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ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΜΔΡΟ Α΄: Γώδεκα επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4)
μονάδερ
Γηα ηηο εξσηήζεηο 1 – 6 λα γξάςεηε ηελ νξζή απάληεζε.
1. Η απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ απφ ηηο αλαπεδήζεηο ησλ ηξνρψλ ζηηο αλσκαιίεο ηνπ

νδνζηξψκαηνο γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Πέδεζεο
Αλάξηεζεο
Δηεχζπλζεο
Μεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.

Απάληεζε:
(β) Τν ζύζηεκα αλάξηεζεο
2. Έλα ειαζηηθφ πνπ θπιά κε ςειή πίεζε ζα:

α)
β)
γ)
δ)

Φζαξεί πεξηζζφηεξν ζην θέληξν
Φζαξεί πεξηζζφηεξν ζηα άθξα
Φζαξεί πεξηζζφηεξν ζε φιν ην πέικα
Κάλεη ην ηηκφλη πην βαξχ.

Απάληεζε:
α) Φζαξεί πεξηζζόηεξν ζην θέληξν
3. Τν εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεη ηε
ξνπή ζηξέςεο πνπ εμαζθεί ν νδεγφο ζην ηηκφλη είλαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Η ζπλδεηηθή ξάβδνο
Τν θηβψηην δηεχζπλζεο
Η θνιφλα ηηκνληνχ
Οη ζθαηξηθνί ζπλδέζκνη.

Απάληεζε:
(β) Τν θηβώηην δηεύζπλζεο
4. Η ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (εγθέθαινο ή ECU) ζην ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ
ηξνρψλ (ABS) δίλεη εληνιέο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σην πεληάι θξέλνπ
Σηνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο ησλ ηξνρψλ
Σηελ θχξηα αληιία θξέλσλ
Σηνλ ειεθηξνυδξαπιηθφ ξπζκηζηή πίεζεο.

Απάληεζε:
(δ) Σηνλ ειεθηξνϋδξαπιηθό ξπζκηζηή πίεζεο
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5. Όηαλ ε γσλία νιίζζεζεο ησλ κπξνζηηλψλ ηξνρψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε γσλία
νιίζζεζεο ησλ πηζηλψλ ηξνρψλ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Τν ηηκφλη γίλεηαη πην βαξχ
Δεκηνπξγείηαη ππεξζηξνθή ηνπ νρήκαηνο
Δεκηνπξγείηαη ππνζηξνθή ηνπ νρήκαηνο
Τν ηηκφλη γίλεηαη πην ειαθξχ.

Απάληεζε:
(γ) Γεκηνπξγείηαη ππνζηξνθή ηνπ νρήκαηνο
6. Τν κε αλεμάξηεην ζχζηεκα αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα βαξηά νρήκαηα γηα ην ιφγν φηη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Δηαζέηεη πνιιά θηλνχκελα κέξε
Παξέρεη ζθιεξή αλάξηεζε
Αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία
Μεηψλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθψλ.

Απάληεζε:
(γ) Αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία
7. Να γξάςεηε δχν (2) ζπκπηψκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πεξίπησζε
ππεξβνιηθά ρακειήο πίεζεο ζηα ειαζηηθά.
Απάληεζε:
α) Μείσζε ηεο ηειηθήο ηαρύηεηαο
β) Καθή ζπκπεξηθνξά θαηά ην θξελάξηζκα
γ) Κιίζε ηνπ απηνθηλήηνπ
δ) Αζηάζεηα θαηά ηελ νδήγεζε
ε) Απμεκέλε θζνξά ζηα ειαζηηθά
8. Να εμεγήζεηε κε απιά ιφγηα ην ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζθπζεο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν
(Traction Control System) ζην απηνθίλεην.
Απάληεζε:
Σθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο πξόζθπζεο κε ειεθηξνληθό έιεγρν (Traction Control System) είλαη
ε απνηξνπή ηνπ ζπηλαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ ζε πεξηπηώζεηο κεησκέλεο πξόζθπζεο ησλ
ηξνρώλ κε ην νδόζηξσκα.
9. Να εμεγήζεηε ηνλ φξν «ελεξγεηηθή αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ».
Απάληεζε:
Δλεξγεηηθή αζθάιεηα ιέγεηαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ νδεγό από ηα δηάθνξα
ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εμαξηάηαη από ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ζρεδίαζή ηνπο. Η
ελεξγεηηθή αζθάιεηα πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο κεραληζκνύο πνπ
ζθνπό έρνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνθπγή ελόο αηπρήκαηνο. Τέηνηα είλαη ην ζύζηεκα
πέδεζεο ΑΒS, ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο, αληηνιίζζεζεο θηι.
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10. Να θαηνλνκάζεηε δχν (2) είδε ακαμψκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
(1) εκηαπηνθεξόκελν ακάμσκα
(2) απηνθεξόκελν ακάμσκα
(3) ακάμσκα κε πιαίζην.
11. Να αηηηνινγήζεηε ην ζπεηξνεηδέο ζρήκα ηνπ θαισδίνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν αεξφζαθνο
ηνπ ηηκνληνχ.
Απάληεζε:
Τν θαιώδην κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν αεξόζαθνο ηνπ ηηκνληνύ έρεη ζπεηξνεηδέο ζρήκα γηα λα
ππάξρεη ζπλερήο ειεθηξηθή ζύλδεζε κεηαμύ αεξόζαθνπ θαη ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ
ζε νπνηαδήπνηε ζέζε πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ.
12. Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ε δηάκεηξνο ησλ εκβφισλ ζηα ηπκπαλφθξελα θαη δηζθφθξελα είλαη
κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ εκβφινπ ηεο θεληξηθήο αληιίαο θξέλσλ ζην
πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο.
Απάληεζε:
Η πίεζε πνπ εμαζθείηαη ζε έλα θιεηζηό πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο είλαη ε ίδηα παληνύ θαη
εμαζθείηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Όκσο ε δύλακε πνπ εμαζθείηαη πάλσ ζηνπο ηξνρνύο
θαηά ηελ πέδεζε απμάλεηαη αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηξνρνύ. Έηζη νη δπλάκεηο πνπ εμαζθνύληαη ζηα ηπκπαλόθξελα θαη δηζθόθξελα απμάλνληαη,
επεηδή ε δηάκεηξνο ησλ εκβόισλ είλαη πην κεγάιε.
ΜΔΡΟ Β΄: Σέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με οκηώ (8)
μονάδερ.
13. Σην ζρήκα 1 θαίλνληαη νη γσλίεο α, β θαη γ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηηο γσλίεο α, β θαη γ
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπφ ησλ γσληψλ α θαη γ
(γ) Να γξάςεηε πνπ δεκηνπξγείηαη θζνξά ζηα ειαζηηθά ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο ζεηηθήο
γσλίαο γ.

α

β

γ

Σρήκα 1
4

Απάληεζε:
(α) α - Γσλία θάζηνξ
β - Κιίζε βαζηιηθνύ πίξνπ
γ - Γσλία θάκπεξ
(β) Σθνπόο ηεο γσλίαο θάζηνξ (α) είλαη λα επαλαθέξεη ηνπο ηξνρνύο ζηελ επζύγξακκε
πνξεία κεηά από ζηξνθή θαη λα βειηηώλεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ
επζύγξακκε πνξεία
Σθνπόο ηεο γσλίαο θάκπεξ (γ) είλαη:
• ε αληηζηάζκηζε ησλ πιεπξηθώλ δπλάκεσλ πνπ εμαζθνύληαη ζηνπο ηξνρνύο
• ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ ηξνρώλ ζηελ θιίζε ηνπ δξόκνπ
• ε κείσζε ηεο θζνξάο ησλ ειαζηηθώλ
• ε κείσζε ηε δύλακεο πνπ εμαζθεί ν νδεγόο ζην ηηκόλη
(γ) Θα δεκηνπξγεζεί θζνξά ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνύ.
14. Σην ζρήκα 2 θαίλεηαη ζχζηεκα αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS):
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ
(β) Να γξάςεηε δχν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ
έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ.

Σρήκα 2
Απάληεζε:
α)
1) Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο
2) Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ - ΗΜΔ
3) Σεξβνκεραληζκόο
4) Κεληξηθή αληιία θξέλσλ
5) Ηιεθηξνπδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο
6) Ηιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα
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β)
1) Απνθπγή κπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ θαηά ηελ πέδεζε
2) Έιεγρνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε
3) Πην γξήγνξν ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο.
γ) Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ. Όηαλ έλαο από ηνπο ηξνρνύο ηείλεη λα
κπινθάξεη, ην ECU γηα λα πξνιάβεη ην κπινθάξηζκα δίλεη εληνιή γηα κείσζε ή
ζηαζεξνπνίεζε ηεο πίεζεο ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ, έηζη νη ζηξνθέο ηνπ ηξνρνύ
απμάλνληαη. Σηε ζπλέρεηα όηαλ απμεζνύλ νη ζηξνθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξνρνύ
πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο ηξνρνύο ηόηε ην ECU δίλεη εληνιή θαη απμάλεηαη ε πίεζε
ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ηξνρνύ. Η δηαδηθαζία απηή
ζπλερίδεηαη κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην.

15. Σην ζρήκα 3 θαίλεηαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο απηνθηλήηνπ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα ηξία (3) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
(γ) Να γξάςεηε άιινπο δχν (2) ηχπνπο αλάξηεζεο.

Σρήκα 3
Απάληεζε:
(α) Αλάξηεζε ηύπνπ Μαθθέξζνλ (αλεμάξηεηε αλάξηεζε)
(β) 1. Απνζβεζηήξαο
2. Διηθνεηδέο ειαηήξην
3. Ψαιίδη
(γ) • εκηαησξνύκελε αλάξηεζε κε ειηθνεηδή ειαηήξηα
• κε αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε εκηειιεηπηηθά ειαηήξηα
• αλάξηεζε πνιιαπιώλ ζπλδέζκσλ
• αλάξηεζε κε δηπιά ςαιίδηα θαη ειηθνεηδέο ειαηήξην ηνπνζεηεκέλν ελδηάκεζα ησλ δύν
ςαιηδηώλ
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16. Σην πιατλφ ηνίρσκα ελφο ειαζηηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε

245/40 R19 95 Z
(α) Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο ηεο θσδηθνπνίεζεο
(β) Να γξάςεηε δχν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ ζψηξσλ κε θξάκαηα ειαθξψλ κεηάιισλ
έλαληη ησλ ζψηξσλ απφ πξεζαξηζηφ ράιπβα.
Απάληεζε
(α)
245
40
R
19
95
Z

Τν πιάηνο δηαηνκήο ηνπ ειαζηηθνύ ζε ρηιηνζηά
Δθαηνζηηαία αλαινγία κεηαμύ ύςνπο θαη πιάηνπο ηνπ ειαζηηθό
Διαζηηθό κε αθηηληθά πιέγκαηα
Γηάκεηξνο ζώηξνπ ζε ίληζεο
Κσδηθνπνίεζε κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην ειαζηηθό κε ηε
ηαρύηεηα πνπ δειώλεη ην ζύκβνιν ηαρύηεηαο
Κσδηθνπνίεζε νξίνπ ηαρύηεηαο.

(β)
 Τα θξάκαηα ειαθξώλ κεηάιισλ, εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ βάξνπο ζε ζρέζε κε ην
ράιπβα, επηηξέπνπλ παρύηεξεο δηαηνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ αθακςία θαη θαηαλέκνπλ
ηηο αζθνύκελεο δπλάκεηο ζε κηα επξύηεξε πεξηνρή.
 Η δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαξδύηεξνπ ζώηξνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ειαζηηθώλ κε
θαξδύηεξν πέικα, κε απνηέιεζκα θαιύηεξν «θξάηεκα», εηδηθά ζηηο ζηξνθέο.
 Τα ειαθξά θξάκαηα είλαη επίζεο θαινί αγσγνί ηεο ζεξκόηεηαο κε απνηέιεζκα λα
δηαζθνξπίδνπλ πην γξήγνξα ηε ζεξκόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα θξέλα.
ΜΔΡΟ Γ΄: Γύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
δέκα (10) μονάδερ.
17. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη ζεξβνκεραληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζεξβνκεραληζκνχ
(β) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξβνκεραληζκνχ
(γ) Να γξάςεηε δχν (2) ζπκπηψκαηα θαηά ηελ πέδεζε ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο ηνπ
αξηζκεκέλνπ κέξνπο 1
(δ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξβνκεραληζκνχ.

Σρήκα 4
7

Απάληεζε
(α)
1. Βαιβίδα ππνπίεζεο
2. Θάιακνο ππνπίεζεο
3. Γηάθξαγκα
4. Βαιβίδα ειέγρνπ
5. Θάιακνο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο
6. Διαηήξην
(β) Όηαλ ε κεραλή ιεηηνπξγεί, ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγή ηεο κεραλήο παξαηεξείηαη απμεκέλε
ππνπίεζε, πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ζσιήλα ζηε βαιβίδα ππνπίεζεο θαη από εθεί ζην ζάιακν
αξηζηεξά ηνπ δηαθξάγκαηνο.
Όηαλ ν νδεγόο παηήζεη ην παηίδη, ε σζηηθή ξάβδνο καδί κε ηε βαιβίδα ειέγρνπ κεηαθηλνύληαη
πξνο ηα αξηζηεξά κε απνηέιεζκα λα εηζέξρεηαη αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ
δηαθξάγκαηνο. Με ηε λέα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη, αξηζηεξά από ην δηάθξαγκα ππάξρεη
ππνπίεζε θαη δεμηά αηκνζθαηξηθή πίεζε. Τν δηάθξαγκα κεηαθηλείηαη αξηζηεξά,
ζπζπεηξώλνληαο ην ειαηήξην επαλαθνξάο θαη παξαζύξεη καδί ηνπ ηελ σζηηθή ξάβδν ηεο
θεληξηθήο αληιίαο θξέλσλ. Η ηειεπηαία αλαγθάδεη ην έκβνιν ηεο αληιίαο λα κεηαθηλεζεί θαη λα
αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο πέδεζεο.
(γ)
1. Σθιεξό παηίδη θξέλσλ
2. Με απνηειεζκαηηθή πέδεζε.
(δ) Όηαλ ε κεραλή είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, παηνύκε ηξεηο κε ηέζζεξηο θνξέο δηαδνρηθά ην παηίδη
ησλ θξέλσλ. Σπλερίδνπκε λα ην παηνύκε θαη κεηά ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηε κεραλή. Αλ θαηά
ηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο ην παηίδη θαηεβεί πην θάησ ηόηε ην ζεξβόθξελν ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά.
18. Σην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε
Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
Να γξάςεηε δχν πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή
ππνβνήζεζε, ζπγθξίλνληαο ην κε ην κεραληθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο.
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(α) Κηβώηην δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε ηύπνπ Άηγνπεζη (κε πηληό θαη
νδνλησηό θαλόλα)
(β)
1. Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα ειέγρνπ
2. Γνρείν πγξνύ
3. Αληιία ιαδηνύ
4. Οδνλησηόο θαλόλαο
(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. Η πίεζε πνπ εμαζθείηαη πάλσ ζην έκβνιν
κεηώλεη ηε δύλακε πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Η
θίλεζε ηνπ εκβόινπ ππνβνεζά ζηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ηνπ νδνλησηνύ θαλόλα. Σε
πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θαηεπζύλεηαη ζε επζεία ε πίεζε θαη ζηηο δύν πιεπξέο
ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν είλαη ε ίδηα.

(δ)
1. Μείσζε ηεο δύλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηξνθή ησλ ηξνρώλ
2. Απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ ησλ ηξνρώλ όηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε
αλώκαιν δξόκν
3. Αζθάιεηα ζηελ νδήγεζε, αθόκα θαη όηαλ ηξππήζεη θάπνην κπξνζηηλό ειαζηηθό.

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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