ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2015
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΠΚ
Ημεπομηνία : Σξίηε, 9 Ινπλίνπ 2015
Ώπα εξέηαζηρ : 8:00 – 10:30

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)

ΛΥΣΕΙΣ
ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην.
3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ πιηθνύ.

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 θαηεύζπλζε ηεο ξνήο ηνπ ιαδηνύ ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο νδνλησηνύ θαλόλα θαη
πηληό κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε θαζνξίδεηαη από
(α) ηελ πδξαπιηθή αληιία
(β) ηνλ αηέξκνλα θνριία
(γ) ηε ξάβδν ζηξέςεο
(δ) ηελ πεξηζηξνθηθή βαιβίδα.
Απάληεζε:
(δ) ηελ πεξηζηξνθηθή βαιβίδα.
2. Ο ζπκβνιηζκόο M + S ζην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ ππνδεηθλύεη όηη ην
ειαζηηθό είλαη θαηάιιειν γηα
(α) βξνρή θαη ςειέο ηαρύηεηεο
(β) ιάζπε θαη ςειέο ηαρύηεηεο
(γ) ιάζπε θαη ρηόλη
(δ) ιάζπε θαη βξνρή.
Απάληεζε:
(γ) ιάζπε θαη ρηόλη.
3. Σν ζηνηρείν / ζύζηεκα, ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο παζεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ
απηνθηλήηνπ είλαη
(α) ην ζύζηεκα αληηθιεηδώκαηνο ησλ ηξνρώλ ABS
(β) νη εληζρπηηθνί δνθνί ζηηο πόξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ
(γ) ηα ειαζηηθά
(δ) ην ζύζηεκα αλάξηεζεο.
Απάληεζε:
(β) νη εληζρπηηθνί δνθνί ζηηο πόξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
4. Μεηά ηελ πέδεζε, ε επηζηξνθή ησλ ηπκπαλόθξελσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε
επηηπγράλεηαη κε
(α) ην ειαηήξην επαλαθνξάο
(β) ηε βνήζεηα ηνπ ζεξβνκεραληζκνύ
(γ) ηε κείσζε ηεο ειεύζεξεο δηαδξνκήο ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ
(δ) ηελ απμεκέλε πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ.
Απάληεζε:
(α) ην ειαηήξην επαλαθνξάο.
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5. Σν κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε βαξένπ ηύπνπ νρήκαηα
δηόηη
(α) δηαζέηεη πνιιά θηλνύκελα κέξε
(β) αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία
(γ) παξέρεη ζθιεξή αλάξηεζε
(δ) κεηώλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ.
Απάληεζε:
(β) αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία.
6. Όηαλ ην απηνθίλεην δηαγξάθεη θακπύιε πνξεία (βξίζθεηαη ζε ζηξνθή), ην θέληξν
ηξνρηάο (ζηξνθήο) ησλ ηξνρώλ βξίζθεηαη
(α) πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ πηζηλνύ άμνλα
(β) πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ κπξνζηηλνύ άμνλα
(γ) ζην θέληξν βάξνπο ηνπ απηνθηλήηνπ
(δ) ζην άπεηξν.
Απάληεζε:
(α) πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ πηζηλνύ άμνλα.
7. Να γξάςεηε δύν (2) πξνιεπηηθά κέηξα ζπληήξεζεο ησλ ειαζηηθώλ ηνπ απηνθηλήηνπ.
Απάληεζε:
 έιεγρνο ηεο πίεζεο ησλ ειαζηηθώλ
 ηζνδύγηζε ησλ ηξνρώλ
 ελαιιαγή ηξνρώλ
8. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξβνκεραληζκνύ.
Απάληεζε:
Με ηε κεραλή εθηόο ιεηηνπξγίαο, παηνύκε ηξεηο κε ηέζζεξηο θνξέο δηαδνρηθά ην παηίδη
ησλ θξέλσλ. Σηε ζπλέρεηα ην θξαηνύκε παηεκέλν θαη κεηά ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηε
κεραλή. Αλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο ην παηίδη θαηεβεί πην θάησ ηόηε ην
ζεξβόθξελν ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.
9. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην πγξό ησλ
θξέλσλ.
Απάληεζε:
 Φακειό ζεκείν πήμεο
 Ληπαληηθέο ηθαλόηεηεο
 Να κελ πξνθαιεί δηάβξσζε
 Να δηαηεξείηαη ζην ζσζηό ημώδεο
 Υςειό ζεκείν βξαζκνύ
 Να κελ απνξξνθά πγξαζία.
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10. ην ζρήκα 1, Α θαη Β θαίλνληαη δύν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο.
Να θαηνλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο.

ρήκα 1
Απάληεζε:
(Α)

Αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε δηπιά ςαιίδηα

(Β)

Αλεμάξηεηε αλάξηεζε ηύπνπ Μαθθέξζνλ.

11. Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ην θαιώδην πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αεξόζαθν ηνπ ηηκνληνύ έρεη
ζπεηξνεηδέο ζρήκα.
Απάληεζε:
Τν θαιώδην πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αεξόζαθν ηνπ ηηκνληνύ έρεη ζπεηξνεηδέο ζρήκα
γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ειεθηξηθή ζύλδεζε κεηαμύ αεξόζαθνπ θαη
ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ.
12. Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ε δηάκεηξνο ησλ εκβόισλ ζηα ηπκπαλόθξελα θαη
δηζθόθξελα είλαη κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ εκβόινπ ηεο θεληξηθήο
αληιίαο θξέλσλ ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο.
Απάληεζε:
Η πίεζε πνπ εμαζθείηαη ζε έλα θιεηζηό πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο είλαη ε ίδηα
παληνύ θαη εμαζθείηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Όκσο ε δύλακε πνπ εμαζθείηαη
πάλσ ζηνπο ηξνρνύο θαηά ηελ πέδεζε απμάλεηαη αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ
θπιίλδξνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξνρνύ. Έηζη νη δπλάκεηο πνπ εμαζθνύληαη ζηα
ηπκπαλόθξελα θαη δηζθόθξελα απμάλνληαη, επεηδή ε δηάκεηξνο ησλ εκβόισλ είλαη
πην κεγάιε.
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ΜΔΡΟ Β:

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

13. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη εκηηειώο ζρεδηαζκέλν δηάγξακκα ηνπ δηπινύ πδξαπιηθνύ
ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
(α) Να ζρεδηάζεηε ζην ζρήκα 2 ηηο γξακκέο ζσιελώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
πέδεζεο, έηζη ώζηε ην ζύζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζαλ ζύζηεκα «Γύν ή
Σεζζάξσλ Σξνρώλ»

Δμππόζθιο
Μέπορ
Οχήμαηορ

ρήκα 2

(α)
Δμππόζθιο
Μέπορ
Οχήμαηορ

(β) Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ
όηαλ ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο ην έλα από ηα δύν θπθιώκαηα
• Μεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα πέδεζεο
• Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ
(γ)

Να θαηνλνκάζεηε άιια δύν (2) δηπιά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πέδεζεο.
• Σύζηεκα δύν ηξνρώλ
• Γηαγώλην ζύζηεκα
• Σύζηεκα ηξηώλ ηξνρώλ
• Σύζηεκα ηεζζάξσλ ηξνρώλ.
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14. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ηειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ ιαδηνύ – αεξίνπ.
(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ απνζβεζηήξα ηαιαληώζεσλ
ιαδηνύ – αεξίνπ
(1) Σύλδεζε κε ην ακάμσκα
(2) Γησζηήξαο
(3) Έκβνιν κε βαιβίδεο
(4) Λάδη (ζάιακνο ζπκπίεζεο)
(5) Γηαρσξηζηηθό έκβνιν
(6) Αέξην
(β) Να γξάςεηε άιινπο δύν (2) ηύπνπο απνζβεζηήξσλ ηαιαληώζεσλ
(1) Δκβνιηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ
(2) Τειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – ιαδηνύ
(3)Τειεζθνπηθόο απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ – αεξίνπ
(γ)

Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζβεζηήξα
ηαιαληώζεσλ.
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. Η 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.

ρήκα 3
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15. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ζύζηεκα δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε:

ρήκα 4

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κε
πδξαπιηθή ππνβνήζεζε
(1) Έκβνιν
(2) Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα ειέγρνπ
(3) Γνρείν ιαδηνύ
(4) Υδξαπιηθή αληιία πίεζεο
(5) Σσιελώζεηο
(6) Κηβώηην δηεύζπλζεο
(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεραληζκνύ κε αξηζκό 6
Σθνπόο ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο είλαη λα κεηώλεη ηελ δύλακε πνπ θαηαβάιεη ν
νδεγόο γηα λα ζηξίςνπλ νη ηξνρνί.
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Όηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ, ε πδξαπιηθή αληιία πίεζεο ζηέιλεη
ην ιάδη κε πίεζε πξνο ηε πεξηζηξνθηθή βαιβίδα ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηελ
θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ ε πεξηζηξνθηθή βαιβίδα ειέγρνπ
θαηεπζύλεη ην ιάδη ζηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό
σζηηθό θύιηλδξν. Η πίεζε πνπ εμαζθείηαη πάλσ ζην έκβνιν κεηώλεη ηε δύλακε
πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Η θίλεζε ηνπ
εκβόινπ ππνβνεζά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ βξαρίνλα κεηαβίβαζεο. Σε
πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην θαηεπζύλεηαη ζε επζεία ε πίεζε θαη ζηηο δύν
πιεπξέο ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν είλαη ε ίδηα.
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16. (α) ην ζρήκα 5 θαίλνληαη δύν (2) ηύπνη ηξνρώλ ζε ηνκή (Α θαη Β).

ρήκα 5
(α) Πνηνο από ηνπο δύν ηύπνπο ηξνρνύ (Α θαη Β) είλαη ρσξίο αεξνζάιακν
(tubeless);
Σρήκα Β
(β) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ
απηό θηλείηαη κε ππεξβνιηθή πίεζε ζηα ειαζηηθά.
(1) Πξνβιήκαηα ζην θξελάξηζκα
(2) Μεησκέλε πξόζθπζε
(3) Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο
(4) Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα αλάξηεζεο
(5) Καθή νδηθή ζπκπεξηθνξά.
(γ) Να εμεγήζεηε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο ηνπ ζπκβνιηζκνύ
πνπ αλαγξάθεηαη ζην πιατλό ηνίρσκα ηνπ ειαζηηθνύ.
Οη ραξαθηεξηζηηθνί αξηζκνί ζπκβνιίδνπλ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ
ειαζηηθνύ.
51= 51ε εβδνκάδα ηνπ έηνπο
13= Τν έηνο 2013
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ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
10 μονάδερ.
17. ην ζρήκα 6 θαίλνληαη γσλίεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ

ρήκα 6
(α)

Να θαηνλνκάζεηε ηηο γσλίεο Υ θαη Τ
Φ - θιίζε βαζηιηθνύ πίξνπ
Υ - ζεηηθή γσλία θάκπεξ

(β)

Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ γσληώλ Υ θαη Τ
1. Σθνπόο ηεο θιίζεο ηνπ βαζηιηθνύ πίξνπ Φ
 κείσζε ηεο θαηαπόλεζεο ηνπ αθξαμνλίνπ
 επαλαθέξεη ην ηηκόλη ζηελ επζύγξακκε ζέζε κεηά από ζηξνθή
2. Σθνπόο ηεο γσλίαο θάκπεξ Υ
 βνεζά ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ πιεπξηθώλ δπλάκεσλ πνπ
εμαζθνύληαη ζηνπο ηξνρνύο
 πξνζαξκόδεη ηνπο ηξνρνύο ζηελ θιίζε ηνπ δξόκνπ
 κεηώλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ
 θάλεη ην ηηκόλη πην ειαθξύ.

(γ)

Να γξάςεηε πνύ δεκηνπξγείηαη θζνξά ζην ειαζηηθό ζε πεξίπησζε
ππεξβνιηθήο γσλίαο Τ
Τα ειαζηηθά ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο γσλίαο Υ ζα παξνπζηάζεη θζνξά ζην
εμσηεξηθό κέξνο ηνπ πέικαηόο ηνπ.

(δ)

Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο ζηελ νδήγεζε ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο
γσλίαο Υ.
Σε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο γσλίαο Φ
• ην ηηκόλη γίλεηαη πην βαξύ
• ππάξρεη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ζηηο ζηξνθέο
• δεκηνπξγείηαη κεγαιύηεξε θζνξά ζηα ειαζηηθά
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18. ην ζρήκα 7 θαίλεηαη ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο (BAS).

ρήκα 7

(α) Να γξάςεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ην ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο
(BAS)
Τν ζύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο είλαη έλαο κεραληζκόο, ν νπνίνο
ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα πέδεζεο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο δύλακεο πέδεζεο,
όηαλ ν νδεγόο αλαγθαζηεί λα θξελάξεη απόηνκα.
(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα ηέζζεξα (4) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
1. Αηζζεηήξαο δηαδξνκήο
2. Γηάθξαγκα
3. Ηιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα
4. Ηιεθηξνληθή Μνλάδα ειέγρνπ - ΗΜΔ.
(γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
δπλακηθήο επηβξάδπλζεο
Σην ζύζηεκα BAS ν αηζζεηήξαο δηαδξνκήο κεηξά ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ
παηηδηνύ ησλ θξέλσλ θαη ζηέιλεη αλάινγν ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνπ. Αλ ε ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ είλαη κεγαιύηεξε από
ηε ζπλεζηζκέλε (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ν νδεγόο επηρεηξεί λα ζηακαηήζεη
απόηνκα), ηόηε ε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ δίλεη εληνιή ζηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα λα αλνίμεη. Με ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο εηζέξρεηαη
αηκνζθαηξηθόο αέξαο ζην ζάιακν δεμηά ηνπ δηαθξάγκαηνο, δειαδή απμάλεηαη ε
πίεζε, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ πίεζε πνπ αζθεί ν νδεγόο ζην πεληάι ησλ
θξέλσλ. Έηζη ε πίεζε ζην θύθισκα ησλ θξέλσλ απμάλεηαη απόηνκα κε
απνηέιεζκα ε απόζηαζε πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο λα κεηώλεηαη θαηά πεξίπνπ
20%.
(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ην BAS ηνπνζεηείηαη κόλν ζε απηνθίλεηα πνπ είλαη
εμνπιηζκέλα κε ABS.
Η απόηνκε αύμεζε ηεο πίεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο BAS κπνξεί
λα πξνθαιέζεη κπινθάξηζκα ησλ ηξνρώλ. Γηα ηελ απνθπγή ηνπ πην πάλσ ην
ζύζηεκα BAS ζπλππάξρεη κε ην ABS πνπ δελ επηηξέπεη ην κπινθάξηζκα ησλ
ηξνρώλ.
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