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 DC.1نشان دهنده چیست؟
 )aجریان متناوب

 )cتوان

 )bجریان مستقیم

 )dمقاومت

.2ولتاژ برق تک فاز و سه فاز ایران چند ولت است؟
 220 )aولت و  380ولت

 110 )cولت و  220ولت

 380 )bولت و  550ولت

 380 )dولت و  220ولت

.3قطعات حفاظتی در یک مدار الکتریکی باید به صورت ...............قرار گیرند
 )aموازی

 )cسری و موازی

 )bسری

 )dمختلط

.4سطح مقطع استاندارد سیم ها کدام گزینه است؟
2-4-6-8 )a

0.75-1.5-2.5-4 )c

16-0.75-2.5-8 )b

2.5-4.5-6-10 )d

.5فاراد واحد...
 )aضریب خود القایی

 )cظرفیت خازن

 )bظرفیت مغناطیسی

 )dمقاومت خازنی

.6تعریف تبرید کدام است؟
 )aتحول سرما سازی

 )cگرفتن حرارت از محیط

 )bایجاد سرما

 )dتحول گرما سازی

.7یک سیستم سرد کننده خانگی دارای............است.
4 )aقسمت اصلی شامل:کمپرسور-واحد تقطیر-واحد تبخیر-واحد انبساط
5 )bقسمت اصلی شامل کمپرسور-واحد تقطیر-واحد تبخیر-واحد انبساط-فیلتر

 3 )cقسمت اصلی شامل :کمپرسور-واحد تقطیر-واحد تبخیر
 1 )dقسمت اصلی شامل کمپرسور

.8عمل تقطیر تبدیل........می باشد
 )aجامد به بخار

 )cجامد به مایع

 )bبخار به مایع

 )dمایع به جامد

.9قسمت فشار زیاد سیکل برودتی از خروجی..............شروع می شود و تا ورودی........ادامه می یابد.
 )aاواپراتور-کمپرسور

 )cکمپرسور-اواپراتور

 )bعامل انبساط-کمپرسور

 )dکمپرسور-عامل انبساط

.10به فاصله بین خروجی .........و ورودی ............خط مکش می گویند.
 )aاواپراتور-کمپرسور

 )cکمپرسور-اواپراتور

 )bکندانسور-اواپراتور

 )dاواپراتور-کندانسور

.11در کدام نقطه از سیکل با دریافت گرما مبرد تبخیر می شود؟
 )aکندانسور

 )cلوله مویین

 )bاواپراتور

 )dلوله برگشت

.12در کندانسور عمل ....و در اواپراتور عمل.....صورت می گیرد.
 )aتقطیر – تبخیر

 )cتقطیر-تصعید

 )bمیعان-تبخیر

 )dتصعید-میعان

.13در کدام یک از قطعات سیکل مکانیکی تبرید ،عمل تراکم صورت می گیرد؟
 )aکمپرسور

 )cشیر انبساط

 )bکندانسور

 )dاواپراتور

.14کمپرسور در سیکل تبرید دستگاه سرد کننده چه وظیفه ای دارد؟
 )aفشار گاز مبرد را باال می برد

 )cبه گاز مبرد مقدار زیادی گرما اضافه می کند

 )bگاز مبرد در آن تبدیل به مایع می شود

 )dفشار گاز مبرد را می کاهد

.15کدام یک از کمپرسور های زیر در سیستم سرد کننده خانگی معموالً بیشتر استفاده می شوند؟
 )aکمپرسور دوار

 )cکمپرسور سیلندر پیستونی

 )bکمپرسور پیچی

 )dکمپرسور سانتریفیوژ

.16در کدام نوع کمپرسور قسمت الکتریکی و مکانیکی هر دو در یک پوسته غیرقابل دسترسی هستند؟
 )aکمپرسور بسته

 )cکمپرسور نیمه باز

 )bکمپرسور باز

 )dکمپرسور گریز از مرکز

.17دریک کمپرسور بسته قطر لوله های رفت و برگشت معموالً چه تفاوتی با هم می کنند؟
 )aقطر لوله مکش از دهش کمتر است

 )cقطر لوله مکش و دهش مساوی است.

 )bقطر لوله مکش از دهش بیشتر است

 )dبستگی به نوع کمپرسور دارد.

.18سیم پیچ کمپرسور بسته پیستونی چگونه خنک می شود؟
 )aبه وسیله آب

 )cبه وسیله ماده مبرد ورودی

 )bبه وسیله هوا

 )dبه وسیله فن

.19وجود رطوبت در سیستم تبرید باعث کدام یک از اشکاالت زیر می شود؟
 )aکاهش راندمان تبرید

 )cگرفتگی در لوله مویین

 )bاکسید کردن روغن کمپرسور

 )dکاهش راندمان-اکسید کردن روغن و گرفتگی در لوله مویین

.20وجود موم و نا خالصی در روغن کمپرسور باعث گرفتگی احتمالی در کدام قسمت سیکل می گردد؟
 )aخروجی کمپرسور

 )cفیلتر درایر

 )bلوله مویین یا شیر انبساط

 )dلوله خروجی رسیور

.21عمل تبخیر تبدیل....می باشد
 )aمایع به بخار

 )cجامد به مایع

 )bبخار به مایع

 )dمایع به جامد

.22کدام یک از قطعات زیر جزء قسمت فشار زیاد سیکل برودتی تراکمی می باشد
 )aکندانسور

 )cکمپرسور

 )bاواپراتور

 )dفیلتر درایر

.23روغن مخصوص مبرد  R-22کدام یک از انواع زیر است؟
 )aمعدنی

 )cمصنوعی

 )bپلی استر

 )dشیمیایی

.24برای تعویض روغن کمپرسور پیستونی....
 )aروغن را از طریق لوله رفت خالی می کنیم

 )cروغن را از طریق لوله شارژ خال می کنیم

 )bروغن را از طریق لوله برگشت خالی می کنیم

 )dروغن را از طریق لوله برگشت و لوله شارژ خالی می کنیم.

.25تغییر رنگ مایع تست به رنگ زرد با روغن نشانه چیست؟
 )aدرحال اسیدی شدن روغن

 )cرطوبت دار بودن روغن

 )bاسیدی بودن روغن

 )dسالم بودن روغن

.26برای چه منظور گرم کن داخل روغن کمپرسور نصب می کنند؟
 )aویسکوزیته روغن را افزایش می دهد

 )cباعث خنک کاری سیستم می شود

 )bعمل روغن کاری کم می شود

 )dویسکوزیته روغن را کاهش می دهد

.27در محفظه راه اندازی موتور سرد کننده.......
 )aجریان راه اندازی زیاد است

 )cولتاژ راه اندازی زیاد است

 )bجریان راه اندازی کم است

 )dولتاژ راه اندازی کم است.

.28کدام یک از عالیم زیر اشتباه است؟
 C )aاتصال مشترک

 R )cسیم پیچی اصلی

 S )bاتصال سیم پیچی رانینگ

 SV )dاتصال سیم پیچی استارت

.29هنگام تست فشار رانش کمپرسور از..........استفاده می کنیم
 )aگیج فشار پایین

 )cگیج فشار باال

 )bگیج فشار متوسط

 )dگیج خالء

.30علت سوختن کمپرسور چیست؟

 )aکیفیت و اندازه روغن

 )cکاهش ولتاژ سیستم

 )bوجود رطوبت در سیستم

 )dکیفیت روغن و وجود رطوبت و کاهش ولتاژ

.31ترمیستور در کجای کمپرسور نصب و بر چه اساسی کار می کند؟
 )aداخل-فشار

 )cداخل-حرارت

 )bخارج-حرارت

 )dخارج-فشار

.32ترمیستور داخل کمپرسور بر چه اساسی کار می کند؟
 )aافزایش مقاومت با افزایش درجه حرارت

 )cکاهش فشار با کاهش درجه حرارت

 )bکاهش مقاومت با افزایش درجه حرارت

 )dافزایش فشار با کاهش درجه حرارت

.33ترمیستور داخل سیم پیچ موتور ،زمانی عمل می کند که...............
 )aدما در کندانسور باال رود

 )cدما در سیم پیچ کمپرسور باال رود

 )bسیم پیچ اتصال کوتاه شود

 )dولتاژ برق باال رود

.34برای قطع جریان برق کمپرسور در برابر اضافه جریان از کدام گزینه استفاده می شود؟
 )aاورلود

 )cرله

 )bترموستات

 )dخازن

.35خازن استارت همان خازن.....است
 )aدائم کار

 )cموقت کار

 )bروغنی

 )dرانینگ

.36خازن اصلی همان خازن.....است
 )aخشک

 )cاستارت

 )bرانینگ

 )dموقت کار

.37کدام نوع خازن برای ایجاد گشتاور در مدار کمپرسور نصب می شود؟
 )aخازن راه انداز

 )cخازن دائمی

 )bخازن کار

 )dخازن روغنی

.38واحد اندازه گیری ظرفیت خازن در سیستم های تبرید بیشتر کدام است؟
 )aمیکرو فاراد

 )cفاراد

 )bاهم

 )dولتاژ

.39کندانسور در سیکل تبرید وظیفه دارد که............
 )aحرارت جذب شده در اواپراتور را دفع کند
 )bحرارت حاصل از کار کمپرسور را دفع کند
 )cحرارت حاصل از سیکل را دفع کند
 )dحرارت جذب شده در اواپراتور و تولید شده در کمپرسور را دفع کند.

.40به کار بردن فین در کندانسور به چه منظوری است؟
 )aتبادل حرارت بیشتر

 )cکاهش سرعت هوا

 )bافزایش سرعت هوا

 )dتبادل حرارت کمتر

.41کدام گزینه جزء قسمت های واحد تقطیر نیست؟
 )aکندانسور

 )cرسیور

 )bکمپرسور

 )dاواپراتور

.42علت کف کردن روغن کمپرسور چیست؟
 )aرطوبت

 )cبرگشت مایع به کمپرسور

 )bآلودگی

 )dرطوبت و آلودگی و برگشت مایع به کمپرسور

.43کدام قطعه در سیکل تبرید برای کاهش فشار و افزایش سرعت مبرد استفاده می شود؟
 )aلوله مویین

 )cکندانسور

 )bکمپرسور

 )dاواپراتور

.44در لوله مویین.............
 )aسرعت مایع مبرد زیاد می شود

 )cفشار مایع مبرد کم می شود

 )bفشار مایع مبرد زیاد می شود

 )dسرعت مبرد زیاد و فشار آن کم می شود.

.45عامل انتخاب لوله مویین چیست؟

 )aنوع مبرد و نوع کندانسور

 )cنوع دستگاه سرد کننده

 )bقدرت کمپرسور

 )dنوع مبرد،کندانسور،کمپرسور و سیستم سرد کننده

.46کدام مشخصه لوله مویین از همه مهمتر است؟
 )aقطر داخلی و طول

 )cقطر داخلی و جنس

 )bقطر خارجی و طول

 )dقطر خارجی و جنس

.47هرچه طول لوله مویین افزایش یابد .....را داریم.
 )aکاهش فشار و کاهش سرما

 )cافزایش فشار و کاهش دما

 )bکاهش فشار و افزایش سرما

 )dافزایش فشار و افزایش سرما

.48در سیستم های تبرید که از لوله مویین استفاده می کنند به کدام قطعه زیر در سیکل نیاز نیست؟
 )aفیلتر درایر

 )cمخزن جمع آوری مایع مبرد

 )bکندانسور

 )dآکوموالتور

.49در کولر های گازی خانگی کنترل کننده میزان مبرد ورودی به اواپراتور......است.
 )aشیر انبساط اتوماتیک

 )cلوله مویین

 )bشیر انبساط ترموستاتیکی

 )dشیر شناور

.50نقش مبدل حرارتی بین خط مکش و لوله مویین کدام است؟
 )aگاز برگشتی از اواپراتور سوپرهیت شده و احتمال ورود مایع به کمپرسور را کم می کند
 )bمایع خروجی از کندانسور را سوپرهیت و گاز برگشتی از اواپراتور را ساب کول می کند
 )cمایع خروجی از کندانسور را خنک و در نتیجه اثر تبرید را افزایش می دهد
 )dمایع خروجی از کندانسور را سابکول و گاز برگشتی از اواپراتور را سوپرهیت می کند.

