
Versenyzői kód:  53  
 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
 

Elődöntő 
 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus 

 

SZVK rendelet száma: 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

 

Komplex írásbeli: 

Alternatív gépjárműhajtási technikus szakmai alapjai 
 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2019. 
 

 

  

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  53  
 

2/11 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus 

 

Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

1. Minden oldalon tüntesse fel azonosító számát! 

2. A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

3. A feladatokat figyelmesen olvassa el, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

4. Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

5. Nem programozható számológépet használhat. 

6. Egyéb segédeszköz használata TILOS! 

7. A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 1-1 vagy 2-2 pont adható! Ha a 

versenyző a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 1-1 pont illetve 2-

2 pont levonásával járnak! 

8. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

9. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

10. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

11. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthető és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

Húzza alá az Ön által helyesnek ítélt válaszokat az alábbi feladatoknál! 

(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont) 

Jelölje meg az alábbiak közül a hibrid járművek jellemzőit! 

a) Hatótávolságuk kicsi. 

b) Nem képesek a regeneratív fékezés megvalósítására. 

c) Jobb fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékekkel rendelkeznek, mint a csak 

hagyományos belsőégésű motorral ellátott járművek. 

d) Villanymotort és más típusú (pl.: belsőégésű) energia-átalakítót egyaránt használnak. 

Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a soros hibrid járművekre! 

a) Viszonylag erős villanymotor és kisebb teljesítményű belső égésű motor található 

benne. Kisebb távolságok megtételére képes tisztán elektromos hajtással. 

b) Hagyományos belsőégésű motor mellett kisteljesítményű a villamos motor, mely 

gyorsításkor hajt, és lassításkor regeneratívan fékez. 

c) A belső égésű motor egy váltakozó áramú generátort hajt meg, mely a jármű hajtásáért 

felelős villanymotornak termeli az áramot.  

Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a Full- hibrid járművekre! 

a) Viszonylag erős villanymotor és kisebb teljesítményű belső égésű motor található 

benne. Kisebb távolságok megtételére képes tisztán elektromos hajtással. 

b) Hagyományos belsőégésű motor mellett kisteljesítményű a villamos motor, mely 

gyorsításkor rásegít, és lassításkor regeneratívan fékez. 

c) A belsőégésű motor melletti villanymotor regeneratív módon fékez, a jármű önálló 

mozgatására nem képes.  

Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a mikro - hibrid járművekre! 

a) Viszonylag erős villanymotor és kisebb teljesítményű belső égésű motor található 

benne. Kisebb távolságok megtételére képes tisztán elektromos hajtással. 

b) Hagyományos belsőégésű motor mellett kisteljesítményű a villamos motor, mely 

gyorsításkor rásegít, és lassításkor regeneratívan fékez. 

c) A belső égésű motor egy váltakozó áramú generátort hajt meg, mely a jármű 

mozgatásáért felelős villanymotornak termeli az áramot.  

d) A belsőégésű motor melletti villanymotor regeneratív módon fékez, a jármű önálló 

mozgatására nem képes.  

Jelölje meg, hogy melyik esetben nem használ hajtáshoz akkumulátort a jármű! 

a) A terheléskövető soros hibridben. 

b) A terhelés kiegyenlítő soros hibridben. 

2. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

Sorolja fel, milyen üzemmódjai lehetnek a hibrid járműveknek!  

Tiszta villamos hajtás: A belsőégésű motor le van állítva, a járművet csak a 

villamos gép hajtja. (full-hibrid rendszerrel lehetséges)  ___ pont / 2 pont 

Hibrid mód: Mindkét motor egy időben szolgáltatja a szükséges 

nyomatékot a vezérlőegység felügyelete mellett.  ___ pont / 2 pont 

Villamos rásegítés: A legnagyobb nyomaték elérése érdekében mindkét 

motor maximális nyomatékot ad le.  ___ pont / 2 pont 
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Visszatápláló fékezési mód: Fékezéskor a villamos motor generátor üzemre vált, a mechanikai 

energiát villamos energiává alakítja át, amellyel tölti az akkumulátort.  ___ pont / 2 pont 

Generátor üzemmód: Ebben az üzemmódban a belsőégésű motor nagyobb nyomatékot ad le, 

mint ami a hajtáshoz szükséges. A többlet nyomaték a generátor hajtását biztosítja, amely tölti 

az akkumulátort.  ___ pont / 2 pont 

3. Feladat Összesen: ___ pont / 9 pont 

Válaszoljon a következő kérdésre és írja le az LPG előnyeit, hátrányait! 

a) Mit értünk LPG (Liquefied  Petroleum  Gasolin) alatt?      ___ pont / 2 pont 

Kis nyomáson cseppfolyósított propán-bután gáz. Autógáz néven is ismert. 

b) Ismertesse az LPG előnyeit!       ___ pont / 5 pont  

• Égése közel tökéletes 

• Használata során csökken a kopás 

• Hosszabb a motor élettartama 

• Nagy a kompresszió tűrése 

• Égetéskor nem keletkeznek lerakódások 

c) Sorolja fel az LPG hátrányait!        ___ pont / 2 pont 

• Energiasűrűsége kisebb, mint a benziné 

• Levegőnél nehezebb, így mélygarázsokból ki vannak tiltva 

4. Feladat Összesen: ___ pont / 9 pont 

Ismertesse a Start/Stop rendszer lényegét, a leállítás üzemállapot milyen feltételek esetén jön 

létre!   

A hibrid járművekben alkalmazzák főként a Start/stop funkciót, de csak belsőégésű 

motorral ellátott járművek is rendelkezhetnek ilyen rendszerrel. Feladata, hogy álló 

járműnél a belsőégésű motort automatikusan leállítsa.  ___ pont / 4 pont 
 

A leállítás létrejön, ha: 

• a sebességváltó üres állapotban van, 

• az ABS jeladó 0 haladási sebességet jelez, 

• az akkumulátor töltöttsége megfelelő szinten van. 

Amint a járművezető a tengelykapcsolót benyomja, a megerősített indítómotor 

megforgatja a belsőégésű motor főtengelyét.     ___ pont / 5 pont 

5. Feladat Összesen: ___ pont / 4 pont 

Miről lehet felismerni egy hibrid autót? Adjon meg 4 ilyen ismérvet! 

Megoldás: 

• Rá van írva az autóra és a motorblokkra is, hogy „Hibrid ”. 

• Narancssárga színű (nagyfeszültségű) vagy kék színű (középfeszültségű) vezetékek 

láthatóak. 

• Műszerfalon visszajelzők a hajtás állapotára vonatkoznak. 

• A fordulatszám mérő helyén teljesítmény mérő található (KW). 

• Külső energiaforrás csatlakoztatására alkalmas csatlakozók láthatók. 

• A motortérben a nagyfeszültségű átalakító – inverter / konverter –egység található. 
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6. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

Írja le, a hibrid autótok áramtalanításának lépéseit!  

1) Nyomjuk meg a POWER gombot a kormányoszlopnál egyes típusoknál, vagy vegyük 

ki az indítókulcsot ezzel a lépéssel a járművet lekapcsolhatjuk, - ezzel kizárva a 

váratlan beindulást - a teljes áramtalanításig.  ___ pont / 4 pont 

2) A HV akkumulátor áramtalanítása a csomagtérnél vagy a hátsó üléssor alatt 

lehetséges. A kárpit burkolatot kézzel lepattinthatjuk, majd a narancssárga 

áramtalanítókart ki kell húzni. A HV akkumulátorok a limuzinokban a csomagtérben, 

míg a terepjárókban a hátsó üléssor alatt kaptak helyet.  ___ pont / 2 pont 

3) A kiegészítő (12V) akkumulátor áramtalanítása, amely a csomagtérben vagy a 

motortérben található.  ___ pont / 2 pont 

4) A teljes áramtalanítás után a műszerfal vagy a READY felirat elsötétül. 

 ___ pont / 2 pont 

7. Feladat Összesen: ___ pont / 28 pont 

a) Írja le, hogy milyen típusú hibid-hajtásláncot lát az ábrán és nevezze meg a számozott 

alkatrészeket! ___ pont /18 pont 
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Megnevezés: Párhuzamos-hibrid hajtáslánc ___ pont / 2 pont 

1- belsőégésű motor ___ pont / 2 pont 

2- mechanikus váltómű ___ pont / 2 pont 

3- villanymotor ___ pont / 2 pont 

4- motorvezérlő elektronika ___ pont / 2 pont 

5- akkumulátortöltő ___ pont / 2 pont 

6- mechanikus hajtás ___ pont / 2 pont 

7- akkumulátortöltés ___ pont / 2 pont 

8- differenciálmű ___ pont / 2 pont 

b) Ismertess az fenti ábrán látható hibrid jármű működését! ___ pont / 10 pont 

Indításkor a villanymotor kapcsolódik be. Ha a belsőégésű motor hideg, elkezdődik az 

előmelegítés. Haladáskor mindkét motor hajtja előre az autót. Lakott területen kívül 

alapvetően a belsőégésű motor szolgáltatja az energiát (már csak azért is, hogy ne 

használódjon el olyan hamar az akkumulátor), de pl. előzésnél vagy hegynek fel bekapcsol 

és rásegít a villanymotor is. Fékezéskor a motor leáll, ugyanakkor az autó mozgási 

energiája elektromos árammá alakul (a villanymotor generátorként működik), amely 

visszatöltődik az akkumulátorba. A fékezési energia visszanyerésével később 

hasznosítható energia keletkezik, ez az energia a hagyományos járművekben hővé alakul 

és a környezetbe távozik.  A start-stop funkció is üzemanyagot takarít meg. 

8. Feladat Összesen: ___ pont / 30 pont 

A Toyota Prius II-nek 2 villamos gépe van. A kisebb MG1 főleg generátorként működik, és 

30kW-os teljesítménnyel tölt. A feltöltött akkumulátor névleges feszültsége 201,6 V, kapacitása 

6,5 Ah. 

a) Mennyi energiát tárol a nagyfeszültségű akkumulátor, ha az a néveleges adatoknak 

megfelelően teljesen fel van töltve? 

b) Mennyi ideig tud egy Prius tisztán elektromos üzemben haladni, ha az elektronika a teljesen 

feltöltött akkumulátort csak 30 %-os töltöttségig engedi használni? 

Az 50 kW-os MG2 motor átlagosan csak 25 kW-ot ad le 90%-os hatásfokkal, az inverter 

hatásfoka 92%. 

c) Mennyi energiát kell az MG1 generátornak előállítani, ha az elektronika a (30%-os) 

akkumulátort 85%-os töltöttségi szintig engedi tölteni? Az inverter hatásfoka 92%-os és az 

akkumulátor ennek csak 80%-át tudja hasznosítani. 

d) Mennyi ideig kell a generátornak működnie, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor ezt a 

85%-os töltöttségi szintet elérje? 

 

Adatok: 

a) U = 201,6 V 

C = 6,5 Ah 

 W100% = ? 

𝑾𝟏𝟎𝟎% = 𝑼 ∙ 𝑰 ∙ 𝒕 = 𝑼 ∙ 𝑪 = 𝟐𝟎𝟏, 𝟔𝑽 ∙ 𝟔, 𝟓𝑨𝒉 = 𝟏𝟑𝟏𝟎𝑾𝒉 = 𝟏, 𝟑𝟏𝒌𝑾𝒉  

1,31kWh energiát tárol az akkumulátor.  

    ___ pont / 3 pont 
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b) W100% = 1,31 kWh 

 I = 0,92 

 M = 0,90 

PMG2 = 25 kW 

 WMG2 = ? 

 t = ? 

𝑾𝟕𝟎% = 𝑾𝟏𝟎𝟎% ∙ 𝟎, 𝟕 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉 ∙ 𝟎, 𝟕 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟕𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟎, 𝟗𝟐𝒌𝑾𝒉 

𝑾𝑴𝑮𝟐 = 
𝑰

∙ 
𝑮

∙ 𝑾𝟕𝟎% = 𝟎, 𝟗𝟐 ∙ 𝟎, 𝟗 ∙ 𝟎, 𝟗𝟐𝒌𝑾𝒉 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟏𝟕𝟔𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟎, 𝟕𝟔𝒌𝑾𝒉 

𝒕 =
𝑾𝑴𝑮𝟐

𝑷𝑴𝑮𝟐
=

𝟎, 𝟕𝟔𝒌𝑾𝒉

𝟐𝟓𝒌𝑾
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟒𝒉 = 𝟏, 𝟖𝟐𝟒𝒎𝒊𝒏 ≈ 𝟏, 𝟖𝟐 𝒎𝒊𝒏 

1,82 percig tud az autó ezzel az energiamennyiséggel tisztán elektromosan haladni. 

   ___ pont / 10 pont 

c) I = 0,92 

 B = 0,8 

W100% = 1,31 kWh 

  = ? 

 WMG1 = ? 

𝑾𝟑𝟎% = 𝑾𝟏𝟎𝟎% ∙ 𝟎, 𝟑 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉 ∙ 𝟎, 𝟑 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟑𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟎, 𝟑𝟗𝒌𝑾𝒉 

𝑾𝟖𝟓% = 𝑾𝟏𝟎𝟎% ∙ 𝟎, 𝟖𝟓 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉 ∙ 𝟎, 𝟖𝟓 = 𝟏, 𝟏𝟏𝟑𝟓𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟏, 𝟏𝟏𝒌𝑾𝒉 

𝑾𝟑𝟎−𝟖𝟓% = 𝑾𝟖𝟓%−𝑾𝟑𝟎% = 𝟏, 𝟏𝟏𝒌𝑾𝒉 − 𝟎, 𝟑𝟗𝒌𝑾𝒉 = 𝟎, 𝟕𝟐𝒌𝑾𝒉 

vagy 𝑾𝟓𝟓% = 𝑾𝟏𝟎𝟎% ∙ 𝟎, 𝟓𝟓 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉 ∙ 𝟎, 𝟓𝟓 = 𝟎, 𝟕𝟐𝟎𝟓𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟎, 𝟕𝟐𝒌𝑾𝒉 

                           ___ pont / 10 pont 

 

 = 
𝑰

∙ 
𝑩

= 𝟎, 𝟗𝟐 ∙ 𝟎, 𝟖 = 𝟎, 𝟕𝟑𝟔 = 𝟕𝟑, 𝟔%       ___ pont / 2 pont 

𝑾𝑴𝑮𝟏 =
𝑾𝟑𝟎−𝟖𝟓%


=

𝟎,𝟕𝟐𝒌𝑾𝒉

𝟎,𝟕𝟑𝟔
= 𝟎, 𝟗𝟕𝟖𝒌𝑾𝒉 ≈ 𝟎, 𝟗𝟖𝒌𝑾𝒉     ___ pont / 3 pont 

~0,98 kWh energiát kell az MG1 generátornak előállítani. 

d) WMG1 = 0,98 kWh 

PMG1 = 30 kW 

 t = ? 

𝒕 =
𝑾𝑴𝑮𝟏

𝑷𝑴𝑮𝟏
=

𝟎,𝟗𝟖𝒌𝑾𝒉

𝟑𝟎𝒌𝑾
 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝒉 = 𝟏, 𝟗𝟖𝒎𝒊𝒏    ___ pont / 2 pont 

1,98 percig kell a generátornak működnie, hogy az akkumulátor a 85 %-os töltöttséget 

elérje. 
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9. Feladat Összesen: ___ pont / 30 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezeti elemet, a számokkal jelölt szerkezeti részeket 

és írja le a szerkezeti elem működését! 

 

 
Megoldás: 

a) Megnevezés: egyszerű bolygómű     ___ pont / 3 pont 

 

Szerkezeti elemek:          ___ pont / 8 pont 
(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont)  

1- bolygókerék 

2- gyűrűkerék 

3- napkerék 

4- bolygómű tartó (Híd) 

b) Szerkezei elem működése: ___ pont / 10 pont 

A hibrid hajtású járműveknél sokszor alkalmaznak bolygóműveket. A fogaskerekek 

egymással állandóan összekapcsolt helyzetben vannak. Az elemi bolygómű két 

szabadságfokú rendszer. Az elemi bolygómű három fő részből áll. A napkerékből, a 

bolygókerekekből a hozzájuk kapcsolt bolygókerék tartóból (hídból) és a 

koszorúkerékből (gyűrűkerékből). Minden fő eleme lehet hajtó és hajtott rész is. 

Általában automata nyomatékváltókban alkalmazzák. Ebben az esetben egyik elem a 

hajtó, a másik elemet fékezik, a harmadik elem a hajtott rész. Az ábrán látható esetben 

nincs fékezett elem a bolygókerék tartót (hidat) és a koszorú kereket (gyűrűkereket) is 

meghajtják. A bolygókerekek saját tengelyük körül nem forognak beékelődnek a 

napkerék és a gyűrűkerekek (koszorúkerék) közé. Tengelykapcsoló állapot. 
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c) Töltse ki a következő táblázat hiányzó adatait (milyen áttételek lehetségesek)! 

 

Behajtás Kihajtás Fék Áttétel 

Napkerék 
Bolygókerék 

tartó 
Gyűrűkerék nagy lassító áttétel 

Gyűrűkerék Bolygókerék tartó Napkerék kis lassító áttétel 

Napkerék Gyűrűkerék Bolygókerék tartó 
nagy lassító áttétel forgásirány 

változtatással 

(Feladatok helyes megoldása 3-3 pont)           ___ pont / 9 pont 

 

10. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

Húzza alá az Ön által helyesnek ítélt válaszokat az alábbi feladatoknál! 
(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont) 

Jelölje meg, mi az akkumulátor méretezésének legfőbb szempontja egy hibrid-elektromos 

jármű esetében! 

a) Képes legyen legalább akkora teljesítményt leadni, amekkora a belsőégésű motor 

teljesítménye. 

b) Legalább egy, végsebességről végrehajtott teljes fékezésnyi visszatermelt 

energiamennyiséget képes legyen eltárolni. 

c) Legalább egy, nulláról végsebességre történő gyorsításnak megfelelő 

energiamennyiséget képes legyen eltárolni. 

Jelölje meg a soros hibrid-elektromos jármű üzemmódjait! 

a) Tisztán villamos hajtás. 

b) Belsőégésű motoros hajtás. 

c) Regeneratív fékezés. 

d) Hibrid üzemmód (hajtás közbeni töltés, akkumulátoros rásegítés). 

e) Hibrid üzemmód (hajtás közbeni töltés, terheléskövető üzemmód, teljes terhelés). 

Jelölje meg a párhuzamos hibrid-elektromos jármű üzemmódjait! 

a) Tisztán villamos hajtás. 

b) Belsőégésű motoros hajtás. 

c) Regeneratív fékezés. 

d) Hibrid üzemmód (hajtás közbeni töltés, akkumulátoros rásegítés). 

e) Hibrid üzemmód (hajtás közbeni töltés, terheléskövető üzemmód, teljes terhelés). 

Jelölje meg, melyik párhuzamos hibridre jellemző, hogy a villamos motort a sebességváltó 

elé építik! 

a) Vonóerő-összegző.  

b) Fordulatszám-összegző. 

c) Nyomatékösszegző.  

Jelölje meg, melyik párhuzamos hibridre jellemző, hogy a villamos motort a közvetlenül 

a kerekeknél helyezik el! 

a) Vonóerő-összegző.  

b) Fordulatszám-összegző. 

c) Nyomatékösszegző. 
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11. Feladat Összesen: ___ pont / 7 pont 

Az alábbi felsorolás a karbantartás és javítás folyamatait tartalmazza, de nem megfelelő 

sorrendben. A sorok elé írt számokkal állapítsa meg a helyes sorrendet!  

Megoldás:    

2  Munkafelvétel. 

4  Végellenőrzés, próbaút. 

6  Gépkocsi átadása. 

1  Előzetes bejelentkezés. 

3  Karbantartás, vagy javítás. 

7  Ügyfelek javítás utáni nyomon követése. 

5  Számlázás. 

12. Feladat Összesen: ___ pont / 14 pont 

Írja le a szenzorok feladatát és töltse ki a táblázatot! 

Szenzorok feladata: 

A szenzorok olyan jelátalakítók, amelyek mennyiséget, tulajdonságot vagy feltételt 

villamos jellé alakítanak át.  ___ pont / 2 pont 

 

(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont)           ___ pont /12 pont 

13. Feladat Összesen: ___ pont / 9 pont 

Húzza alá az Ön által helyesnek ítélt válaszokat az alábbi feladatoknál! 

(Feladatok helyes megoldása 3-3 pont) 

Melyik nem üzemmódja egy soros hibridnek? 

Hajtás közbeni töltés. 

Tisztán hagyományos hajtás. 

Állás közbeni töltés. 

Tisztán villamos. 

Melyik alkatrész-egység nem része a terheléskövető soros hibrideknek? 

Akkumulátor. 

Frekvenciaváltó. 

Tüzelőanyag-tartály. 

Motor/generátor egység. 

Szenzor megnevezése Szenzor feladata 

Vezérműtengely Hall-érzékelő Vezérműtengely-helyzet meghatározása. 

Dőlésszög érzékelő 
Gépkocsi helyzetének meghatározása a függőleges 

tengelyhez viszonyítva. 

ESP szenzorok Instabil menet közbeni helyzetek meghatározása. 

Kerékszenzor  

(gumiabroncsnyomás-ellenőrzés (RDK)) 
Gumiabroncs-levegőnyomás és hőmérséklet meghatározása. 

Kopogásszenzor A motor rendellenes rezgéseinek figyelése. 

Forgattyútengely-helyzetérzékelő Forgattyús tengely-helyzet meghatározása. 
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Egy „full-hibrid”az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

Start-Stop, regeneratív fékezés, nyomaték-támogatás, tisztán elektromos-üzem. 

Start-Stop, regeneratív fékezés, nyomaték-támogatás. 

Start-Stop, nyomaték-támogatás, tisztán elektromos-üzem. 

Elektromos üzem, gázüzem. 

14. Feladat Összesen: ___ pont / 20 pont 

Nevezze meg az alábbi képen látható Hibrid autó számozott elemeit és írja le az inverter és a 

konverter egység feladatát! 

 

 
Megoldás: 

1- Belsőégésű motor ___ pont / 2 pont 

2- Vezetékek (nagyfeszültségű és 12V) ___ pont / 2 pont 

3- Akkumulátor (12V) ___ pont / 2 pont 

4- HV Akkumulátor (DC 201.6 V) ___ pont / 2 pont 

5- Hibrid hajtómű (MG1 és MG2) ___ pont / 2 pont 

6- Inverter + konverter egység ___ pont / 2 pont 

 

DC/DC konverter feladata: 

Egyen-egyenáram átalakító feladata a nagyfeszültségű hálózat nagy egyenfeszültségét, a 

201,6 Voltot át kell alakítania a segédberendezések üzemeltetésére alkalmas 12 Voltra. 

 

Inverter feladata: 

Átalakítani az egyenáramot, amely a 201,6 Voltos egyenfeszültségű Nikkel-Metál hibrid 

akkumulátorból érkezik, az MG 2-es villamos gép üzemeltetésére alkalmas váltakozó 

feszültséggé.  Ugyanakkor, az elektromos motor által generált váltóáramot is az inverter 

alakítja akkumulátor töltésére alkalmas egyenárammá.  ___ pont / 4 pont 


