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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

ÈÅ

Α2.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Απόλυτη πίεση ενός αερίου είναι το άθροισµα της ατµοσφαιρικής και της
µανοµετρικής πίεσης.
β. Οι στροβιλοσυµπιεστές έχουν καθυστερηµένη ανταπόκριση σε γρήγορες
αλλαγές στροφών του κινητήρα.
γ. Κατά τη φάση της επιτάχυνσης ενός κινητήρα έχουµε µείωση των CO,
µείωση των NOx καθώς και µείωση των HC.
δ. Ο εγκέφαλος ενός πετρελαιοκινητήρα δέχεται πληροφορίες από τους
ενεργοποιητές, για τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.
ε. Ένας κινητήρας TDI (κινητήρας turbo diesel άµεσου ψεκασµού) έχει µικρό
κόστος συντήρησης και µειωµένες πιθανότητες εµφάνισης βλαβών, σε
σχέση µε έναν συµβατικό πετρελαιοκινητήρα.
Μονάδες 15
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 από τη στήλη Α
και δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε και στ της στήλης Β που δίνει τη
σωστή αντιστοίχιση. Σηµειώνεται ότι ένα γράµµα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
Στήλη Α
1. Εργαζόµενη ουσία
2. Αυτορρυθµιζόµενες βαλβίδες
3. Είδος παλµογεννήτριας
4. OBD
5. Σύστηµα Common-Rail

Στήλη Β
α. Σύστηµα διάγνωσης βλαβών
β. ∆υνατότητα υψηλών πιέσεων
ψεκασµού
γ. Με οπτικό αισθητήρα
δ. Καύσιµο µείγµα
ε. Με βηµατικό κινητήρα
στ. Ρύθµιση διακένου
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Να αναφέρετε (χωρίς να περιγράψετε) ποιες διεργασίες περιλαµβάνει ο πρώτος
χρόνος του (θεωρητικού) κύκλου λειτουργίας µιας δίχρονης πετρελαιοµηχανής
και ποιες διεργασίες ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας αυτής.
Μονάδες 13

Β2.

Να αναφέρετε από ποια υποσυστήµατα αποτελείται το µηχανικό σύστηµα
ψεκασµού K-Jetronic.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Γ2.

Από ποιους αισθητήρες δέχεται πληροφορίες ο εγκέφαλος, για τον υπολογισµό
και τη ρύθµιση της ανάφλεξης;
Μονάδες 16
Ποιος είναι ο σκοπός του συστήµατος θετικού εξαερισµού του
στροφαλοθαλάµου;
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Να αναφέρετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αντλίες ψεκασµού του
πετρελαίου.
Μονάδες 12
Να εξηγήσετε πως εργάζεται το σύστηµα µεταβολής της κίνησης των
βαλβίδων (Honda), το οποίο αποτελείται από τρία κοκοράκια, στις χαµηλές
αλλά και στις υψηλές στροφές του κινητήρα.
Μονάδες 13

ÈÅ

∆2.
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Β1.
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