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ΜΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΑ

Baker Runabout ( 1893) Varta Batteries Ηλεκτρικό ταξί, 1901, Νέα Υορκη



Στις αρχές του 20ου αιώνα εάν η απόδοση ήταν το ζητούμενο, τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα δεν είχαν ανταγωνιστή. 
Μερικά από τα μειονεκτήματα των οχημάτων με Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης: 
1. αναξιόπιστα
2. δύσκολη εκκίνηση (χειροκίνητα)
3. κακοσμία (αέρια της καυσης)
Μέχρι και την δεκαετία του ΄20 εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα είχαν 
παραχθεί.

“La Jamais Contente”( 1899)
το πρώτο αυτοκίνητο που 
ξεπέρασε τα 60mph και τα 
100 km/h



Η ΠΑΡΑΚΜΗ
• Πτώση της τιμής των υγρών καυσίμων
• Η εφεύρεση του εκκινητή (μίζας) το 1911

– Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: από αποθήκη ενέργειας στα 
ηλεκτρικά οχήματα → πηγή τροφοδοσίας του εκκινητή στα 
οχήματα με κινητήρα Ε.Κ.

• Αλλαγή στον τρόπο ζωής, η μετακίνηση δεν περιορίζεται 
εντός των πόλεων
– Η ειδική ενέργεια

• Υγρά καύσιμα: 9000 Wh/kg
• Μπαταρίες μολύβδου: 30 Wh/kg

Λαμβάνοντας υπόψη και τους βαθμούς απόδοσης 20% και 90%, το 
συμπέρασμα δεν αλλάζει.

– Χρόνος επαναφόρτισης
– Κόστος μπαταριών



Πηγή: J. Larminie, J. Lowry: Electric Vehicle Technology Explained, Wiley 2012



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ≠ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ

Γαλλικά TGV,  ρεκόρ ταχύτητας 574 km/h.

Ιαπωνικά Shinkansen, κανένα ατύχημα 
με νεκρό από την έναρξη της λειτουργίας 
τους.

Κινεζικό MagLev,  ρεκόρ ταχύτητας 431 km/h



catenary - free systems για 
χρήση στα ιστορικά κέντρα 
των πόλεων – χωρίς 
παντογράφο



Lunar Roving Vehicle (1971) Ηλεκτρικά οχήματα για 
μεταφορά αποσκευών 
& επιβατών 1,2,3
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Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
• Πετρελαϊκή κρίση (κόστος υγρών καυσίμων, ενεργειακή 

εξάρτηση) – Νομοθεσία στην Καλιφόρνια (California Board 
Air Resources Board: Zero – Emissions Vehicles Mandate), 
αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο

• Οικολογική κρίση (ηλεκτροπαραγωγή: Γαλλία 75% από 
πυρηνικά+ 15% υδροηλεκτρικά, Δανία 50% 
ανεμογεννήτριες + 20% βιομάζα, Αγγλία 20% πυρηνικά 
+10% Α.Π.Ε.)

• Τεχνολογικές καινοτομίες 
– Μπαταρίες ιόντων λιθίου
– Μόνιμοι μαγνήτες σπανίων γαιών
– Ηλεκτρονικά ισχύος



ΦΟΡΤΙΣΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
• Το 50% των διαδρομών 

είναι < 40 Km.
• To Nissan Leaf (2019) και 

το Mitsubishi MiEV (2019)
προσφέρουν αυτονομία 
~240 Km & ~160 Km
αντίστοιχα.

• Η φόρτιση συμβατικά 
διαρκεί 8  ώρες, με χρήση 
ταχυφορτιστή περίπου 
μισή ώρα.

“Range anxiety” is a myth

Πηγή : http://www.hybridconsortium.org/dot_data.html 



GENERAL MOTORS EV1
• Το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, σχεδιασμένο εξ 

ολοκλήρου  από την αρχή 
• Περίοδος παραγωγής: 1996 – 1999, περίπου 1000 οχήματα
• Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• 102 kW τριφασικό επαγωγικό κινητήρα
• μπαταρίες μολύβδου 533 kg & αυτονομία 100 km (στα 

επόμενα μοντέλα μπαταρίες NiMH)
• αεροδυναμικός συντελεστής Cd = 0,19
• Κράματα μαγνησίου για τους τροχούς, κράματα 

αλουμινίου για το πλαίσιο και επιφάνειες από πλάστικά
• Ειδικά ελαστικά από την Michelin



Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1#Technology_and_design



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Nissan Leaf

Mitsubishi i MiEV (innovative Electric Vehicle)
Tesla Model S



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Honda Acura NSX (υβριδικό)

Toyota Prius(υβριδικό)

Chevrolet Volt(υβριδικό)



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ορισμός: Τα Hybrid Electric Vehicles (HEV)
διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και 
έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες. 



Η ΛΟΓΙΚΗ 

• Ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
έχει πολύ περισσότερη διαθέσιμη ισχύ από 
αυτή που χρειάζεται στην πλειοψηφία των  
καταστάσεων.

• 20 έως 40 ίπποι απαιτούνται συνήθως για να 
διατηρηθεί η ταχύτητα κύλισης (cruise speed). 
Η υπόλοιπη ισχύς χρησιμοποιείται μόνο κατά 
την φάση της επιτάχυνσης και την υπέρβαση 
φορτίων, όπως οι ανηφορικές κλίσεις.



Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΥΣΗ

• Τα υβριδικά οχήματα χρησιμοποιούν ένα  
μικρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης  και 
την ισχύ εξόδου  από έναν ηλεκτροκινητήρα 
για την παροχή ισχύος για την επιτάχυνση και 
την υπέρβαση φορτίων. 

• Η ισχύς από τον ηλεκτροκινητήρα 
συμπληρώνει την ισχύ του κινητήρα 
εσωτερικής καύσης. 



ΩΦΕΛΗ

• Τα HEV χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο καύσιμο 
στην οδήγηση εντός  πόλης από τα αντίστοιχα  
βενζινοκίνητα οχήματα, γιατί ο κινητήρας 
εσωτερικής  καύσης  δεν χρειάζεται να παρέχει 
το σύνολο της ισχύος που απαιτείται για τα 
διαδοχικά “σταμάτα – ξεκίνα” εντός πόλης. 

• Τα HEV χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο καύσιμο 
και κατά την  οδήγηση σε ένα αυτοκινητόδρομο 
επειδή οι ταχύτητες  οδήγησης μπορούν να 
διατηρηθούν με μικρότερους και υψηλότερης  
απόδοσης κινητήρες εσωτερικής καύσης



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
• Σύστημα stop-start: Όταν ένα υβριδικό όχημα είναι 

σταματημένο στην κυκλοφορία, ο κινητήρας είναι 
προσωρινά σβηστός. Ξεκινά  αυτόματα όταν  ο οδηγός 
πατάει το πεντάλ του γκαζιού, αφήνει το πεντάλ του 
φρένου ή το πεντάλ του συμπλέκτη. 

• Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση:
Καθώς ο ηλεκτρικός κινητήρας περιστρέφεται από  
τους τροχούς του οχήματος, ο κινητήρας λειτουργεί ως 
γεννήτρια για τη φόρτιση των μπαταριών όταν το 
όχημα επιβραδύνει ή φρενάρει. Με τον τρόπο αυτό το 
όχημα  ανακτά μέρος της κινητική του ενέργειας  που 
διαφορετικά θα χανόταν  ως θερμότητα όπως 
συμβαίνει σε ένα σε ένα συμβατικό όχημα.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

• Ειδικά κιβώτια ταχυτήτων που  έχουν σχεδιαστεί για 
να διατηρούν τη λειτουργία του κινητήρα στην 
περιοχή με το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.

• Η απόδοση μπορεί επίσης να αυξηθεί με τη χρήση 
ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης (Low - Rolling
Resistance), που είναι άκαμπτα και στενά για να 
ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα της ενέργειας που 
απαιτείται για τη κύλιση  τους. 

• Τα υβριδικά μπορούν επίσης να  σχεδιαστούν ώστε  να 
ελαχιστοποιηθεί η αεροδυναμική αντίσταση και το 
βάρος τους. 50 mpg σε 21,25 km/L



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ

Με βάση την αρχιτεκτονική υλοποίησης του 
συστήματος:
• Υβριδικά σειράς
• Παράλληλα υβριδικά
• Μεικτά



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ
1. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ποτέ δεν τροφοδοτεί άμεσα

το όχημα.
2. Ένας ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτεί το όχημα.
3. Ο κινητήρας βενζίνης ή ντίζελ κινεί μια γεννήτρια, και η

γεννήτρια με την σειρά της είτε φορτίζει τις μπαταρίες είτε
τροφοδοτεί απευθείας τον ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους
τροχούς.



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
1. Τα  υβριδικά οχήματα παράλληλου τύπου βασίζονται στην 

ισχύ από έναν ηλεκτροκινητήρα και ένα  κινητήρα εσωτερικής 
καύσης.

2. Όταν είναι απαραίτητο, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης και ο 
ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται (παράλληλη λειτουργία) για 
την παροχή της απαιτούμενης ισχύος.



BLOCK ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ 
Ή ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μαθηματική περιγραφή 



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – 1 
Τα περισσότερα υβριδικά ταξινομούνται ως μικτού τύπου
(παράλληλα – σειράς). Αυτού του τύπου, το όχημα μπορεί να
είναι τροφοδοτείται από τον ηλεκτροκινητήρα, τον κινητήρα
εσωτερικής καύσης ή και τους δύο. Ο κινητήρας εσωτερικής
καύσης κινεί επίσης τον ηλεκτροκινητήρα/γεννήτρια για την
φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών υψηλής τάσης. Κατά την
επιβράδυνση, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για
να φορτίζει τις μπαταρίες και να βοηθά στην πέδηση του
οχήματος. Ορισμένα υβριδικά διαθέτουν τη δυνατότητα να
τερματίσουν τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης,
όταν το όχημα κινείται στον αυτοκινητόδρομο υπό χαμηλό
φορτίο.



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – 2





ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• Τα υβριδικά μπορούν να ταξινομηθούν ως ήπια ή πλήρη. Τα συμβατικά 

οχήματα μπορεί επίσης  να είναι εξοπλισμένα με ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά ενός υβριδικού οχήματος, όπως το σύστημα stop - start
και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας  κατά την πέδηση, τα οποία  έχουν 
σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυσίμου. Ένα ήπιο 
(μικρό) υβριδικό διαθέτει τεχνολογία stop-start, ανακτηση ενέργειας κατά 
την  πέδηση και ο  ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά τον  κινητήρα εσωτερικής 
καύσης όταν απαιτείται  πρόσθετη ισχύ για να ξεπεράσει  το φορτίο. Με 
άλλα λόγια ένας ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά τον κινητήρα εσωτερικής 
καύσης  να “καλύψει” το αυξημένο φορτίο, αλλά το όχημα  ποτέ δεν 
τροφοδοτείται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα.

• Ένα πλήρες υβριδικό μπορεί να λειτουργεί μόνο με τον κινητήρα 
εσωτερικής καύσης , μόνο με τις μπαταρίες ή με συνδυασμό των δύο. Ένα 
πλήρες υβριδικό διαθέτει  τεχνολογία stop-start, ανάκτηση ενέργειας 
κατά την  πέδηση, υποβοήθηση από τον ηλεκτροκινητήρα και μπορεί να 
κινηθεί μόνο με ηλεκτρισμό.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
→ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

→ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ – ΚΑΘΟΔΟΥ  – ΑΝΟΔΟΥ 
→ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

→ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Μια κυψέλη 

Στοιχεία σε σειρά και 
παράλληλα, σύστημα 
ψύξης, ηλεκτρονικός 
έλεγχος

Στο χώρο του
αυτοκινήτου



ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

• Ονομαστική τάση ανά στοιχείο – Cell Nominal 
Voltage: [Volt]

• Χωρητικότητα – Capacity: [Ah]
• Ειδική ενέργεια – Specific Energy: [Wh/kg]
• Ενεργειακή πυκνότητα – Energy Density: [Wh/l]
• Ειδική ισχύς – Specific Ppower: [W/kg]
• Χρόνος ζωής – Life Cycle: [cycles]
• Αυτοεκφόρτιση – Self Discharge: [%]
• Κατάσταση φόρτισης – State Of Charge: [%]
• Βάθος εκφόρτισης – Depth Of Discharge: [%]



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Υψηλή ειδική ενεργειακή πυκνότητα 150 Wh/kg
• Υψηλή ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα 400

Wh/l
• Χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης 2% - 8% /μήνα
• Μικρό φαινόμενο μνήμης
• Υψηλότερη τάση ανά στοιχείο 4 Volt
• Μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών
• Δυνατότητα σταθερής εκφόρτισης με ρυθμό 5C 

και διακοπτόμενης  με ρυθμό 25C
• Μεγάλη διάρκεια ζωής (1000 κύκλοι λειτουργίας)



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Υψηλή κόστος
• Μείωση χωρητικότητας  για θερμοκρασίες 

άνω των 650C
• Ευαισθησία στις υπερφορτίσεις και βαθιές 

εκφορτίσεις
• Ανάγκη για ύπαρξη ηλεκτρονικού κυκλώματος 

έλεγχου και προστασίας



ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΙΟΝΤΩΝ Li

Κάθοδος: κατασκευάζεται από κάποιο 
οξείδιο μετάλλου
Άνοδος: κατασκευάζεται από  άνθρακα
Πηγή : T. Fischer, Materials Science for  Engineering Students, 
Elsevier (2009)



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Βασική απαίτηση: Να μην περιέχουν νερό, 
στεγανοποιήση
Στην πράξη κάποιο άλας του λιθίου π.χ. LiClO4 ή 
LiPF4 σε οργανικό διαλύτη

– Ανθρακικό διμεθύλιο (dimethyl carbonate)
– Ανθρακικό αιθυλένιο (ethylene carbonate)
– Ανθρακικό προπυλένιο(propylene carbonate)



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΟΔΟΥ

• Υψηλή ενέργεια αντίδρασης με το λίθιο
• Δομές στις οποίες μπορούν να εισέλθουν μεγάλες 

ποσότητες ιόντων λιθίου χωρίς μεταβολές στην δομή
• Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να είναι 

αντιστρεπτή
• Υψηλός ρυθμός διάχυσης ιόντων λιθίου
• Καλή ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα
• Αδιάλυτα στον εκάστοτε ηλεκτρολύτη
• Φθηνές πρώτες ύλες για την  παρασκευή
• Εύκολος και φθηνός τρόπος σύνθεσης



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ

• LiFePO2(φωσφορικός σίδηρος): LFP
• LiCoO2 (οξείδιο του κοβαλτίου-λιθίου): LCO
• LiMn2O4(οξείδιο του μαγγανίου -λιθίου): LMO
• LiNixMnyCozO2(οξείδιο του νικελίου-μαγγανίου-

κοβαλτίου-λιθίου): NMC
• LiNiCoAlO2(οξείδιο του νικελίου-κοβαλτίου-

αλουμινίου-λιθίου): NCA



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
• Μεταλλικό λίθιο (στις πρώτες εφαρμογές) → προβλήματα ασφάλειας: 

βραχυκύκλωση ανόδου – καθόδου λόγω ανάπτυξη δενδριτών

• Πετρελαϊκό κοκ (petcoke): μια μορφή στερεού άνθρακα που παράγεται μέσα από 
τη διύλιση του πετρελαίου και περιέχει ένα υψηλό ποσοστό σε άνθρακα. 
Ακολουθούν θερμικές διεργασίες για βελτιστοποίηση φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων. 

• Γραφίτης σε συνδυασμό με ηλεκτρολύτη κατάλληλης σύστασης (με βάση το 
ανθρακικό αιθυλένιο) για την ανάπτυξη ενός προστατευτικού στρώματος (Solid 
Electrolyte Interface) που αποτρέπει την αποσύνθεση της ανόδου. 

• Li4Ti5O12(οξείδιο του τιτανίου-λιθίου) σε συνδυασμό με κάθοδο : LTO (η μόνη 
περίπτωση που η ονομασία προκύπτει από το υλικό της ανόδου)

• Πυρίτιο (σε πειραματικό στάδιο): μπορεί να «φιλοξενήσει» μεγαλύτερο ποσοστό 
Li+, αλλά με αλλαγές στις διαστάσεις



ΤΑΣΗ vs. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

• Η συμπεριφορά κατά 
την εκφόρτιση
εξαρτάται από το υλικό 
της καθόδου

• Η μπαταρίες τύπου LTO 
έχουν χαμηλότερη τάση

• Αποθηκεύουν λιγότερη 
ενέργεια για την ίδια 
χωρητικότητα 

)()( )()()( SOCfSOCf AhόVάWhέ τηταωρητικσηργειαν Χ⋅Τ=Ε



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΧΑΜΗΛΗ

ΚΟΣΤΟΣΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑ / kg ΙΣΧΥΣ / kg

NCA LCO NMC LTOLFP

LFPNMC LCOLTO NCA

LCO

LCO

LTOLFPNMC NCA

LFP NMC NCALTO



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ

• Τάση: Λειτουργία μεταξύ 20%SOC-90%SOC
• Θερμοκρασία: Προτεινόμενο εύρος 200C-350C
• Βάθος εκφόρτισης



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

• Να αποφεύγεται αύξηση της θερμοκρασίας 
του στοιχείου πάνω από τους 400C, τόσο κατά 
την λειτουργία όσο και κατά την αποθήκευση

• Να αποφεύγονται οι αχρείαστες φορτίσεις
• Να αποφεύγονται οι βαθιές  εκφορτίσεις
• Κατά την αποθήκευση η κατάσταση φόρτισης 

να κυμαίνεται μεταξύ 30-50%
• Κατά την αποθήκευση να διατηρούνται τα 

στοιχεία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο



TESLA ROADSTER
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• Σύνολο στοιχείων: 7104
• Διάταξη: 16 μονάδες σε 

σειρά
• 444 στοιχεία ανά 

μονάδα συνδεδεμένα 
όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα

• Χαρακτηριστικά κάθε 
στοιχείου: -

74 στοιχεία παράλληλα



NISSAN LEAF
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• Σύνολο στοιχείων: 192
• Διάταξη: 48 μονάδες σε 

σειρά
• 4 στοιχεία ανά μονάδα 

συνδεδεμένα όπως 
φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα

• Χαρακτηριστικά κάθε 
στοιχείου: 3,75 V, 32.5 
Ah, 121.9 Wh, 0.787 kg, 
0.384 l



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
NISSAN LEAF

Γιατί 0,787·192 ≠ 294 kg ???
Πως σχετίζεται αυτό με την ειδική ενέργεια??



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Πηγή : Abad Gonzalo, Power electronics and electric drives for traction applications, Wiley (2017)



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ρόλος του ηλεκτρονικού  συστήματος οδήγησης είναι η λήψη ενέργειας από την 
πηγή  και η παροχή αυτής στον ηλεκτρικό κινητήρα για την κίνηση του οχήματος.
Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, η κατεύθυνση της ροής μπορεί να 

είναι είτε από είτε προς την πηγή.



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο ηλεκτρικός κινητήρας παρέχει την απαιτούμενη ροπή και περιστροφική ταχύτητα 
στο φορτίο. 
Οι τιμές των μεγεθών αυτών μεταβάλλονται κατά την λειτουργία και κατά συνέπεια 
το πλάτος και η συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα θα πρέπει να 
μεταβάλλονται αντίστοιχα.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ



ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ

κυματομορφή 2 - επίπεδων

κυματομορφή 3 - επίπεδων

κυματομορφή 5 - επίπεδων

Απόκλιση από την ιδανική ημιτονοειδή κυματομορφή.
Εξαρτάται από την τοπολογία του αντιστροφέα.
Τυπικά ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται: δίοδοι, IGBT, MOSFET, IGCT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ DC/AC

Η πιο απλή υλοποίηση:
Ένας μετατροπέας DC/AC δυο επιπέδων τάσης



ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DC/AC ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

3L - NPC

5L - ANPC



ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ DC/DC/AC

Η προσθήκη ενός μετατροπέα DC/DC κρίνεται απαραίτητη :
Εάν η τάση της πηγής δεν είναι σταθερή ή
Εάν η τάση της πηγής είναι χαμηλή.



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΌΣ 
TOYOTA HEV

Για την αντλία 
του συστήματος 
κλιματισμού

Για την φόρτιση 
της 12 V 
μπαταρίας 

Προς τους δυο 
ηλεκτροκινητήρες



Με πορτοκαλί  χρώμα τα καλώδια υψηλής τάσης 300 – 400 V.
Δυο από τις μπαταρίες (DC).
Τρια προς τον ηλεκτροκινητήρα  (3 phase AC)

πυκνωτές

Αντιστροφέας, κ.τ.λ.



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Η.Π.Α.:
“A critical mineral is a material essential to the 

economic and national  security of the United 
States, the supply chain of which is vulnerable to 
disruption and that serves an essential function 
in the manufacturing of a product, the absence 
of which would have significant consequence for 
our economy or our national security.”
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αλουμίνιο Κίνα (42%) Ελαφριά κράματα, αεροπλάνα,  οχήματα, γραμμές 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Αντιμόνιο Κίνα (87%) Μπαταρίες μολύβδου – οξέος, πυρομαχικά

Αρσενικό Κίνα (79%) Οθόνες, LEDs, λέιζερ, τηλεπικοινωνίες (ημιαγωγοί GaAs)

Βηρύλλιο Η.Π.Α. (90%) Δορυφορικές επικοινωνίες, αεροδιαστημική (κράματα 
Cu – Be )

Βισμούθιο Κίνα (82%) Μαλακές κολλήσεις, φαρμακευτικά προϊόντα 

Καίσιο & Ρουβίδιο Καναδάς Συστήματα GPS, συσκευές νυχτερινής όρασης

Χρώμιο Νότια Αφρική (55%) Υπερκράματα, ανοξείδωτος χάλυβας, πυρίμαχα 
κράματα

Κοβάλτιο Λ.Δ.Κονγκό (64%) Υπερκράματα, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Γάλλιο Κίνα (85%) Ραντάρ, LEDs, κινητά τηλέφωνα, ηλιακές κυψέλες

Γερμάνιο Κίνα (67%) Συσκευές υπερύθρων, οπτικές ίνες, οθόνες κινητών 
τηλεφώνων, ηλιακές κυψέλες

Γραφίτης Κίνα (69%) Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, πανοπλίες, πυρηνικοί 
αντιδραστήρες



ΚΡΙΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - 2
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άφνιο Γαλλία (43%) Υπερκράματα, ράβδοι ελέγχου σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες

Ήλιο Η.Π.Α.(73%) Εφαρμογές  χαμηλών θερμοκρασιών

Ίνδιο Κίνα (57%) Οθόνες (flat panel displays), οθόνες αφής ( οξείδιο In –
Sb), κολλήσεις 

Λίθιο Αυστραλία (60%) Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, κράματα αλουμινίου 
– λιθίου για αεροδιαστημικές εφαρμογές

Μαγνήσιο Κίνα (87%) Ελαφριά κράματα

Μαγγάνιο Κίνα (20%) Χάλυβες, ελαφριά κράματα

Νιόβιο Βραζιλία (83%) Χάλυβας υψηλής αντοχής για την αμυντική βιομηχανία, 
τις μεταφορές, τις υποδομές

Μέταλλα της ομάδας της 
πλατίνας

Νότια Αφρική (83%) Καταλύτες, υπερκράματα

Σπάνιες γαίες Κίνα (94%) Λέιζερ, οπτικές ίνες, μόνιμοι μαγνήτες

Ρήνιο Χιλή (51%) Υπερκράματα, καταλύτες

Σκάνδιο Κίνα (66%) Ελαφριά κράματα, κυψέλες καυσίμου
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στρόντιο Ισπανία (44%) Κράματα αλουμινίου, μόνιμοι μαγνήτες, ηλεκτρονική

Ταντάλιο Ρουάντα (31%) Πυκνωτές, υπερκράματα

Τελλούριο Κίνα (40%) Συσκευές υπερύθρων, ηλιακές κυψέλες

Κασσίτερος Κίνα (33%) Κολλήσεις, οθόνες flat panel displays), οθόνες αφής  
(οξείδιο In – Sb), 

Τιτάνιο Κίνα (12%) Ελαφριά κράματα, υποβρύχια, πανοπλίες

Βολφράμιο Κίνα (84%) Υπερκράματα, κοπτικά εργαλεία, καταλύτες

Ουράνιο Καζακστάν (42%) Πυρηνικές εφαρμογές, ιατρικές εφαρμογές

Βανάδιο Κίνα (53%) Υπερκράματα, χάλυβες υψηλής αντοχής

Ζιρκόνιο Αυστραλία (45%) Πυρηνικές εφαρμογές, επικαλύψεις – θερμικοί φραγμοί



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

• Σπανιότητα
• Αστάθεια – διακυμάνσεις των τιμών 
• Μονοπώλιο στην αλυσίδα εφοδιασμού
• Γεωπολιτικοί παράγοντες
• Νομοθεσία – ρυθμιστικές διατάξεις
• Περιορισμοί στις εξαγωγές
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη

63



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12.1
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Χώρες
2018 Παραγωγή Li

(τόνοι ετησίως)
Αργεντινή 6.200
Αυστραλία 51.000
Βραζιλία 600
Χιλή 16.000
Κίνα 8.000
Πορτογαλία 800
Ναμίμπια 500
Ζιμπαμπουε 1.600
Παγκόσμια 85,000

Η Αυστραλία παράγει το 
περισσότερο και 
συγκεντρώνει περίπου το  
60% της ετήσιας παγκόσμιας 
παραγωγής (ορυκτό: 
σποδουμένης). Ωστόσο, η 
χώρα με τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα είναι η Χιλή 
(αλυκές).
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Ο δείκτης Herfindahl–Hirschman για κάποια κρίσιμά υλικά..
(Δεδομένα από USGS, 2018.)
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Cobalt-producing 
Nation

Tonnes/year         
2018

Australia 4,700
Canada 3,800

China 3,100
D.R.Congo 90,000

Cuba 4,900
Madagascar 3,500

Morocco 2,300
PapuaNewGuinea 3,200

Philippines 4,600
Russia 5,900

SouthAfrica 2,200
United States 500

Othercountries 7,000
World 140,000

USGS Mineral Commodity Summaries

Η περίπτωση του Κοβαλτίου Co



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ
• Διατήρηση αποθεμάτων
• Υπογραφή – διαπραγμάτευση μακροχρόνιων 

συμβολαίων με τους προμηθευτές 
• Επανασχεδιασμός των προϊόντων με στόχο την 

αποδοτικότερη χρήση των κρίσιμων υλικών και την 
ανακύκλωση τους

• Διαρκής αναζήτηση νέων υλικών που μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα κρίσιμα υλικά σε κάποιες 
εφαρμογές

• Συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς ομάδες εργασίας που 
είναι επιφορτισμένες με το έργο σύνταξης / 
αναθεώρησης  προτύπων, κανονισμών, οδηγιών
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