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ΗΜΔΙΩΔΙ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΩΡΙΑ Γ’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ


Δζληθέο Οδνί



Γηεζλείο Αξηεξίεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΔΙ
1. ΟΥΗΜΑΣΑ
Αλ πεξηγξάθεη κόλν γεληθά ην όρεκα θαη δελ αλαγξάθεηαη ε αλάξηεζε ή αλ γξάθεη αλάξηεζε πεπηεζκέλνπ
αέξα είλαη ην ΜΔΑΙΟ κέγεζνο.
Αλ γξάθεη κεραληθή αλάξηεζε είλαη ην ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΡΧΣΗΗ 15 Δίλαη ην ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
2. ΑΞΟΝΔ
Αλ είλαη άμνλαο απιόο (κε θηλεηήξηνο-κε δηεπζπληήξηνο) ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
Αλ είλαη θηλεηήξηνο θαη εζληθέο κεηαθνξέο ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ κέγεζνο.
Αλ είλαη θηλεηήξηνο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
3. ΦΟΡΣΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ
Τπάξρεη κηα εξώηεζε κε κηθξά πνζά ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
Τπάξρεη κηα εξώηεζε κε κεγάια πνζά ΜΔΑΙΟ κέγεζνο.
4. ΓΙΑΣΑΔΙ
Μέγηζην ΜΗΚΟ ΑΡΘΡΧΣΟΤ
18,75κ.
Μέγηζην ΠΛΑΣΟ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ 2,55κ.
Μέγηζην ΜΗΚΟ ΓΙΑΞΟΝΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ
13,5κ.
Μέγηζην ΤΦΟ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ
4,00κ.
Διάρηζην ΤΦΟ ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΟΤ 3,2κ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
 ηηο ζηξνθέο νη εμσηεξηθνί ηξνρνί ηξέρνπλ πεξηζζόηεξν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΙΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
 ΟΡΙΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ

ΑΤΣΟΚ/ΜΟ ΟΓ.ΣΑΥ.ΚΤΚΛ. ΤΠΟΛ.ΟΓ.ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΟΙΚ.ΠΔΡ.
ΛΔΩΦΟΡΔΙΑ

100 km/h

90 km/h

80 km/h

50 km/h

ΑΡΘΡΩΣΑ

70 km/h

70 km/h

70 km/h

50 km/h

ΓΙΩΡΟΦΑ

80 km/h

80 km/h

70 km/h

50 km/h

ΜΑΘΗΣΔ ΚΑΙ
ΟΡΘΙΟΙ

60 km/h

60 km/h

60 km/h

50 km/h

ΜΔ ΔΛΑΦΡΤ
ΡΤΜΟΤΛΚΟ

80 km/h

80 km/h

80 km/h

50 km/h

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΒΑΔΙ ΚΟΚ
 ΠΟΙΝΔ
 Οδήγεζε ρσξίο δίπισκα… 3 ρξόληα.
 Οδήγεζε ρσξίο δίπισκα+ Σξνραίν… 10 ρξόληα.
 Οδήγεζε ελώ έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα νδήγεζεο… 3 ρξόληα.
 Οδήγεζε ελώ έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα νδήγεζεο+ Σξνραίν…
Μέρξη θαη νξηζηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο επαλαπνθηήζεσο ηεο άδεηαο νδήγεζεο.
 Πξόθιεζε ηξνραίνπ κε ηξαπκαηηζκό… 3 κήλεο-2 ρξόληα.
 Πξόθιεζε ηξνραίνπ κε ζάλαην… 2-5 ρξόληα.
 Αιθνόι >1,10 γηα δεύηεξε θνξά εληόο 2 εηώλ… 5 ρξόληα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΣΗΓΩΝ










Πξσηεύνλ άμνλαο… Μέζσ ηνπ ζπκπιέθηε ιακβάλεη θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα.
Βνεζεηηθόο άμνλαο… Μεηαθέξεη ηελ θίλεζε από ηνλ πξσηεύνληα ζηνλ δεπηεξεύνληα άμνλα.
Κεληξηθόο άμνλαο… Μεηαθέξεη ηελ ξνπή ζηξέςεο από ην θηβώηην ηαρπηήησλ ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο.
Πίεζε ζηα θξέλα 5-6 bar.
Μνλνμείδην άλζξαθα (CO) … Βελδηλνθηλεηήξαο.
Γηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2)… Πεηξειαηνθηλεηήξαο.
Διαηήξηα ζπκπίεζεο δελ αθήλνπλ ηα αέξηα θαύζεο λα θηάζνπλ ζηνλ ζηξνθαινζάιακν.
Διαηήξηα ιαδηνύ δελ αθήλνπλ ην ιάδη ιίπαλζεο λα θηάζεη ζηνλ ζάιακν θαύζεο.
Η θπγόθεληξε αληιία λεξνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο παίξλεη θίλεζε από ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα κε ηελ
βνήζεηα ηκάληα.
 Η ιίπαλζε γίλεηαη κε αλαγθαζηηθή θπθινθνξία ιαδηνύ.
ΣΧΟΛΗ
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 Σα έκβνια κεηαδίδνπλ ηελ πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έθξεμε ηνπ κείγκαηνο ζηνλ ζηξνθαινθόξν κε ηελ
βνήζεηα ησλ δησζηήξσλ (κπηέιεο)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ
Τπεξζέξκαλζε ηακπνύξσλ δεκηνπξγείηαη από ηελ θαθή ιεηηνπξγία ησλ επαλαηαηηθώλ ειαηεξίσλ ησλ ηξνρώλ.
Διέγρνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ ιαδηνύ θάζε κέξα.
Γαιάδηνο θαπλόο… Καύζε ιαδηνύ.
Άζπξνο θαπλόο… Έρεη εηζέιζεη λεξό ζηνπο θπιίλδξνπο.
Τπεξβνιηθή αηζάιε (θάπλα)… Διέγρνπκε θαη ξπζκίδνπκε ηελ αληιία θαη ηνπο εγρπηήξεο θαπζίκνπ (κπεθ) θαη
θαζαξίδνπκε ην θίιηξν αέξα.
 Αλ ε θιίζε ησλ πίξσλ ησλ αθξναμνλίσλ δελ είλαη θαλνληθή ηόηε δελ έρνπκε θαλνληθή επαλαθνξά ηνπ ηηκνληνύ
θαη ζηαζεξόηεηα ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο.
 Διάρηζην βάζνο πέικαηνο ειαζηηθώλ θηλεηήξησλ αμόλσλ είλαη 1,6 mm.






ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΣΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ





Οη ηαρνγξάθνη ηνπ νρήκαηνο θπιάζζνληαη από ηνλ ηδηνθηήηε γηα 1 ρξόλν.
Ο νδεγόο ηνπ νρήκαηνο θπιάζζεη ηνπο ηαρνγξάθνπο γηα 15 εκέξεο.
Ο ηαρνγξάθνο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία όιν ην 24σξό.
Σν ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο…

 Δπελεξγεί ζην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
 Πξέπεη λα θέξνπλ ηα νρήκαηα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ κεηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 1988.
 Πεξηνξίδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο ζηα 100 km/h.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ










ΣΧΟΛΗ

Η ζπλερόκελε ζηάζκεπζε ιεσθνξείνπ εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ πεξηνξίδεηαη ζε 24 ώξεο.
Κάζε 4,5 ώξεο θάλνπκε 45’ δηάιεηκκα.
Ο κέγηζηνο αξηζκόο σξώλ πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ζε 2 εβδνκάδεο είλαη 90 ώξεο.
Μπνξνύκε κόλν 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα λα νδεγνύκε 10 ώξεο.
Η εκεξήζηα αλάπαπζε ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα είλαη 11 ώξεο.
Πξέπεη λα θέξνπκε 2 ππξνζβεζηήξεο 6 kgr.
Πεξλάκε ΚΣΔΟ θάζε ρξόλν.
Βγάδνπκε ΚΑΡΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ θάζε 6 κήλεο.
Ο αξηζκόο ησλ νξζίσλ επηβαηώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 25% ησλ θαζήκελσλ.
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ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ…!!!
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