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Το αυτοκίνθτο είναι αναμφίβολα το πλζον χρθςιμοποιοφμενο μζςο μεταφοράσ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου1. Ο τομζασ τθσ τεχνολογίασ του αυτοκινιτου εξελίςςεται με 

ταχφτατουσ ρυκμοφσ ςτοχεφοντασ ςτθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν των χρθςτϊν 

βαςιςμζνοσ πάνω ςε 5 βαςικοφσ άξονεσ: τθν οικονομία, τθν απόδοςθ, τθ λειτουργικότθτα, 

τθν εμφάνιςθ, και τθν φιλικότθτα προσ το περιβάλλον. Αυτοί οι ςτόχοι οδιγθςαν τουσ 

επιςτιμονεσ, ςτο να αναπτφξουν και να εξελίξουν το αυτοκίνθτο από μια απλι μθχανι ςε 

ζνα καφμα τθσ τεχνολογίασ. 

Το ςυμβατικό αυτοκίνθτο που βαςίηεται ςε δφο τφπουσ μθχανϊν, το βενηινοκινθτιρα 

και τον πετρελαιοκινθτιρα, κυριάρχθςε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ μετά τθ βιομθχανικι 

επανάςταςθ και κάλυψε βαςικζσ ανάγκεσ των ανκρϊπων. Όμωσ, θ ολοζνα αυξανόμενθ 

βιομθχανικι ανάπτυξθ είχε ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, οδθγϊντασ ζτςι ςε 

ζναν άλλο τρόπο καταςκευισ του αυτοκινιτου, πιο οικολογικό. Οι αυξθμζνεσ εκπομπζσ CO2 

που παράγονται από τισ διάφορεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των οχθμάτων, προκάλεςαν το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τισ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ του 

ςτον πλανιτθ και τον ίδιο τον άνκρωπο. Δθμιουργικθκε ζτςι θ ανάγκθ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ και ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κινικθκαν και οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ οι 

οποίεσ ανζπτυξαν οικολογικζσ τεχνολογίεσ, όπωσ π.χ. το υβριδικό αυτοκίνθτο, το θλεκτρικό 

αυτοκίνθτο, τα βιοκαφςιμα, το αυτοκίνθτο διπλισ προϊςεωσ κλπ. Τισ τεχνολογίεσ αυτζσ, 

μελζτθςε ομάδα φοιτθτϊν του Τμιματοσ Μθχανικϊν Μθχανολογίασ και Καταςκευαςτικισ 

του Πανεπιςτθμίου Κφπρου αποτελοφμενθ από τουσ φοιτθτζσ Κουτςοφκο Μιχαιλ, Μθνά 

Άγγελο, Μπζλλια Χριςτο και Νάννου Θεοδϊρα, υπό τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του 

Επίκουρου Κακθγθτι κ. Χριςτάκθ Κωνςταντινίδθ. 

Θ ιδζα του θλεκτρικοφ οχιματοσ δεν είναι καινοφρια, κακϊσ εμφανίςτθκε μόλισ από τα 

μζςα του 19ου αιϊνα, αλλά το μικρό εφροσ λειτουργίασ του, ο μεγάλοσ χρόνοσ φόρτιςθσ 

και προετοιμαςίασ αλλά και θ ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ παραγωγισ των μθχανϊν εςωτερικισ 

καφςθσ παραγκϊνιςαν το θλεκτρικό αυτοκίνθτο. Το θλεκτρικό αυτοκίνθτο βαςίηεται ςτθν 

λειτουργία ενόσ θλεκτρικοφ κινθτιρα που τροφοδοτείται από ζνα ςφςτθμα μπαταριϊν που 

φορτίηεται είτε από το δίκτυο του θλεκτρικοφ ρεφματοσ2 είτε και από το ίδιο το αυτοκίνθτο 

κακϊσ κινείται ι ςταματάει.  Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια αντιμετϊπιςε 

οριςμζνα ςθμαντικά μειονεκτιματα των θλεκτρικϊν οχθμάτων όςον αφορά τθ λειτουργία, 

όπωσ  είναι το εφροσ, θ αυτονομία, θ απόδοςθ και θ καλαιςκθςία. Πλζον, ζνα μζςο 

θλεκτρικό αυτοκίνθτο μπορεί με μια πλιρθ φόρτιςθ να διανφςει απόςταςθ μεγαλφτερθ 

των 100 χλμ ενϊ θ τελικι του ταχφτθτα μπορεί να ξεπεράςει τα 120 χλμ/ϊρα φτάνοντασ ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και τα 190 χλμ/ϊρα. Σαν μθχανι δεν εκπζμπει κακόλου ρφπουσ 

ςτθν ατμόςφαιρα κακιςτϊντασ τθν ζτςι ίςωσ ωσ τθν πιο οικολογικι λφςθ. Οι βελτιωμζνεσ 

επιδόςεισ και οι μθδενικοί ρφποι προσ τθν ατμόςφαιρα, ςε ςυνδυαςμό με τθν ολοζνα 

                                                             
1 EU Transport in Figures: Statistical Pocket Book. European Commission- Directorate General for 
Energy and Transport & Eurostat, January 2000. 
2 Σαν δίκτυο του θλεκτρικοφ ρεφματοσ νοείται μια ειδικι παροχι-πρίηα ςτο ςπίτι του χριςτθ ι οι 
ειδικοί ςτακμοί φόρτιςθσ που υπάρχουν πάνω ςτο δρόμο. 
 



αυξανόμενθ τιμι του πετρελαίου ζχουν ςτρζψει το ενδιαφζρον των 

αυτοκινθτοβιομθχανιϊν προσ τα θλεκτρικά οχιματα. Ζχει ιδθ αρχίςει θ μαηικι παραγωγι 

θλεκτρικϊν αυτοκινιτων από γνωςτζσ βιομθχανίεσ όπωσ είναι θ Nissan, θ Hyundai, και θ 

Seat και αναμζνονται να αλλάξουν τα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 

Το υβριδικό αυτοκίνθτο είναι θ μζχρι τϊρα πιο χρθςιμοποιοφμενθ οικολογικι 

τεχνολογία. Υβριδικό λζγεται το όχθμα που ζχει δφο μθχανζσ και μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

δφο διαφορετικοφσ τφπουσ ενζργειασ εναλλάξ ι ταυτόχρονα. Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τφποσ 

υβριδικοφ είναι εκείνοσ που αποτελείται από ζναν ςυμβατικό κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ 

και από ζναν θλεκτρικό. Με αυτόν τον τρόπο το όχθμα ςυνδυάηει ταυτόχρονα τα 

πλεονεκτιματα των ςυμβατικϊν αυτοκινιτων και των θλεκτρικϊν. Θ θλεκτρικι του 

λειτουργία ςτθρίηεται ςτθν χριςθ ενόσ θλεκτρικοφ κινθτιρα που τροφοδοτείται από 

μπαταρίεσ οι οποίεσ φορτίηονται από το δίκτυο και μποροφν παράλλθλα να αξιοποιοφν τθν 

ενζργεια που παράγεται κατά τθ διάρκεια του φρεναρίςματοσ (Σχιμα 1). Ο θλεκτρικόσ 

κινθτιρασ μπορεί ι να λειτουργεί μόνοσ του (όπου αυτό απαιτείται), ι να υποβοθκά τθ  

λειτουργία τθσ μθχανισ εςωτερικισ καφςθσ επιτυγχάνοντασ ζτςι μεγάλθ οικονομία ςτο 

καφςιμο. Δθλαδι, όταν το αυτοκίνθτο κινείται ςε χαμθλζσ ςτροφζσ και ζχει χαμθλι 

ταχφτθτα, λειτουργεί ςαν θλεκτρικό και όταν απαιτείται μεγαλφτερθ ιςχφσ (όπωσ μεγάλεσ 

ταχφτθτεσ), ι μεγάλθ κλίςθ του οδοςτρϊματοσ ο θλεκτρικόσ υποβοθκά τον ςυμβατικό 

κινθτιρα. Σε περίπτωςθ που οι μπαταρίεσ είναι αποφορτιςμζνεσ λειτουργεί μόνο ο 

ςυμβατικόσ κινθτιρασ. Υπάρχουν διαφορετικζσ αρχιτεκτονικζσ ςτθν καταςκευι των 

υβριδικϊν οχθμάτων που ςτθρίηονται ςτθν ςυνδεςμολογία των δφο κινθτιρων και των 

διαφόρων μερϊν. Δθλαδι, οι διαφορετικζσ αρχιτεκτονικζσ ζχουν ςχζςθ με το ποφ 

τοποκετείται ςτο όχθμα ο κάκε κινθτιρασ και ποιόσ από τουσ δφο κα λειτουργεί ςαν κφριοσ 

ι βοθκθτικόσ αντίςτοιχα. Ανεξάρτθτα όμωσ από τθν αρχιτεκτονικι, όλα τα υβριδικά 

ςυςτιματα υπακοφουν ςε διάφορα προφίλ λειτουργίασ που πλζον επιλζγονται αυτόματα 

από το όχθμα. Δθλαδι, ο θλεκτρονικόσ εγκζφαλοσ του αυτοκινιτου επιλζγει πότε και πϊσ 

κα χρθςιμοποιιςει τον κάκε κινθτιρα - ςε οριςμζνα μοντζλα αυτοκινιτων ο οδθγόσ 

ενθμερϊνεται με ζνα διάγραμμα αντίςτοιχο του Σχιματοσ 1 για τθν επιλεγμζνθ ροι 

ενζργειασ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γνωρίηει αν ο τρόποσ που οδθγεί είναι 

οικονομικόσ (ι όχι) πράγμα που ςυμβάλλει τελικά ςε οικονομικότερθ και οικολογικότερθ 

οδιγθςθ. 



 

Σχιμα 1: Σχθματικι Απεικόνιςθ Συςτθμάτων Ενζργειασ ςε Υβριδικό Θλεκτρικό Αυτοκίνθτο.  

 

Πζρα από τα θλεκτρικά και τα υβριδικά-θλεκτρικά, υπάρχουν και αυτοκίνθτα που 

χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ είναι τα οικολογικά καφςιμα 

(βιοκαφςιμα), το φυςικό αζριο, το υγραζριο, ο πεπιεςμζνοσ αζρασ, το αναπτυςςόμενο 

θλιακό αυτοκίνθτο κλπ.  

Τα βιοκαφςιμα παράγονται από φυτικζσ πρϊτεσ φλεσ, όπωσ είναι το βαμβάκι, ο 

θλίανκοσ, θ ςόγια, θ ελαιοκράμβθ, το ςιτάρι, το ηαχαρότευτλο, το καλαμπόκι, το ςόργο κ.ά. 

Μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία παράγονται τα βιοκαφςιμα, τα οποία ζχουν τθν ίδια 

ενεργειακι απόδοςθ με αυτι των ορυκτϊν καυςίμων κακϊσ και χαμθλότερεσ εκπομπζσ 

CO2 μετά τθν καφςθ τουσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τα ςυμβατικά καφςιμα ι και 

μόνα τουσ. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικει το βιοντίηελ, θ βιοαικανόλθ, θ βιομάηα, και το 

βιοαζριο.  

Θ βιοαικανόλθ είναι το πρϊτο καφςιμο που χρθςιμοποιικθκε ωσ υποκατάςτατο τθσ 

βενηίνθσ ςτα αυτοκίνθτα και παράγεται κυρίωσ από τθν αλκοολικι ηφμωςθ τθσ ηάχαρθσ. 

Είναι βιοαποικοδομιςιμθ, χαμθλισ τοξικότθτασ, και προκαλεί πολφ μικρι περιβαλλοντικι 

μόλυνςθ. Κατά τθν τζλεια καφςθ τθσ παράγεται διοξείδιο του άνκρακα και νερό.  

Το βιοαζριο αποτελείται κυρίωσ από μεκάνιο που παράγεται από τθν αποςφνκεςθ των 

φυτϊν και των ηϊων. Είναι ζνα άχρωμο και άοςμο αζριο, πλοφςιο ςε ενζργεια που 

χρθςιμοποιείται για παραγωγι κερμότθτασ, θλεκτρικισ ενζργειασ και ωσ καφςιμο ςε 

μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ. Παρά τα πολλά τουσ πλεονεκτιματα, τα βιοκαφςιμα 

παράγονται με τρόπο δφςκολο που απαιτεί υψθλό κόςτοσ για τθν παραγωγι των πρϊτων 

υλϊν και μεγάλθ ποςότθτα νεροφ.  

 

Το υγραζριο *Liquid Pressure Gas (LPG)], είναι ζνα αζριο μίγμα προπανίου-βουτανίου με 

υψθλι κερμαντικι ικανότθτα που υγροποιείται ςε υψθλζσ πιζςεισ και χρθςιμοποιείται ωσ 

καφςιμο ςε οχιματα. Ιδιαίτερα λόγω τθσ αυξανόμενθσ τιμισ του πετρελαίου και των 

παραγϊγων του, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ όπωσ τθν Ελλάδα όπου θ τιμι τθσ βενηίνθσ ζχει 

ξεπεράςει το 1.5€/λίτρο, πολλοί οδθγοί αναμζνουν να μετατρζψουν τα ςυμβατικά τουσ 

αυτοκίνθτα ςε αυτοκίνθτα αερίου (υγραερίου). Αυτι θ μετατροπι γίνεται ςε εξειδικευμζνα 



ςυνεργεία και το κόςτοσ κυμαίνεται μεταξφ των 1000€-3000€ ανάλογα με τον κυβιςμό του 

αυτοκινιτου3. Τζτοιου τφπου αυτοκίνθτα είναι ευρζωσ διαδομζνα ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 

όπωσ τθν Ιταλία όπου κυκλοφοροφν περίπου 600,000. Ουςιαςτικά ζχουν τθ δυνατότθτα να 

καταναλϊνουν δφο τφπουσ καυςίμων. Αρχικά κινοφνται οικονομικά με τθ χριςθ του 

υγραερίου που προμθκεφονται από εξειδικευμζνα πρατιρια καυςίμων, ενϊ όταν αυτό 

τελειϊςει, τότε το όχθμα αυτομάτωσ τροφοδοτείται με βενηίνθ. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται μεγάλθ οικονομία καυςίμου κακϊσ επίςθσ μείωςθ των εκπεμπόμενων 

ρφπων. Στθν Κφπρο θ αγορά τζτοιων οχθμάτων χρθματοδοτείται από τθν Πολιτεία, αλλά 

δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν τροφοδοςία τουσ.  

 Ο πεπιεςμζνοσ αζρασ βρικε χριςθ και ςτθν βιομθχανία των αυτοκινιτων. Σιμερα 

καταςκευάηονται αυτοκίνθτα που λειτουργοφν αμιγϊσ με αζρα ι υβριδικά αυτοκίνθτα 

πεπιεςμζνου αζρα, ςτα οποία αντί για πετρελαιοειδζσ καφςιμο χρθςιμοποιοφν τον 

πεπιεςμζνο αζρα ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ. Ζνα αυτοκίνθτο πεπιεςμζνου 

αζρα ζχει ωσ μζγιςτθ ταχφτθτα τα 70 μίλια/ϊρα. Ζχει μθδενικζσ εκπομπζσ καυςαερίων. 

Ωςτόςο, γίνεται ςθμαντικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ φάςθ αποκικευςθσ του 

ςυμπιεςμζνου αζρα, γεγονόσ που το κακιςτά λιγότερο οικολογικό. Ο κινθτιρασ 

τροφοδοτείται με ςυμπιεςμζνο αζρα, που είναι αποκθκευμζνοσ ςε μια δεξαμενι ςε υψθλι 

πίεςθ (300 bar). Αντί θ κίνθςθ των εμβόλων του κινθτιρα να προκαλείται από τθν 

ανάφλεξθ μίγματοσ αζρα-καυςίμου, προκαλείται  από τθν χριςθ του πεπιεςμζνου αζρα, με 

παρόμοιο τρόπο όπωσ ο ατμόσ ςε μια ατμομθχανι. 

Τζλοσ, αναπτφςςονται ςιμερα καινοτόμεσ ιδζεσ οικολογικϊν οχθμάτων όπωσ είναι το 

θλιακό αυτοκίνθτο και το αυτοκίνθτο με υδρογόνο. Αυτζσ οι νζεσ οικολογικζσ τεχνολογίεσ 

που ζχουν αναπτυχκεί, ι αναπτφςςονται, αποτελοφν ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν 

αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που παρουςιάηει το ςυμβατικό 

αυτοκίνθτο. Όμωσ, ακόμα και οι νζεσ τεχνολογίεσ αντιμετωπίηουν δφο βαςικά προβλιματα 

ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ από τα διάφορα κράτθ. Θ αποδοχι και θ εφαρμογι τουσ 

εξαρτάται από: α) τθν καταςκευι κατάλλθλων υποδομϊν όπωσ π.χ. ειδικϊν χϊρων 

τροφοδοςίασ και β) τθν απόκτθςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ από τουσ πολίτεσ. Στθν Κφπρο 

αλλά και ςτθν Ελλάδα με βάςθ τα υπάρχοντα δεδομζνα που αφοροφν τόςο τισ υποδομζσ 

όςο και τθν νοοτροπία των πολιτϊν, οι νζεσ τεχνολογίεσ που εφαρμόηονται ι αναμζνεται να 

εφαρμοςτοφν είναι τα θλεκτρικά, τα υβριδικά, και τα οχιματα διπλισ προϊςεωσ.   

Γενικά, τα τελευταία χρόνια, θ βιομθχανία των αυτοκινιτων ζχει αποκτιςει μια πιο 

οικολογικι κατεφκυνςθ κάτι που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για τθν επίλυςθ του 

οικολογικοφ προβλιματοσ αλλά και των οικονομικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ 

ςφγχρονθ κοινωνία.  
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