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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  94/3/19 :سبػت 11

کوتاه و مفیذ بودن پاسخها امتیاز دارد و برعکس .امتحان  18نمره و آزمون هاي کالسي  2نمره دارنذ.
 - 1يک زست هیلِ ٍ سَراخ ثب اًسازُ اسوی  65 mmثب سیستن ثجَت سَراخ ٍ ثب اًطجبق آزاز ثب يكسيگر زرگیرًس .تلراًس هیلِ ٍ
سَراخ  T=46 µmاست .اگر حسالل لمی اًطجبق  30 µmثبضس  ،اثؼبز هیلِ ٍ سَراخ ٍ همبزير اًطجبق را هحبسجِ ًوبئیس .اًحراف
هیلِ ٍ سَراخ را ثب حرف هٌبست پیطٌْبز ًوبئیس3 .
 - 2ذط کص يک ًَع کَلیس چرخ زًسُ زارای تمسین ثٌسی  0.5 mmهی ثبضس .اگر طراح ًیبز ثِ زلت  0.025 mmزر سیستن
ٍرًیِ زاضتِ ثبضس ،آى را طراحی ًوَزُ ٍ ػسز  6.65 mmرا زر آى ًطبى زّیس2 .
- 3هؼیبر زثری  Rzچگًَِ از هٌحٌی همیبس ضسُ زثری استرراج هی ضَز؟آيب ايي هؼیبر پبراهتری ارتفبػی است يب طَلی؟ 1/5
- 4رٍش  PGCٍ MZCثرای تفسیر ًتبيج حبصل از اًسازُ
گیری گرزی را هطبثك استبًسارز  BS3730ضرح زّیس2 .
 - 5ضكل رٍثرٍ هرثَط ثِ چِ همبيسِ گری هی ثبضس؟ ثسرگٌوبئی
آى چمسر است ٍ چگًَِ ثسست هی آيس؟ ًبم لسوتْبی ًطبى
زازُ ضسُ ( 6لسوت) را ثٌَيسیس2.

 - 6يک پیچ ثِ هطرصبت  M24*3-4g6gزر زست است .اًحراف
فَلبًی ايي پیچ  ٍ es=0.048 mmتلراًس کالس  6ثراثر  ٍ 0.370 mmزر کالس  4ثراثر ثب  0.125 mmاست .همبزير هجبز
لطر ثسرگ ٍ هتَسط آى را تؼییي کٌیس2 .
- 7ثرای کٌترل يک چرذسًسُ با  57دندانه و مدول  2/5میلیمتر از رٍش هیلِ ّبی اًسازُ گیری استفبزُ ضسُ است .اگر زاویه
فشار آن  20درجه باشد قطر و مقادیر پشت تا پشت میله ها براي  18 ، 9و  28دنده را بدست آورید .اگر از میله به قطر 4
میلیمتر استفاده شود زاویه فشار معادل بیشتر مي شود یا كمتر؟ چرا؟ 2.5
 - 8ضكل يب آرايص ذطَط زر لطؼِ ای کِ ػیت ًبتَازی طَلی ٍ ًبترتی را ًساضتِ ثبضس چگًَِ ذَاّس ثَز؟ زر ايي لطؼِ ًبتَازی
ػرضی ثِ چِ ضكل هطبّسُ هی ضَز؟2

 - 9گسارش کبلیجراسیَى حبٍی چِ هَارزی ثبيستی ثبضس؟ حسالل  4هَرز از هْن تريي آًْب را ًبم ثجريس.
 - 10ػجبرات زير را ثِ زثبى زيگر ثرگرزاًیس )1( :ضیطِ ترت ،اًطجبلبت ،تراز ،گبم
Roughness, accuracy, Runout, Clearance
هَفك ثبضیس

