ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2009
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάθημα: Σεσνολογία Αςηοκινήηων
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ : Σεηάπηη, 3 Ιοςνίος 2009
11:00 – 13:30

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη (Α, Β, Γ) και έξι (6) ζελίδερ

ΟΓΗΓΙΔ: Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ
Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
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ΜΔΡΟ Α΄: Γώδεκα επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
ηέζζεπιρ (4) μονάδερ
Γηα ηηο εξσηήζεηο 1 – 6 λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
1. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο βαζίδεηαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σην ιόγν ηαρύηεηαο
Σην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο
Σηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρώλ
Σηε ξνπή ζηξέςεο ησλ ηξνρώλ.

2. Η ζηξεπηηθή ξάβδνο ζην ζύζηεκα αλάξηεζεο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Απνζβέλεη ηηο ηαιαληώζεηο ησλ ειαηεξίσλ
Μεηώλεη ηελ ηξηβή
Απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνύο από ηηο αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ
Απμάλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ.

3. Η ππεξβνιηθή ζύγθιηζε ησλ ηξνρώλ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Γεκηνπξγεί ππεξζηξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ
Γεκηνπξγεί ππνζηξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ
Πξνθαιεί θζνξά ησλ ειαζηηθώλ
Κάλεη ην ηηκόλη πην ειαθξύ.

4. Η ππεξβνιηθά αξλεηηθή γσλία Κάκπεξ πξνθαιεί θζνξά:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σηα δύν άθξα ησλ ειαζηηθώλ
Σηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ
Σην θέληξν ησλ ειαζηηθώλ
Σηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ.

5. Σθνπόο ηνπ ζεξβνκεραληζκνύ ζην ζύζηεκα πέδεζεο είλαη λα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Υπνβνεζά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ
Μεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε πδξαπιηθή
Παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πγξνύ ζηελ θύξηα αληιία θξέλσλ
Μεηώλεη ηε δύλακε πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο ζην παηίδη θαηά ηελ πέδεζε.

6. Μεηά ηελ πέδεζε, ε επηζηξνθή ησλ ηπκπαλόθξελσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε
επηηπγράλεηαη κε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Τν ειαηήξην επαλαθνξάο
Τε βνήζεηα ηνπ ζεξβνκεραληζκνύ
Τε κείσζε ηεο ειεύζεξεο δηαδξνκήο ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ
Τελ απμεκέλε πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ.

7. Να θαηνλνκάζεηε δύν (2) είδε ζώηξσλ (ξηκο) σο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο.
8. Να γξάςεηε δύν (2) ζηνηρεία ή κεραληζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο
παζεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
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9. Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ηεηξάπιεπξνπ Άθεξκαλ
πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.

Σρήκα 1
10. Να θαηνλνκάζεηε δύν (2) είδε ειαηεξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
11. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ
ππάξρεη ππεξβνιηθή πίεζε ζηα ειαζηηθά.
12. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο πέδεζεο ζηνπο πηζηλνύο
ηξνρνύο ηνπ απηνθηλήηνπ.
ΜΔΡΟ Β΄: Σέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
οκηώ (8) μονάδερ.
13. Σην ζρήκα 2 θαίλεηαη πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο απηνθηλήηνπ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ πδξαπιηθνύ
ζπζηήκαηνο πέδεζεο
(β) Να γξάςεηε άιινπο δύν (2) βαζηθνύο ηύπνπο ζπζηεκάησλ πέδεζεο
(γ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ πέδεζε όηαλ
ππάξρεη αέξαο ζην ζύζηεκα.

Σρήκα 2
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14. Σην ζρήκα 3 θαίλεηαη ηειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ ιαδηνύ –
αεξίνπ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ απνζβεζηήξα
ηαιαληώζεσλ ιαδηνύ – αεξίνπ
(β) Να γξάςεηε άιινπο δύν (2) ηύπνπο απνζβεζηήξσλ ηαιαληώζεσλ
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζβεζηήξα
ηαιαληώζεσλ.

Σρήκα 3
15. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη κεραληθό θηβώηην δηεύζπλζεο:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ
δηεύζπλζεο
(β) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο
(γ) Να θαηνλνκάζεηε άιινπο δύν (2) ηύπνπο κεραληθώλ θηβσηίσλ δηεύζπλζεο.

Σρήκα 4
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16. (α) Σην ζρήκα 5 θαίλνληαη δύν ηύπνη ηξνρώλ ζε ηνκή (Α θαη Β).
Πνηνο από ηνπο δπν ηύπνπο ηξνρνύ (Α θαη Β) είλαη ρσξίο αεξνζάιακν
(tubeless);

.

Σρήκα 5
(β) Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο ηεο πην θάησ
θσδηθνπνίεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ:

205/60 R17 91V
ΜΔΡΟ Γ΄: Γύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
δέκα (10) μονάδερ.
17. Σην ζρήκα 6 θαίλεηαη ζύζηεκα δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεραληζκνύ κε αξηζκό 6
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

Σρήκα 6
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18. Σην ζρήκα 7 θαίλεηαη δηάηαμε ζπζηήκαηνο δπλακηθήο επηβξάδπλζεο (BAS) ζηα
θξέλα απηνθηλήηνπ:
(α) Να γξάςεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ην ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο
(β) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
δπλακηθήο επηβξάδπλζεο
(γ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα θαηά ηελ πέδεζε ζε πεξίπησζε θζνξάο
ηεο κεκβξάλεο (ζρήκα 7).

Σρήκα 7

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

