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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 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.

Απάντηση:
(β) Το σύστηµα ανάρτησης
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.

Απάντηση:
(δ) 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.

Απάντηση:
(γ) Στην εξωτερική 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.
Απάντηση:
(δ) Προβλήµατα στην οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου, ανοµοιόµορφη φθορά
στα ελαστικά και κραδασµούς στο σύστηµα διεύθυνσης.
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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.

Απάντηση:
(α) Πάνω στην προέκταση του πισινού άξονα
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.

Απάντηση:
(δ) Στον ηλεκτρουδραυλικό ρυθµιστή πίεσης.
7. Να γράψετε το σκοπό του κιβωτίου διεύθυνσης του αυτοκινήτου.
Απάντηση:
Σκοπός του κιβωτίου διεύθυνσης είναι να µειώνει την προσπάθεια που καταβάλλει ο οδηγός
για να στρίψουν οι µπροστινοί τροχοί.
8. Να κατονοµάσετε τα δύο (2) βασικά είδη συστηµάτων ανάρτησης του
αυτοκινήτου.
Απάντηση:
(1) µη ανεξάρτητο σύστηµα
(2) ανεξάρτητο σύστηµα.
9. Να κατονοµάσετε δύο (2) είδη αµαξώµατος του αυτοκινήτου.
Απάντηση:
(1) ηµιαυτοφερόµενο αµάξωµα
(2) αυτοφερόµενο αµάξωµα.
(3) αµάξωµα µε πλαίσιο
10. Να εξηγήσετε τον όρο <<ενεργητική ασφάλεια>> του αυτοκινήτου.
Απάντηση:
Ενεργητική ασφάλεια λέγεται η ασφάλεια που παρέχεται στον οδηγό από τα διάφορα
συστήµατα του αυτοκινήτου και εξαρτάται από τη λειτουργικότητα και σχεδίασή τους.
Η ενεργητική ασφάλεια περιλαµβάνει όλα εκείνα τα συστήµατα και τους µηχανισµούς
που σκοπό έχουν να συµβάλουν στην αποφυγή ενός ατυχήµατος. Τέτοια είναι το
σύστηµα πέδησης ΑΒS, το σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης, αντιολίσθησης κτλ.
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11. Να εξηγήσετε µε απλά λόγια την οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση υποστροφής.
Απάντηση:
Ένα αυτοκίνητο µε υποστροφή τείνει να παίρνει πιο ανοικτά την στροφή και ο οδηγός
πρέπει να ασκεί συνεχώς πίεση στο τιµόνι για να κρατήσει το αυτοκίνητο στην
κανονική του πορεία.
12. Να αιτιολογήσετε την χρήση διπλού υδραυλικού συστήµατος πέδησης στο
αυτοκίνητο.
Απάντηση:
Το διπλό υδραυλικό σύστηµα πέδησης διαθέτει δυο κυκλώµατα µε δυο ανεξάρτητες
γραµµές, έτσι που όταν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα κύκλωµα τότε το άλλο µπορεί να
επιβραδύνει ή να ακινητοποιήσει το όχηµα.

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.

Απάντηση:
(α) -1 Σκοπός της γωνίας κάστορ είναι να επαναφέρει τους τροχούς του αυτοκινήτου
σε ευθύγραµµη πορεία µετά από κάθε καµπύλη τροχιά που διαγράφουν στις
στροφές
-2 Βελτιώνει τη σταθερότητα του αυτοκινήτου στην ευθύγραµµη πορεία.
(β) Σε περίπτωση υπερβολικής αρνητικής γωνίας κάστορ οι τροχοί του αυτοκινήτου
δε θα επανέρχονται σε ευθεία µετά από κάθε καµπύλη τροχιά που διαγράφουν
στις στροφές.
.
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14. 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.

Απάντηση:
(α) 1- ελαστικός σύνδεσµος (µαρκούτσι)
2- αντλία φρένων
3 -σερβόφρενο
4 -πατίδι
5 -τυµπανόφρενα (παπούτσια)
6 -δισκόφρενα (καλιπερ)
(β) Όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ των φρένων η ωστική ράβδος πιέζει το έµβολο
της κεντρικής αντλίας. Το έµβολο στέλνει µε πίεση το υγρό των φρένων στα
δισκόφρενα και τυµπανόφρενα. Με τη βοήθεια της αντλίας των τροχών τα
τυµπανόφρενα ανοίγουν και ακινητοποιούν το τύµπανο (φλάντζα). Ο δίσκος των
δισκοφρένων ακινητοποιείται µε τη βοήθεια της πίεσης του υγρού των φρένων
πάνω στα τακάκια.
(γ) Σε περίπτωση που το σερβόφρενο δε λειτουργεί αποτελεσµατικά ο οδηγός πρέπει
να εξασκήσει µεγαλύτερη δύναµη πάνω στο πατίδι των φρένων για να
ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο.
15. Στο πλαϊνό τοίχωµα ενός σώτρου (ριµς) αναγράφεται η κωδικοποίηση 6,00 Χ
15Κ
Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράµµατα (Χ, Κ) και τους αριθµούς
(6,00,15) της κωδικοποίησης
(β) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήµατα των σώτρων που κατασκευάζονται
από κράµατα ελαφρών µετάλλων.
(α)

Απάντηση:
(α) 6,00 - πλάτος σε ίντζες
Χ
- βαθύ κοίλωµα
15
- διάµετρος σε ίντζες
Κ
- κωδικοποίηση ύψους του χείλους του ριµς
(β) 1
- είναι πιο ελαφριά
2
- αποβάλλουν πιο εύκολα τη θερµότητα
3
-δυνατότητα χρησιµοποίησης φαρδύτερου σώτρου η οποία επιτρέπει τη
χρήση ελαστικών µε φαρδύτερο πέλµα
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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 .

Απάντηση:
(α) Ανεξάρτητη ανάρτηση µε διπλά ψαλίδια και ελικοειδές ελατήριο τοποθετηµένο
ενδιάµεσα των δύο ψαλιδιών
(β) 1- άνω ψαλίδι
2- ελικοειδές ελατήριο
3- αποσβεστήρας ταλαντώσεων
4- κάτω ψαλίδι
(γ) 1- ανάρτηση τύπου Μακφέρσον
2- ηµιαιωρούµενη ανάρτηση µε ελικοειδή ελατήρια
3- µη ανεξάρτητη ανάρτηση µε ηµιελλειπτικά ελατήρια
4- ανάρτηση πολλαπλών συνδέσµων
ΜΕΡΟΣ 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.
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Απάντηση:
(α) οδοντωτός κανόνας και πινιό
(β) 1 - ελαστικό κάλυµµα (φυσερό)
2 - οδοντωτός κανόνας
3 - άξονας τιµονιού
4 – πινιό
360 °
(γ)
= 18 °
20

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.

Απάντηση:
(α) Όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ των φρένων ανοίγει η βαλβίδα ελέγχου και
πιεσµένος αέρας εισέρχεται στον κύλινδρο λειτουργίας µε αποτέλεσµα να
µετακινηθεί το έµβολό του στα δεξιά και να συσπειρωθεί το ελατήριο µέσα στον
κύλινδρο. Η µετακίνηση του εµβόλου προκαλεί την περιστροφή του εκκέντρου µε
τη βοήθεια του µοχλικού συστήµατος. Οι σιαγώνες ανοίγουν λόγω της
περιστροφής του εκκέντρου και ακινητοποιούν το τύµπανο.
(β) 1- µεγάλη αποτελεσµατικότητα
2- ευκολία χρήσης
3- σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα δεν επιτρέπει την εκκίνηση του οχήµατος
(γ) Το σύστηµα πέδησης µε υποβοήθηση καυσαερίων χρησιµοποιείται στα βαρέου
τύπου οχήµατα όπου κάτω από συνθήκες συνεχούς πέδησης (µεγάλα κατήφορα)
µειώνεται η αποτελεσµατικότητα του βασικού συστήµατος πέδησης λόγω
υπερθέρµανσης.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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