ปฏิบตั ิ การที 1

การวัดอย่างวัดละเอียด

การวัดเป็ นกระบวนการหนึ งที สําคัญในการศึกษาทางฟิสกิ ส์จั จุปบนั มีหน่ วยการวัดหลายระบบแต่
ระบบที ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ระบบวัดระหว่างชาติ ที เรียกว่
SIาunit ในปฏิบตั กิ ารนี จะเลือกศึกษา
เฉพาะระบบ SI เท่านั น ในการวัดสิ งของต่างๆ ต้องใช้เครื องมือวัดที เหมาะสมกับงานที จะวัด เพื อหลีกเลี ยง
ความคลาดเคลื อนที อาจจะเกิดขึ นระหว่างการทดลองนั น จึงควรศึกษาการใช้เครื องมือวัดให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการใช้และเพิ ทัมกษะการใช้เครื องมื
อวัด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ สเฟียโรมิเตอร์ และ
ไมโครมิเตอร์
2. สามารถอ่านค่าจากเครื องมือวัดด้ไถูกต้องตามขนาดจริงของ วัตถุท ี กําหนดให้
อุปกรณ์การทดลอง
1.
2.
3.
4.

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
จํานวน 1 อัน
ไมโครมิเตอร์
จํานวน 1 อัน
สเพียโรมิเตอร์
จํานวน 1 อัน
วัตถุรูปทรงต่างๆ ที กําหนดให้
4.1 ทรงกลมตัน (ลูกปืนเล็ก)
4.2 ทรงกระบอกกลวง ปลายเล็กและใหญ่
4.3 เส้นลวด
4.4 เลนส์นูน

วิ ธีการทดลอง ทดลองและบันทึกผลในตาราง แบ่งการทดลองนี เป็ น3 ตอน
ตอนที 1 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
1. ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์วดั เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (d2)
ของทรงกระบอกกลวง บันทึกผลการทดลอง และให้ทําการทดลองซํ 5า ครั ง พร้อมทั งหาค่าเฉลี ย
2. ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์วดั ความสูง (h) ของทรงกระบอกกลวง บันทึกผลการทดลอง และให้ทํา
การทดลองซํ 5า ครั ง พร้อมทั งหาค่าเฉลี ย
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ตอนที 2 ไมโครมิเตอร์
2.1 ใช้ไมโครมิเตอร์วดั เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดและคํานวณหาปริมาตรของเส้นลวด โดย
กําหนดความยาว 5 เซนติเมตร ให้ทําการทดลองซํ 5า ครั ง พร้อมทั งหาค่าเฉลี ย
2.2 ใช้ไมโครมิเตอร์วดั เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมตันบันทึกผลการทดลอง ให้ทําการทดลองซํ 5า
ครั ง พร้อมทั งหาค่าเฉลี ย
2.3 คํานวณหาปริมาตร (V) ของทรงกลมตันจากสูตรต่อไปนี
ปริ มาตรของทรงกลม
V

=

4 r3
3

; r = รัศมีของทรงกลม

ตอนที 3 สเฟียโรมิเตอร์
1. ใช้สเฟียโรมิเตอร์วดั หารัศมีความโค้งของเลนส์นูน
บันทึกผลการทดลอง
ตอนที 1 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายท่อ PVC
ท่อ PVC
ปลายเล็ก
ปลายใหญ่

1

เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
2
3
4
5

ภายใน
ภายนอก
ภายใน
ภายนอก

ตอนที 2 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดและทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
วัสดุ
1
2
3
4
5
ทรงกลมตัน (mm)
เส้นลวด
(mm)
จงแสดงการคํานวณปริ มาตรของทรงกลมตัน
ตอนที 3 วัดรัศมีความโค้งของผิวโค้งด้วยสเฟียโรมิเตอร์
วัสดุ
1
2
3
เลนส์

4

5

เฉลี ย

เฉลี ย

เฉลี ย
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คู่มือการวัดอย่างละเอียด
เวอร์เนี ยร์คาลิ เปอร์ (VERNIER CALIPER)
เป็นเครื องมือที ใช้วดั ความยาวของวัตถุท ั งภายใน และภายนอกของชิ เวอร์
นงาน
เนียร์คาลิเปอร์ม ี
ลักษณะทั วไป ดังรูป

เวอร์เนี ยร์คาลิ เปอร์
ส่วนประกอบของเวอร์เนี ยร์คาลิ เปอร์
ตําแหน่ง  เรียกว่า ปากวัด ใช้หนีบวัตถุท ี ต้องการวัดขนาด
ตําแหน่ง  เรียกว่า ปากวัด ใช้วดั ขนาดภายในของวัตถุ
ตําแหน่ง  เรียกว่า แกน G ใช้วดั ความลึก
ตําแหน่ง ,เรียกว่า สเกลหลัก เป็นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึ งเป็ นเซนติเมตร
(mm) และนิ (inch)
ว
ตําแหน่ง  เรียกว่า สเกลเวอร์เนี ยร์ ซึ งจะเลื อนไปมาได้บนสเกลหลัก
ตําแหน่ง  เรียกว่า สกรู ใช้ยดึ สเกลเวอร์เนียร์ร์ให้ติดกับสเกลหลัก
เวอร์เนียร์ไปบนสเกลหลัก
ตําแหน่ง  เรียกว่า ปุ่ ม ใช้กดเลื อนสเกล
ค่าความละเอียดของเวอร์เนี ยร์
ค่าความละเอียด (Least Count )

=

1
n

,

n = จํานวนช่องของสเกลเวอร์เนียร์

โดยปกติแล้ว ตัวเลขที แสดงค่าความละเอียดที สุดของเครื องวัดนี มักจะเขียนไว้บเวอร์
นสเกล
เนียร์ร์
ในหน่วยต่างๆ เสมอ เช่น
0.1 mm. สําหรับสเกลเวอร์เนียร์ชนิด 10 ช่องหรือจํานวนช่อง 10 ช่อง
(n = 10)
0.05 mm. สําหรับสเกลเวอร์เนียร์ชนิด 20 ช่องหรือจํานวนช่อง 20 ช่อง (n = 20)
0.02 mm. สําหรับสเกลเวอร์เนียร์ชนิด 50ช่องหรือจํานวนช่อง 50 ช่อง (n = 50)
หมายเหตุ เวอร์เนียร์ทใช้
ี อยู่ในห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์นีจะเป็ นชนิด n = 20
0.05 mm หมายความว่า 1 ช่องสเกลเวอร์เนียร์ร์มขี นาดเท่ากับ 0.05 mm
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ลําดับการอ่านค่าจากการวัด
1. ก่อนใช้เวอร์เนียร์ต้องตรวจสอบดูว่ามีค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์ร์ ( least count) มีค่า
เท่าใด โดยดูจากตัวเลขที เขียนไว้บนสเกล
เวอร์เนียร์ หรืออาจจะคํานวณจากสูตร least count =
1
n

2. ดูว่าขีดที ศูนย์ของสเกล
เวอร์เนียร์อยู่ท ี ตําแหน่ งใด
ศูนย์บนสเกลหลัก แล้วอ่านค่าบนสเกลหลักใน
หน่วยเซนติเมตรหรือนิ วตามหน่ วยที เราต้องการ
3. ใช้นิ วหัวแม่มอื ดันสเกล
เวอร์เนียร์ที ตําแหน่ งที (ดังรูป ) กางออก ให้พอที ปากของ
เวอร์เนียร์
หนีบวัตถุท ี ต้องการวัดให้พอดีแล้วบันทึกค่า ที ตําแหน่ งศูนย์ของสเกล
เวอร์เนียร์ตรงกับสเกล
หลัก
4. จากนั นหาตําแหน่งที สเกล
เวอร์เนียร์กบั สเกลหลักตรงกัน แล้วบันทึกค่าสเกลเวอร์เนียร์รน์ ั น
(หรือนับจํานวนช่องของสเกลเวอร์เนียร์จนถึงขีดที ตรงกั)น
5. สเกลเวอร์เนียร์สเกลแรกที ตรงกับสเกลหลักคือสเกลใด
6. คํานวณหาขนาดของวัตถุท ี วัดจากสูตร
ผลการวัด = ค่าสเกลหลัก + (ค่าสเกลเวอร์เนียร์  ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์)
(ข้อ 3)
(ข้อ 4)
(ข้อ 1)
ตัวอย่างการอ่านสเกลเวอร์เนี ยร์ ผลการวัดของวัตถุอนั หนึ งแสดงค่าที อ่านดังรูป
คําแหน่ง 11

ขีดที 13

สเกลหลัก
สเกลเวอร์เนียร์

cm
13 ช่อง

= 1/20mm

1. หาค่าของสเกลหลัก จากรูปด้านบนขีดที ศูนย์องสเกลเวอร์
ข
เนียร์ตรงกับเสเกลหลักตําแหน่ งที
1.1 เซนติเมตร (เลยออกมาเล็กน้อยบนสเกลหลัก)
ี บขีดบนสเกล
2. หาค่าของเสกเวอร์เนียร์ ได้จากการนับจํานวนช่องขีดของสเกลเวอร์เนียร์ทตรงกั
หลักอยู่ที ขีดที เท่า(13
ใด ช่อง = ขีดที 13)
3. ผลการวัด = ค่าสเกลหลัก + {ค่าสเกลเวอร์เนียร์  ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์(Least
count)}
แทนค่า ค่าสเกลหลัก = 1.1 เซนติเมตร , ค่าสเกลเวอร์เนียร์ = 13 , Least count = 0.05
มิลลิเมตร
ฉะนั น
ผลการวัด= 1.1 เซนติเมตร + (13x0.05) มิลลิเมตร
= 1.1x10-2x103 มิลลิเมตร + 0.65 มิลลิเมตร
= 11.65 มิลลิเมตร
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การใช้เวอร์เนี ยร์คาลิ เปอร์วดั ขนาดของวัตถุในหลายลักษณะดังรูป

ในการวัดความยาวของแท่งวัตถุ
เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกและทรง
กลม

การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ของวงแหวน ทรงกระบอกกลวง

การวัดความลึกของวัตถุ

ไมโครมิ เตอร์ (Micrometer)
เป็นเครื องมือวัดขนาดของวัตถุท ี ต้องการความละเอียดสูงในระดับทศนิ3ยมตําแหน่ งในหน่ วย
มิลลิเมตรเครื องวัดชนิดนี อาศัยหลักการ การเคลื อนที ของสกรู ซึ งมีส่วนประกอบที สําคัญดังแสดงในรูป
ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิ เตอร์
ตําแหน่ง  เป็นตําแหน่งทีวัดระยะ
ตําแหน่ง  เป็นสเกลหลักด้านเป็ น 0,1,2 มิลลิเมตร และด้านล่างเป็ น 0.5, 1.5 ,2.5 มิลลิเมตร
นั นคือS = 0.5 มิลลิเมตร
ตําแหน่ง  เป็นสเกลเวอร์เนียร์ (มีจํานวน 50 ช่อง รอบแกน)
ตําแหน่ง  เป็นตําแหน่งที จับขณ
ะทําการวัด
ตําแหน่ง  เป็นปุ่มที ใช้เลื อนแกน
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ค่าความละเอียดของไมโครมิ เตอร์
ปากวัดตําแหน่งที  สัมผัสกัน ขีดที 0 ของสเกลวงกลมจะทาบพอดีกบั แกนสเกลนอนและถ้า
หมุนสเกลวงกลมถอยหลังไป 1 รอบ ขีดที 0 ของสเกลวงกลมจะทาบพอดีกบั แกนนอน และขอบของสเกล
ถ้าาหมุนแกนวัดถอยหลังไปเพียง
วงกลมจะทับพอดีกบั ขีดแบ่งครึ งมิลลิเมตรบนสเกลหลัก ซึ งหมายความว่
1 ช่อง ปากวัด ตําแหน่งที  จะห่างกันเป็ นระยะ 505.0= 0.010 มิลลิเมตร ซึ งเป็ นค่าที น้อยที สุดที สามารถ
อ่านได้จากเครื องวัดชนิดนีเรียกว่า least count ปกติค่า least count ของเครืองไมโครมิเตอร์จะเขียนไว้บน
ตําแหน่ง เช่น 0.01 mm
การอ่านค่าจากไมโครมิ เตอร์
ผลการวัดจะประกอบด้วย ค่าสเกลหลัก, ค่าสเกลวงกลม, ค่าความละเอียดของเครื องมือ
ผลการวัด = ค่าสเกลหลัก + (ค่าสเกลวงกลม  ค่าความละเอียดของไมโครมิเตอร์)
วิ ธีใช้ไมโครมิ เตอร์
ในการวัดให้ใช้มอื ซ้ายจับตรงตําแหน่ ง  และมือขวาหมุน ตําแหน่ ง  ให้แกนถอยหลังเพื อทําให้
ปาก ตําแหน่ง เปิดกว้างออกเพื อทําให้วตั ถุท ี ต้องการวัดอยู่ระหว่างตําแหน่
ง โดยหมุนแกน ให้ปาก
วัดมาสัมผัสพอดีกบั ผิวด้านหนึ งของวัตถุมีเสียง “คลิ ”ก จากนั นให้บดิ ่มปุยึดไปทางซ้ายเพื อตรึงแกนวัดไว้
แล้วอ่านค่าการวัดได้ ข้อสําคัญในการวัดคือตรวจสอบดูก่อนว่าขีดศูนย์(0) ของสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับแกน
นอนบนสเกลหลักหรือไม่เมื อให้ปลายทั งสองของตําแหน่
งที มาชิดกัน
ตัวอย่างการอ่านค่าการวัดบนสเกลไมโครมิ เตอร์
เมื อวัดขนาดของวัตถุอนั หนึดังงแสดงในรูป โดยที Least Count ของไมโครมิเตอร์ = 0.01 mm

1. ขณะนี ขอบของสเกลวงกลมอยู่ที ตําแหน่11.500
งที มิลลิเมตร เลยออกมาเล็กน้อยบนสเกลหลัก
2. ขีดที 22.5 ของสเกลวงกลมตรงกับแกนนอนบนสเกลหลัก แล้วเอาตัวเลข 22.5 นี คูณกับค่า
Least Count จะได้เป็นค่าเศษของมิลลิเมตร เป็ น 22.5 x 0.010 = 0.225 mm
3. นําค่าที ได้จากข้อ(1) และข้อ (2) รวมกัน จะได้เป็ นผลการวัดครั งนี นั นคือ
ผลการวัด
=
ค่าสเกลหลัก + (ค่าสเกลวงกลม  ค่าความละเอียดของไมโครมิเตอร์)
=
11.500 mm + 0.225 mm
=
11.725 mm
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่านค่าการวัดเป็ นดังนี
ดังนั นลําดับขั นการอ
1. ก่อนใช้ไมโครมิเตอร์ต้องดูว่าค่า Least Count เท่ากับเท่าใด โดยดูจากตัวเลขที เขียนไว้บนโครง
A หรืออาจจะคํานวณก็ได้ (โดยดูจากหัวข้อความละเอียดของไมโครมิเตอร์)
อ่ากนในหน่ วยมิลลิเมตร
2. ต้องดูว่าขอบของสเกลวงกลมอยู่ที ตําแหน่ งที เท่าใดของสเกลหลั
3. ต่อไปดูว่า ขีดที เท่าใดบนสเกลวงกลมอยู่ตรงกับเส้นแกนของสเกลหลัก แล้วเอาตัวเลขนี คูณกับ
ค่า Least Count จะได้เป็นเศษของมิลลิเมตร
4. ผลรวมที ได้จากข้อ2 และ ข้อ 3 คือผลการวัด
สเฟี ยโรมิ เตอร์
เป็นเครื องมือวัดความยาวที วัดได้ละเอียดกว่าไม้บรรทั
สําดหรับวัดรัศมีความโค้งของทรงกลม เช่น
วัดหารัศมีความโค้งของเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนู น กระจกเว้า มีสเกลเวอร์เนียร์แบบวงกลม มีขดี สเกล
บนแผ่นวงกลม แบ่งเป็นช่องย่อยเท่าๆ กันจํานวน n ช่อง สเกลหลักเป็ นสเกลไม้บรรทัด ดังรูปด้านล่าง เมือ
หมุนแผ่นวงกลมหรือสเกลเวอร์เนียร์ (ซึ งติดกับขาวัดหรือขากลาง
) ไป 1 รอบ ขอบของแผ่นวงกลมพร้อม
ขาวัดหรือขากลางจะเลื อนไปบนสเกลหลักเป็ นระยะเท่
ากับ 1 mm ดังนั นค่าละเอียดสุดของสเฟียโรมิเตอร์ม ี
ค่าเท่ากับ 1/n mm
สเฟี ยโรมิ เตอร์ในรูปมีสเกลเวอร์เนี ยร์ 100 ช่อง ดังนั น ่าคละเอียดสุดของสเฟี ยโรมิ เตอร์นี มี
ค่าเท่ากับ 0.01 mm หลักการอ่านค่าวัดที วัดโดยสเฟียโรมิเตอร์
เป็ นเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์
(หมายเหตุ เพื อความง่ายในการอ่านค่าของการวัดจากสเฟียโรมิเตอร์ ควรกําหนดให้ขดี ล่างสุดของสเกล
หลักเป็นขีดที 0 cm)

วิ ธีใช้สเฟี ยโรมิ เตอร์
1. วางสเฟียโรมิเตอร์บนกระจกราบแล้วหมุนเกลียวของสเฟียโรมิตเตอร์ ซึ งจะทําให้ขา กลางเลื อน
ขึ นหรือเลื อนลง จะทําให้สเกลเวอร์เนียร์หมุนตามไปด้วย จัดให้ขาทั งสี ของสเฟียโรมิเตอร์สมั ผัสกระจกราบ
สมมุติว่าเมื อขาทั งสี สัมผัสกระจกราบแล้วขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์ชี ตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลัก
2. นําสเฟียโรมิเตอร์นั นไปวางบนเลนส์ที จะวัดหารัศมีความโค้ง หมุนเกลียวเพื อให้ขา กลางของ
สเฟียโรมิเตอร์เลื อนขึ นหรือเลื อนลง
(ตามแต่ชนิดของเลนส์ท ี จะวั)ดโดยให้ขาทั งสี ของสเฟียโรมิเตอร์สมั ผัส
ผิวเลนส์พอดี และให้ขากลางของสเฟียโรมิเตอร์อยู่ตําแหน่ งสูงสุดหรือตํ าสุดของเลนส์นั น
3. วัดระยะระหว่างขาแต่ละคู่ (ไม่ใช่ขากลาง) ของสเฟียโรมิเตอร์เป็ นค่า L โดยกดลงบน
แผ่นกระดาษหนาให้เป็ นรอยซึ งเกิดจากปลายแหลมของขาทั งหมด แล้วจึงวัดระยะจากรอยจุดของปลายขา
นั น
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ใบบันทึกผลการทดลอง
ตอนที 1 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายท่อ PVC
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
ท่อ PVC
1
2
3
4
5
ภายใน
ปลายเล็ก
ภายนอก
ภายใน
ปลายใหญ่
ภายนอก
ตอนที 2 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดและทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
วัสดุ
1
2
3
4
5
ทรงกลมตัน (mm)
เส้นลวด
(mm)

เฉลี ย

จงแสดงการคํานวณปริ มาตรของทรงกลมตัน

ตอนที 3 วัดรัศมีความโค้งของผิวโค้งด้วยสเฟียโรมิเตอร์
วัสดุ
1
2
3
4
เลนส์
ค่ารัศมีความโค้ง คํานวณหาได้จากสมการ
R 

a2
h

6h
2

เมื อ R = รัศมีความโค้ง
a = ระยะห่างระหว่างขาสเฟียโรมิเตอร์
h = ความสูงที วัดได้
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เฉลี ย

เฉลี ย

