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1.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι 

 

Ο αηζζεηήξαο ι ή αηζζεηήξαο νμπγόλνπ κνηάδεη εμσηεξηθά κε έλα 

κπνπδί. 

Είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζσιήλα ηεο εμάηκηζεο, πξηλ από ηνλ 

θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα. Ο αηζζεηήξαο απηόο αληρλεύεη ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ κνξίσλ ηνπ νμπγόλνπ ζηα θαπζαέξηα θαη πιεξνθνξεί ηελ  

ειεθηξνληθή κνλάδα αλ ην θαύζηκν κείγκα είλαη «θησρό» ή «πινύζην» 

 Όηαλ ην ζήκα πνπ ζηέιλεη ν αηζζεηήξαο ι ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνπ είλαη: 

 Α ) Κάησ από 250mV , ηόηε ην θαύζηκν κείγκα είλαη <θησρό>. 

 β) Πάλσ από 750mV , ηόηε ην κείγκα είλαη <πινύζην>. 

Έλα ειεθηξνληθό θύθισκα  -ζπγθξηηή- ζπγθξίλεη θάζε ζηηγκή ηελ ηάζε 

εμόδνπ ηνπ αηζζεηήξα κε κηα ζηαζεξή ηάζε 400mV ηελ νπνία δέρεηαη 

από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ. 

 Σν ζήκα εμόδνπ ηνπ αηζζεηήξα ι αμηνινγείηαη από ηνλ  "εγθέθαιν", 

ώζηε λα ξπζκίζεη απηόο ην κίγκα αέξα – βελδίλε θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαιύηεξε θαύζε, δηαηεξώληαο ηελ ηηκή ηνπ ι θνληά ζηε κνλάδα. 

 

2.Ση είλαη αηζζεηήξεο , πνηνο ν ξόινο ηνπο . Γξάςηε δύν αηζζεηήξεο  

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ απηνθηλήηνπ 

 

Οη αηζζεηήξεο είλαη ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ 

θπζηθέο κεηαβιεηέο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. 

Τπάξρνπλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί αηζζεηήξεο.  

Η έμνδνο ησλ αλαινγηθώλ αηζζεηήξσλ είλαη κία αλαινγηθή ειεθηξηθή 

ηάζε. 

ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα απηή κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθό ζήκα από έλα 

Αλαινγηθό ζε Ψεθηαθό κεηαηξνπέα. 

Η έμνδνο ησλ ςεθηαθώλ αηζζεηήξσλ είλαη έλα ςεθηαθό ζήκα πνπ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ακέζσο. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηινγή ελόο 

αηζζεηήξα είλαη ε γλώζε ησλ ηερληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αηζζεηήξεο πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ εθινγή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 



Οη θπξηόηεξνη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη: 

Ο αηζζεηήξαο νμπγόλνπ ή Λάκδα (ι).  

Απηόο κεηξάεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν ησλ ξύπσλ ζηελ εμάηκηζε. 

 Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ.  

Απηόο είλαη έλα ζεξκίζηνξ ηύπνπ ΝΣC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζην ζύζηεκα ςύμεο ηνπ θηλεηήξα. 

 

3.Ση γλσξίδεηε γηα ηα αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο αέξα 

εηζαγσγήο 

Επεηδή ε ππθλόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ  αέξα πνπ εηζέξρεηαη 

ζηνλ θηλεηήξα δεκηνπξγία ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ , δελ είλαη 

ζηαζεξή αιιά κεηαβάιιεηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Απηό ην 

κίγκα όηαλ ςεθαζηεί ζηνπο θπιίλδξνπο κπνξεί λα είλαη πινύζην 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πνιύ πησρό ζηηο ρακειέο. Απηό 

ην πξόβιεκα αληηκεησπίζηεθε κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ είζνδν 

ηνπ κεηξεηή αέξα ελόο αηζζεηήξα , ν νπνίνο αληρλεύεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. Ο αηζζεηήξαο απηόο 

πεξηιακβάλεη έλα ζεξκίζηνξ  NTC , Ο αηζζεηήξαο απηόο 

θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ηεο αληίζηαζεο ηνπ ζεξκίζηνξ πνπ 

πξνθαινύληαη από ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

εηζεξρόκελνπ αέξα. 

Απηέο νη κεηαβνιέο κεηαθξάδνληαη ζε ηάζε πνπ ζπγθξίλεηαη  

από θάπνηα  ηάζε αλαθνξάο ζηνλ εγθέθαιν πνπ απηόο κε ηελ 

ζεηξά ηνπ  κε ζήκα πνπ ζηέιλεη πξνθαιεί ηελ δηόξζσζε ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα ώζηε ην κίγκα αέξα – 

θαύζηκν λα είλαη ζηελ ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία 

 

4.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ απηόκαην δηαθόπηε 

 

Ο απηόκαηνο δηαθόπηεο ρξεζηκεύεη γηα λα ζπλδέεη θαη λα 

απνζπλδέεη ηελ γελλήηξηα κε ην ζπζζσξεπηή, αλάινγα κε ηελ 

ηηκή ηεο ηάζεο ηνπ παξαγόκελνπ, από ηελ γελλήηξηα , ξεύκαηνο. 

Όηαλ ε παξαγόκελε από ηελ γελλήηξία ηάζε είλαη κηθξόηεξε 

από  ηελ ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή, ν απηόκαηνο δηαθόπηεο 

δηαθόπηεη ην θύθισκα θόξηηζεο θαη απαγνξεύεη ηελ ξνή 

ξεύκαηνο από ην ζπζζσξεπηή  πξνο ηελ γελλήηξηα 

                                                                    



 

5.Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο απηόκαηνπο ξπζκηζηέο 

 

Οη απηόκαηνη ξπζκηζηέο ηύπνπ επαθήο θαη νη απηόκαηνη 

ξπζκηζηέο IC έρνπλ ηνλ ίδην αθξηβώο ζθνπό, λα πεξηνξίδνπλ 

δει. ην ξεύκα πνπ βγαίλεη από ηνλ ελαιιάθηε, κεηαβάιινληαο 

θαη ειέγρνληαο ην ξεύκα πεδίνπ, πνπ ξέεη κέζα από ην πελίν 

ηνπ ξόηνξα. 

 

6.Να γξάςεηε  ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

απηόκαησλ ξπζκηζηώλ κε ηξαλδίζηνξ  ζε ζρέζε κε ηνπο 

απινύο ξπζκηζηέο 

 

Οη απηόκαηνη ξπζκηζηέο έρνπλ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο απινύο ξπζκηζηέο 

1. κεγαιύηεξε αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο (επεηδή 

δελ έρνπλ θηλνύκελα κέξε), 

2. δελ θζείξνληαη θαη δελ απνξπζκίδνληαη εύθνια 

3. κηθξόηεξν βάξνο θαη όγθν 

4. επηηπγράλεηαη θαιύηεξε θόξηηζε ηεο  

κπαηαξίαο, αλεμάξηεηα από ηε ζεξκνθξαζία. 

5. έρνπκε απινπνίεζε  ζηηο θαισδηώζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θόξηηζεο.  

Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ ξπζκηζηή ζηνλ ελαιιαθηήξα, 

επηηπγράλνπκε ηελ ηαπηόρξνλε ςύμε ηνπο 

 

 

Μεηνλέθηεκα απηνύ ηνπ ηύπνπ ξπζκηζηώλ είλαη 

επαηζζεζία ηνπο ζε ππεξβνιηθά πςειέο ηάζεηο θαη 

ζεξκνθξαζίεο. 

 

7.ρνιηάζηε ηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ όηαλ ε γελλήηξηα Ε.Ρ 

παξάγεη ηάζε κεγαιύηεξε ηνπ 14,7 V, κηθξόηεξε  ηνπ 13,6 V 

θαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε είλαη θαλνληθή 

δει. κεηαμύ ησλ ηηκώλ 13,6 V  θαη 14,7 V 

 



Αλ ε γελλήηξηα Ε.Ρ. παξάγεη κεγαιύηεξε ηάζε, ε αηηία, 

ζπλήζσο, εληνπίδεηαη ζε ειαηησκαηηθό ξπζκηζηή ηάζεο, ζε 

αληηθαλνληθή ζύλδεζε ηεο γείσζεο κεηαμύ ξπζκηζηή θαη  

γελλήηξηαο Ε.Ρ. θαη ζε ειαηησκαηηθή θαισδίσζε κεηαμύ 

ξπζκηζηή θαη γελλήηξηαο Ε.Ρ. 

Αλ ε γελλήηξηα Ε.Ρ. παξάγεη κηθξόηεξε ηάζε, απηή 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αληηθαλνληθή ηάλπζε ή   γπάιηζκα ηνπ 

ηκάληα, ζε ειαηησκαηηθό ξπζκηζηή  ηάζεο, ζε ειαηησκαηηθό 

ελαιιαθηήξα ή  ζε θαθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ησλ 

ζπλδέζεσλ ησλ πόισλ ηνπ. 

Αλ ε γελλήηξηα Ε.Ρ παξάγεη θαλνληθή ηάζε,  

κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε ηε κέηξεζε ηεο ηάζεο  

εμόδνπ κε πιήξεο θνξηίν. 
 

                                                 

 

8.Να αλαθέξεηε ηα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη  ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ 

 
Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα είλαη : 

1. εξγάδνληαη ρσξίο αδξάλεηα θαη κε αμηνπηζηία γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα. Δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε γηα 50 000 έσο 60.000 ρικ  θαη 

παξαηείλνπλ ηελ  δσή ησλ ζπηλζεξηζηώλ θαηά 50% 

2. Κάλνπλ πην αθξηβή ηνλ έιεγρν ηεο αλάθιεμεο  (Ψεθηαθή επεμεξγαζία 

ζεκάησλ), γεγνλόο πνπ θάλεη αλεθηό έλα πην θησρό κείγκα 

βελδίλεο/αέξα κε απνηέιεζκα κηθξή νηθνλνκία ζηα θαύζηκα 

3. Δίλνπλ εύθνια μεθηλήκαηα ζηνλ θηλεηήξα θξύα πξσηλά. 

4. Λακβάλνπλ ππόςε πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο γηα ην ζσζηόηεξν 

ρξνληζκό, ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, σο αθόκε θαη ηε θζνξά ηνπ 

θηλεηήξα 

5. Δηαηεξνύλ ηελ ηάζε δεπηεξεύνληνο ζηαζεξή 

Σν θπξηόηεξν κεηνλεθηήκά ηνπο είλαη : 

Δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

Πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε ζέζεηο θαιά αεξηδόκελεο θαη καθξηά από 

πεγέο ζεξκόηεηαο 

 

9.Ση γλσξίδεηε γηα ηελ απηαλάθιεμε θαη ηη ηξόπν πξνηείλεηε 

γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ 

 



ηελ πεξίπησζε απηή, ν θηλεηήξαο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί παξ' όιν 

πνπ ν δηαθόπηεο αλάθιεμεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε OFF ( ιέκε όηη παίξλεη 

αλάπνδεο ζηξνθέο). 

Αίηηα: όζν πην ζθιεξή  είλαη ε νδήγεζε θαη όζν πην ρακεινύ βαζκνύ 

νθηαλίσλ είλαη ην θαύζηκν, ηόζν απμάλεη ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο 

απηαλάθιεμεο. 

Η απηαλάθιεμε δηαθέξεη από ηελ πξναλάθιεμε ζην όηη δελ ππάξρνπλ 

ζπκπηώκαηα, όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο γηαηί ην ζεκείν απηαλάθιεμεο 

βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκείν αλάθιεμεο. Σν πξόβιεκα εκθαλίδεηαη κεηά 

ην άλνηγκα (ζέζε OFF) ηνπ δηαθόπηε αλάθιεμεο. 

Θεξαπεία :έιεγρνο ηνπ αβάλο θαη ηνπ κείγκαηνο 

Ρύζκηζε ηνπ ξειαληί ζηηο ρακειόηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο 

Πξηλ ζηακαηήζνπκε ηνλ θηλεηήξα, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ηνλ 

αθήζνπκε λα ιεηηνπξγήζεη ιίγν ζην ξειαληί 

 

10.Ση γλσξίδεηε γηα ηα πεηξάθηα ή θξνπζηηθή θαύζε ηελ 

αηηία πνπ ηα πξνθαιεί , ηα ζπκπηώκαηα  θαη ηη ηξόπν 

πξνηείλεηε γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο 

 
Όηαλ αλαβαίλνπκε κηα αλεθόξα ρξεζηκνπνηώληαο κεγάιεο ζρέζεηο  

κεηάδνζεο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ πρ 3
ε
 ή 4ε, αθνύκε πνιινύο 

παξάμελνπο, ιεπηνύο, δηαπεξαζηηθνύο ήρνπο από ηνλ θηλεηήξα 

πνπ ηνπο ιέκε "πεηξάθηα". 

Η αλάθιεμε ηνπ κείγκαηνο μεθηλά θαλνληθά από ην ζπηλζήξα πνπ 

παξάγεη ν ζπηλζεξηζηήο θαη εμαπιώλεηαη. πρλά, όκσο, δεκηνπξγείηαη 

έλα θξνπζηηθό θύκα πνπ ζπξώρλεη θαη ζπκπηέδεη, όιν θαη ζε κηθξόηεξν 

ρώξν, ην άθαπζην κείγκα θαη δεκηνπξγεί κηθξνεθξήμεηο πνπ ηνλ ζόξπβν 

απηόλ ηνλ νλνκάδνπκε πεηξάθηα 

Αηηίεο: νη αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ απηήλ ηελ ηάζε ηνπ θαύζηκνπ γηα ηελ 

έθξεμε , είλαη ν αξηζκόο νθηαλίσλ, ν βαζκόο ζπκπίεζεο , ν ρξόλνο 

αλάθιεμεο, νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ρώξνπ θαύζεο 

πλέπεηεο: ηα πεηξάθηα πξνθαινύλ απώιεηα ηζρύνο θαη ππεξζέξκαλζε. 

Αλ ζπκβαίλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, πξνθαινύλ δεκηά ζηνλ 

θηλεηήξα ηδηαίηεξα ζηα έκβνια θαη ζηα θνπδηλέηα). 

Θεξαπεία: επηινγή θαπζίκνπ κε ζσζηό αξηζκό νθηαλίσλ . 

Ρύζκηζε ηεο πξνπνξείαο (αβάλο).  

Δελ είλαη θαθό, όπσο  πηζηεύεηαη, λα ρξεζηκνπνηνύκε βελδίλε κε πςειό 

αξηζκό νθηαλίσλ ζε  θηλεηήξεο ρακειήο ζπκπίεζεο 

 

11.Να αλαθέξεηε ηηο θύξηεο κνλάδεο  ελόο ζπκβαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαζώο θαη ηνλ ζθνπό πνπ εμππεξεηεί 

θάζε κνλάδα 



 

12.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζηή 

 

13.Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ 

 

14.Αλάινγα κε ηνλ ηύπν εκπινθήο λα αλαθέξεηε   ηνπο  

δηάθνξνπο ηύπνπο εθθηλεηώλ 

 

15.Από  πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ηθαλόηεηα θόξηηζεο 

ελόο ζπζζσξεπηή ζε παξνρή ξεύκαηνο 

 

16.Πόζα είδε δνθηκαζηηθώλ ιπρληώλ ππάξρνπλ? ε ηη 

ρξεζηκεύεη ε θάζε κηα? Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη θαηά ηηο ρξήζε ηνπο 
 

 

 

 

 

 

1.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι 

 

 

2.Ση είλαη αηζζεηήξεο , πνηνο ν ξόινο ηνπο . Γξάςηε δύν 

αηζζεηήξεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ απηνθηλήηνπ 
 

3.Ση γλσξίδεηε γηα ηα αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο αέξα 

εηζαγσγήο 

 

4.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ απηόκαην δηαθόπηε 

 

                                                                    

 

5.Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο απηόκαηνπο ξπζκηζηέο 

 

 



6.Να γξάςεηε  ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

απηόκαησλ ξπζκηζηώλ κε ηξαλδίζηνξ  ζε ζρέζε κε ηνπο 

απινύο ξπζκηζηέο 

 

7.ρνιηάζηε ηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ όηαλ ε γελλήηξηα Ε.Ρ 

παξάγεη ηάζε κεγαιύηεξε ηνπ 14,7 V, κηθξόηεξε  ηνπ 13,6 V 

θαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε είλαη θαλνληθή 

δει. κεηαμύ ησλ ηηκώλ 13,6 V  θαη 14,7 V 
 

                                                 

 

8.Να αλαθέξεηε ηα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη  ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ 

 

 

9.Ση γλσξίδεηε γηα ηελ απηαλάθιεμε θαη ηη ηξόπν πξνηείλεηε 

γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ 

 

 

10.Ση γλσξίδεηε γηα ηα πεηξάθηα ή θξνπζηηθή θαύζε ηελ 

αηηία πνπ ηα πξνθαιεί , ηα ζπκπηώκαηα  θαη ηη ηξόπν 

πξνηείλεηε γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο 

 
 

11.Να αλαθέξεηε ηηο θύξηεο κνλάδεο  ελόο ζπκβαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαζώο θαη ηνλ ζθνπό πνπ εμππεξεηεί 

θάζε κνλάδα 

 

12.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζηή 

 

13.Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ 

 

14.Αλάινγα κε ηνλ ηύπν εκπινθήο λα αλαθέξεηε   ηνπο  

δηάθνξνπο ηύπνπο εθθηλεηώλ 

 

15.Από  πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ηθαλόηεηα θόξηηζεο 

ελόο ζπζζσξεπηή ζε παξνρή ξεύκαηνο 



 

16.Πόζα είδε δνθηκαζηηθώλ ιπρληώλ ππάξρνπλ? ε ηη 

ρξεζηκεύεη ε θάζε κηα? Πνηεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη θαηά ηηο ρξήζε ηνπο 
 

 

 
 

 
 


