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A jövő hibrid elektromos autója 
 

A belsőégésű motorok okozta problémák enyhítésére japán kutatók a hagyományos modelleknél 

tízszer hatékonyabban üzemelő szuper energiahatékony gépkocsit (SEEV) terveztek és modelleztek 

számítógépes szimulációval. Az energiatárolást lendkerék végzi, részben napelemtáblák szolgáltat-

ják az energiát, bizonyos körülmények között teljes mértékben. Városban a járművet csak a tárolt 

energia hajtja, így egyáltalán nem szennyezi a levegőt. Számítógépes szimulációkkal határozták 

meg a működés jellemzőit, valamint a levegőszennyezés és a városi hőmérséklet várható csökkené-

sét a tömeges bevezetés esetén. 

 

Tárgyszavak: elektromos autó; villamos autó; hibrid autó; számítógépes szimuláció; lendkerék; napelem. 

 
A globális felmelegedést fokozó szén-dioxid 

(CO2) kibocsátásának csökkentése és a váro-

sokban különösen intenzív energiafogyasztás 

és az emiatt bekövetkező hőmérsékletnöveke-

dés (a „városi hősziget”) problémája az utóbbi 

időben nemzetközi szinten is a figyelem hom-

lokterébe került. A Tokió nagyvárosi körzeté-

nek 2030-ra várható hőmérsékleti viszonyait 

leíró modellen legutóbb végzett vizsgálatok 

szerint például nyáron a városközpontban a 

hőmérséklet már reggel 6 órakor elérheti a 43 

± 2 °C-ot. A Tokióhoz hasonló nagyvárosi 

konglomerátumokban a helyzet egyre romlik. 

A nitrogén-oxidok (NOx) és a lebegő részecs-

kék (SPM) koncentrációja már meghaladja az 

előírt határértékeket, a CO2-koncentráció pe-

dig nagyobb a környék légterében mért érték-

nél, ami főként az itt erősen megnőtt gépkocsi-

forgalomnak tulajdonítható.  

 

A belsőégésű motorok okozta problémák eny-

hítésére japán kutatók a hagyományos model-
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leknél tízszer hatékonyabban üzemelő szuper 

energiahatékony gépkocsit (SEEV) terveztek 

és modelleztek számítógépes szimulációval. 

Modelljük működését tesztelve megállapítot-

ták, hogy azt főként a következő tényezők be-

folyásolják:  

i. a gépkocsi tömege,  

ii. aerodinamikai jellemzői, 

iii. energia-visszanyerő rendszere,  

iv. alkalmaznak-e napelemes (PV) cellákat,  

v. fényforrásai (pl. az éjszakai világítás), 

vi. energetikailag mennyire hatékony a meg-

hajtás, és  

vii. van-e a kocsin utántöltő készülék (pl. tüze-

lőanyag-elem).  

 

A kutatás során meghatározták egy ilyen opti-

malizált gépkocsi fő paramétereit (1. táblázat), 

és számítógép segítségével vizsgálták az elter-

jesztésével a városokban elérhető levegőminő-

ség-javulást. 
 

1. táblázat  
A SEEV optimális paraméterei 

 
Össztömeg (beleértve az akkumulátorokét és a vezetőét is)
Ellenállási tényező 
Frontális keresztmetszet 
Gördülési ellenállási tényező 
A fosszilis üzemanyaggal hajtott motora hatásfoka 
(csak városon kívül üzemel) 
Mechanikus hatásfok 
Áramtermelés hatásfoka 
A motor hatásfoka 
Feltöltési/kisütési hatásfok 
A napelem-modul hatásfoka 
A napelem-panel felülete forgalomban 
A napelem-panel felülete parkoláskor 

700 kg
0,15 
1,8 m2

0,005
 
35,7%
63,6%
66,7%
90% 
90% 
16% 
1,8 m2

5,0 m2 
 
aA Toyota Prius adatai (TOYOTA Motor Corporation) 

A javasolt környezetkímélő gépkocsi 
felépítése 
 

Tokió nagyvárosi körzetében 2004-ben körülbe-

lül öt és fél millió személy- és tehergépkocsi 

vett részt a forgalomban. A petrolkémiai termé-

kekből származó fotokémiai oxidánsok (Ox) 

koncentrációja az utóbbi időben 10 évenként 

0,01 ppm év értékekkel nőtt, míg a kénoxidoké 

(SOx) és a szén-monoxidé (CO) csökkent. Bár 

az NOx és a szálló por (SPM) koncentrációja 

stabilnak mondható, az utóbbi évtizedben már 

meghaladja a szigorodó határértékeket. E kö-

rülményeket, valamint a CO2 hatására a váro-

sokban tovább emelkedő hőmérsékletet is figye-

lembe véve a japán kutatók a városi körzetekben 

az előbb elsorolt káros kibocsátások nélkül 

üzemelő elektromos gépkocsi-modellt állítottak 

össze (1. ábra). A 2. ábrán a lendkerék, a kon-

denzátor és az akkumulátor teljesítmény- és 

energiasűrűségének egybevetése látható. Esze-

rint a vizsgált kémiai akkumulátorok közül a 

lítiumos telepnek van a legnagyobb energiasű-

rűsége, a kompozit anyagból (CFRP, szénszálas 

erősítésű műanyag) készült lendkeréké pedig 

mintegy háromszorosa a gépkocsikon többnyire 

használt ólomakkumulátorénak. A lendkerék 

legszembetűnőbb jellemvonása a hagyományos 

kémiai akkumulátorokhoz képest jóval gyorsabb 

feltölthetőség. A lendkerék teljes kinetikus 

energiájának több mint 70%-át tudja leadni, míg 

az  akkumulátorok  a felvett  kémiai  energiának 
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napelem-
panel 

fedélzeti erőforrás (benzinmotor 
vagy tüzelőanyag-elem) lendkerék 

szabályozó lítiumion-
akkumulátor 

tengelybe épített motor 

 
1. ábra A tervezett SEEV vázlata 
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kimeneti teljesítménysűrűség, W/kg

bemeneti teljesítménysűrűség, W/kg

tömegre számított energiasűrűség, Wh/kg

térfogat szerinti teljesítménysűrűség, Wh/l

 
 

2. ábra Összehasonlító adatok különböző akkumulátorok, 
a lendkerék és a kondenzátor teljesítmény- és energiasűrűségéről 
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csupán körülbelül 10%-át. Kompozit anyagú 

lendkereket alkalmazva az energiatároló töme-

gét a jelenlegi akkumulátorhoz képest 50%-a alá 

lehetne csökkenteni, ezért a kutatók a lendkere-

ket a legígéretesebb energiatárolási és -vissza-

nyerési megoldásnak tartják.  

 

Környezetkímélő áramforrás a gépkocsi mo-

torházán és tetején elhelyezett (1. ábra) nap-

elemes panel is, amelyet parkolásnál kinyitva a 

lehető legtöbb energia tárolható. Mivel Tokió-

ban az autók gyakran parkolóházakban par-

kolnak, ilyenkor a parkolók tetején kellene 

elhelyezni paneleket – ezekhez lehetne csatla-

koztatni a gépkocsi elektromos rendszerét. 

 

Az új járművet a forgalom jellemzőit model-

lezve háromféle üzemmódban vizsgálták: tele-

püléseken belül (a hazai szóhasználattal: váro-

si), hosszabb országúti futás közben és egy, a 

valóságos forgalmi feltételeket legjobban 

megközelítő vegyes útiprogrammal.  

 

A településeken belül jellemző forgalmi viszo-

nyokat (a japán szabvány az ún. 10x15-ös 

rendszer) sok közlekedési lámpa, kanyar és 

emelkedő-lejtő jellemzi (3. ábra). Az ábrán 

szereplő útitervet a megfelelő lassításokat-

gyorsításokat és leállásokat figyelembe véve, 

azonos reggeli és esti útvonalat, kétszer 18 

km-es útszakaszt és köztük 6 órai leállást, nap-

elem-feltöltésre lehetőséget adó, napos parko-

lóhelyet feltételezve állították össze. Az 

útiprogram a tipikus dolgozó reggeli munkába 

utazását, az ott eltöltött időt, majd az esti 

hazautat modellezi.  
 

 
3. ábra A települési (városi) fogyasztás mérésének sebesség-idő profilja 

(a japán ún. 10x15-ös rendszer) 
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4. ábra Az országúti próbaút sebesség-idő profilja 

 
 
Az országúton megtett próbaút feltételeit a 4. 

ábra mutatja be. Ezen az útvonalon egy 100 

km-es (I) és egy hosszabb, 300 km-es (II) út-

szakaszt feltételeztek. Az első szakaszon a ko-

csi az előzőleg a napelemekkel és az éjszakai 

tarifájú hálózati árammal feltöltött akkumulátor 

által hajtva haladt, míg 100 km után a kocsiba 

szerelt utántöltő rendszer által szolgáltatott 

energiát használja fel a villanymotor. Bár a kí-

sérlet során erre a célra hagyományos benzin-

motort alkalmaztak, e funkciót a jövőben ellát-

hatja egy tüzelőanyag-elemes töltőegység is. A 

fent leírt üzemmód fontos jellemvonása, hogy a 

város mintegy 100 kilométeres körzetében egy-

általán nem keletkezik káros kibocsátás.  

 

A vegyes forgalmi feltételek szerinti viselke-

dés mérésére egy konkrét útiprogramot jelöl-

tek ki a kutatók az intézetüknek otthont adó 

Sendai város körzetében. E próbaút időbeosz-

tását az 5. ábra mutatja be. A körút teljes 

hossza 22,8 km, amelyen egy hagyományos 

1500 cm3-es benzinmotoros jármű fogyasztása 

13,8 km/l volt.  
 

 
5. ábra A vegyes (valóságos) próbaút 

sebesség-idő profilja 
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energiafelhasználást az egyenértékű benzin-

motoréra átszámítva, hány kilométert tudna 

megtenni az autó egy liter benzin felhasználá-

sával. Az elektromos autó energiafogyasztását 

a következő képlet segítségével számították át 

üzemanyag-fogyasztássá (km/l): 

 

E
LHF 321G

c
ηηη

=  (1) 

 

ahol L a megtett út (km); HG a benzin fűtőér-

téke (9 800 W/l); η1 az áramtermelés hatásfoka 

(0,37); η2 az elektromosság átvitelének haté-

konysága (0,95); η3 a feltöltés hatásfoka 

(0,70); és E a villamos fogyasztás. 

 

 

A szimulációs modell eredményei 
 

A településen belüli és az országúti próbautak 

feltételeit a kétféle napelemfelület mellett 

(összecsukva és kinyitva) a 2. és a 3. táblázat 

mutatja be. A 3. táblázat adatai arra utalnak, 

hogy a napelemes panel felületét megnövelve 

(tehát a parkolás során kinyitva) településeken 

és az I-es országúti útvonalon feltöltés nélkül 

lehet utazni, ilyen módon tehát a jármű ön-

fenntartóvá válik, üzemanyagot nem fogyaszt. 

A nagyobb távolságú országúti útvonalak ese-

tén lendkerekes energia-visszanyeréssel még 

nem számoltak, mivel a kutatások idején visz-

szatöltő (rekuperáló) fékberendezés nem állt 

rendelkezésre. Emiatt a II jelzésű országúti 

útvonal üzemanyag-fogyasztása lett a legked-

vezőtlenebb. A szimulációs modell eredmé-

nyei szerint tehát a lendkerékkel és napelemes 

panelekkel felszerelt jármű különösen telepü-

léseken belül hatékonyabb – és, ami a legfon-

tosabb: ilyenkor káros kibocsátás nélkül üze-

mel.  
 

2. táblázat 
Különböző útvonalak egybevetése 

1,8 m2-es PV-panel esetén 
 
Útvonal Üzemanyag-

fogyasztás 
(km/l) 

A közlekedés 
önköltsége 
(Jen/m kg) 

Településen belül (városi)a 
Országúti (I) 
Országúti (II) 

188    
  65,8 
  54,3 

0,09 
0,24 
0,29 

 
Naponta megtett út: 20 km 
a A Japánban szabvány szerinti (10 x 15-ös) útvonal 
 

3. táblázat 
Különböző útvonalak egybevetése 

5,0 m2-es PV esetén 
 
Útvonal Üzemanyag-

fogyasztás 
(km/l) 

A közlekedés 
önköltsége 
(Jen/m kg) 

Településen belüla 
Országúti (I) 
Országúti (II) 

korlátlan 
korlátlan 

73,5 

0      
0      
0,22 

 
Naponta megtett út: 20 km 
a A Japánban szabvány szerinti (10 x 15-ös) útvonal 
 
 
A valóságos, vegyes forgalmi feltételek kö- 

zött, Sendai területére vonatkozó szimulációs 

elemzés eredményeit a 4. és az 5. táblázat tar-

talmazza. Derült nyári napokon a napelemes 

panelek által termelt  villamos energia mennyi- 
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4. táblázat 
A szimuláció eredményei vegyes (valóságos) forgalmi feltételek között, nyáron 

 
Helyszín 
Időpont és időjárási feltételek 
Szintkülönbség, m 
Távolság, km 
Energiafogyasztás, kJ 
Energiafogyasztás fűtésre és légkondicionálásra, kJ 
Visszanyert energia, kJ 
Napelemek energiája, kJ 
Összes energia, kJ 
Üzemanyag-fogyasztás, km/l 

Sendai város 
1994. július 4./napos 
    110,0 
      22,8 
  4860 
    850,2 
  1457,6 
  6164,4 
−1911,9 
  ∞ 

 
1994. július 10./esős 
  110,0 
    22,8 
4860 
  850,2 
1457,6 
  396,4 
3856,2 
    65,7 

 
1994. július/átlagos 
  110,0 
    22,8 
4860 
  850,2 
1457,6 
3682,6 
  570,0 
  444,6 

 
5. táblázat 

A szimuláció eredményei vegyes (valóságos) forgalmi feltételek között, télen 
 
Helyszín 
Időpont és időjárási feltételek 
Szintkülönbség, m 
Távolság, km 
Energiafogyasztás, kJ 
Energiafogyasztás fűtésre és légkondicionálásra, kJ 
Visszanyert energia, kJ 
Napelemek energiája, kJ 
Összes energia, kJ 
Üzemanyag-fogyasztás, km/l 

Sendai város 
1994. január 2./napos 
  110,0 
    22,8 
4860 
  543,2 
1457,6 
2145,8 
1799,8 
  140,8 

 
1994. január 3./ esős 
  110,0 
    22,8 
4860 
  543,2 
1457,6 
  604,2 
3341,4 
    75,8 

 
1994. január/ átlagos 
  110,0 
    22,8 
4860 
  543,2 
1457,6 
1796,0 
2149,5 
117,9 

 
sége meghaladja a teljes fogyasztást, ezért a 

kocsi működtetéséhez ilyenkor elegendőek a 

napelemek. Esős időben és télen viszont ki-

egészítő energiaforrásra van szükség. A java-

solt SEEV éves átlagos üzemanyag-fogyasz-

tása legalább tízszer jobb a hagyományos jár-

művekhez viszonyítva.  
 

Végezetül a 6. táblázat azt mutatja be, hogy a 

jövő ideális gépkocsija eléréséhez az egyes 

összetevők terén milyen, százalékos mérték-

ben megadott fejlődési lehetőségek vannak 

még, a hagyományos benzinüzemű autókhoz 

képest. A jelenleg a kereskedelemben kapható 

hibrid  autó  (a Toyota Motor Corporation által 

6. táblázat 
A jövő elektromos autójában megtestesülő fejlesztési lehetőségek (%) 

 
A meglévő hibrid autó (PRIUS) Elektromos hálózat Napelemek Össztömeg Aerodinamikai tervezés (CdA) Összesen 

200 170 150 22 140 1430 
 
Megjegyzések: (1) Városi forgalom (a japán 10 x 15 szabvány szerint);  

(2) Naponta megtett út: 20 km;  
(3) A villamos erőművek energiaátalakítási hatásfoka: 40%;  
(4) Cd: ellenállási tényező, A: frontális keresztmetszet;  
(5) a „PRIUS” a Toyota hibrid autója, amelyet Japánban 1997. decemberében hoztak forgalomba. A 2003 szeptemberében kibo-
csátott új PRIUS üzemanyag-hatékonysága (a 10x15 üzemmód esetén) 35,5 km/l. 
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gyártott PRIUS) például üzemanyag-fogyasz-

tás szempontjából kétszer olyan hatékony 

(200%), mint az ugyanolyan tömegű és motor-

teljesítményű hagyományos gépkocsik. Ösz-

szességében a fejlesztési tartalékokat kihasz-

nálva az ideális autó paraméterei több mint 

1400%-kal javíthatók.  

 

 

A CO2-kibocsátás csökkentésének 
környezeti hatásai 
 

A CO2-kibocsátás és a települések légterének 

hőmérséklete csökkentésének kihatását há-

romdimenziós modell segítségével értékelték 

(6. ábra). A számítógépes modellszámításokat 

először egy nagyobb kiterjedésű, négyzet ala-

kú körzetre végezték el, majd az így kapott 

eredményeket a megfelelő határfeltételek ki-

alakítására használták fel, amikor Tokió belte-

rületének 1 négyzetkilométeres részére vonat-

kozóan újra készítettek egy becslést. Függőle-

ges irányban a modellt 23 rétegre osztották fel, 

és a földrajzi egyenetlenségeket megfelelő 

határfeltételek formájában vették figyelembe. 

A háromdimenziós Navier-Stokes-féle egyen-

letet a Boussinesq-féle közelítéssel oldották 

meg. A számítások részletei meghaladják ezen 

összeállítás kereteit. A szimuláció peremfeltét-

eleit a 7. táblázat tartalmazza. 

 

Tokió körzetében 1997-ben az éves átlagos 

CO2-koncentráció 390 ppmv volt, a maximális 

érték pedig elérte a 600 ppmv-t, ami jóval 

meghaladja a globális háttérkoncentrációt (kö-

rülbelül 360 ppmv). A CO2-kibocsátás csök-

kentése   hatásainak  modellezésére  határfelté- 

 

 

nyílt légtér 

planetáris határréteg 
z=Hp 

építmények városi boltozatréteg 

z=0 
vidék         városi körzet   vidék 

talajréteg 
z=-Hs 

állandó hőmérsékletű zóna 

 
6. ábra A szimuláció fizikai modellje és  koordináta-rendszere 
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7. táblázat 
A modellszámítás peremfeltételei 

 
A szimuláció tárgya 
A számított terület 
Hónap 
A planetáris határréteg magassága 
A talajréteg vastagsága 
Kiindulási függőleges hőmérsékleti gradiens 
Kiindulási CO2-koncentráció 
Az általános légáram intenzitása 
Relatív páratartalom 

Tokió 
100 km x 100 km (középpontja a császári palota) 
nyár (július) 
3 km 
1,0 m 
−0,004 °C/m 
360 ppmv 
nincs 
70% 

 
8. táblázat 

A CO2-kibocsátás Tokió városi körzetében 
 

Antropogén hőkibocsátás intenzitása (W/m2) A CO2-kibocsátás intenzitásaa (kg/m2/év) Tokió kerületei 

Villanyáram Városi gáz Benzin Városi gáz Benzin 
Chiyoda 
Chuo 
Minato 
Shinjuku 
Bunkyo 
Koto 
Shinagawa 
Meguro 
Ota 
Átlagb 
Összesenc 

39,37 
39,40 
27,61 
22,59 
15,45 
  9,82 
13,26 
10,50 
  7,51 
14,15 
  9,2 TJ/nap 

25,15 
25,16 
17,64 
14,43 
  9,86 
  6,27 
  8,47 
  6,71 
  4,80 
  9,04 
  5,9 TJ/nap 

7,71 
9,48 
6,62 
5,70 
5,48 
3,94 
4,98 
4,72 
3,81 
5,46 
4,4 TJ/nap 

    10,91 
    10,92 
      7,65 
      6,26 
      4,28 
      2,72 
      3,68 
      2,91 
      2,08 
      3,92 
4900 tonna/nap 

3,99 
4,91 
3,42 
2,95 
2,84 
2,04 
2,58 
2,44 
1,97 
2,83 

4400 tonna/nap 
 
a A szén-dioxid tömege szénben kifejezve. 
b Tokió 14 másik kerületére is kiterjedő átlagérték. 
c Tokió 14 másik kerületére is kiterjedő összesítés. 

 
telként eloszlási térképet szerkesztettek a váro-

si körzetben, megfelelő emberi tevékenység 

(pl. üzemanyagfogyasztás) következtében be-

következő kibocsátásról. Ezt az értéket az 

adott városrészben található, burkolattal ellá-

tott utak területével arányosnak feltételezték. 

Az egyik ilyen becslés eredményét a 8. táblá-

zat mutatja be. A Tokió központjában található 

Chiyoda, Chuo és Minato kerületekben a becs-

lés szerint a CO2-kibocsátás nagyobb, mint a 

többi kerületben, az egész város átlagát tekint-

ve pedig a benzinfogyasztás miatti átlagos 

CO2-kibocsátás 2,83 kg/m2/év. A gépkocsik 

naponta összesen 4400 tonna szén-dioxidot 

bocsátanak ki itt.  

 

 

A modellszámítások eredményei, 
következtetések 
 

Az üzemanyag-fogyasztáshoz kapcsolódó 

CO2-kibocsátás hatásait értékelő, háromdi-

menziós számítógépes modell segítségével 

végzett  becslésének  eredményeit Tokió jelen- 
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7. ábra A CO2 koncentrációjának csökkenése a benzinfogyasztás 

csökkentésének hatására 

 
legi forgalmi viszonyaira a 8. táblázat tartal-

mazza. A 7(a) és 7(b) ábra a CO2-

koncentrációról ad egy horizontális (z = 1,5 m) 

és vertikális (y = 18,9 km) metszetet. A számí-

tások szerint a város szívében igen nagy mér-

tékű az autók miatti CO2-kibocsátás csökken-

tése (meghaladja a 30 ppvm értéket), majd a 

város határai felé haladva csökken, amihez 

nyilvánvalóan a városi körzetek fölött keletke-

ző lokális felmelegedés is hozzájárul. 

Összességében, a szimuláció alapján a követ-

kező főbb következtetések vonhatók le: 

1. Városi forgalmi viszonyok között az ideális 

gépkocsiban alkalmazott lendkerekes ener-

giatárolásnak és -visszanyerésnek, valamint 

a napelemeknek köszönhetően a gépkocsi 

villamos fogyasztását benzin hajtóanyagra 

átszámítva hatékonysága elérheti a 188 

km/l-t, országúton pedig az 50 km/l-t. A 

kocsi éves üzemanyag-fogyasztása legalább 
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tízszer kedvezőbb lehet a hagyományos 

benzinüzemű gépkocsikhoz viszonyítva; 

2. A háromdimenziós szimulációs modellen 

végzett számítások szerint a benzinüzemű 

járműveket SEEV-re cserélve városi kör-

zetben a CO2-kibocsátás napi 4400 tonná-

val, a hőmérséklet pedig 0,8−1,0 °C-kal 

lenne csökkenthető. 

3. Az új konstrukciójú villamos járműhöz 

kapcsolódó legfontosabb várható eredmény 

azonban a városi körzetben a „zéró kibocsá-

tás”, ami ígéretes lehet a jövő városi közle-

kedése szempontjából. 
 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
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Az értékteremtő emberi gazdálkodás 

 
 

HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT 
 

 
 bér- és jövedelempolitika 
 foglalkoztatáspolitika 
 munkaerőpiac, munkanélküliség 
 munkaerő-tervezés 

 

 
 munkaidő, munkaidő-rendszerek 
 személyzetfejlesztés, oktatás 
 szociálpolitika és érdekvédelem 
 vállalati munkaszervezés 

 
Havonta a legértékesebb tőkéről! 

 
mgksz@info.omikk.bme.hu   06-1/45-75-322 
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