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

اعالم ًورات ٍ پبسرگَیی زر سبیت

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

تبرید 94/3/28
سئَاالت زرس  :سیستن ّبی اًسازُ گیری ٍ آزهبیشگبُ

هست زهبى اهتحبى  80 :زلیمِ
هٌبثع ٍ اهىبًبت هجبز زر جلسِ :هبشیي حسبة هٌْسسی

ٍزارت علَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری
زاًشگبُ فٌی ٍ حرفِ ای

رشتِ تحصیلی :وبرزاًی سبذت ٍ تَلیس.
ًبم هسرس  :عٌبیت اهلل ززیبًی
تبرید اهتحبى  :یه شٌجِ  94/3/24سبعت 8

دانشکده فنی مشهد( شهید منتظری)

وَتبُ ٍ هفیس ثَزى پبسرْب اهتیبز زارز ٍ ثرعىس .ایي اهتحبى ً 18ورُ ٍ آزهَى ّبی والسی ً 2ورُ زارًس.
𝟔𝟎±𝟎.
𝟔𝟏 𝟒𝟕+𝟎.ثب یىسیگر زر گیر هی ثبشٌس .هطلَثست :اًسازُ ّبی
 - 1یه هیلِ ثب اًسازُ 𝐦𝐦
𝟕𝟒 ٍ یه سَراخ ثب اًسازُ 𝟔𝟎−𝟎.

اسوی ،اًحرافبت ٍ تلراًس هیلِ ٍ سَراخ ٍ ّوچٌیي همبزیر ٍ ًَع اًطجبق .سیستن ثجَت زر صَرت ٍجَز وسام است؟
 - 2ثرای اًتربة تلراًس یه لطعِ از جسٍل تلراًس ّب چِ عَاهلی ثبیس زر زست ثبشس؟
 - 3زٍ ًَع تلراًس ٌّسسی لٌگی ٍ هفَْم آى ّب را زر شىل همبثل تعریف ًوبئیس.
 - 4اًسازُ گیری ثِ چِ هعٌی است؟
 - 5لطر هتَسط یه پیچ  M16*2ثبیستی ثبرٍش سِ هیلِ هَرز ثررسی لرار گیرز .لطر هیلِ ای پیشٌْبزی ،رٍش وبر ٍ همبزیر را
ثٌَیسیس2/5 .
 - 6یه چرخ زًسُ ثب  ٍ m=3 ٍ Z=35زاٍیِ فشبر  20زرجِ تَسط هیىرٍهتر فه ثشمبثی هَرز اًسازُ گیری لرار گرفتِ است .اگر
تعساز زًسُ پر ثیي زٍ فه  K=4زًسُ ثبشس ،هحبسجبت الزم را اًجبم زّیس .همساری وِ هیىرٍهتر اًسازُ هیگیرز چِ ًبم زارز؟ 3
 - 7یه زم چلچلِ ذبرجی هَرز اًسازُ گیری لرار گرفتِ است .اًسازُ گیری ّب هطبثك جسٍل زیراست .وِ زر آى dلطر هیلِ ٍ L
اًسازُ پشت تب پشت هیلِ ّب ّستٌس .اٍال زاٍیِ زم چلچلِ  ، αزّبًِ وَچه  ٍ Lsزّبًِ ثسري  Lbآى را حسبة وٌیس3 .
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- 8عس زثری  Rtچگًَِ از ًوَزار زثری ثسست هی آیس ٍ هٌبست چگًَِ زثری هی ثبشس؟
 - 9رٍشی ثرای اًسازُ گیری زاٍیِ یه هررٍط ذبرجی ثِ ووه گیج ثلَن ٍ یه جفت هیلِ اًسازُ گیری ارائِ ًوبئیس .سپس ثب
استفبزُ از اًسازُ ّبی گرفتِ شسُ راثطِ آى را استرراج (اثجبت) ًوبئیس2 .

هَفك ثبشیس

