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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάθημα: Σεσνολογία Αςηοκινήηων
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ : Σπίηη, 8 Ιοςνίος 2010
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Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη (Α, Β, Γ) και δέκα (10) ζελίδερ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΜΔΡΟ Α΄: Γώδεκα (12) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4)
μονάδερ
Γηα ηηο εξσηήζεηο 1 – 6 λα γξάςεηε ηελ νξζή απάληεζε.
1. Σθνπόο ηνπ αξζξσηνύ ζπλδέζκνπ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (άμνλαο ηνπ θαξηάλ)
είλαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Η κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
Η κείσζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
Η κείσζε ησλ ζηξνθώλ θαη ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία.

Απάληεζε:
(δ) Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία.
2. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ νδνληνηξνρώλ, ζην ζπκβαηηθό θηβώηην ηαρπηήησλ βαζίδεηαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σην ιόγν ηαρύηεηαο
Σηηο ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα
Σηνπο κνρινύο
Σην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο.

Απάληεζε:
(γ) Σηνπο κνρινύο.
3. Τν βνεζεηηθό θηβώηην ηαρπηήησλ βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σπκπιέθηε θαη ηνπ θπξίσο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Κπξίσο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηνπ θεληξηθνύ άμνλα
Γηαθνξηθνύ θαη ηνπ πηζηλνύ άμνλα
Κεληξηθνύ άμνλα θαη ηνπ δηαθνξηθνύ.

Απάληεζε:
(β) Κπξίσο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηνπ θεληξηθνύ άμνλα.
4. Τν απηνθίλεην έρεη ηελ ηάζε γηα ππνζηξνθή όηαλ ε γσλία:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Οιίζζεζεο ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ
πηζηλώλ ηξνρώλ
Οιίζζεζεο ησλ πηζηλώλ ηξνρώλ είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ
κπξνζηηλώλ ηξνρώλ
Οιίζζεζεο είλαη ε ίδηα ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο
Κάζηνξ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε.

Απάληεζε:
(α) Οιίζζεζεο ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ
πηζηλώλ ηξνρώλ.
5. Η ππεξβνιηθή ζύγθιηζε ησλ ηξνρώλ πξνθαιεί θζνξά:
(α)
(β)

Σηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
Σην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
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(γ)
(δ)

Σηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
Σηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ.

Απάληεζε:
(δ) Σηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ.
6. Σθνπόο ηνπ ζεξβνκεραληζκνύ ζην ζύζηεκα πέδεζεο είλαη λα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Υπνβνεζά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ
Υπνβνεζά ηνλ νδεγό ζηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ θύξηα αληιία
Παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πγξνύ θξέλσλ ζηελ θύξηα αληιία ησλ θξέλσλ
Μεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε πδξαπιηθή ελέξγεηα.

Απάληεζε:
β) Υπνβνεζά ηνλ νδεγό ζηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ θύξηα αληιία.
7. Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ ειαηεξίσλ αλάξηεζεο.
Απάληεζε:
Ο ζθνπόο ησλ ειαηεξίσλ αλάξηεζεο είλαη λα ζπζπεηξώλνληαη απνξξνθώληαο ηελ ελέξγεηα
από ηελ πξόζθξνπζε ηνπ ηξνρνύ ζην εκπόδην θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ ηξνρό ζηελ αξρηθή ηνπ
ζέζε, όηαλ ην εκπόδην μεπεξαζηεί.
8. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεραληζκνύ ζπγρξνληζκνύ, ζηα ζπκβαηηθά θηβώηηα ηαρπηήησλ.
Απάληεζε:
Ο κεραληζκόο ζπγρξνληζκνύ εμηζώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζηξνθώλ ηνπ κεραληζκνύ ζπγρξνληζκνύ
θαη ηνπ νδνληνηξνρνύ ηεο ηαρύηεηαο πνπ επηιέγεη ν νδεγόο γηα γξήγνξε θαη ηαπηόρξνλα
αζόξπβε αιιαγή ηαρπηήησλ.
9. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ θεληξηθνύ δηαθνξηθνύ, ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.
Απάληεζε:
Τν θεληξηθό δηαθνξηθό ξπζκίδεη ηε δηαθνξά ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο κεηαμύ ησλ κπξνζηηλώλ θαη
ησλ πηζηλώλ ηξνρώλ, όπνηε ρξεηάδεηαη θπξίσο ζηηο ζηξνθέο.
10. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ ππάξρεη
ππεξβνιηθά ςειή 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.
11. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο παζεηηθήο αζθάιεηαο
ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
α) Εώλεο αζθαιείαο
β) Αεξόζαθνη
γ) Πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο
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δ) Μεραληζκνί αζθαιείαο ζηνλ άμνλα ηνπ ηηκνληνύ
ε) Δληζρπηηθνί δνθνί ζηηο πόξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ
ζη) Ακάμσκα.
12. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη
επαλαθεξόκελα ζθαηξίδηα, έλαληη ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο κε νδνλησηό θαλόλα θαη πηληό.
Απάληεζε:
α) Μεησκέλε ηξηβή
β) Μεησκέλεο θζνξέο
γ) Ληγόηεξε δύλακε πεξηζηξνθήο ηηκνληνύ.
ΜΔΡΟ Β΄: Σέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με οκηώ (8)
μονάδερ.
13. Σην ζρήκα 1 θαίλεηαη ζύζηεκα δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε:
α)
β)
γ)

Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κε
πδξαπιηθή ππνβνήζεζε
Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 6
Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

Σρήκα 1
Απάληεζε:
α)
1) Έκβνιν
2) Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα
3) Γνρείν ιαδηνύ
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4) Αληιία ιαδηνύ
5) Σσιελώζεηο
6) Κηβώηην δηεύζπλζεο
β) Σθνπόο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 6 είλαη λα κεηώλεη ηελ δύλακε πνπ θαηαβάιεη ν νδεγόο
θαηά ηε πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ.
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 ζηε 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.
Σε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζεία, ε πίεζε θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ
εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν είλαη ε ίδηα.
14. Σην ζρήκα 2, (Α) θαη (Β) θαίλνληαη δύν (2) δηπιά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πέδεζεο:
(α)
(β)
(γ)

Να θαηνλνκάζεηε ηα δύν (2) δηπιά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πέδεζεο
Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ δηπιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο ζην
απηνθίλεην
Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο (Β), έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο
πέδεζεο (Α).

(Α)

(Β)
Σρήκα 2

Απάληεζε
(α)Τν ζύζηεκα πέδεζεο (Α) είλαη θαηαλνκήο δύν ηξνρώλ (κπξνζηά – πίζσ) θαη ην ζύζηεκα (Β)
ηξηγσληθήο θαηαλνκήο (ηξηώλ ηξνρώλ).
(β) Ζ ρξήζε ησλ δηπιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζην ζύζηεκα πέδεζεο έιπζε ην ζνβαξό
πξόβιεκα ηεο νιηθήο απώιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Με ηνλ
ηξόπν απηό κε ηελ απώιεηα ηνπ ελόο θπθιώκαηνο ην άιιν ιεηηνπξγεί κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα.
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(γ) 1)Σε πεξίπησζε βιάβεο ην ζύζηεκα πέδεζεο (Β) εμαζθαιίδεη ηελ πέδεζε κε ηξεηο
ηξνρνύο, ελώ ην ζύζηεκα πέδεζεο (Α) κε δύν ηξνρνύο.
2)Γηαζέηεη δηζθόθξελα θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο
3)Πην απνηειεζκαηηθή πέδεζε.
15. Σην ζρήκα 3 θαίλεηαη ηειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ ιαδηνύ – αεξίνπ:
(α)
(β)
(γ)

Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ απνζβεζηήξα ηαιαληώζεσλ ιαδηνύ –
αεξίνπ
Να γξάςεηε άιινπο δύν (2) ηύπνπο απνζβεζηήξσλ ηαιαληώζεσλ
Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζβεζηήξα ηαιαληώζεσλ.

Σρήκα 3
Απάληεζε:
α)
1) Σύλδεζε κε ην ακάμσκα
2) Γησζηήξαο
3) Έκβνιν κε βαιβίδεο
4) Λάδη (ζάιακνο ζπκπίεζεο)
5) Γηαρσξηζηηθό έκβνιν
6) Αέξην
β)
1) Δκβνιηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ
2) Τειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – ιαδηνύ
3) Τειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – αεξίνπ
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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.
Τν αληίζηξνθν αθξηβώο ζπκβαίλεη όηαλ ν απνζβεζηήξαο επηκεθύλεηαη, νπόηε ην
δηαρσξηζηηθό έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη κεηώλεηαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ.
16. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη παξαζηαηηθά απηόκαην θηβώηην ηαρπηήησλ:
(α)
(β)
(γ)

Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ αξηζκεκέλσλ κεξώλ 1 θαη 3
Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ζε
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 2.

Σρήκα 4
Απάληεζε:
(α)
1.
2.
3.
4.

Μεηαηξνπέαο ξνπήο
Πνιύδηζθνο ζπκπιέθηεο
Ταηληνπέδε
Πιαλεηηθό (επηθπθιηθό) ζύζηεκα νδνληνηξνρώλ / ζηεθάλε

(β)

Σθνπόο ηνπ κεηαηξνπέα ξνπήο είλαη λα ζπλδέεη θαη λα απνζπλδέεη ηε κεραλή από ην
θηβώηην ηαρπηήησλ θαη λα απμάλεη ηε ξνπή ζηξέςεο ζηηο ρακειέο ζηξνθέο ηεο κεραλήο
Σθνπόο ηεο ηαηληνπέδεο (αξ.3) είλαη λα αθηλεηνπνηεί νξηζκέλα από ηα κέξε ηνπ
επηθπθιηθνύ ζπζηήκαηνο νδνληνηξνρώλ γηα επηινγή ηεο ζσζηήο ηαρύηεηαο.

(γ)

Σε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πνιύδηζθνπ ζπκπιέθηε ηόηε ζα έρνπκε πξνβιεκαηηθή αιιαγή
ηαρπηήησλ.
Μείσζε ησλ ζηξνθώλ ζηελ έμνδν ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.
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ΜΔΡΟ Γ΄: Γύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
δέκα (10) μονάδερ.
17. Σην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλ (ABS):
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκό 1 θαη 5
Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο θξέλσλ, έλαληη
ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ην πγξό ησλ θξέλσλ.

Σρήκα 5
Απάληεζε:
(α) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Υδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο/ κνλάδα ειέγρνπ πίεζεο
Γίδπκε θεληξηθή αληιία
Σεξβνκεραληζκόο
Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ΖΜΔ)
Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο ηξνρνύ
Γηζθόθξελα

(β)

Ο πδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο ξπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ ζηηο
βνεζεηηθέο αληιίεο.
Σθνπόο ηνπ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο ηξνρνύ είλαη λα πιεξνθνξεί ηελ ΖΜΔ γηα ηελ
ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρώλ.

(γ)

1. Σηαζεξόηεηα θαη έιεγρν ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θάησ από νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο θαηά ηελ πέδεζε
2. Μέγηζηε απόδνζε ηεο πέδεζεο
3. Άκεζε αληαπόθξηζε ζηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο
4. Γηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πέδεζε ζηηο
ζηξνθέο

(δ)

Τν πγξό ησλ θξέλσλ πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Φακειό ζεκείν πήμεο
Ληπαληηθέο ηθαλόηεηεο
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Να κελ πξνθαιεί δηάβξσζε
Να δηαηεξείηαη ζην ζσζηό ημώδεο
Υςειό ζεκείν βξαζκνύ
Να κε ζπκπηέδεηαη
Να κελ απνξξνθά πγξαζία
18. Σην ζρήκα 6 θαίλεηαη δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο κπξνζηηλνύο
ηξνρνύο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να θαηνλνκάζεηε άιινπο δύν (2) ηύπνπο δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο
θίλεζεο
Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
Να γξάςεηε ην δηπιό ζθνπό ηνπ κέξνπο κε αξηζκό 6
Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ ηνπ απηνθηλήηνπ, όηαλ νη ζηξνθέο ηεο κεραλήο
είλαη 3000 αλά ιεπηό, ν ιόγνο ηαρύηεηαο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ 2 : 1 θαη ν ιόγνο
ηαρύηεηαο ζην δηαθνξηθό 3 : 1.

Σρήκα 6

(α)

Σύζηεκα κεηάδνζεο κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο
Σύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο πηζηλνύο ηξνρνύο

(β)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σπκπιέθηεο
Θήθε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
Φπζεξό/αξζξσηόο ζύλδεζκνο
Ζκηαμόλην
Μεγάινο νδνληνηξνρόο/ θνξώλα
Γηαθνξηθό.
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(γ)

Ο ζθνπόο ηνπ δηαθνξηθνύ είλαη:
Δπηηξέπεη ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα όηαλ ζηξίβνπλ
Γηαλέκεη ίζε ξνπή ζηνλ θάζε θηλεηήξην ηξνρό
3000

(δ)

Σηξνθέο ησλ ηξνρώλ ηνπ απηνθηλήηνπ =

= 500 ζηξνθέο αλά ιεπηό
2Φ3

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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