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Μάθημα  :  Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ 
Ζμεπομηνία :  Πέκπηε, 28 Μαΐνπ 2015 
Ώπα εξέηαζηρ :  8:00 – 10:30 
 
 
 
 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά) 

 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ (Α, Β ΚΑΗ Γ) Δ 
ENTEKA (11) ΔΛΗΓΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ:             

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. 



ειίδα 2 από 11 

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. Όηαλ αθηλεηνπνηεζεί ην  απηνθίλεην ιόγσ πιήξνπο νιίζζεζεο ελόο εθ ησλ δύν (2) 

θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ηόηε ν ηξνρόο ν νπνίνο νιηζζαίλεη πεξηζηξέθεηαη κε ηηο  

(α) δηπιάζηεο ζηξνθέο ηεο  θνξώλαο  

(β) ίδηεο ζηξνθέο όπσο ε θνξώλα  

(γ)  κηζέο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο  

(δ) ηεηξαπιάζηεο ζηξνθέο ηεο θνξώλαο. 

 

 

2. Η ππεξβνιηθά αξλεηηθή γσλία Κάκπεξ πξνθαιεί θζνξά 

(α) ζηα δύν άθξα ησλ ειαζηηθώλ 

(β) ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ 

(γ)  ζην θέληξν ησλ ειαζηηθώλ  

(δ) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ειαζηηθώλ. 

 

 

3. Ο αξηζκόο ησλ ζρέζεσλ (ηαρπηήησλ) ζηα θηβώηηα ηαρπηήησλ ζπλερώο 

κεηαβαιιόκελνπ ιόγνπ ηαρύηεηαο – CVT (Continuously Variable Transmission) 

είλαη 

(α) έμη  

(β) άπεηξνο  

(γ)  κεδέλ 

(δ) επηά. 

 

 

4. θνπόο ηνπ αξζξσηνύ ζπλδέζκνπ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (άμνλαο ηνπ 

θαξηάλ) είλαη 

(α) ε κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 

(β) ε κείσζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 

(γ) ε κείσζε ησλ ζηξνθώλ θαη ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο  

θίλεζεο 

(δ) ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία. 

   

 

5. Η παξνπζία αέξα ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο πξνθαιεί 

(α) πιαγηνδξόκεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ πέδεζε 

(β) ζθύξηγκα ή θξαδαζκό ησλ θξέλσλ 

(γ)  απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ θαηά ηελ πέδεζε  

(δ) νκαδηθό κάγθσκα ησλ ηξνρώλ. 

 



ειίδα 3 από 11 

6. Ο ζεξβνκεραληζκόο ζην ζύζηεκα πέδεζεο 

(α) κεηώλεη ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη ν νδεγόο ζην παηίδη θαηά ηελ 

πέδεζε  

(β) κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε πδξαπιηθή 

(γ)  παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πγξνύ ζηελ θύξηα αληιία θξέλσλ  

(δ) ππνβνεζά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ. 

 

7.  Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ δηζθνθξέλσλ έλαληη ησλ ηπκπαλνθξέλσλ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ πην θάησ κεξώλ ηνπ δίζθνπ ηνπ κεραληθνύ ζπκπιέθηε 

μεξήο ηξηβήο: 

(α) κεηαιιηθό έιαζκα κεηαμύ ησλ επηθαλεηώλ ηξηβήο 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(β) ειαηήξηα ηαιαληώζεσλ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηεο παζεηηθήο  

αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζπγθξίλνληαο ην κε ην κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



ειίδα 4 από 11 

11. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηεο δηαθνξηθήο βαιβίδαο αζθάιεηαο ζην πδξαπιηθό 

ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. Να γξάςεηε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ 

ειαζηηθώλ ζην απηνθίλεην. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

με 8 μονάδερ. 

13. ην ζρήκα 1,  (Α) θαη (Β)  απεηθνλίδνληαη παξαζηαηηθά  δύν (2) θάζεηο ιεηηνπξγίαο 

ελόο κεραληζκνύ αζθάιεηαο κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

                  (Α)                                            (Β) 

ρήκα 1 

 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ κεραληζκνύ αζθάιεηαο 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(β) Να επηιέμεηε ζε πνηα από ηηο δύν θάζεηο ιεηηνπξγίαο (Α) θαη (Β) θαίλεηαη ε 

νπδέηεξε (θελή) ηαρύηεηα    

……………………………………………………………………………………………… 

 



ειίδα 5 από 11 

(γ) Να γξάςεηε ηελ επίπησζε ζηελ νδήγεζε ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ ειαηεξίνπ 

ή ηεο ζθαίξαο 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να θαηνλνκάζεηε αθόκε έλα (1) κεραληζκό αζθάιεηαο ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
14.  ην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ ηνπ απηνθηλήηνπ αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε 

245/40 R18 95Z  

(α) Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο ηεο 

θσδηθνπνίεζεο 

 

Υαπακηηπιζηικό 
γπάμμα ή 
απιθμόρ 

Δπεξήγηζη 

  

245  

  

40  

  

R  

  

18  

  

95  

  

Ε  

 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ησλ ειαζηηθώλ ρσξίο αεξνζάιακν. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



ειίδα 6 από 11 

15. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη έλαο ηύπνο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ρήκα 2 

 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ κεραληθνύ ζπζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο 

 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1  

  

2  

  
3  

  

4  

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να θαηνλνκάζεηε δύν ηύπνπο κεραληθώλ θηβσηίσλ δηεύζπλζεο.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



ειίδα 7 από 11 

 (δ) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κε πδξαπιηθή 

ππνβνήζεζε ζπγθξίλνληαο ην κε ηα κεραληθά ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

16. ην ζρήκα 3 θαίλνληαη ηα εμαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3 
 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 

 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

 

(β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ εμαξηήκαηνο 1 θαη 2 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 (γ) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 

πεξίπησζε θζνξάο ηνπ εμαξηήκαηνο 2. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



ειίδα 8 από 11 

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

10 μονάδερ. 

 
17. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4 
 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ κεραληθνύ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(β) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6  

(γ) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό όισλ ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα  

……………………………………………………………………………………………… 



ειίδα 9 από 11 

 (δ) Να γξάςεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ είλαη ζε εκπινθή ζύκθσλα κε ην ζρήκα 

……………………………………………………………………………………………… 

 (ε) Να ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο ηνπ άμνλα κε αξηζκό 4 όηαλ ν άμνλαο κε αξηζκό 1 

πεξηζηξέθεηαη κε 3000 ζηξνθέο αλά ιεπηό. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

18. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ρήκα 5 

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

αληηπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ 

 

Απιθμόρ Ονομαζία εξαπηήμαηορ 

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6  



ειίδα 10 από 11 

(β) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπινθαξίζκαηνο ησλ 

ηξνρώλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ αξηζκεκέλσλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκνύο 1 θαη 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(δ) Να εμεγήζεηε ηηο ηξεηο (3) θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό 6.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



ειίδα 11 από 11 

                                 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΥΩΡΟ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

(Να ρξεζηκνπνηεζεί μόνο σο ζπκπιεξσκαηηθόο ρώξνο απαληήζεσλ. Μη ξεχάζεηε λα 

ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο πνπ απαληάηε) 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

------------------------------  ΣΔΛΟ ΓΟΚΗΜΗΟΤ  ------------------------------ 


