ببسوِ تعبلی
سئَاالت زرس آزهبیشگبُ اًسازُ گیری ٍ کٌترل کیفیت

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

هست زهبى اهتحبى  60 :زلیمِ

شوبرُ زاًشجَیی :

هٌببع ٍ اهكبًبت هجبز زر جلسِ :هبشیي حسبة هٌْسسی

ًبم هسرس  :ززیبًی

رشتِ تحصیلی :هٌْسسی صٌبیع

تبرید اهتحبى  93/3/12 :سبعت  8صبح

لطفب زر ّویي برگِ یب پشت آى پبسد زّیس.
 - 1یک هیلِ بِ هشرصبت  65s7بب  ei=59 µmبب تلراًس  T=38 µmبب یک سَراخ بب شرط هبگسیون هتریبل زرگیر شسُ است.
 ITهیلِ ٍ سَراخ یكسبى است .ابعبز هیلِ ٍ سَراخًَ ،ع ٍ همبزیر اًطببق را هحبسبِ ًوبئیس2 .

 - 2تلراًس ٌّسسی ًشبى زازُ شسُ چیست؟ هستمل است یب ٍابستِ؟ ًبم ،تعریف ٍ رٍش
اًسازُ گیری آى را بٌَیسیس1 .

 - 3لطر یک لرص (پَلی) شكستِ هطببك شكل ببیستی بسست آیس .اگر اًسازُ
( Lپشت تب پشت هیلِ ّب) ٍ ( dلطر هیلِ ّبی اًسازُ گیری) هعلَم ببشٌس
رابطِ ای برای هحبسبِ ( Dلطر لرص شكستِ) استرراج ًوبئیس .اگر زر یک
اًسازُ گیری از هیلِ بِ لطر  d=10 mmاستفبزُ شسُ ٍ پشت تب پشت آى
 L=71.65بسست آهسُ ببشس ،لطر پَلی چمسر است؟ زر صَرتی کِ زرجِ
بٌسی ابسار اًسازُ گیری  0.05 mmببشس زلت رٍش را هحبسبِ ًوبئیس1 .

 - 4زٍ رٍش اًسازُ گیری لطر هتَسط پیچ هتریک زًسُ هثلثی ایسٍ را تَضیح زّیس .ابسار ّبی هَرز استفبزُ را ًبم برزُ ٍ رابطِ
همبزیر را بٌَیسیس1.

 - 5یک چرخ زًسُ بب تعساز زًسُ  ٍ Z=35هسٍل  m=3بب زاٍیِ فشبر  20زرجِ تَسط هیلِ ّبی اًسازُ گیری کٌترل هی شَز .لطر
هیلِ ّب را حسبة کٌیس .هیلِ زر کجبی ز ًسُ لرار هی گیرز؟ پشت تب پشت هیلِ ّب ٍلتی بیي  11زًسُ لرار گرفتِ اًس چمسر
است؟ 1.5
 - 6بب رسن یک شكل شرایط ایجبز تساذل بب کوک شیشِ ترت ًَری را ًشبى زّیس .اگر زاٍیِ شیشِ زیبز شَز تعساز ذطَط زیسُ
شسُ بر رٍی لطعِ زیبز هی شَز یب کن؟ چرا؟ 1

 - 7زر زبری همبیسِ ای چِ پبراهترّبیی از ًوًَِ ٍ لطعِ یكسبى است؟ 0.5
هَفك ببشیس

