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Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

Napjai k a  a fe tartható fejlődés fogal a leggyakrabban a környezeti fenntarthatóság 

fogal ához kap solódik, a el ek élja a ter észeti erőforrások egőrzése és alter atív 
villamosenergia-források kifejlesztése a környezetszennyezés és a környezet károsításának 

csökkentése mellett [1]. E tekintetben a vitathatatlan igazság az, hogy változásokra van szükség 

a a , ahog  az e erek ter elik és fog asszák az e ergiát. Az EU által kí ált jövedel ező összegek, 
amit a   HORIZON 2020 keretprogramon keresztül [3], valamint az éghajlatváltozásról szóló legutóbbi 

párizsi megállapodás [2] világos stratégiai elképzelést közöl arról, hogy mit kell elérni, de nem mondja 

meg hogyan kell ezt megtenni. 

Az elektro os jár ű EV  az e ergiahatéko  és ala so  szé -dioxid-kibocsátású 

technológiák egyik legfontosabb példája [4, 5, 6, 7].  Nem csak az EV hajtás simább és gazdaságosabb, 

i t a első égésű otor elle párja, de re delkezik eg  külö  akku ulátorral, a el  képes tárol i az 
elektromos áramot. Elméletileg ez nagyon izgalmas lehet, mert az EV akkumulátor biztosítja az EV-ek 

használatát nemcsak az utazáshoz, hanem a többlet villamos energia tárolásához is, ami általában 

akkor történik, amikor a szélturbina többet termel, mint a felhasználók (pl. Ipari és lakossági). 

Úg  tű ik, eg  EV világos g őztes i de  területen. A jelenlegi gyakorlatban azonban ez nem 

íg  va . Ko ol  ösztö zők élkül az elektro os jár űvek gazdasági hasz a ég i dig kétséges. 
Annak ellenére, hogy az EV-k az úgynevezett nulla kipufogógáz-kibocsátással rendelkeznek, a villamos 

energia nagyrészt fosszilis tüzelőa agok ól szár azik. Az EV-ek energiatakarékos tárolására 

vonatkozó potenciális alkalmazásait még meg kell vizsgálni a költséges akkumulátor és a töltési 

i frastruktúra hiá a iatt. Íg  a jövő e ergiare dszerei sok IKT-alapú innovációt igényelnek az EV-k 

által felvetett kihívások leküzdése érdekében. 

Öt INNOSOC hallgató, akiket két INNOSOC oktató felüg el, eg ütt űköd ek a ak 
megválaszolásában, hogy az IKT és az EV-k i ovatív összekap solása hog a  járulhat hozzá a jövő 
fenntartható energiarendszereinek kiépítéséhez. Ezeket a tevékenységeket az ERASMUS + kevert 
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mobilitás részeként végzik, és az INNOSOC Zágrábi 2016-os űhel é e  . április végé  
véglegesítik. 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

Az úgynevezett E erg  Challe ge élja a hag o á os és az idősödő e ergiare dszerek 
eg ízható és verse képes e ergia re dszerek felé törté ő átalakítása.  E ek a re dkívül 

o olult pro lé á ak az eg re szűköse  erőforrásokkal, az eg re övekvő e ergiaigé ekkel és az 

éghajlatváltozással kell szembenéznie.  

Az elektro os jár űvek szorosa  kötőd ek a HORIZON  ko krét éljaihoz és kutatási 
területeihez. Külö öse  az elektro os jár űvek re dkívül hatéko  gépek, a el ek sökke tik az 
energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást. Mivel mobil energiaforrások, az elektromos 

jár űvek, a egfelelő politikák és ösztö zők eg üttese  elősegítik az ala so  költségű, ala so  
szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátás befogadását. Az EV üzletágban érdekelt energiaipari 

vállalkozók például töltő ere dezések  erőteljes dö téshozatalra például árképzési politikákra  és 
közvélemény-elkötelezettségre (például az EV-tulajdonosi díjszabási rugalmasságra) szükség van a 

piaci felvétel elérése érdekében. Mindezek ellenére az elektro os jár űvek területé  új is eretekre 
és te h ológiákra va  szükség a fel erülő ehéz pro lé ák [ ] kezelésére a jövő 
energiarendszereiben. 

 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

Míg a hag o á os autókat elsősor a  az utazásra hasz álják, az elektro os jár űvek ek 
potenciálisan sokkal több alkalmazása lehet és következésképpen sokkal szélesebb pozitív hatással 

lehet ek az e erek életére.  Például az elektro os jár űvek ek, a u kahel re vag  a 
bevásárlóközpontokba való ingázáso  kívül pote iálisa  erő űvekké t is hasz álhatok a vehi le-to-

ho e te h ológiá  keresztül [ ]. Lé egé e  az elektro os jár űvek ek eg szerre e ergia 
ter elők, és fog asztók vag is a fog asztók  e ergiaellátása. Valójá a  az elektro os jár űvek 
in ovatív sze po tja eghaladja a te h ikai fejlődést. Az e ergetikai vállalkozók, vala i t a politikai 
döntéshozók pozitív hozzájárulása, képesek kiterjeszteni üzleti tevékenységüket töltési 

infrastruktúrákkal. Annak érdekében azonban, hogy odaérjünk, évekig elkötelezett innováció áll 

előttü k. 
Az esetta ul á  lelkese  várja a külö öző országok ól és kultúrák ól szár azó 

résztvevőket. Az i terkulturális ko u iká ióra szükség va  a ak egvitatására, hog  a külö öző 
területekről érkező e erek it go dol ak, és mit tesznek a változó energiatájkép. A nukleáris 

e ergia Né etország a  való rossz hír eve, a orvégiai EV egvásárlásá ak jövedel ező ösztö zői 
és a szé alapú erő űvekkel kap solatos tiltakozások Horvátország a  sak éhá  példája arra utal, 
hogy az energia érzelmi állapotának fokozásának vagyunk tanúi.  

Végül a ai elektro os jár űvek ek re dkívül kifi o ult gépek. Várható, hog  a 
közeljövő e  tö  illiárd gép lesz össze kap solva az IKT eszközeivel, eleértve az elektro os 

mailto:innosoc@fer.hr
http://sociallab.education/innosoc/


                                         
 

 

- 3 - 

 
 

University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing 

Unska 3, HR-10000 Zagreb, Croatia 

e-mail: innosoc@fer.hr; web: http://sociallab.education/innosoc  

jár űveket is. A hag o á os e ergiare dszerekkel elle tét e  a jövő e ergiare dszere kétirá ú 
e ergia ára lást és ko u iká iót igé el a ter elők és a fog asztók között. Az i tellige s 
gépjár ű-alkalmazások, a töltési infrastruktúrával és számos más innovatív alkalmazással való 

kölcsönhatás csak kis példák, amelyek igazolják, hogy az IKT-szempont az EV alkalmazások egyik 

sarokköve. 

 

Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

  Jár ű ta o ó ia: il e  típusú jár űvek létez ek például EV, BEV, ICV, FCV, PHEV ? 
Is ertesse az elő eit és hátrá ait például e ergiahatéko ságát  i deg ik szá ára. 

 Hogyan befolyásolják az EV-k a fe tartható fejlődés háro  pillérét: a gazdaságot, a 
környezetet és a társadalmi közösséget? 

 Mi a globális EV piaca (tekintettel a következőkre: értékesítés, akku ulátor költségek, 
ösztö zők, épszerű autók st .  Állapotát? 

 Hog a  hasz álja az EV tulajdo os autóját teki tettel az következőkre: kereslet töltés , 
tipikus utazási minták)? 

 Mi az állapot az EV töltési infrastruktúrában teki tettel az következőkre: töltő típusok, töltők 
szá a épszerű országok a ? 

 Milyen szerepet játszik az IKT az EV-kben (például autós alkalmazásokban, kommunikáció a 

töltési infrastruktúrával)? 

 Mit gondol és mit tesz az én országom és kultúrám, és az energiaviszonyok 

egváltoztatásáról például az elektro os jár űvekről és a egújuló e ergiaforrások 
ösztö zéséről, il e  típusú erő űveket hasz ál ak az országo a , st . ? 

 Hog a  tudu k újíta i az elektro os jár űvekkel például a egújuló e ergiaforrásokkal 

való i tegrá ió, i t e ergiatároló re dszer, i tellige s parkoló [ ], jár ű-ottho , jár ű-

hálózat, elektro os töltő vo alak st . ? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

P: előfeltétel; D: kí á atos, de e  ele gedhetetle  

 

 ismeri az IKT legújabb tendenciáit (P);  

 érdeklődés az elektro os jár űvek irá t D ;  
 érdekli a fenntarthatóság (D);  

 kíváncsi és termékeny internetes kutató (D);  

 ismeri az energiarendszereket (D). 

 

Az esettanulmányhoz kapcsolódó ábrák  

 

 

 

1. ábra: Intellige s parkoló, i t az elektro os jár ű ekkel aló i o á ió példája 
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a  

2. ábra A parkolókeret mérete befolyásolja a töltési infrastruktúra tervezését 

 

 

3. ábra: A "Rimac Automobili" horvát vállalat által gyártott "Concept One" 
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