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 ؟رگاه سایز میلگرد را تشخیص بذهیمچگونه در کا

َاردی وِ تایذ تَعط هٌْذط ًاظز در وارگاُ وٌتزل ؽَد َارتزؽی اعت ،عتَى ،وٌتزل آرهاتَرتٌذی فًَذاعیَى ،یىی اس ه  تیز ٍ یا دی

لیي هَردی وِ در ایي وٌتزل تایذ هَرد تزرعی لزار تگیزد َاری  .ّاعتعایش هیلگزد وِ ٍا هؼوَال تؾخیـ عایش هیلگزدّا وار دؽ

تَرتٌذ ٍخَد دارد ،ًیغت ٍلی اگز چٌذیي عایش ًشدیه تِ ّن داخل وارگاُ ٍخَد داؽتِ تاؽذ ّن وٌتزل  ،ّن احتوال اؽتثاُ آرها

 :خیـ عایش هیلگزدّا پیؾٌْاد هیؾَددر اداهِ ّفت رٍػ تزای تؾ .عایش تَعط هٌْذط ًاظز هوىي اعت تا خطا ّوزاُ تاؽذ

 :وٌتزل چؾوی -1

تِ  ،ّواى وٌتزل چؾوی اعت وِ تغیاری اس هٌْذعیي ًاظز تا تَخِ تِ تدزتِ واری ،هؼوَل تزیي رٍػ تزای تؾخیـ عایش هیلگزد

سیاد هٌاعة ًیغت ٍ ّن چٌیي  ،راحتی تا یه ًگاُ عایش هیلگزد را هتَخِ هیؾًَذ ٍلی تِ ّز حال ایي رٍػ تزای هٌْذعیي تاسُ وار

تا ٍخَد   حتی،(وِ هؼوَال در فًَذاعیَى ّا ایي هَرد سیاد اتفاق هی افتذ)ٍلتی چٌذیي عایش ؽثیِ تِ ّن در وارگاُ ٍخَد دارد 

تِ هٌْذط ًاظز اخاسُ وٌتزل چؾوی لطز   ٍ الثتِ در آییي ًاهِ ّا ّن  ٍخَد دارد  احتوال خطا در وٌتزل چؾوی ،تدزتِ واری

 .یلگزدّا دادُ ًؾذُ اعته

 

 :ٍسى وزدى هیلگزد  -2

َاى لطز هیلگزد را اس راتطِ سیز( در فَرت اعتاًذارد تَدى آى ) تا ٍسى وزدى یه هتز طَل هیلگزد   :تِ دعت آٍرد   هیت

4(/3114 *d^2 * )ٍسى یه هتز هیلگزد (=ٍسى هخقَؿ)7850*یه هتز 

الثتِ  .ٍلی تِ ّزحال رٍؽی اعت وِ دلیك تز هی تاؽذ  ،یاد وارایی ًذاؽتِ تاؽٌذؽایذ س ،ایي رٍػ ٍلتی آرهاتَرّا تغتِ ؽذُ اًذ

 !پیذا وزدى تزاسٍ در یه پزٍصُ ٍ ٍسى وزدى یه هتز هیلگزد تا آى ّن درد عزّای خاؿ خَدػ را دارد 

 

 :اعتفادُ اس وَلیظ  -3

 .یىی اس رٍؽْای دلیك اًذاسُ گیزی عایش هیلگزد تا اعتفادُ اس وَلیظ اعت
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َال سیز هطزح هی تاؽذ -  :در هَرد وَلیظ ع

 اس رٍی اج هیلگزد ٍ یا اس پاییي اج تایذ اًذاسُ تگیزین ؟  تا وَلیظ  در هَلغ اًذاسُ گیزی

 :عِ لطز ٍخَد دارد در هیلگزدّای آخذار تغتِ تِ ًَع آج،-

 لطز اعوی 

  ٌِ(تذٍى احتغاب آج)لطز سهی 

  (تا احتغاب آج) لطز خارخی 

َاخت 16ؽوارُ  هیلگزد: هثال  :تا آج یىٌ

 16:لطز اعوی 

   ٌِ15لطز سهی 

 18:لطز خارخی 

َاى 3132تز طثك اعتاًذارد هلی  – تزای   تِ طَر هثال  ”ٍیضگی ّا ٍ رٍػ آسهَى –هیلگزدّای فَالدی گزم ًَردیذُ “: تحت ػٌ

ىؽاهل لطز هف)ٍ لطز ٍالؼی  هیلیوتز 13لیوتز ّغت، لطز هفیذ هی 14هیلگزدی وِ لطز اعوی   1515( یذ ٍ ارتفاع آج رٍی ٍا
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 015سُ ّن تِ اًذا 1515ّویي )تزعیذ  1515وارگاُ تا وَلیظ اًذاسُ تگیزیذ تایذ تِ ػذد  در زاگ 14تٌاتزایي تزای عایش . هیلیوتز

ٍاداری هداس دار  (ذتاؽ 16یا  15 اًذٍ هیتَ دهیلیوتز ر

 

 

 :اعتفادُ اس ؽاتلَى  -4

َاع هیلگزد در آًْا تؼثیِ ؽذُ ٍ تِ راحتی  ،تؼضی اس هٌْذعیي تزای راحتی وار ؽاتلَى ّای آهادُ ای را ّوزاُ خَد دارًذ وِ عایش اً

ٍرق ّای ًاسن واًال وَلز ٍ یا   ،تا فیلن رادیَلَصی  ایي ؽاتلَى ّا را تؼضی اس هٌْذعیي .تَعیلِ آًْا هیلگزدّا را وٌتزل هیىٌٌذ

 !درعت هی وٌٌذ   حتی رٍتاى

 :ه ؽاتلَى تزای وٌتزل عایش هیلگزدّا ًوًَِ ای اس ًمؾِ ی

 

 :ًوًَِ ای اسیه گیح خالة تزای وٌتزل عایش هیلگزد 
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 :اعتفادُ اس اًگؾتاى دعت  -5

اس لثل تٌذ ّای هختلف اًگؾتاى خَد را اًذاسُ سدُ اًذ ٍ تا گذاؽتي اًگؾت رٍی هیلگزد تِ راحتی عایش هیلگزد  ،تؼضی اس هٌْذعیي

ٍلی تِ . عایش هیلگزدّاعت تذٍى آًىِ آرهاتَر تٌذ یا پیواًىاراى هتَخِ ؽًَذ  رٍػ تْتزیي رٍػ تزای وٌتزل ایي. را هتَخِ هیؾًَذ

 !وار آعاًی ًیغت   هیلیوتز تا ّن تفاٍت دارًذ 2ٍلتی فمط  ،تا تٌذ اًگؾت 20اس  18ّزحال تویش دادى هیلگزد 

 

 :اعتفادُ اس ریغواى  -6

تشاری اعت وِ در پزٍصُ ّا هؼوَال ٍ خَد دارد ٍ در دعتزط هی تاؽذ ٍ هیتَاى یه تىِ ریغواى را دٍر هیلگزد  ،ریغواى تٌایی ا

ایي رٍػ یىی اس  .تِ دعت آٍردُ ٍ تؼذ لطز هیلگزد ٍ عایش آى را تِ حغاب وٌین  هحیط هیلگزد را ، پیچیذ ٍ تا اًذاسُ گیزی آى

َاى اس لثل یِ ریغواى هؼوَلی رٍ تِ اًذاسُ هحیط آرهاتَر ّای  .ػ ّاعتدلیك تزیي ٍ ون دردعز تزیي رٍ ،راحت تزیي لثتِ هیت ا

 .ٍ تا تطاتك تا هحیط آرهاتَر ّا را وٌتزل وٌین ،هَرد ًظز گزُ سدُ ٍ آهادُ ّوزاُ هاى تاؽذ

 

 :آچار فزاًغِ  -7

وِ در فَرتی وِ اس لثل آهادُ وزدُ ٍ  .تتدزتِ یىی دیگز اس هٌْذعیي اعتفادُ اس یه آچار فزاًغِ هذرج تزای وٌتزل عایش ّاع

َاًذ رٍػ راحت ٍ هٌاعثی تاؽذ ،ػالهت گذاری ؽَد  .هیت

 

  ِتَخ: 



 civilca@واًال ػوزاًی 

 ،تِ ّیچ ػٌَاى ًثایذ خلَی چؾن وارگزّا تزا پیذا وزدى عایش هیلگزد اس اتشاری هثل وَلیظ  تؼضی اس هٌْذعیي اػتماد دارًذ وِ

َاّذ تزد ٍ تاسُ تا ًیؼ خٌذ ٍ  چَى در اى.ریغواى ٍ ٍعایل اتتىاری اعتفادُ ؽَد فَرت دیگز ّیچ وارگزی اس هٌْذط حغاب ًخ

تشار دلیمی هثل وَلیظ دیدیتال تاػث هیؾَد  َاّذ ؽذ ٍلی در هماتل تؼضی دیگز اػتماد دارًذ اعتفادُ اس ا هتله وارگز ّا رٍتزٍ خ

 !یذ آرهاتَر تٌذ ٍ ػَاهل اخزایی اس ّواى اتتذا حغاب وار دعتؾاى تیا ،وِ وارفزها

 !اًتخاب تا خَد ؽوا 

 

  تَفیِ آخز: 

َالی اعتفادُ ًىٌٌذ  هٌْذعیي هحاعة تایذ دلت وٌٌذ وِ در ًمؾِ ّا حتی االهىاى- چَى احتوال تزٍس  ،اس آرهاتَرّایی تا عایش هت

 .تِ خقَؿ در فًَذاعیَى ّا ایي اهز ؽایغ تز هی تاؽذ .خطا تغیار هی تاؽذ

 ،18 ،16 ،14  وِ هحاعة در ًمؾِ ّا اس عایشّای ، پزٍصُ ای هاهَر تِ ًظارت فًَذاعیًَی ؽذُدٍعت ًاظزی تؼزیف هیىزد وِ در -

پظ  .خَب در چٌیي پزٍصُ ّایی حتی تا ٍخَد تدزتِ سیاد تاس ّن احتوال خطا ٍخَد دارد ،اعتفادُ وزدُ تَدُ 28ٍ  25 ،22 ،20

 .َالی اعتفادُ ًؾَدتایذ تا هؼادل عاسی اس ّواى اتتذا اس آرهاتَرّایی تا عایش هت

هیلگزد ّای ػزضی ٍطَلی فًَذاعیَى را تا ّواى عایش هؾخـ   ًىتِ اخز در هَرد فًَذاعیَى ّا ایي اعت وِ هؼوَال پیواًىاراى-

لات هتاعفاًِ سرًگی وزدُ ٍ عایش ّا را تغییز هی دٌّذ وِ ٍلتی  طثك ًمؾِ اخزا هیىٌٌذ ٍلی در اخزای هیلگزدّای تمَیتی گاّی ٍا

دیگز ؽوا اهىاى دعتزعی تِ هیلگزدّای تمَیتی پاییي را  ،تمَیتی پاییي فًَذاعیَى وار ؽذُ ٍ ول آرهاتَرّا اخزا ؽذُ اًذ هیلگزد

َاّیذ تا وَلیظ یا ّز ٍعیلِ دیگزی عایش آى را وٌتزل وٌیذ  .ًذاریذ وِ تخ

 ایي خاعت وِ اّویت تاسرعی چؾوی ًوایاى هیؾَد

 !گزدّا در وارگاُ تَخِ وٌٌذ وِ تِ افطالح چؾواًؾاى هتز ؽَد ٍ هٌْذعیي تایذ اى لذر تِ عایش هیل

 


