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Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με 
ενσωματωμένο κινητήρα. Σύμφωνα με τους συνηθέστερους ορισμούς, 
τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε να κινούνται (ως επί το πλείστον) 
στους αυτοκινητόδρομους, να έχουν καθίσματα για ένα ως έξι άτομα, 
έχουν συνήθως τέσσερις τροχούς και κατασκευάζονται κυρίως για τη 
μεταφορά ανθρώπων. Ωστόσο ο όρος αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα 
οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κτλ).
Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα 
παγκοσμίως (περίπου ένα ανά 11 κατοίκους), εκ των οποίων τα 140 
εκατομμύρια στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο κατοίκους). Ο αριθμός 
αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων κρατών 
σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν επιβατικά αυτοκίνητα.
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Το αυτοκίνητο, με κινητήρα του Νικολάους Όττο (Nikolaus Otto) 
εσωτερικής καύσης και καύσιμο τη βενζίνη, εφευρέθηκε στη 
Γερμανία το 1885 από τον Καρλ Μπεντς (Karl Benz). Ο Μπεντς 
κατέθεσε τα σχέδια αυτού του αυτοκινήτου στο Μάνχαϊμ (Mannheim) 
της Γερμανίας για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το 
οποίο και έλαβε στις 29 Ιανουαρίου 1886. Παρότι στον Μπεντς 
αποδόθηκε η εφεύρεση του αυτοκινήτου, αρκετοί άλλοι Γερμανοί, 
Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων μηχανικοί προσπαθούσαν να 
κατασκευάσουν παρόμοια οχήματα την ίδια εποχή. 
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Αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης παρήχθησαν για πρώτη 
φορά στην Γερμανία από τον Καρλ Μπεντς το 1885-1886 και τον 
Γκότλιμπ Νταίμλερ ανάμεσα στο 1886 και το 1889. Ο Μπεντς ξεκίνησε 
να δουλεύει πάνω στα σχέδια ενός νέου κινητήρα το 1878. Στην αρχή 
επικεντρώθηκε στην κατασκευή ενός αξιόπιστου δίχρονου 
βενζινοκινητήρα, βασισμένος στα σχέδια του τετράχρονου κινητήρα του 
Όττο. Τα σχέδια του Όττο απορρίφθηκαν, ενώ ο Μπεντς είχε έτοιμο τον 
κινητήρα του την Πρωτοχρονιά και πήρε άδεια ευρεσιτεχνίας το 1879. Ο 
Μπεντς κατασκεύασε τα πρώτα τρίκυκλα αυτοκίνητα το 1885 και πήρε 
άδεια ευρεσιτεχνίας από την πόλη του Μάνχαϊμ τον Ιανουάριο του 
1886. Αυτό ήταν το πρώτο όχημα εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο ως αυτοκίνητο και όχι ως μετατροπή μιάς άμαξας ή 
ενός κάρου. Μεταξύ άλλων, ο Μπεντς εφηύρε ένα σύστημα ρύθμισης 
της ταχύτητας γνωστό ως επιταχυντή, την ανάφλεξη, χρησιμοποιώντας 
σπινθήρα από μπαταρία, τον αναφλεκτήρα (μπουζί), τον συμπλέκτη, το 
σύστημα επιλογής ταχυτήτων και το ψυγείο νερού. Κατασκεύασε 
βελτιωμένες εκδόσεις το 1886 και το 1887. Άρχισε την παραγωγή το 
1888, την πρώτη παραγωγή αυτοκινήτου στην ιστορία στηριζόμενος 
στην εταιρεία "Benz & Sie" που ο ίδιος είχε ιδρύσει. 
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Κεντρική μονάδα ελέγχου μηχανής 
(ΕCU), ή ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου, είναι δυο από τις πολλές 
ονομασίες τις οποίες 
χρησιμοποιούμε για την ονομασία 
του εγκεφάλου αυτοκινήτου. 
Πολλές λειτουργίες του ηλεκτρικού 
συστήματος, αλλά όχι μόνο, των 
αυτοκινήτων ελέγχονται από τους 
εγκεφάλους (μικροϋπολογιστές, 
κομπιούτερ κ.α.). Κατά βάση ο 
εγκέφαλος αυτοκινήτου είναι ένας 
υπολογιστής με την μόνη διαφορά, 
ότι είναι πολύ μικρός σε μέγεθος. Τo 
μέγεθος τους θα λέγαμε ότι είναι 
σχεδόν ίδιο με ένα τόμο μιας 
εγκυκλοπαίδειας και χαρακτηρίζονται 
ως "μαύρα κουτιά". 
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Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
περιέχεται σε ένα ολοκληρωμένο 
κύκλωμα (IC), και ονομάζεται 
μικροεπεξεργαστής. Ο 
μικροεπεξεργαστής λειτουργεί με τις 
πληροφορίες που δέχεται και σαν 
επόμενο βήμα είναι να αποφασίσει τι να 
τις κάνει και πώς να τις αξιοποιήσει. 
Βέβαια στον εγκέφαλο εκτός από την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία ως 
στόχο έχουν να υποστηρίζουν τον 
επεξεργαστή. Τα κύρια μέρη της 
κεντρικής μονάδας επεξεργασίας είναι: 
Οι καταχωρητές (registers) που 
περιλαμβάνουν τον accumulator 
(καταχωρητή συσσώρευσης 
δεδομένων), το μετρητή δεδομένων 
(data counter), μετρητή προγραμμάτων 
(program counter), και τον register 
οδηγιών. Η αριθμητική λογική μονάδα 
(ALU - Arithmetic Logic Unit) εκτελεί τις 
αριθμητικές και λογικές λειτουργίες. 
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Ο εγκέφαλος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ελέγχει κάθε σύστημα 
πάνω στο αυτοκίνητο. Τα πρώτα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του κινητήρα 
αποτελούνταν από αρκετά ξεχωριστά ηλεκτρονικά συστήματα έλεγχου, σήμερα 
όμως υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιείται ένα και μόνο ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου, το οποίο είναι ο εγκέφαλος. Σκοπός του εγκεφάλου είναι να ελέγχει τις 
πληροφορίες και να τις επεξεργάζεται. Οι πληροφορίες εισόδου λαμβάνονται από 
την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και ελέγχονται σε σχέση με το πρόγραμμα που 
υπάρχει ήδη στη μνήμη του εγκεφάλου. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ελέγχει 
επιπλέον την μνήμη του εγκεφάλου και κάθε πληροφορία που αφορά 
προγραμματισμένες παραμέτρους. 



Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας μπορεί να τροποποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εκάστοτε προγράμματος. Το κάθε πρόγραμμα μπορεί και επιβάλλει στην 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας να εφαρμόζει λογικές αποφάσεις στις πληροφορίες. 
Όταν γίνουν όλοι οι υπολογισμοί η κεντρική μονάδα επεξεργασίας θα δώσει εντολές 
να γίνουν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις ή ρυθμίσεις στην λειτουργία του 
ελεγχόμενου συστήματος.



Αν και οι πρώτοι μικροϋπολογιστές για το αυτοκίνητο 
σχεδιάστηκαν για να ελέγχουν λειτουργίες του κινητήρα, (όπως 
π.χ τον έλεγχο του μείγματος καυσίμου-αέρα, της έναυσης, τον 
έλεγχο της κυκλοφορίας των καυσαερίων), σήμερα είναι αρκετά 
συνηθισμένο να βρίσκουμε μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο και 
άλλων συστημάτων. Μεταξύ αυτών είναι: η διαχείριση του 
κινητήρα, το σύστημα ηλεκτρονικών ταχυτήτων και 
αντιολισθητικών φρένων, το σύστημα απορρόφησης 
κραδασμών, σταθερής ταχύτητας, ηλεκτρονικής ανάρτησης, 
κίνησης με τους τέσσερις τροχούς, το σύστημα ελέγχου 
κλιματισμού, το σύστημα τάσης εξόδου του εναλλακτήρα, 
αντιμπλοκαρίσματος τροχών. Μερικά ηλεκτρονικά συστήματα 
ελέγχου αυτοκινήτου (εγκέφαλοι), μπορούν και ελέγχουν ακόμη 
περισσότερα συστήματα, όπως πχ. τα φώτα πορείας, το 
φωτισμό της καμπίνας, τη διακοπτόμενη λειτουργία των 
υαλοκαθαριστήρων και την αντίσταση θέρμανσης του πίσω 
υαλοπίνακα 



Η εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα του υπολογιστή 
(εγκεφάλου) σημαίνει ουσιαστικά, την μετατροπή των 

πληροφοριών από κάποια μορφή σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία 
μπορούν να αναγνωριστούν από τον υπολογιστή. Ο 

υπολογιστής λαμβάνει πληροφορίες για την λειτουργία του 
αυτοκίνητου από αισθητήρες. Οι αισθητήρες εισόδου που 

υπάρχουν στο όχημα, μετατρέπουν μηχανικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες περιβάλλοντος (όπως η θερμοκρασία, η κίνηση, ή 

η ταχύτητα) σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία μπορεί να 
αναγνωρίσει ο υπολογιστής. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις 

φυσιολογικές συνθήκες και παρουσιάζει διάφορες πληροφορίες 
(data). Η λειτουργία του εγκεφάλου διακρίνεται σε τέσσερις 

βασικές λειτουργίες:
1.Είσοδος: Ένα σήμα τάσεως το οποίο στέλνεται από τον 

αισθητήρα. Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να είναι ένας 
αισθητήρας ή ένας διακόπτης –τύπου μπουτόν – ο οποίος 

ενεργοποιείται από τον οδηγό ή τον τεχνίτη.
2. Επεξεργασία: Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 

έχει στο πρόγραμμά του και που έχουν ‘φορτωθεί’ από τον 
κατασκευαστή.



3. Καταχώρηση: Οι πληροφορίες του προγράμματος είναι καταχωρημένες μέσα σε 
μια ηλεκτρονική μνήμη. Μερικά από τα σήματα εισόδου (αισθητήρες) είναι 
καταχωρημένα για επεξεργασία.
4. Έξοδος: Αφού ο εγκέφαλος έχει επεξεργαστεί τα σήματα εισόδου και ελέγχει τις 
πληροφορίες με τις πληροφορίες που έχει από τον προγραμματισμό του 
κατασκευαστή, βγάζει τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά, ελέγχει διάφορα 
εξαρτήματα που επηρεάζουν την λειτουργία του κινητήρα. Για παράδειγμα, 
αναφέρεται η πεταλούδα του γκαζιού της οποίας αλλάζει η θέση από τον εγκέφαλο, 
μέσω ενός βηματικού μοτέρ, για ρύθμιση των στροφών στο ρελαντί.
Αν κατανοηθούν αυτές οι τέσσερις λειτουργίες των εγκέφαλων θα σας βοηθήσουν 
να οργανώσετε τη διαδικασία ανίχνευσής βλαβών συστημάτων με εγκέφαλο. Όταν 
ελέγχετε το σύστημα, θα πρέπει να προσπαθείτε να συνδέσετε το πρόβλημα με 
κάποια από τις λειτουργίες του συστήματος. Στην πορεία ελέγχου των 
σημαντικότερων ηλεκτρονικών συστημάτων, ο εγκέφαλος παρακολουθεί συνέχεια 
τις συνθήκες λειτουργίας για πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος. Ο εγκέφαλος 
συγκρίνει τις συνθήκες του συστήματος απέναντι στις παραμέτρους που έχει στο 
πρόγραμμα που του έχει φορτωθεί από τον κατασκευαστή. Αν οι συνθήκες είναι έξω 
από τα όρια των παραμέτρων, ο εγκέφαλος ελέγχει τις πιθανές δυσλειτουργίες. 
Ένας κωδικός βλάβης καταγράφεται και υποδεικνύει, όταν ανιχνευθεί, τη βλάβη και 
το σημείο που εντοπίσθηκε. Ο τεχνίτης με την βοήθεια των κωδικών βλάβης μπορεί 
εύκολα και επισκευάζει το σύστημα αυτό που ελέγχεται από πολύπλοκα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα.



Ο υπολογιστής χρειάζεται ένα μέσον για αποθήκευση μόνιμων και 
προσωρινών πληροφοριών. Οι τύποι τσιπς μνήμης πού χρησιμοποιούνται 
στον υπολογιστή είναι:
1.ROM (Read Only Memory). Περιέχει μια σταθερή ομάδα από 1 και 0 τα 
οποία αντιπροσωπεύουν μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες. Αυτές οι 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τον υπολογιστή στο τι 
πρέπει να κάνει σε συνάρτηση με τα εισερχόμενα δεδομένα(data). Η CPU 
διαβάζει τις πληροφορίες της ROM αλλά δεν μπορεί να τις αλλάξει ή να 
γράψει στη ROM.
2.RAM Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory).
Είναι κατασκευασμένη από τσιπς κυκλωμάτων flip- flop. Η Ram 
αποθηκεύει προσωρινές πληροφορίες πού διαβάζονται ή γράφονται από 
τη CPU. Η Ram μπορεί να είναι σχεδιασμένη σαν πτητική ή μη πτητική. 
Στην πτητική RAM, τα δεδομένα διατηρούνται όσο ηλεκτρονικό ρεύμα 
διαρρέει την μνήμη. RAM η οποία είναι συνδεμένη μέσω του διακόπτη 
αναφλέξεως θα χάσει τα δεδομένα, όταν ο διακόπτης τεθεί OFF. Μια 
μορφή της RAM είναι η KAM(Keep Alive Memory). Αυτή συνδέεται 
απευθείας στην μπαταρία με σύστημα προστασίας. Η KAM θα χαθεί μόνο 
όταν αποσυνδεθεί η μπαταρία , κοπεί το κύκλωμα ή αδειάσει τελείως η 
μπαταρία.



3.PROM (Programmable ROM). Περιέχει ειδικές πληροφορίες που αφορούν αυτό 
ακριβώς το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν π.χ. για να πληροφορούν τη CPU για τον 
ηλεκτρικό εξοπλισμό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

υπολογιστές αλλάζονται μεταξύ μοντέλων του ιδίου κατασκευαστή, αλλά η PROM 
δεν αλλάζει. Η PROM πολλές φορές είναι ανεξάρτητη και συνδέεται σε ειδική 

υποδοχή.
4.EPROM(Erasable PROM). Η EPROM είναι όμοια με την PROM εκτός του ότι τα 
δεδομένα της μπορούν να σβηστούν (erase) και να μπουν καινούργια δεδομένα 

(data). Ένα κομμάτι πλάκας πολυστερίνης (Mylar) καλύπτει ένα παράθυρο. Ένα η 
πλάκα μετακινηθεί, το μικροκύκλωμα εκτίθεται στις υπεριώδεις ακτίνες που 

σβήνουν την μνήμη.



5.EEPROM (Electrically Erasable PROM). Επιτρέπουν την αλλαγή των 
πληροφοριών ηλεκτρικά ένα bit κάθε φορά. Μερικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν 

αυτό τον τύπο μνήμης για να αποθηκεύσουν πληροφορίες πού αφορούν τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα, αριθμό κυκλοφορίας κ.λπ.

6.NVRAM(Non Volatile RAM). Είναι ένας συνδυασμός RAM και EEROM στο ίδιο 
τσιπ. Στη διάρκεια της ομαλής λειτουργίας δεδομένα γράφονται και διαβάζονται στο 

τμήμα RAM του τσιπ. Αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακοπή σε 
προγραμματισμένο χρόνο, τα δεδομένα μεταφέρονται από τη RAM στην EEROM 
του τσιπ. Όταν η παροχή αποκατασταθεί η EEROM γράφει τα δεδομένα πάλι στη 

RAM.
Προσοχή: Ανάποδη σύνδεση του τσιπ της PROM θα το καταστρέψει αμέσως, 

επίσης ο ηλεκτροστατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει και το τσιπ. 
Υπάρχουν ειδικοί αντιστατικοί ιμάντες για τη μετακίνηση του τσιπ από τον τεχνίτη.



Οι αγώνες ράλι, που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται με 
γοργούς τη δεκαετία του '30, σαρώθηκαν από τη λαίλαπα του 
Β' Παγκοσμίου Πόλεμου, όπως και κάθε αθλητική 
δραστηριότητα στη γηραιά ήπειρο.
Η Ευρώπη ήταν τότε η κυρίαρχη δύναμη στον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό, όπως συμβαίνει εν πολλοίς και σήμερα. Με 
γοργούς ρυθμούς μετά το τέλος του πολέμου άρχισε να 
συζητείται στους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου (FIA) η διοργάνωση ενός ενιαίου πρωταθλήματος 
με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 
Το νέο σχέδιο ονομάστηκε «Φόρμουλα Α», όπου Φόρμουλα 
αναφέρεται σ' ένα σύνολο κανόνων, που πρέπει να τηρούνται 
από τις ομάδες, ενώ το Α (1 αργότερα) αναφέρεται στις 
προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο 
πρωτάθλημα. 



Την 1η Σεπτεμβρίου 1946 έγινε ο πρώτος 
δοκιμαστικός αγώνας Φόρμουλα 1 στο 
Τορίνο, υπό την επωνυμία Βαλεντίνο Γκραν 
Πρι, με νικητή τον ιταλό Ακίλε Βάρτσι, που 
οδηγούσε μια Αλφα-Ρομέο 158 Αλφέτα. Τα 
αυτοκίνητα που πήραν μέρος στον αγώνα 
δεν διέφεραν και πολύ από τα αντίστοιχα της 
προπολεμικής εποχής. 
Το αυτοκίνητο του Βάρτσι στην 
πραγματικότητα είχε κατασκευαστεί τη 
δεκαετία του '30. Στις 2 Οκτωβρίου 1947 η 
FIA παίρνει την οριστική απόφαση να 
διοργανώσει ένα αγώνα Φόρμουλα 1, αρχής 
γενομένης από το 1950. 

Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διεξάγεται στις 13 
Μαΐου 1950 στο Σίλβερστοουν, ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο της RAF. 
Νικητής είναι ο Τζιουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρομέο. 
Τα αυτοκίνητα είναι μεταλλικά, με τον κινητήρα εμπρός και τους τροχούς 
ακάλυπτους και έχουν μέγιστο κυβισμό τα 4500 κ.ε. για ατμοσφαιρικούς 
κινητήρες και 1500 κ.ε. για τους υπερτροφοδοτούμενους. 
Οι περισσότεροι αγώνες διαρκούν 500 χιλιόμετρα ή 5 ώρες και επιτρέπεται 
η αλλαγή οδηγών. Το 1954 θεσπίζονται νέοι κανονισμοί, οι οποίοι θα 
ισχύσουν μέχρι το 1960. 



Η σφηνοειδής Lotus 72, με τα ψυγεία στο πλάι, κάνει την πρώτη της εμφάνιση. Τη 
δεκαετία του '80 κυριαρχούν οι «ΜακΛάρεν» και «Γουίλιαμς», ενώ στους οδηγούς 
γάλλοι και βραζιλιάνοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η «Μπράμπαμ-BMW» 
είναι το πρώτο τούρμπο αυτοκίνητο που κερδίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
(1983). 
Το 1980 ξεσπά διαμάχη για τον έλεγχο των αγώνων Φόρμουλα 1, μεταξύ της 
FOCA (Ένωση των Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Φόρμουλα 1) και της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας. Οι κατασκευαστές με επικεφαλής τον πανούργο Μπέρνι 
Έκλεστον θα κερδίσουν τη μάχη και την εμπορική εκμετάλλευση της Φόρμουλα 1. 
Τo 1981 o Ρον Ντένις αναλαμβάνει τη ΜακΛάρεν και η ομάδα παρουσιάζει το 
πρώτο μονοθέσιο από ανθρακονήματα, σχεδιασμένο από τον Τζον Μπάρναρντ. Η 
Φόρμουλα 1 είναι σήμερα μια ιδιαίτερα επικερδής επιχείρηση θεάματος, η οποία 
προσελκύει χιλιάδες θεατές στις πίστες και δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Μα πάνω 
απ' όλα, παραμένει ένα πεδίο δοκιμών για την εξέλιξη και την ασφάλεια της 
αυτοκίνησης. 



BMW Sauber Γερμανία
Ferarri Ιταλία

Force India Ινδία
Honda Ιαπωνία

McLaren-Mercedes Ηνωμένο Βασίλειο
Red Bull-Renault Αυστρία

Renault Γαλλία
Scuderia Toro Rosso-Ferrari Ιταλία

Toyota Ιαπωνία
Williams-Toyota Ηνωμένο Βασίλειο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF�


Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σιγά σιγά έχουν αρχίσει να 
γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα. Τα βλέπουμε σε 
εκθέσεις, γράφονται καθημερινά στο διαδίκτυο και σε 
ανάλογα έντυπα συνέχεια νέα άρθρα. Εκτός όμως από 
αυτά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βελτιώνονται κιόλας. Μέρα 
με τη μέρα κερδίζουν όλο και περισσότερες ανέσεις από 
τους συγγενείς τους , τα βενζινοκίνητα.Γίνονται πιο άνετα, 
έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και ενσωματώνουν όλο και 
περισσότερα gadgets που όλοι αγαπάμε ώστε να μην τους 
λείπει τίποτα εκτός από …… τους ρύπους.



Το Toyota Prius αποτελει το 
πρότυπο της λεγόμενης 
«υβριδικής καρδιάς», την 
οποία η ιαπωνική εταιρεία 
ονομάζει THS (Toyota Hybrid 
System).

Τα κύρια μέρη του υβριδικού 
συστήματος του αυτοκινήτου 
είναι o ηλεκτροκινητήρας, 
ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσεως, η γεννήτρια, η 
συστοιχία συσσωρευτών 
(μπαταρία) και ο 
μετασχηματιστής ρεύματος.



Αναπαραγωγικό φρενάρισμα -
Όταν χρησιμοποιούμε τα φρένα σε 
ένα συμβατικό αυτοκίνητο, η κινητική 
ενέργεια που έχει όταν μετακινείται 
μετατρέπεται σε θερμότητα. Σε ένα 
υβριδικό αυτοκίνητο, τα φρένα 
παίρνουν ένα ποσοστό από την 
ενέργεια αυτή και αντί να χαθεί στο 
περιβάλλον, χρησιμοποιώντας την 
ηλεκτρική μηχανή ως γεννήτρια την 
εναποθέτει πίσω στις μπαταρίες. 

Ένα πλήρως υβριδικό σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
συστήματος "Hybrid Synergy Drive" 
της Toyota που χρησιμοποιείται στο 
μοντέλο Prius, έχει την δυνατότητα να 
κινεί το όχημα μόνο με τον 
βενζινοκινητήρα ή μόνο με τον 
ηλεκτροκινητήρα ή και τους δύο 
ταυτόχρονα. 

http://www.hybridcars.gr/index.php?option=content&task=view&id=18�


Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρο-υβριδικό βενζινοκίνητο όχημα 
μπορεί αυτόματα να σβήνει τον κινητήρα του όταν το όχημα 
ακινητοποιείται (π.χ. σε φωτεινούς σηματοδότες) και να 
επανεκκινεί μόλις ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του γκαζιού χωρίς 
να απαιτείται η χρήση της μίζας και πολλές φορές χωρίς καν ο 
οδηγός να γνωρίζει ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει.

Τα «ήπια» υβριδικά έχουν επίσης το πλεονέκτημα της 
ανάκτησης ενέργειας μέσω του φρεναρίσματος: κατά την 
διάρκεια του φρεναρίσματος μετατρέπουν μέρος της 
πλεονάζουσας κινητικής ενέργειας του κινητήρα σε ηλεκτρική 
ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για την φόρτιση των 
συσσωρευτών (μπαταριών). 

Τα συστήματα «στάσης-εκκίνησης» σε γενικές γραμμές δεν 
θεωρούνται ως πραγματικά υβριδικά συστήματα εφόσον δεν 
χρησιμοποιούνται για την κίνηση του οχήματος. Επιφέρουν ένα 
σχετικά μέτριο ποσοστό εξοικονόμησης καυσίμου-συνήθως 
περίπου 10%- όμως έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού 
κόστους. Ένα παράδειγμα ενός υβριδικού αυτοκινήτου «στάσης-
εκκίνησης» είναι το Citroen C3. 



1. Ultima GTR 

Αυτό το αυτοκίνητο 
είναι φοβερό! Έχει 
ένα παγκόσμιο 
ρεκόρ Guinness και 
μια εξαιρετική 730 
ιπποδύναμη. Αυτό 
το αυτοκίνητο πάει 
από 0-60 σε 2,6 
δευτερόλεπτα.



2. Bugatti Veyron 16.4 

Αυτό το αυτοκίνητο 
είναι τόσο γρήγορo
όσο ωραίο φαίνεται! 
Με την κομψή 
σχεδίαση που έχει 
1.001 ίππους και έχει 
μέγιστη ταχύτητα 250 
μίλια…



3. Ferrari Enzo 

Αυτή είναι η ταχύτερη Ferrari όλων των εποχών και 
πήρε το όνομά της από τον άνθρωπο που ίδρυσε 
την εταιρεία Ferrari, ο οποίος ονομαζόταν Enzo 
Ferrari. Μπορεί να πιάσει ταχύτητα σε 3.3 
δευτερόλεπτα τα 60 μίλια.



4. McLaren F1 LM 

Με ιπποδύναμη 627, 
αυτό το αυτοκίνητο 
ήταν μόνο 
σχεδιασμένο να 
προχωρήσει γρήγορα 
και ήταν ανίκητο για 
λίγο μέχρι που η  
Enzo πήρε τη θέση 
του. Αυτό το 
αυτοκίνητο μπορεί να 
πάει με μέγιστη 
ταχύτητα 240 
μίλι/ώρα.



5. Pagani Zonda 

Αυτό το αυτοκίνητο έχει ιπποδύναμη 555 και πάει από 0-60 σε 
λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 220 
μίλια/ώρα.



www.wikipedia.com

www.quazen.com

www.google.com(εικόνες)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

