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Vi bruker ulike måleverktøy for å måle elektriske størrelser, lengde, trykk og volum. Det er viktig å
være nøyaktig når vi måler, slik at i holder oss innenfor toleransene som er satt for produktet, og slik
at vi følger ISO-standarden som er generell og gjelder over hele verden.
Oppgave før du ser filmen
1. Hvilke måleinstrumenter kan du navnet på?

د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ اﺻﻄﻼﺣﺎت
 د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ ﭘﺮ. ﻓﺸﺎر او ﺣﺠﻢ د اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ څﺨﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻮ، اﻣﺘﺪاد،ﻣﻮﻧږ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ د اﻧﺪازې
 ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭙﺎره د ځﺎﻧګړي ﺷﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﮫ ﺣﺪودو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮو او ھﻢ ﻣﻮ د ﺗﻮﮐﻮ،ﻣﮭﺎل اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ دﻗﯿﻖ ووﺳﻮ
. ﭘﯿﺮوي ﮐړې وي، ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ﮐﭽﮫ ﭘﻠﯥ ﮐﯿږي،ﻟﭙﺎره د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻧړﯾﻮاﻟﻲ اداري د ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ څﺨﮫ
د ﻓﻠﻢ د ﻟﯿﺪو څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

Oppgaver til filmen

 د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ د ﮐﻮﻣﻮ ﻻرښﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ﯾﺎدوﻟﯽ ﺷﻲ؟.1

1. Finn ut hva de ulike verktøyene i tabellen brukes til, og hva målenhetene er.
Verktøy
Skyvelære

Hva brukes det til?

Målenheter

د ﻓﻠﻢ ﻟﭙﺎره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
 څﺮګﻨﺪ ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﺪول ﮐﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﯾﻞ د څﮫ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿږي او د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ ﮐﻮم واﺣﺪوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر.1
.وړل ﺷﻮي
وﺳﯿﻠﮫ

Mikrometer

د څﮫ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿږي

ﮐﻣﭘﺎس/ﮐوﻟﯾس
Multimeter

د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ واﺣﺪ

ﻣﺎﯾﮑروﻣﯾټر

ﻣﻠټﻲ ﻣﯿټﺮ

Gjengelære

ﭘﺘﺮي ﻟﺮوﻧﮑﯽ ګﯿﭻ

Manometer

ﻣﻨﻮﻣﯿټﺮ/ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ
2.
3.
4.
5.

Hvor nøyaktig kan du måle med skyvelære og mikrometer?
Hva er gjengestigning?
Hva menes med toleranse?
Gi eksempler på noen problemer som kan oppstå hvis du ikke gjennomfører nøyaktige
målinger.
6. Hva er ISO?
7. Hvorfor er det viktig med målenøyaktighet?

د ﮐﻤﭙﺎس او ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﯿټﺮ ﭘﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﺮ ﮐﻮم ﺣﺪه ﭘﮫ دﻗﯿﻖ ډول د اﻧﺪازه ګﯿﺮي ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ؟
د ګﯿﭻ درﺟﮫ څﮫ ﺷﯽ دی؟
د ﻣﻘﺎوﻣﺖ څﺨﮫ ﻣﺮاد څﮫ ﺷﯽ دی؟
.د ﻧﺎﺳﻤﻲ اﻧﺪازه ګﯿﺮﯾﻮ څﺨﮫ د ځﯿﻨﻲ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﮫ ورﮐړې
( څﮫ ﺷﯽ دی؟ISO)د ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ اداره
د اﻧﺪازه ګﯿﺮۍ درﺳﺘﻮاﻟﯽ وﻟﯽ ﻣﮭﻢ دي؟

Praktiske oppgaver
1. Bruk et mikrometer til å måle diameter på ulike produkter.
2. Bruk skyvelære, gjengelære og verkstedhåndboka til å bestemme stigningen på ulike skruer.
Fordypningsoppgave
1. Finn flere eksempler på måleverktøy enn de du har sett i filmen. Dette kan for eksempel være
måleverktøy som brukes av en laborant, prosessoperatør eller en fagoperatør i
polymerkompositt.
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ﻋﻣﻠﯽ ﺗﻣرﯾن
1. .ﮐړئ

د ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﯿټﺮ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺑﻌﺎد اﻧﺪازه
2. . ﭘﺘﺮي ﻟﺮوﻧﮑﯥ ګﯿﭻ او د ورﮐﺸﺎپ د ﻻرښﻮد ﭘﮫ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘﯿﭽﻮﻧﻮ ﭼﻮړۍ ﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﮐړئ،د ﮐﻤﭙﺎس

ﭘﮫ ژو ډول ﺗﻤﺮﯾﻦ
1.

 د ﭘوﻟﯾﻣﯾري، د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار. ﭼﯥ ﭘﮫ ﻓﻠم ﮐﯥ ﻧﮫ دی ښودل ﺷوي،د اﻧدازه ګﯾرۍ د ﻧورو وﺳﺎﯾﻠو ﻧﻣوﻧﯥ ﭘﯾدا ﮐړئ
.ﻣرﮐﺑﺎﺗو د اﺳﺗﺣﺎﻟﯾﻲ دوري د ﻋﻣل ﮐوﻧﮑﻲ ﯾﺎ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻋﻣل ﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾدوﻧﮑﻲ د اﻧدازه ګﯾرۍ وﺳﺎﯾﻠو ﭘﮫ ﺷﻣول

