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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ∆ΥΟ (2)

ΘΕΜΑ A
Α1. 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. Στους πετρελαιοκινητήρες το καύσιμο μείγμα
αυταναφλέγεται.
β. Ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων δεν επιτρέπει τη
διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις
στροφές του κινητήρα.
γ. Ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας (TPS) ανιχνεύει τη
μηχανική κίνηση της πεταλούδας του γκαζιού και τη
μετατρέπει σε ηλεκτρική τάση.
δ. Το σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων ελέγχεται
από τον εγκέφαλο του συστήματος που ανοιγοκλείνει
τη βαλβίδα ελέγχου EGR και κατά συνέπεια ελέγχει
τη διέλευση των καυσαερίων προς την πολλαπλή
εισαγωγής.
ε. Το Ο 2 και το CO 2 είναι ρύποι.
Μονάδες 15
Α2. Τι ονομάζεται χρόνος σε έναν κινητήρα;
ΘΕΜΑ B
B1. Να αναφέρετε τα
υπερσυμπιεστών.
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B2. Να αναφέρετε τα βασικά αίτια της προανάφλεξης του
μείγματος καυσίμου.
Μονάδες 17
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι προσδιορίζει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
ψεκασμού σε έναν κινητήρα TDI (κινητήρα turbo diesel
άμεσου ψεκασμού);
Μονάδες 16
Γ2. Να
αναφέρετε,
ονομαστικά,
τους
τύπους
των
παλμογεννητριών,
που
χρησιμοποιούνται
στην
ηλεκτρονική ανάφλεξη.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα του οξειδωτικού
καταλύτη.
Μονάδες 10
∆2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, από τι αποτελείται το
σύστημα εισαγωγής και μέτρησης αέρα στο σύστημα
ψεκασμού L-Jetronic.
Μονάδες 15
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2.

3.
4.
5.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να
γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε
μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό
ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή.
Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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