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 دستورالعمل گشتاور نيرو

  : تشكيل دهندهء اجزا

  داربست وبستهاي مربوطه -1
  نيروسنج ها -2
  پايه وزنه وكفه وزنه -3
  شيب سنج  -4
  قالبها -5
  دستكها -6
  اهرم تكيه گاه -7
  نخ -8

  :داربست -1

به  اين مجموعه براي پوشش دادن انواع آزمايشهاي مربوطه  
تحليل نيروهاي وارد به يك جسم ويا سيستم انتقال نيرواز جمله 

اين داربست  . است طراحي شده... قرقره و اهرم ودنده زنجيرو
 داراي پايه هاي قابل تنظيم مي باشد كه به راحتي امكان تراز

داراي همچنين . فراهم مي آوردكاربر براي كردن مجموعه را 
  ستون درطرفين ودو تيرك دو

ضخيم در باال و پائين مي باشد كه ستون واسطه بر روي آنها 
  بستهاي اتصال اين ستونها ثابت است اما . نصب شده است 
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تنظيم زاويه اتصال قطعات را به مچنين وه رد كه امكان تنظيم فاصلهابرروي هرستون واسطه سه بست قابل تنظيم قرار د

   .كابر مي دهد
   بست قابل تنظيم

  ثابت بست

     اهرم          
  .مي باشد... و بست شيب سنج توان روي اين بستها سوار كرد دستكهاي محور اهرم ، از جمله قطعاتي كه مي

محوراهرم و يكي عمود بر صفحه  نثال براي بستلت يكي در امتداد صفحه داربست م بستهاي اين مجموعه اغلب در دو حا
  .دستكها استفاده مي شود نبراي بست بطورمثالداربست 

  :نيرو سنجها -2

و يك نيرو سنج با حداكثر  5Nيك نيروسنج با حداكثر ظرفيت   

  .مي باشد  10Nظرفيت 

  : پايه وزنه وكفه وزنه -3

    عدد100gr                :    ،4 شامل دوعدد پايه داراي وزنه هاي     
                         50gr ،4   عدد  

                 20gr   ،4  عدد  
                10gr   ،2  عدد  

  .دوعدد كفه وزنه قالب دار مي باشدو 

  : شيب سنج -4

طراحي  به نحويشيب سنج ارائه شده در اين مجموعه  چهارعدد  
  زاويه بر روي سيستمي كه تحت  شده اند كه براي اندازه گيري
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  و باعث ايجاد دقت بسيار باالئي تاثيري نمي گذاردتحليل نيرو قرارمي گيرد نصب نمي شوند و به اين دليل وزن آنها برسيستم 

  گيري به هم نزديك بوده و باعث تداخل شيب سنج ها  مي شود همچنين زماني كه نقاط مورد اندازه در تحليل نيروها  
  .دردوطرف قطعه مورد نظر قراردادميتوان آنها را  مي شوند

  )مانند تصوير(
شيب سنج تشكيل شده از يك نقاله كه به علت عدم تعادل در وزن همواره ربع اول 
و دوم آن باالي سطح افقي مي ايستد وداراي يك بالشتك روان مي باشد كه دقت 

  .اندازه گيري را تضمين مي كند
به راحتي  نيز دربست آن قابل تنظيم است و اين بست دستك اين نقاله به راحتي

تحت پوشش  اين انعطاف پذيري درتنظيم امكان، دربستهاي داربست قرار مي گيرد
قراردادن تمام نقاط مختلف داربست را توسط محور چرخشي شيب سنج فراهم مي 

، اين شيب سنج در پشت محور چرخشي خود يك شاخص سوزني شكل دارد .آورد
نقطه ،  ويه كاربراين امكان را مي دهد تا با دقت بيشتري براي اندازه گيري زاكه به 

   .مورد نظرخود را انتخاب كند

  .سيت شاخص و همچنين بدنه شيب سنج از وارد كردن هر گونه فشاريا ضربه به آن جدا خودداري كنيد به علت حسا :توجه  

  : قالبها -5

  :زيرهستند ند ودرآزمايشهاي زيادي كاربرد دارند و به سه شكلاين قطعات به شكل عمومي طراحي شده ا  

كه در انتهاي خود به شكل مهره است و براي بستن  :مهره قالب -1

    . مي باشد  gr 14وزن آن طراحي شده به دستكها

  كه در انتهاي خود به شكل پيچ است و  :پيچ قالب -2
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       . مي باشد gr 10/8وزن آن  براي بستن به دستكها طراحي شده

    . مي باشد gr 1/4وزن آن  مختلف كاربرد دارد قسمتهايبه ... براي اتصال نخ و نيروسنج وغيره :شكل Sقالب  -3

                                                                                                                              : دستكها -6   

انتهاي خود داراي پيچ ودرانتهاي ديگرداراي مهره مي  يكدستكها در
راحتي قطعات مختلفي  بهتوان  ميبااستفاده ازاين دستكها  ،باشند

و دربستهاي  نمود متصلبه همديگر را ...ازجمله قرقره و قالب و
  .دادداربست قرار 

    .مي باشد 15cmو 30cmطول دستكها  

  :اهرم و تكيه گاه -7

اصلي ترين قسمت دستگاه مي باشد كه حلقه هاي دو طرف آن امكان اعمال نيروهاي مختلف ازجهتهاي  رم اين مجموعهاه 
 مختلف با يك نقطه را مي دهد اين قطعه يك تكيه گاه دارد كه به راحتي مي توان موقعيت آن را نسبت به اهرم عوض كرد

 80cm تك آن امكان چرخش حول محور را ممكن مي سازد طول آنخود به راحتي دربستهاي داربست قرارمي گيرد و بالشو

      . مي باشد 10cmو فاصله حلقه ها 

  :  نخ -8

  . نخ ضخيم جهت ايجاد اتصاالت  m 2/5به طول  
     

  
   


