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ΘΕΜΑ 1ο 

α. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια 
μεταβολή κατάστασης αερίων ; 

Μονάδες 10 

β. Να σχεδιάσετε σε άξονες πίεσης-όγκου (Ρ-V) το 
θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας ενός τετράχρονου 
πετρελαιοκινητήρα και να γράψετε πάνω σε αυτό τα 
ονόματα των χρόνων λειτουργίας του . 

 (∆εν απαιτείται η σχεδίαση στο μιλιμετρέ του τετραδίου 
σας, ούτε η σχεδίαση του κυλίνδρου και του εμβόλου). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Πώς ταξινομούνται τα συστήματα υπερπλήρωσης 
κυλίνδρων, ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους; 

Μονάδες 15 

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα βασικά εξαρτήματα του 
υποσυστήματος τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου ενός 
βενζινοκινητήρα . 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

α. Πού βρίσκεται και τι μετρά ο αισθητήρας «λ»; 

Μονάδες 13 
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β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους βασικότερους τύπους 
μετρητών αέρα εισαγωγής . 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ 4ο 

α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις συνθήκες λειτουργίας για 
τις οποίες ενημερώνεται η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
(εγκέφαλος) μιας Ντηζελομηχανής . 

Μονάδες 10 

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε ελέγχους που μπορεί 
να πραγματοποιηθούν με έναν αναλυτή καυσαερίων, 
εκτός του ελέγχου των αερίων ρύπων . 

Μονάδες 15 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν . Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

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

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης . 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


