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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες.

Απαντήσεις εξεταστικού δοκιµίου

ΜΕΡΟΣ Α΄: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε την ορθή απάντηση.
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Για αύξηση της απόδοσης και της οικονοµίας σε µηχανές µε υπερσυµπιεστή, πρέπει να
αυξηθεί η µάζα του αέρα εισαγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται µε:
(α)

την αύξηση της πίεσης του καυσίµου

(β)

την αύξηση των στροφών της µηχανής

(γ)

τη χρήση βαλβίδας εκτόνωσης αερίων

(δ)

τη χρήση ψυγείου αέρα εισαγωγής.

Η τάση εξόδου σε mV από τον αισθητήρα λάµδα βενζινοµηχανής κυµαίνεται από:
(α)

100 έως 300

(β)

600 έως 800

(γ)

100 έως 800

(δ)

400 έως 600.

Η προπορεία ψεκασµού σε συστήµατα έγχυσης πετρελαίου κοινού αγωγού (Common
Rail) µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της µηχανής. Για το σκοπό
αυτό, είναι απαραίτητο η ΗΜΕ να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τη θέση του
στροφαλοφόρου, η οποία καταγράφεται µε τη βοήθεια των αισθητήρων:
(α)

στροφών και φορτίου

(β)

πίεσης ψεκασµού και ποσότητας αέρα

(γ)

θερµοκρασίας του αέρα εισαγωγής και του ψυκτικού υγρού

(δ)

Άνω Νεκρού Σηµείου και θέσης εκκεντροφόρου.

Στα καυσαέρια βενζινοµηχανής που λειτουργεί µε πλούσιο µείγµα, η ποσότητα
οξυγόνου θα είναι:
(α)

Αυξηµένη

(β)

Μειωµένη

(γ)

Αµετάβλητη

(δ)

Ίση µε Μηδέν.

Για τις ερωτήσεις 5 έως 8, να συµπληρώσετε τα κενά:
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Κατά την ενεργοποίηση του συστήµατος Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS), η πίεση
πέδησης σε κάθε τροχό µεταβάλλεται ανάλογα µε την (α) ταχύτητα του τροχού. Η ΗΜΕ
για να µεταβάλει την πίεση πέδησης ενεργοποιεί τις (β) ηλεκτροβαλβίδες . Στον τροχό
που τείνει να µπλοκάρει η πίεση (γ) µειώνεται, ενώ στον τροχό που επιταχύνει η πίεση
(δ) αυξάνεται .
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Τα δύο κύρια εξαρτήµατα του φυγοκεντρικού υπερσυµπιεστή είναι ο (α) στρόβιλος και ο
(β) συµπιεστής και περιστρέφονται πάνω σε ένα κοινό άξονα. Είναι τοποθετηµένοι µε
τέτοιο τρόπο ώστε ο (γ) συµπιεστής να παρεµβάλλεται στο σύστηµα εισαγωγής και ο
2

(δ) στρόβιλος στο σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων.
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Η αλλαγή ταχυτήτων στα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων γίνεται ανάλογα µε την
ταχύτητα του (β) αυτοκινήτου και το (γ) φορτίο της (δ) µηχανής.
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Το φαινόµενο της προανάφλεξης εµφανίζεται µε την υπερβολική (α) αύξηση της (β)
προπορείας ανάφλεξης. Προς αποφυγή του
φαινοµένου της προανάφλεξης
χρησιµοποιούνται σπινθηριστές (σπαρκ)
(γ) ψυχρού τύπου και αισθητήρας
προανάφλεξης που είναι τοποθετηµένος στον (δ) κύλινδρο της µηχανής.
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Να δικαιολογήσετε µε απλά λόγια το σκοπό της θερµάστρας µέσα στον αισθητήρα
οξυγόνου.

(α)

Σκοπός της θερµάστρας µέσα στον αισθητήρα οξυγόνου είναι η γρήγορη θέρµανση του
αισθητήρα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του (>2500C)
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Να εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό του αισθητήρα βάρους που εφαρµόζεται στα
καθίσµατα αυτοκίνητου µε σύστηµα αερόσακων και προεντατήρων ζωνών (SRS).
Σκοπός του αισθητήρα βάρους που εφαρµόζεται στα καθίσµατα αυτοκίνητου µε σύστηµα
αερόσακων και προεντατήρων ζωνών (SRS) είναι για να πληροφορείται η ΗΜΕ για την
ύπαρξη επιβατών στα καθίσµατα.
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Να εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό του αισθητήρα θερµοκρασίας στο σύστηµα
επαναφοράς καυσαερίων.
Σκοπός του αισθητήρα θερµοκρασίας στο σύστηµα επαναφοράς καυσαερίων είναι για να
πληροφορείται η ΗΜΕ για τη θερµοκρασία των καυσαερίων και την πιθανότητα
κρουστικής καύσης.
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Να δικαιολογήσετε το γεγονός της παράλληλης σύνδεσης των θερµάστρων στο
σύστηµα προθέρµανσης πετρελαιοµηχανών.
Οι θερµάστρες λειτουργούν ανεξάρτητα η καθεµία, και σε περίπτωση που καεί ή καούν
οποιεσδήποτε θερµάστρες, οι υπόλοιπες λειτουργούν κανονικά.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες
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Στο σχήµα 1 φαίνεται τριοδικός καταλύτης µε δύο αισθητήρες οξυγόνου. Να
δικαιολογήσετε µε απλά λόγια:
(α)

την παρουσία του αισθητήρα οξυγόνου 2

(β)

το γεγονός ότι, στην έξοδο του καταλύτη η θερµοκρασία είναι ψηλότερη από τη
θερµοκρασία στην είσοδο.
Α π ό Μ η χ α νή

5 0 0 -6 0 0 o C

6 5 0 -7 0 0 o C
Π ρ ο ς Ε ξά τµ ισ η

Α ισ θ η τή ρ α ς
Ο ξυ γ ό ν ο υ 1

Α ισ θη τή ρ α ς
Ο ξυ γό ν ο υ 2

Σχήµα 1
3

(α)

Ο αισθητήρας οξυγόνου 2 για την κατάσταση λειτουργίας (απόδοσης) του καταλύτη

(β)

Η αύξηση της θερµοκρασίας στην έξοδο είναι αποτέλεσµα της καύσης που γίνεται στο
εσωτερικό του καταλύτη
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Στο σχήµα 2 φαίνεται το συνοπτικό διάγραµµα
πετρελαιοµηχανής Κοινού Αγωγού (Common Rail):

συστήµατος

τροφοδοσίας

(α)

να κατονοµάσετε τα αριθµηµένα µέρη και

(β)

να εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό των εξαρτηµάτων 5, 6, 7 και 10.

Σχήµα 2
1
2
3
4
5
15

Ηλεκτρική αντλία καυσίµου
Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσίµου
Αντλία ψηλής πίεσης
Κοινός αγωγός
Αισθητήρας πίσης κοινού αγωγού

6
7
8
9
10

Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
Εγχυτήρας
ΗΜΕ
Αισθητήρας θερµοκρασίας µηχανής
Αισθητήρας στροφαλοφόρου

Στο σχήµα 3 φαίνεται το συνοπτικό διάγραµµα της Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου ΗΜΕ συστήµατος Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενου Κιβωτίου Ταχυτήτων:
(α)

να αντιγράψετε το σχήµα και να συµπληρώσετε τρία (3) σήµατα εισόδου και
τρία (3) σήµατα εξόδου από την HME του συστήµατος

(β)

να εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό του κάθε σήµατος.
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ΣΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΣΗΜΑΤΑ
ΕΞΟ∆ΟΥ

ΗΜΕ
(AT)

Σχήµα 3

3

ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Θέση Μοχλού Επιλογής
Επιλογέας Προγράµµατος
Λειτουργίας
Στροφές µηχανής

4

Φορτίο Μηχανής

5
6

Επιλογή Kick Down
Ταχύτητα Αυτοκινήτου

7
8

Θερµοκρασία λαδιού
Θερµοκρασία περιβάλλοντος

1

ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Προς ηλεκτροβαλβίδες

2

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

3
4

Πίνακα Ενδείξεων και Ελέγχου
Προς ΗΜΕ του κινητήρα

5

Προς ΗΜΕ του συστήµατος
πέδησης
Προς ΗΜΕ του συστήµατος
πρόσφυσης
Προς ΗΜΕ του συστήµατος
κλιµατισµού

1
2

6
7
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιλογή Οδηγού P, R, N, 4,3,2,1
Επιλογή Οδηγού E, S, A, W
Από τις βασικές πληροφορίες για την αλλαγή
ταχύτητας
Από τις βασικές πληροφορίες για την αλλαγή
ταχύτητας
Υποχρεωτική αλλαγή ταχύτητας προς τα κάτω
Από τις βασικές πληροφορίες για την αλλαγή
ταχύτητας
Έµµεση καταγραφή του ιξώδες του λαδιού
Επηρεάζει το σηµείο αλλαγής ταχυτήτων
(Shifting Point)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρύθµιση της πίεσης του λαδιού και της
αλλαγής ταχυτήτων
Ένδειξη για τη µη οµαλή λειτουργία του
συστήµατος
Ένδειξη για την κατάσταση λειτουργίας
Πληροφορία για την κατάσταση λειτουργίας
του συστήµατος
Πληροφορία για την κατάσταση λειτουργίας
του συστήµατος
Πληροφορία για την κατάσταση λειτουργίας
του συστήµατος
Πληροφορία για την κατάσταση λειτουργίας
του συστήµατος

Στα καυσαέρια των βενζινοµηχανών περιέχονται και ρυπογόνα αέρια, τα επίπεδα
εκποµπής τους επηρεάζονται ανάλογα µε τη λειτουργία της µηχανής.
α) Να κατονοµάσετε το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται στα σύγχρονα αυτοκίνητα για
συνολική µείωση των εκποµπών ρύπων στα καυσαέρια
β) Να κατονοµάσετε τρείς πρωτογενείς ρύπους
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γ) Για κάθε ένα από τους τρείς ρύπους να κατονοµάστε ένα παράγοντα που
προκαλεί αύξηση της εκποµπής του σε σχέση µε τα κανονικά επίπεδα.
(α)

Τριοδικός καταλύτης

(β)

CO – Μονοξείδιο του Άνθρακα
HC – Υδρογονάνθρακες
ΝΟx – Οξείδια του Αζώτου.

(γ)

CO – Κατάσταση του συστήµατος ανάφλεξης, Φίλτρο αέρα, Εγχυτήρες, κ.ά.
HC – Κατάσταση του συστήµατος ανάφλεξης, Ποιότητα καυσίµου, Εγχυτήρες, κ.ά.
NOx – Προπορεία ανάφλεξης, Θερµοκρασία, Ποιότητα του µείγµατος, κ.ά.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ∆ύο (2) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες
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Στο σχήµα 4 φαίνεται το καλωδιακό διάγραµµα του ηλεκτρικού κυκλώµατος συστήµατος
της ηλεκτρουδραυλικής µονάδας συστήµατος Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS). Με
βάση το παράδειγµα ενεργοποίησης του ηλεκτρονόµου 8, να περιγράψετε τον τρόπο
ενεργοποίησης:
(α)

των ηλεκτροβαλβίδων: 3,4,5 και 6

(β)

του µοτέρ της αντλίας 9.

Σχήµα 4
Παράδειγµα: Ενεργοποίηση του ηλεκτρονόµου 8:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
6

Ενεργοποίηση βαλβίδας 3:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
8
Ενεργοποίηση βαλβίδας 4:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
5
Ενεργοποίηση βαλβίδας 6:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
7
Ενεργοποίηση βαλβίδας 6:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
7
Ενεργοποίηση Μοτέρ 9:
Ακροδέκτης ΗΜΕ
3

Σήµα
+ (12V)

11
2
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Στο σχήµα 5 φαίνεται σχηµατική διάταξη συστήµατος υπερσυµπίεσης.
α)

Nα κατονοµάσετε τα αριθµηµένα µέρη του συστήµατος

β)

Nα εξηγήσετε µε απλά λόγια το σκοπό των αριθµηµένων µερών.

γ)

Nα εξηγήσετε τον όρο «λόγος υπερσυµπίεσης - π» και τον τρόπο ρύθµισης της
µέγιστης πίεσης υπερσυµπίεσης.
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Σχήµα 5
(α)
1
2
3
4
5
6
7
8

Βαλβίδα εισαγωγής
Ψυγείο αέρα
Συµπιεστής
Άξονας
Στρόβιλος
Βαλβίδα διαφυγής
Σερβοµηχανισµός
Βαλβίδα εξαγωγής

1
2
3
4
5

Βαλβίδα εισαγωγής
Ψυγείο αέρα
Συµπιεστής
Άξονας
Στρόβιλος

6
7

Βαλβίδα διαφυγής
Σερβοµηχανισµός
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Βαλβίδα εξαγωγής

(β)

(γ)

Ελέγχει την πληρότητα του κυλίνδρου
Ψύχει τον εισερχόµενο αέρα
Συµπιέζει τον εισερχόµενο αέρα
Ενώνει το στρόβιλο µε το συµπιεστή
∆ίνει κίνηση µέσω του άξονα στο
συµπιεστή
Επιτρέπει τη διαφυγή των καυσαερίων
Ρυθµίζει τη µέγιστη πίεση
υπερσυµπίεσης
Ελέγχει την εξαγωγή των καυσαερίων
από τον κύλινδρο

Λόγος υπερσυµπίεσης
ૈ=

۾
۾
όπου, P1 – Ατµοσφαιρική πίεση
P2 – Πίεση υπερσυµπίεσης

Η µεγίστη πίεση ρυθµίζεται µε τη βοήθεια της βαλβίδας διαφυγής.
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