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Bài Kiểm Tra

Hãy làm bài kiểm tra này sau khi đã nghiên cứu hết tất cả các
chương trong Khoá học này.
Hãy bấm chuột vào nút "Bắt đầu bài kiểm tra".
Nhập tất cả trả lời của bạn vào phiếu kiểm tra trên màn hình.
Sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi, hãy nhấn nút "Ghi lại kết
quả" ở phần dưới của màn hình.
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Sau khi nhập vào tất cả các
trường của phiếu trả lời, hãy in ra và nộp cho Giảng viên.
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Câu nào trong các câu sau đây về những bộ phận của động cơ xăng của xe ôtô là đúng?
A.

Chuyển động tịnh tiến của píttông được truyền qua thanh truyền và chuyển thành chuyển
động quay của trục khuỷu.

B.

Dây đai dẫn động truyền chuyển động quay của trục cam qua puly để dẫn động máy phát.

C.

Xích truyền động truyền chuyển động quay của trục cam đến trục khuỷu quay puly.

D.

Bơm dầu được dẫn động bằng chuyển động quay của trục khuỷu quay đai dẫn động.

Câu nào trong các câu sau đây về hệ thống bôi trơn của động cơ xăng là đúng?
A.

Bơm dầu được dẫn động bằng đai dẫn động để bơm dầu đến những khu vực khác nhau của
động cơ.

B.

Công tắc áp suất dầu phát hiện tốc độ của dầu động cơ mà được bơm vào trong động cơ.

C.

Lọc dầu có một van an toàn để ngăn không cho dòng dầu động cơ bị ngừng lại, do hậu quả
của việc lọc dầu bị tắc.

D.

Lưới lọc dầu được lắp ở cuối đường tuần hoàn của động cơ để loại bỏ những hạt cặn lớn ra
khỏi dầu.

Câu nào trong các câu sau đây về đặc tính của động cơ diesel là đúng?
A.

Tỷ số nén của động cơ diesel thường thấp hơn so với động cơ xăng.

B.

Nếu dung tích xylanh là như nhau, động cơ diesel thường nhẹ hơn so với động cơ xăng.

C.

Không giống như động cơ xăng, hệ thống phun của động cơ diesel chỉ hoạt động bằng cơ khí.

D.

Không giống như động cơ xăng, động cơ diesel không có hệ thống đánh lửa.

Câu nào trong các câu sau đây về hệ thống phanh là đúng?
A.

ABS hỗ trợ lực phanh bằng cách điều khiển áp suất thủy lực khi cần thiết, nếu máy tính xác
định được tình huống đạp phanh khẩn cấp.

B.

TRC sử dụng máy tính để điều khiển áp suất thủy lực tác dụng lên các xylanh phanh bánh xe
để ngăn không cho các bánh xe bị bó cứng trong tình huống phanh khẩn cấp.

C.

Hệ thống trợ giúp khi phanh gấp ngăn không cho các bánh xe chủ động bị trượt và đảm bảo
độ ổn định chuyển động khi lực dẫn động tác dụng lên bánh xe tại thời điểm khởi hành.

D.

VSC đảm bảo tính ổn định khi quay vòng của xe.
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Những câu sau đây mô tả về keo làm kín hay gioăng. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất.

A.

Keo làm kín bị cứng lại nhanh để ngăn chặn rò rỉ dầu. Nếu bề mặt lắp ghép bị xước, những trục
trặc như rò rỉ dầu có thể xảy ra, nên khi tháo, hãy thật chú ý.

B.

Bề mặt bên dưới của thân máy và cácte dầu được dính bằng keo làm kín, nên hãy đóng dụng cụ
cắt keo cácte dầu từ bề mặt bên để tháo cácte dầu. Điều này làm hỏng bề mặt lắp ghép của cácte
dầu, nên hãy chuẩn bị trước cácte dầu mới.

C.

Khi bôi keo làm kín, thậm chí nếu có tạp chất trên vị trí bôi keo, chúng sẽ không ảnh hưởng đến
hiệu quả của keo làm kín, và không gây ra trục trặc như rò rỉ dầu.

D.

Đối với những chi tiết như nắp đậy sau của hộp số, hãy gõ mạnh bằng búa để tạo xung lực lên chi
tiết nhằm làm lỏng tính bám dính của keo làm kín và sau đó tháo ra.

Những câu sau đây mô tả về bạc dẫn hướng xupáp. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất.

A.

Khi bạc dẫn hướng xupáp khó tháo, hãy làm nguội nắp quylát xuống khoảng -20 và 0 độ C để tháo.

B.

Tháo bạc dẫn hướng xupáp với nhiệt độ trong phòng làm việc giữa 20 và 30 độ C.

C.

Khi bạc dẫn hướng xupáp khó tháo, hãy nung nóng nắp quylát giữa 80 và 100 độ C để tháo.

D.

Khi bạc dẫn hướng xupáp khó tháo, hãy làm nguội nắp quylát xuống khoảng 140 và 160 độ C để
tháo.

Những câu sau đây mô tả về đai ốc và đệm hãm. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất.

A.

Khi lắp đai ốc hãm của bán trục, hãy hãm ở toàn bộ chu vi của đai ốc hãm sao cho đai ốc không
thể tháo ra được.

B.

Khi tháo đai ốc hãm và đệm hãm, hãy nắn lại hoàn toàn và sử dụng lại những chi tiết bị biến dạng
ít.

C.

Đai ốc hãm và đệm hãm được sử dụng để năng không cho bulông và đai ốc bị lỏng ra.

D.

Đối với đệm hãm, gập một phần của đệm sẽ chống được lỏng. Không cần phải gập toàn bộ đệm

Câu nào trong những câu sau đây về tải trọng ban đầu là đúng?

A.

Tải trọng ban đầu là tải trọng được tác dụng trước để duy trì cường độ và hướng của lực (tải) đỡ
bởi vòng bi.

B.

Có 2 cách để đo tải trọng ban đầu: môt phương pháp là đo mômen bắt đầu quay khi chi tiết bắt đầu
quay và phương pháp kia là đo mômen trượt khi chi tiết đang quay.

C.

Trong tất cả những chi tiết có tác dụng tải trọng ban đầu, chỉ có một phương pháp để điều chỉnh tải
trọng ban đầu: điều chỉnh bằng cách thay đổi chiều dày của căn đệm.

D.

Khi tải trọng ban đầu lớn, trong trường hợp dùng đai ốc điều chỉnh, lực cần để xiết đai ốc là lớn
hơn so với bình thường.
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Electrical Course 2
No. Select. Ans.
1

A

2

C

3

D

4

D

5

A

6

C

7

C

8

B

HINT:
Using the keyboard, fill in your name and ID No. on this form.
Push the "Print" button and then submit the printout to the
instructor by FAX.
The print button does not function for Internet Explorer versions
below 5.0.
In such cases, please printout the answers using the print
function of the browser (under "File").
Reference:
When instructed by the instructor, go to the "File" pull-down
menu at the top of the window and select "Save as" to save the
answer sheet in a folder such as "My documents."
Before saving, be sure to select "Web file (*.htm; *.html)" or
"Text file (*.txt)" according to the file format that was instructed.
Submit the saved file to your instructor by e-mail or a floppy
disk.
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