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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 απαληεζνχλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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7. Να γξάςεηε δχν (2) ζπκπηψκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πεξίπησζε
ππεξβνιηθά ρακειήο πίεζεο ζηα ειαζηηθά.
8. Να εμεγήζεηε κε απιά ιφγηα ην ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζθπζεο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν
(Traction Control System) ζην απηνθίλεην.
9. Να εμεγήζεηε ηνλ φξν «ελεξγεηηθή αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ».
10. Να θαηνλνκάζεηε δχν (2) είδε ακαμψκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ.
11. Να αηηηνινγήζεηε ην ζπεηξνεηδέο ζρήκα ηνπ θαισδίνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν αεξφζαθνο
ηνπ ηηκνληνχ.
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.
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
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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
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
4

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.
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
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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.

Σρήκα 5

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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