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αρηλίδεο πκεώλ 

Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 

 

Εξσηήζεηο γηα ην δηαγώληζκα  πζηήκαηα Ειέγρνπ 

απηνθηλήηνπ 

 

 
1.Πνηεο θάζεηο ( ρξόλνπο) πεξηιακβάλεη ν θύθινο ιεηηνπξγίαο : 

α) ελόο βελδηλνθηλεηήξα θαη  

β) ελόο πεηξειαηνθηλεηήξα  

 

Απάληεζε 

Η ζεηξά απηή ησλ δηαδηθαζηώλ, νλνκάδεηαη θύθινο ιεηηνπξγίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

θάζεηο (ρξόλνπο) : 

 

Α) Βελδηλνθηλεηήξεο 

1. Εηζαγσγή κίγκαηνο αέξα-βελδίλεο. 

2. Σπκπίεζε κίγκαηνο αέξα-βελδίλεο. 

3.Αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο αέξα - βελδίλεο (από ηνλ ζπηλζήξα ηνπ 

κπνπδί)-θαύζε θαη εθηόλσζε ησλ θαπζαεξίσλ. 

4.Εμαγσγή θαπζαεξίσλ. 

 

Β) Πεηξειαηνθηλεηήξεο 

1.Εηζαγσγή κόλν αέξα. 

2.Σπκπίεζε αέξα. 

3. Έγρπζε θαη απηαλάθιεμε ηνπ πεηξειαίνπ, θαύζε, εθηόλσζε. 

4. Εμαγσγή θαπζαεξίσλ. 

 

2. Πεξηγξάςηε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ηεηξάρξνλνπ 

βελδηλνθηλεηήξα  

Απάληεζε 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο θαύζεο ηνπ κίγκαηνο θαη ηεο παξαγσγήο ηεο 

θηλεηήξηαο δύλακεο, γίλεηαη κέζα ζην ρώξν ησλ θπιίλδξσλ ηνπ 

θηλεηήξα. Ο ρώξνο απηόο ιέγεηαη ζάιακνο θαύζεο.  

Κάζε θύιηλδξνο έρεη ηνπιάρηζηνλ κία βαιβίδα εηζαγσγήο θαη κία 

βαιβίδα εμαγσγήο. Από ηε βαιβίδα εηζαγσγήο εηζέξρεηαη ην θαύζηκν 

κίγκα 

ζην ζάιακν θαύζεο ηνπ θπιίλδξνπ θαη από ηε βαιβίδα εμαγσγήο 

εμέξρνληαη ηα θαπζαέξηα. 



 2 

Από ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε είζνδνο ηνπ θαπζίκνπ κίγκαηνο από ηε 

βαιβίδα εηζαγσγήο ζηνλ θύιηλδξν, κέρξη λα ηειεηώζεη ε εμαγσγή ησλ 

θαπζαεξίσλ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πιήξεο θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα 

 

3) Πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο βιαβώλ ζην απηνθίλεην  

Απάληεζε 

Μία ζεηξά δηαδηθαζηώλ, πνπ κπνξνύκε σζηόζν λα εθαξκόδνπκε ζε θάζε 

πεξίπησζε, είλαη ε εμήο : 

 1. Αθνύκε κε πξνζνρή ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ην απηνθίλεην θαη κέζα από εξσηήζεηο, πνπ θάλνπκε ζηνλ 

νδεγό, πξνζπαζνύκε λα εληνπίζνπκε επαθξηβώο ηε βιάβε. 

2. Σθεπηόκαζηε ηηο πηζαλέο πεξηπηώζεηο βιάβεο, βνεζνύκελνη από ηελ 

πείξα καο θαη κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ από ηνλ νδεγό. 

3. Εθηεινύκε ηνλ θαηάιιειν δηαγλσζηηθό έιεγρν, όζν κπνξνύκε πην 

γξήγνξα θαη κε ηελ ελδεηθλπόκελε δηαγλσζηηθή ζπζθεπή. 

4. Αθνύ είκαζηε ζίγνπξνη όηη έρνπκε εληνπίζεη ηε βιάβε, ηελ 

απνθαζηζηνύκε θαη ζπγρξόλσο εθηεινύκε θάζε άιιε εξγαζία πνπ ζα 

κπνξνύζε λα πξνιάβεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. 

5. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία ην απηνθίλεην θαη παξαηεξνύκε αλ έρεη 

απνθαηαζηαζεί ε βιάβε θαη αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε πξνβιεπόκελε 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

 

4) Ση είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία θαπζίκνπ . 

Πσο νξίδεηαη ν ιόγνο ιάκδα 

Πόηε έλα κίγκα αέξα –βελδίλεο ιέγεηαη θησρό θαη πόηε πινύζην  

Απάληεζε 

Τν θαύζηκν κίγκα ζηνπο βελδηλνθηλεηήξεο, απνηειείηαη από βελδίλε θαη 

αηκνζθαηξηθό αέξα, ζε νξηζκέλε αλαινγίά. Η αλαινγία πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ηέιεηα θαύζε, νλνκάδεηαη ζηνηρεηνκεηξηθή  αλαινγία  

Σηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, όπνπ ην θνξηίν 

ηνπ θαη νη ζηξνθέο ηνπ κεηαβάιινληαη ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα, 

ώζηε λα πθίζηαηαη πάληα ε ζηνηρεηνκεηξηθή ζρέζε. 

Οξίδνπκε  σο ιόγν ιάκδα ην πειίθν ηεο πνζόηεηαο ηνπ αέξα πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ζάιακν θαύζεο ηνπ θηλεηήξα πξνο ηελ ζεσξεηηθά 

απαηηνύκελε 

Αλ ε πξαγκαηηθή πνζόηεηα ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα είλαη 

κηθξόηεξε από ηε ζεσξεηηθά απαηηνύκελε (ι< 1, ηόηε ην θαύζηκν κίγκα 

είλαη πινύζην 

Αλ ε πξαγκαηηθή πνζόηεηα ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα είλαη 

κεγαιύηεξε από ηε ζεσξεηηθά απαηηνύκελε (ι> 1), ηόηε ην θαύζηκν 

κίγκα είλαη θησρό. Ο ιόγνο ιάκδα επεξεάδεη άκεζα ηελ απόδνζε ηνπ 

θηλεηήξα θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ.. 
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5) Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο θαύζεο ηνπ 

θαύζηκνπ κίγκαηνο αέξα – βελδίλεο  

Απάληεζε 

1 Η πνηόηεηα ηεο θαύζεο επεξεάδεηαη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο : 

1. Τν βαζκό ζπκπίεζεο, 

2. Τελ πνηόηεηα ηνπ θαπζίκνπ, 

3. Τν ζηξνβηιηζκό ηνπ κίγκαηνο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ζηελ πνιιαπιή 

εηζαγσγήο, 

4. Τν ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ θαύζεο, 

5. Τελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (επηηάρπλζε, 

επηβξάδπλζε), 

6. Τν θνξηίν ηνπ θηλεηήξα, 

7. Τελ θαηάζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο (πςόκεηξν, ζεξκνθξαζία, πγξαζία). 

 

6) Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζπζζσξεπηή ρσξίο ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε έλα ζπζζσξεπηή 

ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο 
 

7) Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε ύπαξμε ξπζκηζηή θόξηηζεο ζην ζύζηεκα 

θόξηηζεο? Γξάςηε ηνπο δύν βαζηθνύο ηύπνπο ησλ ξπζκηζηώλ θόξηηζεο. 

Πεξηγξάςηε ηελ ρξεζηκόηεηα  ελόο από ηνπο δύν ηύπνπο 

 

8. Από πνηα θύξηα κέξε απνηειείηαη ε κνλάδα ηεο ειεθηξνληθήο 

αλάθιεμεο  θαη πνηνη νη βαζηθνί ηύπνη ησλ ζπζηεκάησλ 

ζθαλδαιηζκνύ 
 

Μία από ηηο πξώηεο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο  ζην 

απηνθίλεην ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο ζην ζύζηεκα 

αλάθιεμεο, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ην ζύζηεκα ησλ πιαηηλώλ . 

Τα θύξηα κέξε ηεο κνλάδαο απηήο είλαη: 

Α. Τν ζύζηεκα ζθαλδαιηζκνύ. 

Β. Η ειεθηξνληθή κνλάδα ελίζρπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο κε ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη ην πξσηεύνλ ηύιηγκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηή. 

Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο ηα ζπζηήκαηα 

ζθαλδαιηζκνύ δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθνύο ηύπνπο: 

α . Επαγσγηθνύ ή καγλεηηθνύ ηύπνπ. 

β . Τύπνπ Hall. 
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9. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζθαλδαιηζκνύ 

επαγσγηθνύ ή καγλεηηθνύ ηύπνπ. 

 

Τν ζύζηεκα ηνπ επαγσγηθνύ ή καγλεηηθνύ ζθαλδαιηζηή 

 ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζην δηαλνκέα, ζηε ζέζε όπνπ ζηα ζπκβαηηθά 

ζπζηήκαηα αλάθιεμεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ην ζύζηεκα δηαθνπήο ηεο 

ρακειήο ηάζεο (πιαηίλεο). Απνηειείηαη από έλα κηθξό πελίν, ηα άθξα 

ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε δύν αθξνδέθηεο, πνπ πξνεμέρνπλ από 

ην δηαλνκέα, θαη έλαλ "ζθαλδαιηζηή". Ο ζθαλδαιηζηήο" είλαη έλαο 

δίζθνο, ν νπνίνο θέξεη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ αθίδεο, ίζεο ζε αξηζκό κε 

ηνπο θπιίλδξνπο ηνπ θηλεηήξα θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ άμνλα ηνπ 

δηαλνκέα. 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθαλδαιηζκνύ ηύπνπ Hall βαζίδεηαη ζην 

θαηλόκελν Hall 

 

10. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο; 

 

Μία ειεθηξνληθή κνλάδα ξπζκίδεη ην ξεύκα πξνο ηνλ 

πνιιαπιαζηαζηή έηζη, ώζηε λα παξέρεη ηνλ επηζπκεηό ζπηλζήξα ζηνπο 

αλαθιεθηήξεο ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη ζην 

ζσζηό ρξόλν. 

Η ειεθηξνληθή κνλάδα ηεο αλάθιεμεο πιεξνθνξείηαη από ηνπο 

αηζζεηήξεο γηα θνξηίν θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη αλαδεηά από ηε 

κλήκε ηελ θαηάιιειε γσλία αλάθιεμεο.  

Η ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αλάθιεμεο θαη ςεθαζκνύ 

νδήγεζε ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηνπο ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο 

ζπλδπαζκέλεο αλάθιεμεο-ηξνθνδνζίαο, πνπ ειέγρεηαη από κηα 

ειεθηξνληθή κνλάδα (εγθέθαιν). 

Η κνλάδα αμηνινγεί ηελ πιεξνθνξία απηή ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζηξνθέο 

ηνπ θηλεηήξα, γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε γσλία Νηηνύει από έλαλ 

αληίζηνηρν ράξηε, πνπ έρεη απνζεθεπκέλν ζηε κλήκε ηεο. 

 

11.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: 
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 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. 

 Τν 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. 

 

12.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. 

Υπάξρνπλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί αηζζεηήξεο.  

Η έμνδνο ησλ αλαινγηθώλ αηζζεηήξσλ είλαη κία αλαινγηθή ειεθηξηθή 

ηάζε. 

Σηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα απηή κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθό ζήκα από έλα 

Αλαινγηθό ζε Χεθηαθό 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 ΝΤC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζην ζύζηεκα ςύμεο ηνπ θηλεηήξα. 

 

13.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 
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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 

 

14.ε ηη δηαθέξεη έλα ζπκβαηηθό θακππξαηέξ από έλα θακππξαηέξ 

πνπ ειέγρεηαη ζπκβαηηθά 

 
ηα ζπκβαηηθά θαξκππξαηέξ  

Η αλαινγία κίγκαηνο  αέξα – βελδίλεο παξακέλεη ζηαζεξή , ζε όιεο ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα 

Η ξύζκηζε ηεο αλαινγίαο ηνπ κίγκαηνο , κπνξεί λα γίλεη κόλν όηαλ ην 

απηνθίλεην είλαη ζε αθηλεζία 

Η ζέζε ηεο πεηαινύδαο γθαδηνύ ειέγρεηαη κεραληθά από ηελ ζέζε ηνπ 

πεηαιηνύ ηνπ γθαδηνύ 

ηα ειεθηξνληθά θαξκππξαηέξ  

Η ζέζε ηεο πεηαινύδαο γθαδηνύ ξπζκίδεηαη από έλα βεκαηηθό θηλεηήξα 

Η ζέζε ηεο πεηαινύδαο γθαδηνύ δίλεηαη από ηελ έμνδν ελόο 

πεξηζηξνθηθνύ πνηελζηόκεηξνπ 

Ο έιεγρνο ηνπ γίλεηαη από ηελ Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Ειέγρνπ. Απηή 

ΗΜΕ ξπζκίδεη θαη ην ξειαληί 

 

15.Ση γλσξίδεηε γηα ηα ζπζηήκαηα ςεθαζκνύ θαπζίκνπ. 

Γηαηί πξνηηκνύληαη από ηα θακππξαηέξ ηα ζπζηήκαηα απηά.  

ρνιηάζηε ηηο δύν βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ςεθαζκό θαπζίκνπ 

 

Τα ζπζηήκαηα ςεθαζκνύ θαπζίκνπ  παξέρνπλ ζηνλ θηλεηήξα ην 

απαηηνύκελν θάζε ζηηγκή κίγκα. Πξνηηκνύληαη από θαξκππξαηέξ γηαηί 

πιενλεθηνύλ, ζε νηθνλνκία, απόδνζε, ρξεζηηθόηεηα θαη κεησκέλε 

εθπνκπή θαπζαεξίσλ. Απηά κπνξνύλ λα ηξνθνδνηνύλ θάζε θνξά 

αθξηβώο ην απαηηνύκελν  κίγκα κε ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

εθπνκπήο ξύπσλ. 

Υπάξρνπλ δύν βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ςεθαζκό θαπζίκνπ νη νπνίεο  

είλαη: 

Α. Ο ςεθαζκόο ελόο ζεκείνπ 

Σε απηήλ ηε δηάηαμε ν ςεθαζηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο αθξηβώο επάλσ 

από ηελ πεηαινύδα ηνπ γθαδηνύ. Τν θαύζηκν δηνρεηεύεηαη ζηελ 

πνιιαπιή εηζαγσγήο κε δηαθνπηόκελν ςεθαζκό γηα όινπο ηνπο 

θπιίλδξνπο 

Β.Ο ςεθαζκόο πνιιώλ ζεκείσλ 

 Φξεζηκνπνηείηαη έλαο ςεθαζηήξαο γηα θάζε έλα θύιηλδξν ηνπ θηλεηήξα. 
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16.Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

κεραληθνύ ειεγρόκελνπ ςεθαζκνύ 
Τν θύξην κεηνλέθηεκα ηνπ κεραληθά ειεγρόκελνπ ςεθαζηήξα είλαη όηη νη 

θηλήζεηο όισλ ησλ ςεθαζηήξσλ είλαη άκεζα κεραληθά ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο ζέζεηο ησλ πηζηνληώλ. Έηζη δελ κπνξεί λα 

ειέγρεηαη ε πνζόηεηα πνπ ςεθάδεη ν θάζε έλαο ςεθαζηήξαο ρσξηζηά. 

Τν θύξην πιενλέθηεκά ηνπ είλαη όηη δελ απαηηνύληαη πςειέο πηέζεηο ζηηο 

ζσιελώζεηο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. 

 

17.Ση είλαη ην θακππξαηέξ θαη από ηη απνηειείηαη 

Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ςεθαζκνύ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο κε εμαεξσηήξα; 

 

Τν θακππξαηέξ ή εμαεξσηήξαο είλαη έλα κεραληθό ζύζηεκα πνπ έρεη σο 

ζθνπό ηελ εμαέξσζε ηεο βελδίλεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλαινγίαο 

ηνπ θαπζίκνπ κείγκαηνο αέξα-βελδίλεο. 

Τν θαξκππξαηέξ  απνηειείηαη από ηα εμήο ζπζηήκαηα ή θπθιώκαηα: 

1.Σύζηεκα πισηήξα. 

2. Σύζηεκα ιεηηνπξγίαο ρσξίο θνξηίν (ξειαληί) θαη ρακειώλ 

ζηξνθώλ. 

3. Μεηξεηηθό ζύζηεκα  παξνρήο βελδίλεο (δηγιέξ). 

4. Σύζηεκα επηηάρπλζεο. 

5. Σύζηεκα εκπινπηηζκνύ κείγκαηνο θξύαο εθθίλεζεο (ηζνθ). 

 

Τα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ςεθαζκνύ είλαη: 

1. Η κηθξόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

2. Η πςειόηεξε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. 

3. Η άκεζε απόθξηζε ζηελ επηηάρπλζε. 

4. Η βειηίσζε ηεο θξύαο εθθίλεζεο θαη πξνζέξκαλζεο. 

5. Η ρακειόηεξε εθπνκπή θαπζαεξίσλ. 

 

18.ε πνηεο πεξηνρέο δηαθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Κ-

Jetronic? Δώζηε κηα πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνύ. 

 

Τν ζύζηεκα Κ-Jetronic είλαη έλα κεραληθό ζύζηεκα ςεθαζκνύ πνπ 

ιεηηνπξγεί ρσξίο εμσηεξηθή θίλεζε θαη κε ζπλερή ςεθαζκό 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο: 

1. Μέηξεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ αέξα 

2. Τξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ 

3. Παξαζθεπή ηνπ κείγκαηνο 

Η πνζόηεηα ηνπ αέξα, πνπ αλαξξνθάηαη από ηνλ θηλεηήξα, 
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πεξλά από ην θίιηξν αέξα, ην παξνρόκεηξν, ηελ πεηαινύδα 

ζηξαγθαιηζκνύ θαη ηειηθά εηζάγεηαη ζην ρώξν θαύζεο κέζσ ηεο 

βαιβίδαο εηζαγσγήο καδί κε ην θαύζηκν 

 

19. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  L- Jetronic 

 

Τν ζύζηεκα  L- Jetronic απνηειείηαη από ηα εμήο ππνζπζηήκαηα 

1.Σύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 

2.Σύζηεκα εηζαγσγήο θαη κέηξεζεο αέξα 

3.Σύζηεκα ιήςεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πξνζαξκνγήο κείγκαηνο 

Η ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία αλάθιεμεο θαη ςεθαζκνύ  

πξαγκαηνπνηείηαη από ηε κνλάδα ειέγρνπ κε ηελ βνήζεηα ελόο 

ςεθηαθνύ επεμεξγαζηή. Απηή ε ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία επηηξέπεη ην 

ζπλερή έιεγρν ηεο θαύζεο ζε όιν ην πεδίν ζηξνθώλ θαη θνξηίνπ. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο θαηαλάισζεο, ν πεξηνξηζκόο ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ θαη ε 

νκαιόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζε όιν ην εύξνο ησλ ζηξνθώλ. 

Η ηξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ ζηεξίδεηαη ζηα ειεθηξνληθά , 

ειεγρόκελα ζπζηήκαηα ςεθαζκνύ είηε είλαη κνλόο είηε είλαη 

πνιιαπιόο ν ςεθαζκόο  

 

20.Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ( Μνnν- Jetronic) 

 

Τν Μνnν- Jetronic  δηαζέηεη έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο βιαβώλ. Απηό ειέγρεη ζπλερώο ηα 

ειεθηξηθά ζήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο. Όηαλ 

παξνπζηάδεηαη κηα βιάβε, ν θηλεηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ 

ηηκή αλαθνξάο. Η βιάβε απνζεθεύεηαη κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ζηε 

κλήκε ηεο κνλάδνο ειέγρνπ θαη παξακέλέη εθεί αθόκα θαη αλ ν 

θηλεηήξαο πάςεη λα ιεηηνπξγεί . Η αλάγλσζε ησλ βιαβώλ από ηε κλήκε 

ηεο κνλάδαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δηαγλσζηηθώλ ζπζθεπώλ. 

 

21.Πνηεο νη πξνϋπνζέζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιπηηθνύ 

κεηαηξνπέα 

 

22.ε πνηα ζεκεία ηνπ θηλεηήξα κπνξνύκε λα επέκβνπκε ώζηε λα 

βειηησζεί ε πνηόηεηα ησλ θαπζαεξίσλ 

 

23.Από πνηα βαζηθά ζπζηήκαηα απνηειείηαη ε ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνπ 
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24.Πεξηγξάςηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ζέζεο ηεο πεηαινύδαο 

γθαδηνύ ηύπνπ δηαθόπηε 

 

25.Πνηα ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο παικώλ ή 

ζθαλδαιηζκνύ ηύπνπ  Hall 

 

26.Πεξηγξάςηε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπηλζήξα  ζε 

αλαθιεθηήξα 

 

 

 

 
 


