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-1هدف از آزمايش :
ابشارسایص یاا  Taberبازا ارسیااب واًاظ فیشیکا چاز ،چاً ي فلاش ي
پالستیک م باضذ ایه دستگاٌ م تًاوذ بزا اوذاسٌ گیز مقايمت ساایص ي
اوؼطاف پذیز ي سفت ومص استفادٌ ضًد.
َذف اس ایه دستگاٌ تؼییه ريش ارسیاب مقايمت سایط مىسًجات با استفادٌ
اس صفحٍ چزوان با دي سز سایىذٌ م باضذ.
-2استاندارد های مورد استفاده در ساخت دستگاه سايش:
-1
-8
-3
-8

استاوذارد مل ایزان  :2338تؼیایه مقايمات سایطا مىساًجات باٍ
ريش صفحٍ چزوان با دي سز سایىذٌ
استاوذارد مل ایزان  :18921تؼییه مقايمت سایط پًضص َا آل
بٍ يسیلٍ سایىذٌ
استاوذارد مل ایزان  :11119چاز -،اسمًوُاا فیشیکا ي مکااویک -
تؼییه مقايمت سایص چز ،مًرد مصزف در يسایل وقلیٍ
استاوذارد مل ایزان :19181پالستیک َا -تؼییه مقايمت سایص باٍ
يسیلٍ چزخ َا سایىذٌ

-3شرح دستگاه:
دستگاٌ سایص اس یک صفحٍ دیسک مخصًظ وگُذار ومًوٍ دي ػاذد چازخ
سمبادٌ با اَز ،يسوٍ َا  111 1111ي 811گز ،ضمارٌ اوذاس کىتزل کىىذٌ
تؼذاد دير صفحٍ بٍ طًر اتًماتیک ي کلیذ ضزيع یا تًقف کار دستگاٌ تطاکیل
ضذٌ است .میشان مکص ًَا را میتًان با پیچ طزف راست دساتگاٌ ساایص باٍ
مقذار الس ،تىظیم کزد .ایه مکىذٌ پزسَا سائیذٌ ضذٌ اس پارچاٍ را اس محای
آسمایص وارج م کىذ.
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اجسا تشكيل دهنده سايش
 )1پیچ
 )8باسي
 )3لًلٍ مکص
 )8يسوٍ
 )1صفحٍ چزوان
 )1بذوٍ
 )7صفحٍ ومایص
 )2صفحٍ کلیذ
 )9فه
 )11کلیذ ON/OFF
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قسمت کىتزل
 )1کلیذ  startراٌ اوذاس دستگاٌ
 )8کلیذ  stopوامًش کزدن دستگاٌ در مًاقغ ضزير
 )3کلیذ resetصفز کزدن صفحٍ ومایص يآمادٌ کزدن بزا ضزيع کار
 ) 8کلیذ setيارد کزدن ػذد اوتخا ضذٌ بٍ حافظٍ
 )1کلیذ upبزا افشایص ػذد يارد ضذٌ
 )1کلیذ  downبزا کاَص ػذد وًاوذٌ ضذٌ
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-4نمونه گيری:
-1
-8

-3
-8
-1
-1

-7
-2

در صًرت امکان ومًوٍ َا را  88سااػت قبال اس آسماایص در ضازای
استاوذارد رطًبت ي درجٍ حزارت قزار دَیذ.
اس پارچٍ مًرد آسمایص  11ومًوٍ مزبغ ضاکل باٍ ابؼااد  11سااوتیمتز
ببزیذ  1ومًوٍ بزا آسمایص ي  1ومًوٍ دیگزبٍ ػىًان ضاَذ م باضاذ.
ي آوُا را چُارال کىیذ گًضٍ تاضذٌ را با قیچ بزیذٌ بطًریکٍ ساًراخ
کًچک بٍ قطز  1میل متز در يس ومًوٍ پذیذ آیذ.
بزا پارچٍ َا با ػزض حذاقل  181میل متز ومًوٍ َا را با فاصلٍ
حذاقل  81میل متز اس حاضیٍ پارچٍ ببزیذ.
بزا پارچٍ َا با ػزض کمتز اس  181میل متز ػزض کامل را بزا
ومًوٍ مًرد استفادٌ قزار دَیذ.
ومًوٍ َا را اس محل َا مختلف ي بٍ صًرت پزاکىذٌ اس سزتا سز ومًوٍ
جُت طًل ي ػزض تُیٍ وماییذ.
اطمیىان حاصل کىیذ کٍ تا وًردگ ي چیه ي چزيک در ومًوٍ يجًد
وذاضتٍ باضذ ي در َىگا ،کار با ومًوٍ مزاقب باضیذ کٍ ومًوٍ با ريغاه
گزیس آلًدٌ وگزدد.
اگز پارچٍ طزح دار م باضذ بایذ ومًوٍ َاا اس قسامت َاا مختلاف
تُیٍ ضًوذ.
ومًوٍ را ضمارٌ گذاضتٍ ي يسن ومائیذ.

1

راَىما سایص

-5شرح آزمايش:
 -1آسمًوٍ را بٍ طًر کاٍ ري آن باٍ سامت بااال باضاذ باز ري صافحٍ
الستیک وگُذاروذٌ آسمًوٍ قزاردادٌ ي بٍ آرام گیازٌ ي پایچ مزکاش را
ببىذیذ تا مزکش آسمًوٍ محکم گزدد  .گیزٌ حلقٍ ا را در جا وًد قزار
دادٌ ي پیچ اوتُا آن را تا ویمٍ محکم کىیذ ي لبٍ پارچٍ را در گًضٍ َاا
کامال بکطیذ تا چیه ي چزيک اس بیه بزيد  .سپس گیزٌ را تا اوتُا فطاار
دادٌ ي پیچ آن را محکم وماییذ .دقت کىیذ تا در َىگا ،بساته آسمًواٍ
مًج در پارچٍ بًجًد ویایذ  .در اوتُا لبٍ َا اضاف پارچٍ را ببزیذ.
 -8چزخ سمبادٌ را بًسیلٍ اَز ،مخصًظ در محل وًد قزار دَیذ.
 -3لًلٍ مکص ًَا را وشدیاک ومًواٍ بیايریاذ بطًریکاٍ باا پارچاٍ تماا
وذاضتٍ باضذ.
 -8تؼذاد دير تقزیب الس ،بزا سًراخ ضذن ومًوٍ را با قازار دادن يسواٍ
 1111گز ،بٍ دست آيریذ.
 -1با يسوٍ ثابت  1111گاز ،ي ديرَاا مختلاف کمتاز اس مقاذار حاذ
سًراخ ضذن پارچاٍ اواتالف يسن ومًواٍ را تؼیایه کازدٌ ي وماًدار
تغییزات آوزا رسم وماییذ.
 -1با دير ثابت ي يسوٍ َا مختلف اوتالف يسن ومًوٍ را تؼییه کازدٌ ي
ومًدار تغییزات آوزا رسم کىیذ.
 -7سپس کلیذ  ON\OFFرا در حالت  ONقزار دَیذ
در ایه حالت صفحٍ ومایص سیزظاَزم ضًد:
SELECT:
C=100
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درایه مزحلٍ باکلیذَا  DOWNي  UPػاذد مًردوظزکاٍ میاشان دير ساایص
است اوتخا يسپس باسدن کلیذ  SETػذد مًرد وظزدرحافظٍ ثبت م ضًد .
با سدن کلیذ  SETصفحٍ سیز ومایص دادٌ م ضًد
* * PRESS START
CUNTER=0

بااا سدن کلیااذ
سیزظاَزمیطًد

 STARTدسااتگاٌ ضاازيع بااٍ حزکاات م ا کىااذ يصاافحٍ
WAIT….

100

CUNTER=0

سمت راست و ايل ػذد مًرد وظز کاٍ داوال حافظاٍ ثبات ضاذٌ اسات
ومایص دادٌ م ضًد ي در و دي ،تؼذاد دير سایص وطاان دادٌ ما ضاًد
.درجلً ضماروذٌ ياحذ ضمارش کٍ ػذد است وًضتٍ ضذٌ است
بزا تًقف دستگاٌ در حیه آسمایص م تًان اس کلیذ  STOPاستفادٌ ومًد  .با
سدن کلیذ  STOPصفحٍ سیز ظاَز م ضًد
**

** STOP
; CUNTER

در ایه حالت م تًان باسدن کلیذ  .RESETآسمایص را اس ابتذا ضزيع کزد ي یا
میتًان باسدن کلیذ STARTآسمایص را ادامٍ داد.
سماویکٍ آسمایص اوجا ،ضذ دستگاٌ متًقف ي صفحٍ ومایص سیز ظاَز م ضًد
**

** END OF TEST

با سدن کلیذ  RESETدستگاٌ بزا آسمایص بؼذ آمادٌ است
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