
 تاسوَ تؼالي

2سْاالت هِارت تؼویر ترق خْدرّ درجَ 

هیلیوتری هؼادل کدام آچار ایٌچی است؟ 22آچار  -1

11/13د(  8/7ج(   1ب(   11/2الف( 

است؟ّاحد هقاّهت ، ّلتاژ ، شدت جریاى ، تْاى الکتریکی کدام  -2

 ب( اُن ، ّلت ، آهپر، ّات  الف( اُن ، آهپر، ّات ، ّلت

د( اُن، ّات، آهپر، ّلت   ّات ج( آهپر ، اُن، ّلت، 

ّلتوتر ّ آهپرهتر در هدار تَ چَ صْرت قرار هی گیرًد؟ -3

 ب( ّلتوتر سری، آهپرهتر هْازی                     زیالف( آهپرهتر سری، ّلتوتر هْا

د( ُر دّ تَ صْرت هْازی   ج( ُر دّ تَ صْرت سری

کدام راتطَ جِت هحاسثات هدارُای هْازی قاتل استفادٍ است؟ -4

 R=1/R1+1/R2ب(  I=I1=I2الف( 

R=R1+R2د(  V=V1+V2ج(  

است هقدار صفحات هثثت ّ هٌفی در ُر  پلیت  99ّلت ، هجوْع کل صفحات هثثت ّ هٌفی  12در یک تاطری  -2

خاًَ ...

17د(   23ج(  11ب(  12الف(

آهپري تکشین چَ هدت طْل هی کشد تا تاطری خالی 19جریاى    ، V12  ّ19 Ahاگر از یک تاطری کاهال شارژ  -1

 شْد؟

ساػت19د(  ساػت1ج(   ساػت2ب(   ساػت3الف( 

ای الهپ شارژ تَ .................. هتصل هی شْد.در آلتر ًاتْر، سین ُ -7

ّ خرّجی دیْدُای تحریک IGب(                     ّ ّرّدی دیْدُای تحریک IGالف(

ّرّدی دیْدُای شارژ IGد(   ّ خرّجی دیْدُای شارژ IGج(  ّ

...........ّ..........است.تَ ترتیة در دیٌام ّ آلترًاتْر ، یکسْسازی ترق تَ ػِدٍ  -8

 کلکتْر –ب( دیْدُا  کلیَ الهل ُا  –الف( کلکتْر 

رکتی فایرُا  –د( دیْدُا  دیْدُا  –ج( کلکتْر 

پس از کٌترل تْسط آفتاهات تدًَ شْد ایي دیٌام را  ُرگاٍ جریاى الزم قطة ُای دیٌام از زغال هثثت گرفتَ شْد ّ -9

...............گْیٌد.
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د( الف ّ ج                ج( هثثت هتغیر          ب( اتصال خارج            الف(اتصال داخل

هٌظْر از استاتْر سَ فاز چیست؟ -19

الف( استاتْری کَ از سَ سین پیچ تشکیل شدٍ

سَ شیار ترای ػثْر سین پیچ داشتَ تاشد.ب( استاتْری کَ 

 ج( استاتْری کَ هقدار ّلتاژ زیادی تْلید هی کٌد

د( استاتْری کَ سَ تراتر دیٌام ُای هؼوْلی ترق تْلید هی کٌد

زاّیَ داّل تَ دلیل ........ تِن هی خْرد -11

 ب( زیاد تْدى فیلر  الف( كن تْدى فیلر پالتیي

د( ُوَ هْارد  ج( خراتی كپسْل خالئی 

آفتاهات.........................ّصل هی شْد. F  ّD ّ   WL از کٌتاکتِای  -12

 تَ الهپ شارژ WLدیٌام ّ  Fتَ  Dدیٌام ّ  Dتَ  Fالف(

سْئیچ  SWتَ  WLّ دیٌام  Dتَ  Dدیٌام ّ  Fتَ  Fب(

 تَ الهپ شارژ WLدیٌام ّ  Dتَ  Dدیٌام ّ  Fتَ  Fج(

سْئیچ  IGتَ  WLتَ تدًَ دیٌام ّ  F  ّDتَ  Fد( 
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"براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى برق خودرو اینجا کلیک کنید"

https://iranarze.ir/fh22



