
 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2016  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  ΙΙ  
 
ΘΕΜΑ Α  
Α1.  α. Σωστό (σχολικό βιβλίο, σελίδα  16),  

β. Λάθος (σχολικό βιβλίο, σελίδα  75),    
γ. Λάθος (σχολικό βιβλίο, σελίδα  58),     
δ. Σωστό (σχολικό βιβλίο, σελίδα  279),       
ε. Σωστό (σχολικό βιβλίο, σελίδα  263).  

Α2.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  299 
Οι γνωστές μέθοδοι εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρων που 
έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες: 
• με πνευματικό εκκινητή 
• με ηλεκτρικό εκκινητή 
• με ηλεκτρικό εκκινητή - γεννήτρια 
• με φυσίγγιο πεπιεσμένου αερίου ή με στερεό καύσιμο 
• με αξονοστρόβιλο.  

ΘΕΜΑ Β  
Β1.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  305 

• τα επαγωγικά συστήματα 
• τα πυκνωτικά συστήματα 
• τα συστήματα ηλεκτρικής αντίστασης. 

Β2.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  13 
Τα μειονεκτήματα των αεριοστρόβιλων κινητήρων είναι 
• η μεγάλη κατανάλωση καυσίμου για την ίδια παρεχόμενη 

ισχύ με έναν εμβολοφόρο, 
• το μεγάλο λειτουργικό κόστος και 
• η απαίτηση για εξειδικευμένο εξοπλισμό συντήρησης. 



 
Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται (επιλέγουμε ένα) 
• η μεγάλη παρεχόμενη ισχύς για το βάρος τους και 
• η δυνατότητα πρόωσης σε ταχύτητες που φθάνουν ή και 

ξεπερνούν την ταχύτητα του ήχου. 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  258 

Οι διαδικασίες μη καταστροφικού ελέγχου που 
χρησιμοποιούνται στους αεριοστρόβιλους, περιλαμβάνουν: 
• οπτικό έλεγχο, 
• επιθεώρηση με φωσφορίζοντα ή έγχρωμα υγρά, 
• έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια, 
• ακτινογραφία, 
• επιθεώρηση με δινορεύματα, 
• υπερήχους. 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  325 

Ο ρυθμιστής καυσίμου, εκτός από την θέση της μανέτας, 
διορθώνει τη ροή του καυσίμου ανάλογα με τις τιμές των 
ακόλουθων παραμέτρων : 
(Επιλέγω  5  από τα παρακάτω  6) 
• την πυκνότητα του αέρα στο ύψος πτήσης του 
αεροσκάφους. Αυτό γίνεται μέσω μετρήσεων της στατικής 
πίεσης και της θερμοκρασίας στην είσοδο του κινητήρα. Η 
πυκνότητα του αέρα καθορίζει τη μάζα του αέρα που περνάει 
στον κινητήρα και είναι βασική παράμετρος ρύθμισης της 
ώσης, 

• τις στροφές του κινητήρα, 
• την πίεση εισαγωγής συμπιεστή, 
• την πίεση του θαλάμου καύσης, 
• τη θερμοκρασία εξαγωγής των καυσαερίων, 
• την ταχύτητα του αεροσκάφους.  



 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  314 

Τα συστήματα αντιπαγοποίησης (anti-icing), αυτά δηλαδή που 
αποτρέπουν τον σχηματισμό πάγου. Τα συστήματα αυτά 
ενεργοποιούνται όταν υπάρχουν ενδείξεις χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας και δεν επιτρέπουν το 
σχηματισμό πάγου, κρατώντας αυξημένη τη θερμοκρασία του 
μερών του κινητήρα που είναι επιρρεπή σε παγοποίηση. 

 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  117 

• Η συμπλήρωση των ωρών λειτουργίας που προβλέπει ο 
κατασκευαστής πέρα των οποίων απαιτείται γενική 
επιθεώρηση και επισκευή ή αλλαγή των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων του. Πρόκειται για τη συνηθέστερη αιτία 
αφαίρεσης κινητήρα. 

• Η δραστική μείωση της απόδοσης του κινητήρα πέρα 
κάποιων προδιαγεγραμμένων ορίων από τον κατασκευαστή. 

• Μεγάλη περιεκτικότητα σε μεταλλικά ρινίσματα στον 
ανιχνευτή ρινισμάτων, (chip detector) που βρίσκεται 
συνήθως στη γραμμή επιστροφής του συστήματος λίπανσης. 
Ένα τέτοιο εύρημα είναι εμφανής ένδειξη φθοράς πέρα των 
επιτρεπόμενων ορίων ή ακόμη και αστοχίας, όπως για 
παράδειγμα αστοχία τριβέα ή αστοχία γραναζιού. 

• Βίαιο σταμάτημα του κινητήρα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι στροφές του 
κινητήρα πέφτουν αμέσως στο μηδέν σε λιγότερη από μια 
περιστροφή του άξονά του. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες είναι 
αστοχία διωστήρα, ή πρόσκρουση του έλικα σε κάποιο 
αντικείμενο, όπως κάποιο από τα φώτα του αεροδιαδρόμου, 
ένας εργαλιοφορέας ή άλλο αεροσκάφος.  


