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

اعالم ًوزات ٍ پبسرگَیی زر سبیت

شوبرُ زاًشجَیی ...................................... :

رٍس سِ شٌجِ تبرید 93/4/3
سئَاالت زرس  :سیستن ّبی اًساسُ گیزی ٍ آسهبیشگبُ

هست سهبى اهتحبى  80 :زلیمِ
هٌبثع ٍ اهىبًبت هجبس زر جلسِ :هبشیي حسبة هٌْسسی

ٍسارت علَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری
زاًشگبُ فٌی ٍ حزفِ ای

رشتِ تحصیلی :وبرزاًی سبذت ٍ تَلیس.
ًبم هسرس  :زسیبًی
تبرید اهتحبى  :سِ شٌجِ  93/3/27سبعت 8

دانشکده فنی مشهد(شهید منتظری)

وَتبُ ٍ هفیس ثَزى پبسرْب اهتیبس زارز ٍ ثزعىس .ایي اهتحبى ً 18وزُ ٍ آسهَى ّبی والسی ً 2وزُ زارًس.
 - 1اًساسُ هجبس یه سَراخ  63.928 - 63.958است .ایي سَراخ ثب هیلِ  64h7زرگیز شسُ است .اگز تلزاًس هیلِ ٍ سَراخ یىی
ثبشس ،اًساسُ اسوی ٍ اًحزاف ّبی سَراخ را ثسست آٍریس .اًحزاف ّب ٍ ثشرگتزیي ٍ
وَچىتزیي اًساسُ هجبس هیلِ را ًیش هحبسجِ ًوَزُ همبزیز اًطجبق را ثسست اٍریس4 .
 - 2شىل همبثل چِ تلزاًس ٌّسسی را ًشبى هی زّس؟ هعٌی آى چیست ٍ چگًَِ هی
تَاى آى را اًساسُ گزفت؟ 2
- 3لطز هتَسط یه پیچ  M16*2ثبیستی ثبرٍش سِ هیلِ هَرز ثزرسی لزار گیزز.
لطز هیلِ ای پیشٌْبزی ،رٍش وبر ٍ همبزیز را ثٌَیسیس2/5 .
- 4وَلیس چزخ زًسُ چِ چیشی را اًساسُ گیزی هی وٌس؟ رٍش وبر را تَضیح زازُ ٍ ثزای چزخ زًسُ ثب  ٍ m=2.5 ٍ Z=39ساٍیِ
فشبر  20زرجِ هحبسجبت السم را اًجبم زّیس3 .
- 5یه زم چلچلِ زاذلی هَرز اًساسُ گیزی لزار گزفتِ است .اًساسُ گیزی ّب هطبثك جسٍل سیزاست .وِ زر آى  dلطز هیلِ ٍ L
اًساسُ زاذل هیلِ ّستٌس .اًساسُ گیزی اٍل تَسط گیج ثلَن اًجبم شسُ است .اٍال ساٍیِ  ، αزّبًِ ثشري  ٍ Lbزّبًِ وَچه
 Lsزم چلچلِ را حسبة وٌیس .ثبًیب تزویت گیج ثلَن هَرز استفبزُ زر اًساسُ گیزی اٍل را ارائِ ًوبئیس3 .
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- 6سِ ًَع عسز سثزی راًبم ثجزیس1/5 .

- 7ثزای اًساسُ گیزی ساٍیِ شىل همبثل اس سِ هیلِ استفبزُ شسُ است .ثب عالهت گذاری
هٌبست ًحَُ هحبسجِ آى ٍ هحسٍزُ اًساسُ گیزی ساٍیِ را ًشبى زّیس2 .

هَفك ثبشیس

