
Katonai Logisztika 2016/1. szám 88 

Hennel Sándor1 

REPÜLŐGÉPEK HIBRIDMEGHAJTÁSI LEHETŐSÉGEI 
TÖBBCÉLÚ KATONAI FELHASZNÁLÁS 

ESETÉN 

Absztrakt 

Az autóipar a fejlesztéseinek zömét évtizedeken keresztül a repülés-
ből vette át. Ez a trend mára megfordulni látszik, és a személyautók 
magas eladási darabszáma miatt a gépjárműipar a költséghatékony 
fejlesztéseknek jó táptalajává vált. Ennek megfelelően érdemes meg-
vizsgálni a személyautó-gyártásban már ígéretes eredményeket elért 
alternatív, vegyes – hibrid – hajtások repülésbe, ezen belül a katonai 
repülésbe, való átültetésének lehetőségeit. A fizikai háttér megvizsgá-
lásával a korlátokat, illetve a reálisan elérhető távlati célokat tudjuk 
értékelni. A fejlesztések során elkészült gépjárművek, motorok, ak-
kumulátorok, hajtásláncok elemzésével ezt követően feltárhatjuk a 
repülésbe, katonai repülőgépekbe átültetésük lehetőségeit, korlátait. 

Kulcsszavak: Repülőgép hibrid, elektromos repülőgép, többcélú 
könnyű repülőgép 

Bevezető gondolatok 

Az elektromos járműmeghajtás ötlete a gépjárművekkel közel egy-
idős. Sok jó tulajdonsága ellenére elterjedésének korlátja elsősorban 
a hajtóanyag energiasűrűségére és a tárolási körülményeire vezethe-
tő vissza. A dugattyús motorokhoz használt üzemanyagok - dízelolaj, 
benzin, kerozin stb. - energiasűrűsége jóval, nagyságrendekkel ma-
gasabb az elektromos tároló rendszerekénél.  

Az égésen alapuló energiaátalakítás (belsőégésű hőerőgépek) kri-
tikus pontja az üzemanyag előállítása volt, azonban sok évtizedes 
folyamatos fejlesztés után mára az ipari rendszerek ezen feladat 
megoldására felkészültek. A nyersolaj és a földgáz bányászatának 
technológiájában kidolgozott, a speciális kitermelési viszonyokra a 
fejlesztések további lehetőségeket tartogatnak. A nyersolaj szállítása, 

                                                           
1  Hennel Sándor okl. mk. őrgy. 
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lepárlása, a minőség biztosítása és a felhasználóhoz való eljuttatása 
már működő rendszer napjainkban. A fosszilis energia hosszútávú 
elérhetősége - széleskörű elterjedése miatt - a következő évtizedekre 
biztosított, de mindenképpen véges.  

Az alternatív energiahordozók keresése, fejlesztése szükséges és 
indokolt. Élhető környezetünk fenntartása és évszázados távlatokban 
való megőrzése miatt a környezetvédelmi szempontok mind inkább 
tudatosan egyre nagyobb nyomatékkal kerülnek előtérbe. Célul tűz-
hető ki, hogy a fogyasztás csökkentését és a különböző rendszerek 
sajátosságaiból adódó előnyöket optimálisan tudjuk vegyíteni, egyút-
tal a hátrányokat minimalizálni. 

Tanulmányom célja ennek megfelelően megvizsgálni, hogy milyen 
körülmények övezik és mi módon javítható a hatékonysága, költség-
hatékonysága a hagyományos belsőégésű és az elektromos meghaj-
tások vegyes felhasználásának a repülésben, a katonai repülésben 
és egyéb közlekedési rendszerekben. 

1. Fizikai összefoglalás 

A különböző szerkezeti megoldások értékeléséhez érdemes első-
ként megvizsgálni a hagyományos belsőégésű és az elektromos 
megoldások között rejlő fizikai különbséget, hátteret. Az 1. táblázat 
különböző anyagok és az elektromos energiatároló rendszerek térfo-
gatra és tömegre vonatkoztatott energiasűrűségét, fizikai jellemzőit 
mutatja.  

A kialakítási környezet jelentős befolyással lehet a teljes szerkezeti 
tömegre, térfogatra. Természetesen az összefoglaló táblázat csak a 
fizikai kiinduló alapot mutatja be anélkül, hogy a felhasználáshoz 
szükséges szerkezeti térfogatok és tömegek megjelennének abban. 

Ennek megfelelően számot tudunk vetni különböző konstrukciók 
egyes közlekedési eszközök sajátosságainak megfelelő felhasználási 
lehetőségeivel, például a repülésben kiemelten fontos, kis tömegű 
szerkezeti megoldásokra. Az atommeghajtású repülőgép-hordozók-
ban és tengeralattjárókban alkalmazott meghajtások kedvező ener-
giasűrűsége nem elképzelhető egy pilóta nélküli légijárműnél vagy 
személygépjárműnél. Ezen kialakítások viszonyai a tanulmány kere-
teit meghaladó további értékelést igényelnek. 
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ENERGIAHORDOZÓK TÉRFOGATRA ÉS TÖMEGRE VETT ENERGIASŰRŰSÉGE [1.] 

1. táblázat 

Anyag Térfogat Tömeg 

Urán U-235 4,7x1012 Wh/l 2,5x1010 Wh/kg 

Bór 38 278 Wh/l 16 361 Wh/kg 

Dízelolaj 10 942 Wh/l 13 762 Wh/kg 

Benzin 9700 Wh/l 12 200 Wh/kg 

Feketeszén 9444 Wh/l 6667 Wh/kg 

Földgáz (cseppfolyós) 7216 Wh/l 12 100 Wh/kg 

Propán (cseppfolyós) 7050 ± 450 Wh/l 13 900 Wh/kg 

Metán 6400 Wh/l 15 400 Wh/kg 

Etanol 6100 Wh/l 7850 Wh/kg 

Hidrazin 5426 Wh/l 5373 Wh/kg 

Termit 5114 Wh/l 1111 Wh/kg 

Metanol 4600 Wh/l 6400 Wh/kg 

Hidrogén (folyékony) 2600 Wh/l 39 000 Wh/kg 

Hidrogén-peroxid 1187 Wh/l 813 Wh/kg 

LiFePO4 970 Wh/l 439 Wh/kg 

Fa 700 ± 200 Wh/l 3154 ±1554 Wh/kg 

Hidrogén (150 bar) 405 Wh/l 39 000 Wh/kg 

Lítium-Ion Polimer akkumulátor 300 Wh/l 130 - 1200 Wh/kg 

Lítium-Ion akkumulátor 300 Wh/l 110 Wh/kg 

Szárazjég 248 Wh/l 159 Wh/kg 

Nikkel-Metálhidrid 100 Wh/l 60 Wh/kg 

Lendkerék 210 Wh/l 120 Wh/kg 

Jég olvadása 92,6 Wh/l 92,6 Wh/kg 

Folyékony nitrogén 68 Wh/l 55 Wh/kg 

Ólomakkumulátor 40 Wh/l 25 Wh/kg 

Propán (Gáz - 1 bar) 28,1 Wh/l 13900 Wh/kg 

Sűrített levegő 17 Wh/l 34 Wh/kg 

Szuper kondenzátor  14,1 Wh/l 10,1 Wh/kg 

Hidrogén (1bar, 15 oC) 2,7 Wh/l 39 000 Wh/kg 
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1. ábra. Elektromos energia tárolására szolgáló akkumulátorok tér-

fogat energiasűrűsége, specifikációi [2., 3.] 

Általánosságban kijelenthetjük, hogy az energiát tároló akkumulá-
torok sok helyet foglalnak, és relatíve nagy a szerkezeti tömegük. Az 
elmúlt évtizedben a mobiltelefonok, GPS-ek, zenelejátszók elterjedé-
se miatt az akkumulátorok jelentős fejlődésen mentek keresztül, ami 
a gépjárművek hibridhajtásait már elérhető távolságba hozta. Az 
energiasűrűségük napjainkban a dízelolajhoz viszonyítva két nagy-
ságrenddel, a régebbi ólomakkumulátorok esetében három nagyság-
renddel magasabbak. Üzemeltetési és felhasználói problémaként 
említhetjük még a jelentős árukat és a feltöltés viszonylagos lassúsá-
gát is. A felmerült és még megoldásra váró problémák ellenére a gép-
járműiparban a hibridhajtások fejlődése megindult. 
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2. Az autóiparban használt hibridmeghajtási megoldá-
sok 

A hibridautó a meghajtásához szükséges energiát több, egymás-
tól eltérő elven működő erőforrásból nyeri. Ezen hibrid rendszerekben 
a gyakorlati megvalósítás során legtöbbször a belsőégésű motor és a 
villanymotor kombinációja jelenik meg. Az elektromos meghajtáshoz 
szükséges energia tárolásában rejlik a rendszer legjelentősebb prob-
lémája. Ez az energiatárolási környezet adja talán az egyik legna-
gyobb előnyét is a rendszernek, hiszen az energia visszaforgatható, 
szemben a fosszilis energiahordozókkal. Az energia akkumulátor he-
lyett vagy mellett lendkerékben, szuperkondenzátorban, szárazjég-
ben, illetve sűrített levegő formájában is tárolható. A kémiai alapú 
energia a jármű gyorsításával mozgási energiává alakul, majd egy 
része a fékezés során visszatermelhető, tárolható. Ez a megoldás az 
égés során előállított energiákra nem érvényes, az égés nem reverzi-
bilis folyamat.  

A vegyes hajtás másik nagy előnye a csúcsra-járathatóság, tehát a 
fosszilis aggregátot a lehető legjobb hatásfokon lehet üzemeltetni, a 
hajtáshoz nem szükséges energia pedig tárolható egy későbbi fel-
használáshoz. A hirtelen felhasználható nagy teljesítménytartalék a 
közlekedés biztonságát is javítja, hiszen a felmerülő vészhelyzetek 
megoldására képez tartalékot. A forgalmi helyzet kritikussá válása a 
gépjárművezetőt „menekülésre”, hirtelen gyorsításra készteti, amit az 
azonnal rendelkezésre álló magas nyomaték és a melegedés miatt 
csak rövid idejű, de nagy teljesítmény-leadás jól segíti. 

Ezen a helyen mindenképpen szólni kell a műszaki megoldást 
közvetlenül nem érintő, de a fejlődési irányokat befolyásoló tényező-
ről, a gyártók reklámtevékenységéről. A hagyományos gépjárműves 
kultúrkörnyezetben az egyén a magáncélú jármű beszerzését döntő 
többségében az érzelmei alapján teszi meg. Ennek legjelentősebb 
befolyásoló tényezője a vizuális érzékelés (az autó szépsége, színe) 
és néhány működési paraméter értékelése (teljesítmény, nyomaték, 
fogyasztás, tömeg, törési csillagszám stb.).  

A haszongépjármű beszerzése ettől eltérően dominánsan a több 
gazdasági és üzemi adat mérlegelésén alapul, profitmaximalizálásra 
törekszik. A villamos hajtások teljesítménymaximumának határa, a 
dízelmotorokéhoz hasonlóan, a hőterheléstől, melegedéstől, a kiala-
kított hűtési rendszertől függ. A maximális terheléssel járatott motorok 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bels%C5%91%C3%A9g%C3%A9s%C5%B1_motor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Villanymotor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lendker%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ultrakapacit%C3%A1s
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a megadott adatokat csak rövid ideig, esetenként csak percekig, má-
sodpercekig képesek tartani. Ezek az adatok a csúcsra járatott 
üzemmódokban szakmailag korrekt válaszok, de a peremfeltételek 
nem publikáltak, sugalmazásában gyakran hamis képet keltenek, és 
ezen keresztül az eladási statisztikát meghatározó mértékben befo-
lyásoló tényezők.  

A hibridhajtású rendszereknél is a piacnak való megfelelés a leg-
fontosabb szempont. Ennek megfelelően a jó hatásfokú, alacsony 
fogyasztású dízelhajtások hibrid-megoldásai csak néhány helyen 
bukkannak fel. Oka lehet ezen párosítási megoldások szerény szá-
mának az a hibridhajtáshoz közvetlenül kötődő környezetvédelmi ér-
zet, hogy a fogyasztók a környezetkímélő hibridhajtást a dízelmotorok 
magas koromkibocsátásával nem összeegyeztethetőnek ítélik. A kör-
nyezetvédelem mindannyiunk kötelessége, amit a reklámok, mint az 
egyén belső kényszerét, fel is használnak. Természetesen az értéke-
sítési adatok fejlesztési irányokat gyorsíthatnak és lassíthatnak is. 

3. A hibridhajtások leggyakoribb megoldásai 

3.1. Soros hibridhajtás 

Ebben az esetben a belsőégésű motor nem közvetlenül az autót 
hajtja, hanem egy generátort, amely elektromos áramot termel, ezt 
akkumulátorban (kondenzátorban) tárolják, és a kerekeket villanymo-
tor hajtja. Fékezéskor a jármű mozgási energiáját a motor-generátor 
az akkumulátor töltésére használja fel.  

A belsőégésű motor hatásfoka ~25-35%, ám a többszörös ener-
giaátalakítás és az akkumulátor töltési-kisülési veszteségei folytán, a 
soros hibridhajtású rendszernél a hatásfok tovább csökken, a befek-
tetett energia mintegy 15-25%-a hasznosulhat csupán.  

Előnyként jelentkezik, hogy kizárólag villanymotor-meghajtás miatt 
sebességváltóra nincs okvetlenül szükség. A villanymotor tág fordu-
latszám-tartományban is jó hatásfokkal működik.  

A tisztán elektromos hajtáshoz képest a hatótávolság rugalmasan 
megnövelhető, de a kizárólag elektromos felhasználásnak a lehető-
ségét is magában hordozza.[4.] Ezen hajtáslánc felhasználásának jó 
példája az Opel Ampera. (3. táblázat 31. sor) 
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3.2. Párhuzamos hibridhajtás 

A párhuzamos hibrideknél a belsőégésű és a villanymotor egyaránt 
forgathatja a hajtásláncot, tehát az energia két úton, párhuzamosan is 
folyhat. A fosszilis aggregát a kerekeket hajthatja, illetve részterhelé-
seken az energiatárolókat is töltheti. Az elektromos hajtás képes lejt-
menetben az akkumulátorra visszatáplálni. Az energiatároló egysé-
gek feltöltésének harmadik módja a 220 voltos elektromos hálózat, 
amely a garázsban, parkolóban, speciális utcai töltőpontokon vagy 
akár a munkahelyeken is elérhető. Műszakilag bonyolultabb, drá-
gább, plusz tömeggel járó szerkezeti megoldás, szélesebb körű sza-
bályozhatósága viszont nagyobb üzemanyag-megtakarítást, kisebb 
környezetkárosítást eredményez. A hibrid sajátossága, hogy a kisegí-
tő berendezéseket (pl. légkondicionáló, elektromos szervokormány) 
nem a belsőégésű motor hajtja meg, hanem az állandó feszültségű 
akkumulátor-egység, így az elektromos berendezések a belsőégésű 
motor változó fordulatszámától eltérően, állandó sebességgel, vagyis 
nagyobb hatásfokkal, hosszabb élettartammal, kisebb tömeggel mű-
ködtethetőek.[5.] 

A ma kapható hibridautók többsége a párhuzamos rendszer elvén 
működik, példaként hozható a Lexus RX 450h, illetve a Toyota Prius 
(3. táblázat 2. és 6. sor)  

A párhuzamos hajtású hibridautók esetében az induláskor általá-
ban egy elektromotor kapcsolódik be, és a belsőégésű motor hidegál-
lapotából elkezdődik az előmelegítés. Nagyobb teljesítményű gyorsí-
táskor mindkét motor hajtja az autót, lakott területen kívül pedig alap-
vetően a belsőégésű motor szolgáltatja a hajtáshoz szükséges ener-
giát, előzésnél vagy hegymenetben bekapcsolhat és rásegíthet a vil-
lanymotor is.  

Fékezéskor a villanymotor-generátor az autó mozgási energiáját 
elektromos árammá alakítja, visszatöltve az akkumulátorra. A fékezé-
si energia visszanyerésével hasznosítható az az energia, ami a ha-
gyományos járművekben hővé alakul és elvész. 

A start-stop funkció a hagyományos rendszerek működése mellett 
üzemanyagot takaríthat meg. A közlekedési lámpa zöld jelzésére való 
várakozás során a motor automatikusan leáll, és a fékpedál felenge-
désével automatikusan újraindul, csökkentve ezzel az üresjárati időt. 
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A belsőégésű motor alacsony fordulatszámon kis forgatónyomaté-
kot ad le, és egy hagyományos járműben relatív nagy lökettérfogatú 
motorra van szükség ahhoz, hogy az autó megindulhasson, rugal-
masságot, komfortosságot adjon. A villanymotor alacsony fordulaton 
nagy nyomaték leadására képes, így e kiegészítő hajtás kiválóan al-
kalmas arra, hogy kis fordulaton kiegészítse (vagy helyettesítse) a 
belsőégésű motorból nyerhető teljesítményt.2 

3.3. Meghajtási rendszerek összevetése 

A fentiekben megállapítottuk, hogy az elektromos és hibridautóknál 
a legfőbb problémát az energia tárolása jelenti, de kiemelendő előnyt 
ad az energia részleges visszanyerése. 

A klasszikus vegyes hajtású rendszerben az akkumulátorok tölté-
sét a gépjárműbe épített fosszilis aggregát generátor-meghajtású töl-
tése, illetve a lejtmenetből visszanyerhető energia visszatöltése, va-
lamint az álló helyzetű külső feltöltés adja. Bár felhasználásuk erősen 
korlátozott, de a hatásfok javítása miatt megemlítendő a gépjárműre 
épített napelemes és a kipufogórendszer hőmérséklet-különbségéből 

adódó termo-elektromos töltés is. Ez utóbbi fejlesztés a BMW típusokon 
jelenik meg elsőként (1. táblázat 8. sor.) 

A táblázatban zöld színnel a hibrid-, pirossal a dízel-, sárgával az 
elektromos, feketével a benzin-üzemű autókat jelöltem. 2013-ban a 
hibrid autók piacán fellelhető legelterjedtebb típusokat az 1. számú 
táblázat foglalja össze.345 Ezen összesítés alapján láthatjuk, hogy 
szinte minden világpiaci súllyal rendelkező autóipari nagyvállalat fog-
lalkozik a hibridautó-fejlesztés és -gyártás gondolatával. Ez egyértel-
mű visszajelzés, hogy a fosszilis energia végessége a gazdasági sze-
replőkben tudatosult, fejlesztéseik, jövő-alakításuk ennek a kérdés-
körnek a megoldása köré épül. 

A táblázatból láthatjuk, hogy a vizsgált típusok teljesítményének, 
tömegének és fogyasztásának értékei hogyan változnak az üzem-
anyagfajta és a hajtásmódozat függvényében. (A táblázatban meg-
adott teljesítmények a hőterhelés miatt különböző időtartamig fel-
használhatók, ez adja a számszerű eltérést is.)   

                                                           
2
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Hibridaut%C3%B3 

3
 http://www.cars-data.com 

4
 http://www.auto-data.net 

5
 http://www.auto-data.net 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fordulatsz%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forgat%C3%B3nyomat%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forgat%C3%B3nyomat%C3%A9k


96 

HIBRID SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK FŐ MŰSZAKI ADATAI 
1. számú táblázat 

Gyártó Típus 
Teljesítmény 

(kW / LE) 

Teljesítmény-
megosztás 

(LE) 

Nyomaték-
megosztás 

(Nm) 

Akkumu-
látortípus
, - kapa-

citás 

Löket-
térfogat 
(cm

3
) 

Fogyasztás (l / 100 km) 
CO2    

(g / km) 
Tömeg 

(kg) 
vegyes város országút 

Lexus Rx350 204 / 277 - - - 3450 10,7 14,4 8,5 250 2050 

Lexus Rx450h 220 / 300 249+167 317+335 2,4 kWh 3450 6,3 6,5 6 145 2185 

Toyota Prius + 100 / 136 100+82 207+142 1,31kWh 1790 4,1 3,8 4,2 96 1645 

Toyota  
Yaris 
Hybrid 

74 / 101 - - - 1490 3,7 3,7 3,4 85 1085 

Toyota 
Yaris 
1,3VVTi 

73 / 99 - 125 - 1329 6,6 4,7 5,4 124 1000 

Honda  
Jazz 
Hybrid 

75 / 102 88+14 121+78 0,58 kWh 1340 4,5 4,6 4,4 104 1258 

Honda  Jazz 66 / 90 - - - 1190 5,3 6,6 4,6 123 1130 

BMW 
7 Active 
Hybrid 

235 / 320 300+20 450+210 
Li-ion 

0,4kWh 
2980 6,8 6 7,2 158 1945 

BMW 740d dízel 230 / 313 - - - 2990 5,7 6,9 4,9 149 1840 

Peugeot 
3008 dí-
zel-elekt. 

147 / 200 163+37 500 NiMH 2000 3,6 3,7 3,1 85 1635 
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Gyártó Típus 
Teljesítmény 

(kW / LE) 

Teljesítmény-
megosztás 

(LE) 

Nyomaték-
megosztás 

(Nm) 

Akkumu-
látortípus

, -
kapacitás 

Löket-
térfogat 
(cm

3
) 

Fogyasztás (l / 100 km) 
CO2    

(g / km) 
Tömeg 

(kg) 
vegyes város országút 

Peugeot 
3008 1,6 
THP 

115 / 156 - 240 - 1598 9,9 5,6 7,1 167 1434 

Peugeot 
3008 
ST2.0 HDI 

110 / 150 - 340 - 1997 7,1 4,7 5,6 146 1504 

Citroen 
DS5 dízel-
Hybrid 

147 / 200 163+37 500+300 NiMH 2000 4,1 4 4,2 107 1635 

Citroen 
DS5 
THP200 

- - 275 - - - - - - - 

Mercedes-
Benz 

E300 dí-
zel-elekt. 

170 / 231 - - - 2140 4,3 4,3 4,3 112 1745 

Mercedes-
Benz 

E300 dízel 170 / 231 - 540 - 2987 8,9 5,5 6,8 179 1725 

Mercedes-
Benz 

E300 ben-
zin 

185 / 252 - 340 - 3498 9,9 5,9 7,4 174 1715 

Opel Ampera 110 / 150 150 (86) 370 (86) 
Li-ion     

16 kWh 
1398 1,2 1,2 1,2 27 1635 

Tesla Roadster 211 / 288 288 400 
Li-ion     

53 kWh 
- - - - 0 1240 

NiMH Nikkel-Metál-Hibrid 
Li-ion Lítium-ion 
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Összességében a hibridhajtású autókról elmondható, hogy jelen-
tős üzemanyag-megtakarítással üzemeltethetőek. Számszerű meg-
határozása, illetve ezeknek hivatkozása viszont jelentős körültekintést 
igényel. Nem elégséges egyetlen adattal meghatározni a fogyasztás- 
különbséget, hiszen a terhelés, használati üzemmód jelentősen befo-
lyásolja azt. A városon belül a hagyományos gépjárműveknél a du-
gókban álló, lassan araszoló autók üresjárati fogyasztása – üzem-
készsége miatt – jelentős többletfogyasztást eredményez. Szélsősé-
ges eseteket vizsgálva a 100 km-re eső fogyasztás végtelen is lehet, 
ha nem tartozik hozzá megtett távolság, csak az alapjárati fogyasz-
tás. A tisztán autópálya üzemet tekintve a hibrideknél, ahol nincsen 
elektromotor használat, a szerkezeti tömeg növekedése miatt az 
üzemanyag-felhasználás akár még növekedhet is. A fogyasztást te-
hát jelentősen meghatározza a felhasználás jellege. 

4. Tisztán elektromos hajtású autók 

Bár a vizsgált területhez közvetlenül nem kapcsolódik, de a téma 
értelmezéséből nem hagyhatók ki a teljes egészében elektromos 
meghajtású autók. Ebben az esetben a hagyományos belsőégésű 
motoros meghajtás helyét egy arányaiban nehéz akkumulátor és egy 
könnyű elektromotor vette át. A Tesla S modell P85D esetén a két 
tengelyen megadott 221 és 470 lóerős (SI szerint 162 kW és 345 kW) 
villanymotor 3,1 másodperces gyorsulással juttatja a 2105 kg-os autót 
100 km/h-ra. Elgondolkodtató, hiszen a 85 kWh-ás lítium-ion akkumu-
látor 100 km/óra sebesség mellett, 400 km feletti hatótávolságot ígér.6 
(Az akkumulátor súlya 500 kg körüli.) Az elektromotor sajátosságából 
adódóan az azonnal rendelkezésre álló nyomaték és az összes keré-
ken megjelenő hatalmas teljesítmény mellett nem meglepő az első 
osztályú sportkocsikat verő gyorsulás. A tömeg és a hatótávolság 
adatai viszont ezen hajtás sajátosságainak továbbgondolását igény-
lik. Az elektromotor kis térfogata és kedvező tömege (hozzávetőlege-
sen egyharmada a belsőégésű motornak) a kiegészítő és segédbe-
rendezések elmaradása – generátor, önindító, gyújtás, akkumulátor, 
hűtő, hűtőfolyadék, termosztát, vízpumpa, légszűrő, olajszűrő, olaj, 
sebességváltó, tengelykapcsoló, differenciálmű, kardántengely, 
üzemanyag és üzemanyagtartály – az akkumulátor tömegnövekedé-
se mellett sem engedi a gépjármű össztömegét jelentősen a kategó-
ria átlaga fölé nőni. A meghajtás kialakítása természetesen visszaha-

                                                           
6
  http://www.teslamotors.com/models 

http://www.teslamotors.com/models
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tással van a formatervezésre és az aerodinamikai kivitelre is. Az óriá-
si teljesítmény ellenére nagyfelületű, nagy ellenállású hűtőkkel nem 
kell megtörni a karosszéria áramvonalait, ez ugyanis jelentős légel-
lenállás-növekedést okozna. Az elektromos hajtás repülésben való 
felhasználása, a hűtőfelületek csökkenésével tartósan nagy sebessé-
gek esetén, kellemes változást eredményezne.  

A Tesla a P85D modellel impozáns példát teremtett az autóiparban 
felhasználható elektromos meghajtások fejlesztéséhez. A városi kör-
nyezetben az alapjárati fogyasztás hiánya a környezetvédelem, por, 
szénmonoxid, zaj, rázkódás csökkenésének előnyeit hozza. A jó for-
materv, a kellemes minőségű anyagok és a 21. századi vezeték nél-
küli internet alapú érintőképernyős kijelzők majdnem feledtetik az 
alaphiányosságokat. A 2. diagramon látható, hogy a 3,1 másodper-
ces gyorsulási érték és a közel 700 LE-s motor csupán pillanatokig 
használható, hiszen a 400 km-es hatótávolság 110 km/h-s sebesség 
mellett megközelítőleg 30 LE igénybevételét adja. Hosszabb úton, 
kevésbé fejlett infrastruktúrával rendelkező területeken (elektromos 
gyorstöltés hiányában) az utazás ugyanakkor megnehezül, ellehetet-
lenedik. Az akkumulátor töltési ideje 30 perc és 30 óra között változik 
(átlagosan 3 óra) a kiépített infrastruktúrától függően.  

 

 

2. ábra. A Tesla P85D újratöltése, fogyasztása [4.] 
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A belsőégésű motor hulladék-hője ebben az esetben az utastér fű-
tését nem képes ellátni, csak jelentős „hatótávolság-csökkenés” árán 
tudjuk a hűtési-fűtési rendszert üzemeltetni.  A szélsőséges meleg 
vagy hideg, téli vagy kánikulai időjárási körülmények közötti üzeme-
lésről gyakorlati tapasztalatunk csak kevés van, de vélelmezhetően 
kedvezőtlenebb a belsőégésű motorokéhoz képest. A hőmérséklet 
változása és a megtehető útra vonatkozó gyári adat szerint a +40 oC 
és a -10 oC között 10-15% eltérés is lehetséges. 

5. Hibridhajtások gazdaságossági összetevői 

A személygépjárművek üzemeltetési költsége alapvetően két fő 
részre bontható. Az első rész állandó költségeket jelent, amely a 
használat mértékétől független. Ilyen például a vételár vagy a törlesz-
tő-részlet, az amortizáció, a garázsbérlet, az adó és a biztosítás költ-
sége. A másik nagy csoport a használathoz kötött változó költség. 
Ilyen az üzemanyag-költség, karbantartás költsége vagy akár az au-
tómosás. (Az egy km-re vonatkoztatott költséget nyilván úgy lehet 
minél alacsonyabban tartani, ha az évi használat mértékét a reálisan 
elérhető maximumon tartjuk. Így válik érthetővé a gondolat, hogy ér-
demes egy 40 milliós autóval, Teslával taxizni.) 

A normál, hétköznapi használatban évi 20 – 30 000 kilométeres 
használat mellett a fent említett üzemanyag-fogyasztással ezen hibrid 
és teljes elektromos megoldások nem tudják kompenzálni a magas, 
megnövekedett vételár-hányadot. 

A katonai repülésen belül a fenti költségelemzés hasonlatos rend-
szer szerint történik, hiszen ugyanúgy jelenik meg az üzemanyag, 
alkatrész, bér és a vételárra eső hányad a repülési óra költségében 
is. A jelentős különbséget abban találjuk, hogy az alaprendeltetésből 
adódóan a katonai gépeknek készenlétben kell állniuk, rendszerben 
kell tartani adott számú technikai eszközt. Folyamatosan garantálni 
kell tehát a légijárművek bevethetőségét különböző feladatokra.7[6.] 

Érdemes megvizsgálni, hogyan valósulhat meg a személyi állo-
mány mellett - azonos megfontolások szerint - a gazdaságban hasz-
nálható technikai eszközök hasznosítása a polgári életben, illetve 

                                                           
7
  Hennel Sándor okl. mk. szds. Többfeladatú könnyű repülőgép vegyes katonai 

polgári alkalmazásának gazdaságossági vizsgálata Katonai Logisztika 20. évfo-
lyam 2012. évi 1. szám 
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a polgári eszközök tervezett hadi felhasználása. A logikai láncnak 
megfelelően érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét is, hogy ho-
gyan lehet vegyes, azaz polgári-katonai felhasználásra a legmeg-
felelőbb eszközöket kifejleszteni. Az önkéntes tartalékos rendszer-
ben a kulcsgondolat a rendelkezésre-állás és a szükség szerinti 
alkalmazás.  

Összességében a hibridhajtású autókról elmondhatjuk, hogy ala-
csony üzemanyag-fogyasztással használhatóak, ennek megfelelően 
a helyi negatív környezeti hatásokat csökkentik (korom, szénmon-
oxid, zaj). Az egyéb felmerült költségek miatt a gazdaságosságuk 
már kevésbé egyértelmű. Az egyéb infrastrukturális és megszokott 
kényelmi viszonyaira viszont egyértelműen mondhatjuk, hogy a hib-
ridhajtások fejlesztése megkezdődött, jó irányba halad, de még sok 
megoldandó feladat előtt áll. 

6. A repülőipar lehetőségei, vívmányai 

A tömeggyártás miatt fellendülő autóipar a hibridhajtások területén 
mérföldkövet rakott le. A dugattyús és az elektromotoros hajtásokat 
egyszerre felhasználva egy összetettebb, de lényegesen jobb hatás-
fokú rendszert hoztak létre. Az autóiparban az alacsony fordulatszá-
mon megjelenő nyomaték és a részterheléseken is megfelelő hatás-
fok a gazdaságossági mutatók javulásának legfőbb okai. A kis fordu-
latszámon azonnal megjelenő teljesítmény a repülésben nehezen 
konvertálható előny. A kiegészítő elektromos hajtásoknál tárolt és 
visszatáplált elektromos energia és a maximális felszálló-teljesítmény 
megnövelése, valamint egyéb üzemeltetési sajátosságok kihasználá-
sa azonban a repülés és a katonai repülés számára is jelentős elő-
nyöket hozhat. A repülésben fontos, hogy a tömeg kérdését minden-
képpen a motor és fogyasztás együtteseként értelmezzük. A 3. ábrán 
a dízel-, az Otto- és az elektromotorok tömeg-idő (fogyasztás)8 görbé-
jét, táblázatát láthatjuk. A konkrét adatok értelmezhetőségéhez egy 
egységesített fiktív 160 LE-s (117kW-os) teljesítményre átszámítva 
mutatom be a tömeget és tömegváltozásokat. Az Otto-motorok ala-
csonyabb tömege mellett a rossz fogyasztás miatt néhány óra után 
elvész a tömeg előnye. 

                                                           
8
  Az elektromos meghajtású rendszerek esetében a „tömeg-idő(fogyasztás)” foga-
lom alatt az adott mennyiségű villamos energia tárolásához szükséges akkumulá-
torok tömegét kell érteni (a szerkesztő megjegyzése). 
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Típus 
Fajta / 

üzemanyag 
Tömeg 

(kg) 
Teljesítmény 

(kW / LE) 
Fogyasztás 

(g/kWh) 

160 LE-re és 6 órára 

átszámított 

tömeg 
(kg) 

fogyasztás 
(kg) 

Siemens Elektromos 50 260 / 350 3000 22,9 2160 

Evektor Elektromos 20 75 / 100 5000 32,0 3600 

Thielert 2.0s 
Dízel / dízel-
kerozin 

134 115 / 155 210 138,3 151,2 

Austro Engine 
E4 (AE300) 

Dízel / dízel-
kerozin 

185 125 / 168 190 176,2 136,8 

Rotax 912 UL 
Otto / 100LL 
benzin 

65 74 / 100 285 104,0 205,2 

Lycoming IO-360 
Otto / 100LL 
benzin 

128 134/180 300 113,8 216 

 

3. ábra. A benzin-, a dízel- és az elektromos motorok tömeg-
fogyasztás-diagramja (készítette: a szerző) 

Az elektromos meghajtások esetén látható, hogy a tömegre vonat-
koztatott fogyasztás nagyon magas, sokszorosa a belsőégésű moto-
rokénak, a motor tömege viszont jóval alacsonyabb. Ez a szerkezeti 
tömeg-különbség észszerűen felhasználhatóvá teszi rövid ideig tartó 
terheléseknél vagy csúcsra-járatásnál, forszírozott üzemmódoknál. A 
3. diagramból látható, hogy ez az időtartam 8-28 percnél éri el a du-
gattyús motorok szintjét. Ez az egyik oka, hogy a modellrepülőknél, 
kisméretű drónoknál gyakran felhasználásra kerül ez a hajtási megol-
dás.   
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7. Elektromos meghajtású repülőgépek 

Az elektromos hajtású repülőgépek a 2013-as Friedrichshafen-ben 
megrendezett kisgépes repülőkiállítás sztárjai voltak. Alapvetően há-
rom csoportban jelentek meg: tisztán elektromos hajtású, napelem-
mel töltött és hibridhajtású egységek. 

A tisztán elektromos hajtásnál a csehországi Evektor gyár EPOS 
repülőgépébe épített akkumulátor és hajtómű egysége okozott meg-
lepetést, hiszen a kétüléses repülőgép számára a 80 LE-s maximális 
teljesítményű motor egy órás tiszta repülési időt biztosított mindössze 
117 kg (100 kg-os akkumulátor és 17 kg-os villanymotor) hajtási egy-
ség tömege mellett. 

 

 

4. ábra. Epos, tisztán elektromos hajtású repülőgép 1 óra repülési 
idővel 
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Szintén meglepetésként jelent meg az elektromos meghajtású sár-
kányrepülőhöz és siklóernyőhöz használható hátimotor is. A repülés 
szabadsága, a csönd és a természet közelsége, az irányíthatóság és 
rugalmas felhasználás, valamint a nagyobb berepülhető távolság el-
lentétesek egymással. Ezen a területen az elektromos hajtás fontos 
előnyt mutat a zajszint csökkentésével. A szükségszerűen „bekap-
csolható tolóerő” könnyű repülést, a behajtható légcsavar pedig a 
korábbi konstrukciókkal szemben a biztonsági rácsozás hiányában 
alacsony ellenállást eredményez.  

 

5. ábra. Elektromotorral hajtott siklóernyő és sárkányrepülő9 

Hasonló meghajtási rendszerben az Airbus Group 2014-ben a ber-
lini légikiállításon bemutatta az első csőlégcsavaros tisztán elektro-
mos meghajtású repülőgépet, az E-FAN-t. A két darab, egyenként 30 
kW-os (~40 LE), törzsön kívülre elhelyezett villanymotor közel egy 
órán keresztül képes a levegőben tartani a repülőgépet, mindenféle 
károsanyag-kibocsátás nélkül. A felszálláshoz a futókereket hajtó 6 
kW-os (~10 LE) elektromotor ad segítséget. Ezen koncepció-
repülőgéppel az Airbus megkezdte a menetelését ahhoz a célhoz, 
hogy 2050-re 70-80 személyes elektromos hajtású utasszállító repü-
lőgépet építsen. [7.] 

                                                           
9
 A szerző saját képei a Friedrichshafen-ben tartott repülőkiállításon 2013-ban 
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6. ábra. A berlini légikiállításon bemutatott E-FAN10 

A 2013-as Friedrichshafen-ben megrendezett kisgépes 
repülőkiállítás a napelemes repülőgépek terén is újat hozott. A PC-
Aero GmbH az Electra One Solar repülőgépét mutatta be, amelynek 
a szárnyfelülete napelemekkel volt borítva. A 300 kilogramm maximá-
lis felszállósúlyú repülőgépet 100 kg-nyi akkumulátor és egy 16 kW-
os (25LE) villanymotor hajtja. 

 

7. ábra. Napelemes, akkumulátoros energiatárolású repülőgépek a 
Friedrichshafen-i repülőkiállításon11 

A Sunseeker Duo (a 7. ábrán jobbról látható) az első kétüléses 
napelemes repülőgép. A segédmotorral szerelt vitorlázógép 22 méter 
fesztávolságú szárnyán helyezkednek el a napelemek, a szárny-, a 

                                                           
10

 http://www.scientificamerican.com/article/impossible-electric-airplane-takes-flight/ 
11

 A szerző saját képei a friedrihshafeni repülőkiállításon 2013-ban 

http://www.scientificamerican.com/article/impossible-electric-airplane-takes-flight/
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törzs- és a farokrészben pedig az akkumulátorok. A 25 kW-os (34 LE) 
elektromotor önálló felszállásra és emelkedésre teszi képessé a 280 
kg üres tömegű gépet. [8.] 

 

 

8. ábra. A Solar Impulse 2 [9.] 

Az Impulse 2 közel 72 méteres szárnyfesztávolsága 270 m2 felüle-
tű napelem telepítését tette lehetővé, így az egy fős személyzet a 
robotpilóta segítségével folyamatos repülésre képes. Az éjszakai re-
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pülés során a 4 darab 41 kW-os akkumulátor, míg nappal a napele-
mek töltik és hajtják a 4 darab 13 kW-os (17,4 LE) villanymotor által a 
repülőgépet. 2300 kg-os tömegével 8500 méteres szolgálati és 12 
000 méteres csúcsmagasságra képes. Habár utazó sebessége 90 
km/óra, de a 36 km/órás felszálló sebessége és a 140 km/órás ma-
ximális sebessége rugalmas repülést engedhet. Az első éjszakán 
átívelő repülés a korábbi típussal 2010-ben történt, a világ számos 
pontját bejárta, és tervezik vele a Föld teljes körberepülését is. 

8. Hibridmeghajtású repülőeszközök 

A villamos hajtású könnyűrepülőgépek növekvő száma jól mutatja 
az elektromos meghajtási rendszer iránti megnövekedett érdeklődést. 
Természetesen a korlátozott hatótávolság és teljesítmény továbbra is 
problémát jelent a tisztán elektromos hajtású könnyűrepülőgépek 
esetében. Ez utóbbi problémakörre is megoldást jelenthet a hibrid 
repülőgép-hajtások alkalmazása, ahol az elektromos hajtásrendszert 
valamilyen belsőégésű hőerőgéppel (gázturbina, dízelmotor, Otto-
motor) kombinálva alkalmazzák. Hibrid meghajtású könnyűrepülőgép 
konkrét megvalósítására napjainkban még csak kevés gyártó vállal-
kozott. 

A napjainkra megépített hibrid meghajtású könnyűrepülőgép-
típusokra az egyik legjobb példa a Pipistrel szlovén cég által fejlesz-
tett, Panthera típusú repülőgép, amely négy utast szállít, 200 cso-
mós (360 km/óra) sebességgel, 1000 mérföldes (1600 km) távolság-
ra, mindössze óránkénti 10 gallonos (38 liter) fogyasztással.[10.] 

 

9. ábra. Hibrid hajtású Pipistrel Panthera repülőgép [10.] 
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A Minnesotai Állami Egyetem és a Bolognai Állami Egyetem közös 
hibrid repülő-meghajtási rendszer fejlesztésére irányuló kutatási prog-
ramja során nem annyira az elektromos repülőgép-meghajtás belső-
égésű hőerőgéppel történő kombinált alkalmazását, mint inkább a 
korszerű turbófeltöltött dízelmotorok elektromos segédhajtással törté-
nő kiegészítését tűzte ki célul. [17, 18.] A program során tehát egy 
elektromos meghajtás, illetve belsőégésű hőerőgépes (dízelmotoros) 
meghajtás kombinációján alapuló hibrid repülőgép-meghajtási rend-
szer került kialakításra. A gépjárműiparban már széles körben alkal-
mazott hibridgépkocsi meghajtású rendszerektől eltérően az akkumu-
látorok tömegének aránya a repülőgépes hibridrendszerben jóval ala-
csonyabb a gépkocsikban alkalmazott rendszerekénél. Ennek követ-
keztében korlátozott az elektromos meghajtás alkalmazásának időbe-
lisége is, amely elsősorban a repülőgép felszálló üzemmódjára, 
egyes aktív manőverszakaszokra, illetve a vész-üzemmódra szorít-
kozik. Az elektromos hajtás mint egy rásegítő rendszer dolgozik az 
alap, dízel meghajtásra.  

Az amerikai-olasz egyetemi kutatócsoport tevékenysége során 
eredetileg gázturbinás könnyűrepülőgépből, illetve könnyűhelikopter-
ből alakítottak ki olyan korszerű gépjármű dízelmotorral felszerelt re-
pülőeszközt, amelynél a beépített dízelmotor csúcsteljesítményét az 
elektromos segédhajtás beépítése teszi a gázturbinás meghajtási 
rendszer csúcsteljesítményével azonossá. Habár a beépített gépjár-
mű dízelmotorok fajlagos tömeg-teljesítménymutatói rendre kedvezőt-
lenebb értéket mutatnak a gázturbinákénál, ezt jelentős mértékben 
ellensúlyozza a dízelmotorok azonos hatótávolságnál jelentkező 
mintegy feleannyi üzemanyag-fogyasztása. Az 1000 LE (740 kW) 
teljesítmény alatti gázturbinák effektív hatásfoka ugyanis – tekintve, 
hogy a gázturbinák hatásfoka nagymértékben függ a hőerőgép mére-
tétől – meglehetősen kedvezőtlen, és ebben a kategóriában messze 
alatta marad a korszerű turbófeltöltéses dízelmotorok gazdaságossá-
gának. Az amerikai-olasz dízel-elektromos meghajtások beépítése 
során a dízelmotorok jelentősen alacsonyabb fajlagos üzemanyag-
fogyasztása következtében az üzemanyag tömegének és térfogatá-
nak közel 50%-os csökkenése tette lehetővé, hogy a teljes hajtáslánc 
(erőforrás+üzemanyag) tömege a dízel-elektromos hibridmeghajtás 
esetében se haladja meg a gázturbinás meghajtás tömegének és 
térfogatának értékeit.  

Az amerikai-olasz egyetemi kutatócsoport kísérletei során alkal-
mazott elektromos meghajtást az autóipar versenysport szektorából 
vették át. A rendszer össztömege 26 kg, maximális teljesítménye 80 
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LE (60 kW), amelyet mintegy 7 sec időtartamban képes kifejteni (ki-
sebb teljesítménnyel hosszabb ideig is üzemelhet). A 600 V feszült-
ségen üzemelő váltóáramú rendszer hatékonyan alkalmazható a re-
pülőgép felszálló teljesítményének növelésére, illetve – a dugattyús 
hőerőgép esetleges meghibásodása esetén – önálló vészüzemi haj-
tásként is. Az elektromos energia tárolása lítium-ion rendszerű akku-
mulátorban történik. A könnyűrepülőgépek gázturbinás, illetve Otto-
motoros hagyományos meghajtási rendszereit jelenleg is kiegészíti 
egy generátor, egy indítómotor, továbbá az indítómotor működtetésé-
hez szükséges akkumulátor. Az olasz-amerikai kutatócsoport felhívja 
a figyelmet arra, hogy az általuk alkalmazott elektromos segédhajtási 
rendszer nem csak a dízelmotor csúcsteljesítményét képes megnö-
velni (korlátozott ideig), hanem a segédhajtás „reverzibilis üzemre is 
képes elektromos motorja generátorként is üzemel, egyúttal indítómo-
torként is rendelkezésre áll.” [17, 18./1. o.] A repülőgép dízelmotor 
támogatására felépített elektromos segédhajtás ilyen módon nem 
csak a dugattyús hőerőgép csúcsteljesítményének növelésére képes. 
A kettős üzemű, indítómotor-generátorként funkcionáló meghajtás 
felhasználásával csökkentette a könnyűrepülőgép fedélzetén működő 
forgó villamos gépek számát, csökkentve a fajlagos tömegét.12  

Az amerikai-olasz kutatócsoport elvégezte egy Pilatus PC-6/B2 
típusú légcsavaros-gázturbinás könnyűrepülőgép átalakításának 
tervezését dízel-elektromos hibridhajtásúra. A repülőgép eredeti 
üzemanyagtartálya 515 kg kerozin tárolását tette lehetővé. Az eltávo-
lított P&W PT6A-27 légcsavaros gázturbina 680 LE (500 kW) telje-
sítményű, 153 kg szerkezeti tömegű hajtómű volt. A helyette beépített 
dízelmotor 600 LE (440 kW) teljesítményű, amelyet a 80 LE teljesít-
ményű elektromos segédhajtás tesz a gázturbinával azonos felszálló 
teljesítményűvé. A gázturbinás Pilátuséval azonos hatótávolság el-
éréséhez a hibridhajtás esetében mindössze 250 kg kerozinra van 
szükség, ami 265 kg tömegcsökkenést eredményez. Azonban a dí-
zelmotor 300 kg-os tömege közel kétszerese a gázturbináénak (153 
kg), így a repülőgép felszálló tömege 103 kg-mal csökken a gázturbi-
nás alapváltozathoz képest. A felszálló tömeg csökkenése, továbbá 
az elektromos segédhajtás pozitív dinamikai jellemzői következtében 
az eredetileg 440 méteres felszálló úthossz 330 m-re csökkent, ami a 
katonai szempontból különösen fontos STOL felszállási tulajdonságot 
biztosít a hibrid könnyűrepülőgép számára. 

                                                           
12

 Az indítómotor generátorok alkalmazására már a korábbi évtizedek konstrukciós 
gyakorlatában is számos példát találhatunk a repülőiparban, pl.: Mi-8, MiG-21. 
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Az amerikai- olasz egyetemi kutatócsoport elvégezte egy Agusta-
Bell AB 212 típusú könnyűhelikopter átalakításának tervezését is 
hibrid (dízel-elektromos) meghajtási rendszerre. A helikopter 2 db 170 
kg szerkezeti tömegű P&W PT6T-3B gázturbinája egyenként 765 LE 
teljesítmény leadására képes. A megkövetelt hatótávolság teljesíté-
séhez a helikopter üzemanyagtartályaiban eredetileg 720 kg kerozint 
tároltak. A dízelmotorok beépítése következtében – azonos hatótá-
volság mellett – mindössze 360 kg kerozinra van szükség, ami elmé-
letileg 360 kg tömegcsökkenést eredményez. Azonban a beépített 2 
db 600 LE (440 kW) teljesítményű 300 kg tömegű turbó-dízel motor – 
a 2x80 LE teljesítményt biztosító elektromos hajtással együtt – ösz-
szességében egyenként 340 kg tömegű, ami meghaladja a gázturbi-
nák szerkezeti tömegét. Összességében, az átalakított helikopter 
hasznos terhelhetősége 93 kg-mal csökkent, ami a szállítható szemé-
lyek számának (14 fő) egy fővel történő csökkentését eredményezte. 
A repülőgép-átalakításhoz képest különbségként jelent meg a heli-
kopterszerkezetbe beépített tengelykapcsoló, amely indításkor a di-
namikus terheléseket csökkenti. A hasznos terhelhetőség tekinteté-
ben mutatkozó hátrányt a gyakorlatban jelentős mértékben ellensú-
lyozta a helikopter rotorjával immár nemcsak gázdinamikai kapcso-
latban álló dízelmotor fokozott reagáló-képessége és kisebb üzemi 
zaja. [17, 18.] 

 

10. ábra. A Minnesotai Állami Egyetem és a Bolognai Állami Egyetem 
közös fejlesztési programjában alkalmazott hibrid repülő-meghajtási 
rendszer elemei: belsőégésű motor, elektromos motor-generátor, ve-

zérlő elektronika, lítium-ion akkumulátor 
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A katonai alkalmazás tekintetében fontos jellemzője a dízel-
elektromos hibridrendszernek, hogy az átalakítás eredményeképpen 
létrejött hibridüzemű könnyűrepülőgép – az eredeti gázturbinás típus-
sal összevetve – az erőforrás harci sérülésállósága (repesz, lövedék 
ellen) jobb. Hő- és zajkibocsátása – ezáltal felderíthetősége - jelentő-
sen csökkent, emellett az üzemanyagtartály térfogatának jelentős 
csökkenése is növeli a harci túlélőképességét. Polgári alkalmazás 
vonatkozásában jelentős előnye a dízel-elektromos hibrid repülőesz-
közöknek, hogy jelentősen kisebb üzemanyag fogyasztásuk követ-
keztében károsanyag-kibocsátásuk mértéke is jelentősen csökken. 
Igaz ugyan, hogy ez a tulajdonság elméletileg az 1000 LE alatti gáz-
turbinák csupán dízelmotorokkal való felváltása esetén is jelentkezne, 
azonban – amint azt az amerikai-olasz kutatócsoport eredményei is 
bizonyítják – az elektromos segédhajtás többlet-teljesítménye nélkül 
a dízelmotor nem képes elérni a gázturbina teljesítményszintjét.  

A fenti példák ellenére azt mondhatjuk, hogy szemben az autóipar-
ral, a repülésben a tisztán elektromos- vagy hibridhajtások eddig nem 
hoztak számottevő eredményeket. Ennek döntő oka lehet a repülés-
ben, annak jellegéből adódó szerkezeti tömeg-probléma, illetve az 
üzemeltetési forma, ahol üresjárati idő (városi közlekedés) lényege-
sen kevesebb van. A repülőgép minimális sebesség alatti tartománya 
teljes egészében kiesik, ami a gépjárműves hibridhajtások legjelentő-
sebb üzemterülete. A lejtmeneti visszatermelés lényegében nem 
használható, hiszen ezzel a siklási képesség jelentősen romlana. 

Az autós és a repülőgépes hibridhajtás azonos elveken működik, 
de a két terület sajátosságai különböznek. A különbség egyrészt a 
magasság miatt és annak változásából, illetve a repülési feladat jel-
lemzőiből adódik. A repülési magasság változásával a légkör nyomá-
sa, sűrűsége, hőmérséklete is változik. A levegő nyomása 1000 mé-
teren a tengerszintinek a 89%-a, 5500 méteren az 50%-a, míg 10.000 
méteren csak a 26%-a. A belsőégésű motorok teljesítménye lénye-
gében ennek megfelelően csökken emelkedés közben. Az elektro-
mos hajtás teljesítménye nem függ a magasságtól, így a repülőgép 
csúcsmagassága növelhető, ami a légellenállás csökkenésével to-
vábbi teljesítmény-igény csökkenést jelent. 

 A repülésben felhasznált hibridhajtásoknak fontos előnye lehet a 
fő meghajtó egység fajlagos fogyasztásának optimalizálása. A szük-
séges teljesítményt az elektromos hajtással kiegészítve a hőerőgép 
fogyasztása a minimális fogyasztási zóna közelében tartható.  



 112 

 

11. ábra. Az Audi 6.0 TDI motor teljesítmény-, nyomaték-, fo-
gyasztás-diagramja  

A 11. ábrán egy dugattyús motor fogyasztási viszonyainak változá-
sa látható a fordulatszám és a terhelés függvényében. Látható, hogy 
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15-20%-os, de egyes esetekben akár 50%-os eltérés is lehet a fo-
gyasztásban az egyes üzemmódok között. A kiegészítő elektromos 
hajtás segíthet a szükséges teljesítmény biztosításában, miközben a 
dízelmotorral optimális fogyasztási viszonyokat lehet megközelíteni. 

Az energiatároló egységek gyártásánál, alkalmazásánál felmerül a 
ritka fémek bányászati, ellátási problémáinak kérdése. Az eladási 
darabszám miatt az autóiparral szemben a repülés jóval kevesebbet 
használ, illetve a költségekre kevésbé érzékeny. 

9. A katonai repülésben rejlő hibridmeghajtási lehető-
ség 

A hibridhajtás repülésben való felhasználása egyelőre erősen limi-
tált. A katonai repülés azonban a polgári felhasználási környezethez 
képest annyi eltérést mutat, amiben érdemes egyéb lehetőségei után 
is kutatni. Kézenfekvő ötletként adódik a tábori-, illetve szükségrepü-
lőtérről üzemelés megkönnyítése, hiszen önálló földi táplálást nem 
igényel. A hatalmas elektromos akkumulátoroknak köszönhetően a 
fedélzeti rendszerek motorindítás nélküli működtetéséhez a saját há-
lózat használata elégséges. Az ismételt hajtóműindítások, a műszaki 
karbantartás alatti több órás javítási- és rendszerellenőrzések, a téli 
fűtés, az előmelegítés és a nyári fülkehűtés teljesen autonóm módon 
megoldható, külső áramforrást nem igényel. 

A katonai repülésben előforduló üzemmódok szükségszerűen az 
optimális terheléstől, fordulatszámtól tartós és lényeges eltérést hoz-
hatnak. A hibridhajtás teljesítmény rásegítésével, illetve az energia- 
visszatáplálással az optimális üzemmódhoz közel tudja tartani a bel-
sőégésű motort. Az adott feladathoz igazodva felderítési, járőrözési, 
várakozási légtérben az eltöltött idő az elsődleges szempont, így kis 
sebességgel, a motor alacsony terhelése mellett kerül felhasználásra. 
Ilyenkor az elektromotor teljes egészében átveheti a hajtást, vagy az 
akkumulátorok töltésére is fordítható a rendelkezésre álló teljesít-
mény.  

A tömeg-teljesítményben megjelenő jelentős növekedés reálisan 
lehetővé teszi a hibridegység forszírozott üzemmódját, csúcsra-
járatását. A megjelent többletteljesítmény lerövidíti a felszállási út-
hosszt. A polgári életben az adott hosszúságú felszállóhelyről történő 
üzemelés biztonságát növeli, míg katonai léptékekben egy adott, ki-
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választott szükségrepülőtér (közúti útszakasz) kiválasztását befolyá-
solja. A forszírozott üzemben a rövid ideig megjelenő teljesítménytar-
talék jelentős katonai előnyöket hozhat a maximális sebesség növe-
lésével. Az ellentevékenységgel terhelt terület elhagyása, a repülő-
gépről kezdeményezett támadáshoz való gyorsítás, a légi manővere-
zésben megjelenő sebességtartomány növelése, illetve az őrjárato-
zásból a beavatkozásig szükséges idő lerövidítésének kiváló megol-
dása lehet egy elektromos segédhajtás. 

Egy könnyű többcélú repülőgép (felderítő, szállító, csapásmérő) 
esetén a műveleti területek felett végzett tevékenység során kiemelt 
fontossággal jelenik meg a repülőgép-meghajtás rendszerének dupli-
kálása, multiplikálása, a multiplikált rendszerek egymástól magas 
szintű függetlenítése. Az ellenséges tevékenységből származó sérü-
lések a magas műszaki megbízhatóságú rendszerek többszörözését 
is megkívánják. 

A hibridhajtás egy magas függetlenséggel rendelkező hajtást több-
szöröző rendszer, amellyel az egy belsőégésű motorral rendelkező, 
elektromos hajtással kiegészülő egység is többmotoros üzeműnek 
tekinthető. A fő meghajtáslánc meghibásodása esetén a párhuzamos 
rendszert akár 30 percen keresztül üzemelve, a kritikus területet el-
hagyva, megfelelő leszállóhely kiválasztásával jelentősen javítja a 
repülőgép és személyzetének túlélési esélyeit. Hibridmeghajtásról 
lévén szó, teljesen különálló rendszert üzemeltetve az energiatárolás 
alapja is eltér, tehát egy hajtóanyag hibájából, elfolyásából adódó 
meghibásodás vagy a tartályok sérülése sem vezet teljes üzemképte-
lenséghez. 

A katonai felhasználásban a nagy tömegű és térfogatú akkumulá-
torok az ellentevékenységből származó sérülések csökkentésére, 
úgynevezett árnyékolásra is kiválóan felhasználhatók. Adott esetben 
a különösen érzékeny területeket nem feltétlenül kell páncélozással 
védeni, mert szerkezetileg megoldható a kisebb műszaki kiesést oko-
zó akkumulátorokkal való védelmük is.  

A katonai alkalmazás során jelentős előnyt ad az alacsony zajszint, 
amely az elektromos és az emberi felderíthetőség terén kedvező fel-
tételeket teremt. Ellenséges terület felett, a frontvonal átlépésénél, a 
felderítendő területek felett az elektromos hajtást kihasználva a zaj-
szint időlegesen közel a felére, harmadára csökkenthető. A felderít-
hetőség csökkenésével természetesen az ellentevékenységnek a 
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mértéke is jelentősen csökkenhet, a feladat végrehajtásának esélye 
pedig nőhet. 

Az elektromos hajtás alkalmazása a hőkibocsátás csökkenésével 
jár, ez jelentősen rontja az ellenség felderítési és a rakéta célraveze-
tési esélyeit. (Egy esetleges radarbesugárzás vagy rakétaindítás ese-
tén az automatikus tolóerő-szabályzás a motor teljesítményét csök-
kenti, vele azonos időben az elektromos hajtás terhelését pedig a 
szükséges mértékig növelheti.) A hőrávezetésű rakéták találati való-
színűsége ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető. 

Összefoglalva 

A fizikai törvényszerűségek alapján láthatjuk, hogy a fosszilis hor-
dozókban tárolt energiasűrűség jóval magasabb, mint az elektromos 
tárolókapacitások által nyújtotta lehetőségek. Ennek megfelelően a 
következő évekre, évtizedekre prognosztizálhatóan a hibrid repülő-
gépek térnyerése, tömeges elterjedése nem várható, viszont vegyes 
alkalmazásuk a közlekedés és a hadipar számos területén új lehető-
ségeket nyit. Gépjárművek fejlesztésében jelentős hatásfok-
növekedés, fogyasztás-csökkenés volt megfigyelhető, és ez várható 
a későbbiekben is. A környezettudatos életvitel további inspirációt 
adhat az egyénnek és az állami szereplőknek a hibridhajtások hasz-
nálatában, támogatásában. A személygépjárművek területén a du-
gattyús motorok hátrányainak kiküszöbölésénél egy elektromos ki-
egészítő hajtás relatív hatásfok-növekedést jelent. A hagyományos 
motorok kis fordulatszámon való nyomaték-szegénységét és a városi 
közlekedés üresjárati idejét a villanymotoros hajtás ellensúlyozhatja, 
kiegészítheti. A személygépjárműves használatban problémaként 
merül fel az energiatárolás, szerkezeti bonyolultság, előállítási ár, a 
ritka fémek tömeges elérhetőségének kérdése. Az energiatárolás mai 
és közeljövőben létező technológiájával kapcsolatos probléma csak 
jelentős tömegnövekedéssel oldható meg.  

A repülésben való tömeges elterjedésnek tehát ez az első számú 
korlátozója, de mára annak a határára értünk, amikor még rossz ha-
tékonysággal, de már a repülésben is felhasználhatóvá vált a hibrid-
hajtás. A fejlesztési tendenciáknak megfelelően a berendezések tö-
mege csökkenni fog, a légi felhasználás lehetőségei pedig javulni 
fognak.  
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A katonai repülésben a hibridhajtások felhasználása már napjaink-
ban is olyan előnyöket képes felmutatni, ami egyes esetekben jó le-
hetőségeket, új fejlesztési irányokat adhat. Ilyen lehet a tábori üzeme-
lési autonómia, az egymástól teljesen független multiplikált hajtási 
rendszer, illetve az alacsony felderíthetőségi zajszint és 
hőkibocsátás. 
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