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  انيگاهدستورالعمل گر

  
  :اين دستگاه ازدو قسمت اصلي تشكيل شده كه عبارتند از

  ميزچه تعا دل -1
 شاقول -2
 
  ميزچه تعادل -1

اين بخش ازمجموعه براي بررسي رابطه بين خارج شدن راستاي شاقول گرانيگاه 
اين دستگاه داراي چهارستون فلزي . ازمرز تكيه گاه وسقوط جسم استفاده مي شود

ه توسط مفاصل قابل تنظيم به سه صفحه موازي متصل شده اند موازي مي باشدك
  .وشاقول نصب شده درصفحه مركزي امتداد شاقول گرانيگاه را نشان مي دهد

مفاصل اين دستگاه طوري طراحي شده اند كه به راحتي مي توان زواياي مختلفي 
ستن پيچ دروضعيت هاي مختلفي قرارداد، با ب به ستون هاي دستگاه داد وميزچه را

 .هاي مفاصل مي توان ميزچه رادرهروضعيتي تثبيت كرده وشرايط آن رابررسي كرد
 
 تعيين مركز جرم -2

اين بخش ازمجموعه داراي يك قالب مي باشد كه برروي ستون وپايه اي قابل تنظيم، 
كه با آويزان كردن  نصب مي گردد وداراي صفحات مربع ومستطيل وذوزنقه مي باشد

استفاده ازشاقول مي توان راستاي شاقول رابرروي صفحات  با خ هاي آنهاصفحات ازسورا
 .ونشان داد كه تمام راستاهاي شاقول ازيك نقطه به نام گرانيگاه مي گذرد مشخص كرد

اين مجموعه يك شاخص دايره اي ويك  البته براي نمايش بهترخواص گرانيگاه با
گرانيگاه وآويزان كردن جسم ازنخ  چسباندن دقيق چسبك برروي چسبك ارايه شده كه با

مشاهده كرد البته براي نصب دقيق  را ايستادن جسم) افقي(چسبك مي توان متعادل 
  چسبك برروي نقطه گرانيگاه يك شاخص حلقوي ارايه شده 

  .مشخص كرد دادن گرانيگاه برمركزآن وكشيدن دايره دورآن مي توان حريمي راكه حاشيه چسبك بايد درآن قرارگيرد كه با قرار
 

  حساسيت هاي دستگاه
 كافي سفت شوند درمورد ميزچه تعادل براي طول عمربيشتردستگاه بهتراست براي تثبيت وضعيت، تمام پيچ هاي مفاصل به قدر

  .عمردستگاه مي شود سفت كردن فقط تعدادي ازمفاصل باعث كاهش طول بيش ازحد زيرا
  .سطوح سفت شويم تعادل مانع برخورد مستقيم آن باهمچنين بهتراست هنگام خارج شدن ميزچه ازحالت 


