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Μάθηµα: Τεχνολογία ∆ικύκλων και Μηχανών Σκαφών
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης : Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007
11.00–13.30

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και επτά (7) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
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-2ΜΕΡΟΣ Α: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε
τέσσερις (4) µονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1-4 να αντιγράψετε την σωστή απάντηση
1. Η πίεση που τροφοδοτείται η αντλία έγχυσης πετρελαίου είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

1-3
5-7
8-10
0,5-1

bar
bar
bar
bar

2. Η χρήση του θαλάµου καύσης έµµεσου ψεκασµού στις πετρελαιοµηχανές
διασφαλίζει:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Οικονοµία καυσίµων
Λιγότερο θόρυβο
Ευκολία εκκίνησης
Χαµηλό κόστος

3. Η διαδικασία της καύσης στις πετρελαιοµηχανές ολοκληρώνετε σε :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

∆ύο στάδια
Ένα στάδιο
Τρία στάδια
Τέσσερα στάδια

4. Κατά το χρόνο εισαγωγής του κύκλου λειτουργίας πετρελαιοµηχανής
αναρροφάται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Μείγµα
Πετρέλαιο
Αέρας
Κανένα από τα πιο πάνω

5. Να γράψετε τα δύο είδη φίλτρων βενζίνης που χρησιµοποιούνται στα
δίκυκλα.
6. Να γράψετε το σκοπό του πλαισίου στα δίκυκλα.
7. Να κατονοµάσετε δύο (2) τύπους προθερµαντήρων που χρησιµοποιούνται
στα συστήµατα ψυχρής εκκίνησης των πετρελαιοµηχανών.
8. Να γράψετε δύο (2) ιδιότητες των ελαστικών δικύκλων.
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-39. Να εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό των ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων
στο υδραυλικό συγκρότηµα ελέγχου (διαµορφωτής πίεσης) του
συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος φρένων ABS.
10. Να κατονοµάσετε τους δύο (2) τύπους των υπερσυµπιεστών και να
γράψετε από που παίρνει κίνηση ο καθένας.
11. Να κατονοµάσετε τον τύπο του πλαισίου που φαίνεται στο σχήµα 1.

Σχήµα 1
12. Να κατονοµάσετε τον τύπο του συστήµατος πέδησης που φαίνεται στο
σχήµα 2.

Σχήµα 2
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-4ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται
µε οκτώ (8) µονάδες
13. Στο σχήµα 3 φαίνεται σύστηµα τροφοδοσίας δίχρονου ηλεκτρονικού
ψεκασµού:
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα µέρη του συστήµατος.
(β) Να γράψετε τη σηµαντικότερη διαφορά του δίχρονου ηλεκτρονικού
ψεκασµού συγκρίνοντας τον µε τον τετράχρονο ηλεκτρονικό ψεκασµό.
(γ) Να περιγράψετε τη λειτουργία του δίχρονου ηλεκτρονικού ψεκασµού.

Σχήµα 3
14. Στο σχήµα 4 φαίνεται σύστηµα τροφοδοσίας πετρελαιοµηχανής:
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα.
(β) Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήµατος τροφοδοσίας
πετρελαιοµηχανής.

Σχήµα 4
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-515. Στο σχήµα 5 φαίνεται σύστηµα ανάφλεξης µε πυκνωτή ( C.D.I ):
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα µέρη του συστήµατος.
(β) Να γράψετε τη διαφορά του συστήµατος µε πυκνωτή συγκρίνοντας τον
µε άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα ανάφλεξης.
(γ) Να γράψετε τη διαδικασία ελέγχου σε περίπτωση βλάβης του
συστήµατος.

Σχήµα 5
16. Στο σχήµα 6 φαίνεται µπροστινό σύστηµα ανάρτησης δικύκλου:
(α) Να κατονοµάσετε τον τύπο της ανάρτησης.
(β) Να γράψετε τη διαφορά του συστήµατος µπροστινής ανάρτησης
δικύκλου συγκρίνοντας το µε το σύστηµα ανάρτησης των αυτοκίνητων.
(γ) Να κατονοµάσετε τις τρεις (3) ρυθµίσεις της µπροστινής ανάρτησης.

Σχήµα 6
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-6ΜΕΡΟΣ Γ:

∆ύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται
µε δέκα (10) µονάδες.

17. Στο σχήµα 7 φαίνεται σύστηµα τροφοδοσίας ηλεκτρονικού τετράχρονου
ψεκασµού δικύκλου:
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα.
(β) Να γράψετε τον σκοπό των αισθητήρων και τον σκοπό του
ηλεκτρονικού εγκεφάλου.
(γ) Με τη βοήθεια του πιο κάτω σχήµατος να περιγράψετε τη λειτουργία
του ηλεκτρονικού ψεκασµού.

Σχήµα 7
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18. Στο σχήµα 8 φαίνεται αντλητικό στοιχείο εµβολικής αντλίας πετρελαίου:
(α) Να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα του αντλητικού στοιχείου.
(β) Να περιγράψετε τον κύκλο λειτουργίας του αντλητικού στοιχείου.
(γ) Να γράψετε µε συντοµία τα στάδια χρονισµού εµβολικής αντλίας
έγχυσης σε µηχανή µε προπορεία ψεκασµού 15° πριν από το Α.Ν.Σ.

Σχήµα 8

ΤΕΛΟΣ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

