
 

Τίτλος Μαθήματος Συστήματα Παραγωγής Ισχύος Αυτοκινήτων II 

Κωδικός 
Μαθήματος 

AUT 0202 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό/Εργαστηριακό  

Επίπεδο  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1o  Έτος, B΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 3 
Διαλέξεις/ 
εβδομάδα 

1 
Εργαστήρια/ 
εβδομάδα 

2 

Στόχος Μαθήματος Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους 

σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη λειτουργία, διάγνωση 

βλαβών και επισκευή συμβατικών αλλά και εξελιγμένων Συστημάτων 

Παραγωγής Ισχύος Αυτοκινήτων.    

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Στο τέλος των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

3 Επεξηγούν τη λειτουργία των συστημάτων υπερπλήρωσης και 

πραγματοποιούν ελέγχους ρυθμίσεις και επισκευές.  

4 Επεξηγούν τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εκπομπής 

καυσαερίων (ρίπων) βενζινομηχανής και πετρελαιομηχανής και 

πραγματοποιούν ελέγχους ρυθμίσεις και επισκευές.  

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

1. Συστήματα υπερπλήρωσης  

1.1. Εισαγωγή - Τύποι υπερσυμπιεστών 

1.2. Yυπερσυμπιεστές μεταβλητής γεωμετρίας 

1.3. Συστήματα ψύξης του εισερχόμενου αέρα 

1.4. Συστήματα έλεγχου υπερπλήρωσης 

1.5. Έλεγχος, ρυθμίσεις, βλάβες 

2. Συστήματα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων (ρίπων) βενζινομηχανής και 

πετρελαιομηχανής 

2.1. Κατασκευή και λειτουργία του αισθητήρα λάμδα – «λ»  

2.2. Κυκλώματα λειτουργίας του αισθητήρα λ 

2.3. Καταλυτικοί μετατροπείς 

2.4. Λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα – Χημικές αντιδράσεις 

2.4.1. Οξειδωτικές αντιδράσεις 



 
2.4.2. Αναγωγικές αντιδράσεις 

2.5. Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας 

2.5.1. Τοποθέτηση του καταλυτικού μετατροπέα στο αυτοκίνητο 

2.5.2. Έλεγχοι του καταλυτικού μετατροπέ 

2.6. Συστήματα έλεγχου NOx 

2.6.1. Συστήματα επαναφοράς καυσαερίων 

o Διάταξη και λειτουργία του συστήματος 

2.6.2. Συστήματα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου 

o Διάταξη και λειτουργία του συστήματος 

2.6.3. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (Diesel particle filter)  

2.6.4. Selective Catalytic Reduction – SCR 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Για το θεωρητικό μέρος η διδασκαλία θα γίνεται με διαλέξεις με τη βοήθεια 

πολυμέσων και προσομοιώτων, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 

τεχνολογίας. Για καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση, των υπό διδασκαλία 

θεμάτων, οι σπουδαστές θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα 

εποπτικά μέσα σε τομή. Το θεωρητικό μέρος στηρίζεται επίσης με ειδικό 

λογισμικό εγκατεστημένο σε Η/Υ μέσα από το οποίο προσφέρεται και η 

δυνατότητα e-learning για εξ-αποστάσεως μάθηση. 

Το εργαστηριακό μέρος θα διεξάγεται σε εργαστήριο μηχανικής αυτοκινήτων 

στο οποίο θα προσφέρεται αριθμός «νεκρών» μηχανών με στόχο να 

αποσυναρμολογηθούν, να ελεγχθούν για βλάβες με βάση το περιεχόμενο 

του μαθήματος και να επισκευαστούν από τους σπουδαστές. Παράλληλα, οι 

σπουδαστές θα αναλώσουν σημαντικό χρόνο στην διεξαγωγή ελέγχων 

διάγνωσης, ρυθμίσεων και επισκευών συντήρησης σε «ζωντανές» μηχανές. 
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Αξιολόγηση Αξιολόγηση Εργαστηρίου (παρατήρηση εκτέλεσης εργαστηριακής 
εργασίας και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης εργαστηριακών 
ασκήσεων) 

40% 



 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση εργασιών στο σπίτι και Ενδιάμεση 
Εξέταση) 

30% 

Τελική Εξέταση  30% 

Γλώσσα Ελληνική 

  


