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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Σύμφωνα με την ΥΑ7407/Γ2/ 10-06-08(ΦΕΚ1294/Β/03-08-07) 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

Σύμφωνα με την  με την ειδικότητα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ» 

Το μάθημα «Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ» (3Θ+4Ε) έχει σκοπό, μετά τις γνώσεις για τα συμβατικά 

συστήματα αυτοκινήτου, που απόκτησαν οι μαθητές στην Β΄ τάξη, να τους εισαγάγει στο χώρο των 

συστημάτων αυτοκινήτου, όπως εξελίχθηκαν, τα τελευταία χρόνια, στην τεχνολογία των αυτοκινήτων. 

   Οι θεωρητικές ώρες του μαθήματος συνιστάται να γίνονται με το σχήμα 2+1 και το συνεχές τρίωρο 

συνιστάται μόνον όταν οι ανάγκες του σχολείου το επιβάλλουν ή όταν το μάθημα γίνεται εξ ολοκλήρου 

στο χώρο των εργαστηρίων. Για τις εργαστηριακές ώρες συνιστάται το συνεχές τετράωρο. 

   Λόγω της απαίτησης σε εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, ένα μεγάλο μέρος του απαιτούμενου 

εκπαιδευτικού υλικού δεν υπάρχει σε πολλά από τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το μάθημα. Για το 

λόγο αυτό, προτείνεται η προμήθεια του κατωτέρω εξοπλισμού, όταν και όπως διευκολύνει την κάθε σχολική 

μονάδα: 

 Ένα αυτοκίνητο με σύγχρονα συστήματα (Τετραδιεύθυνση, τετρακίνηση, ABS, ASR, ESP 

κ.λ.π.), κατά προτίμηση με σύνδεση CAN BUS. 

 Εκπαιδευτικό υλικό προς λυσιαρμολόγηση, έλεγχο, ρύθμιση και επισκευή (συμπλέκτες 

διαφόρων τύπων, αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα κιβώτια ταχυτήτων, 

CVT, συστήματα τετρακίνησης, εξαρτήματα συστημάτων διεύθυνσης με διάφορους τύπους 

υποβοήθησης, κ.λ.π.). Το υλικό αυτό μπορεί να δοθεί δωρεάν από εταιρίες του χώρου των 

αυτοκινήτων, από το αντίστοιχο Τμήμα Εγγυήσεων, ή από Συνεργεία, δεδομένου ότι μετά την 

απαξίωσή του προσφέρεται συνήθως δωρεάν για διδακτικούς σκοπούς. Από το υλικό αυτό 

μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές τομές από τους ίδιους τους μαθητές, στα πλαίσια 

των ατομικών εργασιών τους. 

 Συσκευές και Όργανα Ελέγχου (Διαγνωστικές Μονάδες, Συσκευές πλήρωσης και ελέγχου 

κλιματιστικών συσκευών, μηχανήματα ευθυγράμμισης, κ.λ.π.). 

 Αναλώσιμα (λιπαντικά, φίλτρα, υδραυλικά υγρά, υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά, φίλτρα γύρης, 

κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των ασκήσεων. 

 

Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα συνήθως προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας περισσότερο. Αυτό 

μπορούμε να το εκμεταλλευθούμε και να τους αναθέτουμε σχετικές εργασίες στα διάφορα συστήματά 

τους. 

 

Μια συνήθης πρακτική για ανεύρεση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου, αποτελούν οι μηχανές 

αναζήτησης.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σύστημα μετάδοσης της κίνησης  
   

1.1 Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνησης. 

1.1.1 Γενικά. 

1.1.2 Είδη. 

 

 

 Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων 

συστημάτων μετάδοσης της κίνησης. 

 Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος. 

 

8-11 3 

Μπορεί να δοθεί ως εργασία στους μαθητές η 

ιστορική εξέλιξη των συστημάτων μετάδοσης στα 

αυτοκίνητα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνησης 

 

 Να γίνει επίδειξη και γενική περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας των μερών ενός συστήματος μετάδοσης 

σε πραγματικό αυτοκίνητο ή σε μοντέλο. 

 

8-11 8 

Με δεδομένη την ανομοιομορφία 

ως προς τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, 

προτείνεται η χρήση εποπτικών μέσων για την 

κάλυψη  των συστημάτων που δεν διατίθενται προς 

επίδειξη. 

1.2 Συμπλέκτης - Γενικά. Συμπλέκτης διπλής μάζας. 

 

1.3 Υδραυλικός συμπλέκτης. 

 

1.4 Μετατροπέας ροπής. 

 

1.5 Ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες. 

 

1.6 Αλλά είδη συμπλεκτών. 

 

1.7 Δομή - λειτουργία - φθορές – βλάβες - συντήρηση - 

έλεγχος - ρυθμίσεις. 

 

 Να αναγνωρίζουν τα μέρη-εξαρτήματα από τα οποία 

αποτελείται το σύστημα. 

 Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος. 

 Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών του 

συστήματος. 

 Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διάγνωσης 

και επισκευής των αντιστοίχων βλαβών. 

 

12-28 6 

Μπορεί να δοθεί ως εργασία στους μαθητές η 

σύγκριση των διαφόρων ειδών συμπλεκτών, 

καθώς και η εύρεση μέσα από διαφημιστικά 

φυλλάδια των μοντέλων αυτοκινήτων που 

χρησιμοποιούν εξελιγμένους συμπλέκτες. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Συμπλέκτης 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 

επανατοποθέτησης - ελέγχου και ρύθμισης του 

συστήματος του συμπλέκτη χρησιμοποιώντας τα 

σωστά εργαλεία - μέσα και ακολουθώντας τη σωστή 

μεθοδολογία. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες για χρήση σύγχρονων 

διαγνωστικών συσκευών για τον εντοπισμό βλαβών 

στους ηλεκτρομαγνητικούς συμπλέκτες. 

 

 

8 

Για τα εργαστήρια εκείνα που δεν διαθέτουν το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο (με 

ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη), συστήνεται η 

επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

ή αντιπροσωπεία που διαθέτει μοντέλα με 

ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη, π.χ. (Ρενώ, Fiat, 

Subaru, κλπ). Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούν 

να αντληθούν πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των 

αντίστοιχων εταιριών. 

1.3 Το κιβώτιο ταχυτήτων. 

1.3.1 Βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων. Είδη. Μέρη 

και λειτουργία. 

1.3.2 Κιβώτια συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης 

(CVT) συμβατικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. 

Αρχή λειτουργίας. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

1.3.3 Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Πλανητικό 

σύστημα κίνησης και η λειτουργία του. Αυτόματη 

μετάδοση. Μέρη και λειτουργία. 

1.3.4 Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενα. 

1.3.5 Μηχανισμοί και εξαρτήματα των ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. Πλανητικά 

συστήματα - Συμπλέκτες - Φρένα - Υδραυλικό 

σύστημα ελέγχου αυτόματου κιβωτίου - 

Αισθητήρες - Ενεργοποιητές - Ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχου. Περιγραφή λειτουργίας. 

1.3.6 Σύγκριση - πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 

μεταξύ των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων και 

των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων 

ταχυτήτων. 

1.3.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

 

 Να αναφέρουν τα είδη και να περιγράφουν τη 

λειτουργία των βοηθητικών κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να περιγράφουν τα μέρη και τη λειτουργία των 

κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης. 

 Να αναφέρουν τα μέρη και να περιγράφουν τη 

λειτουργία των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων 

κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να αναφέρουν τα μέρη - εξαρτήματα των 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 

λειτουργίας των ηλεκτρονικά    ελεγχόμενων 

κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών των 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. 

 Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διάγνωσης 

και επισκευής των αντιστοίχων βλαβών. 

29-60 

9 

 

 

 

                                            

Πρόσθετες πληροφορίες για τα κιβώτια ταχυτήτων 

CVT μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_tra

nsmission 

 

Πρόσθετες πληροφορίες για τα αυτόματα κιβώτια 

ταχυτήτων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission 

 

Ελληνική ιστοσελίδα με σχετικό υλικό είναι η 

http://www.in.gr/auto/. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχόμενα 

 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 

επανατοποθέτησης - από-συναρμολόγησης, 

ελέγχου, επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης των 

συστημάτων. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες διάγνωσης βλαβών με 

τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών συσκευών. 

 

14-29 8 

Λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων, πρέπει 

να δοθεί μεγάλη προσοχή και αρκετός χρόνος κατά 

την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης και 

συναρμολόγησής τους, καθώς η εργασία υπό την 

πίεση του 

ωραρίου έχει σαν αποτέλεσμα 

την κακή ή ημιτελή συναρμολόγησή τους.      

Για τα εργαστήρια που διαθέτουν την πινακίδα TPS 

3579, αναζηττείστε από τον Σχολικό σας Σύμβουλο 

DVD  με τις παρουσιάσεις νέων πινακίδων. 

1.4 Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (Μπλοκέ 

διαφορικό). Είδη και λειτουργία. 

1.5 Διαφορικό TORSEN. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

1.6 Διάταξη συστήματος μετάδοσης κίνησης τεσσάρων 

τροχών. Πλεονεκτήματα. 

1.7 Κεντρικό διαφορικό TORSEN. Περιγραφή μερών 

και λειτουργίας. 

1.8 Σύστημα ελέγχου HALDEX. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

1.9 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

διαφορικών. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων και των επί μέρους 

εξαρτημάτων. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης του 

συστήματος, και των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 

61-95 6 

 

Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει με ταυτόχρονη 

επίδειξη των  

διαφορικών, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας τους.  

Περισσότερες πληροφορίες  

http://www.haldex.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen_differential 

http://www.gleason.com (Torsen) 

 

http://www.in.gr/auto/cartechnology/in_diaforika_eisa

gogi.htm 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (Μπλοκέ διαφορικό). 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 

επανατοποθέτησης ελέγχου και ρύθμισης του 

διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης. 

 

30-36 8 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού 

και ανάλογα με τον υφιστάμενο εργαστηριακό 

εξοπλισμό. 

Εργασία 

 

- Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις 

εφαρμογές του διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης 

και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 

 

   

2. Σύστημα διεύθυνσης     

2.1 Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική, 

ηλεκτροϋδραυλική και ηλεκτρική υποβοήθηση. 

2.1.1 Μέρη και λειτουργία συστήματος διεύθυνσης με 

υδραυλική υποβοήθηση. 

2.1.2 Μέρη και λειτουργία ηλεκτροϋδραυλικής και 

ηλεκτρικής υποβοήθησης. 

- Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη - εξαρτήματα 

από τα οποία αποτελούνται τα συστήματα. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

τους. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα 

98-125 6 

 

Αξίζει τον κόπο να επισκεφθούμε 

την ιστοσελίδα του 13ου  Εσπε- 

ρινού ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  

 http://13tee-thess.thess.sch.gr/ 

στη διεύθυνση σύγχρονα συστήματα αυτοκινήτου. 

http://www.haldex.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen_differential
http://www.gleason.com/
http://www.in.gr/auto/cartechnology/in_diaforika_eisagogi.htm
http://www.in.gr/auto/cartechnology/in_diaforika_eisagogi.htm
http://13tee-thess.thess.sch.gr/
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2.1.3 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

αποσυναρμολόγησής τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συντήρησης των 

συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική, ηλεκτροϋδραυλική και 

ηλεκτρική υποβοήθηση 

1. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 

επανατοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης, ελέγχου, 

επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης των 

συστημάτων. 

 

38-67 8 Σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού 

2.2 Σύστημα 4 διευθυντηρίων τροχών. 

2.2.1 Ενεργητική τετραδιεύθυνση. 2.2.2 Μηχανικά 

ελεγχόμενα συστήματα. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

2.2.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

2.2.4 Παθητική τετραδιεύθυνση. Περιγραφή μερών 

και λειτουργίας. 

2.2.5 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος – 

ρυθμίσεις. 

 

2. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων, καθώς και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

3. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

4. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των 

συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 

126-137 6 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε 

στις παρακάτω διευθύνσεις: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steering#Four-

wheel_steering 

 

http://www.nissan-

global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DE

TAILS/4WAS/ 

 

http://www.gizmag.com/electronic-four-wheel-

steering-from-renault/9133/ 

 

 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. 

 

 

 Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου, 

επισκευής και ρύθμισης ενός εξελιγμένου 

συστήματος μετάδοσης της κίνησης και διεύθυνσης. 

 

 

4 

Συνιστάται η επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής και 

ρύθμισης της γεωμετρίας του εμπροσθίου 

συστήματος. 

Ως προς το καλιμπράρισμα του ηλεκτρικού τιμονιού, 

συνιστάται, εφόσον υφίσταται δυνατότητα, επίσκεψη 

σε επίσημη αντιπροσωπεία  που διαθέτει οχήματα με 

ηλεκτρική κρεμαγιέρα. 

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο ελέγχου και να 

καταγράψουν: 

 τη σχετική διαδικασία, 

 τη γενική περιγραφή των συστημάτων που είδαν, 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Steering#Four-wheel_steering
http://en.wikipedia.org/wiki/Steering#Four-wheel_steering
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/4WAS/
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/4WAS/
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/4WAS/
http://www.gizmag.com/electronic-four-wheel-steering-from-renault/9133/
http://www.gizmag.com/electronic-four-wheel-steering-from-renault/9133/
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 τις βλάβες, 

 τις πιθανές αιτίες βλαβών και τον τρόπο 

αποκατάστασής τους, 

 τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών 

και 

 τη χρήση νέων υλικών. 

 

3. Σύστημα ανάρτησης      

3.1 Υδροπνευματική ανάρτηση. Μέρη και λειτουργία. 

 

3.2 Ανάρτηση με αεροελατήρια (αερόσουστες). Μέρη 

και λειτουργία. 

 

3.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. Είδη. Μέρη και 

λειτουργία. Αισθητήρες. Ενεργοποιητές. 

 

3.4 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των 

συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 

140-167 6 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε 

στην παρακάτω διεύθυνση 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Υδροπνευματική ανάρτηση 

Ανάρτηση με αεροελατήρια 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση 

 Επίδειξη και αναγνώριση μερών υδροπνευματικών 

αναρτήσεων και αναρτήσεων με αεροελατήρια. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 

επανατοποθέτησης και ελέγχου των συστημάτων και 

των επιμέρους εξαρτημάτων τους. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των 

συστημάτων με τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών 

συσκευών. 

 

76-93 8 

Συνιστάται η επίσκεψη σε συνεργείο της CITROEN 

(Για την Αθήνα: στο Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης). 

Η επίσκεψη πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική 

παρουσίαση και επίδειξη ελέγχου και διάγνωσης με 

tester. Αν είναι δυνατό, μπορούν να ζητηθούν 

βοηθήματα.  

Για τα εργαστήρια που διαθέτουν την πινακίδα TPS 

3577, να γίνει παρουσίαση ελέγχου και διάγνωσης 

βλάβης. (αναζηττείστε από τον Σχολικό σας 

Σύμβουλο DVD  με τις παρουσιάσεις νέων 

πινακίδων). 

4. Σύστημα πέδησης     

4.1 Βοηθητικά συστήματα πέδησης. Ηλεκτρική πέδη. 

Αερόφρενα. Αρχή λειτουργίας - Περιγραφή μερών 

και λειτουργίας. 

 

4.2 Δυνάμεις που επιδρούν στον τροχό του 

αυτοκινήτου. Κύκλος ισορροπίας δυνάμεων (Kamm). 

Υποστροφή και υπερστροφή. 

 Να αναφέρουν και να ορίζουν τις δυνάμεις που 

επιδρούν στον τροχό του αυτοκινήτου. 

 Να εξηγούν τη σημασία τους για την ισορροπία του 

αυτοκινήτου. 

 Να αναφέρουν τα μέρη - εξαρτήματα από τα οποία 

αποτελούνται τα συστήματα. 

 Να μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας 

170-197 6 

Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει στο εργαστήριο με 

ταυτόχρονη επίδειξη των μερών,  για να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας τους.  

Ειδικά για το ABS, προτείνεται να γίνει ιστορική 

αναδρομή και λεπτομερής παρουσίαση των τύπων 

του. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
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4.3 Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). 

Περιγραφή μερών και λειτουργίας. 

4.3.1 Απαιτήσεις από το σύστημα ABS. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. 

4.3.2 Εξαρτήματα συστήματος ABS. 

4.3.3 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή 

ECU). 

4.3.4 Ηλεκτροϋδραυλικό συγκρότημα. 

4.3.5 Αισθητήρες. 

4.3.6 Παραλλαγές των συστημάτων ABS. 

4.3.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα 

αποσυναρμολόγησής τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των 

συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε 

στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/ABS 

 

Για αερόφρενα και ηλεκτρόφρενα μπορούν να 

αντληθούν περισσότερες πληροφορίες από εταιρείες 

βαρέων οχημάτων. (SCANIA, TELMA, VOITH, 

κ.λ.π.). 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Βοηθητικά συστήματα πέδησης 

Συστήματα πέδησης ABS 

 

- Αναγνώριση μερών βοηθητικών συστημάτων 

πέδησης. 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 

επανατοποθέτησης και ελέγχου του συστήματος και 

των επί μέρους μηχανισμών του συστήματοςABS. 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 

διάγνωσης βλαβών του συστήματος ABS με τη 

χρήση κατάλληλων διαγνωστικών συσκευών. 

 

96-104 8 Σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού 

4.2 Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών. 

4.2.1 Είδη – παραλλαγές συστημάτων. 

4.2.2 Εξαρτήματα συστημάτων. 

4.2.3 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

4.2.4 Αισθητήρες. 

4.2.5 Ενεργοποιητές. 

4.2.6 Αρχή λειτουργίας των συστημάτων. 

Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα των συστημάτων 

ελέγχου. 

4.2.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση -  έλεγχος - 

ρυθμίσεις. 

 

* Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

τους. 

* Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

* Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των 

συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 

 

 

198-212 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6 

Να δοθεί έμφαση στη συνεργασία του συστήματος 

ελέγχου ολίσθησης τροχών με το ABS και τη 

διαχείριση του κινητήρα. Περισσότερες πληροφορίες 

στις διευθύνσεις: 

http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,

1085,9_31_79_28060^4^28060^28060,00.html 

 

http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,

1085,9_31_28086_28087^4^28087^28087,00.html 

 

http://www.trw.com/presskits/detailinfo/0,,2_502^2^5

02^12,00.html 

 

Το  group V W διαθέτει πολύ κατατοπιστικά 

εγχειρίδια εκμάθησης ABS, ESP, ASR. 

http://el.wikipedia.org/wiki/ABS
http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,1085,9_31_79_28060%5e4%5e28060%5e28060,00.html
http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,1085,9_31_79_28060%5e4%5e28060%5e28060,00.html
http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,1085,9_31_28086_28087%5e4%5e28087%5e28087,00.html
http://www.trw.com/productsandtechnologies/main/0,1085,9_31_28086_28087%5e4%5e28087%5e28087,00.html
http://www.trw.com/presskits/detailinfo/0,,2_502%5e2%5e502%5e12,00.html
http://www.trw.com/presskits/detailinfo/0,,2_502%5e2%5e502%5e12,00.html
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών 

 

1.  Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 

διάγνωσης βλαβών των συστημάτων με τη χρήση 

κατάλληλων διαγνωστικών συσκευών. 

 

105-107 8 Σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού 

Εργασία 

 
2.  Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για της 

εφαρμογές συστημάτων ελέγχου ολίσθησης τροχών 

και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 

 

   

5. Ηλεκτρικό σύστημα     

5.1 Ο πίνακας ελέγχου (Ταμπλό οργάνων) 

 

5.2 Όργανα μετρήσεων και ενδείξεων 

5.2.1 Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου. 

5.2.2 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού 

υγρού κινητήρα. 

5.2.3 Προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού. 

5.2.4 Προειδοποιητική λυχνία φρένου - χειρόφρενου. 

 

 

3.  Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα οποία 

αποτελείται το κάθε όργανο/σύστημα. 

4.  Να αναφέρουν το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας 

και τον τρόπο σύνδεσής τους. 
214-222 6 

Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει στο εργαστήριο με 

ταυτόχρονη επίδειξη των μερών,  για να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας τους 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Έλεγχος οργάνων 

 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 

διάγνωσης βλαβών των βασικών οργάνων 

μετρήσεων και ενδείξεων. 

 

110-127 8 

Οι μαθητές πρέπει να αναζητήσουν σχέδια 

καλωδιακών διαγραμμάτων (συνδυασμός με το 

μάθημα ΤΕΔ) του πίνακα ελέγχου και να εντοπίσουν 

τα όργανα και τη συνδεσμολογία τους. 

6. Σύστημα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού      

6.1 Σύστημα αερισμού. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

 

6.2 Σύστημα θέρμανσης. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας. 

 

6.3 Σύστημα ψύξης. Συνθήκες άνεσης καμπίνας 

επιβατών. 

6.3.1 Βασικός κύκλος ψύξης. 

6.3.2 Μέρη και λειτουργία συστήματος. 

 

6.4 Σύστημα κλιματισμού. Περιγραφή μερών και 

λειτουργίας του συστήματος. 

 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου. 

 
228-243 

6 

 

 

Εάν το εργαστήριο δεν είναι επαρκές, προτείνεται η 

συνεργασία με το εργαστήριο των ψυκτικών 

εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού για 

την ενημέρωση  των μαθητών. 

 

  



 9 

6.3 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Σύστημα κλιματισμού  

 

1. Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας των μερών των συστημάτων. 

2. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου, και 

συντήρησης των συστημάτων. 

3. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

συμπλήρωσης/αλλαγής ψυκτικών υγρών. 

 
130-152 8 

Εάν το εργαστήριο δεν διαθέτει συσκευές χειρισμού 

των ψυκτικών ρευστών, προτείνεται η συνεργασία με 

το εργαστήριο ψυκτικών εγκαταστάσεων και 

εγκαταστάσεων κλιματισμού ή επίσκεψη σε 

συνεργείο εφοδιασμένο με σταθμό πλήρωσης 

ψυκτικού ρευστού. 

Για τον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλιματισμό, 

συνιστάται η αξιοποίηση του διαγνωστικού, ή αν δεν 

υπάρχει, επίσκεψη σε Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 

αντιπροσωπείας (RENAULT, TOYOTA, SEAT, 

FORD, HELLA).   

Για τα εργαστήρια που διαθέτουν την πινακίδα TPS 

3574, αναζηττείστε από τον Σχολικό σας Σύμβουλο 

DVD  με τις παρουσιάσεις νέων πινακίδων. 

7. Συστήματα παθητικής ασφάλειας     

7.1 Ασφάλεια αμαξωμάτων 

 

7.2 Ενεργητική ασφάλεια 

 

7.3 Παθητική ασφάλεια 

7.3.1 Αερόσακος (Air Bag) - Είδη. Ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχου. Αισθητήρες. Μονάδα αερόσακου 

- γεννήτρια αερίων. Καλωδιώσεις. Περιγραφή 

λειτουργίας. 

7.3.2 Ζώνες ασφαλείας. Ζώνες με προεντατήρες. 

Ηλεκτρονική μονάδα. Αισθητήρες. Περιγραφή 

λειτουργίας. 

7.3.3 Έλεγχος - μέτρα ασφάλειας για εργασίες που 

γίνονται σε οχήματα με συστήματα παθητικής 

ασφάλειας. 

 

5. Να ορίζουν τις έννοιες της ενεργητικής και παθητικής 

ασφάλειας. 

6. Να αναγνωρίζουν τα μέρη - εξαρτήματα από τα 

οποία αποτελείται το σύστημα του αερόσακου. 

7. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

του. 

8. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες του συστήματος. 

1. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου του συστήματος. 

2. Να αναφέρουν τα μέτρα ασφάλειας για εργασίες που 

γίνονται σε οχήματα με συστήματα παθητικής 

ασφάλειας. 

 

 

246-265 

 
2 

 

Συνιστάται να δοθεί εργασία στους μαθητές για την 

εξέλιξη των αερόσακων. 

 

http://www.cityauto.gr/article.cityauto.gr?aid=1408 

 

http://www.engadget.com/2008/10/02/toyota-

develops-rear-collision-airbag/ 

 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην αναγκαιότητα της 

χρήσης ζωνών ασφαλείας για την σωστή λειτουργία 

των αερόσακων.  

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του 

συστήματος. 

 

Η πραγματοποίηση αντικατάστασης εξαρτημάτων της 

 

 Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - 

εξαρτήματος στη διάταξη. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των 

συστημάτων. 

154-159 4 

 

Να δοθεί η σχετική νομοθεσία, καθώς και σαφείς 

οδηγίες για την αφαίρεση, τη μεταφορά, την 

αποθήκευση και την επανατοποθέτηση των 

αερόσακων. Επειδή οι αερόσακοι είναι πολύ 

http://www.cityauto.gr/article.cityauto.gr?aid=1408
http://www.engadget.com/2008/10/02/toyota-develops-rear-collision-airbag/
http://www.engadget.com/2008/10/02/toyota-develops-rear-collision-airbag/
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άσκησης να γίνεται με απενεργοποιημένο αερόσακο 

και ζώνη. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αντικατάστασης των 

εξαρτημάτων του συστήματος. 

 Να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας. 

 

ευαίσθητοι στην ενεργοποίησή τους,  συνιστάται είτε 

η χρήση σχετικής πινακίδας (όπου υπάρχει), είτε η 

επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, όπου 

μπορεί να επιδειχθεί η αφαίρεση και 

επανατοποθέτησή τους από έμπειρους  τεχνικούς. 

8. Αντικλεπτικά συστήματα     

8.1 Είδη αντικλεπτικών συστημάτων. Κεντρικό 

κλείδωμα θυρών. Συναγερμός. Αντικλεπτικό 

σύστημα Immobilizer. 

 

8.2 Δομή - λειτουργία - πιθανά προβλήματα από κακή 

λειτουργία του συστήματος. 

 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

συστημάτων. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές 

βλάβες των συστημάτων, και των επί μέρους 

εξαρτημάτων τους. 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους 

ελέγχου των συστημάτων. 

 

268-272 4 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω 

διεύθυνση 

http://13tee-thess.thess.sch.gr/IMMOBILIZER.htm 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Κεντρικό κλείδωμα 

Συναγερμός 

Αντικλεπτικά συστήματα Immobilizer 

 

Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας 

των συστημάτων 

 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των 

συστημάτων. 

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες προγραμματισμού 

κλειδιών. 

 
162-165 4 

Να γίνει έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών 

κλειδαριών με υπέρηχο, με υπέρυθρες ακτίνες και με 

μαγνητική κάρτα (όποια δυνατότητα υφίσταται). 

Στα σχολεία που απέκτησαν νέο εργαστηριακό 

εξοπλισμό, να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες 

πινακίδες. 

Μπορεί επίσης, να γίνει επίσκεψη σε αντιπροσωπεία 

για θεωρητική παρουσίαση της λειτουργίας του 

Immobilizer και μεθοδολογία ελέγχου με διαγνωστικό 

και κωδικοποίηση κλειδιών. 

 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. 

 

 

 Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου των 

συστημάτων παθητικής ασφάλειας και 

αντικατάστασης εξαρτημάτων. 

 

 

4 

 

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο ελέγχου και να 

καταγράψουν: 

 τη σχετική διαδικασία, 

 τη γενική περιγραφή των συστημάτων που είδαν, 

 τις βλάβες, 

 τις πιθανές αιτίες βλαβών και τον τρόπο 

αποκατάστασής τους και 

 τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 

   

http://13tee-thess.thess.sch.gr/IMMOBILIZER.htm
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Επίσης να συλλέξουν πληροφορίες για: 

 τον τρόπο λειτουργίας του συνεργείου, 

 τα μηχανήματα και διαγνωστικές συσκευές που 

χρησιμοποιεί. 

 

9. Ομαδικές εργασίες     

Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να δοθούν στους 

μαθητές ως ομαδικές εργασίες, η εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης (περιοδικής και 

προληπτικής) σε αυτοκίνητα εκπαιδευτικών, μαθητών, 

γονέων ή άλλων, πχ συντήρηση συστημάτων, αλλαγή 

λιπαντικών, ρύθμιση συμπλέκτη, έλεγχος μπαταρίας, 

έλεγχος καυσαερίων κλπ. 

Οι μαθητές μετά από κάθε εργασία θα συντάσσουν 

τεχνική έκθεση στην οποία θα αναγράφουν τις βλάβες, 

τον τρόπο αποκατάστασής τους, τις εργασίες που 

πραγματοποίησαν, το τελικό αποτέλεσμα, την χρήση των 

νέων υλικών που συνάντησαν, και τα μέτρα ασφαλείας 

που έλαβαν κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 

 

2.  Να εξοικειώνονται με δραστηριότητες περιοδικής και 

προληπτικής συντήρησης. 

3.  Να εργάζονται με αντίστοιχες συνθήκες του 

επαγγελματικού τους χώρου. 

4.  Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της 

υπευθυνότητας, συνεργασίας, και επαγγελματικής 

δεοντολογίας. 

 

 

 

3 

Υπάρχει η δυνατότητα, σε συνεργασία με τον ΟΔΔΥ, 

να παίρνουμε αυτοκίνητα προς διάλυση και να τα 

δίνουμε προς επισκευή από τους μαθητές μας. Τα 

αυτοκίνητα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέρος 

του εκπαιδευτικού υλικού του Εργαστηρίου. Όταν 

μετά την εκπαιδευτική τους χρήση τα αυτοκίνητα 

αυτά απαξιωθούν, επιστρέφονται στον ΟΔΔΥ (βλέπε 

και 

http://users.att.sch.gr/kontaxis/SEK/ODDY%20diadik

asia.htm). 

  

10. Δραστηριότητες     

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

Συμμετοχή σε ειδικούς αγώνες - διαγωνισμούς όπως: 

 κατασκευή μοντέλων  

 πρωτότυπων κατασκευών  

 αγώνες οικονομίας κλπ 

 

Στο τέλος του σχολικού έτους 

Παρουσίαση - έκθεση εργασιών ή έργων μαθητών 

κινητήρας σε πλήρη λειτουργία, με σύστημα μετάδοσης 

κατασκευή άλλων πρωτότυπων εφαρμογών 

(εκπαιδευτικοί πίνακες, προσομοιωτές) 

φωτογραφική έκθεση με σχετικές δραστηριότητες κλπ 

Εκδηλώσεις του Σχολείου στην τοπική κοινότητα 

Α) Τεχνικός έλεγχος οχημάτων σε απλή μορφή πχ 

«Τεχνικός έλεγχος 10 σημείων», που περιλαμβάνει 

απλούς τεχνικούς ελέγχους στάθμης υγρών (λιπαντικά, 

 

5.  Να εξοικειώνονται με ομαδικές δραστηριότητες - 

εργασίες. 

 

6.  Να ενημερώνονται με τις νέες τεχνολογίες 

 

7.  Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της 

υπευθυνότητας, συνεργασίας, και επαγγελματικής 

δεοντολογίας. 

 

8.  Να αποκτούν την ικανότητα κατασκευής μοντέλων 

κλπ 

 

 Να εφαρμόζουν τις τεχνικές γνώσεις τους. 

 

 

4 

 

 

Η παρουσίαση στο τέλος της σχολικής χρονιάς των 

επισκευασμένων αυτοκινήτων είναι η καλύτερη 

ανταμοιβή για την εργασία των μαθητών. 

Επίσης, η επί τόπου μέτρηση των καυσαερίων των 

αυτοκινήτων σύγχρονης τεχνολογίας των μαθητών, 

των εκπαιδευτικών και των γονέων  τους είναι  η 

καταξίωση της προσπάθειας όλων.  
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φρένα, μπαταρία) - έλεγχος φώτων - έλεγχος ελαστικών 

κλπ. 

Β) Έλεγχος - μέτρηση καυσαερίων με τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

έλεγχος και μέτρηση καυσαερίων 

εντοπισμός πιθανόν προβλημάτων 

τεχνικές οδηγίες προς του οδηγούς πχ για τα μέτρα 

προστασίας του καταλύτη κλπ. 

Γ) Οργάνωση ημερίδων με θέματα: 

τα τροχαία ατυχήματα 

το περιβάλλον κλπ. 

Οργάνωση Τεχνικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με 

ανθρώπους της παραγωγής με ενημερωτικό χαρακτήρα 

για καθηγητές και μαθητές με διάφορα τεχνικά θέματα, 

όπως: 

καταλυτική τεχνολογία, 

συστήματα πέδησης (ABS), 

παθητική ασφάλεια. 

 

 Να συνδεθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με κοινωνικές 

εκδηλώσεις στο σχολείο  

 Να προβληθεί το έργο του σχολείου στην τοπική 

κοινωνία 
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ 

Τεχνολογία Ελέγχων & Διαγνώσεων 6(Θ+Ε) 
Γ΄ ΕΠΑ.Λ., Τομέα Οχημάτων 

 

1. Οργάνωση – Παρουσίαση μαθήματος 

α. Η οργάνωση του μαθήματος πρέπει, γενικά, να γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών. Ως 

σχήμα κατανομής του εβδομαδιαίου εξαώρου του μαθήματος, προτείνονται οι 2+2+2 ώρες, επειδή με 

την κατάτμηση αυτή αξιοποιείται σημαντικά ο εκπαιδευτικός χρόνος και δίνεται η δυνατότητα 

επανάληψης όσων διδάχθηκαν οι μαθητές στην προηγούμενη τάξη, στο μάθημα «Ηλεκτρικό Σύστημα 

Αυτοκινήτου». Ωστόσο, αν τοπικοί παράγοντες το επιβάλλουν, μπορούν να εφαρμοσθούν και τα 

σχήματα 4+2 ή 3+3, τα οποία αξιοποιούν, όμως, λιγότερο τον διδακτικό χρόνο.  

   Το μάθημα πρέπει να διδάσκεται στο εργαστήριο και ο διδάσκων καλό είναι να επιλέγει, εκ των 

προτέρων, τα σημαντικά σημεία του θεωρητικού μέρους και να είναι σύντομος στις εισηγήσεις του, 

ώστε να δίνεται επαρκής χρόνος στις εργαστηριακές ασκήσεις, εφόσον η επάρκεια του εξοπλισμού το 

επιτρέπει. 

β. Προτείνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, η θεωρία να μην παρουσιάζεται με εισήγηση, αλλά με κατάλληλες 

ασκήσεις επίδειξης, ώστε, μέσα από τη διαδικασία πραγματοποίησής τους, να εμφανίζεται και η 

ανάγκη των νέων θεωρητικών πληροφοριών. Ο βαθμός κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης με την 

μέθοδο αυτή είναι πολύ μεγαλύτερος, σε σύγκριση με την κλασική διακριτή διδασκαλία θεωρητικού και 

εργαστηριακού μέρους. Όπου απαιτείται η γνώση φυσικών νόμων, καλό είναι η διδασκαλία να ξεκινά 

από την πειραματική επαλήθευσή τους. Αυτό απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της 

κατανόησής τους και δεν κουράζει τους μαθητές.  

Είναι χρήσιμο, επίσης, να επιλέγουμε τακτικές που διευκολύνουν την κατανόηση αφηρημένων 

εννοιών και δύσκολων ορισμών. Για παράδειγμα, όταν διδάσκουμε την έννοια του μαγνητικού πεδίου, 

μπορούμε να προβάλλουμε στον προβολέα διαφανειών (ΟΗΡ) το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται 

γύρω από έναν μαγνήτη με ρινίσματα σιδήρου, αντί να δείξουμε μια απλή διαφάνεια. Ή ακόμα, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πυξίδα για να κάνουμε εμφανή την ύπαρξη του μαγνητικού 

πεδίου σε ένα πηνίο, όταν εφαρμόζεται ή διακόπτεται η τροφοδοσία του. 

γ. Επειδή η διδασκαλία του μαθήματος προϋποθέτει καλό υπόβαθρο ηλεκτρολογικών γνώσεων, 

προτείνεται, αν και δεν είναι επιβεβλημένο από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η ενσωμάτωση 

στη διδακτέα ύλη ενός κεφαλαίου αναφερόμενου στα χαρακτηριστικά μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος 

και σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτου (μέρη, λειτουργία, βλάβες). Έτσι, οι μαθητές μας θα 

μπορέσουν να αφομοιώσουν την ύλη που διδάχθηκαν στο μάθημα «Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου» 

της Β΄ τάξης (Κεφ. 1) και θα καλύψουν ενδεχόμενα γνωστικά κενά. Για το λόγο αυτό, θα ήταν χρήσιμη 

μια ενημερωτική συζήτηση με τον εκπαιδευτικό που τους δίδαξε το συγκεκριμένο μάθημα. Για την ύλη 

αυτή, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, διατίθενται 54 ώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες και των πλέον αδύνατων μαθητών. Αν όμως ο διδάσκων κρίνει ότι το επίπεδο των μαθητών 

δεν είναι χαμηλό, μπορεί να διαθέσει λιγότερες ώρες για την κάλυψη των γνωστικών κενών των 

μαθητών του.  

Σημ. 1. Η πρόσθετη ύλη αναπτύσσεται παρακάτω στο σχετικό πίνακα με γκρίζα σκίαση. 

Σημ.2. Όπου αναφέρεται, στη συνέχεια, ηλεκτρικό κύκλωμα θα εννοείται ότι αναφέρεται στο 

αυτοκίνητο. 

δ. Σε σχέση με το Κεφάλαιο 2 «Όργανα και συσκευές μετρήσεων και ελέγχου», προτείνεται να γίνει στην 

αρχή απλή αναφορά στα είδη, τις ιδιότητες και τους κανόνες προστασίας τους. Η πλήρης και 

λεπτομερής παρουσίαση των οργάνων και συσκευών να γίνεται κατά τη διδασκαλία των επόμενων 

διδακτικών ενοτήτων, την πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτή η ανάγκη. 

Μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή πρέπει να δοθεί στα Κεφάλαια 5, 6, 7 και 8 του Βιβλίου Θεωρίας. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα (σχεδόν υποχρέωση) συνεργασίας στον 

προγραμματισμό με τον καθηγητή που διδάσκει τις ΜΕΚ ΙΙ, ιδιαίτερα με αυτόν που διδάσκει το 

εργαστηριακό μέρος. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί με το μάθημα των ΜΕΚ ΙΙ οι μαθητές θα 

συνδυάσουν και θα αφομοιώσουν τις γνώσεις που απόκτησαν από την ΤΕΔ. 

Τα Κεφάλαια 9 και 10 μπορούν να καλυφθούν με μια απλή αναφορά, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες, 

εκτός από τα συστήματα ανάφλεξης (§ 9.1 Βιβλίου Θεωρίας). Το Κεφάλαιο 4 μπορεί, επίσης, να 

παραληφθεί ως αυτοτελές και να ενσωματωθεί όταν διδάξουμε τον αισθητήρα οξυγόνου (λ). 
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2. Εκπαιδευτικοί σκοποί του μαθήματος 

α. Γενική τοποθέτηση 

Είναι εντελώς απαραίτητο και αναγκαίο οι μαθητές, όχι μόνο να πληροφορηθούν, αλλά και να 

αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου μαθήματος. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να γίνεται εκτενής αναφορά στους σκοπούς και στους στόχους του, στα εισαγωγικά μαθήματα. 

Ειδικότερη αναφορά πρέπει γίνεται κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ενότητας στους επιδιωκόμενους 

επιμέρους στόχους. Κυρίως όμως, πρέπει να επαναλαμβάνονται και να επισημαίνονται στην 

ανακεφαλαίωση, όπου είναι ευκολότερη η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας. Οι στόχοι πρέπει να είναι 

ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και να τίθενται με βάση τις δυνατότητες των μαθητών. Για το λόγο αυτό ο 

διδάσκων μπορεί, κατά την κρίση του, να επιλέγει σε κάθε ενότητα ποιους στόχους θα επιχειρήσει να 

πετύχει. Ταυτόχρονα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο υπάρχων εξοπλισμός, καθώς και ο διατιθέμενος 

χώρος και χρόνος για την επίτευξή τους. 

Με την αναλυτική παρουσίαση των στόχων στους μαθητές, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους, ιδιαίτερα όταν 

επισημαίνουμε τη χρηστικότητα της νέας γνώσης και τη συσχετίζουμε με τις προϋπάρχουσες. Έτσι, οι 

μαθητές εντοπίζουν τις ελλείψεις και τα κενά τους (προαπαιτούμενα), αποδέχονται τους όρους 

αξιολόγησής τους και αξιοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για αυτοβελτίωση. Ας μη ξεχνάμε, 

όμως, ότι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που θέτουμε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν λειτουργεί όχι 

αποκλειστικά για την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά - κυρίως - για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πράξης και των μεθόδων και τεχνικών που ακολουθούμε. 

Σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει διαφορετικούς στόχους (ατομικότητα) και ότι στην φάση που διέρχεται, σημασία έχει να 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες και να υιοθετήσει στάσεις διαχρονικές. Οι γνώσεις και οι στάσεις αυτές 

θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί με επάρκεια στο επαγγελματικό περιβάλλον, το πρώτο και 

δυσκολότερο διάστημα της ένταξής του. Άρα, και από τη δική μας πλευρά ισχύει το «ουκ εν τω πολλώ 

το ευ». 

 

β. Γενικός σκοπός 

(Από τον πρόλογο των συγγραφέων του Βιβλίου Θεωρίας) 

«Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής-ψηφιακής τεχνολογίας στο αυτοκίνητο, έχει σαν αποτέλεσμα να 

επηρεάζει άμεσα τους τρόπους, τις μεθόδους, τα όργανα και τις συσκευές, που αφορούν στη μέτρηση 

και στον εντοπισμό βλαβών των διαφόρων συστημάτων του. 

Έτσι, ο παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των βλαβών δεν επαρκεί. Ταυτόχρονα, 

όμως, είναι πιθανότατο να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι 

προσπαθεί να λύσει. 

Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, που έχει σκοπό να μας μυήσει στη νέα 

αντίληψη για τον έλεγχο και τη διάγνωση, που πρέπει κάποιος σήμερα να έχει για να προσεγγίζει τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στα αυτοκίνητα.» 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω κείμενο, στους μαθητές κυριαρχεί η ίδια άποψη με αυτή της 

αγοράς εργασίας: ο «μάστορας» με την παραδοσιακή φόρμα στο «γνωστό» περιβάλλον εργασίας. 

Τονίζουμε με έμφαση στους μαθητές μας την αλλαγή που συντελείται στην αγορά εργασίας: η 

διάγνωση συνεχώς καταλαμβάνει περισσότερο από το χρόνο του μηχανικού απ’ ότι η 

επισκευή/αντικατάσταση. Απαιτεί περισσότερες και σε βάθος γνώσεις και φυσικά αμείβεται καλύτερα. Η 

κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και θα «επιβαρυνθεί» με την αυξανόμενη συμμετοχή της πληροφορικής 

στην καθημερινή πρακτική του συνεργείου. 

Το συγκεκριμένο μάθημα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη της αγοράς και να εφοδιάσει με βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες τους μελλοντικούς τεχνικούς της πρώτης γραμμής του  κλάδου επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων. Κυρίως, πρέπει να στοχεύουμε στη αλλαγή της κυρίαρχης, σήμερα, κακής 

νοοτροπίας. 

 

γ. Στόχοι του μαθήματος (καλό είναι να διατυπώνονται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και να 

δίδονται έντυπα στους μαθητές) 

Είναι σημαντικό και χρήσιμο να αναφέρουμε στα αρχικά μαθήματα τους βασικούς στόχους που πρέπει 

να πετύχουν οι μαθητές, στο μέγιστο της απόδοσής τους. Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στα βιβλία 

του μαθήματος στο τέλος της χρονιάς πρέπει: 

 Να αναφέρουμε τους τρόπους διάγνωσης και να τους συσχετίζουμε με παραδείγματα στο 

αυτοκίνητο 

 Να αναγνωρίζουμε όργανα και συσκευές μετρήσεων και ελέγχων 

 Να χειριζόμαστε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τα όργανα και τις συσκευές 
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 Να αναφέρουμε τα βασικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, να περιγράφουμε τη 

χρησιμότητά τους και να τα αναγνωρίζουμε εκ του φυσικού, καθώς και στα σχετικά 

διαγράμματα 

 Να εξηγούμε τη λειτουργία απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να εντοπίζουμε βλάβες σε αυτά 

 Να αναφέρουμε τα βασικά εξαρτήματα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, να περιγράφουμε τη 

χρησιμότητά τους και να τα αναγνωρίζουμε εκ του φυσικού, καθώς και στα σχετικά 

διαγράμματα 

 Να περιγράφουμε τη χρησιμότητα των μικροϋπολογιστών στο αυτοκίνητο 

 Να αναγνωρίζουμε, εκ του φυσικού και σε διαγράμματα, τους βασικούς αισθητήρες του 

αυτοκινήτου και να περιγράφουμε τη βασική αρχή λειτουργίας τους 

 Να ελέγχουμε τους αισθητήρες με ασφάλεια και αποτελεσματικά 

 Να αναγνωρίζουμε, εκ του φυσικού και σε διαγράμματα, τους βασικούς ενεργοποιητές του 

αυτοκινήτου και να περιγράφουμε τη βασική αρχή λειτουργίας τους 

 Να ελέγχουμε τους ενεργοποιητές με ασφάλεια και αποτελεσματικά 

 Να αναφέρουμε και να περιγράφουμε τα συστήματα αυτοδιάγνωσης 

Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι η παράθεση όλων αυτών των στόχων είναι πιθανό να αποκαρδιώσει 

κάποιους μαθητές και ενδεχομένως θα τους ωθήσει να εγκαταλείψουν από νωρίς την προσπάθεια. Αυτό 

συμβαίνει, κυρίως, γιατί με τη διαμορφωμένη άποψη που έχουν για τις δυνατότητές τους και, σε 

συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησής τους, θεωρούν ότι είναι αδύνατο να τους πετύχουν. 

Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι στόχοι σε αρκετούς μαθητές μας θα δημιουργήσουν αισθήματα 

αποξένωσης και οδύνης, ματαίωσης, φόβου και στο τέλος παράλυσης και παραίτησης από κάθε 

προσπάθεια. Έτσι, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την παράθεση, αλλά να 

προχωρήσουμε άμεσα στους ελάχιστους (βασικούς) στόχους που πρέπει όλοι τους να πετύχουν. 

 

δ. Ελάχιστοι (βασικοί) στόχοι 

Είναι χρήσιμο να διατυπωθούν οι ελάχιστοι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι 

μαθητές. Αυτό το ελάχιστο πρέπει να είναι σαφές από την αρχή της χρονιάς και, κυρίως, να 

προδιαγραφούν οι επιπτώσεις από τη μη επίτευξή τους. Και αυτοί συζητούνται στην τάξη σε πρώτο 

πρόσωπο και δίδονται έντυπα στους μαθητές. 

 

Αυτοί είναι: 

 Να μετρούμε την ωμική αντίσταση διαφόρων εξαρτημάτων αυτοκινήτου 

 Να μετρούμε την τάση σε διάφορα κυκλώματα του αυτοκινήτου 

 Να αναγνωρίζουμε τα εξαρτήματα που διδαχθήκαμε, εκ του φυσικού και σε απλά διαγράμματα 

 Να ελέγχουμε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εξαρτήματα που διδαχθήκαμε. 

 

Με την τακτική αυτή αφυπνίζουμε/προκαλούμε την περιέργεια των μαθητών και δεν την 

εξαναγκάζουμε μεταδίδοντας αβεβαιότητες. Απλοποιώντας τους σε μεγάλο βαθμό, οι επιδιωκόμενους 

στόχοι γίνονται πιο εύκολα κατανοητοί και επομένως ευκολότερα πραγματοποιήσιμοι.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και ασκήσεις ενδεχομένως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν σε 

εργαστήρια ελλιπούς εξοπλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο διδάσκων αξιοποιεί τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό και καλύπτει τα τυχόν κενά με τις αντίστοιχες ή ανάλογες παρουσιάσεις, που μπορεί να 

αναζητήσει στο Διαδίκτυο ή σε υλικό εταιρειών. 

Στην αρχή του σχολικού έτους προτείνεται διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών ως προς τις γνώσεις 

τους στο μάθημα της Β΄ τάξης  ΗΣΑ. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διάγνωσης αυτής, ο 

εκπαιδευτικός στη χειρότερη περίπτωση (μεγάλα γνωστικά κενά) ακολουθεί το αναφερόμενο με γκρι 

επισήμανση τμήμα των Οδηγιών. Σε καλύτερες περιπτώσεις, είτε αφιερώνει λίγες ώρες στις 

αναφερόμενες ενότητες, είτε εμβόλιμα αναφέρεται σ’ αυτές (π.χ. όταν μετράμε την ωμική αντίσταση ενός 

αισθητήρα π.χ. θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην ωμική αντίσταση 

γενικά και στον τρόπο μέτρησής της ή πάλι, όταν μετράμε την παραγόμενη τάση σε έναν αισθητήρα 

οξυγόνου (λ), θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην τάση και στον τρόπο μέτρησής της). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
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ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Οι μαθητές-τριες) 
Παρά-

γραφοι 
Ώρες Παρατηρήσεις 

Αλληλογνωριμία με τους μαθητές. Σκοποί και 

στόχοι του μαθήματος. 

 

 

 

 

1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Η έννοια και η μεθοδολογία της διάγνωσης και του 

ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 Να αναφέρουν τους τρόπους διάγνωσης και 

να τους συσχετίζουν με παραδείγματα στο 

αυτοκίνητο. 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφά-λαιο 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

Στην αρχή γίνεται η γνωριμία μας με τους 

μαθητές και τίθενται οι στόχοι του μαθήματος, 

όπως περιγράφονται προηγούμενα. 

 

Προσδιορίζουμε την έννοια της «αξιόπιστης 

μέτρησης» και της «διάγνωσης». Εξηγούμε 

τη σημασία της «αξιόπιστης μέτρησης» στη 

διαδικασία της διάγνωσης και παραθέτουμε 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν 

(άνθρωπος, όργανο, περιβάλλον). 

2. Όργανα και συσκευές μετρήσεων και ελέγχου 

Όργανα μετρήσεων. 

Όργανα - συσκευές προστασίας και ελέγχου 

(γενικά, χρήσεις, σφάλματα μετρήσεων, κλάση 

οργάνων κ.τ.λ.). 

Πολύμετρο. 

Υποπιεσόμετρο. 

Πιεσόμετρο. 

Παλμογράφος (κατασκευή, λειτουργία, σύνδεση 

στο αυτοκίνητο, προετοιμασία, ανάλυση και 

μελέτη κυματομορφών, διάγνωση βλαβών). 

Αναλυτής Καυσαερίων (κατασκευή, λειτουργία, 

σύνδεση στο αυτοκίνητο, προετοιμασία, μελέτη 

μετρήσεων, διάγνωση βλαβών). 

Συσκευή μέτρησης σημάτων εξόδου ηλεκτρονικής 

μονάδας ελέγχου - Break out box - (κατασκευή, 

λειτουργία, σύνδεση στο αυτοκίνητο, ανάλυση 

και μελέτη μετρήσεων, διάγνωση βλαβών). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Ασκήσεις επίδειξης λειτουργίας, εκτέλεση 

 

 Να αναγνωρίζουν όργανα, συσκευές 

μετρήσεων και ελέγχου. 

 Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τις 

συνηθισμένες χρήσεις τους. 

 Να αναφέρουν τα μέτρα προστασίας των 

συσκευών μετρήσεων και ελέγχου. 

 Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία 

των οργάνων και συσκευών. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης και 

χρήσης στα αυτοκίνητα. 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες 

προετοιμασίας συσκευών και αυτοκινήτων. 

 Να περιγράφουν τη μορφή και τον τρόπο 

ανάγνωσης των ενδείξεων. 

 Να αξιολογούν τις τιμές των μετρήσεων για 

τη διάγνωση συνηθισμένων βλαβών. 

 

 Να χρησιμοποιούν σε μια διαδικασία 

διάγνωσης βλαβών αποτελεσματικά και με 

Κεφά-λαιο 

2 

§2.1 

4 Γίνεται αναφορά μόνο στις κατηγορίες, στις 

ιδιότητες και στους κανόνες προστασίας των 

οργάνων. 

 

Όλα τα όργανα και οι συσκευές να 

παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια 

των σχετικών εργαστηριακών ασκήσεων που 

θα γίνουν. 

 

Ανάθεση εργασίας 

Αναθέτουμε στους μαθητές να συντάξουν 

κατάλογο συσκευών και οργάνων 

επισκεπτόμενοι διάφορα συνεργεία 

επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Για 

κάθε ένα από αυτά ζητάμε να περιγράψουν 

τη βασική χρησιμότητά του. 

 

Στην εξέλιξη της εργασίας, μπορούμε να τους 

αναθέσουμε πρόσθετα στοιχεία, όπως είναι η 

κοστολόγηση. Με αυτό τον τρόπο θα έρθουν 

σε επαφή με τους εισαγωγείς των οργάνων 
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Από το σημείο αυτό αρχίζει η παράθεση της πρόσθετης, αλλά αναγκαίας κατά την άποψή μας, διδακτικής ύλης. Ο προτεινόμενος χρόνος (τέταρτη στήλη) αφορά τμήματα με μεγάλα γνωστικά κενά. 

 

Ηλεκτρικό ρεύμα 

Ορισμός, έννοια και αποτελέσματα του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Αμπερομέτρηση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων στον 

πάγκο και στο αυτοκίνητο. 

Ψηφιακό αμπερόμετρο (ρύθμιση, επιλογή κλίμακας, 

σύνδεση, ανάγνωση ένδειξης). 

 

Έννοια, ορισμός και μονάδες μέτρησης έντασης 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

 

 Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα 

αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

 

 Να μετρούν την ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος με ψηφιακό αμπερόμετρο σε απλά 

κυκλώματα στον πάγκο και στο αυτοκίνητο. 

 

 Να ορίζουν την έννοια της έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος και να αναφέρουν τις 

μονάδες μέτρησής της. 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι προτιμότερο να ξεκινήσουμε με τα 

αποτελέσματα του ρεύματος, λειτουργώντας 

μερικά απλά κυκλώματα και σχολιάζοντας τα 

φαινόμενα που εμφανίζονται. 

Για το λόγο αυτό ξεκινάμε με την κατασκευή ενός 

απλού ηλεκτρικού κυκλώματος (πηγή, διακόπτης, 

ασφάλεια, κατανάλωση) με εξαρτήματα 

αυτοκινήτου και μετράμε 

 την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος για να 

δείξουμε ότι κάτι συμβαίνει μέσα στους αγωγούς 

των κυκλωμάτων όταν διαρρέονται από ρεύμα. 

 

Εστιάζουμε στην πολικότητα ακροδεκτών και 

σημείου μέτρησης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:   2 Μετά τη μέτρηση αιτιολογούμε το μέγεθος της 

μετρήσεων και ελέγχων με τα όργανα και τις 

συσκευές στο εργαστήριο και σε πραγματικό 

αυτοκίνητο. 

 

ασφάλεια τις συσκευές και τα όργανα που 

διδάχθηκαν. 

 Να μελετούν και να αξιολογούν τα 

μετρούμενα και ελεγχόμενα μεγέθη. 

 

και των συσκευών. 

 

Μπορούμε, επίσης, σε επόμενο στάδιο, να 

μοιράσουμε prospectus του ίδιου προϊόντος 

από διαφορετικές εταιρείες με μεγάλη 

διαφορά κόστους απόκτησης και να τους 

ζητήσουμε να αιτιολογήσουν την διαφορά. 

 

Τέλος, μπορούμε να τους ζητήσουμε να 

αξιολογήσουν τα προϊόντα και να 

αποφασίσουν ποιο θα αγόραζαν εκείνοι για 

το συνεργείο τους. 

Είναι μια εργασία που εξελίσσεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα παράλληλα με τη 

διδασκαλία μας. 
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Το ρεύμα εκκίνησης κινητήρα και η μέτρησή του. 

Αμπεροτσιμπίδα. 

 

 Να μετρούν το ρεύμα εκκίνησης. 

 Να συσχετίζουν την ένταση με τη διατομή των 

καλωδίων. 

 

 

 

 διατομής των καλωδίων και εξηγούμε τον ελάχιστο 

αριθμό στροφών που προκαλεί την εκκίνηση του 

κινητήρα. 

Σχετική επίδειξη μπορεί να γίνει σε πινακίδες De 

Lorenzo (παλιές και νέες). 

 

Τάση του ηλεκτρικού ρεύματος: ορισμός, έννοια και 

μονάδες μέτρησης. Μπαταρία αυτοκινήτου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας σε εξαρτήματα του 

αυτοκινήτου. Ψηφιακό βολτόμετρο (ρύθμιση, 

επιλογή κλίμακας, σύνδεση, ανάγνωση ένδειξης). 

 

 

 Να ορίζουν την έννοια της ηλεκτρικής τάσης. 

 

 Να μετρούν την τάση τροφοδοσίας σε διάφορα 

εξαρτήματα του αυτοκινήτου με ψηφιακό 

βολτόμετρο. 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

2 

 

Επιμένουμε στο υδραυλικό ισοδύναμο για την 

καλύτερη κατανόηση της τάσης. 

 

Επιλέγουμε απλά εξαρτήματα, όπως μπαταρία, 

πολλαπλασιαστή (+15), διακόπτη ανάφλεξης 

(+30). 

 

Εστιάζουμε στην αναγνώριση και εξήγηση του 

αρνητικού πρόσημου στην ένδειξη. 

 

Διερευνούμε τις επιπτώσεις στη λειτουργία των 

εξαρτημάτων από αντικανονική τροφοδοσία 

ρεύματος. 

 

Είδη ηλεκτρικού ρεύματος: εναλλασσόμενο, συνεχές και 

μεταβαλλόμενο ρεύμα. 

 

 Να αναφέρουν τα είδη του ηλεκτρικού ρεύματος 

και να τα αναγνωρίζουν από τη γραφική τους 

παράσταση. 

 Να περιγράφουν τις διαφορές και τα βασικά 

χαρακτηριστικά κάθε είδους ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 

 2 Επιλέγουμε απλές κυματομορφές για να 

επιδείξουμε τα είδη. 

 

Εστιάζουμε στην κυματομορφή του παλμού και 

στην έννοια του ενεργού χρόνου. 

Μετράμε τάση ΔΕΗ και συγκρίνουμε με τη μέτρηση 

συνεχούς ρεύματος. 

 

Αντίσταση ηλεκτρικού ρεύματος-καταναλωτές/φορτία 

 

 Να ορίζουν την έννοια της ηλεκτρικής 

αντίστασης και του φορτίου. 

 Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της 

ηλεκτρικής αντίστασης. 

 Να εξηγούν την έννοια της ειδικής αντίστασης. 

 Να απεικονίζουν γραφικά διάφορα φορτία. 

 

 2 Παραθέτουμε γραφικές παραστάσεις αντιστάσεων 

και των βασικών φορτίων/καταναλωτών 

αυτοκινήτου 

 

Ανάθεση εργασίας 

Αναθέτουμε στους μαθητές τη σύνταξη καταλόγου 

με αγώγιμα και μη αγώγιμα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Μέτρηση της ωμικής αντίστασης και ωμικός έλεγχος 

διαφόρων εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Ψηφιακό 

 Να μετρούν την αντίσταση διαφόρων 

εξαρτημάτων με ψηφιακό ωμόμετρο. 

 4 Στις βλάβες των εξαρτημάτων επιμένουμε στην 

κατανόηση και τον τρόπο αναγνώρισης της 

διακοπής και του βραχυκυκλώματος. 
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ωμόμετρο (ρύθμιση, επιλογή κλίμακας, σύνδεση, 

ανάγνωση ένδειξης). 

 

Έλεγχος συνέχειας. 

 

 Να αποφαίνονται για την καταλληλότητα ενός 

εξαρτήματος. 

 Να αναφέρουν τις αναγκαίες συνθήκες 

ωμομέτρησης. 

 Να ελέγχουν τη συνέχεια αγωγών και πηνίων. 

 

 

 

Αποσαφηνίζουμε την έννοια της άμεσης και 

έμμεσης μέτρησης. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Μέτρηση της ωμικής αντίστασης διαφόρων 

εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Αναλογικό (ή 

ψηφιακό) ωμόμετρο (ρύθμιση, επιλογή κλίμακας, 

σύνδεση, ανάγνωση ένδειξης). 

 

 Να μετρούν την αντίσταση διαφόρων 

εξαρτημάτων με αναλογικό ωμόμετρο. 

 Να αξιολογούν τις ενδείξεις σε μια διαγνωστική 

διαδικασία. 

 

 2 Επιμένουμε στη συμπεριφορά του οργάνου όταν 

υπάρχει διακοπή ή βραχυκύκλωμα. 

  

Δημιουργία του ηλεκτρισμού. Αναφορά στους 

τρόπους δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος, 

επεξήγηση της εσωτερικής λειτουργίας της 

μπαταρίας. 

 

 Να αναφέρουν τρόπους δημιουργίας 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 2 Αναφέρουμε παραδείγματα στατικού ηλεκτρισμού 

από την καθημερινότητα. 

Ηλεκτρομαγνητισμός. Πείραμα απόδειξης ύπαρξης 

μαγνητικού πεδίου, μαγνήτες, πόλοι μαγνητών, 

μαγνητικό πεδίο, χρησιμότητα και εφαρμογές 

ηλεκτρομαγνητισμού στο αυτοκίνητο. 

 

 Να αναφέρουν εξαρτήματα που λειτουργούν με 

βάση τον ηλεκτρομαγνητισμό. 

 2 Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον πολλαπλασιαστή 

λαδιού και τη λειτουργία του. 

 

Να «δείξουμε» πειραματικά το μαγνητικό πεδίο. 

TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ   2  

Ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτου 

Έννοια και ορισμός, συνοπτική αναφορά μερών και 

τη χρησιμότητά τους. 

 

 Να ορίζουν την έννοια του ηλεκτρικού 

κυκλώματος. 

 Να αναφέρουν τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων και τη χρησιμότητά τους. 

 2  

Η έννοια της γείωσης/συμβολισμός 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Έλεγχος της γείωσης στο αυτοκίνητο. 

 

 Να εξηγούν την αναγκαιότητα της γείωσης. 

 Να απεικονίζουν γραφικά τη γείωση. 

 Να αναφέρουν και να ορίζουν τις βλάβες που 

δημιουργεί η αντικανονική γείωση. 

 

 Να ελέγχουν τις γειώσεις του αυτοκινήτου και 

να αποφαίνονται για την ποιότητά τους. 

 

 2 Να εξηγήσουμε τη γείωση στο σασί και τις 

συνέπειες μιας λανθασμένης γείωσης. 

Βλάβες κυκλωμάτων. 

 

 

 Να αναφέρουν τις βασικές βλάβες των 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

 Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις 

 2 Σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα περιγράφουμε και 

αναλύουμε πλήρως τις πιθανές βλάβες και τις 

επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στη λειτουργία 
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επιπτώσεις των βλαβών στη λειτουργία απλών 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

 

τους. 

 

Εστιάζουμε στα διαγνωστικά συμπεράσματα, όταν 

βρίσκουμε αφύσικα μεγαλύτερες ή μικρότερες του 

κανονικού τιμές. 

Ασφάλειες ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Σκοπός, είδη, 

βασικοί κανόνες προστασίας κυκλωμάτων, έλεγχος 

ασφαλειών. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

αυτοκινήτου. 

 

 Να αναφέρουν το σκοπό και τα είδη των 

ασφαλειών. 

 Να περιγράφουν τους βασικούς κανόνες 

προστασίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

 

 Να ελέγχουν τις ασφάλειες των αυτοκινήτων με 

ωμόμετρο και βολτόμετρο και να αποφαίνονται 

για την ποιότητά τους. 

 

 2  

 

 

 

 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καμένες 

ασφάλειες και αναλογικό ωμόμετρο. 

 

Συσκευές ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Ηλεκτρικές 

συνδέσεις. Σκοπός, είδη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Έλεγχος απλού διακόπτη και σύνδεσης καλωδίων 

ηλεκτρικού κυκλώματος με Ωμετρο και Vμετρο 

 

 Να περιγράφουν τη χρησιμότητα των 

συσκευών ελέγχου. 

 Να αναφέρουν τα είδη των συσκευών ελέγχου. 

 

 Να ελέγχουν απλούς διακόπτες και να 

αποφαίνονται για την καταλληλότητά τους. 

 Να ελέγχουν μία σύνδεση καλωδίων 

ηλεκτρικού κυκλώματος και να αποφαίνονται 

για την καταλληλότητά της. 

 4 Αποσαφηνίζουμε την έννοια «ανοικτός-κλειστός» 

(ON-OFF) διακόπτης. 

 

Εστιάζουμε στο διακόπτη ανάφλεξης. 

 

Επιδεικνύουμε διάφορους τρόπους σύνδεσης 

καλωδίων και επισημαίνουμε την ποιότητα 

σύνδεσης. 

Νόμοι του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος: Νόμος του Ωμ, 

Νόμος της ισχύος/μονάδες μέτρησης. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Κατασκευή απλού κυκλώματος μιας αντίστασης 

-μελέτη συμπεριφοράς του κυκλώματος, μετρήσεις 

ηλεκτρικών μεγεθών, επαλήθευση με 

υπολογισμούς. 

 

Γραφικός υπολογισμός διατομής καλωδίωσης σε 

κυκλώματα αυτοκινήτου. 

 

 Να περιγράφουν το Νόμο του Ωμ και της 

ισχύος. 

 Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της 

ισχύος. 

 

 

 Να μετρούν την τάση σε διάφορα σημεία του 

κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώματος. 

 Να βρίσκουν από σχετικό πίνακα τη διατομή 

του καλωδίου που απαιτείται ανάλογα με το 

εξάρτημα που θα τροφοδοτήσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργ. Οδηγός 

Κεφ Β, 

Άσκηση 1 

(εκτός του 

ρελαί) 

4 Να μη ξεκινάμε με την παράθεση του μαθηματικού 

τύπου. Μας ενδιαφέρει η πειραματική επαλήθευση 

του Νόμου του Ωμ στο κύκλωμα που θα 

κατασκευάσουν οι μαθητές. 

 

Αιτιολογούμε τυχόν αποκλίσεις μετρούμενης και 

θεωρητικής τιμής. 

 

Σημαντικό είναι να συμπληρώσουν τον Πίνακα 2 

της άσκησης. 

 

Συζητάμε, διερευνούμε και επαληθεύουμε τι θα 

συμβεί όταν δεν υπάρχει γείωση στο κύκλωμα. 

Αιτιολογούμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη 

διατομή ενός καλωδίου. 
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Διερευνούμε τη σημασία της πολικότητας στην 

τροφοδοσία ενός εξαρτήματος και τις πιθανές 

επιπτώσεις στη λειτουργία του από ανάστροφη 

πολικότητα. 

 

Σύνδεση αντιστάσεων/καταναλωτών σε σειρά. Συνολική 

αντίσταση κυκλώματος, η έννοια της πτώσης τάσης, 

νόμος του Κίρκωφ. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Κατασκευή απλού κυκλώματος δύο αντιστάσεων σε σειρά 

-μελέτη συμπεριφοράς του κυκλώματος, μετρήσεις 

ηλεκτρικών μεγεθών, επαλήθευση με 

υπολογισμούς, μελέτη περιπτώσεων βλαβών. 

 

 Να ορίζουν την έννοια της πτώσης τάσης και 

να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής στο 

αυτοκίνητο. 

 Να ορίζουν το Νόμο του Κίρκωφ. 

 

 Να μετρούν την τάση σε διάφορα σημεία του 

κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώματος. 

 

 2 Στόχος είναι η πειραματική επαλήθευση του νόμου 

στο κύκλωμα που θα κατασκευάσουν οι μαθητές. 

Αιτιολογούμε τυχόν αποκλίσεις. 

 

Υπολογίζουμε τη συνολική αντίσταση θεωρητικά 

και την επαληθεύουμε με μέτρηση. Αιτιολογούμε 

τυχόν αποκλίσεις. 

Σύνδεση αντιστάσεων/καταναλωτών παράλληλα. 

Συνολική αντίσταση κυκλώματος, η έννοια κόμβων, 

βρόχων, κλάδων, βλάβες κυκλωμάτων, διαφορές και 

ομοιότητες με τα κυκλώματα σειράς, νόμος του 

Κίρκωφ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Κατασκευή απλού κυκλώματος δύο παράλληλων 

αντιστάσεων 

-μελέτη συμπεριφοράς του κυκλώματος, μετρήσεις 

ηλεκτρικών μεγεθών, επαλήθευση με 

υπολογισμούς, μελέτη περιπτώσεων βλαβών. 

 

 Να αναγνωρίζουν σε σχετικά ηλεκτρικά 

διαγράμματα κόμβους, κλάδους και βρόγχους. 

 Να περιγράφουν τις διαφορές παράλληλης και 

σε σειρά σύνδεσης. 

 Να περιγράφουν το Νόμο του Κίρκωφ. 

 

 Να μετρούν την τάση σε διάφορα σημεία του 

κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώματος. 

 

 6 Μας ενδιαφέρει η πειραματική επαλήθευση του 

νόμου. 

 

Σημαντικό είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις 

επιπτώσεις που θα επιφέρει η σύνδεση ενός 

καταναλωτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να 

αποφασίζουν σχετικά με αυτό, π.χ. σύνδεση 

ανεμιστήρα στην καμπίνα. 

 

Επαναλαμβάνουμε όλες τις μετρήσεις με όργανα 

μεγαλύτερης ακρίβειας. Επισημαίνουμε και 

σχολιάζουμε τις παρατηρούμενες διαφορές. 

 

Μεικτά ηλεκτρικά κυκλώματα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Κατασκευή απλού μεικτού ηλεκτρικού κυκλώματος 

-μελέτη συμπεριφοράς του κυκλώματος, μετρήσεις 

ηλεκτρικών μεγεθών, επαλήθευση με 

υπολογισμούς, μελέτη περιπτώσεων βλαβών, η 

έννοια κόμβων, βρόγχων, κλάδων, συνολική 

αντίσταση κυκλώματος. 

 Να αναγνωρίζουν ένα μεικτό ηλεκτρικό 

διάγραμμα από το σχέδιο. 

 Να περιγράφουν τη χρησιμότητα τέτοιων 

κυκλωμάτων. 

 

 Να μετρούν την τάση σε διάφορα σημεία του 

κυκλώματος. 

 Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώματος. 

 4 Ξεκινάμε με πολύ απλά μεικτά ηλεκτρικά 

κυκλώματα και εργαζόμαστε όπως προηγούμενα. 
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  Να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώματος. 

 Να επαληθεύουν τους νόμους που διδάχθηκαν. 

 

Το ηλεκτρικό διάγραμμα στο αυτοκίνητο. Σκοπός, 

συμβολισμοί, ανάγνωση, αναγνώριση εξαρτημάτων 

και κυκλωμάτων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Άσκηση ανάγνωσης απλών ηλεκτρικών διαγραμμάτων 

κυκλωμάτων αυτοκινήτου. 

 

 Να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των 

ηλεκτρικών διαγραμμάτων. 

 

 

 

 

 

 Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα σε ηλεκτρικά 

διαγράμματα. 

 Να αναγνωρίζουν τα σημεία εφαρμογής της 

τάσης και της γείωσης. 

 Να περιγράφουν τη λειτουργία τους. 

 

 2 Κύριος στόχος μας είναι να αλλάξουν στάση οι 

μαθητές απέναντι στο ηλεκτρικό διάγραμμα  και να 

αναγνωρίσουν ότι αυτό όχι μόνο είναι αναγκαίο, 

αλλά και κρίσιμο στη διαδικασία της διάγνωσης. 

 

Ξεκινάμε απευθείας το σχολιασμό απλών 

ηλεκτρικών διαγραμμάτων καθοδηγώντας τους 

μαθητές βήμα-βήμα. Παραθέτουμε τα βασικά 

σύμβολα και όχι ατελείωτες καταστάσεις με 

σχετικές απεικονίσεις. 

 

Ανάθεση εργασίας 

Οι μαθητές αναζητούν από manual διαφόρων 

κατασκευαστών ηλεκτρικά διαγράμματα, 

περιγράφουν τη λειτουργία τους και  επισημαίνουν 

/ εντοπίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητές τους. 

Για παράδειγμα: ηλεκτρικά διαγράμματα για τα 

πιτσιλιστήρια ή για τα παράθυρα. Για πιο 

προχωρημένους μαθητές: ηλεκτρικά διαγράμματα 

συστήματος παθητικής ασφάλειας. 
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TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ   2  

3. Στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

Δίοδοι (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε κυκλώματα 

αυτοκινήτου, είδη - ζένερ, LED, φωτοδίοδος-, 

συμβολισμοί). 

Τρανζίστορς (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε 

κυκλώματα αυτοκινήτου, είδη, συμβολισμοί). 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα (πλεονεκτήματα, χρήσεις στο 

αυτοκίνητο, είδη). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Ασκήσεις επίδειξης και αναγνώρισης της λειτουργίας των 

στοιχείων που διδάχθηκαν στο εργαστήριο και στο 

αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναφέρουν τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων και κυκλωμάτων στα αυτοκίνητα για 

λειτουργικούς και διαγνωστικούς σκοπούς. 

 Να αναφέρουν τα είδη των στοιχείων 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

 Να περιγράφουν τη λειτουργία τους. 

 

 

 Να αναγνωρίζουν τα διάφορα ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα και κυκλώματα εκ του φυσικού και σε 

τυπικά σχέδια. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργ. Οδηγός 

Κεφ. Β, 

Άσκηση 2 

2 
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Παραθέτουμε απλά ηλεκτρικά διαγράμματα 

αυτοκινήτου με διόδους (πχ βομβητής θυρών). 

 

Για το τρανζίστορ χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό 

κύκλωμα συμβατικής ανάφλεξης με συνύπαρξη 

πλατινών και τρανζίστορ. 

 

Εστιάζουμε στη σωστή πολικότητα των 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το LED. 

 

Ανάθεση εργασίας 

Να περιγράψουν από σχετικό διάγραμμα, τη 

λειτουργία ηλεκτρονικής ανάφλεξης με δύο 

τρανζίστορ, χωρίς πλατίνες. 

 

5. Κεντρική μονάδα ελέγχου (Μικροϋπολογιστής) 

Δομή, λειτουργίες. 

Λογικά κυκλώματα. 

Μέτρα προστασίας. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη καλής λειτουργίας ECU στο αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη 

των μικροϋπολογιστών. 

 Να εξηγούν τη λειτουργία τους. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 5 

4 Ως προς τις λογικές πύλες, επιμένουμε στα 

ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα και στους 

συμβολισμούς. 

 

Επιδεικνύουμε ανοιγμένη ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχου και αναγνωρίζουμε τα μέρη της. 

 

Επισημαίνουμε ομοιότητες και διαφορές στη 

λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και ECU. 

 

Αναφορά στο ρόλο των πυκνωτών, με παράδειγμα 

το σταδιακό σβήσιμο της πλαφονιέρας μετά το 

κλείδωμα του αυτοκινήτου σε σχετικό ηλεκτρικό 

διάγραμμα. 

 

Ανάθεση εργασίας 

Οι μαθητές αναζητούν τεχνικά και άλλα 

χαρακτηριστικά μεγέθη και δυνατότητες των ECU 

και των κοινών οικιακών Η/Υ, προσδιορίζουν 
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ομοιότητες και διαφορές και συγκρίνουν τις 

δυνατότητές τους. 

 

6. Αισθητήρες 

Είδη, δομή, λειτουργία, χαρακτηριστικά κάθε τύπου 

αισθητήρα που χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο (πχ. 

αισθητήρας θερμοκρασίας νερού, στροφών, αισθητήρας 

οξυγόνου κ.τ.λ.). 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη αισθητήρων και της λειτουργίας τους στο 

εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναφέρουν τα βασικά είδη αισθητήρων που 

χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. 

 Να εξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν 

τις ενδείξεις και εντολές που δίνουν. 

 

 Να αναγνωρίζουν τους αισθητήρες στα συστήματα 

του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την καλή 

λειτουργία τους. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις 

Κεφ. Γ, Εργ. 

Οδηγού 

28 Ενσωμάτωση ελέγχων στο εργαστηριακό μέρος 

των ακόλουθων αισθητήρων με χρήση 

πολυμέτρου, Break-out-box και παλμογράφου 

αυτοκινήτου: 

- στροφών: επαγωγικός, Hall (Άσκηση 1 & 2), 

- θέσης πεταλούδας, 

- μετρητών αέρα (Άσκηση 3 & 5), 

- κτυπήματος (Άσκηση 7), 

- θερμοκρασίας (Άσκηση 4) και 

- οξυγόνου(Άσκηση 6). 

 

Ανάθεση εργασίας 

Να αναζητήσουν σε συνεργεία κατεστραμμένους 

αισθητήρες και να επαληθεύσουν τις αιτίες 

αντικατάστασής τους. Να αναφέρουν τις πιθανές 

επιπτώσεις στη λειτουργία των συστημάτων. 

 

7. Ενεργοποιητές 

Είδη, λειτουργία, χαρακτηριστικά κάθε τύπου 

ενεργοποιητή που χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο (πχ. 

ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, βηματικά μοτέρ κ.τ.λ.). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη ενεργοποιητών και της λειτουργίας τους στο 

εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναφέρουν τα βασικά είδη ενεργοποιητών που 

χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. 

 Να εξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν 

τις ενδείξεις και εντολές που παίρνουν. 

 

 Να αναγνωρίζουν τους ενεργοποιητές στα 

συστήματα του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την 

καλή λειτουργία τους. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 1, 

Κεφ. Δ, Εργ. 

Οδηγού 

18 Ενσωμάτωση ελέγχων στο εργαστηριακό μέρος 

των ακόλουθων ενεργοποιητών με χρήση 

πολυμέτρου, Break-out-box και παλμογράφου 

αυτοκινήτου: 

- βαλβίδες φίλτρου ενεργού άνθρακα, 

- ανακυκλοφορίας καυσαερίων, 

- μπεκ (Άσκηση 1), 

- ρελαί (Άσκηση 1), 

- ρυθμιστές στροφών. 

 

Ανάθεση εργασίας 

Να αναζητήσουν σε συνεργεία κατεστραμμένους 

ενεργοποιητές και να επαληθεύσουν τις αιτίες 

αντικατάστασής τους. Να αναφέρουν τις πιθανές 

επιπτώσεις στη λειτουργία των συστημάτων. 

 

TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ   2  

Καυσαέρια κινητήρων 

Η ρύπανση που προκαλεί το αυτοκίνητο (κατασκευή, 

 

 Να αναφέρουν τις κύριες πηγές ρύπανσης από 

 2 Ευαισθητοποιούμε τους μαθητές ως προς το 

παγκόσμιο φαινόμενο της ρύπανσης. 
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λειτουργία, συντήρηση, απόσυρση). Μέτρα 

αντιρρύπανσης. Σύσταση καυσαερίων, βλαβερά 

συστατικά καυσαερίων για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Μέτρα περιορισμού της ρύπανσης που 

προκαλεί το αυτοκίνητο, καταλύτης-αισθητήρας 

οξυγόνου 

 

 

 

 

 

Εξομοίωση λειτουργίας διαφόρων συστημάτων και 

μεθόδων αντιρρύπανσης που εφαρμόζουν οι 

κατασκευαστές. 

 

το αυτοκίνητο και μέτρα μείωσής τους. 

 Να αναφέρουν τους κύριους ρυπαντές των 

καυσαερίων. 

 Να αναφέρουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα των καυσαερίων. 

 Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα των 

μικροϋπολογιστών και γενικά των 

ηλεκτρονικών διατάξεων στο αυτοκίνητο στη 

μείωση της ρύπανσης. 

 

Επισημαίνουμε τις ευθύνες που έχουν ως πολίτες 

και ως επαγγελματίες, όχι μόνο ως προς τις 

νομικές κυρώσεις. Κυρίως, πρέπει να τους 

βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι η ατομική 

συμμετοχή, όσο μικρή κι αν φαίνεται, είναι χρήσιμη 

και τελικά όχι ΑΜΕΛΗΤΕΑ στο παγκόσμιο 

άθροισμα. 

 

Επισημαίνουμε και σχολιάζουμε τις μειώσεις στη 

ρύπανση που επιφέρουν οι διάφορες λύσεις 

αντιμετώπισής της (για εργαστήρια με εξοπλισμό 

De Lorenzo, νέο ή παλιό). 

 

Ανάθεση εργασίας 

Αναθέτουμε τη συλλογή πληροφοριών για τις 

επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον από 

τη ρύπανση που προκαλούν τα αυτοκίνητα. Στα 

πλαίσια αυτά οι μαθητές πρέπει να 

συγκεντρώσουν την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

νομοθεσία που σχετίζεται με τη ρύπανση που 

προκαλούν τα αυτοκίνητα. 

 

Καυσαναλυτής. 

Παρουσίαση καυσαναλυτή, επεξήγηση μερών και 

λειτουργίας, μέτρα προστασίας του καυσαναλυτή, 

προϋποθέσεις καυσανάλυσης. 

 

 

 Να αναφέρουν τα μετρούμενα μεγέθη ενός 

καυσαναλυτή NDIR. 

 Να αναφέρουν τις προϋποθέσεις αξιόπιστης 

καυσανάλυσης. 

 Να αναφέρουν τα μέτρα προστασίας του 

καυσαναλυτή. 

 2 Εξηγούμε με λεπτομέρεια όλα τα μετρούμενα 

μεγέθη. 

Αναλύουμε τις μονάδες μέτρησής τους. 

Αναφερόμαστε στις διαδικασίες μηδενισμού και 

βαθμονόμησης των καυσαναλυτών. 

 

 

Ανάθεση εργασίας 

Οι μαθητές αναζητούν από την αγορά prospectus 

καυσαναλυτών και να προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά τους. καταγράφουν πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα που θα εντοπίσουν. Συγκρίνουν 

καυσαναλυτές διαφόρων κατασκευαστών. 

 

Καυσανάλυση. 

Σύνδεση στο αυτοκίνητο, αξιολόγηση μετρήσεων, 

διαγνωστικά συμπεράσματα. 

 Να πραγματοποιούν αξιόπιστες 

καυσαναλύσεις. 

 Να εξάγουν διαγνωστικά συμπεράσματα από 

 

Εργ. Οδηγός 

Κεφ Α, 

4 Εξηγούμε τι σημαίνει έλεγχος πεδίου. 

 

Γνωστοποιούμε όλες τις ποινές που προβλέπονται 
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Έκδοση ΚΕΚ. 

 

Ζύγισμα κυλίνδρων. 

 

Μέτρηση του βαθμού απόδοσης του καταλύτη. 

 

τις ενδείξεις του καυσαναλυτή. 

 

 Να συμπληρώνουν μια ΚΕΚ. 

 

 Να ζυγοσταθμίζουν τους κυλίνδρους του 

κινητήρα. 

 Να βρίσκουν το βαθμό απόδοσης ενός 

καταλύτη. 

Άσκηση 3 για παραβάσεις της νομοθεσίας τόσο για τον 

κάτοχο αυτοκινήτου όσο και για τον εκδότη ΚΕΚ. 

 

Εξηγούμε τι σημαίνει καταλύτης με έγκριση τύπου. 

Ενδείκνυται η μέτρηση καυσαερίων σε αυτοκίνητα 

εκπαιδευτικών ή μαθητών και επίσκεψη στο 

πλησιέστερο ΚΤΕΟ. 
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8. Συστήματα αυτοδιάγνωσης 

Είδη, λειτουργία, σκοπός, οδηγίες χρήσης και 

πλεονεκτήματα συστημάτων αυτοδιάγνωσης. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη συστημάτων αυτοδιάγνωσης. 

 

 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα συστήματα 

αυτοδιάγνωσης. 

 Να περιγράφουν τις ενδείξεις και την αξιολόγησή 

τους. 

 

 Να χρησιμοποιούν στη διαδικασία ανεύρεσης 

βλαβών τα συστήματα αυτοδιάγνωσης. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. * 

 

6 Διάγνωση με διαγνωστικές συσκευές. Μας 

ενδιαφέρει η ασφάλεια κατά τη διαδικασία 

σύνδεσης-αποσύνδεσης και ο τρόπος πρόσβασης 

στα δεδομένα του υπολογιστή. 

 

Εστιάζουμε στη χρησιμότητα της πρίζας OBD. 

 

Επιμένουμε στις οδηγίες χρήσης του 

κατασκευαστή των συσκευών διάγνωσης. 

 

Όπου διατίθεται Auto Training Center – de Lorenzo 

(με αυτοκίνητο Renault) να αξιοποιηθεί για 

δημιουργία και εντοπισμό βλαβών. 

9. Ηλεκτρονικά συστήματα κινητήρα 

Συστήματα ανάφλεξης. 

Συστήματα τροφοδοσίας. 

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ψεκασμού - 

ανάφλεξης. 

Μεθοδολογία ελέγχου, διάγνωσης και εντοπισμού 

βλαβών. 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη λειτουργίας των συστημάτων σε αντίστοιχους 

εξομοιωτές και σε πραγματικό αυτοκίνητο. 

 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα σύγχρονα 

συστήματα τροφοδοσίας και ανάφλεξης. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις τους. 

 Να περιγράφουν τη δομή και τον τρόπο 

λειτουργίας των συστημάτων. 

 Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τις σχετικές 

ενδείξεις. 

 Να αναφέρουν την μεθοδολογία διάγνωσης και τις 

βλάβες των συστημάτων 

 

 

 Να αναγνωρίζουν τα μέρη των σύγχρονων 

συστημάτων τροφοδοσίας και ανάφλεξης και να 

ελέγχουν την καλή λειτουργία τους. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις 1,2 

και 3 Κεφ. Ε 

 

6 Αναφορά μόνο τα συστήματα ανάφλεξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Συστήματα αυτομάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο 

Γενικά. 

Δομή και λειτουργία. 

Ανοικτός - κλειστός βρόχος. 

Συνεχής ρύθμιση - ρύθμιση δύο θέσεων. 

(Παραδείγματα από το αυτοκίνητο) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη λειτουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο 

 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας 

συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. 

 Να αναφέρουν παραδείγματα συστημάτων 

αυτομάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναγνωρίζουν τα συστήματα αυτομάτου 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 4 

 Το κεφάλαιο αυτό μπορεί εναλλακτικά να 

ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο 6, όταν διδάσκεται ο 

αισθητήρας οξυγόνου (λ). 
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εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. ελέγχου στο αυτοκίνητο. 

 

10. Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου 

Συστήματα μετάδοσης κίνησης. 

Συστήματα πέδησης. 

Συστήματα διεύθυνσης. 

Συστήματα ανάρτησης. 

Συστήματα προσθέτων λειτουργιών. 

- Παθητικής ασφάλειας. 

- Immobilizer. 

- Α/ C. 

- Πληροφόρησης. 

Μεθοδολογία ελέγχου διάγνωσης - εντοπισμός βλαβών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη λειτουργίας των συστημάτων σε αντίστοιχους 

εξομοιωτές και σε πραγματικό αυτοκίνητο. 

 

 

 Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα σύγχρονα 

ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. 

 -Να αναφέρουν τα είδη τους και να περιγράφουν 

τα βασικά τους εξαρτήματα. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις τους. 

 Να αναφέρουν την μεθοδολογία διάγνωσης και τις 

βλάβες των συστημάτων. 

 Να αναγνωρίζουν τα μέρη των ηλεκτρονικών 

συστημάτων του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την 

καλή λειτουργία τους. 

 

Βιβλίο 

Θεωρίας 

Κεφ. 10 

2 Απλή αναφορά εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος 

στο τέλος του διδακτικού έτους. 
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4. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 
ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ» (3Θ+4Ε) 

Οδηγίες για τους διδάσκοντες 

Κεφάλαιο 1
ο
 (Ώρες:  6Θ-4Ε) 

   Το 1
ο
 κεφάλαιο αφορά τη θεωρητική λειτουργία των ΜΕΚ, η οποία απαιτεί γνώση στοιχείων Θερμοδυναμικής. Στο 

πρόγραμμα σπουδών του Τομέα Οχημάτων οι μαθητές δεν διδάσκονται Θερμοδυναμική. Έχουν όμως διδαχθεί στοιχεία 

Θερμοδυναμικής στα πλαίσια των μαθημάτων ΦΥΣΙΚΗ της Α’ τάξης και ΜΕΚ Ι της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ. Παρά ταύτα, επειδή 

θα εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία αδυναμίας στους μαθητές, αυτά θα πρέπει να επισημανθούν και να καλυφθούν, ώστε 

να μπορούν με επάρκεια να αφομοιώσουν την ύλη του μαθήματος.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διαφορές θεωρητικού–πραγματικού κύκλου, καθώς και στα σπειροειδή και τη χρήση 

τους, επειδή οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες ενότητες. Ως εργασία για τα σπειροειδή, ιδιαίτερα 

για εκείνους που δεν σκέπτονται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μπορεί να δοθεί η αναζήτηση 

πληροφοριών για το σπειροειδές διάγραμμα σε έναν αγωνιστικό κινητήρα. 

   Το εκτός πανελλαδικώς εξεταζόμενης ύλης τμήμα του 1
ου

 Κεφαλαίου, καλό είναι να διδαχθεί περιληπτικά, δίνοντας μόνο 

μικρή προσοχή στη δυναμομέτρηση του κινητήρα.  

   Επειδή το υβριδικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τον κύκλο του Atkinson στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, συνιστάται η 

διδασκαλία του στους μαθητές, που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις. 

 

Κεφάλαιο 2
ο
 (Ώρες:  9Θ-20Ε) 

   Στο 2ο κεφάλαιο, το τμήμα της ύλης μέχρι την σελ.43 πρέπει να διδαχθεί κυρίως στο εργαστήριο, δεδομένου ότι οι στόχοι 

του μαθήματος μπορούν να καλυφθούν από τις εργαστηριακές ασκήσεις 2.1, 2.2 και 2.3.  

   Στην αρχή της εργαστηριακής διδασκαλίας, ο διδάσκων οφείλει να επαναλάβει τα περί πολλαπλασίων και 

υποπολλαπλασίων των μονάδων μέτρησης. Στη συνέχεια, για δύο τουλάχιστον εργαστηριακές ώρες, εκτελεί ασκήσεις με 

όργανα μέτρησης (ρίγα, φίλερ, παχύμετρο, μικρόμετρο). Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης καλό είναι να αποφεύγονται.  

   Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των ενοτήτων 2.1 και 2.2, επειδή περιέχουν τα σημαντικότερα 

στοιχεία που οφείλει να γνωρίζει επαρκώς ο ασχολούμενος με τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας των δύο αυτών ενοτήτων μπορεί να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο ρεκτιφιέ. Ως εργασία στους μαθητές, μπορεί 

να ανατεθεί η αναζήτηση πληροφοριών από εταιρείες εμπορίας ανταλλακτικών του είδους.   

   Από την σελ.43 και μετά, το βιβλίο περιγράφει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στα κεφάλαια που αναφέρονται στον ευρέως χρησιμοποιούμενο σήμερα μεταβλητό χρονισμό, ο οποίος στο βιβλίο 

αναφέρεται συνοπτικά με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ενώ δεν αναφέρονται νεότερες εφαρμογές. Ως εργασία μπορεί 

να δοθεί η ανεύρεση πληροφοριών αντίστοιχων συστημάτων, που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες και δεν αναφέρονται 

στο βιβλίο. 

Στην ενότητα 2.5 να ανατεθεί εργασία αναζήτησης πληροφοριών για τον κινητήρα TSI του group VW. 

Κεφάλαιο 3
ο
 (Ώρες:  15Θ-28Ε) 

   Στο 3
ο
 κεφάλαιο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε ηλεκτρονικά συστήματα, που λειτουργούν μαζί με μηχανικά ή και 

υδραυλικά. Ο διδάσκων πρέπει να εκτιμήσει τις δυνατότητες των μαθητών, όσον αφορά την κατανόηση των ηλεκτρονικών 

μηχανισμών, ώστε να προχωρήσει ανάλογα. Βέβαια, στην Β΄ τάξη του Τομέα Οχημάτων του ΕΠΑΛ, τα παιδιά έχουν 

διδαχθεί το μάθημα ΗΣΑ, γεγονός που βοηθά στην ευκολότερη αφομοίωση της ύλης. Πριν αρχίσει η διδασκαλία του 

κεφαλαίου, συνιστάται στον διδάσκοντα να κάνει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των συστημάτων ψεκασμού, ώστε ο 

μαθητής να μπορεί να κατανοήσει τις κατά καιρούς βελτιώσεις. 

   Προσοχή πρέπει να δοθεί στην διδασκαλία των συστημάτων ψεκασμού Κ-Jetronic, KE-Jetronic, τα οποία είναι από τα πιο 

παλαιά συστήματα ψεκασμού, και με διαφορετική φιλοσοφία από τα νεότερα, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

   Για το κεφάλαιο αυτό, σημαντική βοήθεια μπορεί να βρει ο διδάσκων στις παλαιές και νέες πινακίδες του συστήματος de 

Lorenzo που υπάρχουν σε πολλά ΣΕΚ. 

   Για τα σχολεία που στερούνται πινακίδων συστημάτων ψεκασμού και για την κατανόηση των εννοιών της εκνέφωσης, του 

κώνου και του χρόνου ψεκασμού, κ.λ.π., συνιστάται επίσκεψη σε συνεργείο, που διαθέτει συσκευή ογκομέτρησης και 

συσκευή καθαρισμού μπεκ ψεκασμού. Ως εργασία, μπορεί να δοθεί η σύγκριση παλαιών με νεότερα συστήματα ψεκασμού 

και η επισήμανση των βελτιώσεων που επήλθαν. 

Κεφάλαιο 4
ο
 (Ώρες:  12Θ-12Ε) 

   Το 4
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στις τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα στους κινητήρες των αυτοκινήτων και έχουν στόχο 

την μείωση των καυσαερίων. Η ύλη είναι σχετικά απλή, προσοχή μόνο πρέπει να δοθεί στην περιγραφή της λειτουργίας της 

βαλβίδας EGR, και να καταβληθεί προσπάθεια διδασκαλίας της με την βοήθεια του σχήματος 4.1.12 (σελ.145). Επίσης, 

πρέπει να προσεχθεί η έννοια του λόγου «λ» με παραδείγματα π.χ. τι σημαίνει λόγος  λ=0,8, καθώς οι περισσότεροι 

μαθητές δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν και τον συγχέουν με τον αισθητήρα «λ». Θα μπορούσαμε επίσης να 
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χρησιμοποιήσουμε το σχήμα 2.4.15 (σελ.157) βοηθητικά, χωρίς να ξεχνάμε ότι συνήθως οι μαθητές δεν δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στα σχήματα και τις φωτογραφίες, αν ο διδάσκων δεν τους επιστήσει την προσοχή. 

   Στο εργαστήριο, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή συμπλήρωση μιας κάρτας καυσαερίων. Ο διδάσκων πρέπει να 

δώσει σε κάθε μαθητή σχετική φωτοτυπία, ζητώντας την ορθή συμπλήρωσή της μετά την αντίστοιχη καυσανάλυση. Πρέπει 

να επισημανθεί επίσης στους μαθητές η ανάγκη ανακύκλωσης των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα του 

καταλυτικού μετατροπέα. 

Κεφάλαιο 5
ο
 (Ώρες:  12Θ-16Ε) 

   Το 5
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται σε διάγνωση βλαβών των κινητήρων και πρέπει να διδάσκεται κυρίως στο χώρο του 

εργαστηρίου. Δεδομένου ότι υπάρχει και το 6ωρο μάθημα της Τεχνολογίας Ελέγχου και Διαγνώσεων, που αναφέρεται 

αναλυτικά στα περιεχόμενα του κεφαλαίου αυτού, οι διδάσκοντες τα δύο αυτά μαθήματα πρέπει να συνεργάζονται για να 

αποφεύγονται επικαλύψεις της ύλης.  

Iδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μέτρηση πίεσης καυσίμου, επειδή δεν διδάσκεται στην ΤΕΔ.  

Οι σελίδες 183-190 αποτελούν ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο οδηγιών για αντιμετώπιση βλαβών και προβλημάτων των 

συστημάτων που περιεγράφησαν στα προηγούμενο κεφάλαιο. Ως άσκηση στο εργαστήριο, μπορεί να ζητηθεί από τους 

μαθητές η διάγνωση βλαβών με τη βοήθεια διαγνωστικού, και η κωδικοποίηση βλαβών (EOBD).   

Κεφάλαιο 6
ο
 (Ώρες:  6Θ-8Ε) 

   Στο κεφάλαιο 6, γίνεται προσπάθεια να διδαχθούν οι μαθητές την τεχνολογία των κινητήρων  DIESEL, με αναφορά στον 

τρόπο τροφοδοσίας  των κινητήρων του τύπου αυτού. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι 

με αυτούς τους κινητήρες, ιδιαίτερα στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. 

Συνιστούμε να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες για την κάλυψη των γνωστικών κενών των μαθητών από το βιβλίο ΜΕΚ Ι 

(επιλεκτικά από τις σελίδες 224-264). Μετά την κάλυψη των κενών, αρχίζουμε τη διδασκαλία από την σελίδα 195 του βιβλίου 

ΜΕΚ ΙΙ.  

   Οι σελίδες 195-200 περιγράφουν την λειτουργία της περιστροφικής αντλίας πετρελαίου και απαιτούν χρήση από τον 

εκπαιδευτικό και άλλης βιβλιογραφίας εκτός του βιβλίου, καθώς και εμπειρία, λόγω της πολυπλοκότητας  των μηχανισμών. 

Από την σελ.201 και μετά, περιγράφονται τα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού των πετρελαιοκινητήρων, τα οποία ομοιάζουν, 

ως προς την φιλοσοφία τους, με τα αντίστοιχα  συστήματα των βενζινοκινητήρων. Λόγω της εξοικείωσης των μαθητών, δεν 

θα αντιμετωπισθεί πρόβλημα κατανόησης του ηλεκτρονικού μέρους των συστημάτων αυτών. 

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι στα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού πετρελαιοκινητήρων (uni jet, common rail,  

κ.λ.π.) ο τρόπος ψεκασμού είναι διαφορετικός, ως προς την πίεση καυσίμου και την λειτουργία του, σε σχέση με τον 

βενζινοκινητήρα.   

  Στις ώρες του εργαστηρίου, συνιστάται μόνον επίδειξη των εξαρτημάτων και επίσκεψη σε εξειδικευμένο συνεργείο 

πετρελαιοκινητήρων. 

Κεφάλαιο 8
ο
 (Ώρες:  3Θ-0Ε) 

Στο κεφάλαιο 8,  γίνεται απλή αναφορά στις καμπύλες ισχύος –ροπής –κατανάλωσης, χωρίς να εξαντλείται όλο το 

κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έμφαση, όμως, πρέπει να δοθεί στις ακριβείς έννοιες της ροπής και της ισχύος, επειδή πολλοί μαθητές 

τις συγχέουν. Κατά τα άλλα, τόσο οι διδάσκοντες, όσο και οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο κεφάλαιο αυτό. 

Γενική Επισήμανση 

Οι αναφερόμενες ανωτέρω, σε κάθε κεφάλαιο, ώρες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Αναφέρονται για να υποδείξουν στον 

διδάσκοντα έναν δοκιμασμένο προγραμματισμό της ύλης. Μπορούν, όμως, να αυξομειώνονται κατά την κρίση του, ανάλογα 

με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών και τον εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ.(σελ. 9−26) 

1.1. ΤΕΛΕΙΑ ΑΕΡΙΑ−ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΙΕΣΗ−ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ−ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1.1.1. Τέλεια αέρια−απόλυτη πίεση−ειδικός όγκος 

1.1.2. Μεταβολές κατάστασης των αερίων 

1.1.3. Οι νόμοι των τέλειων αερίων 

1.2. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ−ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ−ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΚΥΚΛΟΣ 

Carnot−ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ 

1.2.1. Κυκλικές αλλαγές−εργαζόμενη ουσία−θερμοδυναμικοί κύκλοι, κύκλος Carnot 

1.2.2. Διαγράμματα θεωρητικής λειτουργίας 

1.2.3. Κύκλος βενζινοκινητήρα ή κύκλος Οttο 

1.2.4. Θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας 4χρονου βενζινοκινητήρα 

1.2.5. Πραγματική λειτουργία 4χρονης βενζινομηχανής 

1.2.6. Κύκλος λειτουργίας πετρελαιομηχανής ή κύκλος Ντίζελ−Θεωρητικό Διάγραμμα λειτουργίας 
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4χρονου πετρελαιοκινητήρα 

1.2.7. Πραγματικός κύκλος λειτουργίας του τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα 

1.2.8. Δίχρονος Βενζινοκινητήρας 

1.2.9. Θεωρητική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινητήρα 

1.2.10 Πραγματική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινητήρα 

1.2.11 Θεωρητική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής 

1.2.12. Πραγματική λειτουργία δίχρονου πετρελαιοκινητήρα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ. 

2.3. ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ−ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (σελ. 

43−50) 

2.3.1. Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες 

2.3.2. Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων 

2.3.3. Ρυθμιζόμενος τεντωτήρας αλυσίδας (Vario Cam) 

2.3.4. Σύστημα μεταβολής της κίνησης των βαλβίδων (Honda) 

2.3.5. Συνεχής μεταβολή χρονισμού 

2.3.6. Ηλεκτρομαγνητική κίνηση των βαλβίδων 

2.3.7. Υδραυλική κίνηση των βαλβίδων 

2.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ (μηχανικά – turbo) (σελ. 54−60 ) 

2.5.1. Βασικές αρχές 

2.5.2. Μηχανικοί υπερσυμπιεστές 

2.5.3. Στροβιλοσυμπιεστές 

2.5.4. Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler) 

2.5.5. Ρύθμιση της παρεχόμενης πίεσης 

2.5.6. Στροβιλοσυμπιεστές με ρυθμιζόμενα πτερύγια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 

3.1.1. Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού (σελ. 65−120) 

3.1.2. Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου 

3.1.3. Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού 

3.1.4. Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα 

3.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 
(σελ. 137−158) 

4.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ 

4.1.1. Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων ρεζερβουάρ 

4.1.2. Σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων EGR 

4.1.3. Σύστημα θετικού εξαερισμού στροφαλοθάλαμου PCV 

4.2. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

4.2.1. Καταλυτικός μετατροπέας 

4.2.2. Οξειδωτικός καταλύτης 

4.2.3. Τριοδικός καταλύτης 

4.2.4. Κατασκευαστικά δεδομένα 

4.2.5. Θερμοκρασία λειτουργίας 
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4.2.6. Ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα συστήματα αντιρρύπανσης 

4.2.7. Κίνδυνοι καταστροφής του καταλύτη ενός οχήματος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 5.1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (σελ. 

164−180) ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 

5.1.1. Συμπτώματα βλαβών 

5.1.2. Μεθοδολογία διάγνωσης 

5.1.3. Καυσανάλυση 

5.1.4. Αναλυτές καυσαερίων 

5.1.5 Όρια εκπομπών ρύπων 

5.1.6. Διαγνωστικές συσκευές και μηχανήματα 

5.1.7. Τρόποι διάγνωσης βλαβών. Ενεργοποίηση διαγνωστικής λυχνίας−Ανάγνωση κωδικών βλαβών 

5.1.9. Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση βλάβης σε κινητήρες με ψεκασμό (σελ. 183−190) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι−Δίχρονοι) (σελ. 195−215) 

6.1. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

6.1.1. Μηχανικά ελεγχόμενες περιστροφικές αντλίες πετρελαίου 

6.2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.2.1. Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες 

6.2.2. Σύστημα Common – Rail 

6.2.3. Σύστημα αντλίας−μπεκ 

6.3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI) 

6.3.1. Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες 

6.3.2. Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού) 

6.3.3. Σχηματικό διάγραμμα ελέγχου συστήματος τροφοδοσίας κινητήρα TDI 

6.3.4. Αισθητήρες του συστήματος 

6.3.5. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

6.3.6. Ενεργοποιητές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σελ. 255−257) 

8.1. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΙΣΧΥΟΣ−ΡΟΠΗΣ−ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) 

8.1.1. Καμπύλες ισχύος−ροπής κινητήρας 

8.1.2. Καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου 

 

 

 


