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  خذا تِ ًام 

 ساسهاى هلی استاًذارد ايزاى تا آضٌايی

ٔ  همالكات  ٍ لاَاً٘ي  آاحط  لابًَى  3 هابؿٓ  ٗه ثٌـ هَرت ثِ اٗلاى ٌٓقتٖ تغم٘مبت ٍ اًتبًـاكؿ هؤًٌٔ ٍ  اًاتبًـاكؿ  هؤًٌا

اًاتبًـاكؿّبٕ   ًِال  ٍ تـٍٗي تق٘٘ي، ٍؽ٘فِ وِ اًت وَِك كًوٖ هلرـ تٌْب 1371 هبُ ثْوي هَٔة اٗلاى، ٌٓقتٖ تغم٘مبت

  .ؿاكؿ فْـُ ثِ كا هلٖ )كًوٖ( اٗلاى

ثِ  29/6/90ؿٍه٘ي رلٌِ َُكإ فبلٖ اؿاكٕ هَكػ  ٍ ٓـ ٍ پٌزبُ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى ثِ هَرت ٗههًٌَِ  ًبم

  .ارلا اثحك ُـُ اًت رْت 24/7/90هَكػ  35838/206ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى تغ٘٘ل ٍ عٖ ًبهِ ُوبكُ 

هؤًٌابت   ٍ هلاوان  ًؾالاى  ٓابعت  ،ًبمهبىوبكٌُبًبى  ام هلوت فٌٖ ّبٕ ووٌَ٘٘ى ؿك هؾتلف ّبٕ عَمُ ؿك اًتبًـاكؿ تـٍٗي

تَل٘اـٕ،   ثِ ُالاٗظ  تَرِ ثب ٍ هلٖ هٔبلظ ثب ّوگبم وَُِٖ ٍ َُؿ هٖ اًزبم هلتجظ ٍ آگبُ التٔبؿٕ ٍ تَل٘ـٕ پوٍِّٖ، فلوٖ،

ِ  اًات  تزبكٕ ٍ فٌبٍكٕ ِ  هِابكوت  ام وا ٔ  ٍ آگبّبًا وٌٌاـگبى،   هٔال   تَل٘ـوٌٌاـگبى،  ُابه   ًفاـ،  ٍ عاك  ٓابعجبى  هٌٔافبً

ٖ  عبٓ  ؿٍلتٖ غ٘ل ٍ ؿٍلتٖ ّبٕ ًبمهبى ًْبؿّب، تؾٖٔٔ، ٍ فلوٖ هلاون وٌٌـگبى، ٍاكؿ ٍ ٓبؿكوٌٌـگبى َ  ُاَؿ  ها ًاَٗي   پا٘

 ام ؿكٗبفت پي ٍ َُؿ هٖ اكًبل هلثَط فٌٖ ّبٕ ووٌَ٘٘ى افضبٕ ٍ ًفـ فٕ هلارـ ثِ ًؾلؽَاّٖ ثلإ اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿّبٕ

 ٍ اٗلاى صابح  كًوٖ() هلٖ اًتبًـاكؿ فٌَاى ثِ تَٔٗت َٓكت ؿك ٍ علط كُتِ آى ثب هلتجظ هلٖ وو٘تٔ ؿك پٌِْ٘بؿّب ٍ ًؾلّب

 .َُؿ هٖ هٌتِل

ِ  ُاـُ  تق٘٘ي ضَاثظ كفبٗت ثب ً٘ن ٓحط فٕ ٍ ٌـه فحلِ ّبٕ ًبمهبى ٍ هؤًٌبت وِ اًتبًـاكؿّبٖٗ ًَٗي پَ٘ ٖ  تْ٘ا وٌٌاـ   ها

ِ  تَٔٗت، ؿكَٓكت ٍ ثلكًٖ ٍ علط هلٖ ؿكوو٘تٔ ٖ  اًاتبًـاكؿ  فٌاَاى  ثا ٖ  هٌتِال  ٍ صابح  اٗالاى  هلا ثاـٗي تلت٘ات،    . ُاَؿ  ها

ٖ  اًتبًـاكؿ ؿك ُـُ ًَُتِ هفبؿ اًبى ثل وِ ـًَُ هٖ تلمٖ هلٖ اًتبًـاكؿّبٖٗ ٓ  اٗالاى  هلا ٔ  ؿك ٍ تاـٍٗي  5 ُاوبك هلاٖ   وو٘تا

 .ثبُـ كً٘ـُ تَٔٗت ثِ ؿّـ هٖ تِى٘ ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى  وِ هلثَط اًتبًـاكؿ

(ISO)اًتبًـاكؿ  الوللٖ ث٘ي ًبمهبى آلٖ افضبٕ ام اٗلاى اًتبًـاكؿًبمهبى هلٖ 
2الوللٖ الىتلٍتىٌ٘ه  ث٘ي ووٌَ٘٘ى،1

(IEC) 

3 لبًًَٖ ٌُبًٖ اًـامُ الوللٖ ث٘ي ًبمهبى ٍ
(OIML) 4كاثظ تٌْب ثِ فٌَاى ٍ اًت

 وـوي غقاٖٗ  ووٌَ٘٘ى 
5
(CAC)وَِك ؿك 

ِ  ضوي اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿّبٕ تـٍٗي ؿك .وٌـ هٖ فقبل٘ت ِ  تَرا ٖ  ُالاٗظ  ثا ٕ  ٍ ولا ٕ  ً٘بمهٌاـ ّ  ّاب  آؽالٗي  ام وِاَك،  ؽاب

 َُؿ. هٖ گ٘لٕ ثْلُ الوللٖ ث٘ي اًتبًـاكؿّبٕ ٍ رْبى ٌٓقتٖ ٍ فٌٖ فلوٖ، ّبٕ پِ٘لفت

 ًحهت وٌٌـگبى، عفؼ هٔل  ام عوبٗت ثلإ لبًَى، ؿك ُـُ ثٌٖ٘ پَ٘ هَامٗي كفبٗت ثب تَاًـ هٖاٗلاى  ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ

ٖ  مٌٗات  هحعؾابت  ٍ هغٔاَتت  و٘ف٘ت ام اعوٌ٘بى عَٔل فوَهٖ، ٍ فلؿٕ اٗوٌٖ ٍ ٖ   التٔابؿٕ،  ٍ هغ٘غا  ام ارالإ ثقضا

ٕ  فبلٖ َُكإ تَٔٗت بث ٍاكؿاتٖ، الحم ٗب /ٍ وَِك ؿاؽ  تَل٘ـٕ هغَٔتت ثلإ كا اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿّبٕ  اًتبًـاكؿ، ارجابك

ٖ  ث٘ي ثبماكّبٕ عفؼ هٌؾَك ثِ تَاًـ هٖ ًبمهبى ًوبٗـ. ٕ  الوللا ٕ  وِاَك،  هغٔاَتت  ثالا ٕ  اًاتبًـاكؿ  ارالا ٖ  وبتّاب ٍ  ٓابؿكات

ؿك  فقبل هؤًٌبت ٍ ّب ًبمهبى ؽـهبت ام وٌٌـگبى اًتفبؿُ ثِ ثؾِ٘ـى اعوٌ٘بى ثلإ ّوضٌ٘ي .ًوبٗـ ارجبكٕ كا آى ثٌـٕ ؿكرِ

ُ  هغ٘غٖ، مٌٗت هـٗلٗت ٍ و٘ف٘ت هـٗلٗت ّبٕ ًٌ٘تن گَاّٖ ٓـٍك ٍ هو٘نٕ ثبمكًٖ، آهَمٍ، هِبٍكُ، مهٌ٘ٔ ٍ  ّاب  آمهبِٗاگب

 ضاَاثظ  اًابى  ثل كا هؤًٌبت ٍ ّب ًبمهبى گًَِ اٗي ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى ًٌزَ، ًٍبٗ  وبل٘جلاًَ٘ى )ٍاًٌزٖ( هلاون

 فولىالؿ  ثل ٍ افغب ّب آى ثِ ٓحع٘ت تأٗ٘ـ گَاٌّ٘بهٔ تمم، ُلاٗظ اعلام َٓكت ؿك ٍ وٌـ هٖ اكمٗبثٖ اٗلاى تأٗ٘ـ ٓحع٘ت ًؾبم

 ٍ ثْاب  گالاى  فلانات  ف٘بك تق٘٘ي ًٌزَ، ًٍبٗ  وبل٘جلاًَ٘ى )ٍاًٌزٖ( ٗىبّب، الوللٖ ث٘ي ؿًتگبُ تلٍٗذ .وٌـ ًؾبكت هٖ ّب آى

 .اًت ًبمهبى اٗي ٍؽبٗف ؿٗگل ام اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿّبٕ ًغظ اكتمبٕ ثلإ تغم٘مبت وبكثلؿٕ اًزبم

  

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكويسيَى فٌی تذٍيي استاًذ

هحَرّاي كٌتزل  ياتی هَقعيتتعييي درستی ٍ تكزارپذيزي  :2قسوت  -اتشار كذ آسهَى هاضيي»

 «عذدي

 

 سوت ٍ/ يا ًوايٌذگی رئيس:
 ؿُ، هْلؿاؿ ٍاّجٖ ًَرِ

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

آتت ُلوت هٌْـًٖ ٍ ًبؽت  وبكٌُبى تٌت ٍ وٌتلل هبُ٘ي

اثناك اٗلاى  فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘يتَكث٘ي هپٌب )تَگب(، 

(ISO/ISIRI TC 39) 

  دتيز:
 ماؿُ، هلتضٖ ؿُتٖ

   هىبً٘ه( هٌْـًٖ فَق لٌ٘بًي)

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

  ): )اًبهٖ ثِ تلت٘ت علٍ  الفجباعضاء

 ، ً٘ـ فلٖاُل  عبلَ

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

فضَ ، وبؿٍى ِِٗاًـ َٗپب بى٘پلً ُٖلوت ثبمكًهـٗل فٌٖ 

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

 ًواؿ، هٌ٘ظ پبن

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

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

 وبكٌُبى

 ٓبؿلٖ علٗلٕ، اعٌبى

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

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

 وبكٌُبى

 فجـالِ، اه٘ل

 )ؿوتلٕ هٌْـًٖ هىبً٘ه(

تىٌ٘ه تْلاى(،  فضَ ّ٘بت فلوٖ ؿاًِگبُ ٌٓقتٖ اه٘لوج٘ل )پلٖ

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

 ًٍـ، ٍع٘ـفلتبٍ

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

(، ISO/ISIRI TC 39اثناك اٗلاى ) هبُ٘يفضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل 

 وبكٌُبى

 هٌَ، اعٌبى فلػ

 )لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

آتت ُلوت هٌْـًٖ ٍ ًبؽت  تٌت ٍ وٌتلل هبُ٘ي هـٗل

اثناك اٗلاى  فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘يتَكث٘ي هپٌب )تَگب(، 

(ISO/ISIRI TC 39) 

 فحط، هغوـ همـاؿ

 )ؿوتلٕ هٌْـًٖ هىبً٘ه(

فضَ ، فلوٖ ؿاًِگبُ تلث٘ت ؿث٘لٕ ُْ٘ـ كربٖٗ فضَ ّ٘بت

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

 گِتبًج٘بى، آكٗب

 )لٌ٘بًي هٌْـًٖ ٌٓبٗـ(

 هـٗل فٌٖ آمهبِٗگبُ اثقبؿٕ ُلوت لىٌل



 ؿ 
 

 گْلثؾَ، رحل

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

ًفت پلٍهُ كٍتَك ُلوت تزْ٘نات تَكثَووپلًَك  هـٗل

(OTCE) ،اثناك اٗلاى  فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘ي

(ISO/ISIRI TC 39) 

 لغفٖ، وبهلاى

 )لٌ٘بًي هٌْـًٖ ثلق(

فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل ، وبكٌُبى فٌٖ ُلوت هٌْـًٖ هْل

 (ISO/ISIRI TC 39اثناك اٗلاى ) هبُ٘ي

 هٔبفٖ، ًق٘ـ

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

فضَ وو٘تِ فٌٖ ، هبل٘ج  ًبٗپبهـٗل ثؾَ هبٌُ٘ىبكٕ ُلوت 

 (ISO/ISIRI TC 39اثناك اٗلاى ) هتٌبؽل هبُ٘ي

 هقٌ٘٘بى، فل٘لضب

 )فَق لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

 ّبٕ ُلوت تبم اٗلاى ؽَؿكٍ وبكٌُبى ًٌ٘تن

 آغل، ًبٓلٕ

 (هىبً٘ه)لٌ٘بًي هٌْـًٖ 

 وبكٌُبى فٌٖ ُلوت لىٌل

 ّـاٗتٖ، آكٍ

 )لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

، (OTCEتَل٘ـ ُلوت تزْ٘نات تَكثَووپلًَك ًفت )وبكٌُبى 

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

 ًَٗفٖ، هٔغفٖ

 )لٌ٘بًي هٌْـًٖ هىبً٘ه(

فضَ وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل ، ًلپلًت فٌٖ ُلوت هٌْـًٖ هْل

 (ISO/ISIRI TC 39اثناك اٗلاى ) هبُ٘ي
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 فْزست هٌذرخات

 صفحِ عٌَاى 

 ة آٌُبٖٗ ثب ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ

 د ووٌَ٘٘ى فٌٖ تـٍٗي اًتبًـاكؿ

 ٍ گفتبك پَ٘

 م همـهِ

 1 ؿّـ  ٍ ؿاهٌِ وبكثل 1

 1 هلارـ الناهٖ 2

 2 آغحعبت ٍ تقبكٗف 3

 8 ُلاٗظ آمهَى 4

 8 هغ٘ظ 4-1

 9 هبُ٘ي تغت آمهَى 4-2

 10 هبُ٘ي گلم ولؿى 4-3

 10 ثلًبهِ آمهَى 5

 10 فولىلؿعبلت  5-1

 10 ّبٕ ّـ  اًتؾبة هَلق٘ت 5-2

 11 ّب گ٘لٕ اًـامُ 5-3

 13 اكمٗبثٖ ًتبٗذ 6

 13 ؿكرِ 360هتل ٍ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ تب  ه٘لٖ 2000هغَكّبٕ ؽغٖ تب  6-1

 13 ؿكرِ 360هتل ٍ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ ثَ٘ ام  ه٘لٖ 2000هغَكّبٕ ؽغٖ ثَ٘ ام  6-2

 14 ثلؿاك وٌٌـُ ٍ ثْلُ ًبمًـُ/تبه٘يًىبت تَافمٖ تمم ث٘ي  7

 14 ًتبٗذ ِئاكا 8

 14 كٍٍ اكائِ 8-1

 15 پبكاهتلّب 8-2

 -ٗبثٖ ؽغٖ  گ٘لٕ هَلق٘ت گ٘لٕ ثلإ اًـامُ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُ )اعحفبتٖ(پًَ٘ت الف 

 كٍٍ ًبؿُ ُـُ

23 

 41 إ پلِصلؽِ  )اعحفبتٖ( ةپًَ٘ت 

 43 ٗبثٖ تٌبٍثٖ هَلق٘تؽغبٕ  )اعحفبتٖ( حپًَ٘ت 

 إ ؽغٖ ثب اًتفبؿُ ام آكاِٗ ًبصوِ ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ ؽغبٕ  اًـامُ )اعحفبتٖ( تپًَ٘ت 

 إ وبل٘جلُ ُـُ ٗب ًٌزِ پلِ

46 

 49 ًبهِ وتبة )اعحفبتٖ( ثپًَ٘ت 
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 يص گفتارپ

هغَكّبٕ وٌتلل  ٗبثٖ هَلق٘تتق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ  :2 لٌوت - اثناك هبُ٘يآمهَى  وـ"اًتبًـاكؿ 

اثناك اٗلاى  وو٘تِ فٌٖ هتٌبؽل هبُ٘يتًَظ  هلثَطّبٕ  وِ پَ٘ ًَٗي آى ؿك ووٌَ٘٘ى "فـؿٕ

(ISO/ISIRI TC 39)  ارحى وو٘تِ هلٖ  ّناك ٍ ٓـ ٍ صْ  ٍ صْبكه٘ي ٗهتِْ٘ ٍ تـٍٗي ُـُ اًت ٍ ؿك

گلفتِ اًت، اٌٗه ثِ اًتٌبؿ ثٌـ ٗه هَكؿ تَٔٗت للاك  7/11/1393 هَكػ هىبً٘ه ٍ فلنٌُبًٖاًتبًـاكؿ 

، ثِ 1371هبُ  هَٔة ثْوي  اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٌٓقتٖ اٗلاى، هًٌَِلبًَى آحط لَاً٘ي ٍ هملكات  3هبؿُ 

 َُؿ. فٌَاى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هٌتِل هٖ

ؽـهبت، ثلإ عفؼ ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب تغَتت ٍ پِ٘لفت ّبٕ هلٖ ٍ رْبًٖ ؿك مهٌِ٘ ٌٓبٗـ، فلَم ٍ 

لـ لنٍم تزـٗـ ًؾل ؽَاّـ ُـ ٍ ّل پٌِْ٘بؿٕ وِ ثلإ آحط ٍ تىو٘  اٗي ااًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ؿك هَ

 اًتبًـاكؿّب اكائِ َُؿ، ٌّگبم تزـٗـ ًؾل ؿك ووٌَ٘٘ى فٌٖ هلثَط هَكؿ تَرِ للاك ؽَاّـ گلفت. ثٌبثلاٗي،

 ولؿ.ثبٗـ ّوَاكُ ام آؽلٗي تزـٗـ ًؾل اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اًتفبؿُ 

 

 هٌجـ ٍ هبؽقٕ وِ ثلإ تِْ٘ اٗي اًتبًـاكؿ هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ ثِ ُلط مٗل اًت:
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 هقذهِ

 اًت. 9844لٌوتٖ ام ًلٕ اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ُوبكُ اٗي اًتبًـاكؿ 

 ّبٕ مٗل اًت: ُبه  لٌوت" وـ آمهَى هبُ٘ي اثناك "ثب فٌَاى ولٖ  9844اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكُ 

 ثلؿاكٕ ثـٍى ثبك ٗب ُجِ اٌٗتب ّب تغت ُلاٗظ ثْلُ ؿكًتٖ ٌّـًٖ هبُ٘ي: 1لٌوت  -

 ٗبثٖ هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ: تق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ هَلق٘ت2 لٌوت -

 تق٘٘ي تأح٘لات علاكتٖ: 3لٌوت  -

 ّبٕ هـٍك ثلإ هبُ٘ي ّبٕ اثناك ثب وٌتلل فـؿٕ آمهَى: 4لٌوت  -

 تق٘٘ي اًتِبك ًَفِ: 5لٌوت  -

 )لغلٕ ربٖٗ ربثِّبٕ  )آمهَى پِ٘بًٖثـًِ ٍ لغلّبٕ ؿك  ٗبثٖ تق٘٘ي ؿكًتٖ هَلق٘ت: 6لٌوت  -

 ؿكًتٖ ٌّـًٖ هغَكّبٕ صلؽَ: 7لٌوت  -

 : اكتقبُبت8لٌوت  -

اثناك ثل اًبى ًلٕ اًتبًـاكؿّبٕ  ّبٕ هبُ٘ي گ٘لٕ ؿك آمهَى : تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـام9ُلٌوت  -

 ، هقبؿتت پب9844ِٗهلٖ ُوبكُ 

 ّبٕ اثناك وٌتلل فـؿٕ گقاكٕ ؿك هبُ٘ي ّبٕ پلاة گ٘لٕ ًٌ٘تن تق٘٘ي فولىلؿ اًـامُ: 10لٌوت  -

Part 11: Measuring instruments suitable for machine tool geometry tests 
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 – اتشار هاضيي آسهَى كذ

 هحَرّاي كٌتزل عذدي ياتی هَقعيتتعييي درستی ٍ تكزارپذيزي  :2 قسوت

 داهٌِ كارتزد ّذف ٍ  3

هغَكّبٕ  ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ آمهَى ٍ اكمٗبثٖ ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ  كٍٍاًتبًـاكؿ، تق٘٘ي  اٗيّـ  ام تـٍٗي 

هِبثِ ّب ثَٔكت  . اٗي كٍٍثبُـ گ٘لٕ هٌتم٘ن ّل هغَك هٖ ام علٗك اًـامُ  اثناك هبُ٘يوٌتلل فـؿٕ هٌفلؿ 

 ؽغٖ ٍ ؿٍكاًٖ وبكثلؿ ؿاكؿ. هغَكّبٕثلإ 

مهبًٖ وِ ؿك ًؾل ثبُـ صٌـٗي هغَك ثَٔكت ّونهبى تغت آمهَى للاك گ٘لًـ، اٗي كٍٍ وبكثلؿ ًؾَاّـ 

 ؿاُت.

 تٔـٗكإ،  پقٗلٍ، آمهَى همبٌِٗ ّبٕ ، آمهَى1اّـافٖ ام لج٘  آمهَى ًَؿتَاًـ ثلإ  هٖ اًتبًـاكؿاٗي 

 ؿ.كٍرجلاى ؽغبٕ هبُ٘ي ثىبك  ٍ إ ؿٍكُ

پبكهتلّبٕ هلتجظ آمهَى تقلٗف ٍ هغبًجِ  ثَؿُ ٍؿك ّل هَلق٘ت  ًَُـُگ٘لٕ تىلاك كٍٍ آمهَى ُبه  اًـامُ

تؾو٘ي مؿُ  1393ًبل  9844-9 ُهلٖ ُوبك هغبثك اًتبًـاكؿ پبكاهتلّبٕ آمهَى  اًـ. فـم لغق٘ت ُـُ

 .َُؿ هٖ

 وٌـ. هٖ اكائِگ٘لٕ كا  تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُ ،پًَ٘ت الف

ًتبٗذ عبٓ  وٌـ.  تَٓ٘ف هٖثلإ ارلإ آمهَى كا  (إ صلؽِ پلِ) آمهَىثٖ اًتؾب صلؽِ وبكثلؿ ،پًَ٘ت ة

تَاًـ ثب اًتٌبؿ ثِ اٗي اًتبًـاكؿ ثِ هٌؾَك ؿكد ؿك هتَى فٌٖ ٗب  ام اًتؾبة اٗي صلؽِ رْت ارلإ آمهَى ًوٖ

ثلؿاك. اكربؿ  تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ثْلٍُ/ٗب  هگل تغت تَافك وتجٖ ث٘ي ًبمًـُ ،ارلا رْت پقٗلٍ َٓكت گ٘لؿ

 ؿ.ثَاًتبًـاكؿ ؽَاّـ آمهَى صلؽِ ثىبكگ٘لٕ  ثب هتلاؿ ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي، اًتبًـاكؿ ٓغ٘ظ ثِ اٗي 

 ثبُـ. هٖ 2تٌبٍثٖ ٗبثٖ هَلق٘تعبٍٕ هحعؾبت هلتجظ ثب ؽغبٕ  ،حپًَ٘ت 

 وٌـ.ٖ تَٓ٘ف ه كا 4إ پلِ ٍِ ًٌز 3إ ًبصوِ ِاًتفبؿُ ام آكاٗثب  آمهَى ،تپًَ٘ت 

 الشاهیهزاخع   2

 ّب اكربؿ ؿاؿُ ُـُ اًت.  هـاكن الناهٖ مٗل عبٍٕ هملكاتٖ اًت وِ ؿك هتي اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ثِ آى

 َُؿ. ثـٗي تلت٘ت آى هملكات رنئٖ ام اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هغٌَة هٖ

ّب ٍ تزـٗـ ًؾلّبٕ ثقـٕ آى  آحعِ٘ؿك َٓكتٖ وِ ثِ هـكوٖ ثب فول تبكٗؼ اًتِبك اكربؿ ؿاؿُ ُـُ ثبُـ، 

ّب اكربؿ ؿاؿُ  هَكؿ ًؾل اٗي اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ًٌ٘ت. ؿك هَكؿ هـاكوٖ وِ ثـٍى فول تبكٗؼ اًتِبك ثِ آى

 ّب هَكؿ ًؾل اًت. ّبٕ ثقـٕ آى ُـُ اًت، ّوَاكُ آؽلٗي تزـٗـ ًؾل ٍ آحعِ٘

 

 رـ مٗل ثلإ اٗي اًتبًـاكؿ الناهٖ اًت:ااًتفبؿُ ام هل

                                                 
1- Type testing 

2- Periodic positioning error 

3- Ball array 

4- Step gauge 
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 ّبٕ اثناكّب، ثلإ هبُ٘ي وـ آمهَى، 1393: ًبل 9844-1 ُ اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك 2-3

 ثلؿاكٕ ثـٍى ثبك ٗب ُجِ اٌٗتب ّب تغت ُلاٗظ ثْلُ ؿكًتٖ ٌّـًٖ هبُ٘ي :1لٌوت 

: تق٘٘ي 3لٌوت  -اثناك هبُ٘يثلإ وـ آمهَى ، 1389: ًبل 9844-3 ُاًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك 2-2

 علاكتٖتبح٘لات 

: تؾو٘ي فـم لغق٘ت 9 لٌوت -اثناك وـ آمهَى هبُ٘ي، 1393: 9844-9 ُاًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك 2-1

 ، هقبؿتت پب9844ِٗ ُوبكُ هلٖ ّبًٕلٕ اًتبًـاكؿ ثل اًبىاثناك  ّبٕ هبُ٘ي گ٘لٕ ؿك آمهَى اًـامُ

 ريفااصغالحات ٍ تع 1

 :كٍؿ كٗف مٗل ثِ وبك هٖبؿك اٗي اًتبًـاكؿ آغحعبت ٍ تق

1-3  

 هسافت حزكتی هحَر
axis travel 

 .ـؽغٖ ٗب ؿٍكاًٖ، وِ ارنإ هتغلن ثتَاًٌـ تغت وٌتلل فـؿٕ ربثزب ًَُ ثِ٘تلٗي هٌبفت علوت

إ ثلإ علوت تق٘٘ي  ثٌِِ٘٘وٌٌـ، ُبٗـ ًتَاى همـاك  ؿكرِ ؿٍكاى هٖ 360ؿك هَكؿ هغَكّبٕ ؿٍكاًٖ وِ ثَ٘ ام  -يادآٍري

 ًوَؿ.

1-2 

 گيزي اًذاسُهسافت 
measurement travel 

  َُؿ ثِ ًغَٕ وِ اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت ثلؿاكٕ اًتؾبة هٖ ثؾِٖ ام هٌبفت علوت هغَك وِ رْت ؿاؿُ

 .ـّـ  ام ؿٍ رْت لبث  ؿًتلًٖ ثبُ

 كا ثجٌ٘٘ـ. 1 ُى  -يادآٍري

1-1 

 ًقغِ عولكزدي
functional point 

وبك  اثناك ام لغقِ وِٖ ، ربٗاثناك ثب ٗىٖ ام ارنإ هبُ٘يإ هتٌبؽل  هلونٕ اثناك ثلُٖ ٗب ًمغِ ِ ًمغ

 .ـوٌ ثلؿاكٕ هٖ ثلاؿُ

 1-4-3 ثٌـ ،1393ًبل : 9844-1 ُهلٖ اٗلاى ُوبك هغبثك اًتبًـاكؿ

 ًٌجت ثِ ارنإ ،عبه  اثناك ٌّتٌـ همبؿٗل ؽغب كا ؿك علوت ًٌجٖ ارناٖٗ ام هبُ٘ي وِ، اًتبًـاكؿاٗي  ّبٕ آمهَى -يادآٍري

 ًَُـ. گ٘لٕ هٖ ؿٕ تقلٗف ٍ اًـامُفولىل ِوٌٌـ. اٗي ؽغبّب ؿك ؽظ ً٘ل ًمغ وبك گناكٍ هٖ عبه  لغقِ
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1-9 

 ّذف  هَقعيت
target position 

               
 .تكٗنٕ ُـُ اً هَلق٘تٖ وِ رنء علوتٖ هبُ٘ي ثلإ كً٘ـى ثِ آى ثلًبهِ

ـ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك ٍال ، وِ ّبٕ ّـ ام ه٘بى ًبٗل هَلق٘توٌٌـُ هَلق٘تٖ ؽبّ  هِؾْ    مٗلًَٗي -يادآٍري

 ثبُـ.  هٖ

1-5 

 هَقعيت ٍاقعی
actual position 

                            
 ثبُـ. هٖ اه٘ي هَلق٘ت ّـ   گقك ثلإ  اه٘ي  فولىلؿٕ ؿك  ًِمغگ٘لٕ ُـُ  اًـامُهَلق٘ت 

1-6 

 ياتی هَقعيتاًحزاف 

 هَقعيتاًحزاف اس 
positioning deviation 

deviation of position 
     

 ثبُـ. هٖفولىلؿٕ ام هَلق٘ت ّـ   ِتفبض  هَلق٘ت ٍالقٖ ًمغ
           

 ]1-9844 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ آحط ُـُ  6-4-3ثٌـ  هغبثك[

ؿك  وِاثناك  هبُ٘ي وبك اثناك ثب ارنإ عبه  لغقِهَلق٘تٖ ثَٔكت علوت ًٌجٖ ث٘ي ارنإ عبه   ّبٕ اًغلا  -3 يادآٍري

 گلؿؿ. رْت علوت هغَك تغت آمهَى تق٘٘ي هٖ

ّبٕ هٌمغـ  علوتٖ ٌّتٌـ وِ ؿك ثبمُ ٗبثٖ هَلق٘تٍرِ هغـٍؿٕ ام ؽغبٕ  ُؿٌّـ هَلق٘تٖ ًِبى ّبٕ اًغلا  -2 يادآٍري

  ًَُـ. گ٘لٕ هٖ اًـامُ

1-7 

 يك سَيِ
unidirectional 

رْت ام كاًتب ٗب ؿك ٗه گقك ام هَلق٘ت ّـ  ّوَاكُ عٖ آى، ؿاكؿ وِ اُبكُ ّب  گ٘لُٕ اًـامإ ام  ثِ ؿًتِ

 .پقٗلؿ عَل هغَك َٓكت هٖ

     ثبُـ. ثلإ هخبل:  ثِ ًوت هٌفٖ هٖ گ٘لٕ ؿك گقك ثِ ًوت هخجت ٍ ًوبؿ  عبٓ  ام اًـامُ ُث٘بًگل ؿاؿ ًوبؿ  -يادآٍري

     ٗب 
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1-8  

 دٍسَيِ
bi-directional 

كفت ٍ  گقك ام هَلق٘ت ّـ  ؿك ؿٍ رْت عٖ آى، ؿاكؿ وِاُبكُ ّب  گ٘لُٕ إ ام اًـام ثِ ؿاؿُ عبٓ  ام ؿًتِ

 .پقٗلؿ ٍالـ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك َٓكت هٖ ،تثلگِ

 

1-9 

 عذم قغعيت استاًذارد
standard uncertainty 

 .ؿگلؿ هٖ اكائِ هق٘بكُى  اًغلا  گ٘لٕ وِ ثِ ُ  فـم لغق٘ت ًتبٗذ اًـام

 ] ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتبًـاكؿ  2.3.1هغبثك ثٌـ  [

1-31 

 عذم قغعيت استاًذارد هزكة
combined standard uncertainty 

ثِ ؿًت  ٕگلٗؿ ّٕب ت٘وو لٗام همبؿ زِ٘وِ آى ًت ٖمهبً ،ٕل٘اًـامُ گ هٗ زِ٘اًتبًـاكؿِ ًت ت٘فـم لغق

 بّٗب  بًيٗهخجت هزوَؿ روحت ثلاثل اًت. هٌؾَك ام روحت، ٍاك ِِٗعبلت ثب ك يٗآهـُ ثبُـ، وِ ؿك ا

 ٖؿّ ّب ٍمى ت٘وو يٗثِ ا ٕل٘گ اًـامُ ذًٗتب ّٖب ٌّتٌـ وِ ثل عٌت ًغَُ ٍاثٌتگ ت٘آى وو ّٕب بًيٗوٍَاك

 .ـاً ُـُ

 ] ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتبًـاكؿ  2.3.1هغبثك ثٌـ  [

1-33 

 عذم قغعيت گستزدُ
expanded uncertainty 

كٍؿ ثؾَ ثنكگٖ ام تَمٗـ  اًتؾبك هٖ ثِ ًغَٕ وِ اًتگ٘لٕ  عَل ًتبٗذ اًـامُ إ ثبمُهقل  وو٘تٖ وِ 

 گ٘لٕ كا ؿكثل ثگ٘لؿ. همبؿٗل هٌتٌت ثِ وو٘ت تغت اًـامُ

 ] ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتبًـاكؿ  2.3.5هغبثك ثٌـ  [

1-32 

 ضزية پَضص
coverage factor 
هق٘بكٕ فـؿٕ وِ ثِ فٌَاى ضلٗت فـم لغق٘ت هلوت رْت تجـٗ  ثِ فـم لغق٘ت گٌتلؿُ اًتفبؿُ 

 .َُؿ هٖ

 ] ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتبًـاكؿ  2.3.6هغبثك ثٌـ  [
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1-31 

 سَيِ در يك هَقعيت ياتی يك هياًگيي اًحزاف هَقعيت
mean unidirectional positioning deviation at a position 

  ̅ ̅  ٗب      

 ثبُـ. هٖ    هَلق٘تًَِٗ ام  گقك ٗه  عبٓ  ام  بثٖٗ هَلق٘ت ّبٕ ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ اًغلا 

 ̅   
 

 
∑    

 

   

 

ٍ 

 ̅   
 

 
∑    

 

   

 

1-39 

 ياتی دٍسَيِ در يك هَقعيت هياًگيي اًحزاف هَقعيت
mean bi-directional positioning deviation at a position 

 
 ̅   

ِ ؿك هَلق٘ت ًَٗوِ ام گقكّبٕ ؿٍ    ٍ     ًَِٗ  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ هتًَظ اًغلا 

 .اًـ آهـُثـًت    

 ̅  
 ̅    ̅  

 
 

1-35 

  خغاي تزگطتی در يك هَقعيت

 هقذار تزگطتی در يك هَقعيت
reversal error at a position 

reversal value at a position 
   

 ثبُـ. هٖ   ؿك ؿٍ رْت ام هَلق٘ت  ،كعبٓ  ام گق ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  تفبٍت ث٘ي همـاك هتًَظ اًغلا 
    ̅    ̅   

1-36 

 خغاي تزگطتی يك هحَر

 هقذار تزگطتی يك هحَر
reversal error of an axis 

reversal value of an axis 
  

 .بُـث هٖ كاًتب ٗب عَل هغَك ؿك ،ّـ ّبٕ  هَلق٘ت ِؿك ّو |  |لـكهغلك ؽغبّبٕ ثلگِتٖ  ِثٌِ٘٘
      [|  |] 
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1-37 

 هياًگيي خغاي تزگطتی يك هحَر

 هياًگيي هقذار تزگطتی يك هحَر 
mean reversal error of an axis 

mean reversal value of an axis 
 ̅ 

 ثبُـ. هٖ كاًتب ٗب عَل هغَك ؿك ،ّـ ّبٕ  هَلق٘ت ِؿك ّو   ه٘بًگ٘ي عٌبثٖ ؽغبّبٕ ثلگِتٖ 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

1-38 

 سَيِ در يك هَقعيت ياتی يك گز تكزارپذيزي هَقعيت تخويي
estimator for the unidirectional axis positioning repeatability at a position 

    ٗب      

   ًَِٗ ام هَلق٘ت  ثبك گقك ٗه  عبٓ  ام  ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  لغق٘ت اًتبًـاكؿ اًغلا  ل فـمگ يتؾو٘

 ثبُـ. هٖ

    √
 

   
∑(      ̅  )

 
 

   

 

ٍ 

    √
 

   
∑(      ̅  )

 
 

   

 

1-39 

 سَيِ در يك هَقعيت ياتی يك تكزارپذيزي هَقعيت
unidirectional positioning repeatability at a position 

    ٗب     

 ثبُـ. هٖ     ضلٗت پََُ  افوبلثب    هغَك ؿك هَلق٘ت  ًَِٗ هٗگل تىلاكپقٗلٕ  عبٓ  ام تؾو٘ي ُثبم
         
ٍ 
         

1-21 

 سَيِ در يك هَقعيت ياتی دٍ تكزارپذيزي هَقعيت
bi-directional positioning repeatability at a position 

   
       [          |  |        ] 
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1-23 

 سَيِ يك هحَر ياتی يك پذيزي هَقعيت تكزار
unidirectional positioning repeatability of an axis 

    ٗب    
 ثبُـ. هٖ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك    ؿك ّل هَلق٘ت ًَِٗ  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تپقٗلٕ  ثٌِِ٘٘ همـاك تىلاك

       [   ] 
       [   ] 

1-22 

 ياتی دٍسَيِ يك هحَر پذيزي هَقعيت تكزار
bi-directional positioning repeatability of an axis 

  
 ثبُـ. هٖ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك   ؿك ّل هَلق٘ت  ؿًٍَِٗ ٗبثٖ هَلق٘تپقٗلٕ  ثٌِِ٘٘ همـاك تىلاك

      [ ] 

1-21 

 سَيِ هحَر  ياتی يك خغاي سيستواتيك هَقعيت
unidirectional systematic positioning error of an axis 

    ٗب   

   ̅ ًَِٗ ثلإ گقك ؿك ٗه رْت  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  ه٘بًگ٘ي اًغلا رجلٕ ث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌِ٘  اؽتح 

 ثبُـ. هٖ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك   ؿك ّل هَلق٘ت    ̅ ٗب 
       [ ̅  ]      [ ̅  ] 

ٍ 
       [ ̅  ]      [ ̅  ] 

1-29 

 ياتی دٍسَيِ يك هحَر خغاي هَقعيت
bi-directional systematic positioning error of an axis 

  

   ̅ ًَِٗ ثلإ گقك ؿك ؿٍ رْت  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  ه٘بًگ٘ي اًغلا رجلٕ  ِث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌ٘ اؽتح 

 ثبُـ. هٖ ؿك كاًتب ٗب عَل هغَك   ؿك ؿك ّل هَلق٘ت    ̅ ٍ 
      [ ̅    ̅  ]      [ ̅    ̅  ] 

1-25 

 ياتی دٍسَيِ يك هحَر هياًگيي خغاي هَقعيت
mean bi-directional positioning error of an axis 

  
ؿك كاًتب    ؿك ّل هَلق٘ت   ̅ ؿًٍَِٗ  ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  ه٘بًگ٘ي اًغلا  رجلٕ ِث٘ي ثٌِِ٘٘ ٍ ووٌ٘ اؽتح 

 ثبُـ. هٖ ٗب عَل هغَك
      [ ̅ ]      [ ̅ ] 
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1-26 

  هحَر يك سَيِ در ياتی هَقعيتخغاي 

 يك سَيِ در هحَر ياتی درستی هَقعيت
unidirectional positioning error of an axis 

unidirectional positioning accuracy of an axis 
    ٗب    

گل تىلاكپقٗلٕ  ًَِٗ ٍ تؾو٘ي ٗه ٗبثٖ هَلق٘تعبٓ  ام تلو٘ت ه٘بًگ٘ي ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه  ُثبم

 ثبُـ. هٖ k=2 پًَََُِٗ ثب اًتفبؿُ ام ضلٗت  ٗه ٗبثٖ هَلق٘ت

       [  ̅       ]      [ ̅       ] 
ٍ 

       [  ̅       ]      [ ̅       ] 

 "٘لٕگ ؿكًتٖ اًـامُ" كٍؿ ٍ هتفبٍت ام هفَْم ؿك اٗي رب ثَٔكت ووٖ ثىبك هٖ "ٗبثٖ هَلق٘تؿكًتٖ "هفَْم  -ييادآٍر

 ثبُـ. هٖ 4723 ُ اًتبًـاك هلٖ اٗلاى ُوبك 13-3ثٌـ تقلٗف ُـُ ؿك 

1-27 

 دٍ سَيِ يك هحَر  ياتی هَقعيتخغاي 

 هحَر يكدٍ سَيِ ياتی  هَقعيتدرستی 
bi-directional positioning error of an axis 

bi-directional positioning accuracy of an axis 
  
گل تىلاكپقٗلٕ  ًَِٗ ٍ تؾو٘ي ؿٍ ٗبثٖ هَلق٘تعبٓ  ام تلو٘ت ه٘بًگ٘ي ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه  ُثبم

 ثبُـ. هٖ k=2 پََُ ًَِٗ ثب اًتفبؿُ ام ضلٗت ؿٍ ٗبثٖ هَلق٘ت
      [ ̅         ̅       ]      [ ̅         ̅       ] 

 "گ٘لٕ ؿكًتٖ اًـامُ"كٍؿ ٍ هتفبٍت ام هفَْم  ؿك اٗي رب ثَٔكت ووٖ ثىبك هٖ "ٗبثٖ هَلق٘تؿكًتٖ "هفَْم  -يادآٍري

 ثبُـ. هٖ 4723 ُ هلٖ اٗلاى ُوبك ؿاًتبًـاك 13-3ثٌـ تقلٗف ُـُ ؿك 

1-28 

 يتزدار  ًقغِ دادُ
sampling point 

همبؿٗل ؽغبّبٕ ٌّـًٖ ؿك ٗه رـٍل ؽغب، رـٍل رجلاى  اكائًِمبط هزناٖٗ وِ رْت رجلاى فـؿٕ( ؿك )

 گ٘لًـ. ؽغب هَكؿ اًتٌبؿ للاك هٖ ٗب ؿك ُجىِ فضبٖٗ

 ] ISO/TR 16907اًتبًـاكؿ  3.16هغبثك ثٌـ  [

 ضزايظ آسهَى 9

 هحيظ 9-3

ثلإ لبث  لجَل  علاكتٖهغ٘ظ ؿًتَكالقولٖ كا هتٌبًت ثب  تبه٘ي وٌٌـُٗب ٍ/َُؿ وِ ًبمًـُ  تَِٓ٘ هٖ

 .پٌِْ٘بؿ ؿّـ ُـُ، ؿلت هِؾْثلؿاكٕ ام هبُ٘ي ثب  ثْلُ
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همـاك  ثٌِِ٘٘ ه٘بًگ٘ي ؿهبٕ اتبق،إ ثل هجٌبٕ ِ ، هِؾٔام لج٘ ُبه  هَاكؿٕ تَاًـ  هٖ لٖؿًتَكالقوصٌ٘ي 

 ثبُـ.ٖ هغ٘ظ علاكت ُ٘تً٘ن  ه٘بًگ٘ي ؿهب ٍاٗي تٌبٍة ام  اًغلا  ؿاهٌِ ٍ

ٔت، ثبٗـ فولىلؿ هبُ٘ي اثناك ؿك هغ  ً آمهَىثلؿاكٕ ٍ  ثْلُلبث  لجَل رْت علاكتٖ فلاّن ًوَؿى هغ٘ظ 

تِْ٘ ُـُ تًَظ ّبٕ  ؿك َٓكتٖ وِ وبكثل ام ؿًتَكالقو  اهب. ثلؿاك للاك گ٘لؿ ثْلُ ّبٕ هٌئَل٘ت ُؿك عَم

هتَرِ ؽَٔٓ٘بت آى ثب غجك هٌؿًتگبُ پ٘لٍٕ وٌـ، هٌئَل٘ت فولىلؿ ؿًتگبُ  تبه٘ي وٌٌـًُبمًـُ ٗب 

 هبُ٘ي ؽَاّـ ثَؿ.  وٌٌـُتبه٘ي ًبمًـُ ٗب 

ُٖء هَكؿ گ٘لٕ ٍ  ـ وِ ًٍ٘لِ اًـامًَُُ ّبٕ اثقبؿٕ مهبًٖ اًزبم هٖ گ٘لٕ توبم اًـامُ ،آل اٗـُؿك عبلت 

 ّب ؿك ؿهبٕ ثَ٘ ام گ٘لٕ اگل اًـامُثبٌُـ.   ثِ تقبؿل ؿهبٖٗ كً٘ـُ 20  بٕ ؿههغ٘غٖ ثب ؿك  گ٘لٕ اًـامُ

 ثؾَ  ،هغَك ٗبثٖ هَلق٘تًبهبًِ  ث٘ي 1ًبهٖ تفبضلٖاًجٌبط  هق٘بكثبٗـ آًگبُ  ،اًزبم ُـُ ثبُـ 20  

ُـُ آحط ًتبٗذ  وَُِؿ  ثِ ًغَٕ تٔغ٘ظثبٗـ تزْ٘نات آمهَى ثب  هبُ٘يٗب اثناك ٍ لغقِ وبك ؿاكًـُ  ًگِ

هبُ٘ي ٍ  ّبٕ ثبكم لٌوتهبٕ گ٘لٕ ؿ ثِ اًـامًُ٘بم اٗي ُلاٗظ اعتوبت . آٗـعبٓ   20   ٕؿهب ثلإ

اگل . ؽَاّـ ؿاُت هلتجظضلاٗت اًجٌبط ؿهبٖٗ هتٌبًت ثب افوبل آحعبت كٗبضٖ ً٘ن تزْ٘نات آمهَى ٍ 

آحط  ،ـٌثبُٗىٌبى ضلٗت اًجٌبط عَلٖ علاكتٖ ثب ؿهب ٍ  اك ٍ تزْ٘نات آمهَى ّناثن هبُ٘يّبٕ ثبكم  لٌوت

 .اًت ثَٔكت ؽَؿوبك عبٓ  گلؿؿ هق٘بك اًجٌبط تفبضلٖ ًبهٖ هوىي

 ِ ثب فـمغثهضبفف ؿك كالغق٘ت اٗزبؿ فـم تَاًـ ثبفج  هٖ 20  ام ؿهبٕ لفتي فبٓلِ گ تمم ثِ فول اًت وِ

تَاًـ  ووٌِ٘ فـم لغق٘ت هٖهمـاك  ؿ.گلؿرجلاى ؽغب هَحل اًتفبؿُ ُـُ ؿك ضلٗت اًجٌبط تق٘٘ي لغق٘ت 

ٕ ٍالقٖ ؿك گناكٍ آمهَى ؿكد ّبثبُـ )پًَ٘ت الف كا ثجٌ٘٘ـ(. ثٌبثلاٗي تمم اًت ؿهب μ      2 هقبؿل

 َُؿ. 

هلتجظ گ٘لٕ  ٍ ًٍبٗ  اًـامُ اثناك هبُ٘يلج  ام اًزبم آمهَى، ثْتل اًت  ٗـاك ؿهبٖٗثلإ كً٘ـى ثِ ُلاٗظ پب

ٍمٍ ام  ثبٗـ اٗي اؿٍات .ؿاؿُ ًَُـللاك  آمهَىؿك هغ٘ظ  )تلر٘غب ٗه ُت(وبفٖ هـت )ؿك َٓكت ٍرَؿ( ثِ 

 غ٘لُ هغبفؾت ًَُـ. ًمفٖ ٍّبٕ  وٌٌـُ گلمًَك ؽَكُ٘ـ ٍ ام لج٘  ث٘لًٍٖ  بتثبؿ ٍ تِقِق

ل ًبفت ث ًلٌَ٘ى ُ٘ت ؿهبٖٗ هغ٘ظ ثلعٌت ؿكرِ ،آىع٘ي گ٘لٕ ٍ ؿك  ًبفت لج  ام اًـامُ 12 ِ هـتث

 ٍ وبكثل ثبُـ. تبه٘ي وٌٌـُٗب ثبٗـ ؿك هغـٍؿُ تَافك ث٘ي ًبمًـُ ٍ/

 آسهَى تحت هاضيي 9-2

كاًتبٖٗ  ّبٕ ّن تلام ولؿى ٍ آمهَىؿك َٓكت لنٍم  آهبؿُ وبك ثبُـ، ٍ ُـُثبٗـ ثِ عَك وبه  هًَتبه هبُ٘ي 

 ٍ تىلاكپقٗلٕ تب عـ كضبٗت ثؾِٖ وبه  ًَُـ. ٗبثٖ هَلق٘ت ؿكًتٖ لج  ام ُلٍؿ آمهَىٌّـًٖ ثبٗـ 

هىتَة ؿك گناكٍ  آمهَى، ثْتل اًت اٗي هَضَؿ ِؿك صلؽؿك َٓكت ثىبكگ٘لٕ تٌْ٘حت رجلاى وٌٌـُ ؽغب 

 َُؿ. 

 .ٗقٌٖ ثـٍى لغقِ وبك ـ،ًاًزبم َُؿك ُلاٗظ ثـٍى ثبك هبُ٘ي ّب ثبٗـ  آمهَى ِّو

ثبٗـ ؿك گناكٍ آمهَى  ،وِ ؿك عبل آمهَى ًوٖ ثبُـ ّبٖٗهغَك كٍٕ غلنهت ٕٗب ارناّب  وَِٖٗهَلق٘ت 

 افحم َُؿ.

                                                 
1- Nominal differential expansion (NDE) 
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 هاضييگزم كزدى  9-1

ي ام فلاٌٗـ هٌبًت گلم ولؿى پثحفبٓلِ ّب ثبٗـ  آمهَى تغت ُلٗظ ًلهبل فولىلؿٕ، هبُ٘يٌّگبم آمهَى 

 ثلؿاك ثْلُؿًتگبُ ٍ  تبه٘ي وٌٌـُ ٍ/ٗبًبمًـُ  ُـُ ث٘ي فكاكٍِٗ تَؿًتَكالقو  ًبمًـُ ٍ ٗب ثلاًبى هغبثك ثب 

 پقٗلؿ. اًزبم 

 ثؾَؿ 1همـهبتٖ هِمٖتَاًـ ُى  علوت  هٖفول٘بت گلم ولؿى  ،اگل ّ٘ش گًَِ ُلاٗغٖ هِؾْ ًِـُ ثبُـ

 .ارلا وٌـؿاؿُ ثلؿاكٕ اًزبم ثـٍى كا  ٗبثٖ هَلق٘تتٌت ّبٕ  ثلإ هـتٖ علوت هبُ٘يگ٘لؿ ثِ ًغَٕ وِ 

ّل هَلق٘ت ّـ  ام هتَالٖ گقكّبٕ ث٘ي ّبٕ هٌؾن تٔبفـٕ  ُى  اًغلا ُلاٗظ غ٘ل پبٗـاك ؿهبٖٗ ثِ 

 ؿ.َُ ووٌِ٘فول٘بت گلم ولؿى ؿك ع٘ي اٗي كًٍـ ثْتل اًت وِ ًَُـ ٍ  ٌُبؽتِ هٖ

 تزًاهِ آسهَى 5

 عولكزدحالت  5-3

 آى ؿك تقـاؿٕ ٗبثٖ هَلق٘تآمهَى ٍ تغت هغَك  عَلٗب كاًتب هتغلن ؿك  إرناعلوت ثلإ  ثبٗـ هبُ٘ي

إ ثبُـ وِ اهىبى كً٘ـى ثِ هَلق٘ت ٍالقٖ،  مهبى تَلف ثبٗـ ثِ اًـامُ كٗنٕ َُؿ. ثلًبهِ هَلق٘ت ّـ 

پِ٘لٍٕ ثب ًلفت ٍ ّبٕ ّـ   ٘تثلإ علوت ث٘ي هَلقگ٘لٕ ٍ حجت هَلق٘ت فلاّن َُؿ. هبُ٘ي ثبٗـ  اًـامُ

 كٗنٕ َُؿ. ثلًبهِثلؿاك  ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ثْلُتَافك ُـُ هٌبًت 

 ّاي ّذف اًتخاب هَقعيت 5-2

 ِث( كا 1) ِاٗي اًتؾبة ثبٗـ ُى  ولٖ كاثغ، َُؿآماؿاًِ اًتؾبة  ـتَاً همـاك ّل هَلق٘ت ّـ  هٖوِ ٌّگبهٖ 

 ؽَؿ گ٘لؿ: 

(1)             

 ؿك آى:وِ 

 ُوبكُ هَلق٘ت ّـ  ربكٕ  

 گ٘لٕ ؿك عَل هٌبفت اًـامُّـ  ّبٕ  هَلق٘تٗىٌبى  ثٌـِٕ اًوٖ ثل اًبى فبٓل ُثبم  

هبًٌـ ؽغبّبٕ )تؾوٌٖ٘  ٗبثٖ هَلق٘تتٌبٍثٖ ؽغبٕ تٌبٍة ٗه ؿٍكُ   ُثبمتٔبؿفٖ ؿك  ٕفـؿ   

اًتفبؿُ ُـُ ثلإ  ٖ(ؿٍكاً هم٘بىؽغٖ ٍ  هم٘بىٗب تغ٘٘لات گبم  إ پ٘ش ًبصوًِبُٖ ام تغ٘٘لات گبم 

اًـ. اگل تؾوٌٖ٘ ام تٌبٍة ؽغبّب  ثلؿاكٕ ُـُ اعوٌ٘بى ام اٌٗىِ اٗي ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ ثِ ًغَ همتضٖ ؿاؿُ

 للاك ؿاؿُ َُؿ.  ؿكٓـ   30 ُؿك ثبم  هَرَؿ ًجبُـ، ثبٗـ 

ّبٕ اًتؾبة  ام هَلق٘ت ّبٕ اكمٗبثٖ هزـؿ، ثبٗـ ٗب آمهَىپقٗلٍ ُـُ ثلإ ارلإ ّبٕ ّـ  اًتؾبة  هَلق٘ت

 هغَك هتفبٍت ثبٌُـ.  ٗبثٖ هَلق٘تُـُ ثلإ رجلاى ؽغبٕ 

 ـ.ؿّ هٖ اكائِ ٗبثٖ هَلق٘تتٌبٍثٖ ؽغبّبٕ ب ظ ثتجهل ٖاعحفبت ح،پًَ٘ت  -يادآٍري

 

 

                                                 
1- Preliminary dummy run 
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 ّا گيزي اًذاسُ 5-1

 چيذهاى ٍ تدْيشات 5-1-3

ٖٗ ام هبُ٘ي وِ عبه  اثناك ث٘ي ارناربثزبٖٗ ًٌجٖ گ٘لٕ ثِ ًغَٕ علاعٖ ُـُ تب ثتَاًـ  ص٘ـهبى اًـامُ

 .گ٘لٕ وٌـ عبه  لغقِ وبك ؿك كاًتبٕ علوتٖ هغَك تغت آمهَى، اًـامُ ٕارناثلُٖ ٌّتٌـ كا ًٌجت ثِ 

 :مٕ ؽغٖ فجبكتٌت اٍ تىلاكپقٗلٕ هغَكّب ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ تق٘٘ي ؽغبٕ  تزْ٘نات اًـامُ إ امِ ًوًَ

 ِؽغٖ وبل٘جلُ ُـُ. ّوضٌ٘ي آكاٗ ّبٕ هم٘بىٍ  (هٌ٘لٗبةّبٕ  ًٌذ تـاؽ ُبه  ) ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ 

 (.كا ثجٌ٘٘ـ تتَاًـ هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ )پًَ٘ت  ً٘ن هٖوبل٘جلُ ُـُ إ  ًبصوِ

اًتفبؿُ ام تَاًـ ثب  هتل هٖ ه٘لٖ 100 تب ٍ تىلاكپقٗلٕ ثلإ هغَكّبٕ وَصه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ّوضٌ٘ي 

 گ٘لٕ َُؿ. مُثلٌـ اًـا ؽغٖ عَل عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ

ثبُـ، ثبٗـ هَلق٘ت عٌگل)ّبٕ( ؿهب كٍٕ ارنإ هبُ٘ي، ضلٗت  َٓكت گلفتِ NDEاگل آحط كٗبضٖ 

 لاى ؽغب ؿك گناكٍ آمهَى ؿكد َُؿ.رج ِٗكٍٍ  NDEاًجٌبط عَلٖ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط 

 فجبكتٌت ام:ٖ ؿٍكاًپقٗلٕ هغَكّبٕ  تىلاكگ٘لٕ تق٘٘ي ؽغبٕ هَلق٘ت ٍ  تزْ٘نات اًـامُإ ام ِ ًوًَ

 ٕل٘نكًٌذ  تـاؽ  ثِ ّولاُ 2هلرـ ؿاك )ه٘ن تمٌ٘ن( ُبؽْ ه٘ن ،1تَكباتَوبل٘و ثِ ّولاُهٌتؾن صٌـٍرْٖ 

 ( هلرـ.إ اًىَؿكّبٕ ؿٍكاًٖ )ماٍٍِٗ  ٗب اتَوبل٘وبتَك

 ثبٗـ ؿك گناكٍ آمهَى حجت َُؿ. ، ؿك َٓكت ٍرَؿ،هلرـاؿٍات گ٘لٕ ٍ  اًـامُهَلق٘ت تزْ٘نات 

 هتز هيلی 2111هحَرّاي خغی تا تزاي آسهَى  5-1-2

هَلق٘ت ّـ  ثلإ ّل هتل ٍ ؿك هزوَؿ،  پٌذهتل، عـال   ه٘لٖ 2000ّبٕ اثناك ثب وَكى ووتل ام  ؿك هبُ٘ي

 ثبٗـ اًتؾبة َُؿ. 2-5ّـ  هغبثك ثب  عـال  پٌذ هَلق٘ت

(. ّل 1آمهَى اًتبًـاكؿ َٓكت گ٘لؿ )ُى   ِّبٕ ّـ  ٍ هغبثك ثب صلؽ گ٘لٕ ثبٗـ ؿك توبم هَلق٘ت اًـامُ

 گ٘لٕ َُؿ. ؿك ّل رْت اًـامُ ثبك ثبٗـ پٌذّبٕ ّـ   ام هَلق٘ت  وـام

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

 (   )  هَلق٘ت    

b  ِصلؽ  (   ) 

 ّبٕ ّـ  ًمغِ   

آسهَى استاًذارد ِچزخ -3ضكل  

 هتز هيلی 2111آسهَى تزاي هحَرّاي خغی تيص اس  5-1-1

ًَِٗ ؿك ّل رْت ام  گ٘لٕ هغَك ام علٗك گقك ٗه هتل، و  هٌبفت اًـامُ ه٘لٖ 2000ثلإ هغَكّبٕ ثَ٘ ام 

هتل، ثبٗـ آمهَى َُؿ.  ه٘لٖ 250،   ٍ ثب ه٘بًگ٘ي عَل ثبمُ، 2-5 ثٌـ عجكّبٕ ّـ  اًتؾبة ُـُ ثل  هَلق٘ت

ّبٕ ّـ  هضبفف ثِ ًغَٕ  ثبُـ، تمم اًت هَلق٘ت 1ثؾَهِتو  ثل صٌـٗي هبُ٘ي گ٘لٕ  اگل هجـل اًـامُ

 . اعوٌ٘بى عبٓ  َُؿ ثؾَؿك ّل عـال  ٗه هَلق٘ت ّـ  ام ٍرَؿ اًتؾبة ًَُـ وِ 

هتلٕ ٍالـ ُـُ ؿك فضبٕ  لٖ٘ه 2000ثبٗـ ؿك ٗه عَل  2-3-5 ثٌـ فحٍُ ثل اٗي، آمهَى هِؾْ ُـُ ؿك

 ثلؿاك ارلا َُؿ.  وٌٌـُ ٍ ثْلُ وبكٕ هقوَل هغبثك تَافك ًبمًـُ/تبه٘ي

                                                 
1 - Segment 
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ٍ  2-3-5 ثٌـؿك هِؾْ ُـُ   آمهَى ارلإ تقـاؿاًتؾبة هتل،  ه٘لٖ 4000ثلإ هغَكّبٖٗ ثب عَل ثَ٘ ام 

ثلؿاك هَكؿ  ْلُثبٗـ ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘ي وٌٌـُ ٍ ث ،وبكٕ هقوَل هبُ٘ي ٌُ٘ي هَلق٘ت آًْب ؿك هغـٍؿضّو

 تَافك للاك گ٘لؿ.

 درخِ 161ی كوتز اس دٍراًآسهَى تزاي هحَرّاي  5-1-9

 º0 ،º90 ،º180 ّبٕ آلٖ َٓكت پقٗلؿ. هَلق٘ت 1ُـُ ؿك رـٍل  اكائِّبٕ ّـ   ّب ثبٗـ ؿك هَلق٘ت آمهَى

 ٍº270 ّل گٌزبًـُ ًَُـ.  2-5 ثٌـ هغبثك ثباًتؾبة ُـُ ّبٕ ّـ   هَلق٘ت ؿك ث٘ي ،ثبٗـ ؿكَٓكت ٍرَؿ

 گ٘لٕ َُؿ.  ؿك ّل رْت اًـامُ ثبٗـ پٌذ ثبكهَلق٘ت ّـ  
 ّاي ّذف هحَرّاي دٍراًی هَقعيت -3خذٍل 

 ّاي ّذف تعذاد هَقعيت كويٌِ گيزي هسافت اًذاسُ

     3 

        ٍ      5 

      8 

 

 درخِ 161 اس  يصی تدٍراًآسهَى تزاي هحَرّاي  5-1-5

(، ثبٗـ ثب ؿكرِ )پٌذ ؿٍك 1800گ٘لٕ هغَك تب  و  هٌبفت اًـامُ ،ؿكرِ 360 ثَ٘ ام ٖؿٍكاً هغَكّبٕ ثلإ

 ّـ  ؿك ّل ؿٍك آمهَى َُؿ.  عـال  ِّت هَلق٘تًَِٗ ؿك ّل رْت ٍ ُبه   اًزبم ٗه گقك ٗه

وبكٕ ٍ ثل عجك  ُإ ؿك هغـٍؿ ؿكرِ 360 ُثبٗـ ؿك ٗه ثبم 4-3-5ثٌـ ك فحٍُ ثل اٗي، آمهَى هِؾْ ُـُ ؿ

 ثلؿاك ارلا َُؿ. وٌٌـُ ٍ ثْلُ ٘يتَافك ث٘ي ًبمًـُ/تبه

 ارسياتی ًتايح 6

 درخِ 161هتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تا  هيلی 2111هحَرّاي خغی تا      6-3

 3( ؿك ّل رْت، پبكاهتلّبٕ تقلٗف ُـُ ؿك ثٌـ    ٍ گقكّبٕ پٌزگبًِ )   ثلإ ّل هَلق٘ت ّـ  

 فحٍُ ثل اٗي هلمّبٕ اًغلا  :ًَُـ.  هغبًجِ هٖ

 ̅          ٍ ̅        

ٍ 

 ̅          ٍ ̅        

 اًـ. هغبًجِ ُـُ

 درخِ 161هتز ٍ هحَرّاي دٍراًی تيص اس  هيلی 2111هحَرّاي خغی تيص اس  6-2

 3ثٌـ  ُ ( ؿك ّل رْت، پبكاهتلّبٕ لبث  اًتفبؿ   ّـ  ٍ ثلإ ّل گقك ) ّبٕ هَلق٘تٗه ام ثلإ ّل

، 19-3ثٌـّبٕ ّب ) (، تىلاكپقٗل18ٕ-3ثٌـ هغَك ) ًَِٗ گلّبٕ تىلاكپقٗلٕ ٗه تؾو٘ي. اًت هغبًجِ ُـُ

( وبكثلؿ ًؾَاٌّـ ؿاُت. اكمٗبثٖ 27-3ٍ  26- 3ثٌـّبٕ ) ٗبثٖ هَلق٘ت( ٍ ؽغبّبٕ 3-22ٍ  3-21، 3-20

إ ّوضٌبى ثبٗـ ثل اًبى تَافك  ؿكرِ 360هتلٕ ٗب  ه٘لٖ 2000 ُؿك ٗه ثبم 1-6 ثٌـ تبٗذً

 ثلؿاك َٓكت گ٘لؿ. وٌٌـُ ٍ ثْلُ يًبمًـُ/تبه٘
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 تزدار كٌٌذُ ٍ تْزُ ًكات تَافقی السم تيي ساسًذُ/تاهيي 7

 اًت:ثلؿاك تَافك ًَُـ ثِ ُلط مٗل  وٌٌـُ ٍ ثْلُ ًىبتٖ وِ تمم اًت ث٘ي ًبمًـُ/تبه٘ي

 ؛ؿهبٕ هغ٘ظ ِهمبؿٗل ووٌِ٘ ٍ ثٌِ٘٘ -الف

ًبفت لج  ام اًزبم  12ثل ًبفت ثلإ  ًلٌَ٘ى ِثِ٘تلٗي ًلػ ُ٘ت ؿهبٖٗ هغ٘ظ ثل اًبى ؿكر -ة

 ؛ كا ثجٌ٘٘ـ( 1-4ثٌـ آمهَى ٍ ع٘ي اًزبم آمهَى )

كا  1-3-5ثٌـ گ٘لٕ ٍ هَلق٘ت عٌگلّبٕ علاكتٖ، ؿك َٓكت ٍرَؿ ) هغ  للاكگ٘لٕ اثناكّبٕ اًـامُ -ح

 ؛ثجٌ٘٘ـ(

 ؛ كا ثجٌ٘٘ـ( 3-4ثٌـ فول٘بت گلم ولؿى ثلإ ُلٍؿ آمهَى هبُ٘ي ) -ت

 ؛ّبٕ ّـ  ًلفت پِ٘لٍٕ ث٘ي هَلق٘ت -ث

إ ثِ فٌَاى فضبٕ  ؿكرِ 360هتلٕ ٗب  ه٘لٖ 2000هَلق٘ت)ّبٕ( ؿك ًؾل گلفتِ ُـُ ثلإ هٌبفت)ّبٕ(  -د

 ؛َكت لنٍمؿك ٓ (ثجٌ٘٘ـ كا 5-3-ثٌـ  5ٗب  3-3-5ثٌـ هقوَل وبكٕ )

  ؛ ّب ٍ ارنإ هتغلوٖ وِ تغت آمهَى ًٌ٘تٌـ. هَلق٘ت وَِٖٗ -س

 ؛مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ  -ط

 .اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت ّـ  ىبىه -ػ

 ًتايح ِئارا 8

 ارائِرٍش      8-3

ٌُبًبٖٗ  رْتِ كا ثّبٕ تَٔٗلٕ اًت وِ هَاكؿ مٗل  ًتبٗذ، اًتفبؿُ ام كٍٍ ِثلإ اكاٗهٌبًت كٍٍ 

 گ٘لٕ ؿك گناكٍ آمهَى هىتَة وٌـ.  ص٘ـهبى اًـامُ

 ًبم ثبمكى -

 ؛وِ تغت آمهَى ًٌ٘تٌـهَلق٘ت هغَكّبٖٗ  -

 ؛(X/Y/Zهجٌبٕ اثناك ) ِفبٓلِ ام ًمغ -

 ؛(X/Y/Zوبك ) هجٌبٕ لغقِ ِفبٓلِ ام ًمغ -

 ثىبكگلفتِ ُـُ: NDEاگل آحط كٗبضٖ  -

 ،NDEضلٗت)ّبٕ( اًجٌبط علاكتٖ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط  -

 ثل كٍٍٕٕ ارنإ هبُ٘ي ٍ ك ، ثلNDEهَلق٘ت عٌگل)ّبٕ( اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط  -

 ،تزْ٘نات آمهَى

ارنإ هبُ٘ي وِ ًوبٗبًگل  ثل كٍٍٕالـ  NDEٌگلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ آحط ؿهبٕ ع -

هبُ٘ي ثبُـ ٍ ؿهبٕ ثل كٍٕ وبك  اثناك/لغقِ ُهبُ٘ي ٗب لغقبت ًگْـاكًـ وَ( هم٘بى )ؽظ

 ،آمهَى ِعٌگلّبٕ تزْ٘نات آمهَى ؿك ُلٍؿ ٍ ؽبتو

 ،(كٍمًبمٕ پبكاهتلّبٕ رجلاىِ تقـؿ ثهخبل رجلاى ؽغب )ثلإ  كًٍَِٗؿ  -

 ؛تبكٗؼ آمهَى -
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 ؛ًبم هبُ٘ي، ًَؿ )اًپٌ٘ـل افمٖ ٗب فوَؿٕ( ٍ هٌبفت علوتٖ هغَكّبٕ هؾتٔبتٖ آى -

 ؿًتگبًُلٗبل ارنإ آى ) ًَُؿ ٍ ُوبك  اًتفبؿُ ُـُ، هِتو  ثل ًبم ًبمًـُ، اًبهٖ تزْ٘نات آمهَى -

 ؛عٌگلّبٕ ؿهب ٍ غ٘لُ(  ّب، ل٘نك، آٌِٗ

ّبٕ اًجٌبط  هغَكّب اًتفبؿُ ُـُ ٍ ضلٗت ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ هبُ٘ي وِ ثلإ وَ(  هم٘بى )ؽظًَؿ  -

پ٘ش اثناك اًتقحم ُـُ ثبُـ )ثلإ هخبل  هبُ٘ي ُوٌٌـ علاكتٖ هلثَعِ وِ ام ًبمًـُ/تبه٘ي

 ؛(هم٘بى ؽغٖ ِاًتمبل علوت ؿٍكاًٖ، ًبهبً ِ، ًبهب1ًإ ًبصوِ

 :ًبم هغَك تغت آمهَى -

ًٌجت ثِ هغَكٕ وِ   گ٘لٕ هغَك، هَلق٘ت هىبًٖ كاًتبٕ اًـامُ ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ، -

تغت آمهَى  تغت آمهَى ًٌ٘ت )اٗي هَلق٘ت ثلإ اٗي هغَكّب ٍ ً٘ن هغَكّبٖٗ وِ

 ،َُؿ( هٖوبك تق٘٘ي  ًٌ٘تٌـ، ثل اًبى فبٓلِ ام هجٌبٕ اثناك ٍ فبٓلِ ام هجٌبٕ لغقِ

 ثلإ هغَك ؿٍكاًٖ، تَض٘غٖ ام هَلق٘ت اًوٖ ٍ كاًتبٕ هغَك؛ -

 ،ّبٕ ّـ  هَلق٘تًت ٍ مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ ، فْلًلفت پِ٘لٍٕ  -

 ؛ّب ٍ ًلفت پِ٘لٍٕ ( اؿ ٗب مهبى صلؽِفول٘بت گلم ولؿى هبُ٘ي ثلإ ُلٍؿ آمهَى هبُ٘ي )تقـ -

 ؛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 ) -

 .گ٘لٕ ؿؽ٘  ٍ ً٘ن پبكاهتلّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامُ فَاه  -

 پاراهتزّا    8-2

 كليات     8-2-3

پبكاهتلّبٖٗ وِ ثب ثب اًتفبؿُ ام  إ ام ًتبٗذ . ؽحًِٓـَُهِؾْ  فـؿَٕٓكت ِ ثثبٗـ مٗل  پبكاهتلّبٕ

 اكائِ ُ، ًغ2َرـٍل ّبٕ آمهَى  ثلإ ؿاؿُ .تَاًـ هجٌبٕ پقٗلٍ هبُ٘ي ثبُـ اًـ هٖ پلاًتن هِؾْ ُـُ-ًتبكُ

 ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت.  3ٍ ُى   2، ُى  3رـٍل ًتبٗذ ؿك 

.        گلؿؿ اكائِ 2 پََُاًبى ضلٗت  ثل،   فـم لغق٘تپبكاهتل ثِ ّولاُ ّل  تَِٓ٘ هٖ َُؿ

 فجبكتٌت ام:   گ٘لٕ اًـامُ هلتجظ ثب فـم لغق٘تبت الناه ووٌِ٘

 ،گ٘لٕ اًـامُ ِلغق٘ت ًبُٖ ام ًٍ٘لپبكاهتلّبٕ فـم  -

 ،اثناك هبُ٘يپبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاى ؿهبٕ  -

 ،هغ٘غٖپبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام ؽغبٕ تغ٘٘ل ؿهبٕ  -

 گ٘لٕ، ؿك َٓكت اكتجبط.  كاًتبٖٗ اثناك اًـامُ پبكاهتلّبٕ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام ًبّن -

ثِ ّولاُ گ٘لٕ كا  ٕ ُـُ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت اًـامًُبم ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ، پًَ٘ت الف كٍٍ ًبؿُ

هلٖ اٗلاى  اًتبًـاكؿ حپًَ٘ت اعحفبتٖ ثب رنئ٘بت ثِ٘تل ٍ كٍاثظ هلثَعِ ؿك ؿّـ.  ًِبى هّٖبٖٗ  هخبل

 ُـُ اًت. اكائِ 1393، ًبل 9844-9 ُُوبك

                                                 
1 - Ball screw 
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 درخِ 161ّاي دٍراًی تا هتز ٍ هحَر هيلی 2111ّاي خغی تا تزاي هحَر يیّا آسهَى 8-2-2

   ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *( ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ  -

    ٍ    ًَِٗ ٗه هغَك *( ٗه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ  -

    ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *( ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه  -

   ٗب     ًَِٗ ٗه هغَك ٗه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه  -

    ٗه هغَك *( ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘ته٘بًگ٘ي ؽغبٕ  ُثبم -

    ٗه هغَك ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ ؽغبٕ  -

   ٍ     *(ٗه هغَك  ًَِٗ ٗه ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ ؽغبٕ  -

    ؽغبٕ ثلگِتٖ ٗه هغَك *( -

  ̅  ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي ثلگِتٖ ٗه هغَك  -

  *( پبكاهتل فبه  ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي اًت.

 درخِ 161 تيص اسهتز ٍ هحَرّاي دٍراًی  هيلی 2111 تيص استزاي هحَرّاي خغی  يیّا آسهَى 8-2-1

    ؿًٍَِٗ ٗه هغَك *( ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه  -

   ٗب     ًَِٗ ٗه هغَك ٗه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه  -

    ٗه هغَك *( ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘ته٘بًگ٘ي ؽغبٕ  ُثبم -

    ؽغبٕ ثلگِتٖ ٗه هغَك *( -

  ̅  ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي ثلگِتٖ ٗه هغَك  -

  *( پبكاهتل فبه  ؿك پقٗلٍ هبُ٘ي اًت.

 يك هحَر ياتی هَقعيتّاي خغاي  هَلفِّاي هزتثظ تا  ٍاصُتَضيحاتی در خصَظ  8-2-9

ُـُ اًت. ؿك  تقلٗف 1393 ًبل ،9844-1 ُاثناك ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك ؽغبّبٕ هغَكّبٕ هبُ٘ي

ٍ پلؿامٍ آًْب ثل اًبى  گ٘لٕ هق٘ي اًـامُ ُثبمّب ؿك  آٍكٕ اًغلا  ؽغبّبٖٗ ام علٗك روـ و ، صٌ٘ي

ثب  هتٌبؽلٕ ؽغب ٍاعـ پبكاهتلَٓكت تَاًـ ثِ  اغلت هٖ وًَُِـ  اكمٗبثٖ هٖ ،ّبٕ تق٘٘ي ُـُ ؿًتَكالقو 

 ِثلإ اكاٗ ّبٖٗ ًبهگقاكٕ 1393 ًبل ،9844 -1 ُاًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك تجـٗ  گلؿؿ.علوت ًبهٖ هغَك 

ؿك  Xهقبؿل ؽغبٕ فـم هٌتم٘ن ثَؿى هغَك      اّن ًوَؿُ اًت، ثلإ هخبلاٗي پبكاهتلّبٕ ؽغب فل

ؽغبٕ     ( ٍ Zعَل هغَك  ؿٍكاى) Cؿك كاًتبٕ  Xإ هغَك علوتٖ  ؽغبٕ ماٍِٗ    ، Yكاًتبٕ هغَك 

 اًت. Xٗبثٖ هغَك  هَلق٘ت

 ُاٗلاى ُوبك هلٖ ؿام اًتبًـاك لٌوتاثناك وٌتلل فـؿٕ، اٗي  ٗبثٖ هغَكّبٕ هبُ٘ي ؿك هَكؿ ؽغبٕ هَلق٘ت

ٗبثٖ  پقٗلٕ هَلق٘ت )ثلإ هخبل، تىلاكًبمؿ  فلاّن هٖكا ام ارنإ اٗي ؽغب  إ صٌـگبًِپبكاهتلّبٕ  ،9844 

ٗي پبكاهتلّبٕ صٌـگبًِ، ارناٖٗ ٌّتٌـ وِ اهىبى ا (.ٍ غ٘لُ ٗبثٖ ؿًٍَِٗ ًَِٗ، ؽغبٕ ه٘بًگ٘ي هَلق٘ت ٗه

ًبمًـ. ثٌبثلاٗي ؿك وبكثلؿ فحٗن اًتفبؿُ  ّ هَكؿ اكمٗبثٖ كا فلاّن هٖٗبثٖ ؽب هَلق٘ت ًٌزٖ هضبفف و٘ف٘ت

 لٌوت، ًبهگقاكٕ پبكاهتلّبٕ تقلٗف ُـُ ؿك اٗي 1393 ًبل ،9844-1 ُُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك



 

17 

 

وبك كٍؿ. ِ هغَك هلثَعِ ث ٗبثٖ هَلق٘تتَاًـ ثِى  مٗلًَٗي ؽغبٕ  ، ه9844ٖ ُام اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك

ٍ         ٗب         تَاًـ ثَٔكت  هٖ Xثلإ هغَك    ٗب    ًَِٗ،  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تثلإ هخبل ؽغبٕ 

 ًِبى ؿاؿُ َُؿ.        تَاًـ ثَٔكت  هٖ Cؽغبٕ ثلگِتٖ هغَك 

ام  لٌوتاٗي  و ٗه هغَك وِ ؿك  ٗبثٖ هَلق٘تفحٗن اًتفبؿُ ُـُ ثلإ ؽغبّبٕ  ًت وِا اٗي ثلاًتٌجبط 

، فجبكاتٖ رب افتبؿُ ٌّتٌـ وِ ؿك وبكثلؿّبٕ ٌٓقتٖ گلفتِ ُـُ وبكِ ث 9844 ُاًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك

لقا ًَُـ.  اًتفبؿُ هٖ ٖ،گ٘لٕ اؽتٔبٓ ُْلت ٗبفتِ ٍ ثلإ تَل٘ـ ؽَؿوبك گناكٍ تًَظ تزْ٘نات اًـامُ

ُبٗـ ً٘بمهٌـ مهبى  1393 ًبل، 9844-1 ُوبكثلؿ فحٗن رـٗـ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك

 ثبُـ تب ثتَاًـ ثَٔكت فلاگ٘ل هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ.
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 هتز( هيلی 2111اي اس ًتايح آسهَى )آسهَى هحَرّاي خغی تا  ًوًَِ -2خذٍل 

 

i 3 2 1 9 5 6 7 8 9 31 33 

 هَقعيت ّذف
711/6 077/175 834/353 668/525 175/704 868/881 890/1055 304/1234 462/1408 269/1580 920/1750 

        

 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ خْت گذر

 ( 𝝁)ياتی  ّاي هَقعيت اًحزاف

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

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

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

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

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

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

   𝝁  ̅ سَيِ  يك

 گز عذم قغعيت  تخويي
3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 5/0 3/0 5/0 4/0 6/0 4/0 4/0 4/0 5/0 4/0 6/0 6/0 7/0 6/0 7/0 6/0 6/0 

    𝝁     استاًذارد

     𝝁   7/0 7/0 5/0 7/0 6/0 9/0 6/0 9/0 8/0 1/1 9/0 8/0 8/0 9/0 9/0 3/1 2/1 5/1 1/1 5/1 3/1 1/1 

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

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

 سَيِ تكزار پذيزي يك
3/1 3/1 0/1 3/1 2/1 8/1 3/1 8/1 5/1 2/2 8/1 8/1 6/1 8/1 7/1 5/2 3/2 0/3 2/2 0/3 6/2 3/2 

       𝝁   

 -𝝁   9/3- 1/4- 8/3- 7/3- 6/3- 6/3- 6/3- 7/3- 9/3- 6/3- 5/3    خغاي تزگطتی 

 𝝁   2/5 3/5 3/5 2/5 5/5 3/5 3/5 8/5 6/6 2/6 9/5    پذيزي دٍسَيِ  تكزار
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 اداهِ -هتز(  هيلی 2111اي اس ًتايح آسهَى )آسهَى هحَرّاي خغی تا  ًوًَِ -2خذٍل 

 

 

 

 

 

 

i 3 2 1 9 5 6 7 8 9 31 33 

 ياتی اًحزاف هَقعيتهياًگيي 
3/0 4/1 5/1 9/0 4/0- 6/1- 4/2- 5/2- 2/2- 9/1- 2/2- 

   𝝁  ̅ دٍسَيِ 

 ؿٍ ًَِٗ ↑ ٗه ًَِٗ ↓ ٗه ًَِٗ (  پاراهتز )

 (k=2)   (i=2)ؿك    004/0 ± 001/0 هلتجظغ٘ل  هلتجظغ٘ل    خغاي تزگطتی

 -004/0 هلتجظغ٘ل  هلتجظغ٘ل  ̅  هياًگيي خغاي تزگطتی

 ياتی هَقعيتهياًگيي خغاي  ُ تاس
 (k=2((   ) 0025/0- )- 0015/0)    004/0 ± 004/0 هلتجظغ٘ل  هلتجظغ٘ل 

 M  دٍسَيِ

 (k=2((   ) 0043/0- )- 0034/0)    008/0 ± 004/0 (-0003/0 -( -0043/0 ))   004/0 (0034/0 -( -0006/0 ))   004/0   ياتی سيستواتيك  خغاي هَقعيت

 002/0 ± 007/0   (k=2) (i=10)ؿك     003/0 (i=11)ؿك     003/0  ياتی  هَقعيتپذيزي تكزار

 (k=2((   ) 0056/0- )- 0040/0)    010/0 ± 004/0 (0006/0 -( -0055/0 ))   006/0 (0040/0 -( -0018/0 ))   006/0  ياتی  خغاي هَقعيت

 9-3 ثٌـ ثب( هغبثك kضلٗت پََُ ) ; 5-الفهمـاك فـم لغق٘ت هغبثك ثب رـٍل   -1آٍكٕ ٗبؿ 

 لؿ ُـُ اًتگِ ،ؿك اٗي رـٍل هٌـكدل بؿٗهم  -2آٍكٕ ٗبؿ 
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 هثالی اس اعالعات درج ضذُ در گشارش آسهَى -1خذٍل

 1ٍ ضكل 2خْت تكويل تاسًوايی تصَيزي ًتايح ًطاى دادُ ضذُ در ضكل  

 كٍم / هبُ / ًبل تبكٗؼ آمهَى:

 .......... ًبم ثبمكى:

 ........../ ُوبكُ ًلٗبل :  ثب اًپٌ٘ـل فوَؿٕ ًٌتل هبُ٘ي/  AAA ، هـل ٍ ُوبكُ ًلٗبل:هبُ٘يًبم 

 ..........، ُوبكُ ًلٗبل: .......... ٕل٘نك ًٌذ تـاؽ  :گ٘لٕ ٍ ُوبكُ ًلٗبل اثناك اًـامُ

 پاراهتز ّاي آسهَى

 X آمهَى:تغت هغَك 

 ؿٗز٘تبل ؿٍكاًٖ هم٘بىٍ  إ پ٘ش ًبصوِ (:وَ ؽظهم٘بى ) ًَؿ

 هىبى   :NDEتٔغ٘ظ 
ُلٍؿ  ؿهبٕ

(C)° 

پبٗبى  ؿهبٕ
(C)° 

8/21 ًٍظه٘ن،    :NDEًتفبؿُ ُـُ ثلإ تٔغ٘ظ ؿهبٕ هبؿُ، اعٌگل      9/22  

) اًتفبؿُ ُـُ ثلإ تٔغ٘ظ  ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ   

NDE): 
11 µm / (m.°C )     

   :ًبمٕ كٍِٗ رجلاى
 20ّل ؿك ثِ كٍم كًبًٖ 

 حبًِ٘
    

     mm / min 1000 ًلفت پِ٘لٍٕ:

     حبًِ٘ 5 مهبى تَلف ؿك ّل هَلق٘ت ّـ :

 پِ٘لٍٕ پ٘ش ٍ گبم  ؽغبٕ ثلگِتٖ :آحعبت اًزبم ُـُ

 آسهَى  كاىه

 = C 0°هتل؛  ه٘لٖ   =Z 350؛ هتل ه٘لٖ   =Y 300 :ثبٌُـ آمهَى للاك ًوٖ تغتهَلق٘ت هغَكّبٕ ؿٗگل وِ 

 هتل ه٘لٖ  0   /0    /120 ( : Z / Y / X)  فبٓلِ ام هجٌبٕ اثناك

 هتل ه٘لٖ  0   /0    /30 ( : Z / Y / X)  وبك فبٓلِ ام هجٌبٕ لغقِ

 ثاًيِ 21ّز در رٍس رساًی ضذُ  ، تِيتذاخل سٌح ليشر ساسي تزاي خثزاىضذُ ضزايظ َّاي استفادُ 

 هىبى  
ُلٍؿ  ؿهبٕ

(C)° 

پبٗبى  ؿهبٕ
(C)° 

6/20 ٕوبكغـٍؿُ ه ًٍظ ؿهبٕ َّا:  9/20  

4/102 فِبك َّا:  kPa     

% 60 كعَثت َّا:      
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 :راٌّوا

X هَلق٘ت ( ّبmm)      1ؽغبٕ ثلگِتٖ ؿك هَلق٘ت 

Y  اًغلا ( ّبmm)    ؽغبٕ ثلگِتٖ هغَك 

 هغَك ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘تپقٗلٕ  تىلاك      ̅  

 هغَك ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ه٘بًگ٘ي       ̅  

 هغَك ِؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه           ̅ ٗب        ̅  

 هغَك ِ ؿًٍَٗ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ      ̅  

   
ؿًٍَِٗ ؿك  ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ 

 1هَلق٘ت 
   

 ياتی هَقعيتپذيزي  ٍ تكزار يِسَدٍ خغا)ّاي( -2 ضكل
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 :راٌّوا

X هَلق٘ت ( ّبmm)       
 ٗبثٖ هَلق٘تپقٗلٕ  گل تىلاك ؿٍ ثلاثل تؾو٘ي

 1ًَِٗ ؿك هَلق٘ت  ٗه

Y  اًغلا ( ّبmm)     هغَك ًَِٗ ٗه ٗبثٖ هَلق٘تپقٗلٕ  تىلاك 

 هغَك ًَِٗ ٗه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ ًٌ٘توبت٘ه        ̅  

 هغَك ًَِٗ ٗه ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ             ̅  

    1ًَِٗ ؿك هَلق٘ت  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ     

 )تزاي گذرّاي هثثت( ياتی هَقعيتپذيزي  سَيِ ٍ تكزار درستی يك -1 ضكل

 



 

23 

 

 َست الفيپ

 )اعالعاتی(

 رٍش سادُ ضذُ - خغی ياتی هَقعيتگيزي  گيزي تزاي اًذاسُ اًذاسُت يي عذم قغعيتخو

 گيزي گستزدُ تخويي عذم قغعيت اًذاسُ   3-الف

-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  حّبٕ پًَ٘ت  ٍ هقبؿلِ ّب گ٘لٕ هغبثك كٍِٗ فـم لغق٘ت اًـامُ ي٘تؾو

، اٗي تؾو٘ي هغبثك 1393 ًبل ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكثبُـ. ؿك اًتبًـاكؿ  هٖ 1393 ًبل ،9844

گ٘لٕ تًَظ فـم  فَاه  ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُ اًت، ٗقٌٖ ISO/IEC Guide 98-3:2008اًتبًـاكؿ 

ٍ ًَُـ  ، تلو٘ت هٖ  ًَُـ؛ وِ ثب فـم لغق٘ت اًتبًـاكؿ هلوت،  ، ث٘بى هuُٖبى،  ّبٕ اًتبًـاكؿ لغق٘ت

 ًَُـ.  ، اًتفبؿُ هUٖگ٘لٕ گٌتلؿُ،  ثلإ هغبًجِ فـم لغق٘ت اًـامُ

گ٘لٕ،  كاًتبٖٗ ًٍ٘لِ اًـامُ گ٘لٕ، ًؾ٘ل ّن ؿك اٗي پًَ٘ت، احل فَاه  هلتجظ ًْ٘ن ؿك فـم لغق٘ت اًـامُ

، ث٘بى ُـُ اًت، تب احل آى كٍٕ فـم لغق٘ت           گ٘لٕ گٌتلؿُ،  تًَظ فـم لغق٘ت اًـامُ

ّب ثِ َٓكت هٌتم٘ن ًِبى ؿاؿُ َُؿ. احل فَاه  هلتجظ كٍٕ  ثب ووه رـٍل ٍٗوُِ ث، Uلٕ گٌتلؿُ، گ٘ اًـامُ

، تًَظ فـم لغق٘ت Eًٌ٘توبت٘ه ؿًٍَِٗ ٗه هغَك،  ٗبثٖ هَلق٘تپبكاهتلّبٕ آمهَى، ًؾ٘ل ؽغبٕ 

گ٘لٕ گٌتلؿُ  ّبٕ اًـامُ ، ث٘بى ُـُ اًت؛ وِ ثِ فٌَاى تلو٘جٖ ام فـم لغق٘ت  گ٘لٕ گٌتلؿُ،  اًـامُ

هغبًجِ     2، ثلإ ضلٗت پََُ Uگ٘لٕ،  ّبٕ اًـامُ ، اكمٗبثٖ ُـُ اًت. فـم لغق٘ت  هلتجظ، 

 .اًـ ُـُ

 

 گيزي عَاهل سْين در عذم قغعيت اًذاسُ   2-الف

 تياكل    3-2-الف

كاًتبٖٗ ًٍ٘لِ  گ٘لٕ، ًبّن اًـامُ ًٍ٘لِ: فجبكتٌـ امٕ ل٘گ ت اًـامُ٘فـم لغق ًْ٘ن ؿك ٖفَاه  آل

اثناك ثـل٘   ؿهبٕ هبُ٘ي ًبمٕ هبُ٘ي، فـم لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاىتغت آمهَى گ٘لٕ ثب هغَك  اًـامُ

 (.    ، ٍ ؽغبّبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ )20 ؿك ؿهبّبٕ ثِ غ٘ل ام  ّبٕ گ٘لٕ اًـامُ

 ًبل ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكّب، ثِ رن ؽغبٕ ص٘ـهبى، ثل اًبى پًَ٘ت ح اًتبًـاكؿ  فَاه  ٍ فلٕ

 ه٘ل٘وتلٕ هَلق٘ت حجت ُـُ ؿك گناكٍ آمهَى اًت.  10َُؿ وِ ص٘ـهبى ؿك  ٌّتٌـ. مٗلا فلٕ هٖ 1393

        گيزي،  عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس ٍسيلِ اًذاسُ    2-2-الف

هلٖ اًتبًـاكؿ  (2-( ٍ )ح1-ّبٕ )ح ٍ فلهَل 2-2-ثٌـ حّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى  فلهَل

 ٌّتٌـ. 1393 ًبل ،9844-9 ُُوبكاٗلاى 
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گ٘لٕ وبل٘جلُ ُـُ تَِٓ٘ ُـُ اًت. اگل گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى ثٌِِ٘٘ فـم لغق٘ت كا  اًتفبؿُ ام ًٍ٘لِ اًـامُ

ٌِ َِ٘٘ى ث٘جلاً٘وبل ٖگَاَُّؿ. اگل  ( ثِ وبكثلؿُ ه1ٖ-وٌـ، فلهَل )الف ( ث٘بى   ثل عٌت ه٘ىلٍهتل )

 َُؿ.  هٖ وبكثلؿُ( ثِ 2-وٌـ، فلهَل )الف ( ث٘بى     عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ) ت كا ثل٘فـم لغق

وٌـ،  اگل ّ٘ش گَاّٖ وبل٘جلاًًَٖ٘ ؿك ؿًتلى ًٌ٘ت ٍ ًبمًـُ ثبمُ ؽغب كا ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ث٘بى 

گ٘لٕ لبث   پقٗلٕ ًٍ٘لِ اًـامُ ( اًتفبؿُ َُؿ. ثِ عَك ولٖ احل تفى٘ه3-ثٌبثلاٗي ثْتل اًت فلهَل )الف

 ُهلٖ اٗلاى ُوبك اًتبًـاكؿ( 4-( ٍ )ح3-ّبٕ )ح ٍ فلهَل2-2-ثٌـ حاًبى تَاًـ ثل  پَُٖ اًت ٍ هٖ صِن

 َُؿ. ثلكًٖ، 1393 ًبل ،9-9844

                      (1-)الف

 وِ ؿك آى:
 (؛  گ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُ        

(، ثب   )فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى ثل اًبى گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل              

 .  2ضلٗت پََُ 

                         (2-)الف

 وِ ؿك آى:
 (؛  گ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُ        

فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى ثل اًبى گَاّٖ وبل٘جلاًَ٘ى، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل              

 ؛  2پََُ (، ثب ضلٗت     )
L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm.) 

                         (3-)الف

 وِ ؿك آى:
 (؛  گ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًٍ٘لِ اًـامُ        
 (؛    ثبمُ ؽغبٕ ؿاؿُ ُـُ تًَظ ًبمًـُ ًٍ٘لِ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل )        

L اًـامُ عَل ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm.) 

، ييهاض تا هحَر تحت آسهَى يزيگ لِ اًذاسُيٍس راستايی عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس ًاّن    1-2-الف
              

 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  (5-)ح  ٍ فلهَل 3-2-ح ثٌـثل اًبى ّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ  فلهَل

 ٌّتٌـ. 1393 ًبل ،9-9844

 َٓكت ؽغبٕ غ٘ل اٗيهَامٕ َُؿ؛ ؿك  ي٘ثب هغَك تغت آمهَى هبُگ٘لٕ ثبٗـ  كاًتبٕ ًٍ٘لِ اًـامُ

ثبُـ ٍ اگل  mm1كاًتبٖٗ ثنكگتل ام  ّن ثبُـ؛ اهب اگل ًب َُؿ. اٗي احل ام هلتجِ ؿٍ هٖ گ٘لٕ هِبّـُ هٖ اًـامُ

( ٍ رـٍل 4-تَاًـ اّو٘ت ٗبثـ. فلهَل )الف هٖثبُـ، اٗي احل  mm300تل ام ُ  هغَك تغت آمهَى هبُ٘ي وَتب

 ؿّـ. كاًتبٖٗ كا ًِبى هٖ احلات ًبّن 1-الف
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علوت پلتَ هٌقىي ُـُ هغبثك ثب تَِٓ٘  ًٌذ ل٘نكٕ، اگل گ٘لٕ ًَكٕ ًؾ٘ل تـاؽ  ثب تزْ٘نات اًـامُ

َ ثلگِتٖ ؽَاّـ ُـ. اگل ثِ هٌؾَك ؿاُتي ُـت پلت mm1كاًتبٖٗ ووتل ام  ًبمًـگبى تزْ٘نات ثبُـ، ًبّن

 هزبم اًت. mm4كاًتبٖٗ تب  كاًتبٖٗ ثِ ًبؿگٖ اٗزبؿ ُـُ ثبُـ، وِ تَِٓ٘ ًِـُ اًت، ًبّن وبفٖ، ّن

كاًتبٖٗ  كاًتبٖٗ ثِ ووه ٗه ًغظ ربًجٖ، ًبّن ؽغٖ، ّن هم٘بىگ٘لٕ هىبً٘ىٖ ًؾ٘ل  ثب تزْ٘نات اًـامُ

 كا ًت٘زِ ؽَاّـ ؿاؿ.  mm 5/0وَصىتل ام 

 (4-)الف
                   

             
 

 
  

 وِ ؿك آى:
 (؛  كاًتبٖٗ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ًبّن فـم لغق٘ت اًـامُ              
 (؛mmهتل ) كاًتبٖٗ، ثل عٌت ه٘لٖ ًبّن              

L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm.) 

 
              گيزي،  تدْيشات اًذاسُ راستايی گستزدُ ًاضی اس ًاّنگيزي  عذم قغعيت اًذاسُ - 3 -خذٍل الف

 گيزي عَل اًذاسُ
mm 

              

   
 راستايی ًاّن

mm 

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

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 

 اتشار  عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس خثزاى دهاي هاضيي    9-2-الف

 كليات    3-9-2-الف

ًبل  ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبك اًتبًـاكؿ 4-2-ثٌـ حّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى  هَلفل

 ٌّتٌـ. 1393

وبك(  اثناك )ٗب لغقِ اًزبم ًَُـ، ضلٗت اًجٌبط ًٌجٖ ث٘ي هبُ٘ي Cº 20ّب ؿك ؿهبّبٖٗ غ٘ل ام  گ٘لٕ اگل اًـامُ

گ٘لٕ ثِ  گ٘لٕ ثبٗـ رجلاى َُؿ. اٗي فو  غبلجب ثِ َٓكت پٌْبًٖ اًت، مٗلا تزْ٘نات اًـامُ ٍ ًٍ٘لِ اًـامُ

 وٌٌـ. َٓكت ؽَؿوبك آى كا رجلاى هٖ
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ي ٗا ٌّٕتٌـ وِ ثلا ٕل٘گ ت اًـامُ٘فـم لغق ٕؿاكا ًٕبم ي رجلاىٗا ٕبم ثلا٘كؿ ًهَ ٕؿهب ّٕبٕ ل٘گ اًـامُ

عَل اضبفِ  ٕل٘گ اًـامُ ؿك ٕل٘گ اًـامُ  ت٘فـم لغقهزوَؿ ثِ  9844اًتبًـاكؿ هلٖ ُوبكُ  ام لٌوت

 ؿ.َُٖ ه

گ٘لٕ ً٘ن هَكؿ  اًـامُوبك( ٍ ًٍ٘لِ  اثناك )ٗب لغقِ ، ضلاٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘يًبمٕ ثِ هٌؾَك اٗي رجلاى

 گ٘لٕ عَل هِبكوت ثِ٘تلٕ ؿاكًـ.ُ ّب ؿك فـم لغق٘ت اًـام ً٘بم اًت. اٗي فـم لغق٘ت

 ًَُـ. ّب هلثَط هٖ اٗي فـم لغق٘تثِ تؾو٘ي  3-4-2-ٍ الف 2-4-2-ثٌـّبٕ الف

 گيزي دها عذم قغعيت گستزدُ ًاضی اس اًذاسُ    2-9-2-الف

فلهَل  1393ٍ ًبل ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكـ ثل اًبى اًتبًـاكؿ ّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌ فلهَل

 ٌّتٌـ.( 6-)ح

اثناك )ٗب  گ٘لٕ اًت وِ ثبٗـ ًوبٌٗـُ ؿهبٕ هبُ٘ي گ٘لٕ ؿهب اًتؾبة ًمغِ اًـامُ احل كٍٕ اًـامُ يٗهْوتل

ؿك وبك ثِ فٌَاى ًوبٌٗـُ ؿك ًؾل گلفتِ َُؿ.  َُؿ وِ ًٍ٘لِ ًگْـاكًـُ لغقِ وبك( ثبُـ. تَِٓ٘ هٖ لغقِ

 اؽْبك َُؿ.  1-8آمهَى تمم اًت  ًمبط اًـامُ گ٘لٕ ؿهب ثل اًبى ثٌـ گناكٍ 

َٓكت هغىن حبثت اثناك ثِ  ي٘هبُ رنء ٕاًت كًٍبٗل احلات هلثَط ثِ ًٔت ولؿى ًٌٌَكّبٕ ؿهب، وِ ثْتل 

 ثبُـ.  گ٘لٕ اٗي ًٌٌَكّب هٖ ًَُـ، ٍ ّوضٌ٘ي فـم لغق٘ت اًـامُ

 اًـ.  گ٘لٕ ؿهب ث٘بى ُـُ ثلإ وبكثلؿّبٕ فولٖ، اٗي احلات ثِ َٓكت ثبمُ ؽغبٕ هزبم اًـامُ

 َُؿ.ٖ ه هلثَط ± Cº 5/0 فجبكتثِ   Cº1  ثبمُ -يادآٍري

، اًـ ًبمًـُ ًٌٌَك ؿك ًمغِ ًوبٌٗـُ حبثت ٍ ًٔت ُـُ ّبٕ ٕ ؿهب وِ ثل اًبى ؿًتَكالقو ًٌٌَكّب ٕثلا 

گ٘لٕ اًتفبؿُ َُؿ. هقوَت ًٌٌَكّبٕ  فـم لغق٘ت اًـامُي ٘تؾو ٕثلا تَاًـٖ هثبمُ ؽغبٕ هوىي ًٌٌَك 

ٌّتٌـ. اگل ًٌٌَكّبٕ ؿهب ثِ ًبؿكًتٖ  Cº 7/0 (Cº 35/0 ±)ؿهبٖٗ اًتفبؿُ ُـُ ؿاكإ ثبمُ اًغلا  عـٍؿ 

َُؿ. احل  Cº4گ٘لٕ هوىي اًت ثنكگتل ام  ًٔت ًَُـ ٗب ؿك ًمبط غ٘ل ًوبٌٗـُ للاك گ٘لًـ، ؽغبٕ اًـامُ

 ؿاؿُ ُـُ اًت. 2-٘لٕ ؿك رـٍل الفگ گ٘لٕ ًٌٌَك ؿهب ٍ احل عَل اًـامُ ؽغبٕ اًـامُ

   ، گيزي دها اثز خغاي اًذاسُ - 2-خذٍل الف

 گيزي عَل اًذاسُ
mm 

            ٍ               
m 

 گيزي خغاي اًذاسُ
Cº 

1/0 

(05/0 ) 

2/0 

(1/0 ) 

5/0 

(25/0 ) 

7/0 

(35/0 ) 

0/1 

(5/0 ) 

0/2 

(0/1 ) 

0/3 

(5/1 ) 

0/4 

(0/2 ) 

200 0 0 1 1 1 3 4 6 

300 0 0 1 1 2 4 6 8 

500 0 1 2 2 3 7 10 14 

800 1 1 3 4 6 11 17 22 

1000 1 1 3 5 7 14 21 28 
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 اداهِ -    ،گيزي دها اثز خغاي اًذاسُ - 2-خذٍل الف

 

، ٍ ثلإ                اثناك،  گ٘لٕ ؿهب ثبٗـ ثلإ هبُ٘ي گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُ فـم لغق٘ت اًـامُ

 ؿُ َُؿ.، تؾو٘ي م          گ٘لٕ، ًٍ٘لِ اًـامُ

ثِ َٓكت ؽَؿوبك اًجٌبط ًٍ٘لِ )ثِ فٌَاى هخبل احل ؿهبٕ َّا( كا رجلاى  ل٘نكًٌٕذ  تـاؽ ّبٕ  اوخل ًٌ٘تن

اًت. ؿك اٗي هَاكؿ، بى ُـُ ٘ثگ٘لٕ ًٍ٘لِ  ًبمٕ ؿك فـم لغق٘ت اًـامُ وٌٌـ ٍ فـم لغق٘ت اٗي رجلاى هٖ

. فـم هغبًجِ َُؿ ، ًجبٗـ           ًٍ٘لِ،گ٘لٕ ؿهبٕ  گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُ فـم لغق٘ت اًـامُ

گ٘لٕ  اثناك، ٗه فبه  ؿك فـم لغق٘ت اًـامُ ٕ هبُ٘يؿهب ٕل٘گ ام اًـامُ ًٖبُ گٌتلؿُ ٕل٘گ اًـامُلغق٘ت 

 ـ[.كرَؿ وٌ٘( 5-فلهَل )الفثِ هبًـ ] عَل ثبلٖ هٖ

وبك( ٗىٌبى ثبُـ،  اثناك )ٗب لغقِ ثب هبُ٘ي (وَ ؽظهم٘بى )ؽغٖ، اگل ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ  ّبٕ هم٘بىؿك 

ً٘ن ثِ َٓكت ؽَؿوبك َٓكت  Cº 20 ًبمٕ ثلإ ؿهبّبٕ ثِ غ٘ل ام ؽغٖ، رجلاى هم٘بى  اًجٌبط ٘ثـل

ثبُـ. صٌـ  ؽغٖ هٖ هم٘بىاثناك ٍ  وبك هبُ٘ي ؿهبٖٗ ث٘ي ًٍ٘لِ ًگْـاكًـُ لغقِ اؽتح  ،غبگ٘لؿ. تٌْب ؽ هٖ

َُؿ. اٗي  هٖ Cº 1/0اثناك، اٗي اؽتح  هقوَت وَصىتل ام  ؽغٖ كٍٕ هبُ٘ي هم٘بىؿل٘مِ ثقـ ام ًٔت 

گ٘لٕ  ثِ فٌَاى ثبمُ ؿهبٖٗ ثلإ فـم لغق٘ت ًبُٖ ام اًـامُ (5-ؿك فلهَل )الف تَاًـ اؽتح  ؿهبٖٗ هزبم، هٖ

گ٘لٕ َُؿ، ثٌبثلاٗي  ؽغٖ ًجبٗـ اًـامُ هم٘بىَُؿ. ؿهبٕ  ، اًتفبؿُ                  اثناك،  هبُ٘يؿهبٕ 

ٓفل تٌؾ٘ن َُؿ  تَاًـ ، هٖ             ؿهبٕ ًٍ٘لِ، گ٘لٕ  گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُ فـم لغق٘ت اًـامُ

 ـ[.كرَؿ وٌ٘( 6-فلهَل )الفثِ ]

                                     (5-)الف

 وِ ؿك آى:
اثناك، ثل عٌت  گ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ي گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُ لغق٘ت اًـامُفـم                    

 (؛  ه٘ىلٍهتل )
اثناك، هلثَط ثِ هغَك تغت آمهَى، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل  ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘ي  

 [؛        ] ًلٌَ٘ىثل هتل ؿكرِ 
L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm؛) 

گ٘لٕ، ٗب اؽتح  ؿهبٕ ث٘ي ًٍ٘لِ  ثبمُ ؿهبٕ هزبم ًبُٖ ام فـم لغق٘ت اًـامُ     

گ٘لٕ )هىبً٘ىٖ(، ثل عٌت ؿكرِ  اثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُ وبك هبُ٘ي ًگْـاكًـُ لغقِ

 (.Cº) ًلٌَ٘ى

                               (6-)الف

 وِ ؿك آى:

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 

 0/12         ضزية اًثساط
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گ٘لٕ، ثل عٌت  گ٘لٕ ؿهبٕ ًٍ٘لِ اًـامُ گٌتلؿُ ًبُٖ ام اًـامُگ٘لٕ  فـم لغق٘ت اًـامُ             

گ٘لٕ ُبه  فـم لغق٘ت ًبُٖ  (، ٍ اگل فجبكت فـم لغق٘ت ًٍ٘لِ اًـامُ  ه٘ىلٍهتل )

غ٘ل ّب ؿك ؿهبّبٕ ثِ  گ٘لٕ ًبمٕ اًـامُ گ٘لٕ ًٍ٘لِ )ٗب فـم لغق٘ت رجلاى ام ؿهبٕ اًـامُ

تغج٘ك ٗبثـ،  وبك( لغقِٗب )اثناك  ب ؿهبٕ هبُ٘يگ٘لٕ ث ( ثبُـ، ٗب اگل ًٍ٘لِ اًـام20ُام 

 تَاًـ ٓفل تٌؾ٘ن َُؿ؛ هٖ
 ًلٌَ٘ى  هتل ؿكرِگ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل  ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ًٍ٘لِ اًـامُ  

 [؛        ]
L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm؛) 

 (.  ) ًلٌَ٘ى   ؿكرِگ٘لٕ، ثل عٌت  ثبمُ ؿهبٕ هوىي ًبُٖ ام فـم لغق٘ت اًـامُ     

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

فلهَل  ٍ 1393ًبل  ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبك ّبٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى اًتبًـاكؿ فلهَل

 ٌّتٌـ.( 7-)ح

َُؿ. ضلٗت  ّب ٍ ثلٍَُكّب گلفتِ هٖ گ٘لٕ ام ٌّـثَن اثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُ ضلٗت اًجٌبط هبُ٘يؿك فو ، 

  إ ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ ّب هتفبٍت ثبُـ. اٗي تفبٍت ؿك ثبمُ هؤحل اًجٌبط هوىي اًت ثب اٗي ؿاؿُ

 هغَك هبُ٘ي –ؽغٖ ّبٕ هم٘بىَُؿ. هقوَت اٗي ثبمُ ثلإ  [ ث٘بى هٖ        ] ًلٌَ٘ى

 ّبٕ ثنكگتلٕ كا ثب همبؿٗل اًوٖ ًِبى ؿٌّـ.  اًت؛ هوىي اًت هَاؿ هلوت اًغلا  2          

 . َُؿ هلثَط هٖ ± 1        ثِ فجبكت  2        ثبمُ  -يادآٍري

گ٘لٕ عَل ثلإ هغَكّبٕ ثِ عَل  اكتجبط فـم لغق٘ت ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ٍ ؿهبٕ اًـامُ 3-رـٍل الف

m1 ؿٌّـ وِ فـم لغق٘تٖ ًبُٖ ام ضلٗت اًجٌبط ٍرَؿ  ًِبى هٖ 20 ّب ؿك  گ٘لٕ ؿّـ. اًـامُ ى هٖكا ًِب

 ًبمٕ ً٘بم ًٌ٘ت.  ًـاكؿ، مٗلا ؿك اٗي هَكؿ رجلاى

وبك(،  اثناك )ٗب لغقِ فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط هبُ٘يثْتل اًت 

ـ[، ٍ فـم لغق٘ت گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي وٌ٘ كرَؿ( 7-فلهَل )الفثِ ، ]                  

 ـ[، اكمٗبثٖ ًَُـ. وٌ٘ كرَؿ( 8-فلهَل )الفثِ ، ]            گ٘لٕ،  ضلٗت اًجٌبط ًٍ٘لِ اًـامُ

 
 یة اًثساط حزارتيت ضزياس عذم قغع یًاض يزيگ اًذاسُ قغعيتعذم  -1-خذٍل الف

 دها
   

    تزاي ضزية
      

 اًثساط تاسُ خغاي ضزية
          

3 

(5/1±) 

2 

(1/3±) 

1 

(5/3±) 

9 

(1/2±) 

6 

(1/1±) 

5 9 17 26 35 52 

10 6 12 17 23 35 

15 3 6 9 12 17 
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 اداهِ - گيزي ًاضی اس عذم قغعيت ضزية اًثساط حزارتی عذم قغعيت اًذاسُ -1-خذٍل الف

18 1 2 3 5 7 

19 1 1 2 2 3 

20 0 0 0 0 0 

21 1 1 2 2 3 

22 1 2 3 5 7 

25 3 6 9 12 17 

30 6 12 17 23 35 

35 9 17 26 35 52 

ضلٗت      -3يادآٍري    . 

 ث٘بى ُـُ اًت.   ثل عٌت       -2يادآٍري 

 .ث٘بى ُـُ اًت mثل عٌت  L   -1يادآٍري 
 

ؿك  ّب گ٘لٕ گ٘لٕ، ُبه  فـم لغق٘ت رجلاى ؽغبٕ اًـامُ اگل فـم لغق٘ت اؽْبك ُـُ ثلإ ًٍ٘لِ اًـامُ

 تَاى ٓفل ؿك ًؾل گلفت.  كا هٖ             ثبُـ،  20 ؿهبّبٕ غ٘ل ام 

                                      (7-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ  فـم لغق٘ت اًـامُ                   

 (؛  ثل عٌت ه٘ىلٍهتل )وبك(،  اثناك )ٗب لغقِ هبُ٘ي
 ؛          ، ًلٌَ٘ى  ، ثل عٌت ؿكر20ِ اؽتح  ثب    
 (؛  ) ًلٌَ٘ى  وبك، ثل عٌت ؿكرِ اثناك ٗب لغقِ ؿهبٕ هبُ٘ي  
L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm؛) 

  وبك(، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ اثناك )ٗب لغقِ ثبمُ ؽغبٕ ضلٗت اًجٌبط هبُ٘ي     

 .[        ] ًلٌَ٘ى

 

                                (8-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام ؽغبٕ هوىي ؿك ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ ًٍ٘لِ  فـم لغق٘ت اًـامُ             

گ٘لٕ  اگل همـاك فـم لغق٘ت ًٍ٘لِ اًـامُ (، ٍ  ه٘ىلٍهتل )گ٘لٕ عَل، ثل عٌت  اًـامُ

گ٘لٕ ؿهب تًَظ اٗي ًٍ٘لِ ثبُـ )ٗب ُبه  فـم  ُبه  فـم لغق٘ت ًبُٖ ام اًـامُ

تَاًـ اٗي همـاك كا ٓفل ؿك ًؾل  ثبُـ(، هٖ 20  غ٘ل امؿك ؿهبّبٕ لغق٘ت ًبُٖ ام رجلاى 

 گلفت. 
 ؛          ، ًلٌَ٘ى  ، ثل عٌت ؿكر20ِ اؽتح  ثب    
 (؛ ) ًلٌَ٘ى ؿكرِ گ٘لٕ، ثل عٌت ؿهبٕ ًٍ٘لِ اًـامُ  
L ُعَل اًـام ( گ٘لٕ، ثل عٌت هتلm؛) 
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 ًلٌَ٘ى  گ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ثل هتل ؿكرِ ثبمُ ؽغبٕ ضلٗت اًجٌبط ًٍ٘لِ اًـامُ     

[        .] 

     ،    ی، غيهح اتزييتغ اس خغاي یًاض گستزدُت يعذم قغع   5-2-الف

-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  (9-ٍ فلهَل )ح 5-2-ثٌـ ح اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبى  فلهَل 

 اًت. 1393ًبل  ،9844

اثناك ٍ ًٍ٘لِ  تَاًـ هِبّـُ َُؿ وِ هوىي اًت كٍٕ هبُ٘ي ّب، تغ٘٘لات ؿهب هٖ گ٘لٕ ؿك ع٘ي اوخل اًـامُ

 ؿاُتِ َُؿ.  ووٌِ٘ ًگِ، احلات اٗي تغ٘٘لات ثبٗـ 3-4ٍ  1-4 ثٌـّبٕ اًبىتأح٘ل گقاكؿ. ثل  گ٘لٕ اًـامُ

ًَُـ. ثِ هٌؾَك ؽَاًـى ثِ٘تلٗي فبٓلِ هغَك تغت آمهَى،  احلات ثبل٘وبًـُ ثب ٗه آمهَى ًبؿُ ثلكًٖ هٖ

وِ ص٘ـهبى ًجبٗـ تغت  تٌؾ٘ن َُؿ؛ ؿك عبلٖ عَل ّٕبٕ ل٘گ لج  ام ُلٍؿ اًـامُثبٗـ  عَل گ٘لٕ اًـامًٍُ٘لِ 

تأح٘ل ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ هبُ٘ي اثناك للاك گ٘لؿ، ثِ فٌَاى هخبل ص٘ـهبى هٌتم٘ن ّوِ ارنإ ًٍ٘لِ 

ً٘بم ثلإ  هَكؿ ٖجٗؿك هـت مهبى تمل َُؿ. ٍٕ ثٌتل هبُ٘ي ٗب ؿك ًنؿٗىٖ آى، حبثت هٖاًـامُ گ٘لٕ ك

ؿك  ٖغ٘هغ اتل٘٘تغ ٕ، ؽغب   ، ٖحجت ُـُ اًت. ثبمُ ؽلٍر ٕل٘گ اًـامُگ٘لٕ عَل، ؽلٍرٖ ًٍ٘لِ  اًـامُ

 َُؿ.  ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت هلثَعِ اًتفبؿُ هٖ (9-وبًـُ اًت وِ ثل اًبى فلهَل )الف٘ثبلآى 

گ٘لٕ عَل، ثِ٘تل ام  ؿك كاًتبٕ اًـامُي آمهَى ٗؿك اَُؿ،  ٌُبؽتِ احل ثٖهبُ٘ي اگل تغ٘٘ل هغ٘غٖ كٍٕ ه٘ن 

تَاًـ ثِ ه٘ن حبثت َُؿ. ؿك اٗي هَكؿ، ًٍ٘لِ  گ٘لٕ عَل هٖ گ٘لٕ، ًٍ٘لِ اًـامُ هـت مهبى تملٗجٖ ثلإ اًـامُ

وٌـ ٍ رنئٖ وِ  گ٘لٕ علوت ًٌجٖ ث٘ي هبُ٘ي وِ اثناك ثلٍ كا عو  هٖ عَل وِ ثلإ اًـامُ گ٘لٕ اًـامُ

ؿك َُؿ ٍ  وٌـ، تٌؾ٘ن ُـُ اًت، ثِ هَلق٘ت ًْبٖٗ )ثِ٘تلٗي فبٓلِ( علوت ؿاؿُ هٖ وبك كا عو  هٖ لغقِ

 َُؿ.  آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ اًزبم هٖت ٘ي هَلقٗا

                (9-)الف

 آى: وِ ؿك
 (؛  گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام تغ٘٘ل هغ٘غٖ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) فـم لغق٘ت اًـامُ     
 (.  ىلٍهتل )ثبمُ آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ، ثل عٌت ه٘    

 هقاديز تكزارپذيزي ًاضی اس خغاّاي تغييز هحيغی تصحيح    6-2-الف 

ٍ  4 ّبٕثٌـثل اًبى آى  ّٕب فلهَلوبكثلؿٕ اًت.  mm 2000 تبّبٕ  گ٘لٕ اٗي مٗلثٌـ فمظ ثلإ اًـامُ

ّل ؽغبٕ تغ٘٘لات  .ٌّتٌـ 1393ًبل  ،9844-9 ُاًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبك 5-2-ثٌـ حٍ  4-2-الف

ؿّـ، ٍ ثٌبثلاٗي  ّبٕ تىلاك ُـُ هغَك كا افناَٗ هٖ گ٘لٕ ، اًغلا  هق٘بك هغبًجِ ُـُ ام اًـامُ   هغ٘غٖ، 

ٗبثـ. اگل ٗه آمهَى ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ اًزبم ُـُ ثبُـ ٍ  افناَٗ هٖ   ٍ    ،  همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ 

ثب اًتفبؿُ ام  ٕلٗتىلاكپقگ٘لٕ هغَك تغت آمهَى هقتجل ثبٌُـ،  ّبٕ اًـامُ اگل همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ ثلإ عَل

 تَاًـ تٔغ٘ظ َُؿ: ( ه10ٖ-فلهَل )الف
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 (10-)الف

               √   
 
  (

    

 
)

 

  

               √   
 
  (

    

 
)

 

 

                                 

                                 

                  [                                  |  |                              ] 

                [              ] 

                [              ] 

               [             ] 

 وِ ؿك آى:
،   ًَِٗ هغَك،  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تگل تٔغ٘ظ ُـُ اًغلا  هق٘بك تىلاكپقٗلٕ  تؾو٘ي                 

 تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛
 كرَؿ 16-3ثٌـ ثِ هغَك )ًَِٗ  هٗ ٗبثٖ هَلق٘تگل اًغلا  هق٘بك تىلاكپقٗلٕ  تؾو٘ي   

 ـ(؛وٌ٘
 گ٘لٕ گٌتلؿُ ًبُٖ ام تغ٘٘لات هغ٘غٖ؛ فـم لغق٘ت اًـامُ     

ًبُٖ ام احلات  ، تٔغ٘ظiهَلق٘ت ًَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ ؿك  ٗه ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ                  

 هغ٘غٖ؛
ًبُٖ ام احلات  ، تٔغ٘ظiؿك هَلق٘ت ًَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ  ؿٍ ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ               

 هغ٘غٖ؛
 ًَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ، تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛ ٗه ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ               
 ؿًٍَِٗ تٔغ٘ظ ُـُ، تٔغ٘ظ ًبُٖ ام احلات هغ٘غٖ؛ ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ            

 

   ،  ،   ،  ،   ،   ،  ،   ،   ،  قغعيت گستزدُ پاراهتزّاي  عذمتخويي     1-الف

 تياكل    3-1-الف

هلٖ اٗلاى  اًتبًـاكؿ 4-ثٌـ حٍ  3ثٌـ  ثل اًبى 6-3-تب الف 2-3-الفثٌـّبٕ  ؿكاًتفبؿُ ُـُ  ّٕب فلهَل

 رْت كفت ٍ پٌذ پٌذ ثبك ارلا ؿك، mm 2000ٌتٌـ. ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ تب ّ 1393ًبل  ،9844-9 ُُوبك

ثبك   ، فمظ ٗهmm 2000َُؿ؛ ثلإ هغَكّبٕ ؽغٖ ثَ٘ ام  ثبك ارلا ؿك رْت ثلگِت ؿك ًؾل گلفتِ هٖ

 گ٘لؿ.  ّبٕ كفت ٍ ثلگِت َٓكت هٖ ارلا ؿك رْت
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كاًتبٖٗ ًٍ٘لِ ثب هغَك  گ٘لٕ، ًبّن گ٘لٕ فجبكتٌـ ام: ًٍ٘لِ اًـامُ لغق٘ت اًـامُ  فَاه  آلٖ ًْ٘ن ؿك فـم

اثناك ٍ  گ٘لٕ، ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ هبُ٘ي اثناك ٍ ًٍ٘لِ اًـامُ گ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ي هبُ٘ي، اًـامُتغت آمهَى 

 (.   گ٘لٕ، ٍ ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ) ًٍ٘لِ اًـامُ

         سَيِ،  تخويي عذم قغعيت گستزدُ تزاي تكزارپذيزي يك    2-1-الف

-4-ح ثٌـاًبى ثل  اًتفبؿُ ُـُ  فلهَلاًت.  ٕوبكثلؿ mm 2000 تب ّٕبٕ ل٘گ اًـامُ ٕلثٌـ فمظ ثلاٗي مٗا

 ( اًت:14-لهَل )الفٍ ف 1393ًبل  ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  3

                   (11-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ، ثل عٌت  ، ثلإ پٌذ ثبك اًـامُ  2ًَِٗ،  كپقٗلٕ ٗهفـم لغق٘ت گٌتلؿُ تىلا         

 (.  ه٘ىلٍهتل )

     گستزدُ تزاي خغاي تزگطتی، ت يعذم قغع ييتخو    1-1-الف

، ًبل 9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  2-4-ثٌـ ح بٕ اًتفبؿُ ُـُ ؿك اٗي مٗلثٌـ ثل اًبىّ فلهَل

 ( ٌّتٌـ.14-ٍ فلهَل )ح 1393

 mm 2000الف( ثلإ هغَكّبٕ تب 

                 (12-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ، ثل  اًـامُ ثلإ پٌذ ثبك،   2گ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ ثلگِتٖ،  فـم لغق٘ت اًـامُ     

 (.  عٌت ه٘ىلٍهتل )

 mm 2000 ام  ثَ٘ ٕهغَكّب ٕ( ثلاة

               (13-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ، ثل  اًـامُ ثلإ ٗه ثبك،   2گ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ ثلگِتٖ،  فـم لغق٘ت اًـامُ     

 (.  عٌت ه٘ىلٍهتل )

      تكزارپذيزي دٍسَيِ، گستزدُت يعذم قغع    9-1-الف

ثٌـ آى ثل اًبى   بكثلؿٕ اًت. فلهَلو mm 2000تب  ّٕبٕ ل٘گ اًـامُ ٕلثٌـ فمظ ثلاٗي مٗا

 .اًت( 15-)ح ٍ فلهَل 1393، ًبل 9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبك اًتبًـاكؿ 4-4-ح

                 (14-)الف

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ،  ًـامُٕ پٌذ ثبك ا، ثلا  2گ٘لٕ گٌتلؿُ تىلاكپقٗلٕ ؿًٍَِٗ،  فـم لغق٘ت اًـامُ     

 (.  ه٘ىلٍهتل )ثل عٌت 
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             خغاّاي سيستواتيك،  گستزدُت يعذم قغع    5-1-الف

، ًبل 9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  5-4-ثٌـ ح مٗلثٌـ ثل اًبىي ٗاًتفبؿُ ُـُ ؿك ا ّٕب فلهَل

 ( ٌّتٌـ.16-ٍ فلهَل )ح 1393

 mm 2000تب  ٕهغَكّب ٕالف( ثلا

             (15-)الف

√       
               

                   
              

                   
              

  
 

 
     

 
 

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ، ثل  اًـامُ ٕ پٌذ ثبك، ثلا  2گ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه،  فـم لغق٘ت اًـامُ           

 (.  ه٘ىلٍهتل )عٌت 

       (16-)الف

 

√       
               

                   
              

                   
              

  
 

  
     

 
 

 وِ ؿك آى:
ك إ پٌذ ثب، ثل  M ،2ه٘بًگ٘ي،  ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ گٌتلؿُ اًغلا   فـم لغق٘ت اًـامُ     

 (.  ه٘ىلٍهتل )گ٘لٕ، ثل عٌت  اًـامُ

 mm2000 ام  ثَ٘ ٕهغَكّب ٕ( ثلاة

             (17-)الف
 

  √       
               

                   
              

                   
              

      
 

 

 وِ ؿك آى:
گ٘لٕ، ثل  إ ٗه ثبك اًـامُ، ثل  2گ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبّبٕ ًٌ٘توبت٘ه،  فـم لغق٘ت اًـامُ           

 (.  عٌت ه٘ىلٍهتل )

       (18-)الف
 

√       
               

                   
              

                   
              

  
 

 
     

 
 

 وِ ؿك آى:
، ثلإ ٗه ثبك   M ،2ه٘بًگ٘ي،  ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ گٌتلؿُ اًغلا   فـم لغق٘ت اًـامُ     

 (.  گ٘لٕ، ثل عٌت ه٘ىلٍهتل ) اًـامُ

           ، ياتی هَقعيت يخغا گستزدُت يعذم قغع    6-1-الف

 ٍ 1393ًبل  ،9844-9 ُهلٖ اٗلاى ُوبكاًتبًـاكؿ  6-4-ثٌـ دثل اًبى لثٌـ ٗي مٗاًتفبؿُ ُـُ ؿك ا  فلهَل

 اًت.( 17-فلهَل )ح

                √            (18-)الف

 وِ ؿك آى:
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، ثل گ٘لٕ ثلإ پٌذ ثبك اًـامُ،   2، ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ  فـم لغق٘ت اًـامُ           

 (.  ه٘ىلٍهتل )عٌت 

 اس تخويي عذم قغعيت گستزدُ ّايی هثال    9-الف

وٌـ: ؿٍ هخبل ثلإ  گ٘لٕ گٌتلؿُ فلاّن هٖ فـم لغق٘ت اًـامُ ّبٕ صْبك هخبل ثلإ تؾو٘يي ثٌـ ٗا

وَ ؽغٖ؛ ثلإ ّل ؿٍ ًٍ٘لِ  ّبٕ ؽظ گ٘لٕ ٍ ؿٍ هخبل ثلإ اًـامُ ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ ّبٕ  گ٘لٕ اًـامُ

 ٍ ثلإ ُلاٗظ ثْجَؿ ٗبفتِ اًزبم ُـُ اًت.  هتًَظ گ٘لٕ، تؾو٘ي ثلإ ُلاٗظ ٌٓقتٖ اًـامُ

 ـ(:وٌ٘ كرَؿ 6-ٍ الف 4-ٍل الفارـثِ اًـ ) ثِ َٓكت مٗل تقلٗف ُـُ هتًَظ ُلاٗظ ٌٓقتٖ

 گ٘لٕ وبل٘جلُ ًِـُ اًت؛ ًٍ٘لِ اًـامُ  --

 كاًتبٖٗ: ّن  --

 َُؿ(، ، پلتَ ثلگِتٖ ُـت وبفٖ ؿاكؿ )تَِٓ٘ ًوٖ ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ  ثلإ   --    

 اًتب ُـُ اًت.ك ّن mm 5/0ام وَ ؽغٖ، ثب ٗه ًغظ ربًجٖ ثب ؽغبٕ ووتل  ثلإ ؽظ   --    

 اًت؛ 20  5ؿهب ؿك وبكگبُ   --

 گ٘لٕ ؿهب: اًـامُ  --

 اًت، 7 اثناك  گ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ي ، ؿاهٌِ ؽغبٕ اًـامًٌُذ ل٘نكٕ تـاؽ ثلإ    --    

اًت )ثِ عَك ولٖ ثقـ ام صٌـ ؿل٘مِ عبٓ   1 وَ ؽغٖ، اؽتح  ثب ؿهبٕ هبُ٘ي  ثلإ ؽظ  --    

 َُؿ(؛ هٖ

 اًت؛ 2        ؽغبٕ هوىي ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ   --

 .اًت 7/1   ،    ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ،   --

 ـ(:وٌ٘ كرَؿ 7-ٍ الف 5-ٍل الفارـثِ اًـ ) ف ُـُٗل تقلٗبفتِ ثِ َٓكت مٗثْجَؿ ٖظ ٌٓقتُٗلا

 اًت؛گ٘لٕ وبل٘جلُ ُـُ  ًٍ٘لِ اًـامُ  --

 كاًتبٖٗ: ّن  --

 كاًتب ُـُ اًت )كٍِٗ تَِٓ٘ ُـُ(، ّن mm 1، پلتَ ثلگِتٖ ؿك  ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ ثلإ    --    

 تب ُـُ اًت.كاً ّن mm 5/0ووتل ام  ٕثب ؽغب ٖه ًغظ ربًجٗثب  وَ ؽغٖ، ثلإ ؽظ   --    

 اًت؛ 20  1 ؿهب ؿك وبكگبُ   --

 گ٘لٕ ؿهب: اًـامُ  --

 اًت، 2/0 اثناك  گ٘لٕ ؿهبٕ هبُ٘ي ، هغـٍُ ؽغبٕ اًـامُ ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ ثلإ    --    

ؿل٘مِ  10 ام ثقـ ام ووتل ٖعَك ولاًت )ثِ  05/0  وَ ؽغٖ، اؽتح  ثب ؿهبٕ هبُ٘ي  ثلإ ؽظ   --    

 َُؿ(؛ عبٓ  هٖ

 اًت؛ 2         ؽغبٕ هوىي ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ   --

وَصىتلٕ كا     اًت، اگلصِ ُلاٗظ ٌٓقتٖ ثْجَؿ ٗبفتِ همبؿٗل  7/1   ،    ؽغبٕ تغ٘٘ل هغ٘غٖ،   --

 ؿٌّـ. ًِبى هٖ
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ٍ  mm 1750عَل  ثِ هغَك ٕثلا ؽغٖ وَ ٍ ؽظ ًٌذ ل٘نكٕ تـاؽ ٕ ثلاتغت ُلاٗظ ٌٓقتٖ هتًَظ، 

ثِ اًت ) 15   ،     ، ٗبثٖ هَلق٘تگ٘لٕ گٌتلؿُ ؽغبٕ  فـم لغق٘ت اًـامُبى ُـُ، ٘ظ ثُٗلا ٕثلا

   6   4    ثْتل اًت A ٗبثٖ هَلق٘تـ(. اٗي فجبكت ثلإ ؽغبٕ وٌ٘ كرَؿ 6-ٍ الف 4-ٍل الفارـ

 ( ثبُـ.  2)

ك رـٍل هخبلٖ ثلإ تٔغ٘ظ همبؿٗل تىلاكپقٗلٕ ًبُٖ ام فـم لغق٘ت هلثَط ثِ ؽغبٕ تغ٘٘لات هغ٘غٖ ؿ

 ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. 8-الف
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 گيزي گستزدُ تزاي  اي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُ ًوًَِ - 9-خذٍل الف

 عوَلیتحت ضزايظ صٌعتی ه  سٌح ليشري تذاخلتا استفادُ اس  يليشر ياتی هَقعيتگيزي  اًذاسُ

 فزهَل يكا U يكا پاراهتز عَاهل

      ٍسيلِ

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

       400/3 ثبمُ ؽغب     

          6/1 1-الف      

      راستايی ّن

      كاًتبٖٗ پلتَ ّن     

    mm 000/4 كاًتبٖٗ، هفلٍٕ ّن     

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

                7/2 9-الف      

      كار ساسي دهاي قغعِ خثزاى

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

             000/12 ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ     

      000/5 ، ث20ٌِِ٘٘ اؽتح  ثب      

      گ٘لٕ ؿهب اًـامُ     

      700/0 اًغلا ، ثٌِِ٘٘     

                     8/8 5-الف      

   لغبػ ُـُ        ٓفل، ؿك           

             000/2 ضلٗت اًجٌبط     ثبمُ ؽغبٕ      

                     5/31 7-الف      

   لغبػ ُـُ        ٓفل، ؿك              

      هغ٘غٖ ات، تغ٘٘ل   

         700/1        

       1/3 9-الف      
33-الف    2           

32-الف    3       
 39-الف    2     

 35-الف    39           
 36-الف    39     
 39-الف    35      
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ليشر تا استفادُ  ياتی هَقعيتگيزي  اًذاسُ گيزي گستزدُ تزاي اي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُ ًوًَِ - 5-خذٍل الف

 تحت ضزايظ صٌعتی تْثَد يافتِ سٌح ليشري تذاخل اس

 فزهَل يكا U يكا پاراهتز عَاهل

      ٍسيلِ

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

1/3     فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى         /m  

          8/3 2-الف      

      راستايی ّن

      كاًتبٖٗ پلتَ ّن     

    mm 000/1 كاًتبٖٗ، هفلٍٕ ّن     

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

                2/1 9-الف      

      كار ساسي دهاي قغعِ خثزاى

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

             000/12 ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ     

      000/1 ، ث20ٌِِ٘٘ اؽتح  ثب      

      گ٘لٕ ؿهب اًـامُ     

      200/0 اًغلا ، ثٌِِ٘٘     

                     5/2 5-الف      

   لغبػ ُـُ        ٓفل، ؿك           

             000/2 ضلٗت اًجٌبط     ثبمُ ؽغبٕ      

                     3/2 7-الف      

   لغبػ ُـُ        ٓفل، ؿك              

      ، تغ٘٘لات هغ٘غٖ   

         700/1        

          
         1/2 33-الف      

     9/1 32-الف      
     2/2  39-الف    

           7/1  35-الف    
     7/1  36-الف    
      2/9  39-الف    
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 گيزي گستزدُ تزاي اي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُ ًوًَِ - 6-خذٍل الف

 عوَلیخغی تحت ضزايظ صٌعتی ه هقياسخغی تا استفادُ اس  ياتی هَقعيتگيزي  اًذاسُ

 فزهَل يكا U يكا پاراهتز عَاهل

      ٍسيلِ

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

       000/2 ثبمُ ؽغب     

          3/2 1-الف      

      راستايی ّن

      كاًتبٖٗ پلتَ ّن     

    mm 500/0 كاًتبٖٗ، هفلٍٕ ّن     

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

                1/1 9-الف      

      كار ساسي دهاي قغعِ خثزاى

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

             000/12 ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ     

      000/5 ، ث20ٌِِ٘٘ اؽتح  ثب      

      گ٘لٕ ؿهب اًـامُ     

      100/0 اًغلا ، ثٌِِ٘٘     

                     1/3 5-الف      

   ٗبثـ ًٍ٘لِ ثب ؿهبٕ هبُ٘ي تغج٘ك هٖٓفل،           

             000/2 ضلٗت اًجٌبط     ثبمُ ؽغبٕ      

                   000/2             

               5/31 7-الف      

5/31   ، تغ٘٘لات هغ٘غٖ    8-الف      

         700/1        

       1/3 9-الف      
33-الف    2           

32-الف    3       
 39-الف    2     

 35-الف    35           
 36-الف    35     
 39-الف    35      
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 گيزي گستزدُ تزاي اي اس تخويي عذم قغعيت اًذاسُ ًوًَِ - 7-خذٍل الف

 تحت ضزايظ صٌعتی تْثَد يافتِ خغی هقياسخغی تا استفادُ اس  ياتی هَقعيتگيزي  اًذاسُ 

 فزهَل يكا U يكا پاراهتز عَاهل

      ٍسيلِ

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

8/3   فـم لغق٘ت وبل٘جلاًَ٘ى           

          8/3 3-الف      

      راستايی ّن

      كاًتبٖٗ پلتَ ّن     

    mm 500/0 كاًتبٖٗ، هفلٍٕ ّن     

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

                1/1 9-الف      

      كار ساسي دهاي قغعِ خثزاى

    mm 000/1751 گ٘لٕ عَل اًـامُ     

             000/12 ضلٗت اًجٌبط علاكتٖ     

      000/1 ، ث20ٌِِ٘٘ اؽتح  ثب      

      گ٘لٕ ؿهب اًـامُ     

      050/0 اًغلا ، ثٌِِ٘٘     

                     6/1 5-الف      

   ٗبثـ ًٍ٘لِ ثب ؿهبٕ هبُ٘ي تغج٘ك هٖٓفل،           

             000/2 ضلٗت اًجٌبط     ثبمُ ؽغبٕ      

                   000/2             

               3/2 7-الف      

3/2   ، تغ٘٘لات هغ٘غٖ    8-الف      

         700/1        

       1/3 9-الف      
         1/2 33-الف      

     9/1 32-الف      
     2/2  39-الف    

           5/1  35-الف    
     5/1  36-الف    
      3/9  39-الف    
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 یغيز هحييتغ يت هزتَط تِ خغاياس عذم قغع یًاض يزيتكزارپذ هقاديزح يتصح يتزا یهثال - 8-خذٍل الف

(    ) 

 فزهَل يكا U يكا پاراهتز 

      ، تغ٘٘لات هغ٘غٖ   

    700/1       

       1/3 9-الف      

      

      

    تصحيح ضذُ تصحيح ًطذُ تصحيح هقاديز تكزارپذيزي

31-الف     18/2 98/2 ًوًَِ، ًتبٗذ 2رـٍل  عجك     

31-الف     53/1 55/2 ًوًَِ، ًتبٗذ 2رـٍل  عجك     

، 2رـٍل  عجك R( ثلإ 9هَلق٘ت )ؿك    

 ًوًًَِتبٗذ 
746/0 544/0  

   
31-الف  

، 2رـٍل  عجك R( ثلإ 9 هَلق٘ت)ؿك    

 ًوًًَِتبٗذ 
638/0 383/0  

   
31-الف  

، 2رـٍل  عجك R( ثلإ 9هَلق٘ت )ؿك   

 ًوًًَِتبٗذ 
9/3   

   
 

31-الف     8/5 7/6 ، ًتبٗذ هقوَل2ثل اًبى رـٍل     
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 پيَست ب

 )اعالعاتی(

 اي پلِچزخِ 

  .(1-)ُى  ة ثبُـ هٖ إ پلِپلؿامؿ وِ صلؽِ  اؽت٘بكٕ هٖ پًَ٘ت ثِ وبكثلؿ ٗه صلؽِ آمهَى اٗي

 
 اي پلِ چزخِ -3-ضكل ب

 صلؽِ آمهَى ٖ وِ امآٗـ، هوىي اًت ثب ًتبٗز كٍٍ ثـًت هٖ ّبٕ اًزبم ُـُ ثب اٗي وِ ام آمهَىًتبٗزٖ 

 اًـ، هتفبٍت ثبُـ. ( ثـًت آهـ2ُ-3-5 ثٌـ) 1ُى اًتبًـاكؿ ًِبى ؿاؿُ ُـُ ؿك 

اؽتح  مهبًٖ  ُؿك ثبمّبٕ هؾبلف  ّبٕ ّـ  ًْبٖٗ ام رْت ؿك صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ، گقك ثِ هَلق٘ت

ّبٕ ّـ  ام ّل ؿٍ رْت ؿك  ، گقك ثِ هَلق٘تإ پلِل٘ىي ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ صلؽِ َُؿ.  ًزبم هًٍٖ٘قٖ ا
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گ٘لٕ اٍل٘ي ٍ آؽلٗي هَلق٘ت ّـ  ٓل   تلٕ ث٘ي اًـامُ ؿّـ ٍ مهبى عَتًٖ تل كٍٕ هٖ ّبٕ مهبًٖ وَتبُ ثبمُ

 ؽَاّـ ُـ.

ّبٕ  بح٘لات ؿهبٖٗ ثبُـ، وِ ثل هَلق٘تتَاًـ هٌقىي وٌٌـُ ت گ٘لٕ هغبثك صلؽِ آمهَى اًتبًـاكؿ هٖ اًـامُ

گقاكًـ. ؿك اٌٗزب احلات ؿهبٖٗ ؿك عٖ  ّـ  هؾتلف ؿك عَل هغَك تغت آمهَى تبح٘لات هتفبٍتٖ هٖ

 ـ.ُتَاًـ هَِْؿ ثب هٖ  ٍ تىلاكپقٗلٕ    ّٖب ؿك ّل ؿٍ وو٘ت ؽغبّبٕ ثلگِت گ٘لٕ اًـامُ

لبث  هِبّـُ    ًَِٗؿٍ  ٗبثٖ هَلق٘ته٘بًگ٘ي ؽغبٕ  ُثبمؿك  تَاًـ هٖ، احلات ؿهبٖٗ إ پلِهَكؿ صلؽِ ؿك 

 پقٗلًـ. هبُ٘ي هٖ لٕ تٌْب احل اًـوٖ ام كفتبك علاكتٍٖ تىلاكپقٗ ٖثلگِت وِ ؽغبّبٕ ثبُـ ؿك عبلٖ
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 جپيَست 

 )اعالعاتی(

 یتٌاٍت ياتی هَقعيتخغاي 

 كليات 3-ج

پ٘ش ؽغبٕ هلثَط ثِ گبم ٖ ام لج٘  تٌبٍثؽغبّبٕ هتبحل ام تَاًـ   هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ هٖ ٗبثٖ هَلق٘ت

 .ثبُـّبٕ ؽغٖ ٗب ؿٍكاًٖ  ٍ گبم هجـل إ ًبصوِ

هغَكّبٕ وٌتلل فـؿٕ ؿك ًمبط ّـفٖ اًزبم  ٗبثٖ هَلق٘ت، تق٘٘ي ؿكًتٖ ٍ تىلاكپقٗلٕ 2-5ثل عجك ثٌـ 

 تضو٘يرْت ِ ث ،ٖ ثب فبٓلِ هٌبٍّٕٗب ِ ثبمُث  ٖ فثب افنٍؿى ٗه فـؿ تٔبؿاٗي ًمبط ّـ  َُؿ وِ  هٖ

 َُؿ.  گ٘لًـ، اًزبم هٖ تٌبٍثٖ ًلصِوِ هٖوِ ام ؽغبّبٕ تٌبٍثٖ  ٗبثٖ هَلق٘تثلؿاكٕ ام ؽغبٕ  ًوًَِ

وٌٌـُ ٍ  تَافك ؽبّ ه٘بى ًبمًـُ/تبه٘ي ؿك َٓكت) تَاًـ وٌـ وِ هٖ اٗي پًَ٘ت آمهَى ّبٖٗ كا تَٓ٘ف هٖ

 فولگلّبٕ  ب اًَاؿ هؾتلف ًبهبًِظ ثجتهل تٌبٍثٖ اعتوبلٖؽغبّبٕ  ثنكگٖثلإ ثلكًٖ ثِ٘تل  ثلؿاك( ثْلُ

 . ّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ثىبك كٍؿ إ ٍ ًبهبًِ ؽغٖ ٗب ماٍِٗ

علوت ًٌجٖ رنء هتغلن كا ثَٔكت هٌتم٘ن هَلق٘ت  وِ هجـلٖٗ هَلق٘ت، ربّبٕ ثبمؽَكؿ  ثلإ ًبهبًِ

لإ )ث ؽَاّـ ثَؿهتٌبٍة ثل گبم هجـل  هٌغجكإ  ثبمُ تٌبٍثٖ ؿك ٗبثٖ هَلق٘ت، ؽغبٕ وٌـ هٖ گ٘لٕ اًـامُ

ًٌذ ل٘نكٕ( ٍ ثب  ّبٕ تـاؽ  وَ ٗب عَل هَد ؽظٍ إ  ٗب ماٍِٗ عَلٖ ،هم٘بى ؽغٖث٘ي ؽغَط  ِفبٓلهخبل 

 ؿ.َُ هٖ ثلؿاكٕ ًوًَِ ثِ ؽَثٖ 2-ثٌـ حُـُ ؿك كٍٍ ثلكًٖ ُلط ؿاؿُ 

اًت، ثل آى إ هتٔ   ماٍِٗهم٘بى ٍ  إ پ٘ش ًبصوِ ًبؽل ثل ٗهّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ؽغٖ وِ  ثلإ ًبهبًِ

ثَؿُ ٍ ؿٗگلٕ ثِ فبٓلِ ث٘ي  إ پ٘ش ًبصوٍِاثٌتِ ثِ گبم اٍلٖ وِ ي اًت كٍٕ ؿّـ هوى تٌبٍثٖؿٍ ؽغبٕ 

َٓكت  2-ح ثل عجكتَاًـ  هَُٖؿ. ؿك اٗي عبلت، ؿٍ ثلكًٖ هزنا  إ هلثَط هٖ ماٍِٗ هم٘بى ؽغٖؽغَط 

 ثبٌُـ. هٖهلثَط  ،ِ ُـٌُُبؽت تٌبٍثٖ اعتوبلٖ ٍ ؽغبٕ ُثبمٗه وِ ّل وـام ثِ  گ٘لؿ

فٌٔل ؿك علمِ ثبمؽَكؿ  وِ ثَ٘ ام ؿٍ ٖٗرب ،إ( ماٍِّٗبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ؽغٖ )ٗب  ثلإ ًبٗل ًبهبًِ

 ًتمبلاِ ّولاُ إ ًٔت ُـُ كٍٕ هغَك هَتَك، ث ماٍِّٗبٕ وـٕ  وَ ؽظ)ثلإ هخبل  هَلق٘ت ؿكگ٘ل ٌّتٌـ

وٌٌـ(، هوىي اًت هٌبثـ  كا تَل٘ـ هٖإ وِ علوت ؽغٖ  ـُ ٗب تٌوِ ام هغَك ثِ پ٘ش ًبصوِتًَظ صلؽـً

 گ٘لؿ )ُى ك تَاًـ ؿك آ  ثِ عَك هزنا هَكؿ ثلكًٖ للا ؿٗگلٕ ً٘ن ٍرَؿ ؿاُتِ ثبٌُـ ٍ هٖ تٌبٍثٖؽغبٕ 

ّبٕ ربهـ ثلإ ؽغبٕ  ّبٖٗ هقوَتً ؽ٘لٖ ؿل٘ك ًٌ٘ت ٍ ثلكًٖ . ثب اٗي ٍرَؿ فولىلؿ صٌ٘ي ًبهبًِ(2-ح

 ًجبُـ. هوىي اًت هَرِ تٌبٍثٖ

، ثلًـ هٖ  ثْلُ ّبٕ ٗىپبكصِ إ ثـٍى ٗبتبلبى ام اًىَؿكّبٕ ماٍِٗ وِ إ ّبٕ ثبمؽَكؿ هَلق٘ت ماٍِٗ ثلإ ًبهبًِ

گ٘لٕ  ، هٌزل ثِ ؽغبٕ اًـامُوٌتلل تغتهغَك ؿٍكاًٖ گ٘لٕ ٍ  اًـامُوَ  ثٌـٕ ؽظ پلتبة ُقبفٖ ث٘ي ؿكرِ

 َُؿ:  هٖ 1-ح ِ كاثغهغبثك  تٌبٍثٖ

𝜑  (1-ح)      
 

 
 

 وِ ؿك آى:
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 𝜑 ( ًِ٘ؽغبٕ اًـامُ گ٘لٕ ثل عٌت ووبى حب") 

 (  )ثٌـٕ هم٘بى ثِ هغَك ؿٍكاًٖ ثل عٌت ه٘ىلٍهتل پلتبة ُقبفٖ ؿكرِ   

 (  )هتل  گ٘لٕ ثل عٌت ه٘لٖ وَ اًـامُ ثٌـٕ ؽظ لغل هتًَظ ؿكرِ   

 ثبُـ. هٖ

ّبٕ  تًَظ آمهَىتَاًـ  ٍ هٖ تٌبٍثٖ اًت ، ٖؿٍكاًلٍٕ ٗه ؿٍكاى وبه  هغَك ث ،𝜑  گ٘لٕ ؽغبٕ اًـامُ

 ؿ.َُ ٌُبًبٖٗ 2-5ثٌـ  ُـُ ؿك هِؾْ

 

 هعيي تٌاٍتی  ّاي تاسُ تٌاٍتی ياتی هَقعيتخغاي  2-ج

 ِهَلف ُهضلثٖ ام ثبممٗلُـُ ثب  هِؾْ 2-5ثٌـ  ؿكوِ   ٖ فؿك ثلؽٖ هَاكؿ، ربٗگنٗي ًبؽتي فـؿ تٔبؿ

 ؿ.ثَآى هق٘ي اًت( هف٘ـ ؽَاّـ  وِ همـاك)تٌبٍثٖ  ؽغبٕ

ٍ  ٗبثٖ هَلق٘تثبُـ وِ ثلإ تق٘٘ي ؽغبٕ  ّوٌبى ثب عبلتٖتَاًـ  اٗي ثلكًٖ هٖتزْ٘نات ٍ  ص٘ـهبى

  ثبُـ. 1-3-5 ثٌـ ُـُ ؿكتَٓ٘ف  ٗبثٖ هَلق٘تتىلاكپقٗلٕ 

هَكؿ تٌبٍثٖ ام ؽغبٕ تٌبٍة هَلق٘ت ّـ  ثب فَآ  هٌبٍٕ كٍٕ ؿٍ  21 ام عـال هتِى  إ  هزوَفِ

 .اًزبم ُـُ اًتّبٕ ّـ   اٗي هَلق٘تؿك توبم  ًَِٗ هٗگ٘لٕ  ٗه اًـامُ. ُـُ اًتاًتؾبك، اًتؾبة 

اًغلافبت  ُإ( هقبؿل ثب و  ثبم )ثلإ ؽغبّبٕ ؽغٖ ٗب ماٍِٗ،  ،تٌبٍثٖؽغٖ  ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ 

  تٌبٍثٖ گ٘لٕ ؽغبٕ اًـامُثبُـ. اٗي ُى  هخبلٖ ام ًتبٗذ  هٖ 1-ح ُى  ؿك گ٘لٕ ُـُ اًـامُ ٗبثٖ هَلق٘ت

كا  هتل ه٘لٖ 10 ثب گبم إ پ٘ش ًبصوِ ًٔت ُـُ ثلٍٕگ٘لٕ غ٘لهٌتم٘ن  اثناكٕ ثب ًبهبًِ اًـامُ ثلإ هبُ٘ي

 وٌـ. گناكٍ هٖ

 
 :راٌّوا

 گ٘لٕ ُـُ اًـامُ بتًوَؿاك اًغلاف X (mm)  1هَلق٘ت هغَك    

 ؽغٖ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ تٌبٍثٖ     ( μؽغٖ ) ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ      

 ، هتز هيلی 31گام  اتاي  پيچ ساچوِتا  xخغی تزاي هحَر  ياتی هَقعيتهثالی اس خغاي  -3-جضكل 

 اي ًصة ضذُ رٍي هحَر هَتَر ساٍيِهقياس هحزک هَتَر هستقين ٍ 

 

1 
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ٍ اًتمبل علوت ثَؿُ ًٔت ُـُ كٍٕ هغَك هَتَك  2إ ماٍِٗ هم٘بىُبه   1ؽَكؿ هَلق٘تعلمِ ثبم وِ ٌّگبهٖ

تٌبٍثٖ هٌبثـ ؽغبٕ َٓكت گ٘لؿ، ب تٌوِ ٗتًَظ صلؽـًـُ  ،لـ علوت ؽغٖهَإ  ًبصوِپ٘ش ام هَتَك ثِ 

 ؿٗگلٕ ً٘ن هوىي اًت ثلٍم وٌٌـ.

إ ثب  إ ٗب تٌوِ ٖ ًبُٖ ام ًَالْ هَرَؿ ؿك ٗه ًبهبًِ اًتمبل علوت صلؽـًـُتٌبٍثؽغبٕ  2-حُى  

 ؿّـ. هتل كا ًِبى هٖ ه٘لٖ 10ثب گبم إ  ًبصوِ٘ش پٗه تٌبٍثٖ ٍ ؽغبٕ  5/3: 1ًٌجت 

 
 :راٌّوا

 گ٘لٕ ُـُ ّبٕ تلو٘جٖ اًـامُ ًوَؿاك اًغلا     Y (mm)هَلق٘ت هغَك    

 إ پ٘ش ًبصوِؽغٖ هلثَط ثِ  ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ تٌبٍثٖ      ( μؽغٖ ) ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ      

 ؽغٖ هلثَط ثِ ؿًـُ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ تٌبٍثٖ      إ ًبصوِپِ٘ش ؽغبٕ تٌبٍثٖ هلثَط ثِ  1

 تلو٘جٖ ٗبثٖ هَلق٘تؽغبٕ تٌبٍثٖ      5:1،3 ُؽغبٕ تٌبٍثٖ هلثَط ثِ ًٌجت ؿًـ 2

، هتز هيلی 31تا گاماي  ساچوِداراي پيچ  Yخغی تزاي هحَر  تٌاٍتی ياتی هَقعيتهثالی اس خغاي  -2-جضكل 

 اي ًصة ضذُ رٍي هحَر هَتَر ساٍيِهقياس ٍ  5/1: 3دًذُ هحزک هَتَر تا ًسثت چزخ

 

 

  

                                                 
1- Position feedback loop 

2- Angular encoder 

1 

2 
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 ت پيَست

 )اعالعاتی(

 اي كاليثزُ ضذُ آرايِ ساچوِ ٍ اي سٌدِ پلِخغی تا استفادُ اس  ياتی هَقعيتگيزي خغاي  اًذاسُ

 كليات 3-ت

 اكائِؿك عزن وبكٕ هبُ٘ي صٌـگبًِ  ّبِٕ گ٘لٕ فبٓل اًـامُاًبى ثل  ،ّبٕ تِلٗظ ُـُ ؿك اٗي پًَ٘ت آمهَى

، ثِ ّبٕ هق٘ي هَلق٘تًٔت ُـُ ؿك  ّبٕ ولُ هتِى  ام اثناكّبٕ هلرـتًَظ ّب  گ٘لٕ اٗي اًـامُ .ُـُ اًت

ٍ  1-تّبٕ  ُى ًَُـ ) إ، اًزبم هٖ ّبٕ پلِ ٗه ثقـٕ ٍ ؿٍثقـٕ ٍ ٗب ثب اًتفبؿُ ام ًٌزِ ّبٕ آكاِٗ ُى 

 كا ثجٌ٘٘ـ(. 2-ت

گ٘لٕ تغ٘٘لهىبى ٗب  اًـامُ ًِبهبًّبٕ اثناك هلرـ ؿك ؿًتگبُ هؾتٔبت هبُ٘ي ثب اًتفبؿُ ام  هَلق٘ت ولُ

"مًٖ ةًٍبهبًِ پل"ثِ  تِؾْ٘ ًغظ، هًََم
تق٘٘ي اًت، ّبٕ هَلق٘ت هبُ٘ي  ، وِ ؿك اكتجبط ثب هجـل1

همبٌِٗ ُـُ ٍ  ِهلثَعّبٕ وبل٘جلُ  تگ٘لٕ ُـُ هلاون ولُ اثناك هلرـ ثب هَلق٘ ّبٕ اًـامُ َُؿ. هَلق٘ت هٖ

 گلؿؿ. ام ؽغبّبٕ علوتٖ هبُ٘ي تق٘٘ي هٖ اًغلافبت ًبُٖ

 
 

 تعذي اي دٍ آرايِ ساچوِ -2-تضكل  تعذي اي يك آرايِ ساچوِ -3-تضكل 

ّب  بل٘جلاًَ٘ى آىو ٌّتٌـ. هٌتٌـات ثقـٕ ٍ ؿٍثقـٕ هَرَؿ إ ٗه اًَاؿ تزبكٕ اثناكّبٕ هلرـ آكاِٗ ًبصوِ

 :اًتّبٕ مٗل  ًَفبً ُبه  ؿاؿُ

 ؛هلثَعِگ٘لٕ  ّولاُ فـم لغق٘ت اًـامُِ ، ثّب هَلق٘ت هلون ّل ٗه ام ولُ -

 ؛ولُگ٘لٕ اًـامُ ٍ فلم  اًـامُ لغق٘تفـم  -

 اًجٌبط علاكتٖ اثناك هلرـ ٍ ّلرب وِ ؿك ؿًتلى ثَؿ، فـم لغق٘ت تؾوٌٖ٘ هلثَعِ. ضلٗت -

وِ   تٔبؿفٖ ًَفبً ؿاكإ فَآ  ؿل٘مبً ٗىٌبى ًٌ٘تٌـ، ثٌبثلاٗي ً٘بم ثِ رنء ّب،  ولُهلون ُـُ هَلق٘ت وبل٘جلُ 

 إ ثلآٍكؿُ ُـُ اًت.  ، تب اًـامُُُلط ؿاؿُ ُـ 2-5 ثٌـؿك 

 إ وبل٘جلُ ً٘ن هغمك ًوَؿ. ّبٕ پلِ فَآ  هلرـ كا هٖ تَاى ثب ًٌزِ

وِ ؿك   ثِ هؤلفِ تٔبؿفٖ ً٘بم فلٕ ولؿ، ثٌبثلاٗي الناهبً تَاى ًَفبً ٗىٌبى  ّب كا هٖ هبث٘ي پلِفَآ  وبل٘جلُ 

 .َُؿ ، هلتفـ ًوٖؿاؿُ ُـ ُلط 2-5 ثٌـ

كا ًگِ ؿاُتِ ٍ ثب هغَك علوتٖ تغت آمهَى ثل  َُٖؿ وِ اثناك ثلُ اثناك هلرـ ثِ رنئٖ ام هبُ٘ي ٍٓ  هٖ

 ؿ.كاًتب گلؿ هبُ٘ي، ّنتأه٘ي وٌٌـُ  عجك ؿًتَكالقو  ًبمًـُ ٗب

                                                 
1- Probing system 
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، 1توبًّٖبٕ  ةٍهلرـ فجبكتٌـ ام پلّبٕ  گ٘لٕ هجتٌٖ ثل اثناك للائت هٌبًت ثلإ اًتفبؿُ ؿك اًـامُتزْ٘نات 

 .ثجٌ٘٘ـ(كا  3-تعٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ )ُى   2ِگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ ٍ آُ٘بًعٌ

 

 حسگزّاي خاتدايی خغی ِاي ٍ آضياً ّاي ساچوِ گيزي تا آرايِ اًذاسُ 2-ت

اٗي عٌگلّب  هَرَؿ ٌّتٌـ.ثَٔكت تزبكٕ ( 3-تُى  ُوبت٘ه ٖٗ ؽغٖ )هغبثك بعٌگلّبٕ ربثز ِ آُ٘بً

ًٌجت ثِ ؿك هَلق٘ت ًبهٖ هِؾْ ًٔت ُـُ  هق٘ي اًـامُثب ّبٕ  لبؿك ثِ تق٘٘ي هَلق٘ت هلون ولُ ًَفب

 ٌّتٌـ.، هلرـ آُ٘بًِ

القو  ًبمًـُ  َُؿ وِ اثناك ثلٍ كا هغبثك ؿًتَك هٖ ؿّٖ رْتآُ٘بًِ عٌگلّب ثِ رنئٖ ام هبُ٘ي هتٔ  ٍ 

)ؿك ًِ ًٌجٖ  ربثزبٖٗ، تق٘٘ي ُـُ گ٘لٕ ؿك گٌتلُ اًـامُاٗي تزْ٘ن ؿاكؿ.  ٗب تأه٘ي وٌٌـُ هبُ٘ي ًگبُ هٖ

 ًبمؿ. ه٘بى ًمغِ هلونٕ ولُ ٍ ًمغِ هلرـ آُ٘بًِ عٌگلّب كا فلاّن هٖرْت فوَؿ ثل ّن( 

 
 :راٌّوا

 )ًوت اثناك(عٌگلّبٕ ربثزبٖٗ ؽغٖ آُ٘بًِ  3، 2، 1

 ولُ آمهَى ثل كٍٕ اثناك هلرـ )ًوت لغقِ وبك( 4

 حسگزّاي خاتدايی خغی آضياًِاًذاسُ گيزي تا  -1-تضكل 

 تَالٖهغبثك  ،وبل٘جلُ ُـُ ّل ولُهلونٕ هَلق٘ت ثلإ علوت ثِ گ٘لٕ، هغَكّبٕ هبُ٘ي  ع٘ي اًـامُؿك 

تًَظ ًبهبًِ  ٗبثٖ هَلق٘تاًغلافبت  .ًَُـ هًٌَٖٖٗ  ثلًبهِ ،(2-3-5 ثٌـ) 1ُى ًِبى ؿاؿُ ُـُ ؿك آمهَى 

 ًَُـ. گناكٍ هٖ 8حجت ٍ هغبثك ثٌـ  ،آُ٘بًِ عٌگلّب هغبًجِ

اعحفبت هف٘ـٕ ؿك هَكؿ ه٘ناى تَاًـ  هٖ ،ؽغٖ ربثزبٖٗإ ٍ آُ٘بًِ عٌگل  ّبٕ ًبصوِ گ٘لٕ ثب آكاِٗ اًـامُ

اًزبم آمهَى تَٓ٘ف ُـُ ؿك اٗي پًَ٘ت،  اكائِ وٌـ. ثب اٗي ٍرَؿ، ثِ هٌؾَكثَؿى كا ً٘ن اًغلا  ام هٌتم٘ن 

 .َُؿ ثلكًٖ هٖؿك عَل هغَك تغت آمهَى  ٗبثٖ هَلق٘تّبٕ  تٌْب اًغلا 

گ٘لٕ ّولاُ ثب فـم  گ٘لٕ عٌگلّبٕ آُ٘بًِ ثبٗـ ثلإ تؾو٘ي فـم لغق٘ت ولٖ اًـامُ ّبٕ اًـامُ فـم لغق٘ت

 ًَُـ. ثلكًٖ گ٘لٕ اثناك هلرـ  ّبٕ هلتجظ ثب اًـامُ لغق٘ت

 

 ّاي تواسی  بٍاي ٍ پز اي يا فزاهيي پلِ ّاي ساچوِ گيزي تا آرايِ اًذاسُ 1-ت
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ثب اًتفبؿُ ام تَاًـ  ، ّوضٌ٘ي هٖهغَكّبٕ ؽغٖ ٗبثٖ هَلق٘تٍ تىلاكپقٗلٕ  هلثَط ثِ ؿكًتٖاعحفبت 

 ـ.ٗإ ثـًت آ پلِ ِ ًٌزإ هلرـ ٗب  توبًٖ ّولاُ ثب آكاِٗ ّبٕ ًبصوِ ةٍپل ًِبهبً

 َُؿ. تق٘٘ي هٖ 9844-10 ُ ة ثل عجك اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكٍپلبهبًِ فولىلؿّبٕ ً

اكمٗبثٖ اثناك هلرـ وبل٘جلُ ُـُ آًْب ؿك  ثب همبؿٗلگ٘لٕ ُـُ  ّبٕ اًـامُ هَلق٘ت ِام علٗك همبٌٗ، ًتبٗذ

 ـ.ًَُ هٖ

ِ ٍ تىلاكپقٗلٕ ًَٗؿٍ ٗبثٖ هَلق٘تاعحفبتٖ ؿك هَكؿ ؽغبٕ  ،ة توبًٖپلٍ تًَظگ٘لٕ اًزبم ُـُ  اًـامُ

 وٌـ. ِ اكائِ ًوًَٖٗؿٍ  ٗبثٖ هَلق٘ت

 ٗبثٖ هَلق٘تبت اكمُوٌـٕ ؿك هَكؿ ؽغبٕ تَاى اعحف گلصِ ثب اًزبم آمهَى تَٓ٘ف ُـُ ؿك اٗي ثٌـ هٖا

ثـًت   6ٍ  5ثٌـّبٕ  هٌـكد ؿكل عجك هِؾٔبت ثوِ  ًتبٗزٖهٌتم٘ن ثب ثَٔكت ًتبٗذ اهب اٗي ثـًت آٍكؿ، 

 لبث  همبٌِٗ ًٌ٘ت. ،اًـ آهـُ

اًپٌ٘ـل ثِ وِ ، ٗه عٌگل ربثزبٖٗ ؽغٖ ًَن ولٍٕ َُؿ اًتفبؿُ هٖ إ پلِ ًٌِز ام وِ ٌّگبهٖ

 . ؿَُ ـ اًتفبؿُتَاً ً٘ن هٍٖٓ  ُـُ،  اثناك هبُ٘ي
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