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آموزش خصوصی تمامی دروس دانشگاهی در تمامی مقاطع

به نام خدا
دانشگاه آزاد سمنان ،دانشکده مهندسی مکانیک

رشته:

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان 021 :دقیقه

امتحان درس تاسیسات برودتی
تاریخ0932/01/4 :
 -0گرمای محسوس و گرمای نهان را تعریف کنید 0 .نمره

 -2فرمول تبدیل درجه فارنهایت به سانتی گراد و برعکس را بنویسید 2 .نمره
 -9تبرید را تعریف کرده و اجزاء اصلی سیکل تبرید را به طور مختصر شرح دهید 2 .نمره
 -4کمپرسورهای بسته و نیمه بسته را تعریف کنید 2 .نمره
 -5کنترل ظرفیت کمپرسور به روش بی بار کردن را توضیح دهید 2 .نمره
 -6وظیفه وسایل کنترل کننده ماده مبرد را توضیح دهید 0 .نمره
 -7اواپراتورهای انبساط مستقیم را تعریف کنید 0 .نمره
 -8برفک زدایی با گاز داغ را توضیح دهید 0 .نمره
 -3محل نصب شیرهای اطمینان در سیستم های تبرید را بنویسید 0.نمره
 -01آمونیاک (  )R-717را توضیح داده و خواص آن را بنویسید 2 .نمره
 -00یخچال ویترینی روباز را توضیح دهید 0 .نمره
 -02در صورتی که سطوح خارجی سردخانه  211متر مربع  ،دمای داخل سردخانه  6درجه سانتی گراد و
دمای خارج
 41درجه سانتی گراد باشد ،مقدار گرمای وارد شده به سردخانه را از طریق سطوح خارجی حساب کنید
اگر در ساختمان دیواره های سردخانه  051میلی متر عایق پلی یورتان استفاده شده باشد 2/5 .نمره
(مقدار  Kبرای عایق پلی یورتان
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 -09شدت نفوذ هوا به فضای سردخانه 05 ،لیتر است اگر  ho-hiبدست آمده از جداول محاسباتی برابر
kj
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 1/16باشد

بار سرمایی تعویض هوا را محاسبه کنید 0/5 .نمره

موفق باشید

جهت دریافت پاسخ این نمونه سوال و سایر نمونه سواالت دانشگاهی به سایت

www.ModaresineTehran.com

مراجعه نمایید.

