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I. ÖSSZEFOGLALÁS  

A dolgozat témája egy közúton haladó teherautó mögött kialakuló szélárnyék 

hatásának vizsgálata az azt követő személygépkocsi üzemanyag-fogyasztására, 

ugyanis a teherautó mögött kialakuló légörvények befolyásolhatják a teherautót 

követő személygépkocsi légellenállási együtthatóját. 

A vizsgálat egy numerikus áramlástani szoftver, az ANSYS programcsaládba tartozó 

Fluent segítségével történt. A jármű modellje két dimenzióban a személyautó 

középvonalának kontúrja alapján készült. A szoftver alkalmas numerikus módszerek 

segítségével meghatározni a vizsgált jármű légellenállási együtthatóját, amiből 

meghatározható a légellenállásnak a kocsitestre kifejtett ereje, közvetve pedig az 

üzemanyag-fogyasztás változása. A különböző követési távolságok modellezésére 

összesen nyolcféle kétdimenziós geometria készült, melyeket a közúton jellemző 

haladási sebességeken, azaz 50 és 90 kilométer per óra közötti 

sebességtartományban vizsgáltam. 
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II. SUMMARY 

The aim of this thesis is the examination of the effects of a lee behind a truck on a 

following passenger car’s fuel consumption. The vortices behind a truck can 

influence the drag coefficient of a following car. 

The test was conducted with a numerical hydrodynamic software, the Fluent from 

ANSYS. The models of the vehicles were based on their contour and were created in 

two dimensions. The software is able to determine the drag coefficient of the 

numerical surfaces placed in the simulated airflow, then the drag force, and indirectly 

and the fuel consumption caused by the drag, can be calculated. For the modelling 

the different traffic situations, overall eight geometries were created with different 

distances between the vehicles, and each of them was tested with different airflow 

speeds common in road transportation. 

By the result of the examination, both closing the distance between the vehicles and 

increasing their movement speed decreases the drag coefficient and fuel 

consumption of the following passenger car. At the distance of 30 meters and 

travelling nineteen kilometers per hour, the car can save up to 19,15 percent of its 

fuel consumption compared to moving without the truck’s lee. 
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2. JELÖLÉSEK ÉS INDEXEK JEGYZÉKE 

Jelölések: 

cd [-] légellenállási együttható 

Fell N a testre ható légellenállási erő 

v∞ m/s a közeg zavartalan áramlási sebessége 

Ah m2 áramlásirányra merőleges homlokfelület 

ρközeg kg/m3 a közeg sűrűsége 

Re [-] Reynolds-szám 

d m áramló közegbe helyezett tárgy átmérője 

∨ m2/s a közeg kinematikai viszkozitása 

vi m2/s a levegő kinematikai viszkozitása 

ρi kg/m3 a levegő sűrűsége 

Pell W a légáram által a kocsitestre kifejtett teljesítmény 

t100 s a 100 kilométer megtételéhez szükséges időtartam 

E J a légellenállás leküzdéséhez szükséges energia 

V l üzemanyag-mennyiség 

Hüa kJ/kg az üzemanyag alsó fűtőértéke 

ρüa kg/m3 az üzemanyag sűrűsége 

ηm - a motor hatásfoka 

ηh - a hajtáslánc hatásfoka 

cdref - teherautó nélkül szimulált légellenállási együttható 

δcd - szimulált légellenállási együttható-csökkenés 

A mm a személyautó követési távolsága 

   

   

   

 

. 
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3. BEVEZETÉS 

A személygépkocsik egyik fő jellemzője a száz kilométerre jutó átlagos üzem-

anyagfogyasztás. Minél kevesebb üzemanyagot fogyaszt a jármű haladása során, 

annál kevesebb költséggel jár az üzemeltetése, illetve annál kevésbé terheli a 

környezetet, vagyis az üzemanyag-fogyasztás mérséklése az autógyártók és az 

üzemeltetők közös érdeke. 

Az üzemanyag-fogyasztás csökkentésének egyik fontos eszköze a gépkocsi 

légellenállási együtthatójának, ezáltal légellenállásának csökkentése. Ezen a téren 

az elmúlt pár évtizedben nem sikerült a múlt század elején tapasztalthoz hasonló 

mértékű fejlődést elérni, ellenben a közúti árufuvarozásban résztvevő 

tehergépjárművek szélárnyékának kihasználása még nem valósult meg. A 

távolsági árufuvarozás nagy részét lebonyolító teherautók és kamionok jellemzően 

nagy méretűek, egyenletes 80-90 kilométer per óra sebességgel haladnak, 

formájuk miatt haladás közben nagyméretű szélárnyékot hoznak létre maguk 

mögött, így ideálisak a szélárnyékhatás kihasználására.  

Dolgozatom célja, hogy megmutassa egy kamion szélárnyékában autózás hatását 

a mögötte haladó személygépkocsi üzemanyag-fogyasztására, különböző 

haladási sebességek és követési távolságok mellett, numerikus vizsgálat 

segítségével. A járművek kétdimenziós kontúrját felhasználva, azokat egymáshoz 

képest különböző követési távolságokra helyezve numerikus felületeket képeztem, 

amelyeket ANSYS/Fluent programmal szimulált légáramba helyeztem. A program 

által számolt légellenállási együtthatókból meghatározható az elöl haladó 

tehergépkocsi hatása a személygépkocsi fogyasztására. 

Feltételezhetően mind a követési távolság csökkentése, mind a haladási sebesség 

növelése egyaránt előnyös hatással van a teherautót követő gépkocsi 

légellenállására. 
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4. A SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÜZEMANYAGFOGYASZTÁSÁRÓL RÖVIDEN 

4.1. A fogyasztáscsökkentés fontossága 

A ma használatos személygépjárművek túlnyomó többsége belső égésű 

motorral üzemel, a haladásához szükséges energiát benzin illetve gázolaj 

elégetéséből nyerik. A belső égésű motorral működtetett gépjárművek elterjedését 

a folyékony tüzelőanyagok (benzin, gázolaj, E85) számos előnyös tulajdonsága 

segítette elő. Nagy az energiasűrűségük, alkalmazásukkal kis térfogaton és 

tömegen igen sok energia tárolható - egy ötven literes üzemanyagtank akár ezer 

kilométer megtételére is elegendő lehet. Tárolásuk (például az elektromos 

árammal ellentétben) nem igényel különleges technológiát és drága anyagokat. A 

kőolaj az elmúlt évszázad egyre intenzívebb felhasználása ellenére még mindig 

nagy mennyiségben rendelkezésre áll, a gépjárműveket kiszolgáló kúthálózat jól 

kiépített. 

A tagadhatatlan előnyök ellenére a belső égésű motorok komoly hátrányokkal is 

bírnak. Termikus hatásfokukat még laboratóriumi körülmények között is nehéz 

50% fölé emelni, ami azt jelenti, hogy a felhasznált tüzelőanyag elégetése során 

felszabaduló hőenergia csak egy kis hányada hasznosítható mechanikai 

munkaként. A motorok kipufogógáza az elégetett üzemanyag mennyiségével 

egyenes arányban tartalmaz üvegházhatású szén-dioxidot, és más, egészségre 

káros anyagokat. A felhasznált üzemanyag drága, ezen felül az egyes államok 

eltérő módon, de általánosan magas adóterhekkel sújtják, így a belső égésű 

motorokkal szerelt gépjárművek üzemeltetése drága. Mind a gépjárművet vásárlók 

környezettudatossága, mind pedig a várható üzemeltetési költségek 

szempontjából komoly jelentőséggel bír a személygépkocsik száz kilométerre 

számított, szabványos körülmények között mért üzemanyag-fogyasztása, illetve 

ennek minél alacsonyabban tartása.  

 

A fentiek alapján látható, miért közös érdeke mind a gyártónak, mind az 

üzembentartónak a minél kisebb üzemanyag-fogyasztású járművek fejlesztése, 

gyártása, és takarékos használata. 
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4.2. A gépjárművek energiafelhasználása menet közben 

Egy személygépkocsi haladásához szükséges energia a következő 

részfolyamatok energiaszükségletét fedezi, azaz: 

- A motor és a hajtáslánc súrlódásának energiaszükséglete. Minél nagyobb 

sebességgel halad a jármű illetve minél magasabb fordulatszámon pörög a 

motor és az erőátvitel, annál erőteljesebb a hajtásláncban található fém 

alkatrészek súrlódása. Ez a súrlódás energiaveszteség, melyet az 

üzemanyag elégetéséből nyert energia fedez. 

- A megközelítőleg egy-másfél tonna tömegű gépjárművek utazósebességre 

történő felgyorsítása sok energiát vesz igénybe, míg fékezéskor ezt 

lényegében hővé alakítja a jármű üzemi féke. Az újabban elterjedő hibrid 

járműveken fékezéskor a haladási energiát visszatáplálják a jármű 

elektromos rendszerébe, csökkentve ezzel az indulás-megálláskor fellépő 

veszteségeket.  

- A belső égésű motorok termikus hatásfoka alacsony, a felhasznált 

üzemanyag energiatartalmának mindössze 20-30%-a hasznosul 

ténylegesen, mint mozgási energia. Minden autógyártó igyekszik 

maximalizálni a belső égésű motorok termikus hatásfokát, optimalizálni az 

égésfolyamatot. Ennek eszközeiként napjainkban igen elterjedt például a 

változó szelepvezérlés, a közvetlen üzemanyag-befecskendezés és a 

turbófeltöltő használata. 

- A fedélzeti rendszerek működtetése energiát emészt fel. Ezek lehetnek 

többek között a légkondicionáló berendezés, a jármű világítása, a beépített 

rádió vagy a fedélzeti elektronika stb. energiaszükséglete. 

- A sebesség növelésével egyre nagyobb szerepet kap a jármű 

légellenállása, A személygépkocsinak haladás közben meg kell küzdeni a 

körülötte áramló levegő a gépkocsit lassító hatásával. Minél gyorsabban 

halad a jármű, illetve minél kevésbé áramvonalas, annál nagyobb erőhatást 

fejt ki rá a közegellenállás. A személygépkocsik sebességét az 

eladhatóságuk miatt nem célszerű csökkenteni, ezért az elmúlt 

évtizedekben komoly fejlesztési területté vált az egyre áramvonalasabb 

gépkocsiformák kialakítása. 
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4.3. A légellenállási együttható fogalma 

A légellenállási együttható egy dimenzió nélküli arányszám, a testek 

aerodinamikai hatékonyságának jellemzője. Betűjele cd. Megmutatja, hogy milyen 

az összefüggés az adott test formája, és azt az áramló közegben érő, a haladási 

irányával ellentétes irányú erőhatás között. Az azonos sebességű és 

homlokfelületű, ám eltérő légellenállási együtthatóval rendelkező testekre ható 

légellenállási erő a légellenállási együttható értékével egyenesen arányos. A 

légellenállási együttható kiszámítására szolgáló képlet: 

 

𝑐𝑑 =  
2 ∙  𝐹𝑒𝑙𝑙

𝑣2 ∙ 𝐴 ∙  𝜌𝑘ö𝑧𝑒𝑔
 1. 

 

cd a légellenállási együttható [-], Fd a közeg által a testre kifejtett erő áramlásirányú 

komponense [N], v a közeg zavartalan áramlási sebessége [m/s], A a közeg 

áramlásirányú keresztmetszete [m2], valamint ρközeg a közeg sűrűsége [kg/m3]. 

Egy, az áramlásba merőlegesen beállított síklemez cd értéke 1 körüli, egy gömbé 

0,5 és 0.3 közötti, áramlási sebességtől függően, míg az aerodinamikailag közel 

tökéletes cseppformáé 0,2-0,05 közötti. [1] A légellenállási együttható egy adott 

geometria mellett sem állandó, függ a megfúvási sebességtől. Az autógyárak 

általában autópálya-tempónál (~130 kilométer per óra) mérik a cd értéket, amitől 

országúti haladás esetén enyhén eltérhet a valós légellenállási együttható. [2] 

A légellenállási együttható tehát nagyban meghatározza a járműre menet közben 

ható légellenállási erő nagyságát, ezzel együtt pedig a jármű elérhető 

végsebességét és üzemanyag-fogyasztását.  

4.4. A személygépjárművek légellenállásának fejlődése az elmúlt száz 
évben 

A gépjárműgyártás kezdetén, a XX. század elején még sem az úthálózat, sem 

a belső égésű motorok műszaki fejlettsége nem tette lehetővé a nagy 

teljesítményű, nagy sebességre képes gépkocsik gyártását, így a járművek 

áramvonalazása sem volt lényeges. Jó példa erre az 1909 és 1927 között gyártott 

Ford T modell. A jármű dobozformájú, légellenállási együtthatója igen magas, 2.1 

körüli. [3] 
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4.1. ábra, 1917-es, zárt kabinnal szerelt Ford T-modell2 

Az 1920-as évektől, eleinte a korszak Grand Prix versenyautóin, majd a 30-as 

évektől a személyautóin is megjelent a minél áramvonalasabb karosszériára való 

törekvés: a döntöttebb hűtőmaszk, a kerekek áramvonalas burkolata, valamint a 

gépkocsi hátsó részének cseppszerű kialakítása. Ekkoriban ez még jellemzően 

nem az üzemanyag-fogyasztás csökkenését, hanem az azonos teljesítménnyel 

elérhető nagyobb végsebesség elérését volt hivatott elősegíteni.  

Az egyre áramvonalasabb autók tervezésében úttörő szerepet játszott Járay Pál. 

Az ő keze nyomát viselő Tatra típusok jellegzetesen csepp alakú, letisztult 

vonalvezetésű, a kerekeket elfedő, a modern gépkocsik között is áramvonalasnak 

számító karosszériával rendelkeztek. Motorteljesítményükhöz viszonyítva a 

korszakban kiemelkedő csúcssebességgel büszkélkedhettek. Járay Pál 

farmotoros, csepp alakú koncepciója nagy hatással volt Ferdinand Porschéra, 

megfigyelhető a Porsche által tervezett Volkswagen Beetle-n, valamint tovább él 

napjaink Porsche 911 sportautóin is. Az alábbi képen látható, Járay által tervezett, 

1934-es gyártású Tatra T77 ma is rendkívülinek számító, 0.21-es légellenállási 

együtthatóval rendelkezett, mindössze 75 lóerős motorjával is 150 kilométer per 

óra csúcssebességet érhetett el.  

                                            
2 Kép az 1917-es gyártmányú Ford T-modellről: http://www.supercars.net/blog/wp-

content/uploads/2016/03/8610721.jpg ; letöltés ideje: 2017.02.10. 

http://www.supercars.net/blog/wp-content/uploads/2016/03/8610721.jpg
http://www.supercars.net/blog/wp-content/uploads/2016/03/8610721.jpg
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4.2. ábra, Tatra 77, 19353 

Az 1960-as évektől az járművek légellenállását már nem csak az egyre 

áramvonalasabb karosszériákkal, hanem az egyre kisebb homlokfelülettel is 

igyekeztek csökkenteni. A korszakban ebben élen járt a Citroen. Az 1970-es SM a 

korszak luxusautói közt viszonylag gyenge, 170 lóerős motorral rendelkezett, 

mégis, alacsony profiljának és mindössze 0,339-es légellenállási együtthatójának 

köszönhetően, piaci ellenfeleinél nagyobb, 220 kilométer per órás végsebességet 

ért el, a többi nagy szedánhoz viszonyítva jóval mérsékeltebb üzemanyag-

fogyasztás mellett. Megfigyelhető az autó alacsony magassága, lapos orra a 

kisméretű hűtőmaszkkal, erősen döntött szélvédője, valamint csepp alakú 

farrésze.  

 

 

4.3. ábra, Citroen SM, 19714 

                                            
3 Kép a Tatra 77 típusról, http://theoldmotor.com/?p=107463; letöltés ideje: 2017.02.10. 

4 Kép a Citroen SM típusról: https://www.classicdriver.com/de/car/citroen/sm/1973/203693; letöltés 

ideje: 2017.02.10. 
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A Citroen SM alapvető formajegyei, úgy, mint a kis hűtőmaszk, az alacsonyra 

húzott orr, a sima vonalvezetés, valamint az erősen döntött szélvédő és hátsó 

ablak, felismerhetőek számos mai, az üzemanyag-fogyasztás csökkentését 

előtérbe helyező autón, mint például a Toyota Prius. A 2016-os Toyota Prius 

légellenállási együtthatója 0.24, amivel a jelenleg gyártott legáramvonalasabb 

személyautók közé tartozik. 

Észrevehető, hogy az 1935-ös Tatra 77 óta a sorozatgyártott személygépkocsik 

légellenállási együtthatója nem tudott érdemben csökkenni. Ennek több oka is 

van. Egyrészt az utasok hosszú távon is kényelmes utazása érdekében nem lehet 

túlságosan ellaposítani az autókat, másrészt pedig ilyen alacsony cd értékeknél 

már olyan apróságok is lényeges szerephez jutnak, mint a lemezek illesztése, az 

autó aljának egyenetlenségei, vagy a kerekek körül fellépő örvények, melyek 

hatásának kismértékű csökkentéséhez is igen drága gyártástechnológiára, vagy 

komoly használatiérték-csökkenéssel járó kompromisszumokra (pl. a jármű 

belteréhez mérten aránytalanul nagy hossz, kényelmetlenül lapos karosszéria, 

stb.) volna szükség. A légellenállási együttható további, nagymértékű csökkentése 

tehát a hagyományos módszerekkel nem, vagy csak nagyon nehezen lehetséges. 

 

A légellenállási együttható azonban tovább csökkenthető, ha az autó egy másik 

jármű mögött, annak szélárnyékában halad, a cd érték ugyanis nem csak a jármű 

formájától függ, hanem az a körül áramló levegő turbulenciájától is. Egy nagy 

tárgy, például egy kamion mögött (annak szélárnyékában) haladva egy 

személygépkocsi légellenállási együtthatója, ezzel együtt az autóra ható 

légellenállási erő, közvetve pedig a gépkocsi üzemanyag-fogyasztása is 

jelentősen lecsökkenhet. Ezt a jelenséget vizsgálom a későbbiekben numerikus 

vizsgálat segítségével. 
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5. ÁRAMLÁSBA HELYEZETT TEST 

Egy folyadékba vagy gázba (jelen esetben levegőbe) helyezett test 

körüláramlása háromféle módon lehetséges: vagy a test mozog az álló közegben, 

vagy a közeg mozog az álló test körül, illetve a kettő kombinációja. Célravezető az 

áramlást a testhez rögzített koordinátarendszerben vizsgálni. Egy áramló közegről 

a vizsgált testre (autóra) az erőhatás a test felületén fennálló nyomás és 

csúsztatófeszültségek egyenetlen eloszlásából adódik. [1] 

Minden valódi, nem súrlódásmentes áramlásban a közegbe helyezett test mögött 

áramlási nyom képződik, melyben mind a sebesség, mind a nyomás jelentősen 

eltérhet a zavartalan áramlásban tapasztalthoz képest. Általánosságban 

elmondható, hogy minél nagyobb a test mögötti áramlási nyom, a testre annál 

nagyobb erők hatnak. Ha a nyomban a közeg áramlása nem párhuzamos a 

zavartalan áramlás irányával, az áramlásba helyezett testre ható erőnek is lesz a 

zavartalan áramlás irányához képest merőleges komponense (pl. repülőgépek, 

versenyautók szárnyai).  

Az áramlásba helyezett testre ható, áramlásirányú erőhatás (közegellenállási erő) 

kiszámolására alkalmas képlet a következő: 

𝐹𝑒𝑙𝑙 =
1

2
∙  𝑣∞

2 ∙  𝜌𝑘ö𝑧𝑒𝑔 ∙ 𝑐𝑑 ∙ 𝐴 2. 

A képletben szereplő mennyiségek és mértékegységek az 1. egyenlettel 

azonosak. 

 

5.1. Hengerről leváló áramlás természete 

Minden áramlás fontos jellemzője a Reynolds-szám, mely alapvetően 

meghatározza az áramlás természetét, laminárisságát, vagy turbulenciájának 

mértékét.  

 

𝑅𝑒 =
𝑣∞ ∗ 𝑑

∨
 3. 

A képletben v∞ a zavartalan áramlás sebességértéke [m/s], d az áramló közegbe 

helyezett tárgy átmérője [m] (ha az áramlás csőben történik, a cső belső 

átmérője), ∨ pedig a közeg kinematikai viszkozitása [m2/s]. 
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Kis Reynolds-értékeknél az áramló közegbe helyezett hengert körülvevő áramlás 

lamináris marad, az áramlást alapvetően a súrlódási erők befolyásolják. Az 

áramlási kép stacionárius, a hengerre ható erő egyenletes nagyságú és irányú. [1] 

 

5.1. ábra, Henger körüli lamináris áramlás, Re < 55 

 

A Reynolds-számot (sebességet) növelve szimmetrikus örvénypár jelenik meg a 

henger hátsó részén. A hengerre ható közegellenállási erő továbbra is egyenletes. 

[1] 

 

5.2. ábra, Az áramlási sebességet növelve a henger hátoldalán stabil örvénypár jelenik meg6 

 

                                            
5 Kép a henger körüli lamináris áramlásról: 

https://math3402thomasblandford.files.wordpress.com/2013/12/15.gif ; letöltés ideje: 2017.02.11. 

6 Kép a henger mögött kialakuló stabil örvénypárról: http://www.rpi.edu/dept/chem-

eng/WWW/faculty/plawsky/Comsol%20Modules/CylinderTransient/CylinderImage.jpg ; letöltés 

ideje: 2017.02.11. 

https://math3402thomasblandford.files.wordpress.com/2013/12/15.gif
http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/WWW/faculty/plawsky/Comsol%20Modules/CylinderTransient/CylinderImage.jpg
http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/WWW/faculty/plawsky/Comsol%20Modules/CylinderTransient/CylinderImage.jpg
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Nagy áramlási sebességeknél már a tehetetlenségi erők dominálnak az 

áramlásképen: a henger mögött, annak két oldaláról periodikusan leváló örvények 

alakulnak ki. Ezt nevezik Kármán féle örvénysornak. Ennek az áramlási képnek a 

jellemzői: 

- Az áramlás már nem szimmetrikus, a henger két oldalán felváltva 

keletkeznek és válnak le az örvények. 

- A hengerre periodikusan változó irányú és erejű erőhatás hat. 

- A leváló örvényekben a közeg áramlási sebessége viszonylag nagy, 

ezzel egyetemben a henger mögötti nyomban a nyomás lecsökken. A 

nagy sebességek és nyomáskülönbségek következtében a hengerre 

ható erőhatások viszonylag nagyok. [1] 

 

5.3. ábra, Az áramlási sebességet tovább növelve kialakul a Kármán-féle örvénysor7 

  

                                            
7 Kép a henger mögött kialakuló Kármán-féle örvénysorról: 

https://www.aps.org/units/dfd/pressroom/gallery/images/9-kumar.jpg ; letöltés ideje: 2017.02.11. 
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5.2. A gépkocsi körül várható áramláskép 

A közúton szokásos haladási sebességeknél (~ 80-90kmph) egy kamionról 

leváló áramlás a kamion nagy mérete, a pótkocsi aerodinamikailag nem ideális 

hasábformája, valamint a nagy haladási/megfúvási sebesség miatt minden 

valószínűség szerint turbulens lesz, azaz kialakul a Kármán féle örvénysor. Az 

örvénysorban haladó, a kamiont követő jármű légellenállása, ezzel együtt pedig az 

üzemanyag-fogyasztása a korábbi kutatások alapján [4] jelentősen lecsökkenhet, 

ezért érdemes a jelenséget tovább vizsgálnom.  

Ennek következtében a stacionárius áramlás szimulálása nem vezetne 

használható eredményre. Mindenképpen időben instacionárius áramlást érdemes 

szimulálnom, azaz több egymást követő időpillanatban kell szimulálnom az 

áramlásképet, megfelelően rövid és elegendő mennyiségű időlépcsővel ahhoz, 

hogy a teherautóról leváló örvényeknek a személygépkocsira gyakorolt hatásáról 

minél pontosabb képet kaphassak. 
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6. A NUMERIKUS VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI 

A járművek körüli áramlást számítási kapacitás és a járművek pontos 

háromdimenziós modelljének hiányában két dimenzióban fogom elvégezni. Ehhez 

az Autodesk Inventor program segítségével elkészítem a járművek kétdimenziós 

geometriai kontúrját, majd a modellt Ansys Fluent program segítségével 

meghatározom a személygépjármű légellenállási együtthatóját, melyből 

kiszámolható a járműre ható légellenállási erő, a légellenállás által felemésztett 

energia, és a szükséges üzemanyag mennyisége.  

A teherautó mögött több különböző távolságon helyezem el a személyautót, 

különböző követési távolságokat vizsgálva, a még bizonyosan biztonságos 

követési távolságtól [5] egészen a közvetlen közelről követésig, hogy megfelelő 

képet kaphassak a teherautó mögötti áramlás természetéről. Az így összeállított 

modellt különböző sebességű légáramlásba helyezem, a településeken belül 

jellemző megengedett sebességhatártól egészen az autópályákon megengedett 

legnagyobb sebességig. Így részletes képet kaphatok a személygépkocsi 

légellenállási együtthatójának változásáról a haladási sebesség és a követési 

távolság függvényében. 

 

6.1. A személygépkocsi kiválasztása 

Csak egy személyautót modellezek le, így annak a lehető legközelebb kell 

állnia az utakon futó átlagos autóhoz. Mivel városi haladáskor a légellenállás 

hatása kicsi, ezért egy alapvetően hosszabb országúti haladásra tervezett, 

középkategóriás, kombi karosszériás, nagy szériában gyártott, középkorú autó a 

megfelelő, amihez sok hasonló megtalálható a hazai gépjárműállományban. 

Ezeknél a nagy futásteljesítményre tervezett autóknál, alacsony fogyasztásuk és 

nagy nyomatékuk miatt, népszerűek a közepes méretű (2000 köbcentiméter 

körüli) turbódízel motorok, így vizsgálatom alanyául is egy ilyen autót választok: 

Az általam választott jármű egy 2002-ben gyártott Renault Laguna II Sports 

Tourer, 1.9 literes turbodiesel motorral. Az autó kontúrrajza a 6.1. ábrán látható. 
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6.1. ábra, Renault Laguna II Sports Tourer kontúrrajza8 [6] 
 

Két dimenzióban a gépkocsi középvonalát modelleztem a Miskolci Egyetem 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék által biztosított Autodesk 

Inventor szoftverrel, 1:1 méretarányban. Az autó középvonalának kontúrvonalán 

mértem ki 23 különböző pontot, majd ezeket a tervező szoftverbe felvéve 

összekötöttem. A kocsi alján egyeneseket, a felső felületén görbéket használtam. 

A kerekek és a tetősín nem képezi a modell részét. Az alábbi képen az autó 

kontúrmodellje látható, az Autodesk Inventor szoftverben.  

                                            
8 Renault Laguna II Sports Tourer háromnézeti rajza, forrás: Renault, Renault, Laguna II javítási 

útmutató, 2000. november, 77 11 297 331. 
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6.2. ábra, a személyautó kontúrja és főbb méretei 

 

6.2. A nyerges vontató és a pótkocsi kiválasztása 

A közúti távolsági áruforgalom nagy részét nyerges vontatók bonyolítják le, 

javarészt autópályákon. Ezek legnagyobb megengedett össztömege 40 tonna. 

Vizsgálatomhoz egy közepes teljesítményű vontatóból és egy általános 

áruszállításra alkalmas, dobozos kivitelű, háromtengelyes pótkocsiból álló 

szerelvényt állítok össze. Az ilyen kialakítású szerelvények igen gyakoriak a 

közutakon. 

A választott nyerges vontató egy Volvo FH 520, a mögé kötött pótkocsi pedig 

egy Schwarzmüller gyártmányú, háromtengelyes, dobozos kivitel. Az ehhez 

hasonló szerelvény igen gyakori az utakon. Mindkét jármű esetén a hosszanti 

középső síkhoz tartozó kétdimenziós kontúrvonalát használom fel a vizsgálathoz, 

ahol a kerekeket elhanyagolom ebben a síkban. A vontatónál a nem jelölt 

méreteket a személyautóéhoz hasonló módszerrel vettem fel, azaz az oldalnézeti 

rajzon vettem fel a méreteket, majd ezeket Autodesk Inventor szoftverben 

digitalizáltam. A vontató tetején található légterelő elemet kismértékben 

módosítottam, hogy ne legyen magasabb, mint a vontatóra kötött pótkocsi. A 

személygépkocsi modelljéhez hasonlóan itt is 1:1 méretarányt alkalmaztam. 
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6.3. ábra, Schwarzmüller háromtengelyes pótkocsi oldalnézeti rajza és méretezése9  

 

 

6.4. ábra, Volvo FH 520 vontató oldalnézeti rajza és méretezése.10. 

 

6.1. táblázat, a vontató méretei a 6.4. ábra alapján 

A B C C 

3885mm 7240mm 3325mm 1140mm 

 

 

                                            
9 Schwarzmüller háromtengelyes pótkocsi rajza, http://schwarzmueller.com/de/fahrzeuge/3-achs-

ultralight-plateausattelanhaenger-coil/ ; letöltés ideje: 2016.10.8. 

10 Volvo FH-520 nyerges vontató rajza, http://www.volvotrucks.com/trucks/india-market/en-

in/Documents/Trucks/FH/FH%20520_6x4%20Powertronic%20Puller.pdf ; letöltés ideje: 2016.10.8. 

http://schwarzmueller.com/de/fahrzeuge/3-achs-ultralight-plateausattelanhaenger-coil/
http://schwarzmueller.com/de/fahrzeuge/3-achs-ultralight-plateausattelanhaenger-coil/
http://www.volvotrucks.com/trucks/india-market/en-in/Documents/Trucks/FH/FH%20520_6x4%20Powertronic%20Puller.pdf
http://www.volvotrucks.com/trucks/india-market/en-in/Documents/Trucks/FH/FH%20520_6x4%20Powertronic%20Puller.pdf
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6.5. ábra, a nyerges vontatóból és pótkocsiból álló szerelvény geometriai modelljének főbb méretei 

6.3. Vizsgált üzemi paraméterek  

A személyautók üzemanyagfogyasztás-mérésének egységesítése céljából 

meghatározott, érvényben lévő menetciklus az NEDC (New European Driving 

Cycle). Ennek alapján is meg lehetne határozni a tehergépkocsi mögött haladó 

személyautó várható fogyasztáscsökkenését, azonban az NEDC ciklus nagy 

arányban tartalmazza a városi forgalmat szimuláló UDC-t (Urban Driving Cycle), 

melynek átlagsebessége mindössze 18,7 kilométer per óra. Mivel a légellenállás a 

haladási sebesség négyzetével egyenesen arányos, így valószínűsíthetően a 

személyautó előtt haladó tehergépkocsi légellenálláscsökkentő hatása 

elenyészően kicsi lenne. További probléma az NEDC ciklussal, hogy tartalmaz 

egy rövid, 100 kilométer per óránál gyorsabb haladást igénylő részt is. 

Életszerűtlen lenne száz kilométer per óra feletti sebességnél szimulálni a 

teherautó követését, hiszen az Európai Unió területén a teherautók számára 

megengedett legnagyobb sebesség autópályán is – országtól függően -  

jellemzően 80-90 kilométer per óra. [7] 

Mivel a teherautó tartós és egyenletes követése jellemzően országúton, de még 

inkább autópályán valósulhat meg, így egyenletes haladást szimulálok. A 

legnagyobb sebesség a Szlovákiában országúton és autópályán megengedett 

kilencven kilométer per óra, a legkisebb pedig a településen megengedett 50 

kilométer per óra. Hogy részletesebb képet kaphassunk, illetve hogy az eltérő 

sebességkorlátozásokat is szimulálni tudjam, az 50 és a 90 kilométer per órás 

sebességek között 10 kilométer per órás lépcsőkben emelem a sebességet. 
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6.4. Követési távolságok 

Dolgozatomban igyekszek a lehető legjobb képet adni a teherautónak, illetve a 

teherautó szélárnyékának az azt követő személyautóra gyakorolt hatásáról. Ennek 

érdekében a szimulált követési távolságoknak széles skálát kell lefedniük, a még 

mindenképpen biztonságostól a nagyon közeliig. 

Vezetés közben az ember átlagos reakcióideje 1,2 másodperc [8]. Ez alatt megtett 

utat tekintem a legkisebb, még biztonságos követési távolságnak, ami 90 

kilométer per órás haladási sebesség esetén 30 méter. A legnagyobb szimulált 

követési távolságom ennél jóval nagyobb, a legkisebb pedig ennél jelentősen 

kisebb kell, hogy legyen. Az általam választott követési távolságok rendre 50, 40, 

30, 20, 10, 5 és másfél méter. 

 

6.5. Az áramlási csatorna, a járművek elhelyezkedése a csatornában 

A járművek körül minden valószínűség szerint nagy méretű, hosszan elnyúló 

Kármán-féle örvénysor jön létre. Az elöl haladó kamion előtt is megfelelően nagy 

helyet kell hagyni, hogy a kamion előtti torlódást ne befolyásolja a csatorna 

levegő-bemeneti része. Az összekapcsolt, vontatóból és pótkocsiból álló 

szerelvény hossza 17,0175 m, a legnagyobb szimulált követési távolság 50 méter, 

e-mögé be kell férjen a személyautó, valamint helyet kell hagynom a 

személyautóról leváló örvényeknek is. Hogy ez mind elférjen, az áramlási 

csatornának igen hosszúnak kell lennie: 160 méter hosszú, téglalap alakú 

áramlási csatornát hoztam létre.  

Az áramlási csatorna nem szűkülhet össze túlságosan a belehelyezett kamiontól, 

mivel ez nagymértékben befolyásolná (emelné) a kamion feletti térben áramló 

levegő sebességét. Emiatt a csatorna magasságát a kamion magasságának 

ötszörösének, húsz méternek határoztam meg. 

Minden szimulált esetben a csatorna bal oldali falától 10 méter távolságra található 

a kamion homlokfala, a szerelvény hátfalától pedig rendre másfél, öt, tíz, húsz, 

harminc, negyven és ötven méter távolságban van a személyautó első 

lökhárítója.A szerelvény és a személyautó követési távolságát a 6.6. ábrán az A-

val jelölt méret szemlélteti. 
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6.6. ábra, az áramlási csatorna méretei és a járművek elhelyezése. Az A-val jelölt méret a követési 
távolság. 

 

Elkészítettem még egy geometriát, mely az előző áramlási csatornát használja, 

ám nincs benne kamion, a személyautó orra és a csatorna bal oldala között pedig 

50 méter a távolság. Ennek kettős célja van: egyrészt a szóló személyautó 

légellenállási együtthatóját hivatott meghatározni, másrészt pedig a magában 

haladó személyautó szimulált légellenállási együtthatóját összehasonlíthatóvá 

teszi a gyár által megadott katalógusadattal. 

Összesen tehát nyolcféle elrendezést vizsgálok. 

 

6.6. Egyszerűsítések, a vizsgálat ismert hibái 

A rendelkezésre álló véges mennyiségű információ és számítási kapacitás 

hiányában szükség volt bizonyos egyszerűsítésekre. 

- A modell kétdimenziós, a járművek középvonalának kontúrja alapján 

készült el. Ez jelentősen leredukálja a modellezhető részletek mennyiségét. 

Nem jeleníthetőek meg a kerekek, a kocsitest lekerekítései, a kiálló 

alkatrészek (tükrök, tetősín, antenna, ablaktörlők). Ezen felül a teherautó 

mögötti légáramlás másképp viselkedik két és három dimenzióban. A 

kétdimenziós modellezés nagy előnye viszont, hogy nagyságrendileg 

leredukálja a numerikus vizsgálathoz szükséges számítási kapacitást, 

valamint a modell a járművek pontos, bonyolult térbeli modellje nélkül, egy 

oldalnézeti ábra segítségével viszonylag pontosan megalkotható. 

- A személyautó geometriája a középvonalban sem teljesen pontos, a valódi, 

folyamatosan változó sugarú görbével ellentétben egyenesekkel és 
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körívekkel van közelítve. A lemezek illesztési hézagjai, illetve a kerékjárati 

ívek is hiányoznak a modellből. 

- A modellezett autó geometriája zárt. A valóságban a motortér elölről és 

alulról részlegesen nyitott, így az azon átáramló levegő áramlástani 

modellezése a jelenlegi geometriával nem lehetséges. 

- A gépjármű merev testként van modellezve. A légnyomás változása által 

generált deformáció (motorháztető és tetőlemez, valamint a gépjármű nem 

állandó hasmagassága) nincs reprezentálva. 

- A kamion és a pótkocsi modellje, főleg azok alja a geometria bonyolultsága 

miatt egyszerűsítésre került. 

- Az áramlási csatorna felülről zárt. Ennek ellensúlyozására a csatorna 

magasságát húsz méterre növeltem. 

 

6.7. Diszkretizáció 

Az Ansys keretprogram Fluent moduljában a Mesher programmal végeztem a 

geometria hálózását. 

A kamion és a személyautó körül az áramlás várhatóan igen bonyolult lesz, így ott 

igen sűrű hálóra volt szükségem, ellenben az áramlási csatornám igen nagy 

felületű, így véges számítási kapacitás birtokában a járművektől távol célszerű a 

hálót nagyobb elemekből felépíteni.  

A két jármű kontúrjához hozzáadtam két egyedi méretezési metódust. A kamion 

felületéhez négyszögekből építkező, 30 mm kiinduló élhosszúságú, 1,01-es 

növekedési rátájú méretezést, a kocsi felületéhez pedig ugyancsak négyszögekből 

építkező, de 10 mm kiinduló élhosszúságú és 1,05-ös növekedési együtthatójú 

méretezést használtam. Így a háló az elképzelésnek megfelelően a járművek 

környezetében megfelelően sűrű lett, a kontúruktól való egyre nagyobb 

távolsággal lassan növekedett, viszont a járművektől távol az elvárás szerint már 

közepes méretű elemekből állt. A háló jellege a 6.2. 6.3. és 6.4. ábrákon látható. 
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6.6 ábra, háló a kamion is az attól 50 méterre lévő autó között 

 

 

 

6.7. ábra, háló az autó körül 

 

 

6.8. ábra, háló a kamion hátulja és az attól másfél méterre lévő autó között 

  



 

25 

6.8. Megoldó beállításai 

Mivel a járművek haladási sebessége, s ezzel együtt az áramlási csatornában 

a megfúvási sebesség viszonylag magas, feltételezhető volt a turbulens áramlás 

kialakulása, és ezzel a haladó kamion mögött egyfajta Kármán-féle örvénysor 

létrejötte, emiatt instacionárius áramlást vizsgáltam, 0,1 másodperces 

időlépcsővel, időlépcsőnként húsz iterációval. 

A turbulens áramlás szimulálásához a megvalósítható k-ε modellt állítottam be. A 

modell számítja a turbulens kinetikus energiát és a disszipációs rátát is.  

A vontató, a pótkocsi és a személygépkocsi kontúrját, valamint az áramlási 

csatorna alját és tetejét fal típusúnak állítottam be, az áramlási csatorna bal oldalát 

velocity inlet-nek (légáram-bemenet, ahol a bemeneti sebesség megadható), a 

jobb oldalát pressure outlet-nek (nyomás kimenetnek). A sebesség bemeneten az 

áramlás merőleges a falra (párhuzamos az alsó és a felső fallal), nagysága pedig 

esetenként változó, 50-60-70-80-90 kilométer per óra (13,88-16,66-19,44-22,22-

25 m/s). ). A referencia értékeknél a sűrűség és a viszkozitás a levegő 15 Celsius 

fokon, tengerszinten tapasztalható értékeire lett beállítva (ρi=1,22499 kg/m3 és 

vi=1,7874∙10-5 m2/s). A számolási metódusokat Second Order-re állítottam. 

A numerikus vizsgálat célja a személygépkocsi légellenállásának vizsgálata. A 

Fluent program két dimenzióban is számol ellenállási együtthatót, azonban ebben 

az esetben a z koordinátát egységnyi hosszúságúra állítja, és az így megkapott 

értékeket minden egyes kiszámolt időpillanatban egy .txt fájlban tárolhatjuk. Mivel 

turbulens áramlásról van szó, és a kamion mögött leváló örvények kialakulása 

várható, ezért számítani lehetett arra, hogy a Fluent által számolt cd értéke nem 

állandó lesz, hanem valamilyen periodikus, szinuszos jelleget vesz fel. 

A szimulált időtartam minden esetben legalább 20 másodperc volt, azaz legalább 

200 időlépcsőt szimuláltam. Volt, ahol ennyi idő alatt állandósultak a kamion 

mögötti örvények és szabályosan periodikus értékeket vett fel a személygépkocsi 

légellenállási együtthatója, de ahol nem állandósult a cd érték hullámmozgása, 

tovább folytattam, amíg legalább négy teljes, egyforma periódus le nem futott. 

Minden egyes számolt időpillanatban addig folytattam az iterálást, amíg a 

numerikus vizsgálat reziduáljai minden esetben 10-3 nagyságrendbe nem estek. 
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7. A NUMERIKUS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A numerikus vizsgálatok lefutása után a várakozásoknak megfelelően a 

gépjármű légellenállás együtthatója a szimulált időben minden esetben egy 

szinusz hullámhoz hasonló periodikus függvényt vett fel, melyek periódusideje 

közel azonos lett. Erre jó példa a 7.1. ábrán látható diagram, mely 90 kilométer per 

óra haladási sebesség és 20 méter követési távolság mellett mutatja a 

légellenállási együttható periodikus változását. A követési távolság csökkentése 

és a nagyobb haladási sebességek növelték a cd-érték periodikus változásának 

amplitúdóját. 

 

 

7.1. ábra, a légellenállási együttható változásának grafikonja az idő függvényében, 20 méter 
követési távolságon, 90 kilométer per óra sebességnél 

 

A cél a gépkocsi átlagos légellenállási együtthatójának megállapítása volt. Ezt az 

egyes szimulált esetek elmentett adatfájlaiból kiolvasva, az utolsó két (állandósult) 

periódus minimum és maximumértékeinek az átlagát vonva állapítottam meg. Az 

eredményeket a 7.1. táblázat tartalmazza. 

7.1. táblázat, a cd szimulált értékei 
Sebesség 
\Távolság 

1,5 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 
teherautó 

nélkül 

50 km/h -0,1335 -0,0691 0,2313 0,2388 0,2464 0,2513 0,2600 0,3516 

60 km/h -0,1295 -0,0648 0,1096 0,1700 0,2286 0,2451 0,2498 0,3485 

70 km/h -0,1302 -0,0587 0,1077 0,1696 0,2311 0,2289 0,2638 0,3436 

80 km/h -0,1319 -0,0661 0,1079 0,1034 0,2275 0,2287 0,2409 0,3396 

90 km/h -0,1382 -0,0531 0,1083 0,1057 0,1873 0,2323 0,2388 0,3377 
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7.2. ábra, a személyautó számított cd értékei a követési távolság függvényében 

 

Ahogy az a 7.2. ábrán is látható, már 50 méteres követési távolságon is jelentősen 

csökken a személyautó légellenállási együtthatója. Itt még nincs nagy eltérés a 

különböző haladási sebességek között, a szimulált értékek 2,38 – 2,6 közé esnek. 

A kamiont egyre közelebbről követve a helyzet megváltozik. 50 kilométer per órás 

sebességnél 10 méteres távolságig a légellenállási együttható alig változik, majd 

meredeken zuhanni kezd. A 60 és a 70 kilométer per órás sebességnél felvett két 

adatsor szinte egyforma: 30 méteres távolság felett 0,22-0,26 közötti cd értéket 

adott a numerikus vizsgálat, 30 méter alatt viszont gyorsan és folyamatosan 

csökken a légellenállási együttható. A 80 és a 90 kilométer per órás haladás 

vizsgálatának eredménye is hasonló értékeket adott, annyi különbséggel, hogy 

már nagyobb távolságon is csökkenni kezdett a gépkocsi légellenállási 

együtthatója. Öt és másfél méternél minden haladási sebesség mellett szinte 

azonos cd értékeket adott a vizsgálat: ilyen szoros követésnél már előrefelé szívja 

az autót a szélárnyék. 
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7.1. A haladó járművek mögött lejátszódó jelenségek 

A zavartalan, 90 kilométer per óra sebességű áramlásba helyezett 

személyautó körül áramló levegő sebességének abszolútértékeit mutatja a 7.3. 

ábra. Jól megfigyelhető az autó mögött kialakuló szélárnyék, amiben a levegőnek 

az autóhoz viszonyított sebessége igen kicsi, közel nulla. A szélárnyékban a 

légnyomás lecsökken, ami szívóhatást eredményez. Ez adja a jármű 

légellenállásának egy jelentős részét. Az autó alatt a légáram a Venturi-hatásnak 

megfelelően jelentősen felgyorsul. A vizsgált gépkocsi kombi 

karosszériakialakítása és viszonylag nagy haladási sebessége ellenére sem kelt 

maga mögött hosszan elnyúló örvénysort, a jármű mögötti áramláskép leginkább 

az 5.2. ábrán láthatóhoz hasonló. 

 

7.3. ábra, a magában, 90 kilométer per óra sebességgel haladó személyautó körül áramló levegő 
sebességének abszolút értékei a járműhöz képest, [m/s] 

 

A kamion mögött, annak nagy mérete és szögletes formája miatt, minden vizsgált 

sebességtartományban kialakul a Kármán-féle örvénysor. Jól szemlélteti ezt a 7.4. 

ábra, amin 50 méteres követési távolság mellett látható három áramláskép, fentről 

lefelé rendre 50, 70 és 90 kilométer per óra sebességnél. A jelenség mindhárom 

esetben nagyon hasonló, ám a haladási sebesség növelésével az örvények egyre 

intenzívebbé válnak, hatásuk a kamiontól távolabb is érvényesül.   

 



 

29 

 

7.4. ábra, 50 méter követési távolságon a kamion mögötti légáram sebességének abszolút értékei  
 [m/s], rendre 50, 70, és 90 kilométer per órás haladási sebességnél 

 

Ahogy az a 7.5. ábrán is látható, a kamion szélárnyéka nem csak lassabb 

légáramot, hanem alacsonyabb légnyomást is eredményez. Ez is segít a 

szélárnyékban haladó gépjármű fogyasztásának mérséklésében. Kivehető 

továbbá, ahogy 50 méteres távolság felett a kamionról leváló örvények lassan 

megszűnnek, az áramlás újra egyenletesebb lesz. 

 

7.5. ábra, 50 méteres követési távolságon és 90 kilométer per óra haladási sebességnél a relatív 
nyomásértékek a kamion mögötti áramlásban [Pa] 
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A kamionhoz közel az áramláskép megváltozik. A Kármán-jelenségnek 

megfelelően folyamatosan keletkeznek és válnak le a nagy méretű, igen intenzív 

örvények, ahogy ez a 7.6. ábrán is látható. Ilyen kis követési távolságon már nem 

csak a leváló örvények, hanem a kamion közvetlen szélárnyéka is jelentős. A 

gépkocsi körüli áramlási sebességek igen alacsonyak, ahogy ez a 7.7. ábrán is 

látszik. Ennek köszönhető a személyautónak a kamion mögött haladáskor 

tapasztalható negatív légellenállási együtthatója. 

 

7.6. ábra, másfél méteres követési távolságon, 90 kilométer per óra sebességnél a légnyomás 
relatív értékei [Pa] 

 

7.7. ábra, másfél máteres követési távolságon, 90 kilométer per óra sebességnél a kamion mögötti 
légáram sebességének abszolút értékei [m/s] 
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7.2. A referenciaértékek pontossága 

A táblázatban a referencia cd oszlop a kamion nélküli numerikus vizsgálat 

eredményét, az autó örvénymentes közegben haladásakor érvényes légellenállási 

együtthatóját jelenti.  

A Renault Laguna II Sports Tourer katalógus szerinti légellenállási együtthatója 

0,33. A különböző sebességeknél a numerikus vizsgálatból adódó és a gyár által 

megadott légellenállási együtthatók közti százalékos eltérést az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

7.2. táblázat, a szimulált cd eltérése a gyár által megadottól 

Sebesség Referencia cd Százalékos eltérés 

50 km/h 0,352 6,16 

60 km/h 0,348 5,31 

70 km/h 0,343 3,95 

80 km/h 0,339 2,82 

90 km/h 0,338 2,28 

 

Látható, hogy minél nagyobb a haladási sebesség, annál kisebb az eltérés 

százalékos aránya, nagyobb sebességeknél a gyár által megadott 0,33-as érték 

felé konvergál. Mivel az autógyárak a légellenállási együtthatót rendszerint nagy 

sebességnél (120-150 kilométer per óra) mérik [2], illetve 80 kilométer per óra 

fölött az eltérés már három százalék alatti, kijelenthetjük, hogy az autó geometriai 

modellje az alkalmazott számos egyszerűsítés után is megfelelő. 
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8. FOGYASZTÁSSZÁMÍTÁS 

8.1. A légellenállásból származó erő, a légellenállási egyenlet 

A légellenállásból származó, a haladó testet érő erőhatás a légellenállási 

egyenlettel határozható meg: 

 𝐹𝑒𝑙𝑙 =
1

2
∙  𝑣∞

2 ∙  𝜌𝑘ö𝑧𝑒𝑔 ∙ 𝑐𝑑 ∙ 𝐴ℎ 4. 

Az egyenletben szereplő változók és mértékegységeik az első táblázatban 

használttal azonosak. A gépkocsi homlokfelülete a katalógus szerint 2,14m2. 

A 7.1. táblázat adataiból számított értékeket a 8.1. táblázat tartalmazza. A 

referencia a kamion nélkül, szólóban számított értékeket jelenti. 

 

8.1. táblázat, a légellenállási erő vízszintes komponense 
Sebesség\Távols

ág 
1,5m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 

Referen
cia 

50 km/h -33,754 -17,471 58,495 60,392 62,321 63,557 65,747 88,917 

60 km/h -47,150 -23,593 39,923 61,929 83,236 89,240 90,980 126,891 

70 km/h -64,524 -29,115 53,398 84,074 114,562 113,472 130,738 170,280 

80 km/h -85,376 -42,811 69,880 66,929 147,283 148,040 155,937 219,817 

90 km/h -113,213 -43,500 88,737 86,591 153,480 190,329 195,662 276,650 

 

  

8.1. ábra, a légellenállási erő vízszintes komponense 

 

A 8.1. ábrán jelölt eredményekből következik, hogy nagyon kis követési 

távolságoknál a kamion hátuljáról leváló örvények, és az ott jelentkező alacsony 

légnyomás nem hátrafelé tolja, hanem előre, a kamion felé húzza a személyautót. 
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Nagyobb távolságoknál ez a szívóhatás mérséklődik, az értékek közelednek 

ahhoz, amit a személygépkocsit szólóban, a teherautó nélkül szimulálva kaptam. 

Ezen felül nagyobb sebességeknél az gépkocsira ható erők is nagyobbak, mind 

pozitív, mind negatív irányban. 

8.2. A légellenállás leküzdésének teljesítményszükséglete 

A légellenállásból származó erőhatásnak a gépkocsira ható teljesítménye a 

következő módon számítható: 

 𝑃𝑒𝑙𝑙 = 𝑣 ∙ 𝐹𝑒𝑙𝑙 5. 

ahol Pell [W] a légáram által a kocsitestre kifejtett teljesítmény, v [m/s] a jármű 

haladási sebessége, Fell [N] pedig a légellenállás által a kocsitestre kifejtett erő 

nagysága. A számítás eredményeit a 8.2. táblázat tartalmazza. 

 

8.2. táblázat, a légellenállás teljesítményszükséglete 

Sebesség\Távolság 1,5m 5m 10m 20m 30m 40m 50m Referencia 

50 km/h -468,81 -242,66 812,439 838,777 865,572 882,744 913,156 1234,97129 

60 km/h -785,84 -393,22 665,386 1032,15 1387,26 1487,33 1516,34 2114,85617 

70 km/h -1254,6 -566,12 1038,30 1634,78 2227,60 2206,40 2542,12 3311,00122 

80 km/h -1897,2 -951,36 1552,90 1487,31 3272,95 3289,78 3465,27 4884,83474 

90 km/h -2830, -1087,5 2218,44 2164,78 3837,01 4758,22 4891,55 6916,25429 

 

 

8.2. ábra, a légellenállás leküzdésének teljesítményszükséglete különböző haladási sebességeknél 
és követési távolságoknál 
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8.3. A légellenállás által felemésztett energia 

A gépjármű légellenállása a haladás során energiát emészt fel. A jármű 

üzemanyag-fogyasztását szabvány szerint liter/100km-ben adják meg, ezért 

célszerű a légellenállás által felemésztett energiát ennek megfelelően kiszámolni. 

A haladás során felemésztett energia a 6. egyenlettel számolható ki: 

 𝐸 = ∫ 𝑃𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑡
𝑡𝑚𝑎𝑥

0

 6. 

ahol Pell a légellenállás által a kocsira kifejtett teljesítmény, t100 pedig a száz 

kilométer megtételéhez szükséges idő. Mivel a numerikus vizsgálat során 

egyenletes sebességet feltételezünk, így a 6. egyenlet a következő módon 

egyszerűsíthető: 

 𝐸 =  𝑃𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑡100 7. 

ahol  

 𝑡100 =
100000 [𝑚]

𝑣
 8. 

vagyis 

 𝐸 = 𝑃𝑒𝑙𝑙 ∙
100000 [𝑚]

𝑣
 9. 

ahol v [m/s]a jármű haladási sebessége, E pedig a száz kilométer megtétele alatt 

a légellenállás leküzdésébe fektetett energia [J]. A számolt értékeket a 8.3. 

táblázat tartalmazza. 

 

8.3. táblázat, a légellenállás által 100km haladás során felemésztett energia [J] 

Sebesség\Távolság 1,5m 5m 10m 20m 30m 40m 50m Referencia 

50 km/h -3375480 -1747159 5849568 6039202 6232123 6355764 6574728 8891799 

60 km/h -4715055 -2359348 3992323 6192925 8323620 8924016 9098054 12689142 

70 km/h -6452406 -2911512 5339837 8407456 11456243 11347216 13073805 17028010 

80 km/h -8537673 -4281135 6988076 6692915 14728296 14804028 15593715 21981758 

90 km/h -11321603 -4350052 8873778 8659142 15348063 19032909 19566221 27665017 

 

8.4. A légellenállás leküzdésére fordított üzemanyag-mennyiség 

A száz kilométer távolság alatt a közben fellépő légellenállási erő leküzdésére 

fordított üzemanyag mennyiségét a 10. egyenlettel számolhatjuk ki: 
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 𝑉 =
𝐸

𝐻ü𝑎 ∙ 𝜌ü𝑎 ∙ 𝜂𝑚 ∙ 𝜂ℎ
 10. 

ahol V a szükséges üzemanyag-mennyiség [liter], E a légellenállás által 

felemésztett energia [J], Hüa az üzemanyag alsó fűtőértéke [kJ/kg], ρüa az 

üzemanyag fajsúlya [kg/m3], ηm a motor hatásfoka [-], ηh pedig a hajtáslánc 

hatásfoka [-]. 

Dízelmotor esetén az állandók értékei: 

Üzemanyag fűtőértéke - Hüa = 41700 kJ/kg 

Üzemanyag sűrűsége - ρüa = 840 kg/m3 

A motor és a hajtáslánc hatásfokai a fordulatszám és a gázpedálállás 

függvényében folyamatosan változnak, így azokat az egyszerűbb számolás 

érdekében állandónak tekintem. A motor hatásfoka ηm=0,38, a hajtásláncé ηh=0,8. 

[2] 

A számított értékeket a 8.4. táblázat tartalmazza. 

8.4. táblázat, a légellenállás leküzdésére fordított üzemanyag-mennyiség 100km-en 

Sebesség\Távolság 1,5m 5m 10m 20m 30m 40m 50m Referencia 

50 km/h -0,3169 -0,1640 0,54933 0,56714 0,58525 0,59686 0,61743 0,835027 

60 km/h -0,4427 -0,2215 0,37491 0,58157 0,78167 0,83805 0,85439 1,191635 

70 km/h -0,6059 -0,2734 0,50146 0,78954 1,07585 1,06561 1,22775 1,599097 

80 km/h -0,8017 -0,4020 0,65624 0,62853 1,38313 1,39024 1,46440 2,064303 

90 km/h -1,0632 -0,4085 0,83333 0,81317 1,44133 1,78737 1,83746 2,598017 

 

 

8.3. ábra, a légellenállás leküzdésére fordított üzemanyag-mennyiség 100 km-en, különböző 
üzemállapotokban 
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8.5. A légellenállási együttható változása a referenciához képest 

Ahhoz, hogy kiszámíthassuk az egyes üzemállapotokban haladva 

megtakarított üzemanyag mennyiségét, érdemes az egyes üzemállapotokban 

számított cd értékek referenciaértéktől való eltérésével számolni. Az eltérések 

kiszámolásához használható a 11. egyenlet. 

 𝛿𝑐𝑑 = 𝑐𝑑𝑟𝑒𝑓 − 𝑐𝑑 11. 

ahol cd az adott üzemállapotban számolt légellenállási együttható, cdref az adott 

sebességnél, teherautó nélkül szimulált légellenállási együttható, δcd pedig az 

adott üzemállapotban szimulált légellenállási együttható-csökkenés. A számolt 

értékeket a 8.5. táblázat tartalmazza. 

8.5. táblázat, az egyes üzemllapotokban a cd értékek csökkenése a referenciához képest 

Sebesség\Távolság 1,5 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m referencia 

50 km/h 0,48517 0,42077 0,12032 0,11282 0,10519 0,1003 0,09164 0 

60 km/h 0,47801 0,41331 0,23886 0,17842 0,1199 0,10341 0,09863 0 

70 km/h 0,4738 0,40235 0,23585 0,17395 0,11243 0,11463 0,07979 0 

80 km/h 0,4715 0,40574 0,23164 0,2362 0,11206 0,11089 0,09869 0 

90 km/h 0,4759 0,3908 0,22938 0,232 0,15035 0,10537 0,09886 0 

 

Az értékeket jól szemlélteti az 8.2. ábrán látható diagram.  

 

8.2. ábra, a légellenállási együttható változása a referenciaértékekhez képest 

 

Látható, hogy 13,88 m/s (50 kilométer per óra) sebességnél csak a teherautóhoz 

igen közel kezd el nagymértékben növekedni a légellenállási együttható változása 

a referencia értékekhez képest, míg nagyobb sebességnél már 30 méter 

távolságból is jelentős hatása van a teherautó szélárnyékának. Nagyobb, 50 
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méteres távolságon a teherautó által keltett örvények a teljes vizsgált 

sebességtartományban közel egyformán ~0.1-del csökkentik a személygépkocsi 

légellenállási együtthatóját 

8.6. Üzemanyag-megtakarítás 

A szélárnyékban autózással 100 kilométeren elérhető üzemanyag-

megtakarítást a 8.5-ös pontban kiszámolt δcd értékekből a 8.2., a 8.3. és a 8.4. 

fejezetben leírt módszerrel, az 5., 6., 7., 8., 9., és 10. képletek segítségével és az 

ott használt mértékegységekkel számoltam végig. 

A számított megspórolható üzemanyag-mennyiségeket a 8.6. táblázat 

tartalmazza. Látható, ahogy a sebességet ötven kilométer per óráról 90-re 

növelve, közel azonos légellenállási együtthatók esetén is (pl. másfél és 40 

méteres követési távolságoknál) a megspórolható üzemanyag mennyisége 

mintegy három és félszeresére növekszik. 

 

8.6. táblázat, a kamion mögötti szélárnyékban haladással megtakarítható üzemanyag-mennyiség, 
l/100km-ben 

Sebesség\Távolság 1,5 5 10 20 30 40 50 Referencia 

50 km/h 1,152018 0,999103 0,285695 0,267887 0,24977 0,238159 0,217596 0 

60 km/h 1,63 1,413201 0,816717 0,610059 0,409965 0,353582 0,337238 0 

70 km/h 2,205042 1,872517 1,097634 0,809555 0,523244 0,533482 0,371339 0 

80 km/h 2,866075 2,466344 1,408054 1,435773 0,681171 0,674059 0,5999 0 

90 km/h 3,661227 3,00653 1,764682 1,784839 1,156683 0,81064 0,760557 0 

 

Az eredményekből levonható következtetéseket a 9. fejezet tartalmazza. 
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9. KÖVETKEZTETÉSEK 

9.1. Elérhető üzemanyag-megtakarítás 

Az önmagában történő haladáshoz viszonyított, száz kilométeren elérhető 

üzemanyag-megtakarítást szemlélteti a 8.6. táblázat adatai alapján készült, 9.1. 

ábrán látható grafikon. 

 

9.1. ábra, a 100km-en követéssel elérhető üzemanyag-megtakarítás literben 

 

Általánosságban elmondható, hogy a vártnak megfelelő eredmények születtek, 

azaz minél közelebb halad a személygépkocsi a teherautóhoz, annál kevesebb 

lesz a légellenállása, s így a fogyasztása is. Ezen felül minél nagyobb a haladási 

sebesség, annál több üzemanyagot lehet megspórolni a szélárnyékban 

autózással. Míg 50 kilométer per óra haladási sebességnél 10 méter követési 

távolság felett már nem csökken számottevően a megtakarítható üzemanyag-

mennyiség (10 méteres távolságnál is alig 0,3 liter száz kilométerenként), addig 

nagyobb, 90 kilométer per óra haladási sebesség esetén az elérhető üzemanyag-

megtakarítás már 30 méter követési távolságnál is jelentős, 1 l/100km feletti 

megtakarítás várható. 

Tíz méteres távolságon belül haladási sebességtől függetlenül drasztikusan 

megnő a megtakarítható üzemanyag mennyisége. Ennek valószínűsíthető oka a 

kamion mögött kialakuló Kármán-féle örvénysor első, legintenzívebb örvénye, 

mely a tehergépkocsi mögött kb. öt-nyolc méter távolságban nagyméretű, 

alacsony nyomású teret hoz létre.  
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9.2. Ajánlott követési távolságok különböző sebességeknél 

Látható tehát, hogy igen kis követési távolságok tartásával nagy mennyiségű 

üzemanyag takarítható meg, mely elméletben jelentős mértékben csökkenthetné a 

személygépkocsik üzemeltetési költségeit. Azonban ilyen kis távolságon követni 

az előttünk haladó teherautót nem biztonságos. A hatályos KRESZ szerint 

„járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő 

ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött - ennek hirtelen fékezése esetében is - 

meg lehessen állni”. [5] Vezetés közben az ember reakcióideje az inger 

erősségétől függően egy másodperc körüli, gyenge inger esetében ennél némileg 

több, 1,2 másodperc [8], így célszerű a legkisebb követési távolságnak az ezalatt 

megtett utat választani. Ennél rövidebb követési távolságot tartani már igen 

balesetveszélyes. Az adott tempónál az 1,2 másodperces reakcióidőből számított, 

egész méterre kerekített minimális követési távolságok a következők: 90km/h 

sebességnél 30 méter, 80km/h sebességnél 26 méter, 70km/h sebességnél 23 

méter, 60 km/h sebességnél 20m és 50 km/h sebességnél pedig 17 méter. 

9.3. Az ajánlott követési távolságokon elérhető megtakarítás 

Mivel nem vizsgáltam minden felsorolt követési távolságot, több helyen a két 

legközelebb eső követési távolságon adódó légellenállási együttható értékéből, 

súlyozott átlag módszerével becsültem az adott sebességen és távolságon 

várható fogyasztáscsökkenést. Az eredményeket a 9.1. táblázat tartalmazza. 

 

9.1. táblázat, a legkisebb biztonságos követési távolságokon elérhető üzemanyag-megtakarítás 

Megtakarítás\Sebesség 50km/h, 17m 60km/h, 20m 70km/h, 23m 80km/h, 26m 90km/h, 30m 

l/100km 0,27 0,61 0,72 0,94 1,15 

 

Látható, hogy az ajánlott követési távolságot tartva nagyobb sebességnél 

jelentősen megnő a megtakarítható üzemanyag mennyisége. Ez azt jelenti, hogy 

autópályás haladásnál, ahol a teherautók jellemzően az ott megengedett 90 km/h 

sebességgel haladnak, valamint alacsony a hirtelen fékezés valószínűsége, akár 1 

liter üzemanyag is megspórolható száz kilométerenként. Alacsony (50km/h) 

sebességnél a fogyasztáscsökkenés szinte elhanyagolható. 

Nagyobb haladási sebességnél minden valószínűség szerint még nagyobb 

üzemanyag-megtakarítás lenne elérhető, illetve azonos megtakarítást nagyobb, 

biztonságosabb követési távolság tartásával is el lehetne érni. 
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott, az üzemanyag-

elszámolásnál használatos gázolajár 382 forint literenként (2017. február) [9]. 

Ennek figyelembe vételével készült a 9.2. táblázat, mely a száz kilométeren, az 

ajánlott legkisebb (egy másodperces) követési távon autózva elérhető 

üzemanyagköltség-megtakarítást szemlélteti, a szóló haladáshoz képest. 

9.2. táblázat, az elérhető megtakarítás, Ft/100km-ben 

Megtakarítható üzemanyag-költség\Sebesség 50km/h 60km/h 70km/h 80km/h 90km/h 

Ft/100km 103 233 275 359 439 

 

 

9.2. ábra, az elérhető forintosított megtakarítás, az adott sebességeken javasolt legkisebb követési 
távolságoknál 

 

A 9.3. ábrán is látható, hogy minél nagyobb az utazósebesség, annál több 

előnnyel jár a szélárnyékban autózás. Ötven kilométer per óráról kilencven 

kilométer per órára gyorsítva, 1.2 másodperces követési távolságot tartva, a 

teherautó hosszú távú követése több mint négyszeres megtakarítást 

eredményezhet.  

A teszben szereplő Renault Laguna Sports Tourer üzemanyagköltsége a gyár által 

megadott 6 liter/100km-es kombinált átlagfogyasztással és 382 Ft/literes 

gázolajárral számolva 2292 Ft/100km. Ehhez viszonyítva  19,15%-os, tehát igen 

jelentősnek mondható költségmegtakarítás érhető el. Benzinmotorral szerelt 

gépjárművek esetén, a benzinmotorok alacsonyabb termikus hatásfoka miatt 

minden valószínűség szerint forintban számolva ennél némileg nagyobb, de 

százalékosan hasonló léptékű megtakarítással lehetne számolni. 
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9.4. Elektronikus vezetési segédeszközökkel elérhető 
fogyasztáscsökkentési lehetőségek 

A fejlett és egyre elterjedtebbé váló elektronikus vezetési segédeszközök 

korában élünk. Egy távolságtartós tempomat segítségével megfelezhető lehetne 

az autópályán tartott követési távolság, tovább növelve a szélárnyékhatás 

kihasználásának lehetőségeit. A távolabbi jövőben, egy esetleges autók közötti 

kommunikáción alapuló önvezetési rendszer használatával akár öt méterre is 

leredukálható lenne az autópályán tartott követési távolság, száz kilométerenként 

mintegy három liter üzemanyag-megtakarítást eredményezve. Ez a modern 

dízelmotorral szerelt középkategóriás személygépkocsik jellemzően 5-6 literes 

országúti fogyasztását figyelembe véve igen jelentős megtakarítást jelenthet az 

üzemeltetési költségek terén. 

Azonban amíg az autókat emberek vezetik, az aránytalanul kis követési 

távolságok igen nagy baleseti kockázatot jelentenek. 
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10. ÖSSZEGZÉS 

A várakozásoknak megfelelően, a numerikus vizsgálat alapján, egy teherautót 

követő személygépkocsi esetén a követési távolság csökkentése előnyösen hat a 

személygépkocsi légellenállására, egyszersmint az üzemanyag-fogyasztására. A 

fogyasztás csökkentése szempontjából célszerű a lehető legkisebb, még 

biztonságos követési távolságot tartani, ami 90 kilométer per órás sebességnél, 

1,2 másodperces reakcióidővel számolva 30 méter. Ilyen követési távolságon, 

folyamatos, egyenletes, 90 kilométer per órás sebességű haladásnál dízelmotorral 

hajtott közepes méretű, kombi karosszériás személyautó esetén megközelítőleg 

1,15 liter üzemanyag takarítható meg száz kilométerenként, az ugyanilyen 

sebességgel, önmagában haladó személyautóhoz képest. Lassabb haladási 

sebességeknél a 100 kilométeren megtakarítható üzemanyag-mennyiség 

elenyésző: 50 kilométer per órával 17 méterre követni egy kamiont alig 0,27 liter 

üzemanyag-megtakarítást eredményezhet. Nagyobb haladási sebességeknél 

tehát az elöl haladó tehergépkocsi szélárnyéka jobban érvényesül. 

Ennél pontosabb eredményeket adhatott volna a numerikus vizsgálat, ha a modell 

három dimenziós. A magában haladó személyautó légellenállási együtthatója 

megfelelően közelíti a gyár által megadott katalógusadatot, de a teherautó mögött 

kialakuló örvénysor szimulált hatása eltérhet a valóságostól. Nagy 

valószínűséggel hasonló jelenség játszódik le a kamion mögötti térben három 

dimenzióban is, ám a bonyolult örvények sokkal részletesebben jeleníthetőek meg 

ha a középvonal síkja helyett a teljes térben szimulálom az áramlást.  

További kutatások alapja lehet a teherautót követő személyautó vizsgálata három 

dimenzióban, távolsági buszt követő személyautó vizsgálata nagyobb (100 

kilométer per órás) sebességnél, illetve kettő vagy több egymást követő 

személyautót 130 kilométer per órás autópályatempónál. Némileg eltérő 

eredmények születhetnek különböző karosszériájú személyautók (kompakt, 

szedán, kombi, terepjáró, egyterű) vizsgálatánál is. 
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11. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

Szeretnék köszönetet mondani konzulensemnek, Fodor Béla tanár úrnak az 

iránymutatásért és rendelkezésre állásért, ami nélkül ez a dolgozat ilyen formában 

nem jöhetett volna létre, és hogy hozzá fordulhattam, ha valahol megakadtam a 

munkában.  

Továbbá köszönettel tartozok Faragó Dávidnak a dolgozat megírása során nyújtott 

ötleteiért. 

Köszönöm! 
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