ثبسوِ تعبلی
سئَاالت اهتحبى زرس آزهبیطگبُ اًسازُ گیری ٍ کٌترل کیفیت
هٌْسسی صٌبیع زاًطگبُ فرزٍسی هطْس
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

ضوبرُ زاًطجَیی :

هست زهبى اهتحبى  80:زلیمِ

ًبم هسرس :ززیبًی

تبرید اهتحبى 95/3/16 :سبعت 13

هٌبثع ٍ اهكبًبت هجبز زر جلسِ :هبضیي حسبة هٌْسسی

لطفب زر ّویي ثرگِ یب پطت آى پبسد زّیس.کَتبُ ٍ هفیس ثَزى پبسرْب اهتیبز زارز ٍ ثرعكس .اهتحبى ً 16ورُ ٍ آزهَى ّبی کالسی 4
ًورُ زارًس.
1

𝟎𝟏𝑯𝟔𝟒
 -ثر رٍی یك ًمطِ عجبرت 𝟏𝟏𝒇

شکر ضسُ است .اگر  ٍ es=-25μmتلراًس سَراخ  ٍ T=100μmتلراًس هیلِ  60زرصس

ثیطتر سَراخ ثبضسهطلَثست:
اثعبز هیلِ ٍ سَراخًَ ،ع ٍ همبزیر اًطجبق ،اثعبز یك گیج کِ سَراخ را کٌترل کٌس3.

 - 2زیٌِ ثٌسی ذط کص یك زاٍیِ یبة اًٍیَرسبل  1زرجِ استٍ .رًیِ ای طراحی کٌیس کِ تب زیٌِ ثٌسی  4زلیمِ را ًوبیص زّس.
زاٍیِ ' 16°,44را رٍی آى ًطبى زّیس2 .
- 3ضكل ،تعریف ٍ ًحَُ ًوبیص تلراًس ٌّسسی گرزی را ضرح زّیس2 .
- 4یك ریٌگ (پَلی) ضكستِ زاذلی ثِ کوك هیلِ ّبی اًسازُ گیری ،هَرز اًسازُ گیری لرار گرفتِ است .فبصلِ هیلِ ٍسط تب زٍ
هیلِ هجبٍر  h=2.56mmثسست آهسُ است .اگر لطر هیلِ  8mmثبضس ،لطر پَلی ضكستِ ٍ زلت رٍش اًسازُ گیری را ثسست
آٍریس 2/5
- 5عجبرت  M24*2.5 4g6gرا تَضیح زازُ ٍ همسار لطر هتَسط آى را پیسا کٌیس2 .

 - 6يک چرخدنده ي 63دندانه با مدول  m=2.5 mmو زاويه فشار  20درجه تَسط هیلِ ّبی اًسازُ گیری کٌترل هی ضَز .لطر
هیلِ ّب را حسبة کٌیس .پطت تب پطت هیلِ ّب ٍلتی ثیي  19زًسُ لرار گرفتِ اًس چمسر است .اگر از هیلِ ثِ لطر d=4mm

استفبزُ ضَز چِ تبثیری زر اًسازُ گیری ذَاّس زاضت؟ 2/5

 - 7الگَی حبصل از تساذل سٌجی یك لطعِ ثِ صَرت زٍایر ّن هرکس ٍ ّن فبصلِ ثسست آهسُ است .تعساز زایرُ ّب 18عسز ٍ
ًَر تبثیسُ ضسُ ًبرًجی ثب طَل هَج  0.6 µmهی ثبضس .عیت سطح چیست ٍ چگًَِ هی ضَز فْویس همعر است یب هحسة2 .

هَفك ثبضیس

