Ad Soyad ...................................................................... No: ..................................... Puan:....................

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM, FİNAL SINAVI
Çizimlerde çizgilerin hiza ve mesafelerini koruyunuz. Cetvelle, kimlik kenarı vb ile çizebilirsiniz. Süre 60 dakikadır. Çizimleri süresi içinde
tamamlamak puanlamaya dahildir. Sınavda soru sormayınız. Birbirinizden malzeme alışverişinde bulunmayınız. Kağıtlarda sıra numarası vardır. Size
ait bir hata yakınınızdaki kağıtlarda çıkarsa ikiside kopya işlemi görecektir. Kağıtlarınızı saklayın. 11.01.2016, Başarılar... İ.Çayıroğlu
2) Aşağıdaki parçanın ön ve üst görünüşünü ızgara üzerine çiziniz. Ön görünüş
1) Aşağıdaki parçanın yeterli görünüşlerini verilen ızgara üzerine çiziniz.
Görünüşlerden birisi kesit halinde olsun. Kesiti isimlendirin. Ölçülendirmeyin (20p). Yarım Kesit halinde olsun. Kesiti isimlendirin. Ölçülendirme yapmayın (20p).

3)Parçanın Yarım Kesitini yandaki boşluğa çiziniz (10p)

5) Parçanın üzerinindeki eksik çizgileri tamamlayınız (10p)

4)Aşağıdaki parçanın Ön Görünüşü üstteki boşluğa Tam Kesit
olarak çiziniz (10p)

6)Yandaki 5 numaralı sorunun
persfektif resmini serbest elle
aşağıdaki boşluğa çiziniz (10p).

7) Aşağıdaki iki parça saplama, somun, pul ile birleştirilecektir.
Alttaki parçaya vida açılmıştır. Montajın resmini çiziniz (10 p)

8) Yandaki resim
saçtan üretilecektir.
Üretim için gerekli
ölçülendirmeleri
yapınız. Ölçülendirdiğiniz bu
çizim size başkası tarafından
verilse ve Autocad’de
çizmeniz istense bu çizimi
yapabilirmisiniz? Bu şekilde
kendinizi test edin.
Eksenlere ve çizgi
kalınlıklarına dikkat edin (10p).
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