
Az energiagazdálkodás alapjai 
 
 

 
 

 

BME OMIKK 
ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

VILÁGSZERTE 
44. k. 7. sz. 2005. p. 22–29. 

Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

A fosszilis tüzelőanyagot helyettesítő, 
CO2-t nem kibocsátó energiarendszer kritikussága 

 

A fosszilis tüzelőanyagok elfogyása miatt új energiatermelő rendszereket kell kialakítani. Ezeknek 

megújuló energiaforrásokat felhasználva, szén-dioxid kibocsátása nélkül kell működniük. Egyszerű 

kétszereplős modell (gazdaság, energiatermelő rendszer) alapján, a folyamatokat mind az idő, 

mind a Laplace-tartományban elemezve meghatározhatóak azok a paraméterek, amelyek a rend-

szer növekedését lehetővé teszik. 

 

Tárgyszavak: energiarendszer; energiatermelő rendszer; széndioxid-kibocsátás; energiatermelési költség. 

 
Ha teljesen új energiarendszert kell kiépíteni, a 

gazdaság és az új rendszer, illetve az energia 

és a tőke között kölcsönös oksági kapcsolat, 

körkörös kauzalitás áll fenn. A valóságban a 

kiépítendő új energiatermelő rendszernek 

szén-dioxid-kibocsátástól mentesnek kell len-

nie, és teljességgel megújuló, nem fosszilis 

fűtőanyagot kell használnia. Ez a kissé szokat-

lanul alapos matematikai apparátust mozgató, 

elméleti jellegű összeállítás a végén nagyon is 

gyakorlati következtetésekre ad lehetőséget, 

ami egyébként minden rendes elmélettől el-

várható.  

Egyszerű modell, 
bonyolult összefüggések 
 

Az 1. ábra egy ilyen önálló és két részből, a 

gazdaságból és energiatermelő egységéből álló 

zárt, visszacsatolt rendszert mutat be. A GDP 

Φ(t) tőkeáramának egy λ hányadát (általában 5–

10%-át) visszatáplálják az energiarendszer fej-

lesztésére és fenntartására, amely utóbbi bizo-

nyos, R(t) magfüggvénnyel jellemzett késlelte-

téssel N(t) energiát termel. A gazdaságba betáp-

lált energia a tőkét – szemben az energiatermelő 

rendszerrel – késleltetés nélkül termeli. A ter-
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melt tőke döntő részét, az (1-λ)Φ(t) hányadot 

visszatáplálják a gazdaságba, a fogyasztást szol-

gáló áruk és szolgáltatások termelésére. Így az 

energia és a tőke zártkörű, összefonódott cseréje 

megy végbe, a gazdaság kWhprim/USD egység-

ben mért I energiaintenzitása mellett. Ez a mé-

rőszám azt mutatja, hogy a GDP (bruttó hazai 

termék) egységének megtermeléséhez mekkora 

elsődleges energiafelhasználásra van szükség, 

értéke az USA gazdaságára 1,5 kWhprim/USD. 

Minél kisebb ez az érték, annál jobb a primer 

energia GDP-outputtá való átalakítási folyama-

tának energetikai hatásfoka. Aszimptotikus álla-

potban a primer energia input (kWhprim-ben ki-

fejezve) egyenlő az energiarendszer hasznos 

energia outputjával (kWhhasznos egységekben). A 

rendszer beindításához lökésszerű energiaim-

pulzus, q0δ(t) szükséges. 
 

 
 

1. ábra Új energiarendszer autonóm 
önszerveződése (CO2 kibocsátása és fosszilis 

tüzelőanyag felhasználása nélkül) 

A modell folyamatait matematikailag kifejezve 

a következő csatolt egyenletpárt kapjuk az 

időtartományban: 
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ami a Laplace-tartományban, a konvolúciós 

tételt felhasználva, N(s)-re a következő össze-

függést adja: 
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itt a T(s) átviteli függvény nevezője tipiku- 

san jellemző az erősen visszacsatolt rendsze-

rekre. 

 

A (3) egyenletben szereplő R(s) Laplace-

transzformált különbségi magfüggvény, a di-

menziónélküli ’dinamikus kinyerési arány’ 

(’dynamical harvest ratio’) 
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Értéke az idővel monoton csökken, egyensúlyi 

értékei R(0) = R0 és R(∞) = 0. T1 és T2 az ener-

giarendszer kivitelezési ideje és hasznos élet-

tartama. Erőművekre T1 tipikus értéke 5 év, 

T2-é 40 év. 
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Az R0 ’statikus kinyerési arány’ (’static harvest 

ratio’) értéke egyensúly esetén: 
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prím
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ahol C a hasznos energia termelési költsé- 

ge USD/kWhhasznos egységekben és I a gazda-

ság energiaintenzitása kWhprim/USD-ban kife-

jezve. 

 

Hatékony energiatermelő rendszerben az R0 

értékének a lehető legnagyobbnak kell lennie, 

de mindenképpen nagyobbnak kell lennie egy-

nél. Ha kisebb egynél, akkor nem energiater-

melés, hanem energiaelnyelés történik; ha ér-

téke éppen egy, akkor a termelt teljes energia a 

rendszer fenntartását szolgálja, nem jut energia 

az áruk termelésére és a magánfogyasztásra. 

Ha pl. az USA-ban egy erőmű 0,05 USD/kWh 

költséggel termeli a hasznos energiát, akkor az 

energiarendszerének statikus kinyerési aránya 

1/(1,5 × 0,05) = 13,3 ≫ 1. 

 

R(s)-re a (4) egyenletből elsőfokú közelítéssel 

a következő képlet adódik: 
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Ugyanez az időtartományban: 

 
R(t) = R0δ(t-(T1 + T2)/2), (7) 

ami az jelenti, hogy az output az input R0-szo-

rosa, amely (T1+ T2)/2 késleltetéssel jelenik 

meg, ami általában érvényes az energiahálóza-

tokra. 

 

A (4) egyenletben szereplő R(s) dinamikus 

átviteli függvényre nagyon jó másodfokú kö-

zelítés a következő kifejezés: 
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ahol α = (T1 + T2)/2 és 6/)TT(3 2
1

2
2 −=β , 

ami a (7) egyenletben szereplő szorzást és kés-

leltetést két lépésre bontva finomítja. 

 

A fő kérdés az, hogy milyen feltételek mellett 

lesz N(t) az időtartományban növekvő függ-

vény, ami lehetővé teszi az 1. ábrán lévő rend-

szer növekedését. Ezt bátran lehet kritikusnak 

tekinteni, és ez a kritikusság a rendszer lénye-

géből, önmagából adódik (self-criticality). 

 

 

Az energiatermelés [a (3) egyenlet] 
kritikussá válik 
 

Kissé felgyorsítva a levezetést, a részletek 

mellőzésével, a (4) egyenletet a (3) egyenletbe 

helyettesítve, majd a kapott bonyolult kifeje-

zést Taylor-sorba fejtve (mivel nem lehet zárt 
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módon a Laplace-ból az időtartományba 

transzformálni), annak egyensúlyi állapota 

közelében, tehát a lassú tranziensekre: 

 

)1e(TR/)TRe)TTR(eT(
1

)s(T

s2T
1010

s2T
210

s)2T1T(
2 −λλ++λ−

=

+

 (9) 
 

ami közvetlenül transzformálható az időtarto-

mányba: 
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és a (3) egyenletből a teljesítményfüggvény 

N(t) = T(t)q0. 

 

a (9) és (10) képletek fontos részeredmények, 

mivel segítségükkel a rendszer működését 

négy tartományra lehet bontani: 

 

1. λR0 > 1  

T(t) és így N(t) exponenciálisan nőhet 

(T1 + T2)/2(λR0 –1) időállandó mellett, és 

λR0-lal arányos amplitúdóval. Ez az autonóm 

rendszer kritikusságának (önfenntartóságának) 

előfeltétele. 

 

2. λR0 = 1  

T(t) és így N(t) állandó, N(t) nem képes növe-

kedni, a rendszer állandósul. 

 

3. λR0 < 1  

T(t) és így N(t) exponenciálisan csökken, az 

egész rendszer némi „haláltusa” után elhal, 

mert az energiatermelő rendszer nem termeli, 

hanem elnyeli az energiát. 

 

4. R0 = 0  

T(t) és így N(t) nulla, mert nem termelődik 

energia a rendszerben. 

 

A (10) egyenlet jó közelítés számos mai ener-

giarendszerre, ezekre érvényes a 0 ≤ λR0 ≲ 2 

feltétel. A sorbafejtés révén kapott eredmé-

nyeket tovább lehet finomítani pl. R0 igen nagy 

értékeire, illetve más közelítések is alkalmaz-

hatóak, ezek azonban nem változtatnak az 

imént bevezetett tartományokon, ezért részle-

tezésüktől eltekintünk.  

 

 

Az átmenet a fosszilis 
energiahordozók felhasználásától 
az új rendszerbe 
 

A CO2-mentes új energiarendszerbe való át-

menet fázisában – tehát a jelenlegi valóságos 

viszonyok között – a fosszilis tüzelőanyagok 

még fontos, sőt domináns szerepet játszanak. 

Ezt tekintetbe véve, az 1. ábrán szereplő q0δ(t) 

kezdeti energiaimpulzus helyettesíthető F(t)-

vel, ami a fosszilis fűtőanyagok felhasználása 

időegység alatt (kW egységben), így 
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   (12) 
ahol az s* = 2(λR0 – 1)/(T1 + T2). adódik a (3) egyenlet helyett.  
  
A (12) egyenletet az időtartományba transz-

formálva: 
Az F(t) függvényre, vagyis a fosszilis tüzelő-

anyagok felhasználásának időbeli alakulására 

különböző feltevések tehetők:  
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=     kW-ban (a) F(t) = F0 = állandó, ⇒ F(s) = F0/s (állandó 

F0 betáplálási sebesség), (13) 
(b) F(t) = αQ0e–αt, ⇒ F(s) = αQ0/(s + α) (ex-

ponenciálisan csökkenő betáplálási sebes-
ség, Q0 teljes fosszilis tüzelőanyag-kész-
letet feltételezve), 

ahol N(0) = 0 a kezdeti feltétel N(t)-re, vagyis 

az új energiatermelő-rendszer nulla kimenetről 

indul. 
 

(c) F(t) = 2αQ0(1–αt), ⇒ F(s) = 2αQ0(1–α/s)/s 
(lineárisan csökkenő betáplálási sebesség, 
Q0 teljes fosszilis tüzelőanyag-készletet 
feltételezve), 

Az imént bevezetett tartományokra ekkor: 

λR0 < 1 esetén s* negatív és N(t) a fosszilis 

tüzelőanyagok kifogyásakor aszimptotikusan 

ér el egy véges értéket: 
 vagy bármilyen más ésszerű feltevés a fosszilis 

tüzelőanyag felhasználási sebességére vonat-

kozóan (nyilván a növekedés szóba sem jöhet). 
0

21

Q
)TT(
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 λR0 > 1 esetén s* pozitív és N(t) exponenciáli-

san nőhet, még akkor is, ha fosszilis tüzelő-

anyag már nem áll rendelkezésre (αt >>1). A 

rendszer tehát önfenntartó, növekedésének 

nincsenek korlátai. 

A további megfontolások a (b) esetre alapulnak. 

Ez tekinthető a legvalószínűbbnek, vagy azért, 

mert a készletek exponenciálisan csökkennek 

(ez felel meg az 1970-es évek szemléletének), 

vagy azért, mert a globális felmelegedés veszé-

lye miatt kénytelen lesz az emberiség exponen-

ciálisan csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok 

felhasználását (ma ez az uralkodó nézet). 

 
λR0 = 0 esetén N(t) = 0, vagyis nincs energia-

termelés, az egész rendszer elhal. 

 
 Ezek tehát a kritikusság feltételei exponenciá-

lisan csökkenő fosszilistüzelőanyag-felhasz-

nálás esetén. 

Ennek alapján a (11) egyenletre a következő 

adódik: 
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2. ábra R0 hatása az Enet(t) nettó energiamérlegre. Ha λR0 < 0,5 akkor a t = 0-tól tb-ig terjedő 
„siralomvölgy” nem ér véget. Minél nagyobb λR0, annál rövidebb a tb megtérülési küszöb, 

annál kisebb a völgy Emin mélysége 
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(csak fosszilis tüzelőanyagot használnak) 
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3. ábra Az ε(t), CO2-intenzitás az átmeneti fázisban, az idő függvényében. Minél nagyobb λR0, 

annál gyorsabban csökken ε(t). λR0 ≥ 0,5 esetén az aszimptotikus CO2-intenzitás ε(∞) = 0 
 
 
Következtetések, elemzés 
 

Az eddigi elemzés célja annak megvilágítása, 

hogy mit jelent a társadalom számára egy új 

energiarendszer kifejlődése önszerveződő fo-

lyamatként, külső befolyás nélkül. Egy ilyen 

rendszerben az energia és a tőke kölcsönhatása 

a kölcsönös oksági összefüggéseken alapul. A 

Laplace-transzformáció egy ilyen rendszer 

elemzése során azért hasznos, mert a 

konvolúciós integrálok, az integrálás és diffe-

renciálás a Laplace-tartományban egyszerű 

szorzásként/osztásként kezelhető. 

 

A végkövetkeztetés nagyon egyszerű és kéz-

zelfogható: az energiahordozók helyettesítési 

stratégiája akkor életképes, ha az új energia-

rendszer s* növekedési sebessége pozitív, és 

meghaladja a fosszilis tüzelőanyag használatá-

nak csökkenési sebességét; ellenkező esetben a 

helyettesítés nem hatásos. Abból, hogy s* > α, 

közvetlenül következik 

 

λR0 > 1 + α(T1 + T2)/2. 

 

Az (5) egyenlet segítségével az energiaterme-

lés költségének felső határa, Cmax: 

 

Cmax < λ/(I(1 + α(T1 + T2)/2)) USD/hasznos 

kWh. 

 

Ami azt fejezi ki, minél nagyobb a fosszilis 

tüzelőanyag felhasználásának csökkenési se-

bessége, az új energia termelési költségének 

annál alacsonyabbnak kell lennie. Az új ener-

giarendszerbe visszavezetett tőkeáram nem 
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haladhatja meg a 10%-ot, mert az új energia 

termelése nem öncél, elsősorban áruk termelé-

sét és a magánfogyasztást kell, hogy szolgálja. 

 

A CO2 kibocsátásától mentes energiatermelő 

rendszerek, így az atom-, nap- és tengeri erő-

művek, valamint a CO2-ot a füstgázból kiszűrő 

fosszilis erőművek építési ideje (T1) és élettar-

tama (T2) hozzávetőlegesen 5, illetve 40 év, így 

Cmax = 0,2/[I(45α +2)]. Ha pl. α = 1/(T1 + T2) 

= 1/45 év, akkor a jelenlegi gazdasági feltételek 

közt az USA esetében (I = 1,5 kWhprim/USD) a 

határérték Cmax < 3,3 UScent/kWhhasznos. 

 

Ha α(T1 + T2)/2 < 1 Cmax képletében, akkor a 

helyettesítési folyamat lassú, α(T1 + T2)/2 > 1 

esetében pedig gyors, ez utóbbi esetben Cmax a 

maximális energiatermelési költség jóval ki-

sebb; vagyis minél gyorsabban kívánjuk a 

 

fosszilis tüzelőanyagok felhasználását csök-

kenteni, annál olcsóbbnak kell az új energiá-

nak lennie.  

 

Az elemzés megmutatta azokat a tényezőket, 

amelyek lehetővé teszik az új energiabázisra 

való áttérés esetén is a civilizáció további fej-

lődését, határok nélküli növekedését. 
 

Összeállította: Schultz György 
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