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Μάθημα  :  Σεσνολογία Αςηοκινήηυν ΘΚ 
Ημεπομηνία :  Πέμπηη, 29 Ιοςνίος 2014 
Ώπα εξέηαζηρ :  8:00 – 10:30 
 
 
 
 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά) 

 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) Δ 
ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΛΙΓΔ 

 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ:             

1. Να απανηήζεηε ζε ψλερ ηιρ επυηήζειρ. 

2. Όλερ οι επυηήζειρ να απανηηθοων ζηο εξεηαζηικψ δοκίμιο. 

3. Απαγοπεωεηαι η σπήζη διοπθυηικοω ςγποω ή άλλος ςλικοω. 

 

 

 



 

ελίδα 2 απψ 12 

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 ημεπομηνία καηαζκεςήρ ηος ελαζηικοω αναγπάθεηαι ζηο πλαφνψ ηοίσυμά ηος υρ  

ακολοωθυρ:  

 

(α)  Ππϊηα ο απιθμψρ εβδομάδαρ και μεηά ηο έηορ καηαζκεςήρ     

(β)  Ππϊηα ηο έηορ καηαζκεςήρ και μεηά ο απιθμψρ εβδομάδαρ 

(γ)  Ππϊηα ηο έηορ καηαζκεςήρ και μεηά ο απιθμψρ ηος μήνα 

(δ)  Ππϊηα ο απιθμψρ ηος μήνα και μεηά ηο έηορ καηαζκεςήρ.         

 

2. ηο ζσήμα 1 η γυνία κάμπεπ (camber) ςποδεικνωεηαι με ηο γπάμμα  

 

(α)  X 

(β)  W  

(γ)  Y 

(δ)  Z 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 1  

 

3. Η ςπεπβολική ζωγκλιζη ηυν ηποσϊν πποκαλεί θθοπά 

 

(α)  ζηα δωο άκπα ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν 

(β)  ζηην εξυηεπική πλεςπά ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν  

(γ)  ζηο κένηπο ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν 

(δ)  ζηην εζυηεπική πλεςπά ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν. 

 

4. Ο λψγορ ηασωηηηαρ ηος μησανιζμοω γυνιακήρ μεηάδοζηρ ο οποίορ δίνει ηη 

μεγαλωηεπη ηελική ηασωηηηα ζε μησανοκίνηηο ψσημα είναι 

 

(α)  3,2 : 1 

(β)  3 : 1 

(γ)  3,1 : 1  

(δ)  2,8 : 1.         

 



 

ελίδα 3 απψ 12 

5. Η Ηλεκηπονική Μονάδα Ελέγσος (εγκέθαλορ ή ECU) η οποία ελέγσει ηο ζωζηημα 
ανηιμπλοκαπίζμαηορ ηυν ηποσϊν (ABS) δίνει ενηολέρ 
 

(α)  ζηο πενηάλ θπένος 

(β)  ζηοςρ αιζθηηήπερ ηασωηηηαρ ηποσϊν 

(γ)  ζηον ηλεκηποχδπαςλικψ πςθμιζηή πίεζηρ  

(δ)  ζηην κωπια ανηλία θπένυν. 

 

6. Σο εξάπηημα ηος μεηαηποπέα ποπήρ (ζηο αςηψμαηο κιβϊηιο ηασςηήηυν) ηο οποίο 
ζςνδέεηαι με ηο ζθψνδςλο (βαλάνηι) είναι  
 

(α)  ο ζηάηηρ 

(β)  η ανηλία 

(γ)  ο ζηπψβιλορ  

(δ)  ο άξοναρ. 

 

Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος. 

 

7. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος μησανιζμοω ζςγσπονιζμοω ζηα ζςμβαηικά κιβϊηια 

ηασςηήηυν. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Να αιηιολογήζεηε ηη σπήζη μεγαλωηεπυν κςλίνδπυν ηος ζςζηήμαηορ πέδηζηρ 

ζηοςρ μπποζηινοωρ ηποσοωρ ζε ζσέζη με ηοςρ κςλίνδποςρ ηυν πιζινϊν ηποσϊν. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηυν ζθαιπικϊν ζςνδέζμυν ζηο ζωζηημα διεωθςνζηρ.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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



 

ελίδα 4 απψ 12 

10. Να εξηγήζεηε με απλά λψγια ηο ζκοπψ ηος ηλεκηπονικά ελεγσψμενος ζςζηήμαηορ 

ππψζθςζηρ TCS (Traction Control System) ζηο αςηοκίνηηο. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

11. Να γπάτεηε ηέζζεπα (4) ζςζηήμαηα ή ζηοισεία πος ζςμβάλοςν ζηην αωξηζη ηηρ 

ενεπγηηικήρ αζθάλειαρ ηος αςηοκινήηος. 

 

1.  2.  

3.  4.  

 

12. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος κενηπικοω διαθοπικοω, ζηο ζωζηημα μεηάδοζηρ ηηρ 

κίνηζηρ. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

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

με 8 μονάδερ. 

13. ηα ζσήμαηα 2Α και 2Β θαίνονηαι παπαζηαηικά οι δωο θάζειρ λειηοςπγίαρ ενψρ 

μησανικοω ζςμπλέκηη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       σήμα 2A                                             σήμα 2B 

 

 



 

ελίδα 5 απψ 12 

(α)  Να καηονομάζεηε ηον ηωπο ηος μησανικοω ζςμπλέκηη. 

…………………………………………………………………………………………………

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

(β)  Να καηονομάζεηε ηιρ δωο (2) θάζειρ λειηοςπγίαρ ηος μησανικοω ζςμπλέκηη. 

 

σήμα 2Α  

σήμα 2Β  

 

(γ)  Να γπάτεηε ηοςρ δωο (2) ηπψποςρ μεηάδοζηρ ηηρ κίνηζηρ απψ ηο παηίδι ζηο 

ζςμπλέκηη. 

…………………………………………………………………………………………………

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

(δ)  Να γπάτεηε δωο (2) βλάβερ ηος ζςμπλέκηη πος δςζκολεωοςν ηην αλλαγή 

ηασςηήηυν. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

14. ηο ζσήμα 3 θαίνεηαι διάηαξη οδονηοηποσϊν Α, Β και Γ ζε ζωμπλεξη. 

Η ποπή ζηοv άξονα ηος οδονηοηποσοω Α είναι 90 Νm  

Οι ζηποθέρ ηος οδονηοηποσοω Α  είναι 2000 ζηποθέρ/λεπηψ 

Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος κινηηήπιος οδονηοηποσοω ZA  είναι  18 

Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος κινοωμενος οδονηοηποσοω  ZB  είναι 36 

Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος ενδιάμεζος οδονηοηποσοω  ZΓ  είναι 10 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 3 

 

(α)  Να ςπολογίζεηε ηη ποπή ζηοv άξονα ηος οδονηοηποσοω Β 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

Α Β Γ 



 

ελίδα 6 απψ 12 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(β)  Να ςπολογίζεηε ηιρ ζηποθέρ  ηος οδονηοηποσοω Β 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(γ)  Να αιηιολογήζεηε ηη σπήζη ηος ενδιάμεζος οδονηοηποσοω  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(δ)  Να δϊζεηε ένα παπάδειγμα εθαπμογήρ ηηρ πιο πάνυ διάηαξηρ ηυν 

οδονηοηποσϊν 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

15. ηο ζσήμα 4 θαίνεηαι ημιηελϊρ ζσεδιαζμένο διπλψ ςδπαςλικψ ζωζηημα πέδηζηρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 4 

 

(α)  Να ζσεδιάζεηε ζηο ζσήμα 4 ηιρ γπαμμέρ ζυληνϊζευν ηος ζςζηήμαηορ 

πέδηζηρ, έηζι ϊζηε ηο ζωζηημα να λειηοςπγεί ζαν ζωζηημα «Σπιϊν Σποσϊν». 

Δμππόζθιο 
Μέπορ  

Οσήμαηορ 



 

ελίδα 7 απψ 12 

(β)  Να γπάτεηε δωο (2) επιπηϊζειρ ζηην οδική ζςμπεπιθοπά ηος αςηοκινήηος ψηαν 

ηεθεί εκηψρ λειηοςπγίαρ ηο ένα απψ ηα δωο κςκλϊμαηα. 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

(γ)  Να καηονομάζεηε άλλα δωο (2) διπλά ςδπαςλικά ζςζηήμαηα πέδηζηρ  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

16. ηο ζσήμα 5 θαίνεηαι ηηλεζκοπικψρ αποζβεζηήπαρ ηαλανηϊζευν λαδιοω – αεπίος: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

σήμα 5 

 

(α)  Να καηονομάζεηε ηα έξι (6) απιθμημένα μέπη ηος αποζβεζηήπα ηαλανηϊζευν 

λαδιοω – αεπίος 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 

(β)  Να γπάτεηε  άλλοςρ δωο (2) ηωποςρ αποζβεζηήπυν ηαλανηϊζευν 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

ελίδα 8 απψ 12 

(γ)  Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος αποζβεζηήπα ηαλανηϊζευν με ηη βοήθεια ηος 
ζσήμαηορ. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

10 μονάδερ. 

 

17. ηο ζσήμα 6 θαίνεηαι ζωζηημα διεωθςνζηρ με ςδπαςλική ςποβοήθηζη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 6 

 

 (α) Να καηονομάζεηε ηον ηωπο ηος ζςζηήμαηορ διεωθςνζηρ με ςδπαςλική 

ςποβοήθηζη 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

ελίδα 9 απψ 12 

 (β) Να καηονομάζεηε ηα ηέζζεπα (4) απιθμημένα εξαπηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ 

 

1.  2.  

3.  4.  

  

 (γ) Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

 (δ) Να γπάτεηε δωο πλεονεκηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ, ζςγκπίνονηαρ ηο με ηο 

μησανικψ ζωζηημα διεωθςνζηρ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 (ε)   Να ςπολογίζεηε ηιρ μοίπερ πεπιζηποθήρ ηυν ηποσϊν ψηαν ηο ηιμψνι πεπιζηπαθεί 

μια ζηποθή (360°) και ο λψγορ μεηάδοζηρ ηος κιβυηίος διεωθςνζηρ είναι 20:1. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

ελίδα 10 απψ 12 

18. ηο ζσήμα 7 θαίνεηαι ζωζηημα δςναμικήρ επιβπάδςνζηρ (BAS).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 7 

(α) Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος ζςζηήμαηορ  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(β) Να καηονομάζεηε ηα ηέζζεπα (4) απιθμημένα μέπη ηος 

1.  2.  

3.  4.  

(γ) Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

ελίδα 11 απψ 12 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

(δ) Να εξηγήζεηε γιαηί ηο BAS ηοποθεηείηαι μψνο ζε αςηοκίνηηα πος είναι 

εξοπλιζμένα με ζωζηημα ανηιμπλοκαπίζμαηορ ηυν ηποσϊν (ABS). 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΥΩΡΟ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

(Να σπηζιμοποιηθεί μόνο υρ ζςμπληπυμαηικψρ σϊπορ απανηήζευν. Μη ξεσάζεηε να 

ζημειϊζεηε ηον απιθμψ ηηρ επϊηηζηρ πος απανηάηε) 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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



 

ελίδα 12 απψ 12 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

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


