نام و نام خانوادگی ................................... :

اعالم نمرات و پاسخگويی در سايت

شماره دانشجويی ...................................... :

روزچهارشنبه 96/4/7

رشته تحصیلی :کارشناسی ساخت و تولید.

سئواالت درس  :سیستم های اندازه گیری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدت زمان امتحان  08 :دقیقه
منابع و امكانات مجاز در جلسه :ماشین حساب مهندسی

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشكده فنی مشهد(شهید منتظری)

نام مدرس  :عنايت اهلل دزيانی
تاريخ امتحان  96/3/31 :ساعت 0:38

لطفا کوتاه و مفید پاسخ دهید .امتحان  10نمره و آزمون های کالسی  2نمره دارند.

𝟕𝐇𝟗𝟑 مشخص شده است .تلرانس سوراخ  25µmو تلرانس میله  16µmاست .اول سیستم ثبوت
 -1انطباق دو قطعه با عبارت 𝟔𝐬𝐣
را بررسی کنید .دوم مقادير سوراخ و قطعه را بدست آوريد .سوم از عبارت نوع انطباق را حدس زده سپس مقادير انطباق را
بدست آوريد و نشان دهید حدس شما درست بوده است3 .
 -2شكل روبرو قسمتی از يک مقايسه گر را نشان میدهد .نام قسمتهای هفت گانه و طرز کار
آن را شرح دهید2/5 .
 -3کالیبراسیون چیست؟ در گزارش کالیبراسیون چه مواردی ذکر می شود؟ (چهار مورد
اصلی) 1/5
 -4خطای زاويه رزوه يک پیچ به مشخصات  M20*2.5 6gعبارتست از :
 . δθ=30’=0.0087RADاين خطا چگونه بر روی مهره جبران خواهد شد؟ اگر دو طرف
رزوه اين خطا را داشته باشند چطور؟ اگر خطاها منفی باشند چه اتفاقی می افتد؟ 2/5
 -5نام دستگاه تست عمومی چرخدنده را نوشته و نتايج حاصل از آن را با رسم شكل تشريح کنید2/5 .
 -6شكل روبرو سطح يک تكه اندازه گیری در عمل تداخل سنجی را نشان
می دهد .اگر طول موج نور تابیده شده  λ=0.68 μmو نسبت d/D=0.3
باشد ،نوع و مقدار عیب را مشخص نمائید2 .
 -7در اندازه گیری زبری ،معیار  Raچه تعريفی دارد؟ توضیح دهید1/5 .
 -0تلرانس هندسی شكل مقابل را معرفی نموده روش اندازه گیری آن را بنويسید1/5.

 -9عبارات زير را به زبان ديگر برگردانید )1( :تراز ،انطباقات ،ارتفاع سردنده ،رزوه
Lever, thread, Vernier caliper, Clearance,

موفق باشید

