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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 απαληεζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.

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.

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.

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.

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.

5. Η ππεξβνιηθή ζύγθιηζε ησλ ηξνρώλ πξνθαιεί θζνξά:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
Σην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
Σηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ
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.
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7. Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ ειαηεξίσλ αλάξηεζεο.
8. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεραληζκνύ ζπγρξνληζκνύ, ζηα ζπκβαηηθά θηβώηηα ηαρπηήησλ.
9. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ θεληξηθνύ δηαθνξηθνύ, ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.
10. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ ππάξρεη
ππεξβνιηθά ςειή πίεζε ζηα ειαζηηθά.
11. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο παζεηηθήο αζθάιεηαο
ηνπ απηνθηλήηνπ.
12. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη
επαλαθεξόκελα ζθαηξίδηα, έλαληη ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο κε νδνλησηό θαλόλα θαη πηληό.
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
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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

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
4

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
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
5

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

ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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