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ΜΖΥΑΝΔ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΖ ΗΗ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

α. Σσζηό 

β. Σσζηό 

γ. Λάζνο 

δ. Σσζηό 

ε. Λάζνο 

Α2.  

1-γ 

2-ζη 

3-α 

4-ε 

5-β 

ζειίδα 214 

 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1 

α)Τελ εθηόλσζε ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο 

β)Τελ απνθπγή ηεο δηαξξνήο θαπζίκνπ από ηελ ηάπα γεκίζκαηνο ζε 

πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

γ)ηελ απνθπγή ηεο δηαξξνήο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζε θίλεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε δξόκνπο κε κεγάιεο θιείζεηο, ζε απόηνκεο ζηξνθέο θαη 

απόηνκα ζηακαηήκαηα. ζει 69 

Β2. 

1) Σπζηήκαηα ςεθαζκνύ κνλνύ ζεκείνπ 

2) Σπζηήκαηα ςεθαζκνύ πνιιώλ ζεκείσλ. 

Σηελ πξώηε πεξίπησζε ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ πξνο όινπο ηνπο 

θπιίλδξνπο γίλεηαη από έλα κπεθ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αθξηβώο 

επάλσ από ηελ πεηαινύδα ηνπ γθαδηνύ. 

Σηνπο ηεηξαθύιηλδξνπο θηλεηήξεο ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα ςεθαζκνύ 

κε έλα κπεθ, ελώ ζηνπο θηλεηήξεο V6 θαη V8 ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα 

ςεθαζκνύ κε δύν κπεθ θαη κε δύν πεηαινύδεο πνπ ζπλδένληαη κε 

θνηλό άμνλα. ζει 66 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

Α) Ηιεθηξνληθή αλάθιεμε κε δηαλνκέα, παικνγελλήηξηα θαη κεραληζκό 

κεηαβνιήο ηνπ αβαλο. 

Β) Ηιεθηξνληθή αλάθιεμε κε κεραληθό δηαλνκέαο, αηζζεηήξεο θαη 

εγθέθαιν. 

Γ) Ηιεθηξνληθή αλάθιεμε ρσξίο δηαλνκέα.  ζει 103 

 



 

 

Γ2. 

Η βαζηθή δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ ζην ζύζηεκα LH-getronic 

ππνινγίδεηαη: 

α) από ην ζεκείν κέηξεζεο ηνπ θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα(ππνπίεζε 

πνιιαπιήο θαη κέηξεζε κάδαο αέξα θαη 

β)από ην ζήκα ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα  ζει 100 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τα ζπζηήκαηα EDC απνηεινύληαη από  

1)Τνπο αηζζεηήξεο 

2)Τε κνλάδα ειέγρνπ(ειεθηξνληθόο εγθέθαινο) 

3)Τνπο ελεξγνπνηεηέο(ξπζκηζηηθά εμαξηήκαηα) 

Γ2. 

1)Καθή ιεηηνπξγία ηεο αλάθιεμεο(ραιαζκέλα κπνπδί, ειαηησκαηηθά 

κπνπδνθαιώδηα, κηθξνδηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θιπ) από 

ηελ νπνία άθαπζην κείγκα θαηαιήγεη ζηνλ θαηαιύηε.) 

2) Παξαηεηακέλε ξπκνύιθεζε κε δεζηό θηλεηήξα ζηελ πξνζπάζεηα λα 

εθθηλήζνπκε έλα όρεκα, πνπ παξνπζηάδεη βιάβε ή είλαη 

θαθνζπληεξεκέλν. 

3)Χξήζε κνιπβδνύρσλ θαπζίκσλ 

4)Δμσηεξηθά ρηππήκαηα ζην θέιπθνο ηνπ θαηαιύηε (από πέηξεο) πνπ 

νδεγνύλ ζην ζπάζηκν ηνπ θεξακηθνύ κνλόιηζνπ. ζει 158 

 

Δπηκέιεηα: Τνγθνύξε Μ. 


