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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. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész) 

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

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladatot nulla pontra kell értékelni! 

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

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 
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1. Feladat  

a) Egy szakszervizbe egy személygépjármű érkezik 120 ezer kilométeres időszakos 

szervizmunkák elvégzése céljából. Végezze el a szervizutasításban előírt ellenőrzési 

műveleteket és az alkatrész cseréket!  22 pont

   

A karbantartás normaideje: 2.5 óra. Az óradíj nettó 8500 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

A vizsgált gépkocsi adatai: 

Motorkód:                                                                             GA0 

Gyártmány:                                                                           MITSUBISHI 

Típus:                                                                                    ASX 

Saját tömeg:                                                                          1260 kg 

Évjárat:                                                                                  2015. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A feladat végrehajtásához szükséges adatokat az alábbi táblázatban találja! 

Szükséges alkatrészek 
Nettó egységár 

 
Mennyiség 

Motorolaj 1650 Ft/liter 4 liter 

Motorolaj-szűrő 1400 Ft/db 1 db 

Tüzelőanyag szűrő 3200 Ft/db 1 db 

Fékfolyadék 1860 Ft/liter 0.5 liter 

Fagyálló hűtőfolyadék 1170Ft/liter 6.5 liter 

Levegőszűrő 1400 Ft/db 1 db 

Pollenszűrő 1600 Ft/db 1 db 

Gyújtógyertya 2500 Ft/db 4 db 

Vezérmű szíj 16200 Ft/db 1 db 

Vezérmű szíj feszítő 23200 Ft/db 1 db 

 

A táblázatban szereplő adatok az Áfa-t nem tartalmazzák! 

Megoldás: 

Motorolaj: 1650 Ft/liter x 4 liter = 6600 Ft      2 pont 

Motorolaj-szűrő: 1400 Ft      1 pont 

Tüzelőanyag szűrő: 3200 Ft      1 pont 

Fékfolyadék: 1860 Ft/liter x 0.5 liter = 930 Ft      2 pont 

Fagyálló hűtőfolyadék: 1170 Ft/liter x 6.5 liter = 7605 Ft      2 pont 
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Levegőszűrő: 1400 Ft      1 pont 

Pollenszűrő: 1600 Ft      1 pont 

Gyújtógyertya: 2500 Ft/db·4 db = 10000 Ft      2 pont 

Vezérmű szíj: 16200 Ft      1 pont 

Fogas szíj feszítő: 23200 Ft      1 pont 

Nettó alkatrészár összesen: 72135 Ft       1 pont 

Nettó munkadíj: 8500 Ft/óra·2.5 óra = 21250 Ft      2 pont 

Bruttó alkatrész ár: 72135 x 1.27 = 91611 Ft      2 pont 

Bruttó munkadíj: 21250 x 1.27 = 26988 Ft      2 pont 

A számla végösszege: 118599 Ft      1 pont 

 

b) Írja le, milyen típusú vállalkozások választhatják a KATA adózási formát!        3 pont 

- egyéni vállalkozások.      1 pont 

- magánszemélyekből álló betéti társaságok.      1 pont 

- magánszemélyekből álló közkereseti társaságok.      1 pont 

 

c) Írja a kipontozott részre, milyen adótípusokat lehet kiváltani a KATA adózási forma 

választásával!                           5 pont 

- Vállalkozói személyi jövedelemadó.      1 pont 

- Vállalkozói osztalékalap utáni adó.      1 pont 

- Társasági adó.      1 pont 

- Egyéni járulékok és egészségügyi hozzájárulás.      1 pont 

- Szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás.      1 pont 

 

2. Feladat    13 pont 

a) Nevezze meg, az alábbi ábrán látható rendszert és betűkkel jelölt elemeit! Röviden 

fogalmazza meg a rendszer feladatát!  

A rendszer megnevezése: Belsőégésű motor hűtőrendszere       2 pont 

 

 

 

 

 

 

A    Hengerfej    1 pont  C     Termosztát              1 pont 

E    Ventilátor    1 pont  D     Vízszivattyú  1 pont 

H    Hűtő    1 pont  J       Fűtés csap  1 pont 

K    Fűtőradiátor   1 pont  L      Fűtőmotor  1 pont 
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A rendszer feladata:       3 pont 

A belsőégésű motorok működése során jelentős mennyiségű hő keletkezik. A keletkezett 

hőmennyiségnek csak egy része alakul át mechanikai munkává, a hőfelesleget el kell vezetni 

a motor káros túlmelegedésének megakadályozása érdekében. 

  

3. Feladat  

a) Írja a kipontozott vonalra, milyen típusú fékszerkezet látható az alábbi ábrán!   

 2 pont 

 

A fékszerkezet típusa: Fix nyerges, négy munkahengeres tárcsafék.  

 

 

 
b) Nevezze meg a számokkal jelölt részeket!                                                                 4 pont                               

 

 

 

 

 

 

 

Alkatrészek megnevezése: 

1 – Féktárcsa              1 pont 

2 – Légtelenítő csavar              1 pont 

3 – Fékcső csatlakozó              1 pont 

4 – Munkahenger              1 pont 

4 

4 – Munkahenger   1 pont 

1 

2 

3 

4 
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4. Feladat 14 pont 

Nevezze meg, az alábbi ábrán látható rendszert és számozott elemeit! Röviden 

fogalmazza meg a rendszer feladatát és működését! 

 

 

Megnevezés: Tüzelőanyag tartályszellőztető rendszer       2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

Feladata: 

A tüzelőanyag gőzt a környezetvédelmi előírások szerint tilos a környezetbe engedni, ezért a 

gépjárművek tüzelőanyag tartályában keletkező gőzt egy zárt, tartályszellőztető rendszerbe 

vezetik és tárolják.       2 pont 

 

Működése: 

A tüzelőanyag gőzt a szellőző csövön keresztül egy aktív széntartályba vezetik és tárolják, 

majd az elektronikus vezérlőegység (ECU) által vezérelt szellőztető szelep kinyit és az aktív 

széntartályból a gőzt a szívócső fojtószelep utáni szakaszán keresztül az égéstérbe vezetik, 

ahol elég.       2 pont 

 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

1        Fojtószelep   1 pont  4        Szívócső  1 pont 

2        Szellőztető szelep  1 pont  5        Tüzelőanyag tartály 1 pont 

3        Aktív széntartály  1 pont  6        Szellőző cső  1 pont 

7        Szívó levegő   1 pont  8        Torló levegő  1 pont 

8 
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5. Feladat  

Írja le, milyen diagnosztikai műveleteket lát az alábbi ábrákon! A diagnosztikai 

műveletek értékeléseinek eredményeit írja a táblázatokba!  

a) A diagnosztikai művelet megnevezése: Lengéscsillapító vizsgálat, dinamikus talperő 

ingadozás (EUSAMA) mérése alapján.    12 pont 

 
 

Töltse ki az alábbi táblázatot és minősítse a vizsgálatot a százalékos mérési eredmények 

alapján, a hatósági előírás szerint!     10 pont 

 

Tengely 
Megengedett 

(%) 

Mért érték (%) 

Értékelés 

(Megfelel, Nem felel 

meg) 

Bal Jobb Bal Jobb 

Első tengely 

„A” 
40 % 61 53 Megfelel Megfelel 

Hátsó tengely 

„B” 
20% 34 46 Megfelel Megfelel 

 

b) Írja le, milyen mérési tevékenység látható az alábbi képeken! 4 pont 

 

   
 

 

 

Generátor diódák vizsgálata 

 

Gerjesztő tekercs test zárlat ellenőrzése 



Versenyzői kód:  43  
 

8/17 

35/2016. (VIII. 31.) NFM 

54 525 01 Autóelektronikai műszerész 

c) Nevezze meg, a képeken láthat diagnosztikai műveleteket! 

A diagnosztikai műveletek megnevezése: Befecskendező szelepek ellenőrzése. 2 pont 

 

    
 

 

6. Feladat   17 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható jeladót! 

Megnevezés: Forgattyús tengely fordulatszám és szöghelyzet jeladó.           2 pont 

 

a) Írja le, röviden a működését! 

A fogazott impulzuskerék forgása a mágneses tér változásait idézi elő. A változó mágneses 

mező, váltakozó feszültséget hoz létre a jeladó tekercsében. A jelekből a vezérlőegység 

kiszámítja a forgattyús-tengely fordulatszámát és helyzetét, ezzel fontos alapadatokat 

szolgáltat a befecskendezéshez és a gyújtásállításhoz.                                    3 pont 

b) A jeladó hibája esetén, milyen hibajelenségek lépnek fel a motor működésében?  

- Kihagy a motor.                   1 pont 

- Leáll a motor.                   1 pont 

- A motor nem indul.                  1 pont 

 

c) Sorolja fel a jeladó meghibásodásának, működéskiesésének okait! 

            -     Jeladó tekercs zárlatok.                  1 pont 

- Vezetékszakadások.                  1 pont 

- Vezeték rövidzárlat.                  1 pont 

- Impulzuskerék mechanikus sérülései.                1 pont 

- Fémkopás miatti szennyeződések.                1 pont 
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d) Ismertesse röviden a jeladó diagnosztikájának lehetőségeit! 

- Hibatároló kiolvasása.                  1 pont 

- A szenzorvezetékek és elektromos csatlakozásainak ellenőrzés.            1 pont 

- A jeladó tekercs ellenállásának vizsgálata.                         1 pont 

- Jelalak vizsgálata működés közben oszcilloszkóppal.             1 pont 

 

7. Feladat           

a.) Az alábbi ábrákon különböző rendszerű gyújtóberendezések rajzait látja. Írja az 

ábrák alá, a gyújtóberendezések megnevezését!               2 pont 

Gyújtóberendezések megnevezése:         

        

1. Hengerenkénti gyújtótranszformátoros 2.  Dupla szikrás gyújtóberendezés 

 

b) Fogalmazza meg röviden, mit jelent a zárásszög, a primeráram kikapcsolás és hogy 

miért van szükség előgyújtásra!                 7 pont 

 

 Zárásszög jelentése: 

A zárásszög az elosztótengelynek a megszakító-érintkezők zárt állapotához tartozó elfordulási 

szöge, vagy elektronikus gyújtásnál a vezérműtengely azon elfordulási szöge, amely alatt a 

primer áramkör bekapcsolt állapotban van. Ezen idő alatt folyik a primer áram.      

                                            2 pont 

A primer áram kikapcsolás: 

Amennyiben a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után 3-5 másodperccel nem jelenik meg a 

motorfordulatszám jel, akkor a gyújtásvezérlő kikapcsolja a primer áramot oly módon, hogy 

gyújtószikra nem keletkezik. A primer áram kikapcsolása védi a gyújtótranszformátort a 

túlmelegedéstől.                                                                2 pont 

 

Az előgyújtás szükségessége: 

A belsőégésű motorok széles fordulatszám tartományban üzemelnek és a fordulatszám 

növekedése miatt, egyre rövidebb idő áll rendelkezésre a tüzelőanyag-levegő keverék 

elégetéséhez. A megfelelő égési időtartam biztosítása érdekében a gyújtószikra a fordulatszám 

növekedésétől függően, a dugattyú felső holtponti helyzetéhez képest egyre hamarabb gyújtja 

meg a tüzelőanyag-levegő keveréket. Az előgyújtási szögérték nem csak a fordulatszámtól, 

hanem a motor hőmérsékletétől és a motorterheléstől is függ.          

                                                                 3 pont 
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c) Sorolja fel a kopogásos égés lehetséges okait!                6 pont 

A kopogásos égés lehetséges okai: 

1. Nem megfelelő kompresszió tűrésű tüzelőanyag.                          1 pont 

2. Nem megfelelő hőértékű gyújtógyertya.                            1 pont 

3. Túlmelegedett motor.                   1 pont 

4. Túl koraira állított előgyújtásszög.                1 pont 

5. Koksz lerakódás az égéstérben.                  1 pont 

6. Motorvezérlési hiba.                   1 pont 

 

d) A kiterített indikátor diagram alapján röviden fogalmazza meg, hogyan alakul az 

égésfolyamat, ha a gyújtószikra Za, Zb, vagy Zc pontban keletkezik!                       6 pont 

Az indikátor diagram értelmezése: 

 

1. Ha a gyújtószikra a Za jelű előgyújtási szöghelyzetben keletkezik, akkor a nyomáslefolyás 

az „1 jelű” görbe szerint alakul, biztosítja a megfelelő égésfolyamat kialakulását. 

                                                                                                 2 pont  

  

2. Ha az előgyújtási szögértéket a szükségesnél nagyobb, Zb értékűre választjuk, fennáll a 

veszélye, hogy a túlzottan gyors nyomásnövekedés az égéstérben "2" görbe szerinti 

rendellenes égés lefolyást eredményez.                            2 pont 

 

3. A Zc szöghelyzetben keletkező gyújtószikra a későn  kezdődő égésfolyamat 

következtében a „3” görbe szerinti alacsony nyomás értékeket eredményez és ezzel együtt 

kis teljesítményt hoz létre.                                                   2 pont 
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8. Feladat    11 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható elektronikus vezérlésű befecskendező rendszert! 

Megnevezés: Nagynyomású, közvetlen benzinbefecskendezéses motorirányító rendszer. 

      3 pont 

 

 
 

b) Írja le a 3-as, 13-as, 15-ös, és 29-es számú szerkezeti elemek megnevezését és 

feladatát! 

 

 – A 3-as számú szerkezeti elem: a nagynyomású tüzelőanyag szivattyú, amely az 

alacsonynyomású szivattyú által előkészített tüzelőanyag nyomását a pillanatnyi üzemmódtól 

függően 50-200bar nyomásra növeli és eljuttatja a közös nyomócsőbe.    

                                                      2 pont 

 

– A 13-as számú elem: a kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelep, amely üzemmódtól függő 

mennyiségű, kipufogógázt vezet vissza a szívócsatornába a NOx csökkentés érdekében. 

                                           2 pont  

 

– A 15-ös számú elem: a kopogás szenzor, amely a rendellenes égésfolyamatokat érzékeli, 

jele alapján az elektronikus vezérlőegység az előgyújtási szög értékét változtatja meg a 

rendellenes égés megszüntetése érdekében.                           2 pont 

 

– A 29-es számú szerkezeti elem: a NOx tároló katalizátor, amely a nagynyomású és magas 

hőmérsékletű égés folyamatok során keletkező NOx tárolását végzi. Regenerálásáról az 

elektronikus vezérlőegység gondoskodik rögzített program, vagy a NOx szenzor jele alapján.

                                                      2 pont 
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9. Feladat  

a.) Írja le, milyen villamos gép, szerkezeti felépítését és elektromos működési vázlatát 

látja az alábbi képeken!                                                                                                   2 pont 

 

A villamos gép megnevezése: Léptető motor      

 

        
 

b.) Sorolja fel az előző képeken látható villamos gépek szerkezeti elemeit, fogalmazza 

meg röviden legfontosabb jellemzőit!                                                                             6 pont 

 

A villamos gépek szerkezeti elemei:                  2 pont 

 

1. Ház az állórész tekercsekkel (több fázisú). 

2. Lágyvas, vagy állandómágnes anyagú fogazott forgórész. 

 

A legfontosabb jellemzők:                    4 pont 

 

• A léptetőmotor szögsebessége csak kivételes esetben állandó. 

• A léptetőmotor forgórésze csak diszkrét helyzetekben állhat meg. 

• A motor, álló helyzetben is áramot fogyaszt, ilyenkor a hatásfoka nulla 

• Digitális rendszerekhez jól illeszkedik. 

 

c.) Nevezze meg az ábrán látható kapcsolást és írja le röviden a működését!           4 pont 

 

A kapcsolás megnevezése: Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás                         2 pont 
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Az áramkör működése:                    2 pont 

A váltakozó feszültség pozitív félperiódusában a D1 és a D3 dióda nyitófeszültséget kap és a 

diódákon I1 áram folyik. A negatív félperiódusban a D2 és a D4 diódák kapnak nyitóirányú 

feszültséget és vezetnek, rajtuk I2 áram folyik. Az Rt ellenálláson a két áram eredője Iki folyik. 

 

d.) Ábrázolja derékszögű koordináta rendszerben az áramkör kimenő feszültségének és 

kimenő áramának lefolyását!                 2 pont  

 

 

 

 

10. Feladat  

a) Az alábbi ábrán egy mechanikus működtetésű tengelykapcsoló és működtetésének 

lényegesebb alkatrészei láthatók. Nevezze meg a számokkal jelölt részeit!                   4 pont 

 

b) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait!                                               6 pont 

1. Oldható kapcsolat létesítése a motor és a nyomatékváltó között. 

2. A motor nyomatékának biztos átvitele a teljes motorfordulatszám-tartományban. 

3. Lágy és rángatás nélküli indulás lehetővé tétele. 

1 – lendítőkerék    1 pont 

2 – tengelykapcsoló tárcsa   1 pont  

3 – nyomólap     1 pont 

4 – kinyomó tárcsa    1 pont 

5 – kinyomó csapágy    1 pont 
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4. A nyomaték módosításakor gyorsan szüntesse meg a kapcsolatot a motor és a 

nyomatékváltó között. 

5. A torziós lengések csillapítása. 

6. A motor és az erőátviteli berendezések túlterhelés elleni védelme.  

 

c)  Mekkorának kell lennie az „A” jelű hézagnak?                                                       1 pont 

Az „A” jelű hézagnak 1-3 mm közötti értékűnek kell lenni.  

 

d) Milyen értékűre kell a „B” jelű holtjátékot beállítani?                                            1 pont 

A „B” jelű holtjátékot 10-30 mm értékre kell beállítani.                                         

 

e) Mi az oka és következménye, a pedál holtjáték és a hézag eltűnésének?                5 pont 

A pedál holtjáték és a hézag eltűnését a betét kopása okozza, melynek következtében a 

tengelykapcsoló nyomólapja a lendítőkerék irányába tolódik el. Benyomott tengelykapcsoló-

pedál esetén a kiemelő karok a kinyomó csapágyhoz közelebb tolják a kinyomó tárcsát, ezért 

csökken a holtjáték. Ha a kinyomó tárcsa felfekszik a kinyomó csapágyra, akkor a 

tengelykapcsoló nyomórugói nem fejthetik ki a teljes nyomóerejüket, a tengelykapcsoló 

csúszik. A keletkező súrlódási hő elégeti a tengelykapcsoló tárcsa betéteit, ezért a 

tengelykapcsoló a túlmelegedés következtében tönkremegy. 5 pont 

 

f) A szerkezet mely elemével és hogyan állítja be a tengelykapcsoló holtjátékát?  2 pont  

A „C” jelű csavar kifelé csavarásával. 

       

11. Feladat    24 pont 

Húzza alá az alábbi állítások közül azt, amely Ön szerint helyes! 

 

Az EOBD rendszerben a Readiness- kódok:                 2 pont 

A – a járműbe beépített, károsanyag kibocsátásért felelős rendszerek üzemkészségét jelentik.  

B – segítségükkel az eltárolt hibához tartozó környezeti paramétereket olvashatjuk ki.  

C – az adott jármű azonosításához szükséges adatokat tartalmazzák. 

  

A dízel részecskeszűrő (DPF):                  2 pont 

A – a regenerálása csak megfelelő adalékanyag (Adblue) kipufogórendszerbe való időszakos 

befecskendezésével valósítható meg.  

B – a regenerálási folyamatot csak szervizben, diagnosztikai műszer segítségével szabad 

elvégezni. 

C – a regenerálása történhet időszakosan, vagy folyamatosan adalékanyag nélkül és 

adalékanyag hozzáadásával is úgy, hogy az adalékanyagot a tüzelőanyagba, vagy közvetlenül 

a kipufogórendszerbe juttatjuk. 
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A savas ólomakkumulátor elektrolit sűrűsége és a töltöttségi állapota között:            2 pont 

A – nincs összefüggés az elektrolit sűrűsége és a töltöttségi állapot között, a sűrűség csak az 

elektrolit hőmérsékletétől és a terhelő áram értékétől függ.  

B – az elektrolit sűrűsége szorosan összefügg a töltöttségi állapottal, a feltöltött akkumulátor 

elektrolit sűrűsége 1.28kg/dm3.  

C – az elektrolit sűrűsége szorosan összefügg a töltöttségi állapottal, a feltöltött akkumulátor 

elektrolit sűrűsége 1.12kg/dm3. 

 

A műszerfalon elhelyezett hibajelző lámpa (check engine, MIL) akkor villog:            2 pont 

A – ha az eltárolt hiba valamelyik menetbiztonságot veszélyeztető rendszerben keletkezett. 

B – ha az EOBD rendszer működésképtelenné válik. 

C – ha közvetlen katalizátor károsodás veszélye áll fenn. 

 

Az érintkező nélküli potenciométeres jeladókat:                2 pont 

A – oszcilloszkóppal és diagnosztikai műszerrel is ellenőrizhetjük. 

B – csak gyártó specifikus diagnosztikai műszerrel ellenőrizhetjük. 

C – multiméterrel és gyártó specifikus diagnosztikai műszerrel ellenőrizhetjük. 

 

A személygépjárművekbe beépített ABS rendszer működését:              2 pont 

A – az automatikus működésű differenciálmű csak egyenes menetben befolyásolja. 

B – az automatikus működésű differenciálmű csak vészfékezés esetén befolyásolja.  

C – károsan befolyásolja a differenciálmű zárási fokától függő mértékben. 

 

A belsőégésű motorok hajtónyomaték értéke:                2 pont 

A – dízelmotoroknál csak a tüzelőanyag mennyiségének változtatásával befolyásolható. 

B – Otto-motoroknál csak a fojtószelep állításával, dízelmotoroknál pedig csak az 

előbefecskendezés állításával szabályozható. 

C – Otto-motoroknál az előgyújtás módosításával, dízelmotoroknál az előbefecskendezés 

állításával is változtatható a hajtónyomaték értéke. 

 

Mit jelent a CAN hálózatban alkalmazott multi-master elv?              2 pont 

A – Azt jelenti, hogy egynél több vezérlőegység rendelkezik irányító szereppel. 

B – A multi-master architektúra azt jelenti, hogy az összes vezérlőegység egyenértékű, 

egyiknek sincs prioritása a másik felett. 

C – Az egyes vezérlőegységek fontosságuk szerint vannak besorolva a CAN- hálózatba. 

 

Mekkora lehet az adatátviteli sebesség a Low Speed CAN és a High Speed CAN 

rendszerben?                     2 pont 

A – A Low Speed CAN rendszerben 500 kbit/sec alatt, a High Speed CAN rendszerben  

20 Mbit/sec. 

B – A két rendszer közötti különbséget nem az eltérő átviteli sebesség jellemzi. 

C – A Low Speed CAN rendszerben 10-125 kbit/sec a High Speed CAN rendszerben 250 

kbit/sec- 1Mbit/sec. 
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Melyik üzeneteket fogadják és ellenőrzik a buszrendszer vezérlőegységei?            2 pont 

A – Csak az adott vezérlőegységnek küldött üzeneteket.  

B – Az összes elküldött üzenetet. 

C – A legnagyobb prioritású üzeneteket. 

 

Három vezérlőegység egyidejűleg próbál a buszvonalon üzenetet küldeni. Mi történik ebben 

az esetben?                      2 pont 

A – Mindhárom vezérlőegység azonnal elküldheti az üzenetet. 

B – A buszvonalon adatütközés következik be. 

C – Csak a legmagasabb prioritású üzenet kerül a buszvonalra. 

 

Mekkora értékű lezáró ellenállást alkalmaznak a Low Speed CAN és a High Speed CAN 

rendszerben?                     2 pont 

A – A Low Speed CAN rendszerben nem alkalmaznak lezáró ellenállást, a High Speed CAN 

rendszerben általában 120 ohmos, de függ a vezeték hosszától is. 

B – Mindkét rendszerben 120 ohmos ellenállást építenek be a vezetékpár végén. 

C – Az alkalmazott lezáró ellenállások értéke a vezeték hosszától függ. 

 

12. Feladat    13 pont 

a) Írja az alábbi ábra alá, milyen típusú hibrid-hajtásláncot lát az ábrán! 

 

Megnevezés: Párhuzamos-hibrid hajtáslánc                           2 pont 
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b) Sorolja fel, milyen üzemmódjai lehetnek a hibrid járműveknek és írja le a soros-

hibrid rendszer előnyeit és hátrányait!                                           (5x1 pont)

      

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

hajtja. (full-hibrid rendszerrel lehetséges)     

2. Hibrid mód: Mindkét motor egy időben szolgáltatja a szükséges nyomatékot a 

vezérlőegység felügyelete mellett.        

3. Villamos rásegítés: A legnagyobb nyomaték elérése érdekében mindkét motor maximális 

nyomatékot ad le.         

4. Visszatápláló fékezési mód: Fékezéskor a villamos motor generátor üzemre vált, a 

mechanikai energiát villamos energiává alakítja át, amellyel tölti az akkumulátort.  

           

5. 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.      

A soros hibrid rendszer előnyei:        

- a belsőégésű motor működési tartománya szabadon választható.                       1 pont 

- a legkedvezőbb tartományban való üzemelés jelentős károsanyag kibocsájtás 

csökkenéssel jár.                             1 pont 

- fékezéskor keletkező energiát az akkumulátor töltésére lehet felhasználni.  

                               1 pont 

A soros hibrid rendszer hátrányai:        

- Többlépcsős energia-átalakítás, hatásfok csökkenés .                        1 pont 

- Megnövekedett méret és súly.                1 pont 

- Magas költség.                  1 pont 

    

 


