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Μονάδα μέτρησης της διαδρομής του πιστονιού. Όταν αυτό είναι στο ανώτατο νεκρό σημείο τότε 

θεωρούμε ότι είναι στις 0 μοίρες. 

 

Σύστημα που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο από αισθητήρες. Τα δεδομένα συλλέγονται και το CATS 

επιβλέπει το οδηγικό στιλ και τις συνθήκες του οδοστρώματος προσαρμόζοντας ανάλογα την 

ανάρτηση ανά τροχό. 
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα που χρησιμοποιεί το ABS για να περιορίζει τη δύναμη 

φρεναρίσματος όταν το όχημα βρίσκεται σε στροφή και να αποτρέπει φαινόμενα υποστροφής 

ή υποστροφής αυτού. 

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας κίνησης του οχήματος. 

 

   

 

 

Αεροδυναμικός συντελεστής. 

Αεροδυναμικός συντελεστής. 

http://www.caroto.gr/2011/02/22/cd/
http://www.caroto.gr/2011/02/22/cx/
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Το συγκεκριμένο ακρωνύμιο χρησιμοποιεί η Aston Martin για το σύστημα πέδησης με κεραμικά 

δισκόφρενα. 

 

Σύστημα άμεσου ψεκασμού πετρελαίου με κοινό διακλαδωτή. Η ονομασία διαφέρει από 

κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλά περιγράφει τον ίδιο τρόπο τροφοδοσίας καυσίμου. 
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Σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης μεταβαλλόμενης πίεσης. 

Σύστημα άμεσου ψεκασμού βενζίνης. 
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Καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. 

 

Γαλλική μονάδα μέτρησης τις ισχύος του κινητήρα. (1 ch=736 W ή 1kW=1,36 ch). Αν δούμε ξεχωριστά 

τις λέξεις από τα γαλλικά έχουμε η πρώτη είναι άλογο και η δεύτερη ατμός, που όταν τις 

συναντήσουμε μαζί μεταφράζονται  ως ιπποδύναμη. 
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Το Collision Imminent Braking (CIB) επιβραδύνει αυτόματα το όχημα εάν ανιχνευτεί κίνδυνος 

σύγκρουσης. 

 
 

Σύστημα που προβλέπει την πιθανότητα επερχόμενης σύγκρουσης και προειδοποιεί τον οδηγό 

ενώ επενεργεί και στα φρένα να τη αποφύγει ή να μειώσει τις συνέπειες και σφίγγει τις ζώνες 

ασφαλείας των επιβατών. 

 

Συμπιεσμένο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. 
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Οι δύο τελευταίες κολόνες του αμαξώματος. Οι μεσαίες είναι οι B-pillars και οι εμπρός κολόνες 

είναι οι A-pillars. 

Σύστημα μεταβλητής γωνίας των εκκεντροφόρων. 



   ΜΑΘΗΜΑ:    ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ

Σμήματα: BΟΧΗΜΑΣΩΝ & ΓΟΧΗΜΑΣΩΝ  ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗ   ΠΕ 12.04 

Τα λογότυπα που σηματοδοτούν τις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις των Hyundai-KIA. 

 

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος στο αυτοκίνητο. Οι προδιαγραφές είναι κοινές σε 

όλους τους κατασκευαστές. 

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα που, χάρη σε έναν αλγόριθμο, υπολογίζει τη δύναμη σε μια 

σύγκρουση και ανάλογα δίνει εντολή να ανοίξουν οι αερόσακοι ή όχι. 
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Σύστημα που μπλοκάρει το κεντρικό διαφορικό. 

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης. 
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Σύστημα συνεχώς μεταβαλλόμενου χρονισμού των βαλβίδων. 

Σύστημα μεταβαλλόμενης ροής του αέρα στους κυλίνδρους. 
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Σύστημα συνεχώς μεταβαλλόμενου χρονισμού των βαλβίδων. 

Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης που επενεργεί και στα φρένα για να τη αποφύγει ή να 

μειώσει τις συνέπειες. 

 

 

 


