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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.

Απάληεζε
(β) ην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο.
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.

Απάληεζε
(γ) Απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνύο από ηηο αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ.
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.

Απάληεζε
(γ) Πξνθαιεί θζνξά ησλ ειαζηηθώλ.
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.

Απάληεζε
(δ) ηελ 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.
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Απάληεζε
(δ) 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.

Απάληεζε
(α) Σν ειαηήξην επαλαθνξάο.
7. Να θαηνλνκάζεηε δύν (2) είδε ζώηξσλ (ξηκο) σο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο.
Απάληεζε
(α) Από πξεζαξηζηό ράιπβα
(β) Αθηηλσηό
(γ) Από θξάκα ειαθξνύ κεηάιινπ (αινπκίλην, καγλήζην, ηηηάλην).
8. Να γξάςεηε δύν (2) ζηνηρεία ή κεραληζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο
παζεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε
(α) Ακάμσκα
(β) Πιαίζην
(γ) Αεξόζαθνη
(δ) Εώλεο αζθαιείαο
(ε) Κνιόλα ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, θ.ι.π.
9. Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ηεηξάπιεπξνπ Άθεξκαλ
πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.

Σρήκα 1
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Απάληεζε:
1. Μπξνζηηλόο άμνλαο (πξαγκαηηθόο ή λνεηόο)
2. Βξαρίνλαο ηξνρνύ
3. πλδεηηθή ξάβδνο
4. Βξαρίνλαο ηξνρνύ.
10. Να θαηνλνκάζεηε δύν (2) είδε ειαηεξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
Απάληεζε:
α) Ζκηειιεηπηηθά ειαηήξηα
β) Διηθνεηδή ειαηήξηα
γ) ηξεπηηθέο ξάβδνη
δ) Διαηήξηα από ειαζηηθό
ε) Διαηήξηα κε αέξην (αέξα ή άδσην).
11. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ
ππάξρεη ππεξβνιηθή πίεζε ζηα ειαζηηθά.
Απάληεζε:
α) Πξνβιήκαηα ζην θξελάξηζκα
β) Μεησκέλε πξόζθπζε
γ) Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο
δ) Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα αλάξηεζεο
ε) Καθή νδηθή ζπκπεξηθνξά.
12. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο πέδεζεο ζηνπο πηζηλνύο
ηξνρνύο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
Ρπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ πγξνύ πνπ θηάλεη ζηνπο πηζηλνύο ηξνρνύο θαηά ηελ
πέδεζε κε ζηόρν ηελ απνθπγή ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ ηξνρώλ.
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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Απάληεζε:
α)
1) Γηζθόθξελν
2) Γνρείν ιαδηνύ
3) εξβνκεραληζκόο
4) Σπκπαλόθξελν (ζηαγόλα)
5) Κύξηα αληιία θξέλσλ
6) σιελώζεηο ή ειαζηηθόο ζύλδεζκνο (καξθνύηδηα)
β)
1) Μεραληθό ζύζηεκα πέδεζεο
2) Αεξόθξελα
3) ύζηεκα πέδεζεο κε ηε βνήζεηα θαπζαεξίσλ
γ)
1) Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ θαηά ηελ πέδεζε.
2) Μείσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
3) Πηζαλή πιαγηνιίζζεζε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε.
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
Απάληεζε:
α)
1) ύλδεζε κε ην ακάμσκα
2) Γησζηήξαο
3) Έκβνιν κε βαιβίδεο
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4) Λάδη (ζάιακνο ζπκπίεζεο)
5) Γηαρσξηζηηθό έκβνιν
6) Αέξην
β)
1) Δκβνιηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ
2) Σειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – ιαδηνύ
3) Σειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – αεξίνπ
γ) Λεηηνπξγία:
Όηαλ ν απνζβεζηήξαο ζπκπηέδεηαη, ην έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα θάησ, κε
απνηέιεζκα ην ιάδη πνπ βξίζθεηαη θάησ από απηό λα ξέεη πξνο ηα πάλσ κέζσ
ησλ βαιβίδσλ, ελώ παξάιιεια απμάλεηαη ε πίεζε ζηνλ θάησ ρώξν ηνπ ιαδηνύ.
Ζ αύμεζε ηεο πίεζεο θηλεί ην δηαρσξηζηηθό έκβνιν πξνο ηα θάησ απμάλνληαο
παξάιιεια ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ.
Σν αληίζηξνθν αθξηβώο ζπκβαίλεη όηαλ ν απνζβεζηήξαο επηκεθύλεηαη, νπόηε
ην δηαρσξηζηηθό έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη κεηώλεηαη ε πίεζε ηνπ
αεξίνπ.
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
Απάληεζε:
α)
1) Πεξηθόριην
2) Άμνλαο ηηκνληνύ
3) Αηέξκνλαο θνριίαο
4) Βξαρίνλαο κεηαβίβαζεο (κνριόο Πίηκαλ)
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β) Αλάινγα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηνπ ηηκνληνύ πεξηζηξέθεηαη θαη ν
αηέξκνλαο θνριίαο ν νπνίνο αλαγθάδεη ην πεξηθόριην λα θηλείηαη θαηά κήθνο
ηνπ. Ζ αμνληθή θίλεζε ηνπ πεξηθνριίνπ κεηαδίδεηαη ζην βξαρίνλα κεηαβίβαζεο.
γ)
1) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε επαλαθεξόκελα ζθαηξίδηα
2) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη νδνλησηό ηνκέα
3) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη ηξνρίζθν
4) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη πηξίζθν
5) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε νδνλησηό θαλόλα θαη πελίν
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
Απάληεζε:
α) ρήκα Β
β) 205 : Σν πιάηνο δηαηνκήο ηνπ ειαζηηθνύ ζε ρηιηνζηά
60: Ζ εθαηνζηηαία αλαινγία κεηαμύ ηνπ ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ
ειαζηηθνύ
R: Διαζηηθό κε αθηηληθά πιέγκαηα (αθηηληθό)
17: Γηάκεηξνο ζώηξνπ ζε ίληδεο
91: Κσδηθνπνίεζε ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ έλα ειαζηηθό κπνξεί λα
κεηαθέξεη, κε ηελ ηαρύηεηα πνπ δειώλεη ην ζύκβνιν ηαρύηεηαο
V: Κσδηθνπνίεζε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο ηνπ ειαζηηθνύ ζε
ρηιηόκεηξα/ώξα (km/h)
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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
Απάληεζε:
α)
1) Έκβνιν
2) Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα
3) Γνρείν ιαδηνύ
4) Αληιία ιαδηνύ
5) σιελώζεηο
6) Κηβώηην δηεύζπλζεο
β) θνπόο ηνπ κεραληζκνύ κε αξηζκό 6 είλαη λα κεηώλεη ηελ δύλακε πνπ
θαηαβάιεη ν νδεγόο γηα λα ζηξίςνπλ νη ηξνρνί.
γ) Όηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ, ε πδξαπιηθή αληιία πίεζεο
ζηέιλεη ην ιάδη κε πίεζε πξνο ηε βαιβίδα ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηελ
θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ ε βαιβίδα ειέγρνπ θαηεπζύλεη ην ιάδη
ζηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν. Ζ
πίεζε πνπ εμαζθείηαη πάλσ ζην έκβνιν κεηώλεη ηε δύλακε πνπ θαηαβάιιεη ν
νδεγόο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Ζ θίλεζε ηνπ εκβόινπ ππνβνεζά
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ βξαρίνλα κεηαβίβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θαηεπζύλεηαη ζε επζεία ε πίεζε θαη ζηηο δύν
πιεπξέο ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν είλαη ε ίδηα.
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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
Απάληεζε:
α) Σν ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο είλαη έλαο κεραληζκόο, ν νπνίνο
ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα πέδεζεο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο δύλακεο
πέδεζεο, όηαλ ν νδεγόο αλαγθαζηεί λα θξελάξεη κε <παληθό>.
β) ην ζύζηεκα BAS έρνπκε κηα ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα, ε νπνία έρεη
έλα αηζζεηήξα δηαδξνκήο ηνπ παηηδηνύ θαη είλαη ελσκέλν κε ηελ ειεθηξνληθή
κνλάδα έιεγρνπ. Ο αηζζεηήξαο κεηξά ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ παηηδηνύ θαη
ζηέιλεη αλάινγν ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ. Αλ ε ηαρύηεηα
θίλεζεο ηνπ παηηδηνύ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ζπλεζηζκέλε, ηόηε ε
ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ δίλεη εληνιή ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα λα
αλνίμεη. Έηζη εηζέξρεηαη αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζην ζάιακν ππνπίεζεο θαη
έηζη απμάλεηαη ε πίεζε πνπ εμαζθεί ν νδεγόο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε πίεζε
ζην θύθισκα απμάλεηαη απόηνκα. Απηή ε απμεκέλε πίεζε δελ πξνθαιεί
κπινθάξηζκα ησλ ηξνρώλ δηόηη ην BAS ζπλππάξρεη κε ην ABS πνπ δελ
επηηξέπεη ην κπινθάξηζκα.
γ)
1) Σν παηίδη ησλ θξέλσλ γίλεηαη πην ζθιεξό.
2) Ο νδεγόο πξέπεη λα θαηαβάιεη κεγαιύηεξε δύλακε γηα
απνηειεζκαηηθόηεξε πέδεζε.
3) Γπζιεηηνπξγία ζην ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο (BAS)
ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

