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ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ  

 

 

 

 

 

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. 
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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. ην δηπιό πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο δύν ηξνρώλ, ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ε 
πέδεζε εμαζθαιίδεηαη κε  

 
(α)  ηνπο δύν κπξνζηηλνύο ηξνρνύο  
(β)  ηνπο δύν πηζηλνύο  ηξνρνύο 
(γ)  έλα κπξνζηηλό θαη έλα πηζηλό ηξνρό 
(δ)  ηνπο δύν κπξνζηηλνύο ηξνρνύο θαη έλα πηζηλό. 
 
Απάληεζε: (β)  ηνπο δύν πηζηλνύο  ηξνρνύο 

 
2. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνύ ζπκπιέθηε ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 

βαζίδεηαη πάλσ 
 

(α)  ζηνπο κνρινύο   
(β)  ζηε ξνπή ζηξέςεο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα 
(γ)  ζην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο  
(δ)  ζηε θπγόθεληξν δύλακε. 
 
Απάληεζε: (γ)  ζην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο  

 
3. Υακειή πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ζε έλα θηλνύκελν όρεκα πξνθαιεί θζνξά  

 
(α)  ζηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ 
(β)  ζην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ 
(γ)  κόλν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ  
(δ)  κόλν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ. 
 
 Απάληεζε: (α)  ζηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ 

 
4. Σν ζύζηεκα/ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παζεηηθή αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη 

 
(α)  ηα θώηα πνξείαο 
(β)  ην ζύζηεκα πξόζθπζεο κε ειεθηξνληθό έιεγρν (Traction Control System) 
(γ)  νη πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο 
(δ)  ην ζύζηεκα πέδεζεο απμεκέλεο αζθάιεηαο BAS (Brake Assistance System).  
 
Απάληεζε: (γ)  νη πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο 

 
5. Η αύμεζε ηεο θιίζεο ηνπ βαζηιηθνύ πίξνπ  

 
(α)  δηεπθνιύλεη ην ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ 
(β)  πξνθαιεί νκνηόκνξθε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ  
(γ)  πξνθαιεί ππεξζηξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ 
(δ)  δπζθνιεύεη ην  ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ. 
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       Απάληεζε: (δ)  δπζθνιεύεη ην  ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ 
 
6. 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  
 

Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος.  
                                                                          
7. Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 

πεξίπησζε ππνζηξνθήο. 
 
Σε πεξίπησζε ππνζηξνθήο ε γσλία νιίζζεζεο ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ είλαη 
κεγαιύηεξε από ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ πηζηλώλ ηξνρώλ κε απνηέιεζκα ην 
απηνθίλεην λα ηείλεη λα παίξλεη πην αλνηθηά ηηο ζηξνθέο. 

 
8. Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη αξηζκό P, R, 3, D ζηηο ζέζεηο 

επηινγήο ηνπ κνρινύ ηαρπηήησλ ζην απηόκαην θηβώηην. 
 
P:  Θέζε ζηάζκεπζεο (Parking) 
R:  Πηζηλή ηαρύηεηα (Reverse) 
3:   Απηόκαηε επηινγή 1εο, 2εο  θαη 3εο  ηαρύηεηαο  
D:  Απηόκαηε επηινγή όισλ ησλ ηαρπηήησλ εθηόο ηεο πηζηλήο  

 
9. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ ηειεζθνπηθνύ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ αξζξσηνύ ζπλδέζκνπ    

ηνπ θεληξηθνύ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 
 
Σειεζθνπηθόο ζύλδεζκνο: Σθνπόο ηνπ είλαη ε απμνκείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ 
θεληξηθνύ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο   
 

 Αξζξσηόο ζύλδεζκνο: Σθνπόο ηνπ είλαη ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία  

 

10. ην ζρήκα 1 θαίλνληαη δύν ηύπνη ηξνρώλ ζε ηνκή Α θαη Β.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ρήκα 1 
 



 

ειίδα 4 από 9 

(α) Να επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηξνρνύ ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless). 
  Σρήκα Β 
 
(β) Να εμεγήζεηε ην ζπκβνιηζκό 4PR πνπ ππάξρεη πάλσ ζην πιατλό ηνίρσκα ελόο 

ειαζηηθνύ. 
 

Σπκβνιίδεη αθηηληθό ειαζηηθό κε 4 ζηξώκαηα εληζρπηηθώλ πιεγκάησλ (Ply Ratings).  

11. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπκπιέθηε κε ειαηεξησηό δηάθξαγκα 
(ρηεληά) έλαληη ηνπ ζπκπιέθηε κε κνρινύο απνζύκπιεμεο.  
Απάληεζε: 
 α) Η δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα εμαζθήζεη ν νδεγόο ζην παηίδη είλαη πην κηθξή 
 β) Γελ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε 
 γ) Η πίεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο πάλσ ζην δίζθν παξακέλεη ζηαζεξή αλεμάξηεηα 
 από ηε θζνξά ησλ επηθαλεηώλ ηξηβήο 
 δ) Απνηειείηαη από ιηγόηεξα εμαξηήκαηα 
 ε) Δίλαη θαηάιιεινο γηα ηηο πνιύ ςειέο ζηξνθέο ηεο κεραλήο.  
 

12. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο έλαληη 
ηνπ κεραληθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο.  

Απάληεζε: 
α) Άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πέδεζε 
β) Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πέδεζε 
γ) Απιή θαηαζθεπή 
δ) Δπρέξεηα αύμεζεο ή κείσζεο ηεο δύλακεο πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο. 

 

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

13. ηα ζρήκαηα 2Α θαη 2Β θαίλνληαη δύν (2) ζηηγκηαίεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο δίδπκεο  
θεληξηθήο αληιίαο θξέλσλ ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, νρήκαηνο ην 
νπνίν βξίζθεηαη ζε θίλεζε.                                          

ρήκα 2A                                      ρήκα 2B 
 

(α)  Να επηιέμεηε ην ζρήκα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξξνή ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ.   
Απάληεζε: Σρήκα 2Β 

 
(β)  Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα θαηά ηελ πέδεζε όηαλ ππάξρεη δηαξξνή ηνπ 

πγξνύ ησλ θξέλσλ. 
 Απάληεζε:  1 - Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ 

      2 - Αλεπάξθεηα ησλ θξέλσλ 
      3 - Απμεκέλε απόζηαζε πέδεζεο.  



 

ειίδα 5 από 9 

(γ)  Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ δηπιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο. 
  Απάληεζε: Η 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.  

 

14. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη κεηαηξνπέαο ξνπήο ηνπ απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.  

 
ρήκα 3 

 
(α)  Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ.  
 

Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 
  

1 Αληιία 

  

2 ηάηεο 

  

3 Άμνλαο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  

  

4 θόλδπινο  

  

5 ηξνθαινθόξνο άμνλαο  

  

6 ηξόβηινο  

 
(β)  Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεηαηξνπέα ξνπήο.  
Ο κεηαηξνπέαο ξνπήο ζπλδέεη θαη απνζπλδέεη απηόκαηα ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο 
θίλεζεο από ηε κεραλή θαη πνιιαπιαζηάδεη ηε ξνπή ζηξέςεο ηεο κεραλήο. 
 

 
(γ)  Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
Η αληιία πεξηζηξέθεηαη από ηε κεραλή θαη κεηαηξέπεη ηελ ηζρύ ηεο ζε πδξνθηλεηηθή 
ελέξγεηα. Τν ιάδη πνπ ππάξρεη κέζα ζην κεηαηξνπέα ξνπήο εθηηλάζζεηαη από ηα 
πηεξύγηα ηεο αληιίαο ζηα πηεξύγηα ηνπ ζηξνβίινπ θαη επηζηξέθεη ζηελ αληιία κέζσ 
ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηάηε. 
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Ο ζηάηεο εθηξέπεη ηε ξνή ηνπ ιαδηνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ηεο 
αληιίαο. Τν ιάδη ρηππά πάλσ ζηα πηεξύγηα ηνπ ηα νπνία είλαη θπξηά θαη εθηξέπεηαη 
ζε γσλία 90°. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζηίζεηαη ξνπή ζηξέςεο πάλσ ζηε 
ξνπή πνπ παίξλεη ε αληιία από ηε κεραλή. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ηεο 
ηαρύηεηαο ηεο αληιίαο από εθείλε ηνπ ζηξνβίινπ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε αύμεζε 
ηεο ξνπήο ζηξέςεο. Όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζηξνβίινπ πιεζηάδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο 
αληιίαο ηόηε ε αύμεζε ηεο ξνπήο κεηώλεηαη. 
 

15. Μεραλή απηνθηλήηνπ ιεηηνπξγεί κε 3000 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Όηαλ ν ιόγνο   
ηαρύηεηαο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ είλαη 2:1, ν αξηζκόο δνληηώλ θνξώλαο ZK = 39 θαη 
ν αξηζκόο δνληηώλ ηνπ πηληνύ ZΠ = 13, λα ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο 
 
(α) ηνπ θύξηνπ άμνλα ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  

ΣΡΟΦΔ KT = 
2

3000
 = 1500 ζηξνθέο αλά ιεπηό 

 
 (β) ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ. 

ΛΣ K  = 
13

39
 = 3 

ΣΡΟΦΔ .  = 
3

1500
 = 500 ζηξνθέο αλά ιεπηό 

 

16. ηα ζρήκαηα 4Α θαη 4Β θαίλνληαη δύν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο. 

                           ρήκα 4A                          ρήκα 4B 
 
(α)  Να θαηνλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο. 
 
ρήκα 4A: Αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε δηπιά ςαιίδηα 

ρήκα 4B: Αλεμάξηεηε αλάξηεζε ηύπνπ Μαθθέξζνλ. 

………………………………………………………………….………………  

 

(β)  Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο.  
 

Αξηζκόο  Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 

  
1 Άλσ ςαιίδη 
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2 Διηθνεηδέο ειαηήξην 

  
3 

Γόλαην κε ελζσκαησκέλν απνζβεζηήξα 
ηαιαληώζεσλ 

  
4 Κάησ ςαιίδη 

(γ)  Να θαηνλνκάζεηε άιια δύν (2) είδε ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 2. 
1. Ηκηειιεηπηηθά ειαηήξηα 
2. Διαηήξηα κε ζηξεπηηθέο ξάβδνπο 
3. Διαηήξηα κε αέξην 
4. Διαηήξηα από ειαζηηθό. 
 

 (δ)  Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 
πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 3.  
1. Με ηθαλνπνηεηηθή πέδεζε 
2. Μεησκέλν θξάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ 
3. Κιίλεη ην απηνθίλεην πξνο ηε κία πιεπξά. 

 
ΜΔΡΟ Γ:   Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

10 μονάδερ. 
 

17. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS). 

ρήκα 5 
 
       (α)  Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ. 

Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 
  

1 
Σύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο νδεγνύ 

(ιπρλία) 
  

2 Σεξβνκεραληζκόο 
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3 Υδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο (HCU) 
  

4 Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) 
  

5 Κεληξηθή αληιία θξέλσλ 
  

6 Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο 

       (β)  Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ αξηζκεκέλσλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκνύο  4 θαη 6. 
 Δμάξηεκα 4: Λακβάλεη ζήκαηα από ηνπο αηζζεηήξεο ηξνρώλ θαη ειέγρεη ηελ 

πδξαπιηθό ξπζκηζηή πίεζεο.  
 Δμάξηεκα 6: Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ 

ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ.  
 
       (γ)  Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ 

ηξνρώλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 
 1) Απνθπγή κπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ θαηά ηελ πέδεζε 
 2) Έιεγρνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε  
 3) Πην γξήγνξν θαη αζθαιέο ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο. 
 
       (δ)  Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα.  
 Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή 

κνλάδα ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ. Όηαλ έλαο από ηνπο 
ηξνρνύο ηείλεη λα κπινθάξεη, ην ECU γηα λα πξνιάβεη ην κπινθάξηζκα δίλεη 
εληνιή γηα κείσζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο πίεζεο ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ, έηζη νη 
ζηξνθέο ηνπ ηξνρνύ απμάλνληαη. Σηε ζπλέρεηα όηαλ απμεζνύλ νη ζηξνθέο 
πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο ηξνρνύο ηόηε ην ECU δίλεη εληνιή θαη απμάλεηαη ε 
πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ηξνρνύ. Η 
δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην.  

 
18. ην ζρήκα 6 θαίλεηαη ην ηεηξάπιεπξν Άθεξκαλ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο.  

   
ρήκα 6 



 

ειίδα 9 από 9 

 (α)   Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. 
 

Αξηζκόο  Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 

  
1 Βξαρίνλαο ηξνρνύ 

  
2 Μπξνζηηλόο άμνλαο (πξαγκαηηθόο ή λνεηόο) 

  
3 Βξαρίνλαο ηξνρνύ. 

  
4 Σπλδεηηθή ξάβδνο 

 

 (β)   Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ην ηεηξάπιεπξν. 
Δμαζθαιίδεη ην γεγνλόο όηη νη ηξνρνί ηνπ απηνθηλήηνπ δηαγξάθνπλ ηξνρηέο γύξσ 
από άληζεο αθηίλεο κε ην ίδην θέληξν πεξηζηξνθήο, ώζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ θαη 
λα απνθεύγεηε ε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ. 

 
      (γ)   ην ζρήκα 7 λα ζρεδηάζεηε ηηο αθηίλεο ηξνρηώλ όισλ ησλ ηξνρώλ θαη λα 

θαζνξίζεηε ην θέληξν ζηξνθήο ηνπο. 

 
ρήκα 7 

 

      (δ)   Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 7 λα αηηηνινγήζεηε γηαηί ε ζηάζκεπζε ζε ρώξνπο 
πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο είλαη πην εύθνιε κε ηελ πξώηε  θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ 
πξνο ηα πίζσ. 

 Καηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο πξνο ηα πίζσ, ην ζηξίςηκν ησλ κπξνζηηλώλ 
ηξνρώλ επηηξέπεη ζηνπο πίζσ ηξνρνύο λα έρνπλ δηαγξάθνπλ κηθξόηεξεο ηξνρηέο 
από ηηο αληίζηνηρεο ησλ κπξνζηηλώλ επηηξέπνληαο έηζη κεγαιύηεξε επειημία θαηά 
ηε ζηάζκεπζε. 

 
------------------------------  ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ  ------------------------------ 


