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ΘΔΜΑ Β
Β1.
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Πιενλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο Common – Rail ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο:
1. Γπλαηόηεηα πςειώλ πηέζεσλ ςεθαζκνύ
2. Μεηαβιεηέο πηέζεηο ςεθαζκνύ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θηλεηήξα
3. Η αξρή ςεθαζκνύ θαζνξίδεηαη από ηνλ εγθέθαιν
4. Γπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο κνλάδαο ςεθαζκνύ
5. Δπθνιία ηνπνζέηεζεο ζε δηαθνξεηηθνύο θηλεηήξεο

Β2.
Τν ζύζηεκα εηζαγσγήο θαη κέηξεζεο αέξα απνηειείηαη από:
1. Φίιηξν
2. Μεηξεηήο ξνήο
3. Μεραληζκόο πεηαινύδαο γθαδηνύ
4. Βαιβίδα πξόζζεηνπ αέξα
5. Πνιιαπιή εηζαγσγήο

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
(Προσοτή στο θέμα αστό ζητούνται μόνο πέντε από τα παρακάτω
πλεονεκτήματα)
Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ έλαληη ζπκβαηηθήο αλάθιεμεο:
 Έρνπλ πςειή ηάζε πνπ θηάλεη κέρξη ηα 55kV
 Σηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ θαη πιαηίλεο, ε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη απμεζεί πεξίπνπ ζην 8πιάζην
 Η δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ κπνπδί έρεη απμεζεί πεξίπνπ ζην 5πιάζην
 Η ηάζε ηνπ δεπηεξεπόληνο είλαη ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα
 Γίλεηαη θαιή θαύζε ηνπ κίγκαηνο θαη έηζη έρνπκε παξαηεηακέλε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο βιάβεο
 Γίλεηαη θαιύηεξνο έιεγρνο ηεο αλάθιεμεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε
ρακειόηεξε θαηαλάισζε ζηε βελδίλε
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Γελ ππάξρεη πξόβιεκα θξύαο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα
Γε ρξεηάδεηαη ζπρλή ξύζκηζε ηνπ αβάλο θαη ηεο γσλίαο dwell
Γελ απαηηείηαη ζπληήξεζε γηα 50000 έσο 60000 km
Τα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έρνπλ θαιώδηα πςειήο ηάζεο κε κηθξό
κήθνο θαη θαιή γείσζε

Γ2.
(Προσοτή στο θέμα αστό ζητούνται μόνο πέντε από τοσς παρακάτω τρόποσς)
Τξόπνη αλάγλσζεο θσδηθώλ βιάβεο ζε βελδηλνκεραλέο:
 Τα LED εγθεθάινπ όηαλ ππάξρνπλ
 Σπζθεπή δηαθιάδσζεο κεηξήζεσλ
 Σπζθεπή απηνδηάγλσζεο ή ηέζηεξ
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ζην ηακπιό
 Δλδεηθηηθή ιπρλία θαπζαεξίσλ
 Σύζηεκα δηάγλσζεο ζην ηακπιό OBD
 Απηνδηαγλσζηηθόο εγθέθαινο

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Δπηθάιπςε νλνκάδεηαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ε βαιβίδα εηζαγσγήο θαη
εμαγσγήο είλαη ηαπηόρξνλα αλνηρηέο.
Η επηθάιπςε δηεπθνιύλεη:
 Τελ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ
 Τε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζηνλ θύιηλδξν
θαύζεο
 Τε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ θπιίλδξνπ κε θαηλνύξγην θαύζηκν κείγκα
Γ2.
Τα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε θιόγαο είλαη ε γεσκεηξία ηνπ εκβόινπ, ηεο θπιηλδνθεθαιήο, ε
ζρέζε ζπκπίεζεο θαη ε ζέζε ηνπ κπνπδί.
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