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Βαθμολογία η οποία αφορά στον τραυματισμό ενός επιβάτη σε περίπτωση ατυχήματος. Η 

βαθμονόμηση γίνεται από το 1 (επιφανειακό τραύμα) μέχρι το 6 (πρόκληση εσωτερικής αιμορραγίας 

με ρήξη της αορτής) και λαμβάνεται υπόψη από τους κατασκευαστές για τη βελτίωση της παθητικής 

ασφάλειας των οχημάτων. 

Ονομασία του συστήματος ελέγχου της σταθερότητας του οχήματος από τη Mitsubishi. 
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Υποβοήθηση πέδησης με μηχανικό τρόπο. 

 
 

Κινητήρας μεταβλητής συμπίεσης. 

 

Πρωτότυπος κινητήρας που διαθέτει δύο αυλούς εισαγωγής (αντί για έναν) ανά κύλινδρο. Οι αυλοί 

είναι σε ελικοειδή διάταξη και δημιουργούν καλύτερο στροβιλισμό. Η καύση γίνεται σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία ενώ σημαντικό ποσοστό της προς καύσης ποσότητας είναι ανακυκλωμένο από τα 

καυσαέρια, μειώνοντας τους εκπεμπόμενους ρύπους και ιδίως τα οξείδια του αζώτου. 

http://www.caroto.gr/2011/03/07/mce-5/
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Υβριδικό σύστημα παράλληλης διάταξης. 

 

Καύση σε χαμηλή θερμοκρασία και με υψηλό ποσοστό καυσαερίων στον θάλαμο για να τη μείωση 

των οξειδίων του αζώτου και των μικροσωματιδίων. 
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Σύστημα για την παραμετροποίηση συστημάτων στα μοντέλα της Audi. 

 

Ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ οδηγού και μηχανής (αυτοκινήτου εν 

προκειμένω). Παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός έλεγχος του γκαζιού, ο αυτόματος κλιματισμός, οι φωνητικές 

εντολές στο ραδιόφωνο, κ.λπ. 
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Μέθοδος μέτρησης της τυποποιημένης κατανάλωσης ενός οχήματος η οποία εφαρμόστηκε 

από την 1η Ιανουαρίου 2000 όταν ίσχυσε η νόρμα «Euro 3». 

 

Σύστημα bus το οποίο έχει σχεδιαστεί για την επικοινωνία των multimedia εφαρμογών. Βασίζεται στην 

τεχνολογία CAN. 

Μίλια ανά ώρα. Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο Αγγλοσαξονικό μετρικό σύστημα. 1 

mph=1,609 km/h. 
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Μίλια ανά γαλόνι . Μονάδα μέτρησης της μέσης κατανάλωσης του οχήματος στο Αγγλοσαξονικό 

μετρικό σύστημα. Ωστόσο υπάρχει διαφορά στην ποσότητα του Βρετανικού γαλονιού (=4,546 λίτρα) 

και του Αμερικανικού (3,785 λίτρα). 

Όχημα «ενός όγκου» ή όχημα πολλαπλών χρήσεων. Ο όρος «πολυμορφικό» “έχει λανθασμένα 

επικρατήσει αλλά χρησιμοποιείται ευρέως στην εγχώρια αγορά για να περιγράψει τα 

συγκεκριμένου τύπου μοντέλα. 
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Αμορισέρ που μεταβάλλεται η σκληρότητα τους χάρη στο μαγνητορροϊκό υγρό που υπάρχει σε 

αυτό (σχετικό άρθρο). 

Σύστημα παθητικής ασφάλειας. 
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Σύστημα «Start/Stop». 

Σύστημα το οποίο αυξάνει τις στροφές του κινητήρα σε «κατέβασμα» ταχύτητας για να αποτρέπεται 

το μπλοκάρισμα των τροχών. 

Το MSP είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει τέσσερα διαφορετικά συστήματα 

σε συνδυασμό: την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα (ECU και MSR), το σύστημα ελέγχου της 

πρόσφυσης των τροχών (ASR), τον κινητήρα και τα φρένα (EBD και ABS). Το MSP εμφανίστηκε στα 

μοντέλα της Maserati το 2004 και είναι βασικός εξοπλισμός από το μοντέλο GranSport. 

 


