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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και πέντε (5) σελίδες

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
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-2ΜΕΡΟΣ Α΄: ∆ώδεκα ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε
τέσσερις (4) µονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 – 6 να αντιγράψετε τη σωστή απάντηση.
1. Η απορρόφηση των κραδασµών από τις αναπηδήσεις των τροχών στις ανωµαλίες του
οδοστρώµατος γίνεται από:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Το σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα ανάρτησης
Το σύστηµα διεύθυνσης
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης.

2. Η ύπαρξη αέρα στο υδραυλικό σύστηµα πέδησης προκαλεί:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Πλαγιοδρόµηση του αυτοκινήτου κατά την πέδηση
Σφύριγµα ή κραδασµό των φρένων
Οµαδικό µάγκωµα των τροχών
Αυξηµένη διαδροµή του πατιδιού των φρένων κατά την πέδηση.

3. Η υπερβολική θετική γωνία Κάµπερ προκαλεί φθορά:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Στα δύο άκρα των ελαστικών
Στο κέντρο των ελαστικών
Στην εξωτερική πλευρά των ελαστικών
Στην εσωτερική πλευρά των ελαστικών.

4. Οι τροχοί που δεν είναι ζυγοσταθµισµένοι (µπαλανσαρισµένοι) προκαλούν:
(α) Προβλήµατα στην οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου
(β) Ανοµοιόµορφη φθορά στα ελαστικά
(γ) Κραδασµούς στο σύστηµα διεύθυνσης
(δ) Προβλήµατα στην οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου, ανοµοιόµορφη φθορά στα
ελαστικά και κραδασµούς στο σύστηµα διεύθυνσης.
5. Όταν το αυτοκίνητο είναι σε στροφή το κέντρο περιστροφής των τροχών:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Βρίσκεται πάνω στην προέκταση του πισινού άξονα
Βρίσκεται πάνω στην προέκταση του µπροστινού άξονα
Βρίσκεται στο κέντρο βάρους του αυτοκινήτου
Βρίσκεται στην κολώνα του τιµονιού.

6. Η ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή ECU) στο σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
φρένων (ABS) δίνει εντολές:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Στο πεντάλ φρένου
Στους αισθητήρες ταχύτητας τροχών
Στην κύρια αντλία φρένων
Στον ηλεκτρουδραυλικό ρυθµιστή πίεσης.
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-37. Να γράψετε το σκοπό του κιβωτίου διεύθυνσης του αυτοκινήτου.
8. Να κατονοµάσετε τα δύο (2) βασικά είδη συστηµάτων ανάρτησης του αυτοκινήτου.
9. Να κατονοµάσετε δύο (2) είδη αµαξώµατος του αυτοκινήτου.
10. Να εξηγήσετε τον όρο <<ενεργητική ασφάλεια>> του αυτοκινήτου.
11. Να εξηγήσετε µε απλά λόγια την οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου σε περίπτωση
υποστροφής.
12. Να αιτιολογήσετε την χρήση διπλού υδραυλικού συστήµατος πέδησης στο αυτοκίνητο.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε
οκτώ (8) µονάδες .

13. Στο σχήµα 1 φαίνεται η αρνητική γωνία κάστορ:
(α) Να γράψετε το σκοπό της γωνίας κάστορ
(β) Να περιγράψετε την οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου σε περίπτωση
υπερβολικής αρνητικής γωνίας κάστορ.
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-414. Στο σχήµα 2 φαίνεται υδραυλικό σύστηµα πέδησης του αυτοκινήτου:
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα του υδραυλικού συστήµατος
πέδησης
(β) Να εξηγήσετε µε απλά λόγια τη λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος πέδησης
(γ) Να γράψετε τα συµπτώµατα κατά την πέδηση όταν το σερβόφρενο δε λειτουργεί
αποτελεσµατικά.

15. Στο πλαϊνό τοίχωµα ενός σώτρου (ριµς) αναγράφεται η κωδικοποίηση 6,00 Χ 15 Κ
(α)
(β)

Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράµµατα (Χ, Κ) και τους αριθµούς (6,00 ,15)
της κωδικοποίησης
Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήµατα των σώτρων που κατασκευάζονται από
κράµατα ελαφρών µετάλλων.

16. Στο σχήµα 3 φαίνεται σύστηµα µπροστινής ανάρτησης του αυτοκινήτου:
(α) Να κατονοµάσετε τον τύπο του συστήµατος ανάρτησης
(β) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα του συστήµατος ανάρτησης
(γ) Να γράψετε άλλους δύο (2) τύπους αναρτήσεων .
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-5ΜΕΡΟΣ Γ΄: ∆ύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε
δέκα (10) µονάδες.
17. Στο σχήµα 4 φαίνεται κιβώτιο διεύθυνσης του αυτοκινήτου:
(α) Να κατονοµάσετε τον τύπο κιβωτίου διεύθυνσης
(β) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα του κιβωτίου διεύθυνσης
(γ) Να υπολογίσετε τις µοίρες περιστροφής των τροχών όταν το τιµόνι περιστραφεί
µια στροφή (360°) και ο λόγος µετάδοσης του κιβωτίου διεύθυνσης είναι 20:1.

18. Στο σχήµα 5 φαίνεται πνευµατικό σύστηµα πέδησης (αερόφρενο) του αυτοκινήτου:
(α) Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια του σχήµατος τη λειτουργία του πνευµατικού
συστήµατος πέδησης
(β) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήµατα του πνευµατικού συστήµατος πέδησης
(γ) Να αιτιολογήσετε την χρήση του συστήµατος πέδησης µε υποβοήθηση
καυσαερίων στα βαρέου τύπου οχήµατα.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

