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I. port címe] 
1. Milyen paraméterek befolyásolják a napkollektor hatásfokát és hogyan lehet védekezni ellene?   
2. Milyen naphőerőmű típusokat ismer, melyik mi az előnye és a hátránya?  
3. Milyen napelemeket ismer, melyik mi a jellemzője?  
4. Ismertesse a tüzelőanyag cellák működési elvét, melyek a tüzelőanyag cellák előnyei hátrányai  
5. Ismertesse a tüzelőanyag cellák típusait és a tulajdonságait (elektrolit, üzemanyag, hatásfok, 

üzemi hőmérséklet)  
6. Milyen hidrogén előállítási technológiákat ismer, röviden jellemezze őket!   
7. Milyen H2 tárolási technológiákat ismer, röviden jellemezze őket!  
8. Mi a „Fűtőérték” és a „Égéshő” definíciója?  
9. Milyen összetételt ad meg a gyorselemzés, vagy más néven immediát analízis és mire 

használható?  
10. Milyen összetételt ad meg a tüzelőanyagok elemi analízise és mire használható??  
11. Hogyan épül fel a anaerob biogáz termelés, mennyi a tipikus tartózkodási ideje az anyagoknak 

anaerob biogáz termelés esetén?  
12. Mennyi a tipikus tartózkodási ideje az anyagoknak pirolízis, vagy elgázosítás esetén, milyen 

hőmérséklet tartományban működik és melyek a gáztermelés fő éghető gázkomponensei?  
13. Mi a célja a szabályozó fokozatnak, milyen típusokat ismer?  
14. Milyen módon kompenzálható a reakciós fokozaton ébredő axiális erő?  
15. Hogyan méretezhető a kiegyenlítő dob?  
16. Hogyan számítható a turbina fajlagos kerületi teljesítménye?  
17. Hogyan számolható a bruttó kerületi hatásfok?  
18. Hogyan számolható a nettó kerületi hatásfok?  
19. Értelmezze a Curtis rendszerű turbina fokozat mentén kialakuló nyomás és sebesség eloszlást 

a fokozat mentén.  
20. Hogyan határozható meg a Curtis rendszerű turbinafokozat fajlagos kerületi teljesítménye?  
21. Melyek a motorikus belső veszteségek, mutassa be részletesen!  
22. Mi az az indikált és az effektív középnyomás, mutassa be p-V diagramban az indikált 

középnyomás?  
23. Mutassa be a belsőégésű motorok jelleggörbéjét, és a belsőégésű motorok jellegmezőjét milyen 

tényezők befolyásolják? 
24. Milyen légfelesleg tényezőt alkalmazunk Ottó-motoroknál és miért és indokolja a válaszát?  
25. Melyek a hibridizáció lépései, Mutassa be a soros hibrid rendszer felépítését és üzemmódjait!  
26. Ismertesse az Ottó-motorok keverékképző rendszerei, mutassa be azok előnyei és hátrányai!  
27. Mi az a kogeneráció és a trigeneráció és hogyan működnek? Mi az a tartamdiagram és mit 

tudunk belőle meghatározni?   
28. Mutassa be a hűtő körfolyamatot, melyek a fő jellemző számai Hogyan változik a hűtő 

körfolyamat hatékonysága, ha változtatjuk a „T0” és a „T” hőmérsékleteket?  
29. Mutassa be az egyfokozatú kompresszoros hűtőberendezés. Melyek az egyfokozatú 

kompresszoros hűtőberendezés alkalmazási korlátjai?  
30. Ismertesse a kétfokozatú kompresszoros hűtőberendezést (kaszkád-kapcsolás), mikor 

alkalmazzuk azt? (kapcsolási vázlat és T-S)  
31. Ismertesse a kétfokozatú kompresszoros hűtőberendezést (kompound kapcsolás), mikor 

alkalmazzuk azt? (kapcsolási vázlat és T-S)  
32. Mi az utóhűtés és mi az alkalmazásának szerepe? (kapcsolási vázlat és T-S; logp-h)? 


