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ΘΕΜΑ 1ο 
 

1. Σε έναν αναµικτήρα τύπου πλωτήρα, από τα συστήµατα 
επιτάχυνσης, εµπλουτισµού ισχύος και ελέγχου µίγµατος, 
να δώσετε τους ορισµούς : 

 α. Αντλία επιτάχυνσης           Μονάδες 2 
 β. Βαλβίδα εµπλουτισµού ισχύος        Μονάδες 2 
 γ. Βαλβίδα ελέγχου µίγµατος         Μονάδες 2 
 
2. Να εξηγήσετε το σκοπό και τη λειτουργία του 

αυτόµατου ρυθµιστή µίγµατος (ΑΜC) σε έναν 
αναµικτήρα τύπου πιέσεως . 

Μονάδες 10 
 

3. Ποια αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε τη χρήση 
υπερσυµπιεστών σε εµβολοφόρους αεροπορικούς 
κινητήρες ; 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
1. Να περιγράψετε τους λόγους εκείνους που οδήγησαν στη 

δηµιουργία σπινθηροπαραγωγών (µανιατό) χαµηλής 
τάσης . 

Μονάδες 15 
 

2.α. Τί γνωρίζετε για τους χρονικούς περιορισµούς 
λειτουργίας αεροστρόβιλου κινητήρα ; 

Μονάδες 5 
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β. Τί γνωρίζετε για τους περιορισµούς θερµοκρασίας 
στη λειτουργία αεροστρόβιλου κινητήρα ; 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 

παρουσιάζονται τα φαινόµενα ταλάντωσης και απώλειας 
συµπίεσης σε φυγοκεντρικό συµπιεστή αεροστρόβιλου 
κινητήρα . 

Μονάδες 5 
 
2. Να περιγράψετε τις αρχές λειτουργίας του 

φυγοκεντρικού συµπιεστή ενός αεροστρόβιλου κινητήρα . 
Μονάδες 10 

 
 

3. Σε έναν αξονικού τύπου αεροστρόβιλο κινητήρα : 
α. Να δώσετε τους ορισµούς για τα φαινόµενα της  

απώλειας στήριξης και αντίθλιψης . 
Μονάδες 5 

 
 β. Να αναφέρετε τα αίτια δηµιουργίας των ανωτέρω . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ  4ο 
 
1.α. Να περιγράψετε τη διαδικασία  εκκίνησης  

αεροστρόβιλου κινητήρα µε χρήση βοηθητικού 
αεροστρόβιλου .  

Μονάδες 5 
 

β. Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήµατος 
ανάφλεξης  εκτόνωσης  µε πυκνωτή σε αεροστρόβιλο  
κινητήρα .  

Μονάδες 5 
 

     

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
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2. Πώς επιτυγχάνεται  η εξωτερική  ψύξη και ο αερισµός  
ενός αξονικού αεροστρόβιλου κινητήρα ;  

Μονάδες 15 
 

Σηµείωση : Για τα παραπάνω  θέµατα δεν απαιτούνται  
διαγράµµατα . 

 
 

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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