
 

1 

 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ  1391- 92 مدوسال نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 120مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی)مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 رود؟از خواص مواد به شمار می دهی مواد جزو کدام یکگري و فرمقابلیت ریخته 

 د) خواص تولیدي   ج) خواص شیمیایی    ب) خواص فیزیکی   الف) خواص مکانیکی

 باشد؟کدام یک از فرآیندهاي ذیل جز فرآیندهاي پرداخت سطح می 
 د) نورد     زنیج) سنگ    کوبیب) ساچمه    تراشیالف) صفحه

 اکستروژن مربوط به کدام یک از فرآیندهاي ساخت و تولید است؟ فرآیند 
 د) پرداخت سطح    برداريج) براده      ب) اتصال     دهیالف) فرم

 چه تعداد همسایه نزدیک خواهد داشت؟ %68اتم فلزي با ساختار بلوري با راندمان اشغال فضاي هر  

 12د)        10ج)        8ب)       6 الف)

 تواند در حالت تعادل حرارتی به وجود آید کدام است؟عیب شبکه کریستالی که می تنها 

 یب شوتکید) ع    ج) عیب فرنکل   ب) عیب جاي خالی   عیب جانشینی الف)

 نشینی در یک شبکه کریستال عیب ......... نام دارد.یک جاي خالی همراه با یک عیب بینوجود  

 ) نابجایید      ج) شوتکی     نشینیب) بین     فرنکل الف)

 باشد؟چوپ پنبه جزو کدام دسته از مواد مهندسی می 
 د) آلی مصنوعی   ج) معدنی مصنوعی    ب) معدنی طبیعی    الف) آلی طبیعی

 باشد؟آهن گاما در چه دمایی به وجود آمده و داراي چه ساختاري می 
 است. FCCگراد به وجود آمده و داراي شبکه درجه سانتی 1400تا  910الف) از دماي 

 است. BCCگراد به وجود آمده و داراي شبکه درجه سانتی 1400تا  910ب) از دماي 
 است. FCCگراد به وجود آمده و داراي شبکه درجه سانتی 1539تا  1400ي ج) از دما

 است. BCCگراد به وجود آمده و داراي شبکه درجه سانتی 1539تا  1400د) از دماي 

 در فوالدهاي ضدزنگ حداقل مقدار کرم در فوالد براي حفاظت در برابر خوردگی بایستی .............. وزن کل باشد.  
 % 40 -% 30د)     % 12 -% 10ج)     % 24 -% 20ب)     % 5 -% 2الف) 

شوند، تر به هم متصل میتر و بزرگهاي طوالنیفرآیند شیمیایی که طی آن مونومرها با تکرار واحدها براي ساخت مولکول 
 شود؟چه نامیده می

 د) االستومریزاسیون      رفج) آمو     ب) ترموست   الف) پلیمریزاسیون

 نامند؟تواند تحمل کند را چه میحداکثر تنشی که یک ماده بدون تغییر شکل پالستیک می 
 د) حد نهایی    ج) استحکام نهایی   ب) کرنش مهندسی    الف) حد االستیک
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 کند؟کدام گزینه حد تناسب را به طور صحیح بیان می 
 کند.اي اشاره دارد که از آن به بعد تنش بیش از کرنش تغییر میلف) حد تناسب به نقطها

 کنند.اي اشاره دارد که از آن به بعد تنش و کرنش متناسب با هم تغییر میب) حد تناسب به نقطه
 کنند.میاي اشاره دارد که از آن به بعد تنش و کرنش دیگر متناسب با هم تغییر نج) حد تناسب به نقطه
 کند.اي اشاره دارد که از آن به بعد کرنش بیش از تنش تغییر مید) حد تناسب به نقطه

 باشد. کرنش واقعی در شروع گلویی شدن از نظر عددي برابر با ................ ماده می 
 د) چقرمگی    ج) ضریب صلبیت     ب) تنش نهایی    سختی -الف) توان کرنش

 ................ مدول یانگ است.لبیت براي اکثر مواد مقداري حدود ...ضریب ص 
 % 40د)       % 60ج)       % 20ب)      % 80الف) 

 شود؟هاي سختی یک نوع تست میکروسختی محسوب میکدام یک از تست 
 د) ویکرز      ج) نوپ      ب) راکول     الف) برینل

 کند؟را بیان می Bهاي ذیل مشخصات تست سختی سنجی به روش راکول کدام یک از گزینه 
 100kgب) ساچمه فوالدي با بار         10kgالف) ساچمه فوالدي با بار 

 100kgد) مخروط الماسی با بار         kg 10ج) مخروط الماسی با بار 

 باشد؟هاي دوتایی (دو عنصري) چه مواردي میمتغیرهاي موجود در نمودارهاي تعادلی سیستم 
 ب) درجه حرارت و غلظت     الف) تعداد عناصر شیمیایی و درجه حرارت

 د) زمان و درجه حرارت            ج) زمان و غلظت

 نام واکنش زیر کدام گزینه است؟ 

 شود.ذاب همراه با یک جامد در دماي مشخص و با ترکیب مشخص به یک جامد دیگر تبدیل مییک م

 تکتیکد) پري     ج) مونوتکتیک    ب) یوکتیک    الف) یوتکتوئید

 گردد؟هاي زیر اطالق میآستنیت به کدام یک از گزینه 
 bccگراد به صورت شبکه کریستالی نتیدرجه سا 911هاي پایین تا الف) آهن خالص در درجه حرارت

 گراد به صورت شبکه کریستالی مکعب مرکزداردرجه سانتی 1392ب) آهن خالص در دماي باالتر از 

 گراد به صورت مکعب با وجوه مرکزداردرجه سانتی 1392تا  911ج) آهن خالص در درجه حرارت 
 % کربن 6/67د) ترکیب کربن و آهن و تشکیل فازي با 

 شود؟کاهش سختی و تردي فاز مارتنزیت از کدام عملیات حرارتی استفاده می براي 
 دهید) نیتروژن    ج) نرمالیزه    سازيب) همگن   الف) بازپخت (تمپر کردن)

 شوند؟برداري به چند دسته کلی تقسیم میفرآیندهاي براده 
 دسته: برشی، سایشی، غیرسنتی 3ب)      تی، برشیدسته: سنتی، غیرسن 3الف) 

 دسته: برشی، سایشی، سنتی، غیرسنتی 4د)       دسته: برشی، سایشی، سنتی 3ج) 
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میلیمتر  20به قطر اي باشد. اگر از متهمتر بر دقیقه می 4/31براي سوراخ کردن یک نمونه چدن سرعت برشی مناسب   

 کاري مناسب چند است؟استفاده شده باشد، تعداد دور در دقیقه این مته براي سوراخ
 1000د)      700ج)      500ب)      300الف) 

 هاي ذیل به ترتیب چه نام دارند؟عملیات  

 ایجاد رزوه در داخل سوراخ -2  اندکی بزرگ کردن قطر سوراخ و افزایش دقت آن -1

 د) برقوزنی، قالویززنی   ج) قالویززنی، حفاري   کاري، برقوزنیب) خزینه  کاريالف) حفاري، خزینه

 چرخد.هم، حول محور قائم نیز می در ماشین ................، میز ماشین عالوه بر حرکات در سه جهت عمود بر  
 د) فرز افقی زانویی ساده   ج) فرز افقی یونیورسال   فرز عمودي متحركب)    الف) فرز مخصوص

 شود، کدام است؟قسمتی از راهگاه که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب می 
 د) حوضچه      ج) مخزن       ب) دریچه      الف) مجرا

 گري دایکاست است؟کدام یک از معایب فرآیند ریخته  
 ب) قطعات با اشکال پیچیده قابل تولید نیستند.     الف) تنها براي آلیاژهاي غیرآهنی با صرفه است.

 د) نرخ تولید بسیار باال قابل دستیابی نیست.        ج) کیفیت سطوح نهایی پایین است.

 ؟باشدنمیهاي ذیل از مزایاي آهنگري با قالب باز کدام یک از گزینه  
 هاب) امکان آهنگري بازه وسیعی از اندازه          الف) خواص استحکامی خوب

 هاي ساده و ارزانقالبد)         ج) مناسب براي مقادیر تولید زیاد

پذیري و انعطاف باالیی داشته و طول قطعات تنها به طول میله نگهدارنده مندرل محدود شده و این فرآیند قابلیت تطبیق 
 تولید متوسط تا زیاد مناسب است.هاي براي نرخ

 د) سرکوبی     ج) آهنگري دقیق    زنیب) سکه    الف) قرارکاري

 شود؟کدام گزینه سبب افزایش نیروهاي نورد می  
 ترهایی با قطر کوچکب) استفاده از غلتک    الف) کاهش اصطکاك در محل تماس غلتک و نوار

 د) انجام نورد در دماهاي پایین    ج) کم کردن نرخ کاهش ضخامت در هر بار عبور

 یابد؟میزان تعریض در فرآیند نورد در کدام مورد ذیل کاهش می 
 کاهش نسبت عرض به ضخامت ماده وروديب)        الف) افزایش اصطکاك

 غلتک به ضخامت نوارد) کاهش نسبت شعاع      هاي عموديج) استفاده از غلتک

 گیرد؟جهش (برگشت فنري) مورد استفاده قرار نمیکدام یک از عملیات زیر براي جبران پس  
 کاري کششید) خم     کاري معکوسج) خم   کاريب) پیش خم     الف) زیرگیري

 کدام گزینه از معایب اکستروژن سرد در مقایسه با اکستروژن گرم است؟  
 ب) کاهش خواص مکانیکی    هاي وارده بر ابزارهاالف) بزرگی تنش

 د) سطح پرداخت بهتر در صورت روانکاري مؤثر    هاي ابعاديج) عدم کنترل تلرانس

 .................. میلیمتر است.اي حدود .شده به روش اکستروژن ضربهحداکثر قطر قطعات ساخته  
 350د)       150ج)      500ب)      50الف) 
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 حداکثر میزان کاهش سطح مقطع در فرآیند کشش در هر بار عبور از قالب چقدر است؟  
 % 23د)      % 43ج)      % 53ب)     % 63الف) 

 کاري مقاومتی است؟ترین نوع جوشترین و متداولکاري سادهاین نوع جوش 
 DFWد)       RPWج)      RSEWب)     RSWالف) 

 ؟باشدنمیکدام گزینه از دالیل انجام فرآیندهاي پرداخت و تکمیل سطح   
 بنديد) اصالح دانه   ج) تزئین شکل ظاهري   ب) افزایش مقاومت به خوردگی کاريالف) بهبود روغن

  ؟باشدنمیزنی خزشی ي سنگهاکدام مورد از ویژگی  
 د) سطوح بدون پلیسه    هاي بستهج) تلرانس   ب) قابلیت تکرار   زمان سیکل بلندترالف) 

 ؟باشدنمیکاري با فشار آب کدام گزینه از مزایاي فرآیند ماشین  
 شود.در این عملیات تولید نمیب) هیچ حرارتی    اي نیاز دارد.الف) به تکنولوژي ساده

   هاي پلیسه تولیدشده بسیار کم است.د) میزان لبه  پذیر مناسب است.ج) براي مواد انعطاف

 شود................. خوانده میهاي توده تفجوشی شده با روغن پر شوند آنگاه این عملیات ..اگر تخلل  
 د) حرارتی    ج) آهنگري    کاريآغشتهب)     الف) فلزخورانی

هاي فلزي، کاغذي یا پالستیکی توسط لیزر برش داده دهنده نمونه از جنس ورقدر کدام روش صفحات دوبعدي تشکیل  
 شوند تا جسم نهایی به دست آید؟شده و بر روي هم انباشته می

 د) لیتوگرافی   تفجوشی انتخابی لیزري ج)   بعديب) چاپ سه   ايالف) ساخت نمونه الیه
 
 
 
 
 
 
 
 

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