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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1388- 89سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 استفاده از ماشین حساب مجاز بوده است. |دقیقه  70مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

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

 
پذیري و هدایت الکتریکی بیشتر) به وانادیوم (داراي تمایل بیشتر به تغییر شکل پالستیک) و مس (داراي خاصیت شکل 

 باشند:ترتیب داراي ساختار کریستالی ............. و ............. می
 باشند.می BCCهر دو داراي شبکه کریستالی  د)  BCCو  HCP ج)   FCCو  BCC ب)   HCPو  FCC الف)

 گردد؟خاصیت چکش خواري در فلزات با کدامیک از عبارات زیر توصیف می 
 قابلیت تبدیل شدن به ورق نازك بدون پارگی با استفاده از فشار  الف)
 ي االستیک توانایی جذب انرژي در محدوده ب)
 تواند تحمل کند.حداکثر تغییر شکل پالستیکی که جسم قبل از شکست می ج)
 مقاومت در برابر نیروهاي ناگهانی و جذب مقدار معینی از انرژي د)

 چدن با گرافیک کروي براي کدامیک از کاربردهاي زیر مناسب تر است؟ 
 هاي ابزار در ساخت میز راهنماي ماشین ب)     هاي کشاورزي و نساجی در ماشین الف)

 هیچ کدام از موارد فوق  د)   در ساخت جعبه دنده و میل لنگ خودروها  ج)

کاربیدها داراي سختی گرمایی و توانایی برشی باال و نیز قابلیت هدایت حرارتی نسبتاً خوبی هستند. عنصر پایه اکثر کاربیدها  
 کدام است؟

 مولیبدن د)     وانادیم ج)     کبالت ب)     تنگستن الف)

 شود، چه نام دارد؟اي که بین سطح براده و خط موازي با ضلع افقی سطح مقطع ابزار تشکیل میزاویه 
 زاویه آزاد اصلی  ب)      ي اصلیزاویه براده الف)

 زاویه برش اصلی  د)       زاویه آزاد فرعی ج)
 
 

nvTي ي تیلور، عمر ابزار با معادلهدر معادله  C= شود، مقادیر ثابت هاي بیان میn  وC به چه عواملی بستگی دارند؟ 
 جنس ابزار برشی ب)     سرعت برشی ماشین کاري الف)

 جنس ابزار برشی و جنس قطعه کار  د)         سرعت باردهی ج)

و باردهی  m/min 30با سرعت برشی  mm 320و طول  mm 48اي با قطر زمان الزم براي یک پاس تراشکاري قطعه 
0,25 mm/rev چقدر است؟ 

 min 6,44 د)     min 64,4ج)     Sec 64,4 ب)    Sec  644 الف)

 شود؟هاي تراش در کدام یک از عملیات تراشکاري زیر وارد عمل میپیچ راهنما در ماشین 
 موارد ب و جد)      شیارتراشی ج)    پیشانی تراشی ب)    پیچ تراشی الف)
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 هاي زیر بایستی بکار روند؟در عملیات لنگ تراشی با دستگاه تراش کدام یک از قید و بست 
 درن به همراه دستگاه مرغک  د)    چهار نظام ج)    گیره قلبی  ب)    صفحه نظام  الف)

 گردد؟کدام یک از اهداف زیر با عملیات قالویز کاري تأمین می 
 ایجاد پیچ داخلی  ب)   ایجاد مدخل مخروطی شکل در دهانه سوراخ ها  الف)

 تصحیح راستاي محور سوراخ  د)     افزایش دقت ابعادي و کیفیت سطح سوراخ  ج)

Dباتوجه به فرمول نرخ براده برداري در سوراخکاري  
MRR F n

π
= ⋅ ⋅

   
   
   

2

4
توسط  mm 24، براي ایجاد سوراخی به قطر 

mm 0950در باشد تا براده برداري با نرخ ، سرعت باردهی چق rpm 600دریلی با سرعت دورانی دستگاه  / min3

 انجام گردد؟

 mm/Sec 0,014 د)   mm/rev  0,035 ج)    mm/Sec 0,70 ب)    mm/rev  0,14 الف)

 ؟نیستکدام یک از عملیات زیر توسط ماشین مته قابل انجام  
 ایجاد سوراخ هاي بیضی شکل  ب)       لنگ تراشی یا داخل تراشی الف)

 ایجاد سوراخ هاي راه بدر  د)      ایجاد سوراخ هاي با قطر بزرگ  ج)

 ؟یستنکدام یک از عبارات زیر در مورد ماشین صفحه تراش صحیح  
 شود.حرکت رفت و برگشتی و باردهی توسط ابزار انجام می الف)
 دهد.ابزار فقط در کورس رفت عمل براده برداري را انجام می ب)
 سرعت حرکت ابزار در کورس برگشت بیشتر از سرعت آن در کورس رفت است. ج)
 هیچ کدام د)

 کشاب در ماشین هاي صفحه تراش چه نقشی دارد؟ 
 گردد.یتنظیم باردهی توسط آن انجام م ب)       کند.حرکت عمودي میز کار را تأمین می الف)

 کند. حرکت رفت و برگشتی ابزار را تأمین می د)  شود.مانع از برخورد ابزار با قطعه کار در کورس برگشت می ج)

 گردد؟ها با کدام ماشین ابزار انجام میداخلی مسطح مانند جاي خار چرخدنده سطوحتولید  
 هیچ کدام د)     ماشین کله زنی ج)     ماشین فرز ب)    صفحه تراش الف)

 در فرزکاري موافق یا فروبر برآیند نیروهاي برشی وارد بر قطعه کار در چه جهتی است؟ 
 رو به پایین و به سمت دور شدن از ابزار است. ب)   رو به باال و به سمت دور شدن از ابزار است. الف)

 ار است.رو به پایین و به طرف داخل ابز د)       رو به باال و به طرف ابزار است. ج)

 ؟یستنکدامیک از سطوح زیر توسط انواع ماشین فرز قابل ایجاد  
 الف، بد)        ج ج)      ب ب)      الف الف)
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 0,01، پیش روي بازاي هر دندانه rpm 900دندانه، سرعت دورانی تیغه  18در یک عملیات فرزکاري با یک تیغه فرز  

mm 35، عرض براده برداري mm  4و عمق بار mm، باشد. نرخ براده برداري می( ). . . .MRR w d F Z n= چقدر است؟ 

/ 22,680 الف) mincm3   (12,60 ب /mm s   (1260 ج / minmm3   (22680 د / minmm 

 ؟نیستمصنوعی  کدامیک از موارد زیر جزء مواد ساینده 
 موارد الف و ب  د)   کاربید سیلیسیم (کریستولون) ج)   اکسید آلومینیوم (آلوندوم) ب)   کوراندم  الف)

 اهداف عملیات پولیش کاري کدامند؟ 
 همه موارد فوق  د)  ج) افزایش جالي سطح کار  افزایش سختی سطح کار  ب) ف) افزایش دقت ابعادي قطعه کار ال

 توان با عملیات سنگ زنی سطوح قطعه تأمین نمود؟اهداف زیر را میکدامیک از  
 افزایش مقاومت به خوردگی و افزایش مقاومت شکست  ب)   افزایش مقاومت به سایش و کاهش اصطکاك الف)

 همه موارد فوق صحیح است د)  دستیابی به محدوده تولرانس کوچکتر در ابعاد قطعه  ج)

 کربن، درجه حرارت و درصد کربن در نقطه یوتکتوئید چقدر است؟ -تعادل آهن در دیاگرام 
 % 4,30و  C°1148 د)   % 0,8و  C°727 ج)   %  2,11و  C°1148 ب)  %  6,7و  C°727الف)

 از چه فازهایی تشکیل شده است؟ فوالد هایپریو تکتوئید 
 فریت + آستنیت د)   پرلیت + سمانتیت ج)    فزیت + پرلیت ب)  آستنیت + سمانتیت الف)

 مزایاي عملیات حرارتی نیتریده کردن نسبت به کربوریزه کردن قطعات فوالدي چیست؟ 
 حفظ سختی و مقاومت سایش در دماهاي باالتر در قطعات نیتریده شده  الف)
 مدت زمان کوتاه فرآیند  ب)
 هزینه پایین تهیه مواد اولیه ج)
 موارد ج و ب  د)

 شود؟هاي با قطعه آزاد در چه مواردي استفاده میاي از مدلگري ماسهدر ریخته 
 گري قطعات برنجی  در ریخته ب)   د.در مواردي که مدل یکپارچه در اختیار نباش الف)

 آمدگی و شیب معکوس در قطعهدر صورت وجود پیش د)        گري قطعات بزرگدر ریخته ج)

 کنند؟اي شیب مخروطی ایجاد میگري ماسههاي ریختهچرا در ساخت مدل 
 هاي عمودي قالب هنگام بیرون آوردن مدل گیري از فرو ریختن دیوارهبه منظور پیش الف)
 گیري از عیوب انقباضی به منظور پیش ب)
 هاي گرمایی ركگیري از تبه منظور پیش ج)
 موارد ب و ج  د)

 mm  150 mm  450 mm 50طول) برابر  عرض  به منظور تولید قطعه کار مکعب شکل با ابعاد نهایی (ارتفاع 
ي ماشین کاري در هر یک از سطوح قطعه، و نیز احتساب اندازه mm 2تلرانس ابعاد، و در نظر گرفتن  %3و با احتساب 

 ، ابعاد مدل کدامند؟mm 1ي اندازهانحراف لقی مدل به 
  159,62  468,62 55,62 ب)       159,62  468,62 56,62 الف)

  159,5  468,5 55,5 د)        158,62  467,62 56,62 ج)
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 شود؟اي از چه طریق کنترل میگري گریز از مرکز، ضخامت قطعات استوانهدر ریخته 
 از طریق کنترل سرعت انجماد مذاب در قالب  ب)    از طریق انتخاب صحیح قطر ماهیچه الف)

 از طریق کنترل مقدار مذاب ورودي به قالب  د)    از طریق کنترل سرعت دوران قالب  ج)

باید. در صورتی که ضریب کاهش می mm 20در یک مرحله نورد ضخامتش به  mm 60یک قطعه خام به ضخامت اولیه  
)ها چقدر بایستی باشند باشد، قطر غلتک 0,3اصطکاك بین نوردها و قطعه کار  )max Rδ µ=  ؟2

 mm 888,8حداکثر  د)  mm 444,4حداکثر  ج)  mm 888,8حداقل  ب)   mm 444,4حداقل  الف)

 غیر مستقیم جهت حرکت فلز تغییر شکل یافته ............... جهت راندن سنبه است. در فرآیند اکستروژن 
 در زاویه دلخواه با  د)     خالف  ج)     عمود بر  ب)     همسو با  الف)

 یابد؟کدامیک از خواص فیزیکی زیر در عملیات آهنگري (فورجینگ) بهبود می 
 همه موارد د)     تافنس ج)    شکل پذیري ب)     استحکام الف)

 شود؟قبل از فرآیند مفتول کشی عملیات حرارتی آنیل کردن بر روي ماده خام به چه منظور انجام می 
 باال بردن درجه حرارت ماده خام الف)
 باال بردن خاصیت شکل پذیري در ماده خام  ب)
 شده در حین عبور از ماتریس  پیشگیري از اکسیداسیون ماده در اثر حرارت زیاد ایجاده ج)
 کاهش ضریب اصطکاك بین ماده خام و ماتریس د)

 هایی است؟در روش چرخانش فلز، تغییر شکل ایجاد شده در ورق ناشی از چه نوع بارگذاري 
 کشش و نیروي گریز از مرکز  ب)         کشش و خمش  الف)

 کشش و پیچش  د)      خمش و نیروي گریز از مرکز  ج)

 هاي زیر در مورد فرآیند متالوژي پودر صحیح است؟یک از گزارهکدام 
 باشد.میزان تلفات ماده اولیه زیاد است، اما براي تولید قطعات پیچیده مناسب می الف)
 پذیر است، اما براي تولید محدود مناسب نیست.کنترل دقیق اندازه و خواص فیزیکی امکان ب)
 سرعت تولید پایین است، اما سرمایه اولیه زیادي براي راه اندازي نیاز ندارد. ج)
 باشد. محدوده تغییرات ترکیب پوردهاي فلزي محدود است، اما براي تولید قطعات بزرگ مناسب می د)

 شود؟عملیات سینتر کردن در فرآیند تولید متالوژي پودر، در چه درجه حرارتی انجام می 
 دماي ذوب فلز با درصد بیشتر  %80حرارتی معادل  در درجه الف)
 C°900در درجه حرارت ثابت  ب)
 دماي ذوب فلز با درصد کمتر  %90در درجه حرارتی معادل  ج)
 C°900تا  C°800در درجه حرارتی بین  د)

 هاي زیر مناسبتر است؟قطعات ضخیم با قوس الکتریکی، کدامیک از سیستم در جوشکاري 
 با سیستم مدار معکوس  DCجریان  ب)        ACسیستم با جریان  الف)

 موارد الف و ب به طور یکسان  ج)     با سیستم مدرا مستقیم DCجریان  ج)
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 ، استفاده از شعله اکسیدکننده چه اثراتی بر کیفیت جوش خواهد داشت؟در فرآیند جوشکاري فلزات آهنی با گاز استیلن 

 افزایش استحکام به علت ایجاد اکسیدهاي سخت فلزي  الف)
 افزایش سختی و شکنندگی جوش به علت نفوذ کربن اضافی ب)
 کاهش استحکام به علت ایجاد اکسیدهاي فلزي ج)
 موارد الف و ب  د)

 گردد؟گیري انجام میهاي قالبهاي ترموست غالباً با کدام یک از روشپالستیکتولید محصوالت از جنس  
 موارد الف و ب  د)  گیري در قالب تزریقیقالب ج)    گیري انتقالی قالب ب)    پرس کردن الف)

 استفاده از روش شکل دهی انفجاري در کدام یک از موارد زیر توجیه اقتصادي دارد؟ 
 شکل دهی قطعات بزرگ  ب)           نرخ تولید باال  الف)

 تولید قطعات از مواد ترد و شکننده د)     تولید قطعات با محدوده تولرانسی بزرگ  ج)

 ) غلط است؟ECMالکتروشیمیایی ( ريکدامیک از عبارات زیر در مورد روش ماشین کا 
 پذیر است. زمان امکانطور همماشین کاري چند قطعه به الف)
 کاري آلیاژهاي با سختی پایین قابل استفاده است.ماشین ياین روش فقط برا ب)
 هزینه تهیه تجهیزات و ابزار در این روش خیلی باالست. ج)
 .ندارداین روش نیاز به اپراتور ماهر  د)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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