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TANTÁRGYI ISMERTETŐ 

 

A tantárgy címe (magyarul, angolul) és kódja: OPTIKA / OPTICS SGMFFX13XXN 

 

Tárgyfelelős: Dr. Seres István, egyetemi docens 

 

Hallgatók: GÉK II. évfolyam mechatronika szak (BSc) nappali tagozat. 

 

A tárgy oktatásának célja:  

A mechatronikában használt méréstechnikai, vezérlési módszerek között mind nagyobb szerepet 

kapnak az optikai érzékelők, jeladók és beavatkozó szervek. A tantárgy keretében a geometriai optika 

alapjainak áttekintése után külön hangsúllyal szerepelnek a tananyagban a fentieket megalapozó 

ismeretek (optikai szál, optoelektronika, optikai eszközök működése). A fizikai optika keretében a 

hullámtermészetből adódó sajátosságok, és az ezen alapuló módszerek kerülnek kiértékelésre, míg a 

fotometria részben a fény mérésével kapcsolatos fogalmak, mértékegységek kerülnek ismertetésre. 

 

Előtanulmány:   Nincs 

Vizsgakövetelmény:  kollokvium (4 kredit) 

 

Tematika: 

Nappali tagozat: 

 

A foglalkozások 2 óra előadás 1 óra gyakorlat időkeretben folynak az órarend szerinti helyen és 

időben az alábbi tematikával: 

 

oktatási hét dátum tananyag 

1. hét II. 5.  Követelményrendszer, Fermat elv, Snellius-Descartes törvény 

2. hét II. 12.  Teljes visszaverődés, refraktometria, plánparallel lemez, prizma 

3. hét II. 19. Fénytörés görbe felületen, vékony lencse,  

4. hét II. 26. Vékony lencsék képalkotása 

5. hét III. 5. összetett optikai rendszerek, gömbtükrök, leképezési hibák 

6. hét III. 12. Mátrixoptika, vastag lencsék 

7. hét III. 19. 1. zárthelyi 

8. hét III. 26. elektromágneses hullámok, fénysebesség mérés, polarizáció 

1. projekthét IV. 2 Projekthét  

9. hét IV. 9. diszperzió, interferencia 

10. hét IV. 16. színek, színrendszere, emberi szem 

11. hét IV. 23. a fénykibocsátás mechanizmusa, fényforrás típusok  

12. hét IV. 30. fotometria, optikai mérési módszerek 

13. hét V. 7. 2. zh, optikai csalódások 

2. projekthét V. 16. vizsga konzultáció 

 

  



Kötelező és ajánlott irodalom: 

Budó Ágoston: Kísérleti Fizika III. nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

a tantárgy weboldalán közzétett anyagok  

 

 

Követelmények: 

A tantárgy pontértéke: 100 pont, amelyből a félév során 40, a vizsgán 60 pont érhető el. 

A félév végén a tantárgyból vizsga van. 

A félév elismerésének feltételei: 

- 2 db zárthelyi dolgozat megírása legalább negyven százalékos teljesítési szinttel  

- 2 db házi feladat beadása és megvédése  

- 2 db laboratóriumi mérés elvégzése és a mérésekről készített értékelhető jegyzőkönyvek 

beadása  

A szerezhető pontok  

2 db zárthelyi dolgozat 2 x 10 = 20 pont 

2 db házi feladat 2 x 5 =  10 pont 

2 db labormérés 2 x 5 = 10 pont 

Félév végi vizsga: 60 pont 

Összesen: 100 pont 

 

A megszerzett pontokból a TVSZ szerint az érdemjegy az alábbi táblázat alapján képződik: 

Összes pontszám Érdemjegy 

86 - 100 pont Jeles 

76 - 85 pont Jó 

61 - 75 pont Közepes 

51 - 60 pont Elégséges 

0 - 50 pont Elégtelen 

 

A vizsga szóbeli, a vizsga időpontjai a szorgalmi időszak 13. hetében kerülnek kihirdetésre mind az 

előadásokon, mind a Neptun rendszerben. A vizsgára való jelentkezés a Neptun rendszerben 

kötelező! 

 

 

 

(Dr. Seres István) 

egyetemi docens 

tárgyfelelős  


