
KÖZLEKEDNI KELL…
Jelen számunk 137. oldalától kezdôdôen olvashatjuk Kirsch Éva színvonalas beszá-
molóját a 61. Országos Fizikatanári Ankétról. Az írásból kitûnik, hogy sok tanárkollé-
gánknak van kiváló, új ötlete a tanulói érdeklôdés felkeltésére. Ez és az Europhysics
Newsban nemrég megjelent két cikk adta az ötletet, hogy felhívjam a figyelmet
egy, a fizikával sok területen érintkezô és sokakat érdeklô témára: az autózás, a köz-
úti szállítás már megkezdôdött forradalmára. Az elsô cikk [1] arról gyôz meg, hogy
ezen ugrásszerû változás alapjai, az elektromos hajtású és önvezetô autók, az akku-
mulátorok, a közösségi autóhasználat és a big data már rendelkezésre állnak, integ-
rálásukra van szükség. Az elektromos jármûvek elterjedésének alapja a csökkenô árú
akkumulátorok rohamos fejlôdése. A széles fordulatszám-tartományban nagy nyo-
matékú elektromotor egyetlen mozgó alkatrésze a rotor, így felépítésük és karban-
tartásuk sokkal olcsóbb, mint a bonyolult belsô égésû motoroké és sebességváltóké.
A közösségi autózás a magas kihasználtság elônyeit biztosíthatja: ma egy átlagos
személyautó idejének csak 5%-ában mozog, évi 15–20 ezer km-t fut, szemben a
megosztott autók 100 000 km-ével. A megosztás rengeteg parkolóhelyet tesz feles-
legessé, kevesebb garázs kell a munka- és lakóhelyek közelében. A szenzorok és a
digitális döntéshozó és válaszadó elektronika fejlôdésével már mûködnek önvezetô
autók, elterjedésükhöz jogszabályalkotásra és közösségi elfogadtatásra van szükség.
A big data alkalmazások fokozzák a várható változásokat: egy „közlekedési felhô-
ben” összegyûjtött adattömeg segítségével valós idôben irányíthatók az önjáró jár-
mûvek dugók, balesetveszélyes útszakaszok elkerülésére, a forgalom koordinált op-
timalizálására. Mindezek hátterében rengeteg fizika rejlik: akkumulátorok fejleszté-
se, energiaátalakítás, elektromotorok, hely- és sebességérzékelés, adatátvitel stb.

A másik írás [2] arról számol be, hogy a hollandiai Eindhoveni Mûszaki Egyetem
diákjainak egy lelkes csoportja energiapozitív családi – 4 személy és megfelelô
mennyiségû csomag befogadására alkalmas – autó prototípusát készítette el. Ener-
giapozitív, mert a mûködéséhez kizárólag napenergiát használó jármû, ha nincs
úton és telepeit már feltöltötte, akkor a ház akkumulátorait tölti. Az energiahaté-
konyság-növelés fizikai alapja, hogy állandó sebesség mellett az energiaszükségle-
tet a haladást fékezô erô – a légellenállás és a kerekek gördülési ellenállása – leküz-
déséhez szükséges munka jelenti. Az Fl légellenállási erô ½ρv2ClA, ahol ρ a levegô
sûrûsége, v a sebesség, Cl a jármû légellenállási együtthatója, A a frontális felület. A
gördülési ellenállásból adódó Fg erô Cg(1+v/Q)mg, ahol Cg a gördülési ellenállás
együtthatója, Q a gördülési ellenállás enyhe sebességfüggése miatti paraméter,
mg a jármû súlya. Az állandó v sebesség tartásához szükséges teljesítmény: P = Fv,
tehát a légellenállással szembeni teljesítményigény v3-nal arányos. Nagy sebesség-
nél ez a domináns járulék, ezért kell a frontális felületet és a Cl-t csökkenteni. Az
alacsony gördülési ellenállás érdekében alacsony súrlódású abroncsokat – kerékbe
integrált, in-wheel motorokkal – választottak és a jármû tömegét könnyû, szálerôsí-
téses mûanyag alkalmazásával minimalizálták. A jármû 5,84 m2-es tetején helyez-
ték el a 381 szilícium-egykristály napelemcellát, ami 1,5 kW csúcsteljesítményre
képes. A napenergia-hasznosítás maximalizálására a cellák felületére parányi priz-
mák rétegét építették, így biztosítva, hogy a napsugarak mindig közel merôlege-
sen érkezzenek a cellákra. Ezzel igen magas, 23,9%-os energiaátalakítási hatásfo-
kot értek el. Az akkumulátorrendszer 1224 darab 3450 mAh-s Li-ion telepbôl áll
15,2 kWh kapacitással. A tárolt és a menet közben termelt elektromos energiával
az autó naponta 700–1000 km-t tud megtenni. Az autó tömege 375 kg, maximá-
lis sebessége 125 km/h. Az energiapozitív autó koncepcióját így bizonyítva megál-
lapítják továbbá, hogy a napelemek és az akkumulátorok várható javulásával az
ilyen jármûvek elérhetôvé válhatnak a fenntartható személyszállítás számára.
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