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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1389- 90سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 استفاده از ماشین حساب مجاز بوده است. |دقیقه  75مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 مهندسی مدیریت پروژه مدیریت اجرایی، صنایع، مهندسی  مهندسیرشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 ؟نیستکدام یک از دسته مواد زیر جز پلیمرها  

 د) مواد دیرگداز    ج) االستومرها   هاي گرما سختب) پالستیک   هاي گرما نرمالف) پالستیک

 گیرد؟مته زنی در کدام حوزه فرآیند ساخت تولید قرار می 
 د) پرداخت سطح   برداريبراده ج)       دهیب) فرم     دهی اولیهالف) شکل

 شود؟بندي فلزات تجاري کمتر دیده میکدام گونه ساختاري در تقسیم 
 HCPد)     ج) آلوتروپ         FCCب)         BCCالف) 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جز عیوب خطی  
 د) نابجایی مختلط   ج) نابجایی پیچی     ايب) عیوب الیه     ايالف) نابجایی لبه

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 است. FCCگراد به وجود آمده و داراي شبکه درجه سانتی 910ی الف) آهن آلفا در دماي طبیع

 است. BCCب) آهن گاما داراي شبکه کریستالی 
 است. BCCج) آهن دلتا داراي شبکه کریستالی 

 باشد.اي رنگ متمایل به سفید مید) آهن خالص تا حد زیادي سخت بوده و نقره

 ها ... یتوزکامپ 
 باشد.یب شیمیایی از دو یا چند ماده اصلی هستند که یکی به عنوان زمینه ماده دیگر مطرح میالف) ترک

 باشند.دهنده میب) داراي نسبت استحکام به وزن باالتري نسبت به هریک از مواد تشکیل
 گیرند.هاي فلزي قرار میبندي کامپوزیتکربن جز طبقه -ج آلیاژهاي آهن

 د) همه موارد صحیح است.

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 اند.اي شامل ذراتی از عنصر و یا ترکیبی غیر از عنصر یا ترکیب فاز زمینههاي ذرهالف) کامپوزیت

 کند.هاي الیافی، الیاف تنش اعمالی را به زمینه منتقل میب) در کامپوزیت
 کننده جهت میرایی تنش وجود داشته باشد.زندگی میان ماده زمینه و تقویتهاي زمینه پلیمري و فلزي باید اندکی لغج) در کامپوزیت

 اي از لحاظ خواص مکانیکی و فیزیکی همسانگرد هستند.هاي الیهد) کامپوزیت

)اي به میزان منحنی کرنش واقعی ماده  )0.51000 siσ ε= Ρی آن داده شده است. میزان حد نهایی استحکام کششی نهای
 چقدر است؟

 5900د)      42850ج)       6532ب)      710/7الف) 
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 صحیح است؟ه کدام گزین 
 الف) مقاومت ماده نسبت به تغییر شکل یا خمیدگی االستیکی را سفتی یا صلبی گویند.

 د.اي که تحت بار تغییر شکل کمی نشان دهد، سفتی بیشتري دارب) ماده
 تر است.بزرگتر باشد ماده سفت Eج) هرچه 

 د) همه موارد صحیح است.

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 که گسسته شود.دهنده توانایی ماده در تحمل مقداري تغییر شکل دائمی است بدون آنالف) پالستیسیته یا خمیرایی یک ماده نشان

 یابد.ت کاهش میب) پالستیسیته با افزایش درجه حرار
 تواند قبل از ناحیه االستیک ایجاد شود.ج) تغییر شکل پالستیک می

 د) در فرآیندهاي سردکاري پالستیسیته اهمیت چندانی ندارد.

 ه صحیح است؟کدام گزین 
 سیم نازك شود.دهد، به قدري کشیده شود که مانند یک خواري خاصیتی است که به ماده امکان میالف) چکش

 خوار است.اي چکشب) فوالد سخت ماده
 شود.ج) شکنندگی یک ماده: با تغییر شکل قابلیت شکستن آن زیاد می

 باشد.د) استحکام کششی مواد شکننده، بخش زیادي از استحکام فشاري آن می

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 برجهندگی عبارت است از ظرفیت یک ماده براي جذب انرژي به طور االستیک.الف) 

 شود.تواند در یک جسم تا پایان مرحله االستیک ذخیره شود، برجهندگی گواه نامیده میب) حداکثر انرژي که می
 باشد.ج) ضریب برجهندگی، برجهندگی گواه در واحد حجم می

 د) تمامی موارد صحیح است.

 صحیح است؟ کدام گزینه 
 هاي نازك.پذیري یا مالیبلیته یک ماده عبارتست از قابلیت تبدیل شدن آن ماده به ورقالف) تورق

 خوارند.پذیر و چکشب) آلومینیوم، مس، قلع و سرب فلزات تورق
 ج) سرب به راحتی نورد شده و قابلیت کشیدگی به شکل سیم را دارد.

 شود.پذیري یک خاصیت کششی محسوب میخاصیت فشاري و تورق خواري یکد) چکش

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 کند.اي که در یک جسم قبل از استحکام کششی جذب میالف) چقرمگی یا تافنس معیاري است براي انرژي

 ند.بایست شوك و لرزش تحمل کنهایی است که میب) تافنس معیار خوبی براي سازه
 ج) چقرمگی شیشه از فوالد فرم بیشتر است.

 کدامد) هیچ
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پوند و  6200اینچ و نقطه تسلیم  2اینچ و طول  505/0به منظور تست کشش در یک نمونه فوالد کم کربن به قطر نمونه  

 )89 -90سال اول پوند، میزان تنش تسلیم چقدر است؟ (نیم 6800نقطه شکست 
 psi 59/924د)    psi 93/2 × 710ج)    psi 64/29955ب)    psi  16/30954الف) 

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 شود.اي صلب بین دو صفحه هموار سنجیده میالف) استحکام فشاري توسط تست فشار و معموالً به وسیله فشردن یک نمونه استوانه

 اي شدن به دلیل وجود اصطکاك زیاد در مجاورت صفحات فشارآورنده است.ي بشکهپدیدهب) 
 ج) استفاده از تست فشار براي مواد ترد مناسب نیست. 

 تر از حالت کشش است.کرنش در حالت فشار آسان -هاي تنشدست آوردن منحنید) به

 زینه صحیح است؟کدام گ 
 ها در صفحات فلزي و برش فلزات اهمیت دارد.ي پیچش، در حین پانچ سوراخپدیدهالف) 

 شود.ب) براي مشخص کردن خواص برش از قسمت پیچش استفاده می
 ابلیت آهنگري فلزات مهم است.هاي جامد در دماهاي باالتر در تخمین قبراي شکست میله φج) زاویه چرخش

 د) همه موارد

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 ها و کاربیدها مشابه نمونه فوالدي است.الف) تهیه نمونه استاندارد در مواد ترد مانند سرامیک

 ب) تست متداول براي مواد شکننده، تست کشش است.
 ینی نمونه کششی و در سطوح باالیی آن فشاري است.هاي طولی در سطوح پائج) در تست خمش، تنش

 د) وجود عیوب سطحی و شکاف در تست خمش بر خالف تست کشش داراي اهمیت چندانی نیست.

 اي برخوردار است؟در فرآیند فلزکاري با سرعت باال کدام نوع استحکام از اهمیت ویژه 
 د) استحکام کششی   ج) استحکام پیچشی   ايب) استحکام ضربه   الف) استحکام خمشی

 شود؟از تست ایزو جهت تعیین چه نوع استحکامی در نمونه استفاده می 
 د) پیچشی      ج) خمشی      ب) ضربه     الف) کششی

 شود؟یتعیین میزان سختی مواد کدام تست انجام مبراي  

 د) تست ویکرز    ج) موارد الف و د    ب) تست چارپی    تست برینل الف)

 برداري است؟کدام یک از موارد زیر جزء معایب براده 
 ب) فرآیند انجام آن طوالنی است.       کند.می الف) تولید براده (ضایعات)

 د) همه موارد  کند.دهی انرژي بیشتري مصرف میج) نسبت به فرم

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 شوند.الف) تنگستن، کرم و وانادیم به عنوان پایه فوالدهاي تندبر به عنوان ابزار برش استفاده می

 تري هستند.کاري داراي سرعت برش پایینکاربیدها در فرآیند برشها نسبت به ب) سرامیک
 شود.ج) براي تولید براده پیوسته از فلزات نرم استفاده می

 توان با افزایش سرعت برش کاهش داد.د) براده لبه انباشته را می
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 ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 شوند.بر شناخته میهاي آنتیغ اره مستقیم با جنس نسبتاً سخت با طولی محدود و داراي دندانه در یک طرف به تیغ ارهالف) 

 ها روي محیط آن سوارند.اي غیرصلب است که دندانهب) اره گرد داراي یک صفحه دایره
 شود.زنی استفاده میج) براي سوراخ در قطعات فلزي از عملیات مته

 کدامد) هیچ

  ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 تر است.زنی بیشبرداري در فرزکاري از متهالف) سرعت براده

 شود.درجه تراشیده می 90تا  60کاري مخروطی مدخل سوراخ تا عمق معینی به صورت مخروطی با زاویه ب) در قرینه
 شود.هاي سوراخ از عملیات برقوزنی استفاده میلی کردن دیوارهج) براي ایجاد دقت زیاد، اندازه کردن و تمیز و صیق

 شود.د) از عملیات قالویز تکمیلی براي شکل نهایی رزوه استفاده می

 ؟نیستگري گریز از مرکز کدام یک از موارد زیر جزء ریخته 
 چرخشیگري نیمهب) ریخته   گري گریز از مرکز حقیقیالف) ریخته

 گري مجوفد) ریخته        گریزيج) میان

 ؟نیستگري کدام یک از موارد زیر جزء نقایص ریخته  
 د) طرح قالب    هاج) ناپیوستگی     هاب) حفره    الف) زواید فلزي

 ؟نیستکدام مورد صحیح   
 ها هستند.نوع قالبترین ترین و ارزاني تر از متداولهاي ماسهالف) قالب

 اي است.گیري ماسهترین نوع قالبگیري روباز سادهب) قالب
 گري قطعات پیچیده مناسب نیست.گیري گودالی مسدود، براي ریختهج) قالب

 شود.روبی در درجه استفاده مید) از ماسه پشت بند براي پر کردن فضاي پشت ماسه

 شدنی:گیري با مدل مصرفدر فرآیند قالب  
 اي استفاده نمود.ب) باید از جعبه ماهیچه  شود.ها باعث کند شدن فرآیند میالف) استفاده از این مدل

 د) کاربردهاي رایج این فرآیند در تولید سرسیلندر است.    شده یکنواخت دارند.گی سطوح تمامج) قطعات ریخته

 ؟نیستبراي کاهش نیروهاي نورد کدام روش مناسب  
 ترهایی با قطعه کوچکب) استفاده از غلتک      الف) کاهش اصطکاك در محل تماس غلتک

 د) انجام نورد در دماهاي باالتر       ج) افزایش نرخ کاهش ضخامت نمونه

 ؟نیستکدام گزینه صحیح   
 دهند.تر نیروها و توان مورد نیاز را کاهش میهاي با قطر کوچکاي، غلتکهاي نورد چهارغلتکی و نورد خوشهستمالف) در سی

 ب) براي نورد ورق نازك فلزات با استحکام باال، نورد سرد مناسب است.
 ج) براي نورد ورق نازك فلزات با استحکام پایین، نورد سرد مناسب است.

 شود.آهنی معموالً بدون حضور روانکارها انجام مید) نورد گرم آلیاژهاي 
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 ؟نیستکدام گزینه مناسب   

 شود.زنی چرخشی استفاده میهاي طویل از فرآیند سنبهالف) براي تولید لوله

 شود.زنی چرخشی لوله استفاده میهاي گردان جهت سنبهب) از غلتک
 تر است.اندازي خطوط نورد نسبت به سایر فرآیندها ارزانراهج) 

 گیرد.هاي مخروطی صورت مید) آهنگر غلتکی براي تولید شفت

 ؟نیستکدام گزینه صحیح   
 ي تغییر شکل پالستیک ساده هنگام عملیات نورد تأثیر دارد.الف) روانکاري در نحوه

 زنی کرد.ها را سنگتوان آنشده، میهاي نورد، با فوالد سختب) در صورت فرسایش قالب
 باشد.دهی سرد میج) فرآیند نورد پیچ، شکل

 پذیر نیست. هاي فوالدي با استفاده از فرآیند نورد مورب امکاند) تولید ساچمه

 ؟نیستکدام گزینه صحیح   
 شود.پیچ مغناطیسی سریعاً تخلیه میشده در یک خازن از طریق یک سیمخیرهدهی پالس مغناطیسی، انرژي ذالف) در شکل

 پذیر است.دهی انفجاري انعطافب) فرآیند شکل
 دهی سنتی متفاوت است.هاي شکلشوند، از روشج) خواص مکانیکی قطعاتی که با روش انفجاري شکل داده می

 شود.هاي گرد براي کاهش ضخامت دیواره لوله استفاده میها بر روي مندلدهی چرخشی، لوله، از غلتکدر شکلد) 

 کدام گزینه صحیح است؟  
 شود.الف) در فرآیند اکستروژن معموالً شمش گردي از درون یک قالب رانده می

 کند.له حرکت میب) در فرآیند اکستروژن معکوس، قالب به طرف می
 ج) در اکستروژن جانبی فشار، عمود بر جهت خروج ماده است.

 د) همه موارد صحیح است.

 ؟نیستکدام گزینه صحیح   
 یابد.الف) در فرآیند کشش، سطح مقطع یک میله یا سیم در نتیجه کشیده شدن از درون قالب کاهش می

 یابد.تر باشد، میزان نیروي کشش کاهش مییشب) هرچه میزان کاهش سطح مقطع ب
 توان به وسیله کشش کاهش داد.هاي تولیدشده توسط فرآیند اکستروژن را میج) قطر لوله

 هاي بسیار نازك را با استفاده از روش کشش تولید کرد.توان سیمد) می

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 گیرد.بسیار دورتر از منطقه جوش قرار دارند، در حین جوشکاري در معرض تغییر ساختاري قرار نمیهایی از فلز که الف) بخش

 شود.ب) نسبت استیلن و اکسیژن در مخلوط گازي عامل مهمی در جوشکاري با گاز و اکسیژن محسوب می
 گذارند.تأثیر می 2HAیه ج) خواص فیزیکی نظیر گرماي ویژه و میزان هدایت گرمایی فلز نیز بر اندازه خواص ناح

 د) فرآیند انجام جوش در مدت زمان کوتاهی قابل انجام است.
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 نیست؟کدام گزینه صحیح  
 شود.) براساس نفوذ مواد شیمیایی در فلزات و خورده شدن فلز توسط این مواد ایجاد میCMکاري شیمیایی (الف) ماشین

 شود.عمقی بر روي صفحات ایجاد میهاي کمتگیب) در فرزکاري شیمیایی تورف
 شود.زنی شیمیایی براي تولید اشکال ساده استفاده میج) از پولک

 شود.زنی فوتوشیمیایی استفاده مید) براي تولید صفحات ظریف از روش پولک

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  
 شود.رنگ نور به وسیله طول موج آن مشخص میالف) 

 هاي گوناگون تشکیل شده است.ب) نور سبز از طول موج
 ترین خصوصیت نور لیزر در مقایسه با دیگر منابع نوري است.ج) همدوسی اساسی

 د. همه موارد صحیح است.

 کاري با فشار آب است؟کدام مورد جزء مزایاي ماشین  
 د) همه موارد   ج) بدون حرارت بودن    ب) تولید پلیسه کم  زیستلف) سالمتی محیطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 الف ب الف د الف الف د الف الف ب الف ب ج ج د گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 ج ج ج د د الف ب ب د ج ب ب ج د د گزینه صحیح
      40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شماره سؤال
      د ب ج د ب د ج ب ج ج گزینه صحیح
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