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Ηιεθηξνθίλεζε 

Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ  

Σερληθή Ηκεξίδα 
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Δίδε θηλεηήξσλ, εθαξκνγέο, 

πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα 

 

Σερλνινγίεο ειεθηξηθώλ 

θηλεηήξσλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ. 
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Απηνθίλεην θαη ειεθηξνθηλεηήξεο. 

• ηα ζεκεξηλά απηνθίλεηα γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε 

ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

• Καιύπηνπλ πάγηεο αλάγθεο θίλεζεο όπσο αξρηθή εθθίλεζε 

(κίδα), ειεθηξηθά παξάζπξα, θεξαία ξαδηνθώλνπ. 

• πλερώο νη ρξήζεηο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ απμάλνληαη 

θαιύπηνληαο εθαξκνγέο όπσο ειεθηξηθή αληιία θαπζίκνπ, 

ειεθηξηθή πεηαινύδα γθαδηνύ, ειεθηξνληθά ειεγρόκελα 

ακνξηηζέξ, ξύζκηζε δέζκεο πξνβνιέσλ, ειεθηξηθό ηηκόλη. 

• ε έλα ζύγρξνλν απηνθίλεην κεζαίαο θαη άλσ θαηεγνξίαο 

κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή 30-50 ειεθηξνθηλεηήξεο 

πνηθίισλ εηδώλ θαη ηζρύνο.  
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Ηιεθηξηθή    κεραλή   είλαη  έλαο    κεραληζκόο ή 

ζπζθεπή  πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη: 

•  Ηιεθηξηθή ελέξγεηα ζε άιιε κνξθή ελέξγεηαο ε 

αληίζηξνθα θάπνηα κνξθή ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηζκό (π.ρ. Ηιεθηξηθνί θηλεηήξεο, 

ειεθηξηθέο γελλήηξηεο, ζπζζσξεπηέο) 

• Ηιεθηξηθή ελέξγεηα κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά (ηάζε, έληαζε) ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. 

Μεηαζρεκαηηζηέο, Inverters, U.P.S. 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΜΗΥΑΝΔ 
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Η κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή 

θαη αληίζηξνθα (ζαλ θαηαλαιηζθόκελε ε 

απνδηδόκελεο ξνπή) θπξηαξρεί ζηνπο ειεθηξηθνύο 

θηλεηήξεο θαη ηηο ειεθηξηθέο γελλήηξηεο αληίζηνηρα.   

ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΜΗΥΑΝΔ 

Η ρεκηθή ελέξγεηα θαη ε ακθίδξνκε κεηαηξνπή ηεο ζε 

ειεθηξηθή θπξηαξρεί ζηνπο ζπζζσξεπηέο. 
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ε έλα πβξηδηθό ε ειεθηξηθό απηνθίλεην ζα 

ζπλαληήζνπκε ηηο παξαπάλσ ειεθηξηθέο 

κεραλέο εμειηγκέλεο θαη  δεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο κε αξθεηή δόζε επθπΐαο ζηα έμππλα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο  από θαη πξνο ηνπο ηξνρνύο. 

Σν πβξηδηθό θαη ειεθηξηθό απηνθίλεην 

(κεηαμύ άιισλ πξντόλησλ) είλαη ε θηλεηήξηα 

δύλακε ζηνλ αγώλα δξόκνπ γηα εμεύξεζε 

ηερλνινγηθώλ πιηθώλ  πνπ ζα 

θαηαζθεπάζνπλ ειεθηξηθέο κεραλέο 

ειαθξέο, απνδνηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

αμηόπηζηεο. 
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ηηο  γελλήηξηεο  έρνπκε  Δπαγσγή  δει. εκθάληζε 

ηάζεο Δ ζηα άθξα αγσγνύ ε πελίνπ. 

Αγσγόο πνπ θηλείηαη κέζα ζε αθίλεην καγλεηηθό πεδίν ε 

αθίλεηνο αγσγόο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε θηλνύκελν 

καγλεηηθό πεδίν αλαπηύζεη ζηα άθξα ηνπ ηάζε Δ 

Δ=Β*L*π*εκθ, 

 όπνπ Β ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (Σ). 

ηνηρεηώδεο αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνγελλεηξηώλ. 
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ηνηρεηώδεο αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

Γύλακε ζε ξεπκαηνθόξν αγσγό πνπ βξίζθεηαη ζε 

καγλεηηθό πεδίν. 

ε έλαλ αγσγό πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα  θαη βξίζθεηαη κέζα 

ζε καγλεηηθό πεδίν αλαπηύζζεηαη πάλσ ηνπ δύλακε κε κέηξν: 

F=B*L*i*εκθ,  

Β ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (Σ).  
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Από ηηο δύν πξνεγνύκελεο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

παξαηεξνύκε όηη ζπλδπάδνπκε  κόλν ηα: 

 

• Μαγλεηηθό πεδίν 

• Αγσγό εληόο ηνπ πεδίνπ 

• Ρεύκα ζηνλ αγσγό 

• Κίλεζε ηνπ αγσγνύ 

Έρνληαο πάληα θνηλά καγλεηηθό πεδίν θαη αγσγό, ηόηε: 

 

• Αλ δώζνπκε ξεύκα ζηνλ αγσγό εληόο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ  

ηόηε παίξλνπκε δύλακε πνπ θηλεί ηνλ αγσγό = ΚΙΝΗΣΗΡΑ. 

 

• Αλ θηλήζνπκε ηνλ αγσγό εληόο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηόηε ζα 

πάξνπκε ειεθηξηθή ηάζε ζηνλ αγσγό = ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 
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Γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο παξαγσγήο θίλεζεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πνιιέο θαηεγνξίεο ειεθηξηθώλ κεραλώλ ηδηαίηεξα 

ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ. 

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη θαη επηιέγεηαη έλαο 

ειεθηξνθηλεηήξαο είλαη: 

•πλερνύο ε ελαιιαζζνκέλνπ. 

•Ιζρύο 

•Σάζε ηξνθνδνζίαο. 

•ηξνθέο ιεηηνπξγίαο. 

•Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο (όπσο ξεύκα εθθίλεζεο, θακπύιε 

ξνπήο – ζηξνθώλ). 
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Οη ρξήζεηο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζπλερνύο θαη ελαιιαζζνκέλνπ  

ξεύκαηνο είλαη πνιππνίθηιεο. 

Κάζε πεδίν εθαξκνγήο απαηηεί ειεθηξνθηλεηήξα κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο όπσο ζηξνθέο, ηζρύ, 

ζόξπβν, θπθιώκαηα εθθίλεζεο θαη πξνζηαζίαο όπνπ 

απαηηνύληαη, πεξηνξηζκνύο  ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηόηεηα, δπλαηόηεηα αλαζηξνθήο θ.ι.π. 

Σν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεξηζζνηέξσλ ειεθηξνθηλεηήξσλ 

είλαη όηη ιεηηνπξγνύλ ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (γηα 

ηελ νπνία άιισζηε ζρεδηάζηεθαλ) κε κηθξέο απνθιίζεηο από 

ηελ ζηαζεξή απηή θαηάζηαζε. 
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Καηάηαμε ειεθηξηθώλ κεραλώλ 
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Γηα ηνλ ζθνπό ηεο παξνπζίαζεο απηήο ζα 

εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε ηξεηο 

ειεθηξηθέο κεραλέο: 

• Σηο ζύγρξνλεο ηξηθαζηθέο γελλήηξηεο  AC. 

• Σνπο ζύγρξνλνπο ηξηθαζηθνύο θηλεηήξεο AC. 

• Σνπο θηλεηήξεο DC. 

 

Πνιινί, πάξα πνιινί  θηλεηήξεο. 

Πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο γηα ηα πβξηδηθά; 

Παξνπζηάδνληαο ηα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο ζα δνύκε πνηέο είλαη νη  

θαηαιειόηεξεο θαη πσο ζπλδπάδνληαη (κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο πιηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ) ζε κία απνδνηηθή ειεθηξηθή 

κεραλή.  
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Μνλνθαζηθή γελλήηξηα AC κε 

ζηαζεξό ηύιηγκα: Η 

πεξηζηξνθή ηνπ καγλήηε 

πξνθαιεί αιιαγή ζηε 

καγλεηηθή ξνή ηνπ πελίνπ. 

Απηή ε αιιαγή πξνθαιεί ηελ 

εκθάληζε ελαιιαζζόκελεο 

ηάζεο ζηα άθξα ηνπ. 

ύγρξνλε Μνλνθαζηθή γελλήηξηα AC 

κε ζηαζεξνύο πόινπο: Η πεξηζηξνθή 

ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην καγλεηηθό 

πεδίν πξνθαιεί εκθάληζε 

ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ζηα 

δαθηπιίδηα. 

Αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ γελλεηξηώλ AC. 
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Αξρή ιεηηνπξγίαο ηξηθαζηθήο 

γελλήηξηαο ελαιιαζζνκέλνπ 

ξεύκαηνο κόληκνπ καγλήηε. 

Σξία ηπιίγκαηα δει. ηξία 

πελία ηνπνζεηεκέλα 

ζπκκεηξηθά θαηά 120ν θαη 

πεξηζηξεθόκελνο καγλήηεο. 

Κπκαηνκνξθή παξαγόκελεο ηάζεο. 

Αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ γελλεηξηώλ AC. 
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Σξηθαζηθή γελλήηξηα AC 

Δλαιιαθηήξαο 

απηνθηλήηνπ 
Δλαιιαθηήξαο κνηνζπθιέηαο 

Πιενλεθηήκαηα: 

• Μηθξό βάξνο. 

• Μεγάιε απόδνζε αλά Kg κάδαο. 

• Αμηνπηζηία. 

• Μεδεληθή ε ειάρηζηε ζπληήξεζε 
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Αξρή ιεηηνπξγίαο ζύγρξνλνπ κνλνθαζηθνύ 

θηλεηήξα AC: 

Όηαλ εθαξκνζηεί ζηα ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηε κνλνθαζηθό 

ελαιιαζζόκελν ξεύκα, δεκηνπξγείηαη έλα πεξηζηξεθόκελν 

καγλεηηθό πεδίν. Σν πεξηζηξεθόκελν απηό πεδίν παξαζύξεη ζε 

πεξηζηξνθή ηνλ κόληκν καγλήηε κε «ζύγρξνλε ηαρύηεηα» 

 

Ν (RPM) =120f / P 

  

όπνπ f=ζπρλόηεηα ξεύκαηνο, Ρ=αξηζκόο πόισλ ζην ζηάηε θαη Ν 

ζε rpm. 



Δηζεγεηήο: Μήηζεο  Γεώξγηνο          Μεραλνιόγνο  Μεραληθόο - Σερλνιόγνο  Ορεκάησλ          1ν  ΔΠΑ.Λ.   ΑΘΗΝΩΝ       

  Ηιεθηξνθίλεζε - Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ  

18 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο  

κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε πεξηζζόηεξνπο πόινπο αλά 

θάζε κε απνηέιεζκα ηεο ειάηησζεο ηεο ζύγρξνλεο 

ηαρύηεηαο. (όηαλ έρνπκε ζηαζεξή ζπρλόηεηα δηθηύνπ) 

Αξρή ιεηηνπξγίαο ζύγρξνλνπ κνλνθαζηθνύ 

θηλεηήξα AC: 

Όκσο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηε ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο, 

αιιάδνληαο έηζη θαη ηε ζύγρξνλε ηαρύηεηα. 

Ν (RPM) =120f / P 
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Σξηθαζηθόο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο AC 

Αξρή ιεηηνπξγίαο δξνκέαο 2 ε 4 πόισλ 

Πιενλεθηήκαηα: 

• Απιή θαηαζθεπή ηνπ δξνκέα, κόληκνο καγλήηεο 

• Αμηνπηζηία. 

• Μεδεληθή ε ειάρηζηε ζπληήξεζε. 

• Αζόξπβε ιεηηνπξγία. 
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Καηαζθεπαζηηθέο δηακνξθώζεηο ηνπ ζηάηε. 
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Καηαζθεπαζηηθέο δηακνξθώζεηο ηνπ ξόηνξα 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηαζθεπάδνληαη από ιεπηά 

ειάζκαηα  ράιπβα ππξηηίνπ (ειεθηξνινγηθόο), 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα.  
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πγθξίλνληαο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ γελλεηξηώλ 

θαη ζύγρξνλσλ θηλεηήξσλ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο 

βιέπνπκε όηη θαηαζθεπαζηηθά δελ ππάξρεη δηαθνξά. 

Απηό πνπ αιιάδεη είλαη ηνλ αλ παξέρνπκε κεραληθή 

ελέξγεηα νπόηε έρνπκε γελλήηξηα ε αλ παξέρνπκε 

ελαιιαζζόκελν ξεύκα νπόηε έρνπκε θηλεηήξα. 

ύγθξηζε. 
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Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο. 

Η παξνρή όκσο ξεύκαηνο κε βαζκηαία αύμεζε ηεο 

ζπρλόηεηαο ιύλεη απηό ην πξόβιεκα. Ο δξνκέαο μεθηλά. 

Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο νδεγεί 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα, 

θαη ν έιεγρνο ηνπ ξεύκαηνο ζε έιεγρν ηεο ξνπήο ηνπ 

θηλεηήξα. 

Ο ζύγρξνλνο όκσο θηλεηήξαο AC έρεη έλα κεηνλέθηεκα: 

Λόγσ ηνπ κόληκνπ καγλήηε, κόιηο ζηακαηήζεη, ν δξνκέαο 

αθηλεηνπνηείηαη. Σν πξόβιεκα είλαη πσο ε αθαξηαία παξνρή 

ξεύκαηνο κε ηελ νλνκαζηηθή ζπρλόηεηα δελ πξνιαβαίλεη λα 

παξαζύξεη ζε πεξηζηξνθή ηνλ δξνκέα, ιόγσ αδξάλεηαο.  

Γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ απαηηείηαη βνεζεηηθή εθθίλεζε κε 

άιινλ ηξόπν. H…. 
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Κηλεηήξαο D.C.: Δθθηλεηήο ε κίδα 

• Σν ειεθηξηθό πεδίν 

δεκηνπξγείηαη είηε 

κε δηέγεξζε ζεηξάο 

είηε κε κόληκν 

καγλήηε 

• Κηλεηήξαο DC . 

• Ιζρύο κέρξη 10 

HP αλάινγα κε 

ηνλ θηλεηήξα. 

• Πιενλέθηεκα: Μηθξό βάξνο, πςειή ξνπή ζε ρακειέο ζηξνθέο. 

• Μεηνλεθηήκαηα: Τςειά ξεύκαηα, ζόξπβνο, όρη παξαηεηακέλε 

ιεηηνπξγία, θζνξέο ηνπ ζπιιέθηε θαη ιόγσ ζπηλζήξσλ ζηνλ 

ζπιιέθηε, ειεθηξνκαγλεηηθή αζπκβαηόηεηα. 



Δηζεγεηήο: Μήηζεο  Γεώξγηνο          Μεραλνιόγνο  Μεραληθόο - Σερλνιόγνο  Ορεκάησλ          1ν  ΔΠΑ.Λ.   ΑΘΗΝΩΝ       

  Ηιεθηξνθίλεζε - Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ  

25 

• Σν πνιιά ππνζρόκελν πβξηδηθό θαη 

ειεθηξηθό απηνθίλεην έδσζε κεγάιε ώζεζε 

ζηελ εμέιημε ησλ ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπο. 

• Έηζη αλαπηύρζεθαλ πξνεγκέλα πιηθά θαη 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο κε 

επξεία εθαξκνγή θαη αμηνπηζηία ζηα 

ζεκεξηλά πβξηδηθά απηνθίλεηα. 
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• Σν Υεκηθό ζηνηρείν Νενδύκην είλαη έλα κέηαιιν κε αηνκηθό 

αξηζκό 60 θαη αηνκηθό βάξνο 144,24.  

• Σν Νενδύκην αλήθεη νξπθηνινγηθά ζηηο ζπάληεο γαίεο θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηηο  ιαλζαλίδεο ζηνλ Πεξηνδηθό πίλαθα 

ζηνηρείσλ. 

Νενδύκην (Neodymium, Nd) 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε θαζαξή κνξθή 

γηαηί νμεηδώλεηαη 

γξήγνξα θαη 

απνθινηώλεηαη. 
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• Οη καγλήηεο λενδπκίνπ  (γλσζηνί θαη σο NdFeB, NIB ή  Neo 

καγλήηεο) είλαη καγλεηηθά πιηθά θαηαζθεπαζκέλα από 

θξάκα ζηδήξνπ (Fe), βνξείνπ (B), θαη λενδπκίνπ  (Nd) πξνο 

ζρεκαηηζκό ηεο δνκήο Nd2Fe14B θαη θξπζηαιιώλεηαη ζηελ 

ηεηξαγσληθή δνκή.  

• Δίλαη νη ηζρπξόηεξνη  καγλήηεο ζήκεξα πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

γηα εκπνξηθή ρξήζε. 

• Έλαο καγλήηεο λενδπκίνπ έρεη έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ Β 

1,25 T (tesla ζην  ζύζηεκα SI) ε 12,500 G (gauss ζην 

θαηαξγεζέλ ζύζηεκα CGS) 

• Έλαο ζπλεζηζκέλνο καγλήηεο ςπγείνπ έρεη αληίζηνηρεο ηηκέο 

5mT  ε  50 G αληίζηνηρα. 

 

Νενδύκην (Neodymium, Nd) 
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Απηόο ν θύιηλδξνο NeFeB είλαη 

εκπνξηθή εθαξκνγή θαη κε δηάκεηξν 

20mm θαη κήθνο 25mm δεκηνπξγεί 

ειθηηθή δύλακε 14 Kp. 
Δηαηξεία: Adams Magnetic Products 

(http://www.adamsmagnetic.com) 

Οη κηθξνί θύιηλδξνη (καγλήηεο λενδπκίνπ 

κπνξνύλ θαη ζπγθξαηνύλ ηηο ραιύβδηλεο 

ζθαίξεο. 

Νενδύκην (Neodymium, Nd) 
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• Οη καγλήηεο λενδπκίνπ εμειίρζεθαλ από ηηο 

εηαηξείεο  General Motors (USA)  θαη Sumitomo 

Special Metals (JPN) από ην 1982. 

• Υξεζηκνπνηνύληαη ζε πξντόληα  όπσο ζθιεξνί 

δίζθνη, θνξεηά εξγαιεία, παηρλίδηα, καγλήηεο 

κεγαθώλσλ, κόληκνη καγλήηεο ειεθηξνθηλεηήξσλ 

εηδηθώλ εθαξκνγώλ (πβξηδηθά απηνθίλεηα). 
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Η θαηαζθεπή ηνπ ζηάηε (Prius). 

Λεπηά κνλσκέλα ειάζκαηα 

(ειάηησζε ησλ δηλνξεπκάησλ 

Foucault) ζρεκαηίδνπλ ηνλ 

καγλεηηθό νπιηζκό ζην ζηάηε. 

Αθνινπζεί ην ηξηθαζηθό ηύιηγκα 

θαη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο, 

απαξαίηεηνο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ. 

ηάηεο θηλεηήξα – γελλήηξηαο MG2 (Toyota 

Prius) 
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Ρόηνξαο κόληκσλ καγλεηώλ θηλεηήξα 

γελλήηξηαο MG2 Toyota Prius) 

Η θαηαζθεπή ηνπ ξόηνξα (Prius). 
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• Η θίλεζε ελόο πβξηδηθνύ ή  ειεθηξηθνύ νρήκαηνο 

παξνπζηάδεη πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο θνξηίνπ θαη ζηξνθώλ. 

• Όπσο είδακε ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ 

ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα AC γίλεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζπρλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο. 

• Δίλαη απαξαίηεην, εθηόο από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο λα 

είλαη γλσζηή θαη ε ζέζε ηνπ ξόηνξα δει. ν πξνζαλαηνιηζκόο 

ησλ πόισλ ζε ζρέζε κε ην πεξηζηξεθόκελν πεδίν ηνπ ζηάηε. 

• Αζπκθσλία ζέζεο πόισλ – πεδίνπ πξνθαιεί θαηαπόλεζε 

ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, κεησκέλε ηζρύ, ζηξεπηηθέο δνλήζεηο 

θαη ππεξζέξκαλζε. 

• Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο εηδηθνύ αηζζεηήξα κε 

ηελ νλνκαζία  Speed Sensor / Resolver  
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Πξαγκαηηθό εμάξηεκα Ηιεθηξηθό δηάγξακκα 

Speed Sensor / Resolver 

Έλαο ειαθξά νβάι καγλεηηθόο δαθηύιηνο πεξηζηξέθεηαη κέζα ζε 

έλα ζηάηε κε πεξηθεξεηαθέο νκάδεο ηπιηγκάησλ 

Η ειιεηπηηθή ηνπ κνξθή αιιάδεη ηελ απόζηαζε ηνπ από ηά 

ζηαζεξά ηπιίγκαηα. 

Η αιιαγή ηεο απόζηαζεο δεκηνπξγεί ζηα ηπιίγκαηα 

δηαθνξνπνηεκέλν ζήκα αλά ηύιηγκα. 

Η επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ απηώλ από ηελ κνλάδα ειέγρνπ ηνπ 

κεηαηξνπέα απνθαίλεηαη γηα ηελ ηαρύηεηα αιιά θαη ηε ζέζε ηνπ 

πεξηζηξεθόκελνπ κόληκνπ καγλήηε. 
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Σν πβξηδηθό Hybrid Synergy Drive HSD 

(TOYOTA) 
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Ο πβξηδηθόο θηλεηήξαο ηνπ Honda Insight IMA  

(Integrated Motor Assist) 

• Ο ζθόλδπινο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί από 

ειεθηξνθηλεηήξα – 

γελλήηξηα AC. 

• ηελ επηβξάδπλζε 

αλαθηά κέξνο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηελ 

απνδίδεη ζηελ 

επηηάρπλζε. 
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Σξνθνδνηώληαο ηνπο  ειεθηξνθηλεηήξεο κε ΑC 

Αο ξίμνπκε κηα γξήγνξε καηηά ζην TOYOTA Prius. 

Μπαηαξία  

201V DC 

Κηλεηήξαο θαη 

Power Control Unit 
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Εναλλάκηης  

(DC  AC) 

Εναλλάκηης με Μεηαηροπέα 

 

ΥΤ Μπαηαρία  

(DC 201.6 V) 

Κομπρεζέρ 

με μοηέρ 

Σαζμάν 

Σηοιχεία 

Εθεδρική 

μπαηαρία 

Μεηαηροπέας 

(DC 201.6 V  DC 650 V [max.]) 

DC/DC εναλλάκηη 

[εθεδρική μπαηαρία] 

(DC 201.6 V  DC 14 V) 

για MG2 

για MG1 

MG2 MG1 

SMR 

DC  

201.6 V 

Γνκηθό δηάγξακκα ηνπ Power Control Unit 
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• H General Motors, ε Daimler Chrysler  θαη εGlobal Hybrid 

Cooperation ζπγαηξηθή ηεο BMW εθαξκόδνπλ παξόκνηα 

ζπζηήκαηα κε θνηλό ζηνηρείν ην όηη ζπλδπάδνπλ κία ΜΔΚ θαη 

δύν ειεθηξνθηλεηήξεο. 

• ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ε  Honda 

εθαξκόδεη ηελ ηερλνινγία  Integrated Motor Assist  κε 

ρξήζε ελόο ζπκβαηηθνύ θηλεηήξα θαη θηβώηην, όπνπ ν 

ζθόλδπινο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα 

γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο ζηελ επηβξάδπλζε θαη 

επαλαπόδνζή ηεο ζηελ επηηάρπλζε. 

• Σν 2009 ε θπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηηο Η.Π.Α. (Task Force on 

Automotive Industry) αλαθνίλσζε όηη “ε GM βξίζθεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία γεληά πίζσ από ηελ ΣΟΤΟΣΑ ζηελ εμέιημε 

πξνεγκέλσλ νηθνινγηθά ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο 

θίλεζεο.” 
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Πνηνο ζε πνηόλ θαη ηη: 

Η Aisin Seiki Co., ζπγαηξηθή ηεο ΣΟΤΟΣΑ θαηαζθεπάδεη ην πβξηδηθό ζύζηεκα 

κεηάδνζεο γηα ηα απηνθίλεηα ηεο: 
(Toyota Prius Lexus RX 400h / Toyota Harrier Hybrid (March 2005–)Toyota Highlander/Kluger Hybrid , Lexus GS 

450h (March 2006–present) Toyota Camry Hybrid (May 2006–present) Lexus LS 600h/LS 600hL (April 2007–present) 

Toyota A-BAT (concept truck) Lexus RX 450h (2009–present) Lexus HS 250h (2009–present) Lexus CT 200h (late 

2010–) Toyota Auris (July 2010–) Toyota Yaris (March 2012–) 

 Η Nissan  αγόξαζε δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ  HSD γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ζην  Nissan 

Altima hybrid, ρξεζηκνπνηώληαο ην πβξηδηθό θηβώηην Aisin Seiki T110 ηνπ Toyota 

Camry Hybrid. Σν Nissan  Infiniti M35h ηνπ 2011 ρξεζηκνπνηεί έλα δηαθνξεηηθό 

ζύζηεκα κε έλα ειεθηξνθηλεηήξα θαη δύν ζπκπιέθηεο. 

Σν Μάξηην ηνπ 2010 ε ΣΟΤΟΣΑ θαη ε MAZDA αλαθνίλσζαλ ζπλεξγαζία γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο πξώηεο ζηε δεύηεξε. 

Η Aisin Seiki Co.,πνπιά ην πβξηδηθό ζύζηεκα κεηάδνζεο ζηε FORD θαη ην ηνπνζεηεί 

ζην Ford Escape  θαη ζην Ford Fusion hybrid κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία “Powersplit" 

e-CVT.  
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ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Δ ΟΛΟΤ!!! 


