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ΘΕΜΑ 1ο 

A. Τί ονοµάζεται ισχύς και τί ροπή στρέψης κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ; (ορισµός-τύπος) 

Μονάδες 10 

Β. Να συγκρίνετε τη λειτουργία βενζινοκινητήρα και 
πετρελαιοκινητήρα . 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Τί ονοµάζεται κρουστική καύση ; Ποια είναι τα 
αποτελέσµατα του φαινοµένου της κρουστικής καύσης 
και πως αυτή αντιµετωπίζεται ; 

Μονάδες 12 

Β. Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήµατος της 
ολοκληρωµένης συνδυασµένης ανάφλεξης-τροφοδοσίας 
Motronic. 

Μονάδες 13 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Α. Να περιγράψετε την κατασκευή και τη λειτουργία της 

ηλεκτρικής αντλίας καυσίµου σε ένα σύστηµα 
ψεκασµού τύπου Κ-jetronic. 

Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Β. Να περιγράψετε την κατασκευή και τη λειτουργία ενός 

µετρητή όγκου αέρα σε ένα σύστηµα ψεκασµού τύπου 
L-jetronic. 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 
Α. Τί είναι γωνία Dwell και πως αυτή ρυθµίζεται µέσα 

από το χαρακτηριστικό πεδίο Dwell σε ένα σύστηµα 
ψεκασµού τύπου Motronic; 

Μονάδες 15 
 

Β. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες βλαβών του αισθητήρα 
λάµδα; 

Μονάδες 10 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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