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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2009
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάθημα: Σεσνολογία Αςηοκινήηων
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ : άββαηο, 6 Ιοςνίος 2009
7:30 – 10:00

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.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
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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 άλεηε κεηαθνξά ησλ επηβαηώλ ζην απηνθίλεην εμαζθαιίδεηαη κε ην ζύζηεκα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

2.

Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ν ηερληθόο έιεγρνο κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ (ΜΟΤ)
γίλεηαη θάζε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3.

Γσλίαο Κάκπεξ
Σύγθιηζεο ησλ ηξνρώλ
Απόθιηζεο ησλ ηξνρώλ
Γσλίαο Κάζηνξ.

Όηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε ζηξνθή ην θέληξν πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρώλ
βξίζθεηαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

6.

Ψεθηαθνύ ζήκαηνο
Σήκαηνο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο (AC)
Σήκαηνο ζπλερνύο ηάζεο (DC)
Τξηγσληθνύ ζήκαηνο.

Μεηά από ζηξνθή, ε επαλαθνξά ηνπ ηηκνληνύ ζηελ επζεία επηηπγράλεηαη κε ηε
βνήζεηα ηεο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

5.

Έλα ρξόλν
Γύν ρξόληα
Τξία ρξόληα
Πέληε ρξόληα.

Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο παξέρνπλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Διέγρνπ (ECU)
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα ησλ ηξνρώλ κέζσ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

4.

Γηεύζπλζεο
Πέδεζεο
Αλάξηεζεο
Μεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.

Πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ πηζηλνύ άμνλα
Πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ κπξνζηηλνύ άμνλα
Σην θέληξν βάξνπο ηνπ απηνθηλήηνπ
Σηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ.

Η δηαξξνή ιαδηνύ από ηε ζσιήλσζε ηνπ κπξνζηηλνύ δεμηνύ ηξνρνύ ζην ζύζηεκα
πέδεζεο πξνθαιεί:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ
Πιαγηνδξόκεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πέδεζε
Αλεπάξθεηα ησλ θξέλσλ
Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ, πιαγηνδξόκεζε ηνπ
απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πέδεζε θαη αλεπάξθεηα ησλ θξέλσλ.
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7.

Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηηθήο
αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.

8.

Να γξάςεηε ηνπο δπν (2) βαζηθνύο ηύπνπο ηνπ κεραληζκνύ γσληαθήο κεηάδνζεο
ηεο θίλεζεο.

9.

Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο.

10. Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη αξηζκό P, R, Ν, 2 ζηηο ζέζεηο
επηινγήο ηνπ κνρινύ ηαρπηήησλ ζην απηόκαην θηβώηην.
11. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπκπιέθηε κε ειαηεξησηό δηάθξαγκα
(ρηεληά) έλαληη ηνπ ζπκπιέθηε κε κνρινύο απνζύκπιεμεο.
12. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ
ππάξρεη ππεξβνιηθά ρακειή πίεζε ζηα ειαζηηθά.
ΜΔΡΟ Β΄: Σέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
οκηώ (8) μονάδερ.
13. Σην ζρήκα 1 θαίλνληαη παξαζηαηηθά ηξεηο (3) δηαηάμεηο Α, Β θαη Γ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηηο ηξεηο (3) δηαηάμεηο
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηεο δηάηαμεο Γ
(γ) Να εμεγήζεηε ηνπο ζπκβνιηζκνύο 2H θαη 4L ηνπ κνρινύ επηινγήο ηαρπηήησλ
ζην βνεζεηηθό θηβώηην ηαρπηήησλ
(δ) Να γξάςεηε έλα (1) πιενλέθηεκα ηεο δηάηαμεο Β έλαληη ησλ άιισλ δύν
δηαηάμεσλ Α θαη Γ.

Α

Β
Σρήκα 1

Γ
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14. Σην ζρήκα 2 θαίλεηαη κεηαηξνπέαο ξνπήο ηνπ απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεηαηξνπέα ξνπήο
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

Σρήκα 2
15. Σην ζρήκα 3 θαίλνληαη ηα εμαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ 1 θαη 2
(γ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε
πεξίπησζε θζνξάο ηνπ εμαξηήκαηνο 2.

Σρήκα 3
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16. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη κεραληζκόο δηαθνξηθνύ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ δηαθνξηθνύ
(β) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθνξηθνύ όηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε
ζηξνθή
(γ) Όηαλ ε θνξώλα πεξηζηξέθεηαη κε 400 ζηξνθέο αλά ιεπηό θαη ν έλαο
θηλεηήξηνο ηξνρόο κε 390 ζηξνθέο αλά ιεπηό, λα ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο αλά
ιεπηό ηνπ άιινπ θηλεηήξηνπ ηξνρνύ.

Σρήκα 4
ΜΔΡΟ Γ΄: Γύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
δέκα (10) μονάδερ.
17. Σην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS):
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ
(β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπινθαξίζκαηνο ησλ
ηξνρώλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ
(δ) Να εμεγήζεηε ηηο ηξεηο (3) θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 6.

Σρήκα 5
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18. Σην ζρήκα 6 θαίλεηαη κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα
Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ
Να γξάςεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ είλαη ζε εκπινθή ζύκθσλα κε ην ζρήκα
Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ηνπ θύξηνπ άμνλα όηαλ ν πξσηεύσλ άμνλαο
πεξηζηξέθεηαη κε 3000 ζηξνθέο αλά ιεπηό.

Σρήκα 6

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ

