
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ  

 

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: OSNOVNE MERILNE TEHNIKE 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• pozna delovanje in uporabo merilnih instrumentov osnovnih električnih veličin, 
• pozna osnovne načine merjenja,  
• pozna uporabo osciloskopa, 
• pozna osnovne merilne metode za izvajanje meritev osnovnih električnih veličin,  
• pozna osnove izdelovanja merilnih protokolov, 
• pozna merilne metode za izvajanje meritev digitalnih signalov, 
• pozna merilne metode za izvajanje meritev v zahtevnejših elektronskih sklopih, 
• uporablja strokovno terminologijo,  
• skrbi za  svoje izpopolnjevanje in spremlja tehnološke novosti, 
• načrtuje lastno delo, ga časovno ovrednoti in spremlja. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• uporabljanje osnovnih merilnih inštrumentov in tehnik merjenja 
• izvajanje enostavnih meritev v enosmernih in izmeničnih tokokrogih 
• upoštevanje predpisov in standardov 
• izbiranje ustreznih merilnih metod 
• pripravljanje postopkov izvajanja meritev 
• nadziranje brezhibnosti merilnih instrumentov, izvorov, generatorjev in merilnih 

pripomočkov 
• analiziranje delovanja osnovnih vezij na podlagi rezultatov meritev 
• izdelovanje merilnih protokolov 
• uporabljanje strokovne terrminologije 
• skrb za lastno varnost in varnost sodelavcev 

 
4. Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• pozna princip in zakonitosti delovanja 

osnovnih merilnih inštrumentov za 
merjenje enosmernih in izmeničnih veličin, 

• razume pomen natančnosti v merilni 
tehniki, 

• pozna različne vrste pogreškov v merilni 
tehniki, 

• pozna različne merilne metode  za 
merjenje različnih veličin v enosmernih in 
izmeničnih tokokrogih, 

Dijak: 
• izbira ustrezne inštrumente in merilne 

metode za izvajanje meritev osnovnih 
električnih veličin,  

• izvaja meritve  v enosmernih in 
izmeničnih tokokrogih, 

• analizira rezultate meritev, 
• izdeluje merilne protokole, 
• uporablja tehnično dokumentacijo,  
• upošteva mednarodne standarde, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• pozna osnovne izvore in generatorje, ki se 

uporabljajo za izvajanje meritev v 
enosmernih in izmeničnih tokokrogih, 

• zna izpolnjevati merilne protokole, 
• pozna strokovno terminologijo in 

mednarodne standarde, 
• pozna predpise za zagotavljanje varnosti na 

delovnem mestu in laboratoriju, 
• pozna princip delovanja osciloskopa,  
• zna uporabljati osciloskop, 
• zna simulirati osnovna vezja s pomočjo 

računalniških programov.  

• skrbi za  varnost na delovnem mestu, 
• skrbi za varstvo okolja. 
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