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Félévközi jegy 

A tananyag 
Oktatási cél: A mechatronikai szerkezetek konstrukciós problémáit gyakran - villamos, elektronikai, 
optikai, pneumatikus illetve hidraulikus szerkezeti elemek mellett – finommechanikai szerkezeti 
elemekkel oldják meg. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a finommechanikai 
mőködtetı elemek (rugók és rugó rendszerek, vezetı elemek, átalakító elemek, nyugalmi elemek, 
kapcsoló elemek, hajtómővek) konstrukciós kialakítását, méretezésük elvét, alkalmazásuk 
szempontjait. 

Témakör Hét Óra 
Finommechanikai gyártmányok struktúrája, hatása a méretekre. Általános 
tervezési szempontok. Hertz feszültségre történı méretezés területei a 
finommechanikában. 
Finommechanikai ágyazások és tervezésük. 

1. 2 

Hosszanti mozgások ágyvezetékei (csúszó-, gördülı és rugós vezetékek 
mőködése, kialakításuk szempontjai). 
Akadályozások típusai, méretezése, a megakasztások számítása, konstrukciós 
példák. 

3. 2 

Ütközık felosztása, konstrukciós kialakítása. 
Rugók és rugórendszerek kialakítása, beépítése és tervezése. 5. 2 

Tengelykapcsolók feladata, felosztásuk, kialakításuk és felhasználásuk. 
Finommechanikai hajtómővek: fogaskerekes áttételő hajtómővek, vonóelemes 
hajtómővek. 

7. 2 

Állami ünnep   
A finommechanikai építıelemek és készülékek tervezés módszertana. 
Mőködés-hő tervezés a finommechanikában. A kialakítási változatok vizsgálata. 
Finommechanikai szerkezetek megbízhatósága. 

11. 2 

Nagy ZH 13. 2 
 
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai 

- Az évközi jegy megszerzésének feltétele: az elméleti anyagból a félév végén egy zárthelyi 
megírása, idıtartama: 60 perc /elégséges szint: az elérhetı pontszámok 50 %-a/.  

- Az elégtelen évközi jegy pótlására a szorgalmi idıszak utolsó hetében, valamint a 
vizsgaidıszak elsı 10 munkanapján belül egyszer van lehetıség. 

A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) 
Vizsga nincs. 
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