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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

i. Όταν μια δύναμη στρέφει ένα σώμα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, η ροπή έχει 
δεξιόστροφη φορά και χαρακτηρίζεται ως θετική. 
 

ii. Όταν αναφερόμαστε στην ισχύ μιας μηχανής, μας ενδιαφέρει σε πόσο χρόνο παράγεται 
έργο. 

 
iii. Όλες οι μηχανές, κατά τη λειτουργία τους, παραλαμβάνουν ενέργεια κάποιας μορφής και 

μετατρέπουν μέρος αυτής κυρίως σε μηχανική ενέργεια ή αλλιώς σε κινητήριο έργο. 
 

iv. Αν ένας κινητήρας αυτοκινήτου έχει 4 κυλίνδρους που ο καθένας τους έχει εσωτερική 
διάμετρο 8 cm και διαδρομή εμβόλου 10 cm, ο ολικός κυλινδρισμός του 4 κυλίνδρου 
κινητήρα είναι 4000 cm3 . 

 
v. Όταν λ < 1 το μίγμα χαρακτηρίζεται φτωχό, ενώ όταν λ > 1 το μίγμα χαρακτηρίζεται 

πλούσιο.  
 

Μονάδες 15 
 
Α2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ηλεκτρονική ανάφλεξη με κεντρική μονάδα ελέγχου.  Να 
γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα 
γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 
γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 
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Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ποια είναι τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ο βασικός κινηματικός μηχανισμός 
εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα (ονομαστικά); 
 

Μονάδες 10 
 

Β2.  Τι εννοούμε με τον όρο «Stroke» (μον. 5), τι ορίζεται ως Άνω Νεκρό Σημείο - τι συμβαίνει στο 
έμβολο στο σημείο αυτό (μον. 5) και τι ορίζεται ως Κάτω Νεκρό Σημείο - τι συμβαίνει στο έμβολο 
στο σημείο αυτό (μον. 5); 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Τι συμβαίνει αν δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ της βαλβίδας και των εξαρτημάτων του 
συστήματος (μον. 6) και τι συμβαίνει αν το διάκενο της βαλβίδας είναι μεγαλύτερο από το 
κανονικό(μον. 7) ; 
 

Μονάδες 13 
Γ2.  Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου; (ονομαστικά) 
 

Μονάδες 6 

Γ3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων έγχυσης; 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Η ισχύς ενός ανυψωτικού μηχανήματος συνεργείου αυτοκινήτων (αναβατόριο) είναι P=2,4 kW.  

Ποια είναι η μάζα (m) ενός οχήματος που μπορεί το μηχάνημα να ανυψώσει σε ύψος h=3m και σε 

χρόνο t=10s;  

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10 m/s
2
.  

 
Μονάδες 9 

Δ2. Σε ένα μονοκύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης το εμβαδόν της διατομής του κυλίνδρου είναι 

Ε=314 cm
2
.   

α)  Να υπολογιστεί η εσωτερική διάμετρος d του κυλίνδρου (μον. 6). 

 β)  Να υπολογιστεί η διαδρομή  του εμβόλου από το το Κ.Ν.Σ έως το Α.Ν.Σ., όταν η σχέση 

συμπίεσης του κυλίνδρου είναι λ=10,42 και ο όγκος του θαλάμου καύσης είναι Vσυμπ = 100 cm
3
 

(μον. 10). 

 Δίνεται π = 3,14. 

 Μονάδες 16 
 


