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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Ονοματεπϊνυμο μακθτι:                  Βακμόσ: 

 

Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

 

1) Πωσ διακρίνονται τα ςυςτιματα ψεκαςμοφ ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ και τθν 

καταςκευι τουσ…  (1μ) 

2) Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ καυςίμου ςε ζνα ςφςτθμα ψεκαςμοφ… (1μ)

  

3) ε ποιεσ κατθγορίεσ ταξινομοφνται τα ςυςτιματα ψεκαςμοφ ανάλογα με: α) τα ςθμεία 

ψεκαςμοφ, β) τρόπο ψεκαςμοφ, γ) τοποκζτθςθ των μπεκ, δ) φπαρξθ βοθκθτικοφ μπεκ… (1μ) 

4) Να αναφζρετε ονομαςτικά τα βαςικά εξαρτιματα του υποςυςτιματοσ τροφοδοςίασ ψεκαςμοφ 

καυςίμου ενόσ βενηινοκινθτιρα … (1μ)  

5) Να αναφζρετε ονομαςτικά τουσ βαςικότερουσ τφπουσ μετρθτϊν αζρα ροισ, τι μετράει ο 

κακζνασ … (1μ)   

6) Ποια είναι τα πλεονεκτιματα του άμεςου ψεκαςμοφ … (1μ)  

7) Να αναφζρετε τα είδθ των παλμογεννθτριϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα 

θλεκτρονικισ ανάφλεξθσ ... (1μ) 

8) Ποια είναι τα πλεονεκτιματα των εμβαπτιηόμενων αντλιϊν… (1μ)                                                       

9) Πωσ διακρίνονται οι αντλίεσ ανάλογα με τθν εςωτερικι τουσ δομι… (1μ)   
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10) Αναφζρετε τα πλεονεκτιματα των θλεκτρονικϊν αναφλζξεων ζναντι τθσ ςυμβατικισ 

ανάφλεξθσ… (1μ)    

Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ 

 

1) το μονό ψεκαςμό θ μζτρθςθ του αναρροφϊμενου αζρα γίνεται με:   (1μ) 

α) μετρθτι όγκου  

β) μετρθτι μάηασ  

γ) μετρθτι απόλυτθσ πίεςθσ  

δ) μζτρθςθ ςτροφϊν και γωνίασ γκαηιοφ. 

2) Μεγαλφτερθ αντίςταςθ ζχουν τα μπεκ του: (1μ) 

α) L-jetronic 

β) L3 jetronic 

3) Ο ρυκμιςτισ πίεςθσ εξαςφαλίηει μια:  (1μ) 

α) ςτακερι διαφορά πίεςθσ μεταξφ του καυςίμου και τθσ πολλαπλισ ειςαγωγισ 

β) ςτακερι διαφορά πίεςθσ μεταξφ του καυςίμου και τθσ ατμόςφαιρασ 

4) Ποιο είναι το πιο εξελιγμζνο ςφςτθμα ψεκαςμοφ:   (1μ)  

α) L-jetronic 

β) LH-jetronic 

γ) L2-jetronic 

δ) L3-jetronic 
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ε) LE-jetronic 

 

       

 

Ερωτιςεισ Αντιςτοίχιςθσ 

1) 

1. Φρενάκι        α. μπεκ ψυχρισ εκκίνθςθσ  

2. Θερμικόσ χρονοδιακόπτθσ ι TTS    β. Dashpot  

3. Ψεκαςμόσ μονοφ ςθμείου     γ. AFR  

4. Ψεκαςμόσ πολλαπλϊν ςθμείων    δ. EFI  

5. Ψεκαςμόσ άμεςοσ       ε. FIC  

6. Αναλογία αζρα καυςίμου     η. MPI  

7. Σροφοδοςία με θλεκτρονικό ψεκαςμό   θ. GDI  

8. Βαλβίδα γριγορου ρελαντί με κερί    κ. SPI   (2μ) 

 

2) 

Α. αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ψυκτικοφ υγροφ CTS  

Β. αιςκθτιρασ γωνίασ γκαηιοφ TPS  

Γ. αιςκθτιρασ ςτροφϊν και αναφοράσ REF (ςιματα)  

Δ. αιςκθτιρασ ταχφτθτασ αυτ/του VSS  

Ε. αιςκθτιρασ κζςθσ εκκεντροφόρου POS (ςιματα)  

Σ. αιςκθτιρασ κζςθσ ςτροφάλου CAS  

Ζ. αιςκθτιρασ κρουςτικισ καφςθσ  

Η. μετρθτισ όγκου AFS  
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Θ. μετρθτισ μάηασ MAF  

Ι. μετρθτισ απόλυτθσ πίεςθσ MAP  

 

1. Πιεηοθλεκτρικι αντίςταςθ ςε μεμβράνθ ςιλικόνθσ  

2. Πιεηοθλεκτρικόσ κρφςταλλοσ που παράγει τάςθ  

3. Αντίςταςθ τφπου NTC  

4. Επαγωγικόσ  

5. Φωτοτρανηίςτορ (LED με φωτοδίοδο και πλάκα με 360 ςχιςμζσ)  

6. Ποτενςιόμετρο με διπλό κλαπζτο  

7. Ποτενςιόμετρο με διακόπτθ on-off για το ρελαντί  

8. Φωτοτρανηίςτορ LED – με φωτοδίοδο και πλάκα με αρικμό ςχιςμϊν ίςο  

με τον αρικμό των κυλίνδρων  

9. Διακόπτθσ on-off και μαγνιτθσ ενςωματωμζνα ςτο ταχφμετρο  

10. Με κερμαινόμενο νιμα       (2μ) 

 

3) 

1. Σο ΗΕΙ  

2. Οι παλμογεννιτριεσ  

3. Η παλμογεννιτρια Hall  

4. Ο οπτικόσ αιςκθτιρασ  

5. Η CDI  

6. Σο κυρίςτορ  

7. Ο προςδιοριςμόσ τθσ κατάλλθλθσ γωνίασ ανάφλεξθσ  

8. Χαρτογράφθςθ .  

9. τισ αναφλζξεισ VΖ  

10. Ο αιςκθτιρασ υποπίεςθσ  

11. Ο αιςκθτιρασ κρουςτικισ καφςθσ  

12. Ο αιςκθτιρασ ταχφτθτασ VSS  
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Α. Είναι θ χωρθτικι θλεκτρονικι ανάφλεξθ , με πυκνωτικι εκφόρτιςθ  

Β. γίνεται από το χαρακτθριςτικό πεδίο τιμϊν ανάφλεξθσ  

που είναι αποκθκευμζνο ςτθ μνιμθ του εγκεφάλου.  

Γ. αποτελείται από ζναν μόνιμο μαγνιτθ , το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα και ζναν  

ρότορα με διαφράγματα ίςα με τον αρικμό των κυλίνδρων του κινθτιρα .  

Δ. χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό του φορτίου του κινθτιρα  

Ε. λειτουργεί με ζναν πιεηοθλεκτρικό κρφςταλλο που ανάλογα με τισ  

ταλαντϊςεισ που δζχεται , παράγει τάςθ  

Σ. δεν υπάρχει διανομζασ , αλλά θ υψθλι τάςθ μεταφζρεται απ’ ευκείασ  

από τουσ πολλαπλαςιαςτζσ ςτα μπουηί  

Ζ. είναι διακόπτθσ on-off , με μαγνιτθ ενςωματωμζνο ςτο ταχφμετρο  

Η. είναι ςφςτθμα ανάφλεξθσ υψθλισ ενζργειασ  

Θ. παράγουν θλεκτρικοφσ παλμοφσ που ςθματοδοτοφν τθ διακοπι του  

πρωτεφοντοσ κυκλϊματοσ  

Ι. είναι θ μονάδα που ελζγχει τθ φόρτιςθ και εκφόρτιςθ του πυκνωτι  

ςτο CDI  

ΙΑ. είναι παλμογεννιτρια με φωτοτρανηίςτορ  

ΙΒ. είναι θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ πραγματικισ  

λειτουργίασ, καταχωρθμζνθσ ςτθ μνιμθ του εγκεφάλου   (2μ) 

 

   

 

 


