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

 استفاده از ماشین حساب مجاز بوده است. |دقیقه  60مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

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

 
 ؟نداردهاي ذیل بستگی انتخاب روش مناسب براي تولید به کدامیک از گزینه 

 د) نحوه استفاده از محصول    ج) اقتصاد تولید     ب) کیفیت مورد نظر    الف) حجم تولید 

 اصلی براي شروع به کار تولیدي کدامند؟ فاکتورهاي 
 هاالف) ماده خام، ماشین آالت، نیروي انسانی، سرمایه، روش

 ب) ماده اولیه، ماشین آالت، نیروي متخصص، کارخانه، سرمایه
 ها، سرمایه، کارگاهها، رباتشمش برگشتی، روش ج)

 ها، نقشههاد) قراضه و مواد برگشتی کارگاه، نیروي انسانی، سرمایه، روش

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 
الف) چقرمگی عبارت است از: مقاومت در برابر نیروهاي ناگهانی بدون این که تغییر شکل االستیکی در آن ایجاد شود و به 

 استحکام و شکل پذیري ماده بستگی دارد.
ی و نشان دهنده مقاومت جسم در برابر خراش و ب) سختی عبارت است از: مقاومت مواد در برابر نفوذ مکانیکی جسم خارج

 سایش است.
 ج) فنریت عبارت است از: توانایی جذب انرژي در محدوده پالستیک 

 د) سفتی عبارت است از: مقاومت مواد در برابر بروز پدیده تغییر شکل االستیکی 

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 
 کنند.یک ماده را با محاسبه سطح زیر منحنی تنش و کرنش تا نقطه شکست محاسبه می الف) چقرمگی

 دهد.ب) مواد شکننده حد تسلیم ندارند ولی پدیده گلویی شدن در آن رخ می
 آید.کرنش در محدوده پالستیک به دست می -ج) قابلیت ارتجاعی ماده از طریق محاسبه زیر زمینی نمودار تنش

 اي مدول االستیسه باالتري است داراي سخنی بیشتري است.د) جسمی که دار

 باشد؟کدام گزینه صحیح می 
 الف) وقتی که بار ثابت بوده و تغییر شکل تحت هر شرایطی صورت پذیرد این نوع تغییر شکل افزایشی را خستگی گویند.

 از تنش سیالن رخ دهد. ترهاي بسیار پاییناي و تنشب) شکست ترد ممکن است در اثر اعمال بارهاي ضربه
 ج) تغییر شکل ناشی از پدیده خستگی به استحکام حد سیالن، تنش وارد شده به آن و دماي کاري بستگی دارد.

 شود.د) شکست ناشی از خزش به صورت ناگهانی بوده و در اثر بارگذاري مکرر و تنش هاي متناوب مربوط می
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 نگ) صحیح است؟سانی (مدول یاکدام گزینه در مورد ضریب کش 
 هاي ذاتی ماده نیست.الف) جزء خاصیت

 باشد.ب) نسبت بین تنش و کرنش در محدوده همسان می
 باشد.ج) نسبت بین تنش و کرنش در محدوده همسان می

 باشد.پذیري میسانی معیاري از انعطافد) ضریب کش

 ؟نیستهاي زیر جزء فرآیند عملیات حرارتی کدامیک از گزینه 
 ب) براي به وجود آوردن تبلور مجدد      ي ایجاد ساختمان همگن الف) برا

 د) افزایش مواد مصرفی سیستم       ج) براي از بین بردن تنش 

 هاي زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه 
 دهند.ها شبکه کریستالی تشکیل میشکل موادي هستند که اتمالف) مواد آمرف یا بی

 آن در اثر حرارت تغییر کند ماده سوپر پالستیته گویند.اي که شبکه کریستالی ب) ماده
 اي که شبکه کریستالی آن در اثر حرارت تغییر کند ماده پلی موتیک گویند.ج) ماده

 کند شبکه فضایی گویند.ها را نسبت با یکدیگر مشخص میترین بخش از یک ماده که موقعیت قرار گیري اتمد) کوچک

 نیست؟رود اي که براي ابزار برش به کار میزیر جزء خصوصیات ماده هايکدام یک از گزینه 
 الف) سختی و چقرمگی 

 ب) خزش 
 ج) مقاومت به حرارت براي حفظ سختی در دماهاي باال 
 د) مقاومت به سایش براي جلوگیري از سایش لبه ابزار 

رسانیم. اگر سرعت می mm 10به  mm 12 را در یک مرحله تراش کاري از mm 150قطر یک میله فوالدي به طول  
 باشد، سرعت برش و عمق بار را محاسبه کنید. mm/min 200و سرعت باردهی  rpm 500دورانی قطعه کار 

 mm 2و  m/min 16,85ب)       mm 1و  m/min 18,85الف) 
 mm 1,5و  m/min 19,85د)        mm 0,5و  17,85m/minج) 

)نرخ براده برداري میله فوالدي را محاسبه کنید. 10ؤال با توجه به اطالعات داده شده در س  . )MRR d F Nπ= ⋅ ⋅  
 min/3mm 7540,8 ب)        min/3mm 6540,8الف) 

 min/3mm 8540,8 د)        min/3mm 7054,8 ج)

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 
ناشی از سوراخ کاري توسط شیارهاي روي مته به بیرون هدایت شده و مایع خنک کننده از بین این شیارها به  هايالف) براده

 شود.محل براده برداري هدایت می
 ب) زاویه نوك مته براساس شکل و عمق سوراخ قطعه کار معین شود.

 درجه ثابت است. 90ج) زاویه نوك مته براي مواد مختلف 
 گیرد.یارهاي روي مته صورت مید) عمل برش توسط ش
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 میلی متر مربع را محاسبه کنید.  600 800اي با ابعاد زمان الزم براي ماشین کاري سطح قطعه 

در هر کورس  mm 2و باردهی  1:4در نظر بگیرید. نسبت زمان کورس رفت به برگشت  m/min 8سرعت برشی متوسط 
 در نظر بگیرید. mm 70مضاعف است. طول پیش رو و پس رو کشاب را 

 mm 45,25د)     mm 43,25ج)     mm 47,25ب)      mm 46,25الف) 

 در عبارات زیر کدام نوع عملیات فرز کاري توصیف شده است؟ 
شود. با گیرد و به صورت موافق یا مخالف انجام میدر این روش براده برداري از سطح داخلی و خارجی کار صورت می«

توان سطوح عمودي و افقی را به طور هم زمان ماشین کاري کرد. در این روش براده برداري به علت این که این روش می
 »شود.هاي برنده اصلی در سطح پیشانی آن قرار دارد روش فرزکاري کف تراشی نیز خوانده میلبه

 ب) فرزکاري غلتکی       الف) فرزکاري با تیغه فرز انگشتی 
 د) فرزکاري سطوح مستوي         تراش ج) فرزکاري پیشانی 

 ؟نیستهاي زیر جزء تعاریف سرعت باردهی در فرزکاري کدامیک از گزینه 
 تیغه فرزب) پیش روي به ازاي گردش       الف) پیش روي به ازاي هر دندانه 

 د) پیش روي به عمق باردهی          ج) پیش روي در دقیقه 

 د فرآیند تبلور مجدد صحیح است؟هاي زیر در مورکدام یک از گزینه 
 یابد.هاي باال سرعت تبلور مجدد افزایش میشود و در درجه حرارتالف) مکانیزم تبلور مجدد توسط گرما فعال می

 ب) در شرایط یکسان درجه حرارت تبلور مجدد فلزات ناخالص از فلزات خالص یا آلیاژي کمتر است.
 است.ج) درجه حرارت تبلور آهن کمتر از سرب 
 یابد.شود و در درجه حرارت دماي پایین سرعت تبلور افزایش مید) مکانیزم تبلور مجدد توسط گرما فعال می

 شود؟هاي زیر عملیات حرارتی ذکر شده باعث افزایش کار پذیري فوالد میدر کدام یک از روش 
 د) ازت دهی     ج) سخت کاري    ب) نرمالیزه کردن    الف) آنیل کردن کروي

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 
 شود.هاي موجود به شکل آخال تجزیه شده و در فاز زمینه پراکنده میالف) از مزایاي کارسرد این است که ناخالصی

 شود.ب) از مزایاي فرآیند کار سرد این است که کیفیت سطح صافی ایجاد می
 یابد.یر شکلو اکسید شدن سطح قطعه ضایعات افزایش میج)از مزایاي فرآیند کار سرد این است که به علت تغی

 رود.هاي باال فضاهاي خالی به هم متصل شده و از بین مید) از مزایاي کار گرم این است که در درجه حرارت

 ؟نیستهاي زیر جزء خواص یک ماهیچه خوب کدام یک از گزینه 
 الف) دیرگداز نباشد.

 ري مقاومت داشته باشد.ب) در مقابل فرسایش ناشی از بار زی
 ج) کیفیت سطح خوبی داشته باشد و همان کیفیت سطح ار به قطعه منتقل کند.

 د) قابلیت نفوذ گاز خوبی داشته باشد.
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 کنیم؟چه هنگام از سیستم راهگاه از پایین استفاده می 
 الف) برابر قطعات بزرگ کاربرد ندارد.

 شود.پر شدن قالب متوقف می ب) وقتی که جریان مذاب به داخل قالب پیش از
 ج) وقتی که احتمال خراشیده شدن سطح قالب وجود دارد.
 دهد.د) وقتی که مذاب به سرعت گرماي خود را از دست نمی

 شود؟هاي شکل دهی (فورجینگ و اکستروژن) از چه نوع نیروهایی استفاده میدر روش 
 برشی ب) نیروهاي کششی و     الف) نیروهاي فشاري و برشی 
 هاد) نیروهاي فشاري، کششی، برشی یا ترکیبی از این    ج) نیروهاي فشاري و کششی 

 ها نسبت به هم چه حالتی دارند؟شود و غلتکدر نورد کاري یونیور سال ( چندکاره) از چند جفت غلتک استفاده می 
 افقی است. الف) دو جفت غلتک که یک جفت از آن به صورت عمودي و جفت غلتک دیگر به صورت

 کند.ب) دو جفت غلتک که یک جفت از آن به صورت افقی و جفت دیگر به عنوان تکیه گاه  عمل می
 باشد.ج) سه جفت غلتک که دو جفت آن به صورت عمودي و یک جفت غلتک دیگر به صورت افقی می

 د) سه جفت غلتک که دو جفت آن به صورت افقی و یک جفت غلتک دیگر به صورت عمودي 

 هاي زیر در مورد عملیات مفتول کششی نادرست است؟دامیک از گزینهک 
 توان تغییر شکل داد.الف) ماده را تا قطرهاي بسیار کوچک می

 ب) اندازه قطر مفتول به دست آمده دقیق است.
 شود.ج) در این فرآیند قطعه مفتول روغن کاري نمی

 وي فشاري در جهت شعاعی است.د) بیشتر تغییر شکل پالستیکی ایجاد شده ناشی از نیر

 ها چیست؟تعریف کشش عمیق در ورق 
 باشد. 0,4الف) در صورتی که نسبت عمق به قطر ورق کشیده شده در قطعه نهایی بیشتر از 

 باشد. 0,4ب) در صورتی که نسبت عمق به قطر ورق کشیده شده در قطعه نهایی کمتر از 
 باشد. 0,8شده در قطعه نهایی بیشتر از ج) در صورتی که نسبت عمق به قطر ورق کشیده 

 باشد. 0,8د) در صورتی که نسبت عمق به قطر ورق کشیده شده در قطعه نهایی کمتر از 

 ؟نیستکدام یک از موارد ذکر شده جزء مزایاي مراحل روش تولید متالوژي پودر  
 ب) مخلوط کردن پودر فلزات با یکدیگر        الف) تولید پودر فلزات 

 د) عملیات حرارتی           تفجوشیج) 

 کدام یک از موارد ذکر شده جزء مزایاي روش تولید متالوژي پودر است؟ 
 الف) تنها براي تولید انبوه توجیه اقتصادي دارد.

 توان براي تولید قطعات بزرگ استفاده کرد.ب) از این روش می
 ج) به سرمایه اولیه زیادي براي راه اندازي نیاز دارد.

 شود.مواد اولیه استفاده شده صرف ساخت قطعه می %97بیش از  د)
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 تنکار چیست؟ 

 شود.ها استفاده میالف) در فرآیند جوشکاري براي از بین بردن چربی
 شود.ي ذوب استفاده میب) براي لحیم کاري قطعات کوچک به منظور کاهش درجه حرارت نقطه

 شود.ي پر کننده در جوشکاري استفاده میج) از این ماده به عنوان یک ماده
 شود.د) از این ماده براي زدودن اکسیدهاي غیر فلزي از سطح کار، در حین حرارت دادن و لحیم کاري استفاده می

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 شود.از الکترود مصرف نشدنی تنگستن بدون استفاده از گاز خنثی استفاده می TIGالف) در روش جوشکاري 

 عمق نفوذ زیادي نداشته و براي جوشکاري قطعات ضخیم باید جوشکاري در چند مرحله انجام شود. TIG) روش جوشکاري ب
 رود.فقط در مورد فلزات همسان به کار می TIGج) روش جوشکاري 

 شود.عمق نفوذ زیاد بوده و قطعات ضخیم به راحتی با یک پاس جوشکاري می TIGد) روش جوشکاري 

 اي چیست؟درجه حرارت انتقال شیشهمنظور از  
 شود.الف) دمایی که در آن شیشه ذوب می

اي) به خواص مشابه الستیک با چرم ب) در یک بازده حرارتی کوچک، پلیمرها از حالت سخت، شکننده و صلب (حات شیشه
 دهند.تبدیل وضعیت می

 اي دارند.ده و رفتار شیشههاي باال پلیمرها از حالت سخت، شکننده و صلب بوج) در درجه حرارت
 اي گویند.کنند که به آن خواص شیشههاي پایین خواص مشابه الستیک یا چرم پیدا مید) پلیمرها در درجه حرارت

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 
 ها قابل بازیافت نیستند.ها قابل بازیافت هستند ولی ترموستالف) ترموپالست

 شود.ها شده و با افزایش درجه حرارت سخت میب) گرما ابتدا باعث نرمی ترموپالست
 گیري انتقالی است.ها شامل پرس کردن و قالبج) فرآیند مورد استفاده در شکل دهی ترموپالست

 کنند.ها را با قالب تزریق و اکستروژن شکل دهی مید) ترموست

 چیست؟» ماشین کاري با انرژي الکتروشیمیایی«و » ین کاري شیمیاییماش«هاي مکانیزم براده برداري در روش 
 جایی یونیجابه -الف) ذوب و تبخیر ماده

 ذوب و تبخیر ماده  -جایی یونیب) جابه
  جایی یونیجابه -ج) فرسایش شیمیایی

 فرسایش شیمیایی -د) ذوب و تبخیر ماده

 ؟نیست) WJM( آب باجت برداري براده مزایاي جزء زیر هايگزینه از یک کدام 
 .است دسترس در جا همه در و بوده خطر بی و ارزان مایعی که کنند¬می استفاده برش براي آب جت از) الف
 .کرد کاري ماشین شده مشخص تلرانس محدوده در روش این با توانمی را ضخیم خیلی قطعات) ب
 .شودنمی ایجاد خشن و تیز هايلبه) ج
 .شودمی اتوماسیون راحتی به روش این) د

  



 1388-89 دومسال نیم 6

 

 
 

 رود؟نمی شمار به صنعت در اتوماسیون از استفاده دالیل جزء زیر هايگزینه از یک کدام 
  انسانی نیروي هزینه کاهش) ب         تولید زمان کاهش) الف

  کار در ایمنی کاهش) د       اپراتور مهارت به نیاز کاهش) ج

 ؟نیست NC هايماشین از استفاده مزایاي جزء زیر هايگزینه از یک کدام 
  کار سختی افزایش) ب       تولید کیفیت بودن ثابت) الف

 دستگاه تنظیم زمان کاهش) د       خاص ابزارهاي به نیاز رفع) ج

 ؟نیست دار جهت انجماد مشخصات از یک کدام 
 .شود شروع قالب قسمت تریننازك و دورترین از باید مذاب انجماد) الف
 .شده است گرفته نظر در ریختگی قطعه انقباض جبران براي که شودمی ذخیره مذاب زیادي تعداد تغذیه منبع در) ب
 .شودمی سرد یکسانی سرعت با ریختگی قطعه هايبخش همه) ج
 .ندارد وجود کامل دار جهت انجماد یک به دستیابی امکان همیشه عمل در) د

 ؟باشدنمی صحیح زیر هايگزینه از یک کدام 
 .گویند واحد شبکه کند،می مشخص را یکدیگر به نسبت هااتم قرارگیري موقعیت که فضایی شبکه یک از بخش کوچکترین) الف
  f.c.c و h.c.p ، b.c.c کریستالی شبکه از اندعبارت کریستالی مهم شبکه سه) ب
 .گویند کریستال اصطالح در را دهندنمی تشکیل کریستالی شبکه که موادي) ج
 .گویند مرفیک پلی ماده را کند تغییر حرارت اثر در آن کریستالی شبکه که ايماده) د

 باشد؟می زیر مکانیکی خواص از یک کدام برگیرنده در شده تعریف حالت 
 .یابدمی ادامه کامل تخریب تا شکل تغییر این و داده شکل تغییر جسم مدت طوالنی در شود، وارد یکنواختی بار که هنگامی

  چقرمگی) د     شکست) ج      خزش) ب      خستگی) الف

 نیست؟ برشی ابزار یک اصلی خواص جزء زیر هايگزینه از یک کدام 
 سایش به مقاومت) د  حرارت به مقاومت) ج     استحکام) ب   خستگی و خزش) الف

 ؟نیستهاي زیر جزء مراحل عملیات باز پخت (تمپر کردن) کدام یک از گزینه 
 الف) حرارت دادن فوالد سخت کاري شده تا زیر درجه حرارت بحرانی 

 ب) نگه داشتن قطعه فوالدي در این درجه حرارت در زمان معین
 ج) سرد کردن آرام (تعادلی) 

 د) دوباره قرار دادن داخل کوزه (پیر سازي مصنوعی) 

 ؟نیستگري وش ریختههاي داده شده جزء مراحل تولید یک قطعه فلزي به رکدام یک از گزینه 
 ب) ذوب کردن فلز و ریختن آن در قالب        الف) ساخت مدل و ماهیچه 

 د) تبلور مجدد      ج) سرد کردن مذاب و انجماد 
  



 7 1388-89 دومسال نیم

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