
 کدامیک نوع دیزل های با اتاق احتراق تقسیم شده را نشان میدهد؟ .1

  همه مورادد(        دیزل کرمیتج(                    دیزل النواب(                          دیزل کاتر یپالرالف(

 ر محفظه های اولیه اتاق احتراق تقسیم شده را نشان میدهد؟کدامیک از ویژگی های قطعات را د .2

 عایق بندیب(                             سخت و مقاوم در برابر حرارت و ضربهالف(

 همه مواردد(                          افزایش سرعت شروع احتراق               ج(

 کدامیک از محاسن روش تزریق مستقیم است؟ .3

 احتیاج به گرمکن اضافی نداردب(                           سادگی ساختمان موتورالف( 

 همه مواردد(                          مصرف سوخت کم است    ج(

 ر است؟فیکی از معایب اتاق احتراق باز این است که فشار تزریق .................................. اتمس .4

 161تا  111د(                  211تا  181ج(                      011تا  051ب(                   3.3تا  2الف( 

 در موتورهای دیزل با اتاق احتراق تقسیم شده محفظه های احتراق به چند دسته مجزا تقسیم شده است؟ .3

 3 د(                          1ج(                              3ب(                              0الف(

 کیفیت احتراق در روش احتراق باز به چه عاملی بستگی دارد؟ .6

 نحوه پاشش سوختب(                                   حرکت چرخشی هوا در زمان تراکمالف( 

 همه مواردد(                   مخلوط شدن سوخت و هوا و سرعت تبخیر سوخت ج(

 

 

 باز بیشتر در چه موتورهایی کاربرد دارد؟روش احتراق  .7

           موتور بنزینیب(                                                 موتور دیزل      الف(
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 موتورهای کوچک با دور باالد(                                       موتورهای بزرگ و صنعتیج( 

 موتورهایی کاربرد دارد؟روش اتاق احتراق تقسیم شده در چه  .8

 الف(موتور دیزل                                                      ب( موتور بنزینی          

 د(موتورهای کوچک با دور باالج( موتورهای بزرگ و صنعتی                                       

 میدهد؟ کدامیک خصوصیات روش اتاق احتراق تقسیم شده را نشان .9

 مخلوط شدن سوخت و هواب(                             افزایش سرعت چرخشی هواالف(

 همه مواردد(                          افزایش فشار و تاخیر احتراق کم ج(

 در موتور دیزل با اتاق احتراق تقسیم شده احتراق در چند مرحله انجام میگیرد؟ .11

 4د(                       3ج(                        0ب(                                1الف(   

در موتور دیزل با اتاق احتراق تقسیم شده احتراق مقدماتی و ناقص که سوخت چند درجه قبل از نقطه  .11

مرگ باالب پیترن به محفظه قبلی تزریق میشود و عمل احتراق ناقص با کمبود اکسیژن انجام میشود تا 

 ند اتمسفر باال میرود؟حدود چ

 43د(                     01ج(                      111ب(                           21الف(    

 کدامیک جز محفظه های احتراق تقسیم شده یا غیر مستقیم است؟ .12

 همه مواردد(      هوااتاق ذخیره ج(                        احتراق گردبایب(  احتراق اولیه یا قبلی    الف( 

 

 

در کدام محفظه احتراق است که برای موتور های کوچک که سرعت زیادتری نسبت به محفظه های قبلی  .13

 دارند ساخته شده است؟

       محفظه احتراق اولیهب(                                          محفظه احتراق مانالف(
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 اتاق تالطم هواد(                                  محفظه احتراق ذخیره هواج(  

ن با استفاده از انژکتور وتسدر کدام محفظه احتراق،سوخت به صورت مماسی روی سطح کروی روی پی .14

 های سوراخ دار پوشش میشود؟

 ب( محفظه احتراق اولیه                                               الف(محفظه احتراق مان

 د(اتاق تالطم هوا                       محفظه احتراق ذخیره هوا                   ج(  

 مزایای روش اتاق احتراق قبلی کدام است؟ .13

                   احتراق ناگهانی و سریع احتراق کمتر استب(                                             احتراق کاملتر و بدون دود الف( 

 همه مواردد(                         ل تقسیم شدن دو محفظه کمتر استفشار تزریق به دلیج( 

 کدامیک از معایب روش تزریق اتاق احتراق قبلی است؟ .16

                          مصرف سوخت نیز باالتر استب(                             نیاز به گرم کن مخصوص میشودالف(

 همه مواردد(                             نیاز به فشار تراکم باالتر دارد     ج( 

احتراق قبلی ساخته شده و اتاق  ................................. برای بر طرف نمودن معایب روش تزریق سیستم .17

 است؟

      محفظه بادیب(                                                    محفظه اتاق تالطم هواالف(

 محفظه تزریق کردن داغد(                                                     ذخیره هوا محفظه اتاقج( 

 

 

کدام محفظه در هنگام تراکم هوا در جهت مماس با محفظه کروی می چرخد و با باال آمدن پیستون سرعت  .18

 چرخشی آن افزایش می یابد؟

 ب(محفظه بادی                                                         الف(محفظه اتاق تالطم هوا
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 ج( محفظه اتاق ذخیره هوا                                                     د(محفظه تزریق کردن داغ

 سرعت انتشار و شروع دیرتر محفظه احتراق گردبادی نسبت به احتراق قبلی چگونه است؟ .19

 زودتر-کمترد(         زودتر         -بیشتر ج(                   دیرتر-کمترب(             دیرتر-بیشترالف(

 کدامیک مزایای اتاق تالطم هوا را نشان می دهد؟ .21

 احتراق بدون دود      ب(                                                 فشار تزریق کم الف(

 همه مورادد(                                    ختنرم کارکردن موتور یکنواج( 

 کدامیک از معایب اتاق تالطم هوا محسوب نمیشود؟ .21

 احتیاج به دستگاه مخصوص گرم کننده برای کم کردن سطوحالف( 

 مصرف سوخت باالب(

  سطح خنک شونده زیاد اتاق ج( 

 احتیاج به قشر عایق برای کم کردن سطح تبادل حرارتید(

نتی فورد و .............................. تنی فیات به کار رفته ی ............................ تالطم هوا در کامیون هااتاق  .22

 است.

 2-3.3د(                         0.5-5.5ج(                    2.3-3ب(                  3.3-1.3الف( 

 

 

 

 آلمان به کار رفته است؟کدام روش امروزه در موتور های هنشل  .23

 ب( روش اتاق ذخیره هوا  الف( روش پیستون                                     
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 ج(روش تزریق مرکب                                  د(روش تزریق اتاق احتراق قبلی

 ق مستقیم میباشد؟ترکیبی از دو روش گردبادی و تزری کدام روش .24

 ب( روش اتاق ذخیره هوا  الف( روش پیستون                                     

 د(روش تزریق اتاق احتراق قبلی                                  ج(روش تزریق مرکب

 است؟ RPMسرعت موتور در روش تزریق مرکب چند  .23

 431د(                       511ج(                     231ب(                           1311الف(   

 مصرف سوخت ویژه تزریق مرکب چند اتمسفر است؟ کثرحدا .26

 متغییر استد(                   33بیشتر از ج(                     55کمتر از ب(                 21بیشتر از الف(

 است؟ gr/ps.hحداقل مصرف سوخت ویژه در روش تزریق مرکب چند  .27

 331د(                       311ج(                             051ب(                             211الف( 

 در روش تزریق مرکب گشتاور آن در چه دوری نسبتا ثابت است؟ .28

      3211تا  711ب(                                       0511تا  011الف(  

 3211تا  1211د(                                         4111تا  321ج( 

 محفظه در گذشته در موتور های خودرو و تراکتور کاربرد داشته است؟کدام  .29

 اتاق ذخیره هواد(              گردبادیج(                      اتاق تالطم هواب(         احتراق دیزل النواالف(

 

 النوا به چه شکلی است؟شکل محفظه احتراق دیزل  .31

 شکل Vد(                 7شکل عدد ج(                   8شکل عدد ب(                    شکل  uالف(
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