
 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          92

 

 فصل چهارم

 مجموعه سؤاالت برق و الكترونيك و سيستم جرقه
 

 ؟بیانگر چیست  Aرو نقطه  در دیاگرام روبهـ 1

 باز شدن دهانه پالتین الف(

 بسته شدن دهانه پالتین ب(

 تخلیه خازن دلکو ج(

 شارژ خازن دلکو  د(

 

 ؟کار مدار مقابل چیست ـ2

 کاهنده ولتاژ مستقیم به متناوب الف(

 ینده ولتاژ متناوب به مستقیمافزا ب(

 کاهنده ولتاژ متناوب به مستقیم ج(

 افزاینده ولتاژ مستقیم به متناوب د(

 

اهم است تعیین کنید فیوز مورد نیاز  3و مقاومت آن  12مصرفی آن  ژدر یک مدار الکتریکی که ولتا ـ3

 ؟چند آمپر باید باشد

 آمپر 14 د( آمپر 12 ج( آمپر 5/4 ب( آمپر 3 الف(

 

 ؟مدار مقابل چیست ي وظیفه ـ4

 کننده   مدار تقویت الف(

 کننده مدار یکسو ب(

 کننده قطع و وصل ي رله ج(

 ساز مدار متناوب( د
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 ؟چند آمپر است Aدر مدار مقابل شدت جریان در نقطه  ـ5

 آمپر 68/1 الف(

 آمپر 11/0 ب(

 آمپر 57/8  ج(

 آمپر 1680  د(

 

 ........ Bدر مدار فوق در خروجی  ـ6

 .دیاب ولتاژ نسبت به ورودي کاهش می الف(

 .دیاب ولتاژ نسبت به ورودي افزایش می ب(

 .ولتاژ ثابت است ج(

 د.یاب شدت جریان خروجی افزایش می د(

 

 ............. دیود زینر در مدار ـ7

 .دده در بیس موافق تا حد معینی جریان را از خود عبور می الف(

 .دده د معینی جریان را از خود عبور میدر بیس مخالف تا ح ب(

 .دده در یک جهت جریان را عبور می ج(

 .یک دیود مثبت است د(

 

روجـی خدهـد در ایـن حالـت ولتـاژ  شکل مقابل پیکاپ یک دلکو مگنتی ترانزیستوري را نشان مـی ـ8

 .........پیکاپ

 .صفر است الف(

 .حداکثر مثبت است ب(

 .متوسط منفی است ج(

 .مثبت استمتوسط  د(
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 ............ولتاژ خروجی پیکاپ شکل مقابل ـ9

 همیشه مستقیم الف(

 همیشه متناوب ب(

 .در دورهاي کم مستقیم در دورهاي زیاد متناوب است ج(

 .در دورهاي کم متناوب در دورهاي زیاد مستقیم است د(

 

 

 ؟ایجاد ولتاژ در ژنراتور چگونه است ـ10

 ترومغناطیساز طریق حرارت و الک الف(

 از طریق اثرات شیمیایی ب(

 از طریق اصطکاک ج(

 از طریق عمل القاء (د

 

 ............................آوانس خالئی دلکو ي وسیله به ـ11

   .گردانیم دلکو را اندکی بیشتر در جهت گردش می الف(

 .گردانیم صفحه پالتین را اندکی در جهت مخالف حرکت شافت می ب(

 .گردانیم و را اندکی در جهت مخالف گردش میشافت دلک ج(

 .گردانیم پالتین را روي صفحه پالتین اندکی در جهت موافق گردش می د(

 

تـر از حـد  دهانـه پالتـین را کـم ي الکترودهاي شمع را بیش از حد مجاز و فاصله ي چنانچه فاصله ـ12

 .................  .ثمجاز تنظیم کنیم باع

 .دشو تین ها میکم شدن عمر پال الف(

 .دشو گرم کردن موتور می ب(

 .دشو ( میرسه در کاربراتوعطرسیدن شعله به کاربراتور ) ج(

 .دشو سه در اگزوز( میعطرسیدن شعله به اگزوز ) د(

 

  ؟کدام گزینه در مورد جریان خودالقاء صحیح است ـ13

 .دآی وجود می هبا تغیرات جریان در سیم پیچ اولیه و ثانویه ب الف(
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 .دشو درجهت جریان اصلی در سیم پیچ ایجاد می ب(

 .دشو در خالف جهت جریان اصلی در سیم پیچ ایجاد می ج(

 .دشو به مرور زمان هنگام حرکت خودرو در سیم پیچ اولیه و ثانویه ایجاد می د(

 

 ؟دلیل وجود دود سیاه رنگ بر روي سطح الکترودهاي شمع کدام است ـ14

 پایین بودن ارزش حرارتی ب( بندي نبودن شمع  آب الف(

 غنی بودن مخلوط سوخت و هوا د( کم بودن فاصله الکترودها ج(

 

 ؟یک از عبارات زیر صحیح است با توجه به نمودار زیر کدام ـ15

با افزایش گشتاور در استارتر آمپر مصرفی افزایش  الف(

 .دیاب می

با افزایش سرعت در استارتر آمپر مصـرفی افـزایش  ب(

 .دیاب می

آمپر مصرفی در استارتر با گشتاور خروجـی نسـبت  ج(

 د.عکس دار

آمپر مصرفی استارتر ثابت بوده و ربطی به گشـتاور و د(

 د.سرعت ندار

 

 ؟دهد در چه حالتی قرار دارد شکل مقابل که پیکاپ دلکو مگنتی ترانزیستوري را نشان می ـ16

 شروع ایجاد حوزه مغناطیس در کوئل الف(

 ان جرقهابتداي زم ب(

 انتهاي زمان جرقه ج(

 پایان ایجاد حوزه مغناطیس در کوئل( د

 

 

 

 

 ؟آید وجود می در صورت زیاد بودن زاویه داول چه اشکالی در سیستم به ـ17

 .دوزس خازن دلکو می ب(   .دزن دهانه پالتین خال می الف(
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 .تمام موارد فوق صحیح است( د  د.سوز کوئل می ج(

 

 .............. است.پ در سیستم جرقه مگنتی ترانزیستوري ولتاژ خروجی پیکا ـ18

 متناوب موج مربعی  ب( متناوب موج سینوسی  الف(

 مستقیم منفی مجزا خروجی( د  مستقیم منفی بدنه ج(

 

 ؟کار مدار مقابل چیست ـ19

 ساز  ولتاژ و متناوب ي کاهنده الف(

 ولتاژ و یکسوساز ي افزاینده ب(

 یکسوساز ولتاژ و ي کاهنده ج(

 ساز ولتاژ و متناوب ي افزاینده( د

 

اهم است از فیـوز چنـد آمپـر  4/0 کند و مقاومت مدار کار می 12در یک مدار اتومبیل که با ولتاژ  ـ20

 ؟باید استفاده نمود

 آمپر 300 (د آمپر 30 ج( آمپر 3 ب( آمپر  3/0 الف(

 

 ؟قدر است هرو چ مقاومت روبه ي شماره ـ21

   562 الف(

 5620 ب(

 56200 ج(

  5625د( 

 

 ؟واحد شدت جریان و توان الکتریکی چیست ـ22

 اهم –ولت  (د ولت -وات   ج( وات -اهم  ب( وات -آمپر  الف(

 

 ؟کند کار می 12Vید که با ولتاژ یرا محاسبه نما 600Wهاي استارتر  مقاومت داخلی سیم پیچ ـ23

 اهم   R= 0.24(د اهم  R= 6  ج( اهم  R=0.12 ب( اهم R=12  الف(

 

 ؟دهیم اي مورد آزمایش قرار می خازن را با چه وسیله ـ24
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 باطري و یک المپ ي وسیله به ب(  اهم متر  ي وسیله به الف(

 ق صحیح است هر سه مورد فو (د 220Vبرق شهر و المپ  ي وسیله به ج(

 

 

 ؟استفاده از مقاومت خارجی در مدار کوئل چه مزیتی دارد ـ25

 .درو فاظت از سیم پیچ اولیه کوئل به کار میبه جهت ح الف(

 .دده افت ولتاژ را در دورهاي باال کاهش می ب(

 .دشو باعث جلوگیري از آسیب دیدگی خازن می ج(

 .داین نوع کویل ها احتیاجی به روغن ندارن( د

 

 ؟پیکاپ در سیستم جرقه مگنتی چیست ي وظیفه ـ26

 دلکوک ایگناتور ریتح ب( قطع و وصل مدار اولیه کویل  الف(

 موارد الف و ب (د ذخیره جریان اضافی مدار ج(

 

 ............هنگام پیاده و سوار کردن باطري اتومبیل بهتر است ـ27

 .ابتدا قطب مثبت باز شود ب(  .ابتدا قطب منفی باز شود الف(

 .فرقی ندارد د(  .هردو قطب را باهم باز نمود ج(

 

 ..............لت اتومبیلو 12تر شدن باطري  با بزرگ ـ28

   .یابد مقاومت باطري افزایش می ب(   .یابد ولتاژ باطري افزایش می الف(

 .یابد ولتاژ افزایش و ظرفیت کاهش می د(   .یابد ظرفیت باطري افزایش می ج(

 

 .............پالتین مثبت دلکو ـ29

 .تمستقیم به باطري متصل اس ب(   .مستقیم به سوئیچ متصل است الف(

  .به ترمینال منفی کوئل متصل است د(  .به ترمینال مثبت کوئل متصل است ج(

 

 .دشو .......... جبران می.آوانس جرقه در دلکوهاي فاقد شیلنگ آوانس مکشی  با ـ30

 اي تغییر فنرهاي آوانس وزنه ب( زیاد شدن آوانس استاتیک الف(

 لکوقوي تر کردن خازن د د( زیاد کردن دهانه پالتین ج(
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 ؟یک از موارد زیر در مورد زمان بسته شدن پالتین صحیح است کدام ـ31

  .تر است شیتر باشد به همان نسبت زمان بسته شدن ب بزرگ داولهرچقدر زاویه  الف(

  .تر است تر باشد به همان نسبت زاویه بسته شدن بیش هر چقدر تعداد سیلندرها بیش ب(

 .تر است به همان نسبت زمان بسته شدن بیش تر باشد هر چقدر تعداد دور بیش ج(

 .تر است بیش تر باشد به همان اندازه زمان بسته شدن هرچقدر فاصله جرقه کوچک د(

 

 ؟چقدر است سیلندر اتو تقریباً 4زاویه بسته شدن پالتین در یک موتور  ـ32

 62 د( 54 ج( 38 ب( 33 الف(

 

 ؟هسته آهنی در کوئل چیست ي وظیفهـ 33

 ید برق اولیهتول الف(

 تولید ولتاژ جرقه ب(

 تبدیل ولتاژ کم به ولتاژ زیاد  ج(

 تقویت میدان مغناطیسی بوجود آمده از جریان اولیه د(

 

 ؟کند زنی معمولی از زدن جرقه در پالتین جلوگیري می یک از قطعات زیر در سیستم جرقه کدام ـ34

 قطع کننده جرقه د( خازن جرقه  ج( قطع کننده جرقه ب( طع و وصلکلید ق الف(

 

هاي پالتین صـاف و مـوازي روبـه روي هـم قـرار  در مونتاژ پالتین باید توجه نمود که سطح دهانه ـ35

 ؟گیرند اگر این عمل صورت نگیرد

   .رود در موقع بسته شدن دهانه ها به عقب می الف(

   .گردد عمر آن کوتاه می ب(

   .گردد خیلی گرم می ج(

   .گردد یایجاد عیب در جرقه م د(

 

،  چنـد جرقـه در کـل  باشد RPM 3000دور موتور در یک خودروي چهار سیلندر چهار زمانه اگر  ـ36

 ؟گردد در یک دقیقه ایجاد میموتور 

 جرقه در دقیقه 3000 ب( جرقه در دقیقه 1500 الف(
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 جرقه در دقیقه 9000 د(  جرقه در دقیقه 6000 ج(

 

 ؟ر شکل مدار مقابل نشان داده شده استهاي جرقه زیر د یک از سیستم کدام ـ37

 سیستم جرقه ترانزیستوري الف(

 سیستم جرقه خازن دار)پالتینی( ب(

 سیستم جرقه تریسر ج(

 سیستم جرقه مغناطیسی د(

 

 

 ؟ولتاژ جرقه در موتور اتو چقدر است ـ38

 ولت 3000تا  1000 ب(  ولت 24تا 12 الف(

 ولت 60000تا  30000 د( ولت 20000تا  15000 ج(

 

 :   هاي دلکو سبب می شود که ضعیف شدن فشار فنرپالتین ـ39

 .موتور در دور آرام لرزش پیدا کند الف(

   .شود موتور به سختی روشن می ب(

   .کند موتور خام سوزي پیدا می ج(

   .گردد در دورهاي باال پالتین به هم متصل نشده و موتور خاموش می د(

 

مدار اولیه کوئل در سیستم جرقه الکترونیکی بـه علـت قطـع جریـان  یفرو ریختن حوزه مغناطیس ـ40

   .گیرد .......... انجام می.توسط

 روتور و استاتور ب( پیکاپ مغناطیسی و ترانزیستور الف(

 رزیستور مگنت د( کنترل الکترونیکی روتور ج(

 

 :  عیوبی که باعث انفجاري شدن موتور می شوند عبارتند از ـ41

 جمع شدن دوده در سر سیلندر –ودن دلکو ریتارد ب الف(

 سرد کار کردن موتور –آوانس بودن دلکو  ب(

 کمپرس زیاد موتور –آوانس دلکو   ج(

 کم بودن کمپرس موتور –ریتارد دلکو  د(
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 ؟چیست  التینپیاپی دهانه پ هايعلل خال زدن ـ42

 قطع و وصل حوزه مغناطیسی –لقی شافت دلکو  الف(

 کوئل و خازن معیوب –شمع فاصله زیاد گپ  ب(

 معیوب بودن درب دلکو –آوانس بودن دلکو  ج(

 ریتارد بودن دلکو –کم بودن فاصله گپ شمع  د(

 

 ؟طور کلی به چه چیز بستگی دارد ی کوئل در سیم پیچ ثانویه بهئولتاژ جرقه القا ـ43

 نیبه تعداد شیار هسته آه ب( به نسبت پیچش بین سیم پیچ اولیه و ثانویه الف(

 به نسبت ضخامت سیم پیچ اولیه و ثانویه د(  به مقدار گرماي شمع ج(

 

 ؟افتد بزند ، چه اتقاقی میزمانی  که شمع زودتر از موعد جرقه  ـ44

   .رسد فشار احتراق به حد نصاب نمی الف(

   .گیرد رود تحت نیروي متقابل قرار می یپیستونی که به باال م ب(

   .رود رد که پیستون به سمت پایین میگی احتراق موقعی انجام می ج(

 .شود است مقداري شتاب وارد می نبه پیستونی که در حالت پایین رفت د(

 

 ؟خیر اشتعال در موتور اتو چیستأمنظور از ت ـ 45
 زمان جرقه بعد از نقطه مرگ باال و شروع احتراق الف(
 زمان جرقه تا پایان یافتن شعله مخلوط ب(
 نقطه مرگ باال و شروع احتراقزمان جرقه قبل از  ج(
 زمان بین پاشش سوخت و خود احتراقی د(
 
 ........... بترتیب احتراق در موتور شش سیلندر و چهار سیلندر به ترتی ـ46
 1342 – 153624 د( 1243 - 146235 ج( 1342 - 135624 ب( 1423 - 152436 الف(
 
 هسته آهنی در کویل کدام است؟ ي وظیفه  ـ47
 تولید جریان برق در مدار اولیه  (ب گیري از سوختن وایرهاجلو (الف
 تقویت میدان مغناطیسی (د تولید ولتاژ الزم براي شمع  (ج
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 سیلندر چند درجه است؟ 6ل در موتور داو ي زاویه ـ48
 درجه 18 (د درجه 24 (ج درجه 36 (ب درجه 27 (الف
 
 نه باطري چند عدد است؟پلیت، تعداد صفحات منفی در یک خا 19در یک باطري  ـ49
 9 (د 18 (ج 19 (ب 10 (الف
 
 مقدار ولتاژ و آمپر در اتصال دو باطري شکل زیر چقدر است؟ ـ50
 آمپر 60ولت،  24 (الف
 آمپر 120 ،ولت 24 (ب
 آمپر 120 ،ولت 12 (ج
 آمپر 60 ،ولت 12 (د
 
 شود؟ یهاي زیر پیشنهاد م یک از شمع براي یک اتومبیل کورسی و پرشتاب کدام ـ51
 شمع گرم (ب  شمع سرد (الف
 .کند هر کدام باشد فرقی نمی (د  شمع نیمه گرم (ج
 
 اي به عهده دارد؟ قطع و وصل برق مدار اولیه در سیستم جرقه ترانزیستوري را چه قطعه ـ52
 آهنرباي ثابت (د جوشن (ج ایگناتور (ب پیک آب  (الف
 
 .....   بزمان شارژ و دشارژ شدن خازن به ترتی ـ53
 .شود ابتداي باز شدن پالتین شارژ و موقع بسته شدن پالتین دشارژ می (الف

 .شود ابتداي باز شدن پالتین شارژ و قبل از بسته شدن پالتین دشارژ می (ب

 .شود ابتداي بسته شدن پالتین شارژ و در ابتداي باز شدن پالتین دشارژ می (ج

 .شود قع باز شدن پالتین دشارژ میدر ابتداي بسته شدن پالتین شارژ و در مو (د

 

 ............از فلز پالتین مثبت و چسبیدن به پالتین منفی ممکن است به دلیلذرات کنده شدن  ـ54

 .نامرغوب بودن جنس پالتین باشد (الف

 .زیادي ظرفیت خازن است (ب

 .کم بودن ظرفیت خازن است (ج

 .اتصال بدنه شدن سیستم جرقه است (د
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 کند؟ گیري می ر چه چیز را اندازههیدرومت ـ55

 مقدار شدت جریان باطري (ب  مقدار ولتاژ باطري  (الف

 مقدارغلظت الکترولیت باطري (د مقدار الکترولیت باطري (ج

 

 :  وسیله  هتوان ب سالم بودن وایر )نخی( یا ابریشمی را می ـ56

 .قاومت آنرا آزمایش کردتوان م با اهم متر می (ب .یک باطري و یک المپ آزمایش کرد (الف

 .قابل آزمایش نیست (د .ولت می توان آزمایش کرد 220با برق  (ج

 

 فرق آلترناتوربا دینام چیست؟ ـ57

 شود و دینام برق مستقیم کند که توسط دیود مستقیم می آلترناتور برق متناوب ایجاد می (الف

 ربا ثابت و سیم پیچ متحرکآلترناتور آهنرباي متحرک و سیم پیچ ثابت و در دینام آهن (ب

 کند  آلترناتور در دورهاي کم و دور آرام برق بیشتر تولید می کند و دینام برق کمتر تولید می (ج

 موارد فوق ي همه (د

 

 یک از معادالت داده شده درست است؟ کدام ـ58

 V = I+R               P =V*R (الف

 V = I*R                 P = V +I (ب

 V = I*R                 P = V *I (ج

 V = I+R                 P = V *I (د

 

 مقاومت کل مدار مقابل را حساب نمایید؟ ـ59

 75/0 (الف

 33/1 (ب

 25/1 (ج

 ب و ج صحیح است (د
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وجـود  pbو چند صـفحه  pbo2تی، در هر خانه این باطري چند صفحه پلی 17ولتی  6یک باطري  ـ60

 دارد؟
 pbصفحه  9و  pbo2صفحه  8 (الف
 pbصفحه  8و  pbo2صفحه  6 (ب
 pbصفحه  7و  pbo2صفحه  10(ج
 موارد ب و ج صحیح است (د
 
کشـد  آمپر از این باطري می 5داریم، اگر یک المپ که جریان معادل  AH 90ولتی  12یک باطري  ـ61

 ید زمان خالی شدن باطري را؟یمتصل کنیم محاسبه نما
 45h(د 18h(ج 27h(ب 9h (الف

 
 : آفتامات WLو  Dو  Fهاي  تاز کنتاک ـ62
 .شود به المپ شارژ وصل می WLدینام و  Fبه  Dدینام و  Dبه  F (الف

 .شود سوئیچ وصل می SWبه  WLدینام و  Dبه  Dدینام و  Fبه  F (ب
 .شود به المپ شارژ وصل می WLدینام و  Dبه  Dدینام و  Fبه  F (ج
 .شود سوئیچ وصل می IGبه  WLام و به بدنه دین Dدینام و  Fبه  F (د
 
 ؟اندازه مقاومت را چگونه می توان محاسبه کرد ـ63

 با کمک کدهاي عددي روي آن  (الف
 با کمک نوارهاي رنگی روي آن (ب
 به کمک اهم متر (ج
 همه موارد فوق (د
 
هـا  بـه سرشـمعاگر جرقه از وایرکوئل به ترمینال وسط درب دلکو وجود داشته باشد ولی از وایرهـا  ـ64

 ............نیاید ممکن است عیب از
 .پالتین و خازن باشد (ب .وایرها و شمع ها باشد (الف
 .هاي درب دلکو و وایرها باشد چکش برق و زغال (د .زاویه داول پالتین دلکو باشد (ج
  

ین جهت تنظیم مقدار آوانس اولیه در حالت خاموش بودن اگر چـرا  تسـت المـپ )حالـت اول بـ ـ65
منفی کوئل و بدنه( و )حالت دوم مثبت کوئل به پالتین( وصل کنیم، روشن بودن و خاموش بـودن ایـن 

 دهد؟ المپ چه حالتی از پالتین را نشان می
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 پالتین بسته المپ روشن، پالتین بسته المپ روشن (الف
 پالتین باز المپ روشن، پالتین بسته المپ خاموش  (ب

 التین بسته المپ روشن پالتین باز المپ روشن، پ (ج

 پالتین باز المپ خاموش ، پالتین بسته المپ خاموش  (د

 

 در دقیقه چقدر است؟ 3000با دور موتور  7تعداد جرقه زدن شمع توسط سیستم جرقه زنی شکل  ـ66

 در دقیقه 1500 (الف

 در دقیقه 3000 (ب

 در دقیقه 6000 (ج

 در دقیقه 9000 (د

 

 

 

 

 یر در اثر افزایش ولتاژ به صورت دو طرفه عمل می کند؟کدامیک از موارد ز ـ67

 ترانزیستور (د دیود منفی (ج دیود زینر (ب دیود مثبت(الف

 

 تفاوت دیود و ترانزیستور در چیست؟ ـ68

 .دیود براي تقویت جریان و ترانزیستور براي کاهش ولتاژ است (الف

 .ستدیود براي یکسوسازي و ترانزیستور براي کاهش ولتاژ ا (ب

 .دیود براي تقویت ولتاژ و ترانزیستور براي یکسوسازي است (ج

 .هر سه مورد غلط است (د

 

مجـاز تنظـیم نماینـد کـدام حالـت زیـر  ي تر از انـدازه هاي دلکو را بیش دهانه پالتین ي ر فاصلهگاـ 69

 ؟آید وجود می هب

 .دشو میشارژ کم زمان  زمان جرقه ریتارد شده و کویل در الف(

 .دشو یه داول پال تین کاهش یافته و زمان جرقه ریتارد میزاو ب(

 .دیاب زمان جرقه آوانس شده و قدرت جرقه کاهش می ج(

 .دگرد اندازه اشباع می از یابد وکویل زیادتر زاویه داول پالتین افزایش می د(
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 ؟ثیرکدام عامل استأتر تحت ت سرعت انتشار شعله بیش ـ70

 زود بازشدن سوپاپ دود ب( زود بازشدن سوپاپ هوا الف(

 شکل هندسی اتاق احتراق د(  محل قرارگرفتن شمع ج(

 

 هاي آوانس خودکار چه تأثیري در تایمینگ موتور دارد؟  نزدیک بودن صفحه ـ71

 . می شودریتارد جرقه ب(    می شود . آوانسجرقه  الف(

 اثر است. د( بی دهد. رخ می atdcج( جرقه در 

 

 ؟اي خشک داشته باشد علل آن چیست وتوري رسوب و دودهشمع م ي پایه اگر ـ72

 ریتارد بودن تایمینگ جرقه –رقیق بودن سوخت  الف(

 آوانس بودن تایمینگ جرقه - رقیق بودن سوخت ب(

 کم بودن ارزش حرارتی - غنی بودن سوخت ج(

 زیاد بودن ارزش حرارتی شمع - غنی بودن سوخت د(

 

 ؟باشد د میکدام مشخصات مربوط به شمع سر ـ73

 ارزش حرارتی کم -دگیري زیا تراطاقک بزرگ سطح حرا الف(

 ارزش حرارتی زیاد -گیري کم ترسطح حرا -اطاقک کوچک ب(

 ارزش حرارتی زیاد - گیري کم ترسطح حرا -اطاقک بزرگ ج(

 ارزش حرارتی کم - دگیري زیا ترسطح حرا -پایه کوتاه  د(

 

 لت ولتاژ سیگنالبا توجه به شکل در کدام حا ـ74

 رسد؟  اکثر میدبه ح 

   4و 2الف( 

                    5و 3ب(

                      1و 5ج(

 4و 3د(
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 ؟دهد در کدام حالت قرار دارد شکل مقابل مدار سیستم جرقه ترانزیستوري را نشان میـ 75

 تحریک پایه بیس ترانزیستور  الف(

 شارژ مدار اولیه کوئل ب(

 کوئل و جرقه سر شمع شارژ ج(

  .موارد الف و ب صحیح است د(

 

 

 

 

و  کویل با کـدام   شارژخازنو    شارژد  داولبا توجه به شکل اصلی نوسانات سیستم جرقه بخش   ـ76

 ؟شماره ها مشخص شده است

        1و 2-3و 5 الف(

                    6و 2-5و 3ب(

                  2و  4-3و 5 ج(

 3- 1و 5 د(

 
 

)تک راهه( جهـت انتقـال جریـان الکتریکـی  طرفه خودکار گوید دیود یک شیر یک می A تکنسینـ 77

کند کدام درست  ( تبدیل میD.Cرا به مستقیم )( ACگوید دیود جریان متناوب ) می  B تکنسیناست، 

 ؟باشد می

 هیچکدام د( (A,B)هردو ج(  Bفقط   ب(   Aفقط  الف(   

 

 ؟شود حالت زیر پایه بیس ترانزیستور تحریک می 4یک از  در کدام ـ78

 A الف(

 B ب(

 C ج(

         D د(
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 ؟دهد و ظیفه آمپلی فایر چیست در شکل مقابل که نقشه داخلی یک ایگناتور را نشان میـ 79

 تقویت جریان عبوري کوئل  الف(

 تقویت جریان عبوري ایگناتور ب(

 تقویت جریان ثانویه کوئل ج(

 جریان تولید پیکاپ تقویت  د(

 

 

 

 

 باشد؟  گیري سریع شمع با نوع خودرو در کدام گزینه می ـ ارتباط رسوب80

 ب( شمع گرم و موتور با دور باال  الف( شمع سرد و موتور با دور پایین 

 د( شمع سرد و موتور با دور باال  ج( شمع گرم و موتور با دور پایین

 

 دهانه شمع به ولتاژ زیاد نیازمندیم؟ ـ در چه دوري براي ایجاد جرقه در 81

 ب( دور پایین   الف( دور باال

 د( در همه یکسان است.   ج( دور متوسط 

 

 زنی پالتینی و الکترونیکی چیست؟ ـ عنوان مشترک بین دستگاه جرقه82

 تولیدکننده انرژي القایی هستند. هر دو ب(  الف( هر دو ولتاژ ضربانی ندارند. 

 قدرت جرقه در هر دو یکسان است.   د( ثانویه و اولیه یکسان است.  ج( انرژي در مدار

 

 چه امکانی را فراهم می کند ؟ ECUـ ارسال پیام از سوئیچ فشار روغن فرمان هیدرولیک به  83

 ب( کاهش دور موتور به هنگام پارک  الف( افزایش دور موتور به هنگام پارک 

 د( کاهش دور موتور به هنگام دور زدن ج( افزایش دور موتور به هنگام دور زدن 

 

 ـ ولتاژ پیکاپ چیست ؟ 84

 ب( ولتاژ تولیدي در کفشک  الف(ولتاژ تولیدي در رالکتور 

 ولتاژ مدار اولیه   د( ج( ولتاژ تولیدي در سیم پیچ پیکاپ. 
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 ـ  مزیت کویلهاي روغنی نسبت به کویلهاي خمیري چیست ؟ 85

 فواصل خالی بین سیمها  ب( پر کردن الف( خنک کاري بهتر 

 موارد الف و ب  د( ج( ایجاد ولتاژ قوي

 

 ـ  ارزش حرارتی شمع در سیستم جرقه یعنی  ؟ 86 

   مقاومت شمع در مقابل باال رفتن حرارتالف( 

  تحمل فشار احتراق بیشترب( 

  تحمل ولتاژ بیشتر مدار ثانویه کوئلج( 

 ا سرسیلندر تبادل حرارتی اتاق احتراق از طریق شمع ب  د(
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 پاسخ تستي سؤاالت فصل چهارم

 مجموعه سؤاالت برق و الكترونيك و سيستم جرقه 
 د ج ب الف ردیف   د ج ب الف ردیف
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 پاسخ تشريحي فصل چهارم )براي سؤاالت نامفهوم(

 مجموعه سؤاالت برق و الكترونيك و سيستم جرقه
 

ا بـه صـفر کند تا زمانی که ولتـاژ خـود ر خازن شروع به پر و خالی شدن می ، زمان باز شدن پالتینـ 1

 گویند.  زمان دشارژ خازن می  برساند که به این لحظه

 

اولیه برق متناوب است و جریان خروجی از آن نیز   ـ در یک ترانسفورماتور جریان ورودي به سیم پیچ2

باشـد یعنـی  تر باشد ترانسفورماتور کاهنـده می هاي اولیه از ثانویه بیش پیچ سیم متناوب. حال اگر تعداد

که ایـن ولتـاژ خـارج  یکند. زمان ولتاژ ورودي متناوب را کاهش داده و به ولتاژ پایین متناوب تبدیل می

شود در سر راه آن یک پل دیود طراحی شده که در یـک شـاخه جریـان مسـتقیم مثبـت و در یـک  می

 شود.  کند که از آن براي شارژ باطري و ... استفاده می جریان مستقیم منفی ایجاد می  شاخه

 

 باشد :  ي جریان می کننده ـ فیوز کنترل3
V V

R



 

12

3
           V IR I A  

12
4

3
 

ن مصـرفی در آن قـرار پس  ابتدا جریان مصرفی را پیدا کرده و یک فیوز با یـک مقـدار بـاالتر از جریـا

 5/4باشـد فیـوز بایـد  آمپر می 4ی جریان نسوزد چون جریان ئدهیم تا فیوز در صورت باال رفتن جز می

 باشد. 

 

شویم هر چه ولتاژ باالتري بـه بـیس بـدهیم ولتـاژ  ـ با بستن سري ترانزیستورها باعث تقویت مدار می4

 توانیم بگیریم.  باالتري از امیتر و کلکتور می

 

گیرد و در صورتی که ولتاژ از یک حد باالتر برود دیـود خاصـیت  دیود زینر در بایس مخالف قرار می ـ7

دهـد.  ي عبور جریان را مـی کند و اجازه خود را از دست داده و دیگر در مقابل عبور جریان مخالفت نمی

 دهد.  مید در بیس مخالف در مدار بسته شود جریان را عبور نالزم به ذکر است که اگر دیو

 

جریان در آن  القايگیرد چون میدان مغناطیسی وجود ندارد  در بین دو پره قرار می پـزمانی که پیکا8

 شود و جریان صفر است.  ایجاد نمی
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 پیچ یـا ربـا و سـیم یعنـی بـه کمـک آهنهمواره متناوب است ـ جریانی که به روش القایی تولید شود 9

 ترانسفورماتور.

 

ف جهـت حرکـت چکـش بـرق چرخانـدن ي آوانس کردن دلکو یعنی در خال یفهی وظآوانس خالئـ 11

ي لغزنده زیر پالتین را در خـالف جهـت  صفحهآوانس خالئی ي لغزنده دلکو را برعهده دارد پس  صفحه

 چرخاند. دلکو وچکش برق میشافت 

 

 آید.  ـ جریان خودالقا در سیم پیچ اولیه و در خالف جهت به وجود می13

 

، جریـان نیـز افـزایش پیـدا شود که متناسب با افزایش گشـتاور  می ودار اگر دقت شود دیدهـ در نم15

  کند . می

 

قرار بگیرد میدان درحال تغییر فاز بوده که باعث عکـس  بربا در مقابل پیک آ که قطب آهن یـ زمان16

کند جرقـه  قطع می پیچ اولیه کوئل را در این حالت چون ترانزیستور جریان سیم .گردد  شدن جریان می

 شود.  ایجاد می

 باشد.  ـ همواره جریان خروجی از پیکاپ به صورت موج سینوسی )متناوب( می18

 

بـا باشد و  تر است پس کاهنده ولتاژ می هاي ثانویه نسبت به اولیه در ترانس کم  پیچ ـ چون تعداد سیم19

 دهد.  یها یکسوسازي را نیز انجام م ي قرار گرفتن دیود توجه به نحوه

 

 ـ 20

/ I I A
/

    
12

12 0 4 30
0 4

 

 

دهد و رنگ سوم همان  اول و دوم همان رقم اول و دوم یک عدد دو رقمی را به ما می نگـ همیشه ر21

رنـگ چهـارم همـان ، توان کـد رنـگ  بـه 10باشد یعنی عدد  می 10باشد که به صورت توان  ضریب می

 5ي ساخت آن بسـتگی دارد ودر صـورتی کـه مقاومـت  دهد که به جنس و نحوه تلرانس مقاومت را می

 رانس می باشد.ستند خط چهارم ضریب و خط پنجم تلهمان سه رقم عدد ما ه ل خط اوسه  ، خط بود
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         5 6 2 10 562  

 

 

 ـ 23

      

 

 

 

داریم و در سر  ت برمیولت را که داراي یک سر پیچ و دو سیم اس 220براي تست خازن یک المپ  ـ24

حالت خازن  کنیم. در این بندیم آن را به برق زده و خارج می طور سري می ها خازن را به راه یکی از سیم

بزنـد به رنگ آبی ي قوي  یک جرقهباید زدیم  خازن زمانی که سیم آن را به بدنه باید شارژ کامل شود و

 در غیر این صورت خراب است. 

 

  را تحریک می کند.ترانزیستور موجود در ایگناتور  شود پایه بیس تحریک می ـ پیکاپ زمانی که26

 

  ردن باطري ابتدا قطب منفی را باز کنیم در صورتی کـه آچـار مـا بـه بدنـهک ـ اگر ما در هنگام پیاده27

ود. توان باز نم هم می را مثبت کند و زمانی که منفی باز شد حاال شود و اتصال نمی بخورد جرقه زده نمی

 شود.  چون در صورت برخورد به بدنه )به دلیل قطع بودن بدنه( جرقه زده نمی

 

هاي آن ثابـت مانـده باشـد ولتـاژ آن تغییـر  تر شود تا زمانی کـه تعـداد خانـه ـ  هرچه باطري بزرگ28

 یابد. ها ظرفیت باطري افزایش می ها و یا زیاد شدن تعداد آن کند و فقط به دلیل بزرگ شدن صفحه نمی

  

پیچ اولیـه وارد قطـب منفـی  سوئیچ به مثبت کوئل و پس از طی نمودن سـیم IGNـ جریان برق از 29

 رود.  جا به خازن و مثبت پالتین می کوئل شده و از آن

 

درصد آن  60درجه،  90سیلندر( که از این  4درجه در دلکو داریم )در موتور  90ـ براي هر جرقه ما 32

 داول است. یازمان بسته بودن پالتین 

 سیاه   آبی   سبز

 سیاه
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%    
360

90 90 60 54
4

 

شـود کـه آهـن یـا  پیچ که به دور آهن چرخیده جریـان عبـور دهـیم باعـث می ـ هرگاه از یک سیم33

 ربا تبدیل شود.  پیچ حامل جریان به آهن ي وسط سیم هسته

 

 ي حفاظت از پالتین را برعهده دارد.  ـ خازن وظیفه34

 

روند. این دو فک زمـانی کـه  ها از فک متحرک به فک ثابت می الکتروندن پالتین وـ در زمان بسته ب35

تـر باشـد عبـور  کنند کـه هـر چـه بزرگ نشینند در واقع همانند یک سطح مقطع عمل می روي هم می

هـا  تر باشد )به علت درست قـرار نگـرفتن روي هـم( عبـور الکترون تر و هر چه کوچک ها راحت الکترون

 شود.  ي پالتین می و باعث سوختن دهانه رود میتر و حرارت باالتر  سخت

 

 s  سطح مقطع 

 

 

 ـ36

RPM دور موتور 3000  

1500 دور دلکو دور    

 تعداد جرقه در هر دور  4  جرقه 

 

دار  خـازن یي پالتین قرار دارد سیستم جرقه دارر مـ چون در شکل از پالتین استفاده شده و خازن د37

 باشد.  می

 

انزیستور رفته و ترانزیسـتور بـه شود این جریان به پایه بیس تر جریان القاء می پـ زمانی که در پیکا40

 کمک ایگناتور سیم پیچ اولیه را قطع می کند. 
 

 سنجند.  پیچ اولیه و ثانویه می دور سیمی کویل یا هر ترانسفورماتور دیگري را با نسبت ئـ ولتاژ القا43

 

ـ اگر شمع زودتر از موعد جرقه بزند چون هنوز پیستون درحال باال آمدن است یک نیروي بـالعکس 44

 شود. زدن موتور می به پیستون وارد شده و باعث ضربه

   تعداد جرقه  1500 4 6000 

 RPM 3000هر دور                             

 

1s 

2s 

S S1 2
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 ـ 48

 
360

60
6

زاویه جرقه هر سیلندر    

%  60 60 36  مقدار داول 

 

 است.  مثبت صفحات ـ همیشه تعداد صفحات منفی باطري یکی باالتر از49

 

ها به هم وصل باشند اتصال مـوازي اسـت و در اتصـال  ها به هم و منفی مثبتـ زمانی که در باطري 50

 شوند.  موازي ولتاژ ثابت ولی آمپرها با هم جمع می

V V12 کل اعتآمپرس   Ah  60 60 120  

 

شود پـس بـراي خودروهـاي  و دیر گرم می تر است کوتاه پایه ـ شمع سرد داراي ارزش حرارتی باال و51

 حرارت باال و پرشتاب کاربرد دارد. 

 

باز شدن پالتین خازن شـارژ و در  ابتدايمان باز بودن پالتین است که در ـ شارژ و دشارژ خازن در ز52

 شود.  آن دشارژ می انتهاي

 

ها از پالتـین وارد  تر الکترون ـ در صورتی که ظرفیت خازن کم باشد در زمان بسته بودن پالتین بیش53

مـواد شود و چون  د که این امر باعث حرارت باالي فک منفی میشو مثبت و از فک منفی خارج میفک 

چسـبند. در صـورت  می مثبت واد به فکآید در اثر باز و بسته شدن پالتین این م به صورت مذاب درمی

به سمت داخل   از بدنه  شود و در زمان بسته بودن پالتین الکترون افزایش ظرفیت خازن نیز بالعکس می

رود و در اثـر بـاز و بسـته  شود یعنی از فک منفی به مثبت، پس فک مثبت حرارتش باال مـی کشیده می

 چسبد.  شدن پالتین این مواد به فک منفی می
 

 ـ چون مدار موازي است پس : 59

R R R R
     

1 3

1 1 1 1 1 1 3
2 4 4

 

R
R
   

1 3 4
4 3

 

 ـ 60
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V V I A 12 5  

 آمپر ساعت 90 آمپر  ساعت   

 90 5 ساعت   


90
5

h18 = ساعت  ساعت    

 

ي منفـی کوئـل  شود منفی قطع و پایه ن باز مییت)منفی کوئل و بدنه( زمانی که پالـ در روش موازي 65

 شود.  دنه متصل است پس المپ روشن میبشود و چون یک سر المپ هم به  می مثبتداراي برق 

فی قطع اسـت و یـک در روش سري )پالتین و مثبت کوئل( در صورتی که پالتین باز شود یعنی برق من

شود ولی به محض بسته شدن پالتین چـون پایـه منفـی  دارد پس روشن نمی مثبتپایه المپ هم برق 

 شود.  گردد المپ روشن می المپ متصل می

 

شود و جریـان را در یـک جهـت عبـور  ـ دیود براي تبدیل جریان متناوب به مستقیم به کار برده می68

ترتیب جریان رفت و برگشتی متناوب را به جریـان رفـت  شود بدین یداده ولی مانع از برگشت جریان م

تواند مسیر  شود و می کار برده می کند ولی ترانزیستور براي تقویت ولتاژ به یا برگشت مستقیم تبدیل می

 را قطع و وصل نیز نماید.

  

 ت.سي احتراق وابسته ا ي احتراق به شکل هندسی محفظه ـ سرعت انتشار شعله در محفظه70

 

 شود. تر می تر و آوانس بیش از مرکز بیش گریزهاي آوانس از شفت دورتر باشد نیروي  هر چه وزنهـ 71

 

باال است استفاده کنیم چون ایـن  حرارتیـ اگر در موتور حرارت پایین از شمع سرد که داراي ارزش 72

ي خشـک  اشد دودهکند و اگر سوخت غلیظ ب ت میسشود مقداري رسوب روي آن نش شمع دیر گرم می

 گیرد.  هم روي آن قرار می

 

ست  براي خودروهاي پرشتاب یا خودروهاي بـا حـرارت ئی اشمع سرد که داراي ارزش حرارتی باالـ 73

سطح شمع سرد کوتاه می باشد تا حـرارت را بـه خـود  . دوش باال مثل خودروهاي هوا خنک استفاده می

 وتـاه تـرکرا ها  شاتونطول  وي احتراق آن را کوچک  حفظهبراي باال بردن شتاب خودرو م . کمتر بگیرد

 می کنند.
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 روي پیکاپ قرار گیرد ولتاژ صفر است.  رباي متحرک روبه هاي آهن ـ زمانی که قطب74

زمانی که پیکاپ بین دو قطب قرار گیرد باز هم ولتاژ صفر است ولی بین این دو حالت ولتاژ تولیـدي در 

 باشد.  پیکاپ درحداکثرمی

 

ي بـیس قطـع شـده و  بـاره پایـه ـ در این لحظه چون جهت جریان پیکاپ رو به تغییر است بـه یک75

 شود.  کند پس کوئل ریزش کرده و جرقه ایجاد می پیچ اولیه را قطع می ترانزیستور سیم

 

اول همان بسته بودن پالتین است که در ابتداي بسته شدن کمـی نوسـان منفـی وجـود دي  ـ زاویه76

گیرد یعنی قبل  شارژ خازن ابتداي باز شدن پالتین صورت می . باشد شکل می 3س همان قسمت پدارد 

، دشارژ خازن پس از شـارژ کامـل آن صـورت 1ي  ان منطقهمکه نوسان مثبت ایجاد شود یعنی ه از این

ي  هندهد جـا نشـان شـود کـه این خط ثابت تبدیل می گیرد و تا زمانی ادامه دارد که دیگر نوسانات به می

  2ي  خالی شدن کامل خازن است. مثل منطقه

 

جهت و مانع از عبور جریان شدن در جهت مخالف بـه صـورت  یک عبور دادن جریان دربا ها  ـ دیود77

 د. نکن طرفه جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می یک شیر یک

 

ي  بـه سـمت پایـه ربا در حال نزدیک شـدن بـه پیکـاپ اسـت جهـت جریـان ـ زمانی که قطب آهن78

یعنی مثبت تحریک است به کمک این برق مثبت تحریـک  NPNترانزیستور است چون ترانزیستور نوع 

 شود.  می

 

 باشد.  فایر تقویت جریان تولید شده توسط پیکاپ میآمپیلی ي اصلی  ـ وظیفه79

 

شود و  یر گرم میچون شمع د ببندیم ،ـ اگر شمع سرد را بر روي موتوري که داراي دور پایین است 80

 گیرد.  کند بر روي آن رسوب می سرد کار می

مـثال در خـودروي شود و ما نیاز به جرقه قوي تري داریم.  جرقه ضعیف می کمتر باشدـ هر چه دور 81

نیسان براي تقویت جرقه در زمان روشن شدن از یک رشته سیم که از پشت استارت بـه کویـل متصـل 

 است استفاده می کنند.
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پیچ ثانویـه  ی در سـیمئتینی باعث ایجـاد جریـان القـارقه چه الکترونیکی باشد و چه پالیستم جـ س82

 باشد. شود که همان ولتاژ باالي جرقه می می

 

مقـداري دور موتـور را افـزایش داده تـا از  ECUدر اثر دور زدن با گزارش افزایش فشار روغـن ،  – 83

 خاموش شدن خودرو جلو گیري شود .

 

 اژي را که توسط تغیرات میدان مغناطیسی در پیکاپ تولید می شود ، ولتاژ پیکاپ گویند . ولت – 84

 

کوئل روغنی که از جنس آلومینیوم می باشد عالوه بر پرکردن فواصل بین سـیم پیچهـا ، قـدرت  – 85

 خنک کاري باالتري را نیز دارد .

 

 ر از طریق شمع صورت می پذیرد .قسمتی از انتقال حرارت از محفظه احتراق به سر سیلند – 86

حال اگر شمع قدرت تحمل حرارت باالتري را داشت و توانست حرارت باالتري را از محفظه احتراق بـه 

 سر سیلندر منتقل کند ،  به ان شمع سرد می گویند و بالعکس . 
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