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A tananyag

Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a mechatronikai gyakorlatban alkalmazott műszaki
optika korszerű módszereinek és mérőeszközeinek elméleti alapjait, működését, használatának
gyakorlati ismereteit angol nyelven
Oktatási hét
1.
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14.

Ütemezés:
Témakör
Előadás: Félévi követelmények, Műszaki optika fogalma, definíciók, az optika története
Előadás: Reflekció, optikai út, optikai szűrők, prizmák, reflektorok elve műszaki alkalmazása
Előadás: Ferrmat-elv, parabolodikus reflekció, fokuszálás, tökéletes leképezés fogalma,
alkalmazása a mechatronikában
Előadás: Mátrix elvű ray-tracing, vékony lencsék, fókusz hossz, optikai leképezések
Előadás: Véges távolságú leképezések, vastag lencsék, az emberi szem
Előadás: Optikai rések, apertúrák, mikroszkópok, interferencia
Előadás: A gépészeti érdességmérés elve, paraméterei, optikai mérőeszközök
Előadás: Interferencia mikroszkóp elve, gépészeti alkalmazása, problémák, megoldások
Előadás: Raszterszonda mikroszkóp, elve, gépészeti alkalmazása, problémák, megoldások.
Előadás: Atomerő mikroszkóp elve, fajtái
Előadás: Atomerő mikroszkóp mechatronikai alkalmazásai
Előadás: Blind tip estimation az atomerő mikroszkópok esetén, műszaki approximációk
Előadás: ZH az aláírás megszerzéséért
Előadás: PÓT ZH az aláírás megszerzéséért

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Oktatási hét
A 13. oktatási héten 1db Zárthelyi az aláírásért, teszt és esszé jellegű
(konzultáció)
kérdésekkel (az érdemjegyek kialakításának szempontjai a dolgozatlapon)
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
A szorgalmi időszakban, a fenti ütemezésben feltüntetett időpontokban és formában, az aláírás követelményeit
pótolhatja az a hallgató, aki a laborgyakorlatok legalább 60%-án megjelent. Aláírást az a hallgató kaphat, aki a
félév végi ZH.-t legalább elégségesre megírta, hiányzásait pótolta, vagy igazoltan volt távol.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki a gyakorlatok több mint 40%-ról igazolatlanul hiányzott, valamint az a
hallgató, aki sem a ZH-t, sem a pót ZH-t nem írta meg, vagy mindkettő eredménye elégtelen.
Az aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja
rendelkezik.
Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók.

A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.)
Írásbeli online vizsga, /kiadott, /hallgatónként különböző, /PDF formátumú feladatlappal és előre
rögzített beadási határidővel

Kötelező irodalom:
[1.] Optics by E. Hecht, 4th edition (Addison-Wesley)
[2.] Introduction to Fourier optics by J. W. Goodman, 3rd edition (McGraw-Hill)
Ajánlott irodalom:
Egyéb segédletek:

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
Hallgatói vélemények felmérése a szorgalmi időszak végén
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