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

اعالم ًورات ٍ پبسرگَیی زر سبیت

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

تبرید 95/4/3
سئَاالت زرس  :سیستن ّبی اًسازُ گیری ٍ آزهبیشگبُ

هست زهبى اهتحبى  80 :زلیمِ

ٍزارت علَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری

هٌببع ٍ اهكبًبت هجبز زر جلسِ :هبشیي حسبة هٌْسسی

زاًشگبُ فٌی ٍ حرفِ ای
دانشکده فنی مشهد( شهید منتظری)

رشتِ تحصیلی :کبرزاًی سبذت ٍ تَلیس.
ًبم هسرس  :عٌبیت اهلل ززیبًی
تبرید اهتحبى  :چْبرشٌبِ  95/3/26سبعت 8

لطفب پبسرْبی ذَز را کَتبُ ٍ هفیس بٌَیسیس .ایي اهتحبى ً 18ورُ ٍ آزهَى ّبی کالسی ً 2ورُ زارًس.
 - 1شكل همببل چِ تلراًس ٌّسسی را ًشبى هی زّس؟ هعٌی آى چیست ٍ چگًَِ هی
تَاى آى را اًسازُ گرفت؟ 2
𝟔𝟎±𝟎.
𝟔𝟏 𝟒𝟕+𝟎.بب یكسیگر زر
 - 2یك هیلِ بب اًسازُ 𝐦𝐦
𝟕𝟒 ٍ یك سَراخ بب اًسازُ 𝟎−𝟎.

گیر هی ببشٌس .هطلَبست3 :
 اًسازُ اسوی ،اًحرافبت ٍ تلراًس هیلِ ٍ سَراخ همبزیر اًطببق ٍ ًَع آى سیستن ثبَت زر صَرت ٍجَز - 3برای اًسازُ گیری یك پیچ  M32*4از هیلِ ّبیی بِ لطر  G=2.309 mmاستفبزُ شسُ است .کسام لسوت پیچ بب ایي رٍش
اًسازُ گیری هی شَز؟ چِ ٍسیلِ ای اًسازُ گیری را اًجبم هی زّس ٍ همسار صحیح پشت تب پشت
هیلِ ّب چِ همسار ببیس ببشس؟ 2/5
 - 4برای اًسازُ گیری زاٍیِ شكل همببل از سِ هیلِ یكسبى بِ لطر  d=10 mmاستفبزُ شسُ است.
اگر  ٍ k=8.67 mmزیٌِ بٌسی ابسار هَرز استفبزُ  a=0.02 mmببشس زاٍیِ را هحبسبِ ٍ زلت
اًسازُ گیری زاٍیِ را بسست آٍریس2/5 .

- 5یك چرخ زًسُ بب  ٍ m=3 ٍ Z=35زاٍیِ فشبر  20زرجِ لرار است تَسط هیلِ ّبی اًسازُ گیری کٌترل شَز .هطلَبست لطر
هیلِ ّب ٍ اًسازُ پشت تب پشت آًْب برای 3 .n=21
 - 6هعٌی زیٌِ بٌسی ،زلت ٍ صحت چیست؟1/5
- 7شكل زبری یك لطعِ زر اذتیبر است .زبری بب هعیبر  Rzچگًَِ از شكل
(هٌحٌی) بسست هی آیس؟ 1
- 8یک پولی شکسته به کمک یک جناقی ماننذ شکل انذازه گيري می شود .در این
عمل مقذار  hکه فاصله باالي ميله انذازه گيري به قطر  dتا زیر پولی به قطر D
است انذازه گيري شذه و سپس با روابطی مقادیر  kو  Dقطر پولی بذست می
آیذ .با ترسيم شکل مناسب این روابط را استخراج نمائيذ2/5 .

هَفك ببشیس

