ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

Μάθημα
Ημεπομηνία
Ώπα εξέηαζηρ

: Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ
: Παξαζθεπή, 8 Ινπλίνπ 2012
: 7:30 – 10:00

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ Δ ΣΡΙΑ
ΜΔΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνχλ ζην εμεηαζηηθφ δνθίκην.
3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ πγξνχ ή άιινπ πιηθνχ.

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 4 μονάδερ.
Για ηιρ επωηήζειρ 1-6 να βάλεηε ζε κύκλο ηην οπθή απάνηηζη.
1. Ο αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ζηα θηβψηηα ηαρπηήησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ ιφγνπ
ηαρχηεηαο – CVT (Continuously Variable Transmission) είλαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

έμη
άπεηξνο
κεδέλ
επηά.

2. Ο θεληξηθφο άμνλαο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο βξίζθεηαη κεηαμχ:
(α) ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηνπ δηαθνξηθνχ
(β) ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ηνπ πηζηλνχ άμνλα
(γ) ηεο κεραλήο θαη ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
(δ) ηνπ ζπκπιέθηε θαη ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.
3. ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο δχν ή ηεζζάξσλ ηξνρψλ, ζηε ρεηξφηεξε
πεξίπησζε ε πέδεζε εμαζθαιίδεηαη κε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

έλα κπξνζηηλφ θαη έλα πηζηλφ ηξνρφ
ηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο
ηνπο δχν πηζηλνχο ηξνρνχο
ηνπο δχν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο.

4. Η ζθιεξή αλάξηεζε ζην κε αλεμάξηεην ζχζηεκα αλάξηεζεο νθείιεηαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ θηλνπκέλσλ κεξψλ
ζην κεγάιν βάξνο ησλ κε αλαξηεκέλσλ καδψλ
ζηελ ππεξβνιηθή γσλία Κάζηνξ
ζηελ απιή θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο.

5. Tν εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεη
ηε ξνπή ζηξέςεο πνπ εμαζθεί ν νδεγφο ζην ηηκφλη είλαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ε ζπλδεηηθή ξάβδνο
ε θνιφλα ηνπ ηηκνληνχ
ην θηβψηην δηεχζπλζεο
νη ζθαηξηθνί ζπλδέζκνη.

6. Η ππεξβνιηθή απφθιηζε ησλ ηξνρψλ πξνθαιεί θζνξά:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζηα δχν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ.
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Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος.
7. Να γξάςεηε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί ην ειαηήξην, ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ
εκβφισλ ηεο βνεζεηηθήο αληιίαο ησλ θξέλσλ ζηα ηπκπαλφθξελα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………….………………..
…………………………………………………………………………………………………
8. Να γξάςεηε δχν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ ειαζηηθψλ ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless)
έλαληη ησλ ειαζηηθψλ κε αεξνζάιακν.
α)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Να γξάςεηε δχν (2) επηπηψζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε
πεξίπησζε ζηξέβισζεο ηνπ πιαηζίνπ.
α)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Να γξάςεηε δχν (2) αηηίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νιίζζεζε ζην δίζθν
ηνπ ζπκπιέθηε.
α)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..…………………
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11. Να γξάςεηε ην ζθνπφ ηνπ θεληξηθνχ δηαθνξηθνχ ζηα νρήκαηα κε θίλεζε θαη ζηνπο
ηέζζεξηο ηξνρνχο.
…………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..……
12. ην πιατλφ ηνίρσκα ελφο ειαζηηθνχ αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε 225/45 R17 91W.
Να εμεγήζεηε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη αξηζκνχο ηεο
θσδηθνπνίεζεο:

225 - …………………………………………………………………..………..
R

- …………………………….…………………………………..…………..

17 - …………………………….………………………………….…………..
W - ………………………………..…………………………….……………..

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 8 μονάδερ.
13. ην ζρήκα 1 θαίλεηαη έλαο κεραληζκφο δηαθνξηθνχ.
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ δηαθνξηθνχ.

1. ……………..…………………….
2. ……………..…………………….
3. ……………..…………………….
4. ……………..…………………….
5. ……………..…………………….
6. ……………..…………………….
ρήκα 1
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(β) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ηεο θνξψλαο δηαθνξηθνχ
θαη ηνπ δεμηνχ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο.
Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ αξηζηεξνχ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ
γηα ηελ θάζε πεξίπησζε.

Α
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0
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(γ) Να θαηνλνκάζεηε έλα (1) κεραληζκφ ν νπνίνο απνηξέπεη ηελ αθηλεηνπνίεζε ελφο
απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε Γ ηνπ
πίλαθα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. ην ζρήκα 2 θαίλνληαη δχν (2) θάζεηο ιεηηνπξγίαο (Α θαη Β) ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ
απηνθηλήηνπ (θεληξηθφο άμνλαο, θνξψλα, ηξνρφο θαη ειαηήξην).

ρήκα 2
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηηο δχν (2) θάζεηο ιεηηνπξγίαο (Α θαη Β).
(Α) ………………………………………………………………………………….
(Β) ………………………………………………………………………………….
(β) Να θαηνλνκάζεηε δχν (2) ηχπνπο ειαηεξίσλ αλάξηεζεο.

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
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(γ) Να γξάςεηε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ειαηήξηα ζην ζχζηεκα αλάξηεζεο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(δ) Να γξάςεηε δχν πιενλεθηήκαηα ηνπ κε αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο έλαληη ηνπ
αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη έλα δηπιφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.

ρήκα 3
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ δηπινχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
1.
2.
3.
4.
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(γ) Να γξάςεηε δχν (2) επηπηψζεηο θαηά ηελ πέδεζε, φηαλ ην ζεξβφθξελν δελ
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
(δ) Να γξάςεηε δχν (2) επηπηψζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ,
φηαλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ην έλα απφ ηα δχν θπθιψκαηα θξέλσλ.

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
16. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη έλα κεραληθφ θηβψηην δηεχζπλζεο.

ρήκα 4
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ θηβσηίνπ δηεχζπλζεο.
…………………………………………………………………………………………
(β) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ δηεχζπλζεο.
………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(γ) Να θαηνλνκάζεηε δχν (2) άιινπο ηχπνπο κεραληθψλ θηβσηίσλ δηεχζπλζεο.

 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
(δ) Να γξάςεηε δχν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ θηβσηίνπ δηεχζπλζεο, ην νπνίν
απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 4, ζπγθξίλνληαο ην κε άιια κεραληθά θηβψηηα
δηεχζπλζεο.

 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………

 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 10 μονάδερ.
17. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη έλα ζχζηεκα πξφζθπζεο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν (TCS).

ρήκα 5
(α) Να αλαγλσξίζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα θαη λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε
εμάξηεκα ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί.
Όνομα εξαπηήμαηορ

Απιθμόρ

Μνλάδα ειέγρνπ θηλεηήξα
Καιψδην CAN-Bus
Αηζζεηήξαο ηαρχηεηαο
Λπρλία ειέγρνπ
Ηιεθηξνυδξαπιηθφο ξπζκηζηήο πίεζεο
Αηζζεηήξαο ζέζεο παηηδηνχ
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπφ ησλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκφ 5 θαη 6.

 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………

 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………
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(γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζθπζεο κε
ειεθηξνληθφ έιεγρν (TCS).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. ην ζρήκα 6 θαίλεηαη έλα κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ.

ρήκα 6
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ κεραληθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.
………………………………………………………….………………………………
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα.
Απιθμόρ

Όνομα εξαπηήμαηορ

1
2
3
4
5
6
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(γ) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ (ηαρπηήησλ) ηνπ θηβσηίνπ.
………………………………………………………….………………………………
(δ) Να γξάςεηε ηελ ηαρχηεηα πνπ είλαη ζε εκπινθή ζχκθσλα κε ην ζρήκα.
………………………………………………………….………………………………
(ε) Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ηνπ θχξηνπ άμνλα φηαλ ν πξσηεχσλ άμνλαο
πεξηζηξέθεηαη κε 2000 ζηξνθέο αλά ιεπηφ.
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………
------------------------------ ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ------------------------------
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ
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