ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ................................... :

اػالم ًورات ٍ پبسرگَيی زر سبيت

ضوبرُ زاًطجَيی ...................................... :

رٍز زٍضٌجِ 93/3/26

سئَاالت زرس  :سیستن ّبی اًسازُ گیری
هست زهبى اهتحبى  80 :زلیمِ
هٌبثغ ٍ اهكبًبت هجبز زر جلسِ :هبضیي حسبة هٌْسسی

ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری
زاًطگبُ فٌی ٍ حرفِ ای

زاًطكسُ فٌی هطْس(ضْیس هٌتظری)

رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی سبذت ٍ تَلیس.
ًبم هسرس  :ػٌبيت اهلل ززيبًی
تبريد اهتحبى :

93/3/21

کوتاه و مفیذ بودن پاسخها امتیاز دارد و برعکس .امتحان  18نمره و آزمون هاي کالسي  2نمره دارنذ.
 - 1يک زست هیلِ ٍ سَراخ ثب اًسازُ اسوی  83 mmثب سیستن ثجَت سَراخ ثب يكسيگر زرگیرًس .تلراًس هیلِ ٍ T=38 µm
هَلؼیت آى حرف  hاست .اگر  ITلطؼبت يكسبى ثبضس اثؼبز هیلِ ٍ سَراخ ٍهمبزير اًطجبق را هحبسجِ ًوبئیس3 .
 - 2ثرای کٌترل يک سَراخ ثِ اثؼبز  43±0.1 mmثِ يک زست گیج ًیبز است .آى را طراحی ًوبئیس 2 .
 - 3يک لطؼِ ثرای اًسازُ گیری ثِ يک آزهبيطگبُ ارسبل ضسُ ٍ  10ثبر هَرز اًسازُ گیری لرار گرفتِ است .چگًَِ هی تَاى همبزير
حسبسیت ٍ صحت ثرای آى شکر ًوَز؟ ثب هحبسجِ  σچِ ثرزاضتی از آى هی ضَز؟1.5
ً - 4بم ،تؼريف ٍ ًحَُ اًسازُ گیری تلراًس ٌّسسی تؼبهس را ثب رسن ضكل تَضیح زّیس2 .
 - 5تراز ثرٍکس چیست ٍ چگًَِ ٍ ثِ چِ هٌظَر استفبزُ هی ضَز؟ 2
 - 6يک پیچ ثِ هطرصبت  M20*2-6gزر زست است .هؼٌی ػجبرات اى چیست؟ اگر ذطبی زاٍيِ رزٍُ آى
 δθ=40’=0.0116RADثبضس ،لطر هتَسط هْرُ زرگیر ثب ايي پیچ چمسر ثبيستی از همسار استبًسارز ثیطتر ثبضس تب پیچ زاذل
هْرُ ثچرذس؟ 2

 - 7هٌحٌی همبثل از تست يک چرخ زًسُ ثسست آهسُ است .رٍش آزهبيص ٍ ًبم
زستگبُ را ًَضتِ ٍ ًتبيج آى را تحلیل ًوبئیس2.5 .

ًَ - 8ع ٍ همسار ػیت لطؼِ هطبّسُ ضسُ زر تساذل سٌجی زر ضكل همبثل را ثٌَيسیسًَ .ر تبثیسُ
ضسُ ًبرًجی ثب طَل هَج  0.6 µmهی ثبضس2.

 - 9ػجبرات زير را ثِ زثبى زيگر ثرگرزاًیس )1( :رزٍُ ،سرزًسُ ،تراز ،گبم
Comparator,Pivot, Runout, Clearance

هَفك ثبضیس

