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

اػالم ًورات ٍ پبسرگَيی زر سبيت

شوبرُ زاًشجَيی ...................................... :

رٍز 94/10/23

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

ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری
زاًشگبُ فٌی ٍ حرفِ ای

زاًشىسُ فٌی هشْس(شْیس هٌتظری)

رشتِ تحصیلی :وبرشٌبسی سبذت ٍ تَلیس.
ًبم هسرس  :ػٌبيت اهلل ززيبًی
تبريد اهتحبى  94/10/16 :سبػت 11

کوتاه و مفیذ بودن پاسخها امتیاز دارد و برعکس .امتحان  18نمره و آزمون هاي کالسي  2نمره دارنذ.
 - 1يه زست هیلِ ٍ سَراخ ثب اًسازُ اسوی  40 mmثب سیستن هیلِ هجٌب ثب ّن زرگیرًس .تلراًس هیلِ  ٍ T=46 µmاًحراف
سَراخ هتمبرى است .اگر تلراًس هیلِ ٍ سَراخ ثب ّن ثراثر ثبشٌس اثؼبز هیلِ ٍ سَراخ ٍ همبزير اًطجبق را هحبسجِ ًوبئیس .اًحراف
هیلِ ٍ سَراخ را ثب حرف هٌبست پیشٌْبز ًوبئیس3 .
 - 2تلراًس ٌّسسی ّن هحَری ٍ ّن هروسی چگًَِ ًوبيش زازُ هی شَز ٍ چِ هفَْهی
زارز؟ ثب وسام تلراًسْب زر ارتجبط است؟ 2
- 3ثرا ی وٌترل يه سَراخ ثِ لطر  46±0.2 mmثِ چِ گیجی ًیبز است؟ هشرصبت آى را
هحبسجِ ًوبئیس1/5 .

 - 4وام مقایسٍ گر شکل ريبري ي قسمتُای مختلف آن را بىًیسیذ .ایه مقایسٍ گر چگًوٍ
کالیبرٌ می شًد؟ 2/5
- 5يه پیچ ثِ هشرصبت  M24*3-4g6gزر زست است .اًحراف فَلبًی ايي پیچ
 ٍ es=0.048 mmتلراًس والس  6ثراثر  ٍ 0.370 mmزر والس  4ثراثر ثب  0.125 mmاست .همبزير هجبز لطر ثسري ٍ
هتَسط آى را تؼییي وٌیس2 .
 - 6هحبسجبت الزم ثرای وٌترل يه چرذسًسُ با  57دوذاوٍ ،مذيل  2/5میلیمتر ي زايیٍ فشار آن  20درجٍ بٍ کمك میکريمتر فك
بشقابی را اوجام دَیذ .میکريمت چٍ قسمتی از دوذاوٍ را کىترل می ومایذ ي در کجای دوذاوٍ قرار میگیرد؟2/5
ً- 7حَُ اًسازُ گیری ضربهت ( ارتفبع) يه گیج ثلَن ثِ ووه تساذل اهَاج ًَری را تَضیح زّیس2.
- 8اًسازُ گیری زثری ثب پبراهترّبی ارتفبػی ،فبصلِ ای (طَلی) ٍ ترویجی چِ هؼٌی زارز؟ تَضیح زّیس1/5 .
 - 9ػجبرات زير را ثِ زثبى زيگر ثرگرزاًیس )1( :رزٍُ ،گبم ،سَزى سبػت اًسازُ گیری ،ذطب
Cutoff, Precision, Flatness, Lever
هَفك ثبشیس

