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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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Q-1

Những câu sau đây mô tả về bộ ngắt mạch. Hãy chọn câu thích hợp nhất.

A.

B.

Q-2

Q-3

Bộ ngắt mạch khác với cầu chì thông thường. Nó nóng chảy để bảo vệ mạch điện khi dòng điện vượt
quá cường độ dòng điện định mức
Có 2 loại ngắt mạch. Một là loại hộp và loại kia là loại lá mỏng.

C.

Khả năng của bộ ngắt mạch nhỏ hơn so với cầu chì, nên nó thường xuyên được sử dụng trong mạch
đồng hồ báo giờ v.v.

D.

Bộ ngắt mạch được sử dụng trong mạch điện mà có dòng điện lớn chạy qua. Nếu cường độ dòng điện
vượt quá giá trị tiêu chuẩn, ní ngắt mạch bằng nhiệt của thanh lưỡng kim để bảo vệ mạch.

Hãy chọn câu thích hợp nhất về điều khiển nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí.

A.

Chức năng điều khiển nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh không khí đến nhiệt độ cần
thiết bằng giàn lạnh.

B.

Chức năng điều khiển nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh không khí đến nhiệt độ cần
thiết bằng két sưởi.

C.

Chức năng điều khiển nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh không khí đến nhiệt độ cần
thiết bằng cách hòa trộn không khí làm lạnh bởi giàn lạnh với không khí được sấy nóng bằng két sưởi.

D.

Chức năng điều khiển nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh không khí đến nhiệt độ cần
thiết bằng cách hòa trộn không khí làm lạnh bởi két sưởi với không khí được sấy nóng bằng giàn lạnh.

Câu nào trong những câu sau đây về cầu chì là đúng?

A.

B.

C.

D.

Q-4

Bài Kiểm Tra

Bộ ngắt mạch không thể sử dụng lại.
Một cầu chì dạng thanh (thanh cầu chì) dùng lưỡng kim mà tạo ra nhiệt và giãn nở khi cường độ
dòng điện quá lớn tác dụng lên nó, nhằm cắt mạch điện.
Một cầu chì với cường độ 10A sẽ không cháy nếu dòng điện 20A chạy qua nó.

Cầu chì loại lưỡi mỏng được mã hóa bằng màu theo khả năng của nó

Câu nào trong những câu sau đây về phanh là đúng?

A.

Phanh đĩa làm dừng chuyển động quay của bánh xe bằng cách lợi dụng ma sát sinh ra khi má phanh đĩa
bóp vào rôto phanh đĩa.

B.

Phanh trống làm dừng chuyển động quay của bánh xe bằng cách lợi dụng ma sát sinh ra khi má phanh
đĩa bóp vào rôto phanh đĩa.

C.

D.

Phanh tay hãm bằng cơ khí các bánh xe trước.

Xylanh phanh chính tăng lực tác dụng lên phanh không theo lực tác dụng lên bàn đạp
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Q-5

Những câu sau đây mô tả về kẹp hãm / khóa cài. Câu nào là đúng?

A.

B.

C.

D.

Q-6

B.

Khi tháo các chi tiết, hãy quấn băng dính vào dụng cụ sao cho chúng không làm hỏng chi tiết được tháo
hay khu vực xung quanh đó.
Cho dù hình dạng của kẹp hãm hay khóa cài là gì, hãy dùng dụng cụ tháo kẹp để tháo chúng.

Không kẹp hãm nào là dùng lại được, nên hãy thay thế mới chúng khi lắp chi tiết.

Khi hàn thiếc, hãy bôi mỡ vào vị trí cần hàn thiếc.

Sau khi sử dụng xong mỏ hàn thiếc, hãy làm sạch nó bằng nước và để khô trong bóng râm.

C.

Sau khi sử dụng xong mỏ hàn thiếc, hãy lấy hết thiếc thừa dính trên mỏ hàn, hãy dùng bọt biển thấm
nước hay tương tự.

D.

Hãy đánh bằng miếng giấy ráp hay dụng cụ tương tự cho đến khi đầu mỏ hàn sáng lên để làm sạch
thiếc thừa.

Những câu sau đây mô tả về túi khí SRS. Câu nào là đúng?

A.

Q-8

Có nhiều loại kẹp hãm và khóa cài, và phương pháp tháo chúng là giống nhau.

Những câu sau đây mô tả về hàn thiếc. Hãy chọn câu thích hợp nhất.

A.

Q-7

Bài Kiểm Tra

Ngoại trừ một số trong khoang động cơ, các giắc nối và dây điện của túi khí là màu đỏ.

B.

Đối với việc tháo và lắp cụm túi khí SRS, không được tiến hành cho đến khi 90 giây đã trôi qua sau khi
tháo cực âm của ắc quy.

C.

Khi vứt bỏ túi khí SRS, hãy vứt bỏ nó không theo bất kỳ quy trình nào do nó không kích hoạt khi được
tháo ra khỏi xe.

D.

Tại giắc nối của túi khí SRS, một giắc nối đặc biệt mà không thể tháo ra thậm chí khi nó không khóa
được sử dụng vì mục đích an toàn.

Hãy chọn câu đúng về kiểm tra độ vênh của thân máy.

A.

Khi tìm thấy vênh trên bề mặt lắp ghép giữa thân máy và nắp quylát, để tránh rò rỉ dầu và khí hãy
bôi keo làm kín để sửa.

B.

Dùng thước thẳng và thước lá, kiểm tra 2 vị trí theo đường thẳng đứng hay đường nằm ngang.

C.

Bằng cách xác nhận xem thước lá có giá trị giới hạn không thể cắm vào giữa thân máy và thước
thẳng, hãy kiểm tra độ vênh.

D.

Khi độ vênh vượt quá giá trị giới hạn, hãy mài thân máy đề đem lại giá trị đúng.
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Chassis Course 2
No. Select. Ans.
1

D

2

C

3

D

4

A

5

B

6

C

7

B

8

C

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.

NAME :
ID :
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