 1ثٌـ  )2-3-5ثـًت آهـُاًـ ،هتفبٍت ثبُـ.
ؿك صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ ،گقك ثِ هَلق٘تّبٕ ّـ ًْبٖٗ ام رْتّبٕ هؾبلف ؿك ثبمُ اؽتح مهبًٖ
ًٍ٘قٖ اًزبم هَُٖؿ .ل٘ىي ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ صلؽِ پلِإ ،گقك ثِ هَلق٘تّبٕ ّـ ام ّل ؿٍ رْت ؿك
41

ثبمُّبٕ مهبًٖ وَتبُتل كٍٕ هٖؿّـ ٍ مهبى عَتًٖتلٕ ث٘ي اًـامُگ٘لٕ اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت ّـ ٓل
ؽَاّـ ُـ.
اًـامُگ٘لٕ هغبثك صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ هٖتَاًـ هٌقىي وٌٌـُ تبح٘لات ؿهبٖٗ ثبُـ ،وِ ثل هَلق٘تّبٕ
ّـ هؾتلف ؿك عَل هغَك تغت آمهَى تبح٘لات هتفبٍتٖ هٖگقاكًـ .ؿك اٌٗزب احلات ؿهبٖٗ ؿك عٖ
اًـامُگ٘لّٕب ؿك ّل ؿٍ وو٘ت ؽغبّبٕ ثلگِتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هٖتَاًـ هَِْؿ ثبُـ.
ؿك هَكؿ صلؽِ پلِإ ،احلات ؿهبٖٗ هٖتَاًـ ؿك ثبمُ ه٘بًگ٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿٍ ًَِٗ لبث هِبّـُ
ثبُـ ؿك عبلٖ وِ ؽغبّبٕ ثلگِتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ تٌْب احل اًـوٖ ام كفتبك علاكتٖ هبُ٘ي هٖپقٗلًـ.

42

پيَست ج
(اعالعاتی)
خغاي هَقعيتياتی تٌاٍتی
ج3-

كليات

هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ هٖتَاًـ هتبحل ام ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ ام لج٘ ؽغبٕ هلثَط ثِ گبم پ٘ش
ًبصوِإ ٍ گبم هجـلّبٕ ؽغٖ ٗب ؿٍكاًٖ ثبُـ.
ثل عجك ثٌـ  ،2-5تق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ ؿك ًمبط ّـفٖ اًزبم
هَُٖؿ وِ اٗي ًمبط ّـ ثب افنٍؿى ٗه فـؿ تٔبؿفٖ ثِ ثبمُّبٖٗ ثب فبٓلِ هٌبٍٕ ،ثِ رْت تضو٘ي
ًوًَِثلؿاكٕ ام ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ تٌبٍثٖ وِ ام ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ ًلصِوِ هٖگ٘لًـ ،اًزبم هَُٖؿ.
اٗي پًَ٘ت آمهَى ّبٖٗ كا تَٓ٘ف هٖوٌـ وِ هٖتَاًـ (ؿك َٓكت تَافك ؽبّ ه٘بى ًبمًـُ/تبه٘يوٌٌـُ ٍ
ثْلُثلؿاك) ثلإ ثلكًٖ ثِ٘تل ثنكگٖ ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ اعتوبلٖ هلتجظ ثب اًَاؿ هؾتلف ًبهبًِّبٕ فولگل
ؽغٖ ٗب ماٍِٗإ ٍ ًبهبًِّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ثىبك كٍؿ.
ثلإ ًبهبًِّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ،ربٖٗ وِ هجـل هَلق٘ت ثَٔكت هٌتم٘ن علوت ًٌجٖ رنء هتغلن كا
اًـامُگ٘لٕ هٖوٌـ ،ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ تٌبٍثٖ ؿك ثبمُإ هٌغجك ثل گبم هجـل هتٌبٍة ؽَاّـ ثَؿ (ثلإ
هخبل فبٓلِ ث٘ي ؽغَط هم٘بى ؽغٖ ،عَلٖ ٗب ماٍِٗإ ٍ ٗب عَل هَد ؽظوَّبٕ تـاؽ ًٌذ ل٘نكٕ) ٍ ثب
كٍٍ ثلكًٖ ُلط ؿاؿُ ُـُ ؿك ثٌـ ح 2-ثِ ؽَثٖ ًوًَِثلؿاكٕ هَُٖؿ.
ثلإ ًبهبًِّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ؽغٖ وِ ًبؽل ثل ٗه پ٘ش ًبصوِإ ٍ هم٘بى ماٍِٗإ هتٔ ثل آى اًت،
ؿٍ ؽغبٕ تٌبٍثٖ هوىي اًت كٍٕ ؿّـ وِ اٍلٖ ٍاثٌتِ ثِ گبم پ٘ش ًبصوِإ ثَؿُ ٍ ؿٗگلٕ ثِ فبٓلِ ث٘ي
ؽغَط هم٘بى ؽغٖ ماٍِٗإ هلثَط هَُٖؿ .ؿك اٗي عبلت ،ؿٍ ثلكًٖ هزنا هٖتَاًـ ثل عجك حَٓ 2-كت
گ٘لؿ وِ ّل وـام ثِ ٗه ثبمُ ؽغبٕ تٌبٍثٖ اعتوبلٖ ٍ ٌُبؽتِ ُـُ ،هلثَط هٖثبٌُـ.
ثلإ ًبٗل ًبهبًِّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ؽغٖ (ٗب ماٍِٗإ) ،ربٖٗ وِ ثَ٘ ام ؿٍ فٌٔل ؿك علمِ ثبمؽَكؿ
هَلق٘ت ؿكگ٘ل ٌّتٌـ (ثلإ هخبل ؽظوَّبٕ وـٕ ماٍِٗإ ًٔت ُـُ كٍٕ هغَك هَتَك ،ثِ ّولاُ اًتمبل
تًَظ صلؽـًـُ ٗب تٌوِ ام هغَك ثِ پ٘ش ًبصوِإ وِ علوت ؽغٖ كا تَل٘ـ هٖوٌٌـ) ،هوىي اًت هٌبثـ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ ؿٗگلٕ ً٘ن ٍرَؿ ؿاُتِ ثبٌُـ ٍ هٖتَاًـ ؿك آ ثِ عَك هزنا هَكؿ ثلكًٖ للاك گ٘لؿ (ُى
ح .)2-ثب اٗي ٍرَؿ فولىلؿ صٌ٘ي ًبهبًِّبٖٗ هقوَتً ؽ٘لٖ ؿل٘ك ًٌ٘ت ٍ ثلكًّٖبٕ ربهـ ثلإ ؽغبٕ
تٌبٍثٖ هوىي اًت هَرِ ًجبُـ.
ثلإ ًبهبًِّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ماٍِٗإ وِ ام اًىَؿكّبٕ ماٍِٗإ ثـٍى ٗبتبلبىّبٕ ٗىپبكصِ ثْلُ هٖثلًـ،
پلتبة ُقبفٖ ث٘ي ؿكرِثٌـٕ ؽظوَ اًـامُگ٘لٕ ٍ هغَك ؿٍكاًٖ تغت وٌتلل ،هٌزل ثِ ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ
تٌبٍثٖ هغبثك كاثغِ ح 1-هَُٖؿ:
𝜑

(ح)1-
وِ ؿك آى:
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𝜑

ؽغبٕ اًـامُ گ٘لٕ ثل عٌت ووبى حبًِ٘ (")
پلتبة ُقبفٖ ؿكرِثٌـٕ هم٘بى ثِ هغَك ؿٍكاًٖ ثل عٌت ه٘ىلٍهتل( )
لغل هتًَظ ؿكرِثٌـٕ ؽظوَ اًـامُگ٘لٕ ثل عٌت ه٘لٖهتل ( )

هٖثبُـ.
ؽغبٕ اًـامُگ٘لٕ 𝜑  ،ثلٍٕ ٗه ؿٍكاى وبه هغَك ؿٍكاًٖ ،تٌبٍثٖ اًت ٍ هٖتَاًـ تًَظ آمهَىّبٕ
هِؾْ ُـُ ؿك ثٌـ ٌُ 2-5بًبٖٗ َُؿ.
ج2-

خغاي هَقعيتياتی تٌاٍتی تاسُّاي تٌاٍتی هعيي

ؿك ثلؽٖ هَاكؿ ،ربٗگنٗي ًبؽتي فـؿ تٔبؿفٖ وِ ؿك ثٌـ  2-5هِؾْ ُـُ ثب مٗلهضلثٖ ام ثبمُ هَلفِ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ (وِ همـاك آى هق٘ي اًت) هف٘ـ ؽَاّـ ثَؿ.
ص٘ـهبى ٍ تزْ٘نات اٗي ثلكًٖ هٖتَاًـ ّوٌبى ثب عبلتٖ ثبُـ وِ ثلإ تق٘٘ي ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ٍ
تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ تَٓ٘ف ُـُ ؿك ثٌـ  1-3-5ثبُـ.
هزوَفِإ هتِى ام عـال  21هَلق٘ت ّـ ثب فَآ هٌبٍٕ كٍٕ ؿٍ تٌبٍة ام ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَكؿ
اًتؾبك ،اًتؾبة ُـُ اًتٗ .ه اًـامُگ٘لٕ ٗهًَِٗ ؿك توبم اٗي هَلق٘تّبٕ ّـ اًزبم ُـُ اًت.
ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ تٌبٍثٖ( ، ،ثلإ ؽغبّبٕ ؽغٖ ٗب ماٍِٗإ) هقبؿل ثب و ثبمُ اًغلافبت
هَلق٘تٗبثٖ اًـامُگ٘لٕ ُـُ ؿك ُى ح 1-هٖثبُـ .اٗي ُى هخبلٖ ام ًتبٗذ اًـامُگ٘لٕ ؽغبٕ تٌبٍثٖ
ثلإ هبُ٘ياثناكٕ ثب ًبهبًِ اًـامُگ٘لٕ غ٘لهٌتم٘ن ًٔت ُـُ ثلٍٕ پ٘ش ًبصوِإ ثب گبم  10ه٘لٖهتل كا
گناكٍ هٖوٌـ.
1

راٌّوا:
1

هَلق٘ت هغَك )mm( X
ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ ( )μ

ًوَؿاك اًغلافبت اًـامُگ٘لٕ ُـُ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ

ضكل ج -3-هثالی اس خغاي هَقعيتياتی خغی تزاي هحَر  xتا پيچ ساچوِاي تا گام  31هيلیهتز،
هحزک هَتَر هستقين ٍ هقياس ساٍيِاي ًصة ضذُ رٍي هحَر هَتَر
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ٌّگبهٖ وِ علمِ ثبمؽَكؿ هَلق٘تُ 1به هم٘بى ماٍِٗإًٔ 2ت ُـُ كٍٕ هغَك هَتَك ثَؿُ ٍ اًتمبل علوت
ام هَتَك ثِ پ٘ش ًبصوِإ هَلـ علوت ؽغٖ ،تًَظ صلؽـًـُ ٗب تٌوِ َٓكت گ٘لؿ ،هٌبثـ ؽغبٕ تٌبٍثٖ
ؿٗگلٕ ً٘ن هوىي اًت ثلٍم وٌٌـ.
ُى ح 2-ؽغبٕ تٌبٍثٖ ًبُٖ ام ًَالْ هَرَؿ ؿك ٗه ًبهبًِ اًتمبل علوت صلؽـًـُإ ٗب تٌوِإ ثب
ًٌجت  ٍ 3/5 :1ؽغبٕ تٌبٍثٖ ٗه پ٘ش ًبصوِإ ثب گبم  10ه٘لٖهتل كا ًِبى هٖؿّـ.
1
2

راٌّوا:

1
2

هَلق٘ت هغَك )mm( Y

ًوَؿاك اًغلا ّبٕ تلو٘جٖ اًـامُگ٘لٕ ُـُ

ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ ( )μ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ هلثَط ثِ پِ٘ش ًبصوِإ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ هلثَط ثِ ًٌجت ؿًـُ 5:1،3

ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ هلثَط ثِ پ٘ش ًبصوِإ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ ؽغٖ هلثَط ثِ ؿًـُ
ؽغبٕ تٌبٍثٖ هَلق٘تٗبثٖ تلو٘جٖ

ضكل ج -2-هثالی اس خغاي هَقعيتياتی تٌاٍتی خغی تزاي هحَر  Yداراي پيچ ساچوِاي تا گام 31هيلیهتز،
هحزک هَتَر تا ًسثت چزخدًذُ ٍ 1/5 :3هقياس ساٍيِاي ًصة ضذُ رٍي هحَر هَتَر

1- Position feedback loop
2- Angular encoder
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پيَست ت
(اعالعاتی)
اًذاسُگيزي خغاي هَقعيتياتی خغی تا استفادُ اس سٌدِ پلِاي ٍ آرايِ ساچوِاي كاليثزُ ضذُ
ت3-

كليات

آمهَىّبٕ تِلٗظ ُـُ ؿك اٗي پًَ٘ت ،ثل اًبى اًـامُگ٘لٕ فبٓلِّبٕ صٌـگبًِ ؿك عزن وبكٕ هبُ٘ي اكائِ
ُـُ اًت .اٗي اًـامُگ٘لّٕب تًَظ اثناكّبٕ هلرـ هتِى ام ولُّبٕ ًٔت ُـُ ؿك هَلق٘تّبٕ هق٘ي ،ثِ
ُى آكاِّٗبٕ ٗه ثقـٕ ٍ ؿٍثقـٕ ٍ ٗب ثب اًتفبؿُ ام ًٌزِّبٕ پلِإ ،اًزبم هًَُٖـ (ُى ّبٕ تٍ 1-
ت 2-كا ثجٌ٘٘ـ).
هَلق٘ت ولُّبٕ اثناك هلرـ ؿك ؿًتگبُ هؾتٔبت هبُ٘ي ثب اًتفبؿُ ام ًبهبًِ اًـامُگ٘لٕ تغ٘٘لهىبى ٗب
تِؾْ٘ ًغظ ،هًََم ثِ "ًبهبًِ پلٍةمًٖ" ،1وِ ؿك اكتجبط ثب هجـلّبٕ هَلق٘ت هبُ٘ي اًت ،تق٘٘ي
هَُٖؿ .هَلق٘تّبٕ اًـامُگ٘لٕ ُـُ هلاون ولُ اثناك هلرـ ثب هَلق٘تّبٕ وبل٘جلُ هلثَعِ همبٌِٗ ُـُ ٍ
اًغلافبت ًبُٖ ام ؽغبّبٕ علوتٖ هبُ٘ي تق٘٘ي هٖگلؿؿ.

ضكل ت -2-آرايِ ساچوِاي دٍتعذي

ضكل ت -3-آرايِ ساچوِاي يكتعذي

اًَاؿ تزبكٕ اثناكّبٕ هلرـ آكاِٗ ًبصوِإ ٗهثقـٕ ٍ ؿٍثقـٕ هَرَؿ ٌّتٌـ .هٌتٌـات وبل٘جلاًَ٘ى آىّب
ًَفبً ُبه ؿاؿُّبٕ مٗل اًت:
 هَلق٘ت هلون ّل ٗه ام ولُّب ،ثِ ّولاُ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ هلثَعِ؛ فـم لغق٘ت اًـامُگ٘لٕ اًـامُ ٍ فلم ولُ؛ ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ اثناك هلرـ ٍ ّلرب وِ ؿك ؿًتلى ثَؿ ،فـم لغق٘ت تؾوٌٖ٘ هلثَعِ.هَلق٘ت وبل٘جلُ ُـُ هلون ولُّبًَ ،فبً ؿاكإ فَآ ؿل٘مبً ٗىٌبى ًٌ٘تٌـ ،ثٌبثلاٗي ً٘بم ثِ رنء تٔبؿفٖ وِ
ؿك ثٌـ ُ 2-5لط ؿاؿُ ُـُ ،تب اًـامُإ ثلآٍكؿُ ُـُ اًت.
فَآ هلرـ كا هٖ تَاى ثب ًٌزِّبٕ پلِإ وبل٘جلُ ً٘ن هغمك ًوَؿ.
فَآ وبل٘جلُ هبث٘ي پلِّب كا هٖتَاى ًَفبً ٗىٌبى فلٕ ولؿ ،ثٌبثلاٗي الناهبً ً٘بم ثِ هؤلفِ تٔبؿفٖ وِ ؿك
ثٌـ ُ 2-5لط ؿاؿُ ُـ ،هلتفـ ًوَُٖؿ.
اثناك هلرـ ثِ رنئٖ ام هبُ٘ي ٍٓ هَُٖؿ وِ اثناك ثلُٖ كا ًگِ ؿاُتِ ٍ ثب هغَك علوتٖ تغت آمهَى ثل
عجك ؿًتَكالقو ًبمًـُ ٗب تأه٘ي وٌٌـُ هبُ٘يّ ،ن كاًتب گلؿؿ.
1- Probing system
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تزْ٘نات للائت هٌبًت ثلإ اًتفبؿُ ؿك اًـامُگ٘لٕ هجتٌٖ ثل اثناكّبٕ هلرـ فجبكتٌـ ام پلٍةّبٕ توبًٖ،1
عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ ٍ آُ٘بًِ 2عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ (ُى ت 3-كا ثجٌ٘٘ـ).
ت2-

اًذاسُگيزي تا آرايِّاي ساچوِاي ٍ آضياًِ حسگزّاي خاتدايی خغی

آُ٘بًِ عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ (هغبثك ُوبت٘ه ُى ت )3-ثَٔكت تزبكٕ هَرَؿ ٌّتٌـ .اٗي عٌگلّب
ًَفب لبؿك ثِ تق٘٘ي هَلق٘ت هلون ولُّبٕ ثب اًـامُ هق٘ي ًٔت ُـُ ؿك هَلق٘ت ًبهٖ هِؾْ ًٌجت ثِ
هلرـ آُ٘بًٌِّ ،تٌـ.
آُ٘بًِ عٌگلّب ثِ رنئٖ ام هبُ٘ي هتٔ ٍ رْتؿّٖ هَُٖؿ وِ اثناك ثلٍ كا هغبثك ؿًتَك القو ًبمًـُ
ٗب تأه٘ي وٌٌـُ هبُ٘ي ًگبُ هٖؿاكؿ .اٗي تزْ٘ن ؿك گٌتلُ اًـامُگ٘لٕ تق٘٘ي ُـُ ،ربثزبٖٗ ًٌجٖ (ؿك ًِ
رْت فوَؿ ثل ّن) ه٘بى ًمغِ هلونٕ ولُ ٍ ًمغِ هلرـ آُ٘بًِ عٌگلّب كا فلاّن هًٖبمؿ.
2
1

3
4

راٌّوا:
3 ،2 ،1
4

عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ آُ٘بًِ (ًوت اثناك)
ولُ آمهَى ثل كٍٕ اثناك هلرـ (ًوت لغقِ وبك)

ضكل ت -1-اًذاسُ گيزي تا آضياًِ حسگزّاي خاتدايی خغی

ؿك ع٘ي اًـامُگ٘لٕ ،هغَكّبٕ هبُ٘ي ثلإ علوت ثِ هَلق٘ت هلونٕ وبل٘جلُ ُـُ ّل ولُ ،هغبثك تَالٖ
آمهَى ًِبى ؿاؿُ ُـُ ؿك ُى ( 1ثٌـ  ،)2-3-5ثلًبهًٌَِٖٗ هًَُٖـ .اًغلافبت هَلق٘تٗبثٖ تًَظ ًبهبًِ
آُ٘بًِ عٌگلّب هغبًجِ ،حجت ٍ هغبثك ثٌـ  8گناكٍ هًَُٖـ.
اًـامُگ٘لٕ ثب آكاِّٗبٕ ًبصوِإ ٍ آُ٘بًِ عٌگل ربثزبٖٗ ؽغٖ ،هٖتَاًـ اعحفبت هف٘ـٕ ؿك هَكؿ ه٘ناى
اًغلا ام هٌتم٘ن ثَؿى كا ً٘ن اكائِ وٌـ .ثب اٗي ٍرَؿ ،ثِ هٌؾَك اًزبم آمهَى تَٓ٘ف ُـُ ؿك اٗي پًَ٘ت،
تٌْب اًغلا ّبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿك عَل هغَك تغت آمهَى ثلكًٖ هَُٖؿ.
فـم لغق٘تّبٕ اًـامُگ٘لٕ عٌگلّبٕ آُ٘بًِ ثبٗـ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت ولٖ اًـامُگ٘لٕ ّولاُ ثب فـم
لغق٘تّبٕ هلتجظ ثب اًـامُگ٘لٕ اثناك هلرـ ثلكًٖ ًَُـ.
ت1-

اًذاسُگيزي تا آرايِّاي ساچوِاي يا فزاهيي پلِاي ٍ پزٍبّاي تواسی

1- Touch-trigger probes
2- Nest
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اعحفبت هلثَط ثِ ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘تٗبثٖ هغَكّبٕ ؽغّٖ ،وضٌ٘ي هٖتَاًـ ثب اًتفبؿُ ام
ًبهبًِ پلٍة توبًٖ ّولاُ ثب آكاِٗ ّبٕ ًبصوِإ هلرـ ٗب ًٌزِ پلِإ ثـًت آٗـ.
فولىلؿّبٕ ًبهبًِ پلٍة ثل عجك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ  9844-10تق٘٘ي هَُٖؿ.
ًتبٗذ ،ام علٗك همبٌِٗ هَلق٘تّبٕ اًـامُگ٘لٕ ُـُ ثب همبؿٗل وبل٘جلُ ُـُ آًْب ؿك اثناك هلرـ اكمٗبثٖ
هًَُٖـ.
اًـامُگ٘لٕ اًزبم ُـُ تًَظ پلٍة توبًٖ ،اعحفبتٖ ؿك هَكؿ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ ؿًٍَِٗ ٍ تىلاكپقٗلٕ
هَلق٘تٗبثٖ ؿٍ ًَِٗ اكائِ ًوٖوٌـ.
اگلصِ ثب اًزبم آمهَى تَٓ٘ف ُـُ ؿك اٗي ثٌـ هٖتَاى اعحفبت اكمُوٌـٕ ؿك هَكؿ ؽغبٕ هَلق٘تٗبثٖ
ثـًت آٍكؿ ،اهب اٗي ًتبٗذ ثَٔكت هٌتم٘ن ثب ًتبٗزٖ وِ ثل عجك هِؾٔبت هٌـكد ؿك ثٌـّبٕ  6 ٍ 5ثـًت
آهـُاًـ ،لبث همبٌِٗ ًٌ٘ت.
ٌّگبهٖ وِ ام ًٌزِ پلِإ اًتفبؿُ هَُٖؿٗ ،ه عٌگل ربثزبٖٗ ؽغٖ ًَن ولٍٕ وِ ثِ اًپٌ٘ـل
هبُ٘ياثناك ٍٓ ُـًُ٘ ،ن هٖ تَاًـ اًتفبؿُ َُؿ.
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