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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 
 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 
   
 
 
 
 
Μάθημα  :  Σερλνινγία Μεραληθήο Απηνθηλήησλ (304) 
Ημεπομηνία :  Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012 
Ώπα εξέηαζηρ :  11:00 – 13:30 
 
 
 
 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2, 5 ώπερ (150 λεπηά) 

 

 

 

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

 

 

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 
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ΜΔΡΟ Α΄ - Σο μέπορ 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. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δίδπκεο θεληξηθήο αληιίαο ησλ θξέλσλ εμαζθαιίδεηαη: 
 
 (α) ίζε πίεζε θαη ζηα δύν θπθιώκαηα θξέλσλ  
 (β) ςειόηεξε πίεζε ζην θύθισκα ησλ πηζηλώλ θξέλσλ 
 (γ) ςειόηεξε πίεζε ζην θύθισκα ησλ κπξνζηηλώλ θξέλσλ 
 (δ) ςειόηεξε πίεζε ζην θύθισκα ησλ δηζθνθξέλσλ. 
 
2. Σν κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα βαξηά νρήκαηα δηόηη:  
 
     (α)   δηαζέηεη πνιιά θηλνύκελα κέξε 
     (β)   παξέρεη ζθιεξή αλάξηεζε 
     (γ)   αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία 
     (δ)   κεηώλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ.  
 
3. Έλα ειαζηηθό ην νπνίν θπιά κε ρακειή πίεζε ζα θζαξεί:  

 
 (α) πεξηζζόηεξν ζην θέληξν 
 (β) πεξηζζόηεξν ζηα άθξα 
 (γ) νκνηόκνξθα ζε όιν ην πέικα 
 (δ) ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά.  
 
4. Οη ηξνρνί νη νπνίνη δελ είλαη δπγνζηαζκηζκέλνη (κπαιαλζαξηζκέλνη) πξνθαινύλ: 
 
 (α) πξνβιήκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ 
 (β) αλνκνηόκνξθε θζνξά ζηα ειαζηηθά  
 (γ) θξαδαζκνύο ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο  
 (δ) πξνβιήκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ, αλνκνηόκνξθε θζνξά 

ζηα ειαζηηθά θαη θξαδαζκνύο ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο. 
 
5. Μεηά από ζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ, ε επαλαθνξά ζηελ επζεία επηηπγράλεηαη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο: 
 
 (α) γσλίαο Κάκπεξ 
 (β) γσλίαο Κάζηνξ  
 (γ) απόθιηζεο ησλ ηξνρώλ 
 (δ) ζύγθιηζεο ησλ ηξνρώλ. 
 
6. Η ππεξβνιηθή ζεηηθή γσλία Κάκπεξ πξνθαιεί θζνξά: 
 
 (α) ζηα δύν άθξα ησλ ειαζηηθώλ 
 (β) ζην θέληξν ησλ ειαζηηθώλ 
 (γ) ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ 
 (δ) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ. 
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Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 απανηήζηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος  
 

7. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ δηζθόθξελσλ έλαληη ησλ ηπκπαλόθξελσλ.  

 Καιύηεξε απόδνζε 

 Φύρνληαη θαιύηεξα 

 Γελ ρξεηάδνληαη ξύζκηζε 

 Μηθξόηεξν βάξνο 

 Δπθνιόηεξνο έιεγρνο 
. 

8. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο πέδεζεο ζηνπο πηζηλνύο ηξνρνύο 
ηνπ απηνθηλήηνπ.  
Ρπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ πγξνύ πνπ θηάλεη ζηνπο πηζηλνύο ηξνρνύο θαηά ηελ πέδεζε 
κε ζηόρν ηελ απνθπγή ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ ηξνρώλ. 

 
9. Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ απηό 

θηλείηαη κε ππεξβνιηθή πίεζε ζηα ειαζηηθά.  

 Πξνβιήκαηα ζην θξελάξηζκα 

 Μεησκέλε πξόζθπζε 

 Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο 

 Κξαδαζκνί ζην ζύζηεκα αλάξηεζεο 

 Καθή νδηθή ζπκπεξηθνξά. 
 

10. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.  
θνπόο ηνπ θηβσηίνπ δηεύζπλζεο είλαη λα κεηώλεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν 
νδεγόο γηα λα ζηξίςνπλ νη κπξνζηηλνί ηξνρνί. 

 

11. Να αηηηνινγήζεηε ην ζπεηξνεηδέο ζρήκα ηνπ θαισδίνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν 
αεξόζαθνο ηνπ ηηκνληνύ.  
Σν θαιώδην κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν αεξόζαθνο ηνπ ηηκνληνύ έρεη ζπεηξνεηδέο ζρήκα 
γηα λα ππάξρεη ζπλερήο ειεθηξηθή ζύλδεζε κεηαμύ αεξόζαθνπ θαη ειεθηξνληθήο 
κνλάδαο ειέγρνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ. 
 

 
12. Να θαηνλνκάζεηε ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 

θαίλνληαη ζην ζρήκα 1. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 
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Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  

1 Διηθνεηδέο ειαηήξην 

  

2 Απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ 

  

3 Φαιίδη 

  

4 Ζκηειιηπηηθό ειαηήξην (θέξζν) 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄- Σο μέπορ Β΄ αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με 8 μονάδερ. 

13. (α) Να εμεγήζεηε ηνλ όξν «ελεξγεηηθή αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ». 
Δλεξγεηηθή αζθάιεηα ιέγεηαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ νδεγό από ηα 
δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εμαξηάηαη από ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
ζρεδίαζή ηνπο. Ζ ελεξγεηηθή αζθάιεηα πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα ζπζηήκαηα θαη 
ηνπο κεραληζκνύο πνπ ζθνπό έρνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνθπγή ελόο 
αηπρήκαηνο. 

 
(β) Να γξάςεηε δύν (2) ζηνηρεία ή κεραληζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο 

παζεηηθήο  αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.  
(α) Ακάμσκα 
(β)Πιαίζην 
(γ)Αεξόζαθνη 
(δ)Εώλεο αζθαιείαο  
(ε)Κνιόλα ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, θ.ι.π. 
 

14. ην ζρήκα 2 θαίλνληαη δύν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο, Α θαη Β: 

 

 

 

 

 

 
    Α     Β 

ρήκα 2 
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(α) Να αλαγλσξίζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα θαη λα γξάςεηε δίπια από θάζε 
εμάξηεκα ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί 

Ονομαζία εξαπηήμαηορ Απιθμόρ 

  

Κάησ ςαιίδη 4 

  

Απνζβεζηήξαο ηαιαληώζεσλ 3 

  

Ειηθνεηδέο ειαηήξην 2 

  

Πάλσ ςαιίδη 1 

 

 (β) Να θαηνλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο 

  Α - Αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε δηπιά ςαιίδηα 
  Β - Αλεμάξηεηε αλάξηεζε ηύπνπ Μαθθέξζνλ.   
 

 
 (γ) Να θαηνλνκάζεηε άιια δύν (2) είδε ειαηεξίσλ αλάξηεζεο. 

 Ζκηειιεηπηηθά ειαηήξηα 

 Διαηήξηα κε ζηξεπηηθέο ξάβδνπο 

 Διαηήξηα κε αέξην 

 Διαηήξηα από ειαζηηθό. 
 
 (δ) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζπγθξίλνληάο ην κε ην κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο. 

 Ο θάζε ηξνρόο ζπλδέεηαη αλεμάξηεηα ζην ακάμσκα κε δηθά ηνπ ςαιίδηα θαη 
ειαηήξην, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νξηδόληην ην 
όρεκα όηαλ πεξλά πάλσ από αλώκαιν νδόζηξσκα. 

 Σν ζύζηεκα επηηξέπεη θαηαθόξπθε κεηαθίλεζε ησλ ηξνρώλ όηαλ ην όρεκα 
θηλείηαη ζε αλώκαιν νδόζηξσκα. Απηό δηαζθαιίδεη νκνηόκνξθε θζνξά ησλ 
ειαζηηθώλ. 

 Σν βάξνο ησλ κε αλαξηεκέλσλ καδώλ είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξν από ην βάξνο 
ησλ αλαξηεκέλσλ καδώλ γη’ απηό θαη ε αλάξηεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 
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15. ην ζρήκα 3 θαίλνληαη ζε ηνκή δύν ηύπνη ηξνρώλ 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
                  Σύπνο  Α                   Σύπνο Β 

ρήκα 3 
 

α) Πνηνο από ηνπο δπν ηύπνπο ειαζηηθώλ είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless); 
 Σύπνο Β  
  
(β) Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πην θάησ θσδηθνπνίεζεο πνπ αλαγξάθεηαη 

ζην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ: 
 
 
 
  205: Σν πιάηνο δηαηνκήο ηνπ ειαζηηθνύ ζε ρηιηνζηά 
  60: Ζ εθαηνζηηαία αλαινγία κεηαμύ ηνπ ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ ειαζηηθνύ 
  R: Διαζηηθό κε αθηηληθά πιέγκαηα (αθηηληθό) 
  17: Γηάκεηξνο ζώηξνπ ζε ίληδεο 
  91: Κσδηθνπνίεζε ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ έλα ειαζηηθό κπνξεί λα  
   κεηαθέξεη, κε ηελ ηαρύηεηα πνπ δειώλεη ην ζύκβνιν ηαρύηεηαο 
  V: Κσδηθνπνίεζε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο ηνπ ειαζηηθνύ ζε  
   ρηιηόκεηξα/ώξα (km/h.) 
 

16. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη έλαο ηύπνο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ρήκα 4 
 

 

205/60 R17 91V 
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(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηνπ κεραληθνύ ζπζηήκαηνο 
δηεύζπλζεο 

 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1 Βξαρίνλαο ηξνρνύ 

  

2 θαηξηθόο ζύλδεζκνο  

  
3 Κηβώηην δηεύζπλζεο 

  

4 Κνιόλα δηεύζπλζεο θνιώλα  

 
(β) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηνύλ ηα εμαξηήκαηα 1 θαη 2 

    Δμάξηεκα 1 - Βξαρίνλαο ηξνρνύ  

 Ο βξαρίνλαο ηνπ ηξνρνύ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ηεο θίλεζεο ηεο ζπλδεηηθήο 
ξάβδνπ ζηνπο ηξνρνύο κέζσ ησλ ζθαηξηθώλ ζπλδέζκσλ. 

 Δμάξηεκα 2 - θαηξηθόο ζύλδεζκνο  

 Οη ζθαηξηθνί ζύλδεζκνη  επηηξέπνπλ γσληαθέο αιιαγέο θαη επθακςία ζην 
ζύζηεκα, απνξξνθνύλ ηνπο θξαδαζκνύο πνπ δεκηνπξγνύλ νη αλσκαιίεο 
ηνπ δξόκνπ θαη κεηώλνπλ ηελ ηξηβή. 

   
 

 (γ)   Να θαηνλνκάζεηε δύν ηύπνπο κεραληθώλ θηβσηίσλ δηεύζπλζεο.  

 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη πεξηθόριην 

 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε επαλαθεξόκελα ζθαηξίδηα 

 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη νδνλησηό ηνκέα 

 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε αηέξκνλα θνριία θαη ηξνρίζθν 

 Κηβώηην δηεύζπλζεο κε νδνλησηό θαλόλα θαη πηληό. 
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ΜΔΡΟ Γ΄  -  Σο μέπορ Γ΄ αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ρήκα 5 

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

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  

1 
Τδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο/ κνλάδα ειέγρνπ 

πίεζεο 

  
2 Γίδπκε θεληξηθή αληιία 

  
3 εξβνκεραληζκόο 

  

4 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ΖΜΔ) 

  
5 Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο ηξνρνύ 

  

6 Γηζθόθξελα 
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(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκό 1, 4 θαη 5 

 Ο πδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο ξπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ 
αλνηγνθιείλνληαο ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο κεηά από νδεγία ηεο 
ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ 

 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (εγθέθαινο ή ECU) ζην ζύζηεκα 
αληηκπινθαξίζκαηνο θξέλσλ (ABS) δίλεη εληνιέο ζηνλ ειεθηξνϋδξαπιηθό 
ξπζκηζηή πίεζεο 

 θνπόο ηνπ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο ηξνρνύ είλαη λα πιεξνθνξεί ηελ ΖΜΔ γηα 
ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ. 
 

(γ)   Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθιεηδώκαηνο ησλ   
ηξνρώλ, έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

 ηαζεξόηεηα θαη έιεγρν ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θάησ από 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ πέδεζε 

 Μέγηζηε απόδνζε ηεο πέδεζεο 

 Άκεζε αληαπόθξηζε ζηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο 

 Γηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά   ηελ 
πέδεζε ζηηο ζηξνθέο 
 

(δ) Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ην πγξό ησλ θξέλσλ.  

 Υακειό ζεκείν πήμεο  

 Ληπαληηθέο ηθαλόηεηεο 

 Να κελ πξνθαιεί δηάβξσζε 

 Να δηαηεξείηαη ζην ζσζηό ημώδεο 

 Τςειό ζεκείν βξαζκνύ 

 Να κε ζπκπηέδεηαη 

 Να κελ απνξξνθά πγξαζία 
 

18. ην ζρήκα 6 θαίλεηαη έλα ζύζηεκα δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε: 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6 
 
 
 



ειίδα 10 από 10 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο 
κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε  

 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1 Έκβνιν 

  
2 Πεξηζηξνθηθή βαιβίδα 

  
3 Γνρείν ιαδηνύ 

  
4 Αληιία ιαδηνύ 

  
5 σιελώζεηο 

  
6 Κηβώηην δηεύζπλζεο 

 
(β)  Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεραληζκνύ κε αξηζκό 2  

ην ζύζηεκα απηό ε πδξαπιηθή πίεζε ειέγρεηαη θαη δηεπζύλεηαη από κηα 
πεξηζηξνθηθή βαιβίδα. Ζ πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηνπ ηηκνληνύ πξνθαιεί ηελ 
πεξηζηξνθή ηεο βαιβίδαο έιεγρνπ ε νπνία ζηέιιεη ην ιάδη κε πίεζε ζηε κηα ή ηελ 
άιιε πιεπξά ηνπ εκβόινπ. 

 

 (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 βαιβίδα ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε 
πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνύ ε βαιβίδα ειέγρνπ θαηεπζύλεη ην ιάδη ζηελ κία ή ηελ 
άιιε πιεπξά ηνπ εκβόινπ ζηνλ πδξαπιηθό σζηηθό θύιηλδξν. Ζ πίεζε πνπ 
εμαζθείηαη πάλσ ζην έκβνιν κεηώλεη ηε δύλακε πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο θαηά 
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Ζ θίλεζε ηνπ εκβόινπ ππνβνεζά ηελ πεξηζηξνθή 
ηνπ βξαρίνλα κεηαβίβαζεο. ε 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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