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Μάθημα
Ημεπομηνία
Ώπα εξέηαζηρ

: Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ
: Πέκπηε, 29 Ινπλίνπ 2014
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Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) Δ
ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ

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. Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ αλαγξάθεηαη ζην πιατλφ ηνίρσκά ηνπ σο
αθνινχζσο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Πξψηα ν αξηζκφο εβδνκάδαο θαη κεηά ην έηνο θαηαζθεπήο
Πξψηα ην έηνο θαηαζθεπήο θαη κεηά ν αξηζκφο εβδνκάδαο
Πξψηα ην έηνο θαηαζθεπήο θαη κεηά ν αξηζκφο ηνπ κήλα
Πξψηα ν αξηζκφο ηνπ κήλα θαη κεηά ην έηνο θαηαζθεπήο.

Απάληεζε:
(α) Πξψηα ν αξηζκφο εβδνκάδαο θαη κεηά ην έηνο θαηαζθεπήο.
2. ην ζρήκα 1 ε γσλία θάκπεξ (camber) ππνδεηθλχεηαη κε ην γξάκκα
(α)
(β)
(γ)
(δ)

X
W
Y
Z

ρήκα 1
Απάληεζε:
(γ) Y
3. Η ππεξβνιηθή ζχγθιηζε ησλ ηξνρψλ πξνθαιεί θζνξά
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζηα δχν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ
ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ.

Απάληεζε:
(β) ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ.
4. Ο ιφγνο ηαρχηεηαο ηνπ κεραληζκνχ γσληαθήο κεηάδνζεο ν νπνίνο δίλεη ηε
κεγαιχηεξε ηειηθή ηαρχηεηα ζε κεραλνθίλεην φρεκα είλαη
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3,2 : 1
3:1
3,1 : 1
2,8 : 1.
ειίδα 2 απφ 10

Απάληεζε:
(δ) 2,8 : 1
5. Η Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Διέγρνπ (εγθέθαινο ή ECU) ε νπνία ειέγρεη ην ζχζηεκα
αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS) δίλεη εληνιέο
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζην πεληάι θξέλνπ
ζηνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο ηξνρψλ
ζηνλ ειεθηξνυδξαπιηθφ ξπζκηζηή πίεζεο
ζηελ θχξηα αληιία θξέλσλ.

Απάληεζε:
(γ) ζηνλ ειεθηξνυδξαπιηθφ ξπζκηζηή πίεζεο.
6. Σν εμάξηεκα ηνπ κεηαηξνπέα ξνπήο (ζην απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ) ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ην ζθφλδπιν (βαιάληη) είλαη
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ν ζηάηεο
ε αληιία
ν ζηξφβηινο
ν άμνλαο.

Απάληεζε
(α) ε αληιία.
Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος.
7. Να γξάςεηε ην ζθνπφ ηνπ κεραληζκνχ ζπγρξνληζκνχ ζηα ζπκβαηηθά θηβψηηα
ηαρπηήησλ.
Απάληεζε:
Ο κεραληζκφο ζπγρξνληζκνχ εμηζψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ κε απηέο ηνπ
νδνληνηξνρνχ ηεο ηαρχηεηαο πνπ επηιέγεη ν νδεγφο. Απηφ εμαζθαιίδεη γξήγνξε θαη
ηαπηφρξνλα αζφξπβε αιιαγή ηαρπηήησλ.
8. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε κεγαιχηεξσλ θπιίλδξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
ζηνπο κπξνζηηλνχο ηξνρνχο ζε ζρέζε κε ηνπο θπιίλδξνπο ησλ πηζηλψλ ηξνρψλ.
Απάληεζε:
Καηά ην θξελάξηζκα κπνξεί λα εμαζθεζεί κεγαιχηεξε δχλακε πέδεζεο ζηνπο
κπξνζηηλνχο ηξνρνχο ζε ζρέζε κε ηνπο πηζηλνχο, ιφγσ αδξάλεηαο θαη
θαηλνκεληθήο κεηαηφπηζεο ηνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο πξνο ηα κπξνο.
9. Να γξάςεηε ην ζθνπφ ησλ ζθαηξηθψλ ζπλδέζκσλ ζην ζχζηεκα δηεχζπλζεο.
Απάληεζε:
(α) Δπηηξέπνπλ γσληαθέο αιιαγέο γηα επθακςία ζην ζχζηεκα
(β) Απνξξνθνχλ ηνπο θξαδαζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ νη αλσκαιίεο ηνπ δξφκνπ.
(γ) Μεηψλνπλ ηηο ηξηβέο
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10. Να εμεγήζεηε κε απιά ιφγηα ην ζθνπφ ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο
πξφζθπζεο TCS (Traction Control System) ζην απηνθίλεην.
Απάληεζε:
θνπφο ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο πξφζθπζεο είλαη ε απνηξνπή
ηνπ ζπηλαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ ζε πεξηπηψζεηο κεησκέλεο πξφζθπζήο ηνπο ζην
νδφζηξσκα.
11. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα ή ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
α) χζηεκα αλάξηεζεο
β) χζηεκα πέδεζεο
γ) χζηεκα δηεχζπλζεο
δ) ABS

ε) TCS
ζη) ESP
δ) Διαζηηθά, θιπ.

12. Να γξάςεηε ην ζθνπφ ηνπ θεληξηθνχ δηαθνξηθνχ, ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο
θίλεζεο.
Απάληεζε:
Σν θεληξηθφ δηαθνξηθφ ξπζκίδεη ηε δηαθνξά ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο κεηαμχ ησλ
κπξνζηηλψλ θαη ησλ πηζηλψλ ηξνρψλ, φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη θαη θπξίσο ζηηο
ζηξνθέο.
ΜΔΡΟ Β:

Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 8 μονάδερ.

13. ηα ζρήκαηα 2Α θαη 2Β θαίλνληαη παξαζηαηηθά νη δχν θάζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο
κεραληθνχ ζπκπιέθηε.

ρήκα 2A

ρήκα 2B

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ κεραληθνχ ζπκπιέθηε.
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηηο δχν (2) θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνχ ζπκπιέθηε.
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(γ) Να γξάςεηε ηνπο δχν (2) ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο απφ ην παηίδη ζην
ζπκπιέθηε.
(δ) Να γξάςεηε δχν (2) βιάβεο ηνπ ζπκπιέθηε πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ αιιαγή
ηαρπηήησλ.
Απάληεζε:
(α) Μεραληθφο ζπκπιέθηεο κε ειαηεξησηφ δηάθξαγκα (ρηεληά) ή ζπκπιέθηεο μεξήο
ηξηβήο κε έλα δίζθν
(β) ρήκα 1Α: απνζχκπιεμε (ε θίλεζε δελ κεηαδίδεηαη)
ρήκα 1Β: ζχκπιεμε (ε θίλεζε κεηαδίδεηαη)
(γ) Με κεραληθφ ζχζηεκα
Με πδξαπιηθφ ζχζηεκα
(δ) - Ο δίζθνο ηνπ ζπκπιέθηε είλαη θνιιεκέλνο ζην ζθφλδπιν
- Τπάξρεη απψιεηα ιαδηνχ ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ηνπ
ζπκπιέθηε
- Τπάξρεη αέξαο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ζπκπιέθηε
- Η ειεχζεξε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνχ ηνπ ζπκπιέθηε είλαη κεγάιε
14. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη δηάηαμε νδνληνηξνρψλ Α, Β θαη Γ ζε ζχκπιεμε.
Η ξνπή ζηνv άμνλα ηνπ νδνληνηξνρνχ Α είλαη 90 Νm
Οη ζηξνθέο ηνπ νδνληνηξνρνχ Α είλαη 2000 ζηξνθέο/ιεπηφ
Ο αξηζκφο δνληηψλ ηνπ θηλεηήξηνπ νδνληνηξνρνχ ZA είλαη 18
Ο αξηζκφο δνληηψλ ηνπ θηλνχκελνπ νδνληνηξνρνχ ZB είλαη 36
Ο αξηζκφο δνληηψλ ηνπ ελδηάκεζνπ νδνληνηξνρνχ ZΓ είλαη 10

Γ

Α

Β

ρήκα 3
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή ζηνv άμνλα ηνπ νδνληνηξνρνχ Β
Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ηνπ νδνληνηξνρνχ Β
Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ ελδηάκεζνπ νδνληνηξνρνχ
Να δψζεηε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο πην πάλσ δηάηαμεο ησλ
νδνληνηξνρψλ

Απάληεζε:
Αξηζκφο δνληηψλ θηλνχκελνπ νδνληνηξνρνχ
(α) Λφγνο ηαρχηεηαο = ____________________________________
Αξηζκφο δνληηψλ θηλεηήξηνπ νδνληνηξνρνχ
=

=

×

=
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Ρνπή ζηνv άμνλα ηνπ νδνληνηξνρνχ Β = 90 × 2 = 180 Nm
(β) ηξνθέο ηνπ νδνληνηξνρνχ Β =

= 1000 ζηξνθέο /ιεπηφ

(γ) Ο ελδηάκεζνο νδνληνηξνρφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηξέθεη ηε θνξά
πεξηζηξνθήο ηνπ θηλνχκελνπ νδνληνηξνρνχ, έηζη ψζηε λα έρεη ηελ ίδηα θνξά
πεξηζηξνθήο κε ηνλ θηλεηήξην
(δ) Κνηλφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ηεο
πηζηλήο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
15. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη εκηηειψο ζρεδηαζκέλν δηπιφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο.
(α) Να ζρεδηάζεηε ζην ζρήκα 4 ηηο γξακκέο ζσιελψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
πέδεζεο, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζαλ ζχζηεκα «Σξηψλ Σξνρψλ».
(β) Να γξάςεηε δχν (2) επηπηψζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ φηαλ
ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ην έλα απφ ηα δχν θπθιψκαηα.
(γ) Να θαηνλνκάζεηε άιια δχν (2) δηπιά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πέδεζεο

Δμππόζθιο
Μέπορ
Οσήμαηορ

ρήκα 4
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Απάληεζε
(α)

(β) • Μεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα πέδεζεο
• Σν απηνθίλεην έρεη ηελ ηάζε λα ηξαβά ζηε κηα πιεπξά
• Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνχ ησλ θξέλσλ
(γ) • χζηεκα δχν ηξνρψλ
• Γηαγψλην ζχζηεκα
• χζηεκα δχν ή ηεζζάξσλ ηξνρψλ
• χζηεκα ηεζζάξσλ ηξνρψλ.
16. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη ηειεζθνπηθφο απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ ιαδηνχ – αεξίνπ:
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ απνζβεζηήξα ηαιαληψζεσλ
ιαδηνχ – αεξίνπ
(β) Να γξάςεηε άιινπο δχν (2) ηχπνπο απνζβεζηήξσλ ηαιαληψζεσλ
(γ) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζβεζηήξα ηαιαληψζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
ζρήκαηνο.

ρήκα 5
ειίδα 7 απφ 10

Απάληεζε:
α)
1) χλδεζε κε ην ακάμσκα
2) Γησζηήξαο
3) Έκβνιν κε βαιβίδεο
4) Λάδη (ζάιακνο ζπκπίεζεο)
5) Γηαρσξηζηηθφ έκβνιν
6) Αέξην
β)
1) Δκβνιηθφο απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ
2) Σειεζθνπηθφο απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ – ιαδηνχ
3) Σειεζθνπηθφο απνζβεζηήξαο ηαιαληψζεσλ – αεξίνπ
γ) Λεηηνπξγία: Όηαλ ν απνζβεζηήξαο ζπκπηέδεηαη, ην έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα θάησ,
κε απνηέιεζκα ην ιάδη πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ, λα ξέεη πξνο ηα πάλσ
κέζσ ησλ βαιβίδσλ, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε πίεζε ζηνλ θάησ ρψξν ηνπ
ιαδηνχ. Η αχμεζε ηεο πίεζεο κεηαθηλεί ην δηαρσξηζηηθφ έκβνιν πξνο ηα θάησ
απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ.
Σν αληίζηξνθν αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ ν απνζβεζηήξαο επηκεθχλεηαη, νπφηε ην
δηαρσξηζηηθφ έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ.
ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
10 μονάδερ.
17. ην ζρήκα 6 θαίλεηαη ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή
ππνβνήζεζε
Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο
Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
Να γξάςεηε δχν πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπγθξίλνληαο ην κε ην
κεραληθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο
Να ππνινγίζεηε ηηο κνίξεο πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρψλ φηαλ ην ηηκφλη πεξηζηξαθεί
κηα ζηξνθή (360°) θαη ν ιφγνο κεηάδνζεο ηνπ θηβσηίνπ δηεχζπλζεο είλαη 20:1.

ρήκα 6
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Απάληεζε:
(α) Κηβψηην δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε ηχπνπ κε πηληφ θαη νδνλησηφ
θαλφλα (Άηγνπεζη)
(β) 1. Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα ειέγρνπ
2. Γνρείν ιαδηνχ
3. Αληιία ιαδηνχ
4. Οδνλησηφο θαλφλαο
(γ) Όηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ, ε πδξαπιηθή αληιία ζηέιλεη ην ιάδη κε
πίεζε πξνο ηε βαιβίδα ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ
ηηκνληνχ ε βαιβίδα ειέγρνπ θαηεπζχλεη ην ιάδη ζηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
εκβφινπ ζηνλ πδξαπιηθφ σζηηθφ θχιηλδξν. Η πίεζε πνπ εμαζθείηαη πάλσ ζην
έκβνιν κεηψλεη ηε δχλακε πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγφο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ
ηηκνληνχ.
(δ) 1. Μείσζε ηεο δχλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηξνθή ησλ ηξνρψλ
2. Απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ ησλ ηξνρψλ φηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε
αλψκαιν δξφκν
3. Αζθάιεηα ζηελ νδήγεζε, αθφκα θαη φηαλ ηξππήζεη θάπνην κπξνζηηλφ
ειαζηηθφ.
(ε)

360
 18
20

18. ην ζρήκα 7 θαίλεηαη ζχζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο (BAS).
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να γξάςεηε ην ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο
Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ
Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
Να εμεγήζεηε γηαηί ην BAS ηνπνζεηείηαη κφλν ζε απηνθίλεηα πνπ είλαη
εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS).

ρήκα 7
ειίδα 9 απφ 10

Απάληεζε:
α) Σν ζχζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο είλαη έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη
ζην ζχζηεκα πέδεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο πέδεζεο, φηαλ ν νδεγφο
αλαγθαζηεί λα θξελάξεη απφηνκα.
β) 1. Αηζζεηήξαο δηαδξνκήο
2. Γηάθξαγκα
3. Ηιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα
4. Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Διέγρνπ (ΗΜΔ).
γ) ην ζχζηεκα BAS ν αηζζεηήξαο δηαδξνκήο κεηξά ηελ ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηνπ
παηηδηνχ ησλ θξέλσλ θαη ζηέιλεη αλάινγν ζήκα ζηελ Ηιεθηξνληθή Μνλάδα
Διέγρνπ. Αλ ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ παηηδηνχ ησλ θξέλσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε
ζπλεζηζκέλε (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νδεγφο επηρεηξεί λα ζηακαηήζεη απφηνκα),
ηφηε ε Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Διέγρνπ δίλεη εληνιή ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα
λα αλνίμεη. Με ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο εηζέξρεηαη αηκνζθαηξηθφο αέξαο ζην ζάιακν
ππνπίεζεο πξνθαιψληαο άκεζε αχμεζε ηεο πίεζεο ε νπνία πξνζηίζεηαη ζε απηήλ
πνπ αζθεί ν νδεγφο πάλσ ζην πεληάι ησλ θξέλσλ. Έηζη ε πίεζε ζην θχθισκα ησλ
θξέλσλ απμάλεηαη απφηνκα κε απνηέιεζκα ε απφζηαζε πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο λα
κεηψλεηαη πεξαηηέξσ.
δ) Η απφηνκε αχμεζε ηεο πίεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο BAS κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κπινθάξηζκα ησλ ηξνρψλ. Η ζπλχπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ABS
απνηξέπεη ην κπινθάξηζκα ησλ ηξνρψλ.
------------------------------ ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ------------------------------
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