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رقم الطالب:
أسم الطالب :
مالحظة :أ جب عن جميع االسئلة بكتابة كل خطوات الحل والنتائج بوضوح مع مراعاة كتابة جميع المعادالت والقوانيين المستخدمة في الحل وكتابة
رقم المعادلة كما هو موضح بالكتاب  ،واعطاء مرجع للقيم المتحصل عليها من الجداول واألشكال البيانية بالكتاب (رقم الشكل او الجدول و رقم
الصفحة ) .يسمح للطالب استخدام الكتاب المدرسي (المنهج) و الجداول فقط  ،ويمنع اصطحاب الحلول النموذجية الخاصة بالكتاب ويجب أن تكون
االجابة بالكلمات الخاصة بك  ،على أية حال سوف تحسب درجة الصفر الي اجابة منسوخة ( .عدد االسئلة  6و عدد الصفحات .)3

السؤال األول ( االعمدة ) 9( :درجات)

6

E = 30 * 10 psi

أوجد القطر ) (dcعند المسند االيسرر للعمرود  bفري
الشكل المقابل  ،ومن ثرم اسرتخدم هرذا القطرر كقطرر
منررت م للعمررود  bلحسرراب ميررل االنحررراف  ɵعنررد
النقاط ) ، (C , G , H , Dعلما بان معامل التصميم
)Factor

 (Designيسرررررراوي  2و الموثوقيررررررة

) (Reliabilityتساوي  .0.995ردود االفعرال عنرد
المساند  Cو  Dمحسوبة كما بالشكل السفلي.
تنبيه للحل ) : (Hintمحصالت القوى عند نقاطها التي تؤثر فيها ) (G , Hوردود االفعال عند المساند ) (C , Dالتقع كلهرا فري
نفس المسرتوى)  ، ) Planeاذن البرد أن نعمرل بشرروط المركبرات العموديرة )  (Verticalوالمركبرات االفقيرة ) (Horizontal

كما بالشكل في االسفل ( وحدات التحميل): Ibf

6 in

6 in

السؤال الثاني ( االعمدة ) 4 + 6 ( :درجات)
عند كتف عمود نقل الحركة في ألة ما يكون القطر الصغير مساويا ) (d=1.1 inو القطر الكبير مساويا لي
) (D= 1.65 inو قطر الشرطبة )(Fillet radiusمسراويا لري ) . (r=0.11 inعرمم االنحنراء يكرون 1260 Ibf.in

ومقررردار عرررمم االلترررواء المسرررتقرهو  . 1100 Ibf.inالعمرررود مصرررنول مرررن الصرررلب المعرررالج حراريرررا
)  (Heat- treated steelويملرك اقصرى مقاومرة ) (Ultimate Strengthتسراوي ) (Sut=105 kpsiو مقاومرة
خضول )  (yield strengthتساوي ) . (SY=82kpsiالموثوقية المستهدفة )  (Reliability goalتساوي .0.99
باقي االسئلة في خلف الورقة
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أ -احسب معامل الفشل للتصرميم ) (The Fatigue Factor of Safety of the design ) (nباسرتخدام طرر
القيود االتية ) Yielding (Langer

,

 (Soderberg؟

( تنبيررل للحررل : ) Hintخررد الثوابررت والمعررامالت المحسرروبة فرري التصررميم مررن مثررال ) (18-3صررفحة  937فرري
الكتاب المدرسي ،وخد  d=1.1 inكفرض ابتدائي في حساب معامل الفشل .
ب -قدر قطر العمود مستخدما الطر المطلوبة في فقرة أ.
( تنبيل للحل  : ) Hintخد  ، Se=30 kpsiوالتستغرب النتائج المتحصل عليهرا مرن طريقرة ) ، (Yieldingالنرل
يوجد بها تقريب وغير دقيقة بشكل كبير جدا مقارنة بالطر االخرى.
السؤال الثالث (المحامل )9( :

درجات)

اذا كان أحد المحامل ذات العناصر الدحروجية)  (02-Series ballالتي تكون فيها الحلقة الداخلية متحركرة وذات
الرتالمس الرماوي)  (Angular-Contact –Inner Ring Rotatingمطلروب فري التطبيرل العملري الرذي يتطلرب
االتي  40:الف ساعة كعمر تصميمي عند سرعة دورانية  520دورة في الدقيقة  .الحمل القطري
)  (The design radial loadيكرون  725باونرد .قروة  ،و قيمرة معامرل التطبيرل) (Application Factor

 1.4تكررون مناسرربة .الموثوقيررة المسررتهدفة)  (Reliability Goalهرري  . 0.90أحسررب المضررروب فرري مرردى
العمر)  xD (Multiple of Rating Lifeو المردى الحمرل الرديناميكي الكراتلوقي  C10الموجرود فري نفرس جردول
المحامل الكروية  . Table 11–2,أختر محمرل مرن جردول رقرم  ، 2-11وقردر الموثوقيرة الموجرودة فري الخدمرة

)  (Reliability in Service؟
السؤال الرابع (المحامل )4 + 4 ( :

درجات)

محمل ذات العناصر الدحروجية من نول (( 02-series single-row deep-groove ball bearing

ولرل تجويررف بسررمك مسرراوي لرري )  . (30-mm boreاسررتخدم الجررداول )  (11-1 ,11-2للحصررول علررى المواصررفات
لتساعدك على حسابات التصميم  .اذا كان هذا المحمل معرض الرى قروة قطريرة ) (Radial Forceمقردارها  5كيلونيروتن
وقروة محوريرة )  (Axial Forceمسراوية لري  2كيلونيروتن  .الحلقرة الداخليرة) (Inner Ringللمحمرل تردور بسررعة 400
دورة في الدقيقة .
أ -أحسب القوة القطرية المكافئة )  (Equivalent Radial Forceالتى سوف يواجهها المحمل ؟
ب -أوجد عمر المحمل المتوقع في هذا التطبيل ) (LDمن أجل موثوقية تساوي )  (RD = 99%؟
( تنبيل للحل  : ) Hintاستخدم متغيرات ويبل للمصنع رقم  2في صفحة .601
(Use the Weibull parameters for Manufacturer 2 on page 601).

باقي االسئلة في خلف الورقة
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السؤال الخامس (التروس )5 + 4( :

درجات)

ترسرران معشررقان  ،عرردد اسررنان البينيررون  20سررنا  ،وعرردد أسررنان الترررس المنقرراد  40سررنا  ،اذا علمررت ان الخطرروة القطريررة
تساوي  ، 2.5تم قطع التروس بماوية ضغط مقدارها  ، 25ᵒأحسب االتي :
أ -الخطوة الدائرية  ،المسافة بين المركمين  ،أنصاف أقطار دائرتي االساس ؟
ب -اذا علمت أن هناك خطأ في المسافة المركمية بمقدار  0.125 inأقرل مرن الرالمم  ،احسرب القريم الجديردة لماويرة
الضغط وأقطار دائرتي الخطوة لكل من الترسين ؟
السؤال السادس ( مناقشة مشاريع التصميم )2 + 3( :

درجات)

( تصميم الفرامل) :
أ-

عند تصميم الفرامل فانل من الضروري حساب الممن الكلي الذي ستستغرقل السيارة ما لكي تتحرول حالتهرا مرن
الحركة الى السكون التام عند استعمال فرامل الخدمة لسبب طارئ (كيرف يرتم حسراب ممرن التوقرف وكيرف تقردر
مسافة التوقف )؟

ب -ماذا يحدث اذا كانت قوة الفرامل أكبر من قوة التالصل بين اإلطار والطريل ؟  ،وماهي االسباب التي تنرتج قروة

فرامل كبيرة ؟

السؤال االختياري ( ( :) EES Softwareسوف يتم زيادة  3درجات الى درجتك النهائية اذا قمت إججاإتة ھتاا اللت ا
االضافي ) علما إان درجتك سوف ال تتأثر ان لم تجب على ھاا الل ا ! 
فرري السررؤال االول  ،المطلرروب ايجرراد القطررر عنررد المسررند االيسررر  ،المطلرروب هنررا هررو كتابررة المعررادالت و ادخررال
المعطيات على نافدة المعادالت)  (Equations Windowبالبرنامج  EESلكي نستطيع بعد ذالك ان نحل
) (Solveهذا النموذج الرياضي من غير أخطاء). (No errors

إنتهت األسئلة

تمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح .
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