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VT RAR1003    RAFMAGNS- OG RAFORKUFRÆÐI    6 ECTS 87 
VT REG1003   REGLUNARFRÆÐI      6 ECTS 88 
VT SOS1003   STRAUMFRÆÐI OG STRAUMVÉLAR    6 ECTS 89 
VT STR1003   STRAUMVÉLAR        6 ECTS 90 
VT STV1003    STRAUM- OG VARMAFLUTNINGSFRÆÐI    6 ECTS 91 
VT STV1013   VARMAFLUTNINGS- OG STRAUMFRÆÐI   6 ECTS 92 
VT STÝ1003   STÝRITÆKNI       6 ECTS 93 
VT SVF1003   SVEIFLUFRÆÐI       6 ECTS 94 
VT VAR1013   VARMAFRÆÐI I       6 ECTS 95 
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VT VHF2013   VÉLHLUTAHÖNNUN      6 ECTS 98 
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*RI RLH1003   RAFLAGNAHÖNNUN (HÁSPENNA)  6 ECTS – RT 99 
*VI TEI2013   TÖLVUSTUDD HÖNNUN   6 ECTS – VT 99 

NÁMSKEIÐ ANNARRA DEILDA: 99 
Verkfræðideild: 99 

*T-202-EÐL2   EÐLISFRÆÐI II     6 ECTS 99 
*T-201-FOR1   FORRITUN FYRIR VERKFRÆÐINEMA  6 ECTS 99 
*T-306-MERK   MERKI OG KERFI    6 ECTS 99 
*T-401-LISY   LÍNULEG KVIK KERFI    6 ECTS – VAL RT 99 
*T-411-MECH   MECHATRONICS (LÁGSPENNA)   6 ECTS 99 
*T-501-SUST   SJÁLFBÆRNI     6 ECTS – VAL RT 99 
*T-535-MECH   MECHATRONICS II    6 ECTS – VAL RT 99 
*T-509-RAFT   RAFEINDATÆKNI    6 ECTS – VAL RT 99 
*T-803-VERK   VERKEFNASTJ. & STEFNUM. ÁÆTLANAG.   8 ECTS – VAL RT 99 
*T-863-EIIP   ORKA Í IÐNAÐARFERLUM   8 ECTS – VAL RT+OVT 99 
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*T-867-POSY   Rekstur raforkukerfa    8 ECTS – VAL RT 99 
Viðskiptadeild: 99 

*X-204-STOF   NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA  6 ECTS – ALLIR 99 
Tölvunarfræðideild: 99 

*T-201-GSKI   GAGNASKIPAN (LÁGSPENNA)    6 ECTS – RT 99 
 

ALMENNT UM BSc í TÆKNIFRÆÐI - 210 ECTS 
 
Í iðn- og tæknifræðideild er boðið upp á tæknifræðinám til lokaprófs (BSc) í byggingartæknifræði, 
rafmagnstæknifræði og orku- og véltæknifræði. Meginmarkmið námsins er að veita sérhæfða og hagnýta 
fagþekkingu þannig að útskrifaðir nemendur séu vel undirbúnir til þátttöku í atvinnulífinu. Áhersla er lögð 
á að byggja upp verkvit, fræðilega fagþekkingu og tengsl við atvinnulífið. Nemendur vinna hagnýt, 
raunhæf verkefni, í mörgum tilfellum í samstarfi við fyrirtæki og rannsóknarstofnanir. Verkefnin byggja á 
þekkingu kennara úr atvinnulífinu sem hafa langflestir mikla starfsreynslu við hönnun, framleiðslu eða 
framkvæmdir. Námið er tilvalið fyrir þá sem vilja geta hafið starfsferil sinn strax að loknu BSc-námi. Þó 
undirbúningur fyrir framhaldsnám sé ekki meginmarkmið námsins þá opnar tæknifræðinám ótal 
möguleika, t.d. er greið leið að MSc námi í verkfræði.  
 
Inntökuskilyrði er stúdentspróf, próf úr Háskólagrunni HR, 4. stigs vélstjórnarpróf, sveinspróf eða lokapróf 
frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi. Gerðar eru kröfur um að nemendur hafi haldgóða þekkingu á 
stærðfræði, raungreinum, íslensku og ensku, nánari upplýsingar um inntökuskilyrði eru á vef HR. 
Nemendur sem ekki hafa nægilega bóklega undirstöðu eiga þess kost að bæta við sig námi í Háskólagrunni 
HR.  
 
Nám til lokaprófs í tæknifræði BSc er 210 ECTS einingar og tekur 3,5 ár. Prófgráðan veitir mikil 
starfsréttindi og hljóta þeir sem henni ljúka staðfestingu Háskóla-, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytisins og 
full réttindi til að starfa sem tæknifræðingar og nota lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur. Jafnframt 
er aðgengilegt að byggja MSc-nám í verkfræði ofan á lokapróf í tæknifræði, hvort heldur hér á landi eða 
við erlenda háskóla. Lokaverkefni nemenda er 24 ECTS eininga hönnunar- og/eða rannsóknarverkefni sem 
þarf að byggja á faglegum og sjálfstæðum vinnubrögðum.  
 
Kennslufyrirkomulag í tæknifræði: 4 námsgreinar eru kenndar í 12 vikur, 2 vikna próftímabil að því loknu 
og síðan ein námsgrein kennd alla daga í 3 vikur. Á fyrstu námsönn taka nýnemar þátt í AT HUG 
Hugmyndavinnu (1 ECTS eining) sem stendur yfir 1 kennsludag og þann dag liggur hefðbundin kennsla 
niðri. Hugmyndavinna er hugsuð til að brjóta upp námsönnina og svo að nemendur kynnist innbyrðis. 
 
HR er meðlimur í CDIO, alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna 
tæknigreinar, www.cdio.org. Samkvæmt hugmyndafræði CDIO er árangursríkast að kenna 
tæknifræðingum framtíðarinnar með því að veita þeim traustan, fræðilegan grunn en vinna þar að auki 
raunhæf verkefni ásamt því að virkja þá í hópastarfi. Ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og 
rekstur er nemendum því kunnuglegt áður en þau koma út á vinnumarkað.  
 
Í þessari kennsluskrá eru birtar lýsingar á námskeiðum sem kennd eru frá vorönn 2022, bæði 
skyldunámskeið og helstu valnámskeið sem tæknifræðinemum er ráðlagt að taka. Auk námskeiðanna sem 
hér er lýst stendur nemendum til boða að taka valnámskeið úr öðrum deildum HR, sjá www.ru.is. Allar 
námskeiðslýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar.  
 
Upplýsingar um einstakar námsbrautir í BSc tæknifræði s.s. skipulag námsins, námsáætlanir, 
inntökuskilyrði, náms- og framvindureglur sjá https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/ 
 

https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/
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Nánari upplýsingar, sjá https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/ eða hafið samband við 
verkefnastjóra tæknifræðináms við iðn- og tæknifræðideild HR, itd@ru.is  
  

https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/
mailto:tvd@ru.is
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BSc í BYGGINGARTÆKNIFRÆÐI  
Byggingartæknifræði spannar flest af því sem snýr að uppbyggingu samfélagsins og innviðum þess. Sem 
dæmi má nefna mannvirkjagerð, umhverfis og skipulagsmál, vega- og gatnagerð, lagnir og veitur og 
stjórnun framkvæmda. Byggingartæknifræðingar taka þátt í mótun umhverfis okkar með hönnun, 
framkvæmdum og rekstri mannvirkja. Útskrifaðir byggingartæknifræðingar eru tilbúnir til að takast á við 
raunveruleg verkefni í sínu fagi. Lykilnámsgreinar í byggingartæknifræði eru burðarþolsfræði, efnisfræði, 
þolhönnun bygginga úr steinsteypu, stáli og timbri, jarðtækni, framkvæmdafræði, gatnagerð og 
lagnahönnun.  
 
Á öllum námsönnum taka nemendur 30 ECTS einingar, yfirleitt eru það fimm námskeið, 6 ECTS einingar 
hvert. Á 5. og 6. önn taka nemendur valnámskeið og gefst þeim þá kostur á nokkurri sérhæfingu. 
Starfsnám (12 ECTS einingar) er skylda á 5. önn. Á 7. önn vinnur nemandinn að sérhæfðu lokaverkefni (24 
ECTS einingar) og tekur samhliða því eitt valnámskeið (6 ECTS einingar). 
 
Fagstjóri í byggingartæknifræði er Eyþór Rafn Þórhallsson. 

Nánari upplýsingar sjá https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/byggingartaeknifraedi/ 

 

BSc í RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐI   
Rafmagnstæknifræði er fag sem er í stöðugri og örri þróun. Því þurfa rafmagnstæknifræðingar að geta 
unnið á breiðum grundvelli, hvort sem það er sem sérfræðingar innan ákveðins sviðs eða við að leiða 
verkefni. Í rafmagnstæknifræði fást nemendur við rafmagnsfræði, rafeindatækni, raforkufræði, 
fjarskiptatækni, stýritækni, tölvutækni, stóriðju og orkutækni. Námið tekur mið af því að hafa það sem 
mest verkefnadrifið og fá nemendur strax á fyrsta ári tækifæri til þess að leysa raunhæf verkefni, allt frá 
hugmyndastigi að hönnun og smíði, ásamt því að öðlast sterkan og breiðan fræðilegan bakgrunn. 
Lokaverkefni eru tengd sérhæfingu á sviði há- eða lágspennu sem endurspegla hagnýta hlið námsins. Þau 
eru oftar en ekki unnin í samstarfi við leiðandi tæknifyrirtæki. Lykilnámsgreinar eru tölvustudd hönnun, 
stafræn tækni, raforkukerfi, greining rafrása og fjarskiptakerfi. 
 
Starfssvið rafmagnstæknifræðinga er fjölbreytt, hvort heldur unnið er við hönnunarverkefni, framkvæmdir 
eða stjórnun og eftirlit. Góð og hagnýt tækniþekking veitir fjölbreytileg atvinnutækifæri í nútímasamfélagi 
og eru rafmagnstæknifræðingar frá HR eftirsóttir á vinnumarkaði. 
 
Á öllum námsönnum taka nemendur 30 ECTS einingar, yfirleitt eru það fimm námskeið, 6 ECTS einingar 
hvert. Þegar líður á námið gefst nemendum kostur á að taka valnámskeið sem beina þeim í átt að 
sérhæfingu. Starfsnám (6 ECTS einingar) er skylda á 6. önn. Á 7. önn vinnur nemandinn að sérhæfðu 
lokaverkefni (24 ECTS einingar) og tekur samhliða því eitt valnámskeið (6 ECTS einingar). 
Sérhæfingarsviðin eru tvö; há- og lágspenna. Til að útskrifast með sérhæfingarsvið þarf nemandi að hafa 
lokið 3 valnámskeiðum ásamt lokaverkefni á því sviði. Ekki er skylda að ljúka námi með sérhæfingu. 
 
Námsbrautarstjóri í rafmagnstæknifræði er Guðmundur Kristjánsson. 
Nánari upplýsingar sjá https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/rafmagnstaeknifraedi/  

 

BSc í ORKU- OG VÉLTÆKNIFRÆÐI 
Orku- og véltæknifræði snýr að hönnun, greiningu og rekstri fjölbreyttra vélrænna kerfa og byggir meðal 
annars á styrkri stoð í tölvustuddri hönnun, varma- og straumfræði, efnisfræði og vélahönnun ásamt 
reglun og stýringum. Lögð er áhersla á öll svið framleiðsluferils, bæði frá hönnun og greiningu að hermun 
og smíði ásamt prófunum og rekstri. Starfssvið orku- og véltæknifræðinga er fjölþætt, s.s. störf við 
hönnun, stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, þróun og nýsköpun. Þeir vinna meðal annars á verkfræðistofum, í 
framleiðslufyrirtækjum og hjá orkufyrirtækjum. Framfarir á sviði endurnýjanlegra orkugjafa opna fyrir ótal 

https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/byggingartaeknifraedi/
https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/rafmagnstaeknifraedi/
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tækifæri í virkjun vatnsorku, vindorku og sjávarfallaorku ásamt þróun jarðvarma, lífmassa og efnarafala. 
Lykilnámsgreinar eru burðarþolsfræði, tölvustudd hönnun, véltæknileg hönnun, varmafræði og stýri- og 
reglunartækni. Sjálfvirkni, hermun og bestun vinnslu- og orkuferla og aðgerðagreining er einnig stór þáttur 
í námi og störfum orku- og véltæknifræðinga.  
 
Á öllum námsönnum taka nemendur 30 ECTS einingar, yfirleitt eru það fimm námskeið, 6 ECTS einingar 
hvert. Á 6. og 7. önn taka nemendur valnámskeið og gefst þeim þá kostur á nokkurri sérhæfingu. Í stað 
valnámskeiða getur nemandi valið að taka allt að 18 ECTS einingar í starfsnámi hjá fyrirtæki á fagsviðinu. Á 
7. önn vinnur nemandinn að sérhæfðu lokaverkefni (24 ECTS) og tekur samhliða því eitt valnámskeið (6 
ECTS einingar). Sérhæfingarsviðin eru tvö; orkutækni og véltæknileg hönnun. 
 
Námsbrautarstjóri í orku- og véltæknifræði er Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Nánari upplýsingar sjá https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/vel-og-orkutaeknifraedi/ 
 
 
 

NÁMSKEIÐSLÝSINGAR  
Námskeiðslýsingar og aðrar upplýsingar í kennsluskrá eru birtar með fyrirvara um breytingar. Kennarar 
uppfæra upplýsingar um kennslufyrirkomulag, lesefni, námsmat og stundaskrá í kennslukerfinu Canvas í 
upphafi hverrar annar. 
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Almenn námskeið í tæknifræði: 
 
AT AÐF1002   AÐFERÐAFRÆÐI      4 ECTS  
 
Ár:     4. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. Verður kennt fyrst á haustönn 2024.  
Undanfarar:    Tekið samhliða lokaverkefni í tæknifræði. 
Skipulag:    Kennt í 3 vikur í upphafi annar. 
Umsjónarkennari:   Fagstjórar námsbrauta. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandinn hafi, að námskeiðinu loknu, nauðsynlega þekkingu leikni og færni 
fyrir lokaverkefni sitt í tæknifræði. Þessu meginviðmiði má skipta í eftirfarandi undirviðmið: 
 
Þekking: 

• Að skilja mikilvægi skipulags og undirbúnings á verkefni eða rannsókn. 
• Að skilja og þekkja vísindalega uppbyggingu rannsókna eða nánar tiltekið aðferðafræði IMRaD (Introduction. 

Methods/Material, Results, Discussion eða Inngangur, Aðferð, Niðurstöður, Umræða og Ályktanir). 
• Að greina þörf fyrir upplýsingar, skilja mikilvægi og gæði heimilda. 
• Að geta miðlað niðurstöðum sínum á skýran og áhrifaríkan hátt. 

Leikni: 
• Að fylgja sígildri uppbyggingu rannsóknarritgerða (IMRaD). 
• Að kunna að nýta sér gagnasöfn og upplýsingalindir í tæknifræði. 
• Að vísa í heimildir og setja fram heimildaskrá samkvæmt stöðlum, með áherslu á IEEE-staðalinn. 
• Að velja viðfangsefni og afmarka lokaverkefni í tæknifræði. 
• Að undirbúa og skipuleggja lokaverkefni sitt í tæknifræði. 
• Að skilgreina markmið, áherslur og bakgrunn lokaverkefnis í tæknifræði. 
• Að stilla upp beinagrind og tímaáætlun fyrir lokaverkefni í tæknifræði. 

Hæfni: 
• Að geta skipulagt verkefni eða rannsókn út frá IMRaD aðferðafræðinni. 
• Að tileinka sér undirstöðuatriði leitartækni 
• Að geta metið gæði og vísað í heimildir.  
• Að geta afmarkað og valið viðfangsefni verkefnis eða rannsóknar. 
• Að geta undirbúið verkefni eða rannsókn og útvegað sér þekkingu á viðfangsefninu. 
• Að geta ákveðið markmið verkefnis eða rannsóknar með því að ákveða áherslur, gefa yfirlit yfir bakgrunn og 

stillt upp tilgátu eða rannsóknarspurningu. 
• Að geta skilgreint þau gögn þarf að afla fyrir verkefni eða rannsókn. 
• Að geta stillt upp tímalínu sem og framkvæmdaráætlun fyrir rannsókn eða verkefni. 

Lýsing: Samfélagið og atvinnulíf þarfnast fólks sem getur hugsað gagnrýnt, sem getur greint flóknar aðstæður og 
getur miðlað niðurstöðum sínum á áhrifaríkan hátt. Í þessu námskeiði er nemandinn þjálfaður í að skipuleggja 
verkefni eða rannsókn og unnið á skipulagðan hátt. Námskeiðið undirbýr nemendur til að takast á við 
upplýsingaöflun, greiningu og skýrslugerð sem krafist er fyrir lokaverkefni í tæknifræði eða önnur námskeið.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu á Canvas. Ítarefni frá kennara og bókasafni HR. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, leiðsögn , umræðutímar, verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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AT EÐL1003   EÐLISFRÆÐI I       6 ECTS  
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT og OVT.  
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 fyrirlestrar í viku, auk viðtalstíma og verklegra tíma.   
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Eðlisfræði er grunnur af hefðbundum greinum tæknifræðinnar. Í námskeiðinu er nemandinn 
þjálfaður í að lýsa hreyfingu hluta ásamt grunnatriðum rennslis- og varmafræði. Lögð verður sérstök áhersla á 
skilning nemenda á hugtökum til að undirbúa þá undir frekara nám í tæknifræði. Gert er ráð fyrir að nemandinn hafi, 
að námskeiðinu loknu, nauðsynlega þekkingu leikni og færni fyrir framhaldsnámskeið í tæknifræði. Þessu 
meginviðmiði má skipta í eftirfarandi undirviðmið: 

Þekking: 
• Skilja mælieiningar og notkun þeirra í eðlisfræði. 
• Skilja og þekkja muninn á tölustærðum og vigurstærðum. 
• Þekki framkvæmd mælinga, magnbundina lýsingu á mælióvissum og skýrsluskrifum. 
• Þekki hreyfingu í einni vídd og notkun vigra til að lýsa hreyfingu í fleiri víddum. 
• Þekki hreyfilögmál Newtons, uppsetningu kraftamynda og ofanvörpun krafta. 
• Þekki eðlisfræðihugtakið um vinnu og hvernig það tengir saman hreyfiorku og stöðuorku. 
• Þekki lögmál um varðveislu skriðþunga, atlagi og lýsingu einfaldra árekstra. 
• Þekki hreyfifræði snúnings, hverfiþunga og hverfitregðu. 
• Þekki stöðufræði og eiginleika kyrrstæðra vökva og vökvastreymi. 
• Þekki frjálsa, dempaða og þvingaða sveiflu. 
• Þekki sambandi varma og hitastigs ásamt einfalda varmaflæði. 

Leikni: 
• Ofanvarpa vigrum og vinna með vigra í eðlisfræðigreinum. 
• Reikna lokakrafta og kraftvægi gefinna kraftakerfa. 
• Skrifa skýrslur og vinna með mælingar og mælióvissu.  
• Reikna færslu, hraða og hröðun í einni vídd og notkun vigra til að lýsa hreyfingu í fleiri víddum. 
• Reikna vinnu í eðlisfræði og beita vinnuhugtakinu við úrlausn verkefna. 
• Reikna skriðþunga og atlag ásamt því að beita varðveislu lögmáli við úrlausn verkefna. 
• Geta reiknað og greint helstu stærðir við sveiflugreiningu. 
• Geta reiknað einföld varmafræði verkefni. 

Hæfni: 
• Geta unnið með mælieiningar í eðlisfræðigreinum. 
• Geta skrifað eðlisfræðiskýrslur og unnið með mælingar og mælióvissu. 
• Geta beitt lögmálum Newtons við úrlausn á verkefnum. 
• Ná nauðsynlegri undirstöðuþekkingu fyrir frekara nám í sveiflu- og varmafræði. 

Lýsing: Eðlisfræði er grunnur að hefðbundum greinum tæknifræðinnar en aðferðafræði eðlisfræðinnar, sérstaklega 
líkanagerð, nær langt út fyrir þessi hefðbundnu svið. Til dæmis nýtast aðferðir eðlisfræðinnar til að lýsa 
kerfum í líffræði, hagfræði og fjármálum. Í áfanganum er nemandinn þjálfaður í að lýsa einfaldri hreyfingu 
hluta og grunnatriðum varmafræði. Eðlisfræðin eykur skilning á umhverfi okkar, náttúrunni og tækninni, og 
gefur innsýn sem hvetur og styður við skapandi hugsun við lausn verkefna. 

Lesefni:  H. D. Young and R. A. Freedman, University Physics with Modern Physics in SI Units. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku, auk viðtalstíma og verklegra tíma. Farið er yfir námsefnið í 
fyrirlestrum, reiknuð eru sýnidæmi og haldnir sérstakir dæmatímar, þar sem valin æfingadæmi verða reiknuð. Gefin 
eru út vikuleg dæmablöð með æfingadæmum og skiladæmum á tveggja vikna fresti. Haldin verða bútapróf aðra 
hverja viku, þar sem prófað er úr lesefni og efni fyrirlestra. Unnið verður eitt hópverkefni þar sem nemendur fást við 
smíði og úrlausn á verkefni sem tengist aflfræði. 
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Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas.  
Tungumál: Íslenska.  
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AT HUG1001   HUGMYNDAVINNA       1 ECTS  
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt 1-2 daga í september, allan daginn. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir og Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:   Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni:  
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

• Að verkefni breytist fyrirvararlaust.  
• Vinnubrögðum við lausn óljósra verkefna  
• Hafi kynnst aðstæðum þar sem ákvarðanir og skipulag byggja á óljósum upplýsingum. 

 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í að:  

• Finna styrkleika verkefnahóps við lausn verkefnis.  
• Leysa verkefni með takmkaðan búnað og aðföng.  
• Hafi kynnst hópvinnu og skilji mikilvægi samvinnu og fjölbreytni hóps.  

 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni til að:  

• Kynna niðurstöður á skýran og greinagóðan hátt  
• Sækja sér þekkingu til að leysa verkefni með takmörkuðum upplýsingum  
• Vinna hóp og skilja mikilvægi samvinnu.  
• Hafi kynnst fjölbreytni í kynningu niðurstaðna. 

 
Lýsing: Námskeiðið fer fram á 1-2 dögum um miðjan september og er ætlað að brjóta upp námsönnina og svo að 
nýnemar í tæknifræði kynnist innbyrðis. Unnið er með verkefni þar sem takmarkaðar upplýsingar eru fyrir hendi. 
Verkefnið getur breyst fyrirvaralaust yfir daginn. Nemendur vinna í 4-6 manna hópum innan sinnar fagbrautar. 
 
Kennsluaðferðir: Kennt 1-2 daga í september, dagsetning ákvörðuð eftir stundartöflu 1.árs nema. Kennt verður allan 
daga og endar með kynningu. Unnið er með verkefni þar sem takmarkaðar upplýsingar eru fyrir hendi. Verkefnið 
getur breyst fyrirvaralaust yfir daginn. Nemendur vinna í 4-6 manna hópum innan sinnar fagbrautar. 
Námsmat: Lokaeinkun er staðið/fallið. Matið byggist á virkri þátttöku nemenda í námskeiðinu.  
Tungumál: Íslenska. 
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AT IND1003   SJÁLFSTÆTT VERKEFNI       6 ECTS  
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn/Vorönn 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:  Námskeiðið er ætlað nemendum á þriðja ári í tæknifræði (hafa lokið 150 ECTS 

einingum). Samþykki umsjónarkennara þarf fyrir skráningu í námskeið.  
Skipulag:  Nemandi vinnur sjálfstætt að verkefni undir handleiðslu leiðbeinanda í 12 vikur. 

Möguleiki er að vinna verkefnið á 3 vikna tímabili í samráði við leiðbeinanda.  
Umsjónarkennari:    Fagstjórar námsbrauta. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandi: 

 að hafa tekið virkan þátt í að skipuleggja vel afmarkað verkefni. 

 að hafa unnið verkefni að mestu sjálfstætt og með handleiðslu kennara. 

 að hafa gert grein fyrir niðurstöðum verkefnisins á skýran og hnitmiðaðan hátt. 

 að hafa öðlast haldbæra reynslu í að vinna og klára vel afmarkað verkefni. 
 
Lýsing: Vel afmarkað verkefni sem reynir á sjálfstæð vinnubrögð nemanda, að mestu unnið sjálfstætt en undir 
handleiðslu leiðbeinanda. Verkefnið getur verið þróunarverkefni, smíði eða hönnun og er það unnið utan skipulagðs 
náms í tæknifræði.   
Forkröfur: Fagstjóri námsbrautarinnar sem nemandinn stundar nám í þarf að samþykkja val á verkefni og 
leiðbeinanda áður en nemandi getur skráð sig í námskeiðið. 
 
Lesefni: Skv. ákvörðun leiðbeinanda. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur sjálfstætt að einstaklingsverkefni undir handleiðslu leiðbeinanda. Í fyrstu viku 
námsannarinnar sendir nemandi leiðbeinanda til samþykkis, nákvæma lýsingu á því verkefni sem nemandinn hyggst 
vinna að í námskeiðinu. Nemandi upplýsir leiðbeinanda reglulega um framgang verkefnisins. Við lok námsannarinnar 
skilar nemandi skýrslu og kynningarefni rafrænt til leiðbeinanda.  
Námsmat: Nemandi leggur fram skýrslu um verkefnið ásamt kynningarefni. Framlögð gögn eru metin hvort 
verkefnið standist þær kröfur sem eðlilega má gera til verkefnis af þessu tagi, og matið er annað hvort ”Staðið” eða 
”Fall”. 
Tungumál: Íslenska/enska. 
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AT INT1003   STARFSNÁM Í TÆKNIFRÆÐI I     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið í RT og OVT. Skyldunámskeið í RT frá og með vorönn 2024. 
Undanfarar:    Tvö námsár í tæknifræði. Nemendur þurfa að hafa lokið 120 ECTS einingum. 
Skipulag:    Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennarar:   Guðmundur Kristjánsson og Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennarar:  Fagstjórar í tæknifræði í iðn- og tæknifræðideild og leiðbeinendur hjá 

fyrirtækjum/stofnunum.  

Lærdómsviðmið: Lærdómsviðmið eiga að endurspegla það sem nemandinn lærir og þá reynslu sem hann hlýtur 
meðan á starfsnámi stendur. Áherslur, sértæk lærdómsviðmið og kröfur um afrakstur verða skilgreind af 
umsjónaraðilum HR og viðkomandi fyrirtækis hverju sinni fyrir hvert einstakt verkefni, með eftirfarandi markmið í 
huga: 

 Að efla tengsl nemenda iðn- og tæknifræðideildar HR við atvinnulífið. 

 Að auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum þess fagsviðs sem þau stunda nám á. 

 Að auka skilning nemenda á verkferlum og skipulagningu verkefna hjá viðkomandi fyrirtæki/stofnun. 

 Að nemendur geti skipulagt og útfært faglega vinnu út frá fyrirfram gefnum forsendum og kröfum. 

 Að styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki) 

 Að nemendur hljóti reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi, undir leiðsögn 
leiðbeinenda úr atvinnulífinu. 

 Að undirbúa nemendur undir starf eftir námslok.  

 Að opna nemendum leið inn á vinnumarkað. 
 
Lýsing: Námskeiðið er í boði sem valnámskeið á þriðja ári í BSc rafmagnstæknifræði og BSc vél- og orkutæknifræði. 

Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki/stofnun og eftirliti 
umsjónarkennara hjá HR. Miða skal við að vinnuframlag nemanda sé að lágmarki 120 vinnustundir sem 
jafngildir 6 ECTS sem dreifast á 10-12 vikur á meginkennslutímabili annarinnar. Þessu til viðbótar kemur 
undirbúningur, vinna við gerð lokaskýrslu og kynningu hennar. Starfsnámið ber að skipuleggja þannig að 
vinnutíminn skarist ekki við kennslustundir í öðrum námskeiðum. Sjá nánar Leiðbeiningar um starfsnám í 
tæknifræði.  

 
Verkefnið skal vera skilgreint og afmarkað í samráði við umsjónarmann hjá fyrirtæki/stofnun og umsjónarkennara 
hjá HR. Að öllu jöfnu er um að ræða hagnýtt verkefni sem byggir á námsefni undangenginna anna og rúmast á 120 
vinnustundum. Við upphaf starfsnáms skal liggja fyrir lýsing á verkefninu sem umsjónaraðilar hafa samþykkt.  

Áhersla er lögð á skipuleg, sjálfstæð og tæknileg vinnubrögð. Nemandinn skal í upphafi skilgreina verkefnið, þ.e. 
hvert sé markmið og afrakstur. Meðan á verkefninu stendur skal nemandinn halda dagbók þannig að hægt sé að 
fylgjast með framvindu verkefnisins. Í lok námstíma skal nemandinn skrifa skýrslu um verkefnið sem er kynnt og 
varin munnlega. 

Ef nemandi tekur námskeiðið AT INT 1003 Starfsnám í tæknifræði I sem valnámskeið (þ.e. í orku- og véltæknifræði) 
er heimilt, í samráði við umsjónarkennara, að ákveða að nemandi vinni að mörgum smærri verkefnum hjá 
fyrirtæki/stofnun í stað þess að vinna að einu afmörkuðu verkefni allan tímann, með það að meginmarkmiði að 
nemandinn kynnist fjölbreyttri starfsemi viðkomandi vinnustaðar. 

Lesefni: Samkvæmt ábendingum umsjónarmanns. 
Kennsluaðferðir: Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir 
leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki/stofnun og eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Nemandinn skal í upphafi 
skilgreina verkefnið, þ.e. hvert sé markmið og lokaafurð. Vinnutími nemanda við verkefnið skal að lágmarki vera 120 
klst, því til viðbótar kemur undirbúningur, svo og vinna við gerð lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. 
Námsmat: Einkunn Staðið/Fallin/n. Lagt verður mat á frammistöðu nemanda á vinnustaðnum ásamt dagbók, 
lokaskýrslu og kynningu á verkefninu. Við matið skal taka mið af því hvort nemandi hafi sýnt fram á getu til uppfylla 
lærdómsviðmiðin sem umsjónaraðilar skilgreina í upphafi námskeiðs. 

Tungumál: Íslenska.  
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AT INT 2003   STARFSNÁM Í TÆKNIFRÆÐI II       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið í RT, VT. 
Undanfarar:    Starfsnám í tæknifræði I (AT INT1003). 
Skipulag:  Kennt í allt að 12 vikur samkvæmt sérstakri stundaskrá, eða kennt alla virka daga í 

3 vikur. 
Umsjónarkennarar:   Guðmundur Kristjánsson og Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennarar:  Fagstjórar í tæknifræði í iðn- og tæknifræðideild og leiðbeinendur hjá 

fyrirtækjum/stofnunum 

Lærdómsviðmið: Lærdómsviðmið eiga að endurspegla það sem nemandinn lærir og þá reynslu sem hann hlýtur 
meðan á starfsnámi stendur. Áherslur, sértæk lærdómsviðmið og kröfur um afrakstur verða skilgreind af 
umsjónaraðilum HR og viðkomandi fyrirtækis hverju sinni fyrir hvert einstakt verkefni, með eftirfarandi 
markmið í huga: 

Meginmarkmiðin eru: 

 Að efla tengsl nemenda iðn- og tæknifræðideildar HR við atvinnulífið. 

 Að auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum þess fagsviðs sem þau stunda nám á. 

 Að auka skilning nemenda á verkferlum og skipulagningu verkefna hjá viðkomandi fyrirtæki/stofnun. 

 Að nemendur geti skipulagt og útfært faglega vinnu út frá fyrirfram gefnum forsendum og kröfum. 

 Að styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki) 

 Að nemendur hljóti reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi, undir leiðsögn 
leiðbeinenda úr atvinnulífinu. 

 Að undirbúa nemendur undir starf eftir námslok.  

 Að opna nemendum leið inn á vinnumarkað. 
 
Lýsing: Starfsnám II er valnámskeið á þriðja ári í BSc tæknifræði. Undanfari er AT INT 1003 Starfsnám í tæknifræði I. 
Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir leiðsögn umsjónarmanns/leiðbeinanda hjá fyrirtæki/stofnun og eftirliti 
umsjónarkennara hjá HR. Miða skal við að vinnuframlag nemanda sé að lágmarki 120 vinnustundir sem annaðhvort 
dreifast á 10-12 vikur á meginkennslutímabili annarinnar eða eru unnar samfellt sem full vinna á 3. vikna tímabili í 
lok annar. Þessu til viðbótar kemur kemur undirbúningsvinna og vinna við gerð lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. 
Ef starfsnámið fer fram á meginkennslutímabilinu ber að skipuleggja vinnutímann þannig að hann skarist ekki við 
kennslustundir í öðrum námskeiðum. Sjá nánar Leiðbeiningar um starfsnám í tæknifræði.  

Verkefnið skal vera skilgreint og afmarkað í samráði við umsjónarmann hjá fyrirtæki/stofnun og umsjónarkennara 
hjá HR. Að öllu jöfnu er um að ræða hagnýtt hönnunar-, greiningar- og/eða rannsóknarverkefni sem byggir á 
námsefni undangenginna anna. 

Við upphaf starfsnáms skal liggja fyrir lýsing á verkefninu sem umsjónaraðilar hafa samþykkt. Ætlast er til að lýsingin 
innihaldi upplýsingar um hvaða viðbótarþekkingu og/eða þjálfun nemandinn þurfi til að vinna verkefnið, með 
viðeigandi tilvísun í kennslubækur og/eða aðrar heimildir. Áhersla er lögð á skipuleg, sjálfstæð og tæknileg 
vinnubrögð. Nemandinn skal færa dagbók þannig að hægt sé að fylgjast með framvindu verkefnisins. Í lok námstíma 
skal nemandinn skrifa skýrslu um verkefnið sem er kynnt og varin munnlega. 

Lesefni: Samkvæmt ábendingum leiðbeinanda.  
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki/stofnun og 
eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Nemandinn skal í upphafi skilgreina verkefnið, þ.e. hvert sé markmið og lokaafurð. 
Vinnutími nemanda við verkefnið skal að lágmarki vera 120 klst, því til viðbótar kemur undirbúningur, svo og vinna 
við gerð lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. 
Námsmat: Einkunn Staðið/ Fall. Lagt verður mat á dagbók, lokaskýrslu og kynningu á verkefninu. Við matið skal taka 
mið af því hvort nemandi hafi sýnt er fram á getu til uppfylla þau lærdómsviðmið sem umsjónaraðilar skilgreina í 
upphafi námskeiðs. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT PRX3016   VERKEFNI X OG X3 (3 VIKNA)    6 ECTS+6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnámskeið, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið allar námsbrautir TF.  
Undanfarar:  Námskeiðið er aðallega ætlað nemendum þriðja ári í tæknifræði, verkfræði og 

tölvunarfræði en nemendur á öðru ári hafa líka möguleika á að taka námskeiðið. 
Skipulag:  Kennt í 15 vikur: 3-4 kennslustundir á viku + verkefnavinna í 12 vikur, kennt alla 

virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennarar:   Indriði S. Ríkharðsson, Guðmundur Kristjánsson og Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennarar:    Birt síðar. 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu á nemandinn að hafa öðlast þjálfun í að vinna á árangursríkan hátt að 
hönnunarverkefni í þverfaglegu hópumhverfi. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

 Verkefnastjórnun, þar með talið að virða mikilvæga tímafresti og halda kostnaði innan áætlunar. 

 Að setja fram hönnunargögn á skilmerkilegan máta þar sem hönnunarferli er lýst á þann hátt að þekking geti 
nýst í áframhaldandi þróun. 

 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í: 

 Að framkvæma hönnun, smíði, prófun og endurbætur á tæknibúnaði/mannvirki sem felur í sér vélbúnað, 
rafeindabúnað og hugbúnað. 

 Að vinna marvisst að ákveðnum verkþætti sem hluta af stærra verkefni. 
 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni til að: 

 Greina opin vandamál og setja fram hönnunarkröfur á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga og hönnunarreglna. 

 Meta kosti og velja á milli mismunandi lausna.  

 Beita nýjustu tækni og þekkingu við hönnun og smíði. 
 
Lýsing: Nemendur vinna í (mögulega stórum) hópi að mismunandi hönnunarverkefnum í anda CDIO. Verkefnin geta 
verið að taka þátt í alþjóðlegum hönnunarkeppnum s.s. Formúla Stúdent eða öðrum þverfaglegum 
hönnunarverkefnum og/eða keppnum. Nemendur vinna að hönnun, smíði, prófun og endurbótum búnaðar á þann 
hátt að í lok námskeiðsins sé hægt að sýna fullvirkandi afurð eða frumgerð. 
 
Helstu áherslur: Vinna í þverfaglegu hópumhverfi. Verkefnastjórnun. Beita tæknilegum aðferðum við hönnun og 
þróun.  
 
Lesefni:  Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, leiðsögn , umræðutímar, verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas.  
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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AT STM1000   UNDIRBÚNINGUR Í STÆRÐFRÆÐI OG MATLAB   0 ECTS  
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Kennt í byrjun ágúst (áður en haustönn hefst).  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt í 2 vikur í ágúst, 5 kennslust. í viku (fyrirlestrar/vinnutímar/dæmatímar) 
Umsjónarkennari:   Hlynur Arnórsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Stefnt er að því að nemendur þekki: 

 Undirstöðuatriði í Matlab, GeoGebru og LaTeX. 

 Undirstöðuskilgreiningar úr 1. Bók Evklíðs. Frumsendurnar 5 og skilyrði fyrir samsömun. 

 Valdar reglur úr 1.Bók Evklíðs. Svo sem reglu Pýþagórasar og reglu Þalesar.  

 Mun á ræðum tölum og óræðum tölum.  

 Mun á rauntölum og tvinntölum. 

 Undirstöðuföll: Margliður, logra, veldisvísiföll, hornaföll, arkarföll. 

 Einfalda margliðudeilingu. 

 Undirstöðueiginleika marghyrninga. 

 Undirstöðu rökfræði, rétt eða rangt. 

 Mengi og mengjaaðgerðir. 

 Einföldustu aðgerðir á vigra í tvívíðu hornréttu hnitakerfi. 

 Kósínus og sínus. 

Leikni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Leyst einfaldar jöfnur með algebru. 

 Leyst annars stigs jöfnur. 

 Teiknað gröf einfaldra falla í höndunum. 

 Notað hringfara og réttskeið í GeoGebru. 

 Beitt fyrir sig hornaföllum. 

 Heildað og deildað margliðuföll. 

Hæfni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna úr námsefninu. 

 Metið hvaða aðferð á við hverju sinni til að leysa verkefni í rúmfræði og einfaldri algebru. 

Lýsing:  Námskeiðið fjallar um: Námsefnið í skjalinu Inngangur.pdf er upprifjun úr námsefni grunnskóla og fyrstu 
stigum framhaldsskóla. Markmiðið er að þeir nemenda sem ekki hafa lesið stærðfræði um lengri eða 
skemmri tíma fái tækifæri til að rifja upp mikilvæg grunnatriði áður en hið eiginlega námskeið hefst í haust. 
Þetta ætti því að vera tiltölulega þægileg upprifjun fyrir þá nemendur sem hafa ekki tekið sér hvíld frá námi. 
Einnig kemur í Inngangi fram orðfærið og táknmálið sem við notum í framhaldinu. Á umliðnum árum hefur 
komið í ljós að stór hluti nemenda hefur ekki fengið mikla æfingu í grunnatriðum forritunar. Í skjalinu 
InngangurMatlab.pdf kynnast nemendur táknmáli og rökfræði sem beitt er í Matlab eða almennri forritun. 
Það léttir stórlega á, þegar hið eiginlega stærðfræðinám hefst í haust, að hafa kynnst grunnatriðum í notkun 
Matlab, LaTeX og GeoGebru. 

 Forrit: Matlab, Overleaf(notað í vafra til þess að skrifa LaTeX kóða), GeoGebra classic 5, AdobeScan(síma). 

Lesefni:  Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 2 vikur í ágúst, 5 kennslust. í viku (fyrirlestrar/vinnutímar/dæmatímar) 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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AT STM1003   STÆRÐFRÆÐI OG MATLAB     12 ECTS  
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 8 fyrirlestrar í viku, 8 vinnutímar/dæmatímar  
Umsjónarkennari:   Hlynur Arnórsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Matlab, GeoGebra og LaTeX.  

 Reglu Þalesar um tvöföldun horns og unnið með ræða stiku hrings.  

 Keilusniðin. 

 Runur og raðir. Sér í lagi mismunarunur, mismunaraðir, rúmfræðilegar raðir. 

 Tvíliðuformúluna (x+y)^n, tvíliðustuðlana. Pascal þríhyrningur. 

 Hliðranir og skalanir ferla og fall. 

 Lauslega sögu um uppgötvun tvinntalna (lausn á þriðja stigs jöfnu). 

 Höfuðsetningu Algebrunnar. 

 Faulhaber-margliður (Bernoulli margliður) og tengingu þeirra við heildun. 

 Einfaldar formúlur fyrir heildun og deildun. 

 Lögmál Mersenne (Tilraunir með gítarstrengi og hljóðbylgjur). 

 Smíð Arkartangens. 

 Hvernig bogamál tengist Arkartangensfallinu. 

 Naglaformúluna (e. The shoelace Formula). 

 Leikni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Beitt fyrir sig hornaföllum í rúmfræðireikningum, og almennum jöfnum. 

 Unnið með vigra, innfeldi og ákveður (dot og det). 

 Unnið með fylki: ákvarðað lausn á línulegum n sinnum n jöfnuhneppu, reiknað ákveður fylkja 

 Reiknað í tvinntölum. 

 Notað Matlab sér til gagns í almennum verkfræðilegum verkefnum. 

 Stikað föll og ferla og teiknað í Matlab og Geogebru. 

 Beitt einfaldri þrepun. 

 Heildað og deildað algeng föll. 

 Leyst einfaldar ójöfnur. 

 Stikað hring og einfalda lokaða ferla. 

 Hagnýtt sér margliðudeilingu til að heilda eða þátta margliður. 

 Notað Naglaformúluna til að reikna flatarmál sem afmarkast af gefnum punktum (lokuðum ferli) í sléttu. 

 Leyst annars óhliðraðar línulegar deildajöfnur með föstum stuðlum. 

 Hæfni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna úr námsefninu. 

 Metið hvaða aðferð á við hverju sinni til að leysa verkefni í rúmfræði og einfaldri algebru. 

Lýsing:  Námskeiðið fjallar um: Tvíliðuformúluna, Pascal þríhyrninginn. Runur og raðir. Þrepun. Ójöfnur, 
stofnbrotaliðun. Depilfeldi og krossfeldi í tveimur og þremur víddum. Tengsl krossfeldis og flatarmáls 
(rúmmáls). Heildun og deildun (diffrun og tegrun) þ.m.t. í Matlab. Faulhaber margliður (Bernoulli-
margliður). 1.stigs og 2. stigs línulegar deildajöfnur með föstum stuðlum. Arkartangens fallið skilgreint sem 
heildi. Reikningar með tvinntölum.  

Forritun í Matlab og LaTeX, Teikningar og lausn á ójöfnum í Geogebru. 
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Flatarmál einingarhrings reiknað í Matlab með undir og yfirsummureikningum með því að leggja saman 
flatarmál n-hyrnings í anda Arkímedesar, og þar með er pí ákvarðað með eins mörgum aukastöfum og vera 
vill. 

Undirstöðuatriði í línulegri algebru: Fylki, lausn á jöfnuhneppum, Gauss-eyðing.  

Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér stærðfræðilega táknanotkun; geti skilið og beitt stærðfræðilegri 
röksemdafærslu. 
Forrit: Matlab, Overleaf(notað í vafra til þess að skrifa LaTeX kóða), GeoGebra classic 5, AdobeScan(síma). 

 
Lesefni:  Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 8 fyrirlestrar í viku, 8 vinnutímar/dæmatímar  
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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AT STÆ2003   STÆRÐFRÆÐI II       6 ECTS  
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    AT STM1003 Stærðfræði og Matlab.  
Skipulag:     Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 vinnutímar/dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Hlynur Arnórsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Stefnt er að því að nemendur þekki: 

 Helstu skilgreiningar námskeiðsins, t.d. hvenær markgildi er til í punkti, formúlu fyrir Taylor margliður og hvað 
útgildi er. 

 Mikilvægustu setningar námskeiðsins: Höfuðsetningu stærðfræðigreiningarinnar, Milligildissetninguna og 
Meðalgildissetninguna. 

 
 Leikni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Ákvarðað helstu eiginleika falla af einni breytistærð, t.d. fundið markgildi og hvort fall er andhverfanlegt, 

 Reiknað afleiður, stofnföll og Taylor margliður,  

 Framkvæmt einfalda útreikninga með tvinntölum, 

 Beitt þrepun og helstu setningum námsefnisins þegar þær eiga við. 
  
Hæfni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna úr námsefninu. 

 Metið hvaða aðferð á við hverju sinni til að leysa verkefni í stærðfræðigreiningu. 

 Leyst ójöfnur og lograójöfnur. 
 
Lýsing:  Námskeiðið fjallar um stærðfræðigreiningu raungildra falla af einni breytistærð. Auk þess er farið í 

undirstöðureikning með tvinntölum. Umfjöllun verður um mikilvægustu föllin og eiginleika þeirra, hér undir; 
markgildi, samfelldni, deildun (diffrun), heildun, línulega nálgun og Taylor-margliður. Að auki skoðum við 
nokkrar einfaldar deildajöfnur og lærum meira um þrepun. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér 
stærðfræðilega táknanotkun; geti skilið og beitt stærðfræðilegri röksemdafærslu. 

 
Lesefni:  Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 vinnutímar/dæmatímar á viku. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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AT STÆ3003  STÆRÐFRÆÐI III      6 ECTS  
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT og VT.  
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Stærðfræði II (AT STÆ2003). 
Skipulag:     Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 vinnutímar/dæmatímar á viku.  
Umsjónarkennari:   Hlynur Arnórsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Stefnt er að því að nemendur þekki:  

 Almenna lausn á afleiðujöfnu (deildajöfnu, diffurjöfnu) og sérlausn á upphafsgildisverkefni (UGV.). 

 Nokkrar algengar tegundir af fyrsta stigs deildajöfnum. 

 Hliðraðar og óhliðraðar annars stigs deildajöfnur. 

 Grunnlausnir á annars stigs deildajöfnum og Wronski ákveður. 

 Laplace-færslu. 

 Fourierraðir (og Fourier-færslu). 

 Fyrsta stigs línuleg deildajöfnuhneppi. 

 Nokkrar hlutafleiðujöfnur, t.d. bylgjujöfnuna og varmaleiðnijöfnuna.  

 Einfaldar ítranir til að leysa deildajöfnu tölulega. 
 
 Leikni: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 Leyst nokkrar tegundir af fyrsta stigs deildajöfnum, t.d. með því að aðskilja breytistærðir, finna mætti eða 
nota breytuskipti. 

 Leyst hliðraðar annars stigs deildajöfnur, t.d. með aðferð breytilegra stuðla eða aðferð óákvarðaðra fasta. 

 Leyst upphafsgildisverkefni með Heaviside falli eða Deltafalli Diracs með Laplace-færslu. 

 Fundið veldaraðalausnir. 

 Fundið Fourierröð falls og kósínus og sínusröð falls. 

 Breytt n-ta stigs deildajöfnu í 1. stigs deildajöfnuhneppi. 

 Leyst deildajöfnuhneppi. 

 Leyst jaðargildisverkefni fyrir annars stigs deildajöfnur með fastastuðlum. 

 Leyst einfaldar hlutafleiðujöfnur með aðskilnaði breytistærða. 

 Leyst verkfræðileg verkefni sem innihalda deildajöfnur. 

 Notað hugbúnað (Matlab) við lausn verkefna í námsefninu. 
  
Hæfni: Stefnt er að því að nemendur: 

 Átti sig á hlutverki deildajafna við framsetningu verkefna í raunvísindum. 
 

Lýsing:  Námskeiðið fjallar um fyrsta stigs línulegar afleiðujöfnur og deildajöfnur með aðskiljanlegar breytistærðir. 
Nákvæmar deildajöfnur og heildunarþættir. Einsleitar deildajöfnur. Annars stigs deildajöfnur með 
fastastuðlum. Aðferð breytilegra stuðla og aðferð óákvarðaðra fasta. Laplace færsla, Heaviside fallið og 
Deltafall Diracs. Veldaraðalausnir á upphafsgildisverkefni. Fourier- Sínus og Kósínusraðir. Raungildar lausnir 
á fyrsta stigs línulegum deildajöfnuhneppum. Hlutafleiðujöfnur. Einfaldar ítranir til að leysa deildajöfnu 
tölulega meðal annars aðferð Eulers. 

 
Lesefni:  O´Neil, Advanced Engineering Mathematics (t.d. 7.útgáfa) 

Kaflar 1, 2, 3, 9.1 , 10.1, 10.2, 13.1, 13.2, 13.3  
Fyrirlestrarnótur frá kennara. 

Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 vinnutímar/dæmatímar á viku. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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AT TÆK1002   INNGANGUR AÐ TÆKNIFRÆÐI     5 ECTS  
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson, Aldís Ingimarsdóttir 
Kennari:  Birt í Canvas (kennslukerfi HR), aðrir fyrirlesrar og leiðbeinendur. 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni:  
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

 Að leysa umfangsmikil verkefni á viðkomandi sérsviði.  

 Vinnubrögðum við lausn verkefna og verkefnatjórnun.  

 Að halda vinnubók og mikilvægi fundargerða.  

 Skipulagðri hugmyndavinnu.  

 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í að:  

 Stilla umfangi verkefnis í hóf.  

 Fylgja verkáætlun.  

 Vinna úr efni verkefnis og geta túlkað niðurstöður á gagnrýnin hátt.  

 Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn verkefna á fagsviðinu. 

 Geti kynnt niðurstöður á skýran og greinargóðan hátt, bæði skriflega og munnlega.  

 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni til að:  

 Kynna niðurstöður á skýran og greinagóðan hátt.  

 Sækja sér þekkingu til að leysa verkefni með takmörkuðum upplýsingum.  

 Vinna í þverfaglegum hóp og skilja mikilvægi samvinnu.  

 Geti unnið með hönnunarhugbúnað Inventor/Revid/ Autocad. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu vinna nemendur á fyrsta námsári í BSc tæknifræði að lausn á raunhæfu verkefni í 3 vikur. 

Unnið er í hópum þvert á brautir. Í námskeiðinu er lögð áhersla á skipulagðra aðferðir við hugmyndavinnu, 
hópavinnu, tölvustudda teikningu og hönnun, verkefnastjórnun. Í lok námskeiðsins kynna nemendur 
verkefnið fyrir samnemendum og kennurum.  

 
Lesefni: Efni sem leiðbeinandi vísar á.  
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga á þriggja vikna tímabilinu. Fyrirlestrar og verkefnavinna. Fyrstu vikuna er 
einstaklingsvinna í tölvustuddri teikningu. Þar á eftir verður hópavinna. Teymisvinna í 4-6 manna hópum þar sem 
brautum er blandað saman.  
Námsmat: Skil á 4 einstaklings verkefnum í tölvustuddri teikningu. Mætingaskylda á verkfundi, fyrirlestra og 
kynningum. Kynning í lok námskeiðs.  
Tungumál: Íslenska. 
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AT TÖL1013   TÖLFRÆÐI       4 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003). 
Skipulag:    Kennt í 9 vikur: 4 fyrirlestrar í viku, 2 verkefnatímar/dæmatímar í viku. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandinn hafi, að námskeiðinu loknu, nauðsynlega þekkingu leikni og færni 
sem skiptast svo: 
 
Þekking: 

 Hafi öðlast almennan skilning og innsæi í helstu grunnhugtök í tölfræði og helstu greiningaraðferðum 
tölfræðinnar. 

 Hafi þekkingu til að vinna sjálfstætt með tölfræðileg gögn í rannsóknum og verkefnum. 

 Hafi nægan skilning á tölfræðilegri gagnagreiningu til að lesa og meta vísindagreinar með gagnrýnum augum. 
 
Leikni: 

 Geti lýst að hvaða marki úrtak getur lýst þýðinu. 

 Geti dregið fram lýsandi kennistærðir gagnasafns, þ.e. setja mæligögn upp í tíðnirit, reiknað meðaltal og 
staðalfrávik, miðgildi, fjórðungamörk og túlka niðurstöðurnar. 

 Geti metið óvissur í mælingu og útskýrt hvað þær merkja, bæði fyrir eina mælingu og endurteknar. 

 Geti lýst algengum líkindadreifingu svo sem normal, lognormal, tvíkosta og poisson. 

 Geti reiknað öryggismörk fyrir meðaltöl stórra og lítilla úrtaka, og túlka mörkin. 

 Geti nýtt tölfræðileg gögn til að setja upp tilgátuprófanir og túlkað niðurstöðuna. 

 Geti fundið fylgni og framkvæmt línulega aðhvarsgreiningu sem og margfeldisaðhvarfsgreiningu í excel 

 Geti túlkað óvissur í stuðlum bestu línu, og meta tölfræðilega tölugildi fylgnistuðulsins. 

 Geti notað hugbúnað, eins og Excel, við að reikna lýsandi tölfræði gagnasafns og bestu línu. 

 Geti lagt mat á fræðileg gæði tölfræðilegra greininga og gagna. 
 
Hæfni: 

 Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð með tölfræðileg gögn í rannsóknum og verkefnum 

 Séu fær um að túlka og kynna fræðileg atriði og rannsóknarniðurstöður. 

 Séu fær um að meta hvaða tölfræðiaðferðir henta ólíkum gagnasöfnum. 

 Geti skilgreint grundvallarhugtök í lýsandi tölfræði og ályktunarfræði. 

 Geti beitt aðferðum tölfræðinnar við lausn hagnýtra dæma og verkefna. 

 Séu hæf um að túlka niðurstöður tölfræði kannana. 
 
Lýsing: Markmið námskeiðsins er að undirbúa nemendur þannig að þeir geti beitt aðferðum tölfræðinnar við að 

skipuleggja verkefni og unnið markvisst úr gögnum, túlkað þau og sett fram niðurstöðurnar á hnitmiðaðan 
hátt, sem og lagt mat á niðurstöður rannsókna þar sem tölfræði er beitt við úrvinnslu þeirra. 

 
Lesefni: William Navidi, Principles of Statistics for Engineers and Scientist, 2nd edition. Ítarefni frá kennara og 
bókasafni HR. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 9 vikur: Fyrirlestrar, verkefni, dæmi. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT VST1003    VERKEFNASTJÓRNUN OG FRAMKVÆMDAFRÆÐI   6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið allar námsbrautir TF. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:  Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni:  
Þekking: Við útskrift býr nemandi yfir þekkingu innan fræðigreinar eða starfsgreinar. Í því felst að nemandi:  

 Hafi góðan skilning á verkefnastjórnun, helstu kenningum auk innsæi í hugtök og aðferðir sem þróaðar hafa 
verið á sviði verkefnastjórnunar. 

 Hafi góðan skilning á þætti verkefnavinnu og verkefnastjórnunar í rekstri fyrirtækja.  

 Þekki hvernig útboðsgögn eru uppbyggð og kynnist mismunandi útboðsformum. 

 Þekki grunnatriði eftirlits með framkvæmdum/verkefnum og notkun gæðakerfa við framkvæmdir. 

 Þekki undirstöðuatriði verk- og kostnaaráætlana 

 Hafi skilning á uppbyggingu tilboða í framkvæmdaverkefnum. 

 Hafi skilning á verktryggingum og uppbyggingu verksamninga. 

 Þekki undirstöðu atriði kostnaðar í tengslum við launatengd gjöld og útselds taxta. 

 Þekki ÖHU áætlanir (öryggi, heilbreigði og umhverfi) á vinnustöðum í samræmi við leiðbeiningar 
Vinnueftirlitsins. 

Leikni: Við útskrift getur nemandi beitt aðferðum og verklagi starfsgreinar eða fræðigreinar. Í því felst að nemandi:  

 Geti notað hugbúnað og tækni sem nýta má við verkefnastjórnun og áætlanagerð. 

 Geti útbúið útboðsgögn. 

 Geti útbúið samningsgögn í framkvæmdaverkefnum. 

 Geti notað vísitölur við núvirðisútreikninga við tilboðsgerð og kosntaðaráætlanir. 

 Geti beitt viðurkenndum aðferðum við eftirlitsverkefni.  

 Geti rökstutt tilboðsákvarðanir á praktískum grunni. 

 Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru  

 Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi 
hátt  

 Geti nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og staðla í framkvæmdaverkefnum. 

 Þekki helstu þætti er lúta að stjórnun verkefna með tilliti til tíma, kostnaðar og gæða. 

Hæfni: Við útskrift geti nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi. Í því felst að nemandi:  

 Geti gert kostnaðaráætlanir og unnið að tilboðgerð í hefðbundnum framkvæmdaverkefnum. 

 Fái góðan skilning á því hvernig vinna við framkvæmdafræði er útfærð með vinnu í raunverkefni. 

 Hafi þróað með sér hæfni og vinnubrögð fyrir gerð útboðsgagna. 

 Hafi grunn í gerð verkáætlana í framkvæmdaverkefnum. 

 Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni. 

 Hafi hæfni í magntöku og afkastaútreikningum. 

 Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa. 

 Geti skipulagt vinnusvæði í tengslum við öryggi. 

Lýsing:  
Verkefnastjórnun: Yfirlit yfir verkefnastjórnun. Samræming verkefna við stefnu og stjórnun skipulagsheildar. Val á 

verkefnum. Lífshlaup og einkenni verkefna. Markmið, verkgreining, sundurliðun verkþátta og flæðirit. 
Áætlanagerð, aðfangastýring, ms project – grunnur. Lágmörkun verkefnatímans, áhættustýring. Ms project – 
aðföng. Verkkaupinn, verkefnastjórinn, verkefnateymið, hagsmunaaðilar. Prince2 og aðrar aðferðir. Hvernig 
velja á milli verkefna. Ms project – framvinda. 
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Framkvæmdafræði: Útboðsgögn, hönnun á mismunandi stigum, verklýsingar, magnskilgreiningar og magnskrár. 
Útboðsform, alútboð, útboð eftir fullnaðarhönnun, hlutaútboð ofl. Kostnaðaráætlanir, gerð áætlana, 
forsendur, óvissa, framsetning. Útboð, kynning/auglýsingar, útboðstími, opnun tilboða. Tilboðsgerð, 
kostnaðarþættir, gagnaöflun, uppbygging einingaverðs, magntaka, áhætta, óvissa, hagnaður. Verksamningar, 
mat tilboða, taka tilboðs, tilboði hafnað, samningar. Eftirlit, form eftirlits, skipulag, verkfundir, samskiptaform, 
upplýsingaflæði ofl. Gæðakerfi, grunnatriði, gæðahandbók, dæmi um notkun og ávinning gæðakerfis. Uppgjör 
og ágreiningur. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnatímar. 
Framkvæmdaverkefni felst í að bjóða í verk á viðkomandi fagsviði og skipuleggja það. Nemendur skila af sér tilboði 
og verkáætlun og verja síðan verkefnið. Unnið verður í hópum með 3-4 í hóp, kennarar raða nemendum í hópa. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu á Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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Byggingartæknifræði: 
 

BT AFL1001    AFLFRÆÐIGRUNNUR      2 ECTS  
  
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT.  
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar í fjarnámi, 1 dæmatími í viku auk vikulegs viðtalstíma. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Aflfræði er undirgrein eðlisfræðinnar og er grunnur að hefðbundum greinum tæknifræðinnar. Í 
áfanganum er nemandinn þjálfaður í að lýsa hreyfingu hluta ásamt grunnatriðum aflfræðinnar. Lögð verður sérstök 
áhersla á skilning nemenda á hugtökum til að undirbúa þá undir frekara nám í tæknifræði. Gert er ráð fyrir að 
nemandinn hafi, að námskeiðinu loknu, nauðsynlega þekkingu leikni og færni fyrir framhaldsnámskeið í tæknifræði. 
Þessu meginviðmiði má skipta í eftirfarandi undirviðmið. 
Þekking: Að nemandi: 

• Skilji mælieiningar og notkun þeirra í eðlisfræði. 
• Þekki framkvæmd mælinga, magnbundna lýsingu á mælióvissum. 
• Þekki hreyfingu í einni vídd og notkun vigra til að lýsa hreyfingu í fleiri víddum. 
• Þekki hreyfilögmál Newtons, uppsetningu kraftamynda og ofanvörpun krafta. 
• Þekki lögmál um varðveislu skriðþunga, atlag og lýsingu einfaldra árekstra. 
• Þekki hreyfifræði snúnings, hverfiþunga og hverfitregðu. 

Leikni: 
• Ofanvarpa vigrum og vinna með vigra í eðlisfræðigreinum. 
• Reikna færslu, hraða og hröðun í einni vídd og notkun vigra til að lýsa hreyfingu í fleiri víddum. 
• Reikna skriðþunga og atlag ásamt því að beita varðveislu lögmáli við úrlausn verkefna. 

Hæfni: Að nemandi: 
• Geti unnið með mælieiningar í eðlisfræðigreinum. 
• Geti unnið með mælingar og mælióvissur. 
• Geti beitt lögmálum Newtons við úrlausn á verkefnum. 

Lýsing: Sígild aflfræði (en. Classical mechanics) er undirgrein eðlisfræðinnar og myndar grunn að hefðbundum 
greinum verk- og tæknifræði en aðferðafræði eðlisfræðinnar, sérstaklega líkanagerð, er mikilvægur grunnur undir 
framhaldsnámskeið. Í áfanganum er nemandinn þjálfaður í að lýsa einfaldri hreyfingu hluta, snúningi, orku, 
skriðþunga, atlagi o.fl. Eðlisfræðin eykur skilning á umhverfi okkar, náttúrunni og tækninni, og gefur innsýn sem 
hvetur og styður við skapandi hugsun við lausn verkefna. 
 
Lesefni: Námsefni frá kennara. 
Ítarefni: University Physics with Modern Physics In SI Units. - Young og Freedman. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar í fjarkennslu, 1 dæmatími í viku auk vikulegs viðtalstíma. Farið er yfir 
námsefnið með fyrirlestrum í gegnum kennsluvef, reiknuð sýnidæmi eru birt á kennsluvef og haldnir sérstakir 
dæmatímar, þar sem nemendum er boðin aðstoð við dæmareikning. Gefin eru út vikuleg dæmablöð með 
æfingadæmum. Nemendur skila þrem skiladæmum. Haldin verða þrjú bútapróf, þar sem prófað er úr lesefni og efni 
fyrirlestra. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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BT BEÐ1003   BYGGINGAREÐLISFRÆÐI     6 ECTS 
 
Ár:     2. ár / 3.ár. Kennt á 1. ári frá vorönn 2022. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

 Þekki aðstæður myglumyndunnar í byggingarhlutum. 

 Þekki fyrsta lögmál varmafræðinnar. 

 Þekki loft- og vökvastreymi ásamt hárpípuvirkni í gegnum byggingahluta.  

 Þekki helstu tæki og tól til að meta ástand byggingarhluta svo sem loftþéttleikamælingar, hitamyndavélar, 
rakamæla og barkamyndavélar. 

 Kunni skil á eiginleikum hljóðs og hljóðburði.  

 Kunni skil á hljóðísogi og hljóðeinangrun / hljóðdeyfingu byggingarefna.  

 Þekki kröfur og staðla um hljóðvist í byggingum og utan þeirra.  

 Kunni skil á hljóðflokkum og hljóðtáknum. 
 
Leikni: Að nemandi: 

 Geti reiknað varmaleiðni, hitafall, rakafall og hlutfallsraka í byggingarhlutum við stöðugt ástand og í einvíðu 
rúmi. 

 Geti reiknað loftstreymi í gegnum göt og rifur í byggingarhlutum, vegna hitastiguls. 

 Geti reiknað sólgeislun á lárétta og lóðrétta byggingarfleti. 
 
Hæfni: Að nemandi: 

 Hafi kunnáttu til að meta áhrifa ofna og glugga á skynjunarhita. 

 Geti gert byggingafræðilega útreikninga á deililausnum. 

 Öðlist nauðsynlega undirstöðuþekkingu til að geta tileinkað sér framhaldsmenntun í tengdum faggreinum 
tæknifræðinnar. 

 
Lýsing: Námskeiðið veitir fræðilega undirstöðuþekkingu í raka- og hitunarfræði auk hljóðvistar, ásamt því að tengja 

fræðin við úrlausn hagnýtra viðfangsefna í byggingum. Markmiðið er að nemendur öðlist skilning á 
grundvallaratriðum byggingareðlisfræði, einkum raka og varmafræði, og geti beitt þeim við úrlausn hagnýtra 
verkefna.  
Meðal þess semfjallað er um er: Helstu hugtök í byggingareðlisfræði; Uppbygging og tilgangur hinna ýmsu 
efnislaga í útveggjum og þökum. Áhrifum frá óþéttum byggingarhlutum; Útfærsla á þéttingu byggingarhluta. 
Grundvallaratriðum hljóðvistar verða gerð skil. Tíðnissvið og heyrnarsvið, hljóðburður og flutningsleiðir hljóðs. 
Hljóðísog og hljóðeinangrun. Hljóðflokkar og kröfur um hljóðeinangrun. Hljóðtákn. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, verklegir tímar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
  



    

27 

BT BUR1013   STÖÐU- OG BURÐARÞOLSFRÆÐI    6 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 fyrirlestrar á viku, auk viðtalstíma.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandinn hafi að námskeiðinu loknu nauðsynlega þekkingu, leikni og færni til 
að greina einföld stöðufræðilega ákveðin tvívíð virki. Þessu meginviðmiði má skipta í eftirfarandi undirviðmið. 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á að: 

• Skilja kraftakerfi og þau lögmál sem gilda um reikninga kraftakerfa. 
• Skilja og þekkja þau lögmál sem gilda um kraftakerfi í jafnvægi. 
• Skilja muninn á stöðufræðilegri ákveðni og óákveðni. 
• Skilja meginatriði í reikningi svörunarkrafta (undirstöðukrafta) í undirstöðum á stöðufræðilega ákveðnum 

virkjum. 
• Skilja þau lögmál sem notuð eru við að reikna innri krafta í stöðufræðilega ákveðnum grindavirkjum. 
• Skilja þau lögmál sem notuð eru við að reikna innri krafta í stöðufræðilega ákveðnum bitavirkjum. 
• Skilja hugtökin normalkraftur, skerkraftur, vinduvægi og beygjuvægi. 
• Skilja spennuhugtökin normalspennur og skerspennur. 
• Skilja þau lögmál sem gilda um samband áraunar og aflögunar efnisins, þar með talið samband streitu og 

spennu, lögmál Hookes um línulega fjöðrun. 
• Skilja hvernig vinduáraun virkar, þekki sambandið milli áraunar og aflögunar. 
• Skilja meginreglur í sambandi við þversniðseiginleika og fræðilegan grunn þessara eiginleika. 

Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 
• Reikna lokakrafta og kraftvægi gefinna kraftakerfa. 
• Reikna undirstöðukrafta stöðufræðilega ákveðinna virkja, grindavirkja og bitavirkja. 
• Reikna stangakrafta í stöðufræðilega ákveðnum grindavirkjum. 
• Reikna aflögun (formbreytingu), þar með talið lengingu stanga, í stöðufræðilega ákveðnum grindarvirkjum. 
• Reikna aflögun og spennur vegna vinduáraunar. 
• Reikna sniðkrafta: normalkraft, skerkraft, vinduvægi og beygjuvægi, í stöðufræðilega ákveðnum bitavirkjum. 
• Reikna þversniðsstærðir venjulegra bitaþversniða, flatarmál, legu núlllínu, tregðuvægi og mótstöðuvægi. 
• Reikna normalspennur og skerspennur í bitaþversniðum, þar með talið vegna samsettrar áraunar beygjuvægis 

og normalkrafts. 

Hæfni: Að nemandi: 
• Geti áttað sig á hvort virki eru stöðufræðilega ákveðin eða óákveðin. 
• Kunni skil á burðareiginleikum mismunandi burðareininga, svo sem stanga, bita og ramma. 
• Skilji mismunandi formbreytingarhegðun ólíkra burðareininga og samsettra virkja. 
• Skilji eftir hvaða leiðum álagskraftar fara niður í undirstöður virkis. 
• Þekki hvaða stærðir þarf að þekkja við ákvörðun á stífni fyrir helstu burðareiningar. 
• Þekki helstu eiginleika og forsendur einfaldra burðarþolslíkana og útreikninga þeim tengdum. 
• Skilji hvernig mismunandi áraun og svörunarkraftar valda samverkandi spennum í bitaþversniðum 
• Geti sannprófað útreikningana. 

Lýsing: Fjallað er um undirstöðuatriði stöðuaflfræðinnar. Kraftar og -vægi, stakir kraftar og álagsdreifing. 
Undirstöðukraftar stöðufræðilegra ákveðinna grinda og bita. Aðferðir til að finna stangarkrafta í 
stöðufræðilega ákveðnum grindum. Greining á því hvort grindar- eða bitavirki eru stöðufræðilega ákvæðið 
eða óákveðið. Sniðkraftar í stöðufræðilega ákveðnum grindum og bitum. Dreifing sniðkrafta, skerkrafta, 
normalkrafta, beygjuvægis og vinduvægis, sem fall af staðsetningu með sniðaðferð. Dreifing sniðkrafta, 
skerkrafta og beygjuvægis, leyst með afleiðujöfnu. Samsett virki og kraftleiðir. Undirstöðuatriði þolfræðinnar. 
Normalspennur og skerspennur. Samband áraunar og formbreytinga, lögmál Hooke´s. Þversniðseiginleika, 
flatarmál, núlllínu, tregðuvægi, stöðuvægi. 
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Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar, verklegir tímar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT BUR2014   BURÐARÞOLSFRÆÐI      8 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Stærðfræði og Matlab I (AT STM1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 8 fyrirlestrar á viku, auk viðtalstíma.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Skilji einása spennuástand. 
• Skilji áhrif hitabreytinga í stangavirkjum. 
• Skilji fjaður- og flothegðun stangavirkja og áhrif stöðufræðilegrar ákveðni eða óákveðni. 
• Skilji hvernig samsett þversnið virka, skerflæði. 
• Skilji skermiðjuhugtakið. 
• Skilji skerspennudreifingu í opnum þunnveggja þversniðum. 
• Skilji flothegðun grindarvirkja. 
• Skilji tvíása spennuástand höfuðspennur og höfuðstefnur. 
• Skilji sambandið milli álags og vægisáraunar og svignunar bita. 
• Skilji grunnatriði fjaðrandi kiknunar, tilvik Eulers. 
• Þekki hvernig frelsisgráður burðarvirkja eru skilgreindar og notaðar. 
• Þekki sýndarvinnuhugtakið og notkun þess við greiningu burðarvirkja. 
• Þekki muninn á kraftaaðferðum og formbreytingaraðferðum og hvernig þessar aðferðir eru notaðar við 

greiningu á grindum, bitum og römmum. 

Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 
• Reikna normalspennur og skerspennur við einása spennuástand. 
• Reikna áhrif hitabreytinga í einföldum og samsettum stangavirkjum, stöðufræðilega ákveðnum og 

óákveðnum. 
• Reikna flotálag og plastískt álag grindarvirkja, stöðufræðileg ákveðinna og óákveðinna. 
• Reikna spennur í samsettum þversniðum og meta styrk samsetninga út frá skerflæði. 
• Reikna skerspennur í opnum þunnveggja þversniðum og finna skermiðju. 
• Vinna tvíása spennugreiningu og finna höfuðstefnur. 
• Reikna niðurbeygjur stöðufræðilega ákveðinna bita. 
• Reikna krítiskan normalkraft fyrir venjulegar stoðir. 
• Tilgreina frelsisgráður burðarvirkis. 
• Nota sýndarvinnuhugtakið við greiningu burðarvirkja. 
• Beita kraftaaðferðum og formbreytingaraðferðum við greiningu á grindum, bitum og römmum. 

Hæfni: Að nemandi geti: 
• Áttað sig á hvernig virki og/eða þversnið virkar, og hvaða innri krafta þarf að taka með í reikningana. 
• Lagt mat á hvernig samsett þversnið verka. 
• Lagt mat á niðurstöður útreikninga á spennum og/eða niðurbeygjum. 
• Notað tilbúnar formúlur í handbókum og átta sig á hvaða formúlur lýsa best því tilviki sem er til 

meðhöndlunar. 
• Reiknað krítíska normalkrafta einfaldra stoða og lagt mat á hvaða randskilyrði gilda í hverju tilviki. 
• Reiknað hvernig bitavirki verkar með tilliti til niðurbeygjureikninga. 
• Greint undirstöðukrafta og stangakrafta í stöðufræðilega ákveðnum þrívíðum grindum. 
• Átta sig á hvernig nota má lögmálin um áraun og aflögun til að reikna einfalda stöðufræðilega óákveðna bita. 
• Greint stöðufræðilega óákveðin burðarvirki. 

 
Lýsing: Sniðkraftar í römmum, liða- og kaplavirkjum. Spennugreining þversniða. Normalspennur og skerspennur 

vegna áslægra krafta, beygjuvægis og vinduvægis. Tvíása spennugreining, höfuðásar og höfuðspennur, 
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spennuhringur Mohr´s. Kynning á brotkenningu von Mises. Skábeygja. Skermiðja, þunnveggjaþversnið. 
Fjaðrandi formbreytingar í bitum, siglínur, leyst með diffurjöfnu siglínu og krappaflataraðferð (conjugated 
beam). Fjaðrandi kiknun, grunntilfelli Eulers. Í kenndar ólíkar aðferðir sem nýtast við greiningu stöðufræðilega 
óákveðinna burðarvirkja. Þar á meðal: Orkuaðferðir, sérstaklega sýndarvinnusetninguna; kraftaaðferðin; 
formbreytingaraðferðir. 

 
Lesefni: Structural and Stress Analysis - 4. útg. - Megson, T.H.G. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur – 8 kennslustundir í viku, auk viðtalstíma. Farið er yfir námsefnið í fyrirlestrum, 
reiknuð eru sýnidæmi og haldnir sérstakir dæmatímar, þar sem valin æfingadæmi verða reiknuð. Gefin eru út 
dæmablöð með æfingadæmum og skiladæmum vikulega. Haldin verða bútapróf, þar sem prófað er úr lesefni og efni 
fyrirlestra. Unnin verða eitt til tvö hópverkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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BT BUR3013   ÁLAG, ÖRYGGI OG TÖLVUSTUDD HÖNNUN   6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. Kennt í fyrsta sinn vorönn 2023. 
Undanfarar:    Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Tilgangur námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum hvernig álagsforsendur fyrir mannvirki, 
byggingar og byggingarhluta eru skilgreindar samkvæmt aðferðum evrópustaðla, sem og hvaða öryggiskröfur 
álagsforsendurnar miðast við. Nemendur læra að nýta sér hönnunarforrit s.s. SAP2000 við úrlausn verkefna. Gert er 
ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
 
Þekking: 

 Öðlist undirstöðuþekkingu á þeim öryggis- og álagsforsendum sem Evrópskir þolhönnunarstaðlar miða við. 

 Öðlist grundvallarþekkingu á skilgreiningu og uppruna álags, svo sem eiginálags, notálags, snjóálags og 
vindálags. 

 Öðlist undirstöðuþekkingu á álagsfléttum,  hlutstuðlaaðferðum og ákvæðum þjóðarviðauka. 

 Þekki muninn á brotmarkaástandi og notmarkaástandi. 

 Kynnist einingaraðferðinni og notkun forrita sem byggja á henni við hönnun og greiningu burðarvirkja og 
ferla. 

Leikni: 

 Geti útskýrt almennar öryggis- og álagsforsendur. 

 Geti ákvarðað viðeigandi eiginálag, notálag, snjóálag og vindálag fyrir byggingar og einföld mannvirki. 

 Geti valið viðeigandi álags- og öryggisstaðla við álagsgreiningu og hönnun burðarvirkja. 

 Geti ákvarðað hönnunarforsendur fyrir einföld mannvirki. 

 Geti nýtt sér notkun forrita sem byggja á einingaraðferðinni við hönnun og greiningu burðarvirkja og ferla. 

Hæfni: 

 Geti nýtt þekkingu sína á öryggis og álagsforsendum mannvirkja til að tileinka sér námsefni í faggreinum 
tæknifræðinnar s.s. þolhönnun mannvirkja úr steinsteypu, stáli og timbri. 

 Geti sett upp álagsfléttur í forritum sem byggja á einingaraðferðinni. 

 Kunni nægjanleg deili á einingaraðferðinni til að forðast ranga notkun á forritum sem byggja á 
einingaraðferðinni. 

 
Lýsing: Tilgangur námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum álag á mannvirki og aðferðir til að meta stærð þess fyrir 
einstaka byggingar og byggingarhluta samkvæmt aðferðum evrópustaðla. Gerð er grein fyrir helstu tegundum álags, 
þar á meðal eiginálagi, notálagi, snjóálagi og vindálagi. Einnig verða kynntar aðferðir til að meta öryggi burðarvirkja 
og sýnd dæmi um notkun líkindafræði við hönnun burðarvirkja. Lögð verður áhersla á að kynna Eurocode 
álagstaðalinn og hlutstuðlaaðferðina sem hann byggir á. Kynning á einingaraðferðinni (Finite Element Method) og 
forritum til burðarvirkjagreiningar sem byggja á þeirri aðferð. Nemendur læra gera reiknilíkön í forritum sem byggja 
á einingaraðferðinni og nota þau við hönnun og greiningu burðarvirkja með viðeigandi álagsfléttum. 
 

Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Ýmis kennslugögn frá kennara. Evrópustaðlar ÍST EN1990 og ÍST EN1991. 
Byggingarreglugerð 112/2012 (Formbreytingarkröfur). 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska   
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BT BYG1003   TRÉ- OG STÁLVIRKI I      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:  Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT BUR3013) – kennt samtímis, Stöðu- og 

burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014) 
Skipulag: Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. Trévirki kennt samfellt í 6 vikur og 

stálvirki í 6 vikur.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi þekki: 

 Forsendur þolhönnunar timbur- og stálvirkja, álagsfléttur og öryggisstuðla. 

 Eiginleika timburs, styrkflokka, áhrif raka og áhrif af varanleika álags. 

 Helstu timburafurðir svo sem heiltré, límtré, krossvið, LVL-bita, spónaplötur o.fl. 

 Og geti hannað helstu gerðir tenginga fyrir timburvirki, negldar, skrúfaðar, boltaðar, límdar o.fl. 

 Endingu og viðarvörn timburs. 

 Forsendur þolhönnunar stálvirkja, álagsfléttur og öryggisstuðla. 
 
Leikni: Að nemandi geti: 

 Hannað í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga og titrings. 

 Hannað í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika, þekki hliðarkiknun og súlukiknun. 

 Hannað beina bita, súlur og kraftsperrur. 

 Hannað stífingar timburhúsa. 

 Hannað stálvirki í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga. 

 Hannað stálvirki í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika, þekki hliðarkiknun og súlukiknun. 

 Hannað málmsuður og boltatengingar. 
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

 Hanna burðareiningar úr stáli og timbri í notmarkaástandi m.t.t. formbreytinga og titrings. 

 Hanna burðareiningar úr stáli og timbri í brotmarkaástandi m.t.t. styrks og stöðugleika. 
 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð er áhersla á að nemandi geti þekkt og skilið hönnunarferli mannvirkja og 

hönnunarviðmið. Geti hannað einföld bita og súluvirki úr timbri og stáli og tengingar. Fjallað verður um 
forsendur hönnunar, Evrópustaðla og byggingarreglugerð, hönnunaraðferðir og útreikninga. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Structural Design of Steelwork, Lawrence Martin og John Purkiss.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT BYG2013   TRÉ- OG STÁLVIRKI II      6 ECTS  
 
Ár:     3. ár /4. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Tré- og stálvirki I (BT BYG1003), Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), 

Burðarþolsfræði (BT BUR2014) 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
   Trévirki kennt samfellt í 6 vikur og stálvirki í 6 vikur. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 
 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Hafi þekkingu á hönnun úr timbri og stáli í brotmarkaástandi. 
• Hafi þekkingu á útbeygjureikningum í timbri og stáli. 
• Hafi þekkingu á hönnun á festingum timbur og stálvirkja. 
• Þekki til brunahönnunar á bitum úr timbri og stáli. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Hannað timburbita með breytilegri hæð (einhalla, tvíhalla) 
• Hannað bogna bita, þ.á.m. boomerang bita. 
• Hannað burðarramma, tveggja og þriggja liða úr timbri og stáli. 
• Hannað timburvirki m.t.t. brunaþols. 
• Ákvarðað um göt í bitum. 
• Hannað samsetta bita og súlur, bæði samlímda og samneglda. 
• Hannað vægisstífar tengingar úr timbri og stáli. 

 
Hæfni: Að nemandi geti: 

• Gert hönnunarskýrslu þar sem gerð er grein fyrir öllum forsendum og aðferðum sem notaðar eru. 
• Útskýrt og rökstutt þá hönnun timbur- og stálvirkja sem valin hefur verið og lögð er fram. 

 
Lýsing: Tvö stór hönnunarverkefni verða unnin. Annað er þakvirki þar sem bitar eru með breytilegri hæð, hitt verður 

rammabygging þar sem skoðaður verður burðarrammi og stífingar. Fjallað verður um brunahönnun, endingu 
og viðarvörn og um timbur m.t.t. umhverfismála. Þriðja verkefnið er heildarhönnun á stálgrindarhúsi. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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BT EFN1005   EFNISFRÆÐI       10 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 fyrirlestrar á viku, auk verklegra æfinga.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Geti skilið grundvallaratriði byggingarefna. 
• Þekki fjaðureiginleika í stáli, áli timbri, gleri, steypu og trefjaefnum. 
• Þekki framleiðsluferil og val á byggingarefnum. 
• Geti gert prófanir á byggingarefnum til að sannreyna efniseiginleika. 
• Hafi þekkingu á eiginleikum málmsuðu. 
• Hafi þekkingu á mismunandi kolefnisfótspori byggingarefna. 
• Þekki helstu eiginleika á ferskri steypu. 
• Þekki helstu eiginleika harðnaðar steinsteypu.  
• Þekking á helstu hlutefnum steinsteypu. 

 
Leikni: Að nemandi: 

• Geti reiknað helstu kennistærðir efna. 
• Átti sig á vinnulínum efna og þýðingu þeirra. 
• Geti framkvæmd málmsuðu. 
• Geti framkvæmd efnistilraunir með tilheyrandi skýrslugerð.  
• Nemandinn geti gert grein fyrir helstu áhrifaþáttum á styrk, fjaðureiginleikum, rýrnun, skrið og aðra eiginleika 

steinsteypu. 
• Nemandinn geti blandað steinsteypu sem uppfyllir ákveðna eiginleika. 
• Nemandinn geti skrifað skýrslur um eiginleika og notkun á steinsteypu og hafi færni til að greina helstu 

skemmdir og niðurbrot steinsteypu.  
 

Hæfni: Að nemandi geti: 
• Geti rökstudd val á byggingarefni. 
• Geti tekið ákvarðarnir er varða uppbyggingu byggingahluta.  
• Nemandinn hafi hæfni til að leysa algeng verkefni sem tengjast gerð og eiginleikum steinsteypu, svo sem: 

o Eftirlit með uppsteypu mannvirkja. 
o Umsjón og viðhaldi steyptra mannvirkja. 

 
Lýsing: Málmar: Stál, járnsteypa, ál og ryðfrítt stál, uppbygging, framleiðsla og eiginleikar. Timbur: Uppbygging 

timburs, eiginleikar þess sem byggingaefnis, timburafurðir. Trefjaefni: helstu gerðir trefja, styrkur og stífleiki, 
notkunarmöguleikar. Gler og notkun í byggingariðnaði.  Steinsteypa sem eitt aðalbyggingarefnið hér á landi, 
hráefni og framleiðsla. Eiginleikar ferskrar og harðnaðrar steinsteypu. Steypuvinna og eftirlit með 
steypuvinnu. Nemendur gera verklegar æfingar á rannsóknarstofu undir handleiðslu kennara. Full þátttaka í 
verklegum æfingum og skil á skýrslum veitir rétt til próftöku. 

 
Lesefni: Marios Soutsos and Peter Domone, Construction Materials, Their Nature and Behaviour, 5th edition.  
A.M. Neville & J.J. Brooks, Concrete Technology.  Steinsteypa - viðhald og viðgerðir - Rb rit nr. 83. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar, verklegar æfingar og skýrslugerð. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT FRS1003   FRAMKVÆMDASTJÓRNUN     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Verkefnastjórnun og framkvæmdafræði (AT VST1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki lífsskeið verkefna og hvert hlutverk framkvæmdastjórnunar er 
• Þekki til og geti skilgreint verkefni  
• Þekki til og geti áætlað verkefni (tími og kostnaður) 
• Þekki uppbyggingu kostnaðaráætlana og geti skipt kostnaði niður í beinan og óbeinan kostnað auk ótalið og 

ófyrirséð. 
• Þekki þróun kostnaðaráætlana í gegnum lífsskeiðið. 
• Þekki mismunandi aðferðir til að áætla ótalið og ófyrirséð í áætlun. 
• Þekki tengsl kostnaðaráætlunar við verkáætlun. 
• Þekki til hlutverks og skipulags eftirlits með framkvæmdum 
• Kynnist undirstöðuatriðunum í öryggis- og vinnuumhverfisstjórnun. 

Leikni: Að nemandi: 
• Geti skilgreint verkefni 
• Geti sett upp verkþáttaskipulag fyrir verkefni. 
• Geti áætlað tímagjöld tækja, vinnukostnað og efniskostnað. 
• Geti áætlað einingarverð út frá frumverðum, afköstum og fylgistuðlum 
• Geti reiknað núvirði og framtíðarvirði  
• Geti notað vísitölur við áætlunargerð.  
• Geti skjalað gerð og grundvöll kostnaðaráætlunar. 
• Hafi skilning á mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis. 

Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 
• Gera kostnaðaráætlun fyrir byggingaframkvæmdir 
• Takast á við stjórnun og eftirlit með byggingarframkvæmdum. 
• Gera einfalt áhættumat fyrir verklegar framkvæmdir. 

Lýsing: Í námskeiðinu er unnið með raunhæft verkefni þar sem framkvæmdaferlinu er fylgt eftir frá upphafi til enda. 
Áhersla er m.a. lögð á: Upphafsfasi: Þarfagreining, tíma- og kostnaðaráætlun, áhættumat verkefnis, 
útboðsgögn, samninga og verktaform. 
Framkvæmdarfasi: Eftirlit með framkvæmdum, ábyrgð og hlutverk aðila verkefnis, áhættugreining verkþátta, 
öryggisfundir, öryggi, heilsa og umhverfi, breytingarstjórnun, samskipti, verkfundir. 
Lúkning: Lokaskýrsla og uppgjör. 
Öryggismál: Kynnt verða ýmis „verkfæri“ sem hægt er að nota til að skilgreina og þróa öryggi og bæta 
aðbúnað á vinnustað. Rædd verða tengsl áhættumats og gæðastjórnunar. Farið verður yfir helstu lög og 
reglur um hollustuhætti, umhverfis- og öryggismál og vinnuvernd á vinnustað, auk þess sem kröfur í 
alþjóðlegum stöðlum, svo sem ISO 14001, EMAS and OHSAS18001:2007 verða kynntar.  
Lokaverkefni námskeiðsins reynir á þessi atriði. 

Markmið námskeiðsins er að auka þekkingu og skilning nemenda á mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis.  
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT HVB1002   HÖNNUN, FERLI OG FRAMKVÆMD    4 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Geti útskýrt uppbyggingu veðurhjúps og helstu eiginleika hans.  
• Þekki lagskiptingu veðurhjúps og hlutverk einstakra laga. 
• Þekki til sögulegra þróunar veðurhjúps og hvernig ólíkar launsir hafa þróast út frá staðbundnum aðstæðum. 
• Þekki til þungra (solid ) og léttra (filigree) veðurhjúpa og geti gert grein fyrir ólíkum tæknilausnum tengdum 

þessum hugtökum. 
• Geti skilgreint muninn á hefðbundnum arkitektúr og módernískum arkitektúr. 
• Þekki til helstu byggingareðlisfræðilegra krafta sem verka á verðurhjúp.  
• Geti gert grein fyrir algengustu veggja- og þakgerðum í verðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki til þrepaskiptra þéttinga (tveggja þrepa þéttinga) í veðurhjúp og geti útskýrt tilgang þessarar aðferðar. 
• Þekki helstu orsakir byggingargalla í veðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki til aðferða til að minnka áhættu á byggingargöllum í verðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki hugtök tengd tengd varmatapsreikningum í húsbyggingum og byggð eru á varmafræðilegu jafnvægi 

(núllta lögmáli varmafræðinnar). 
 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Notað teikniforrit við framsetningu á deililausnum í verðurhjúp. 
• Hannað einföld deili í veggi, glugga og þök í veðurhjúp þar sem þrepaskipri þéttingu er beitt.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Vinna að byggingarverkefnum í vinnuhóp. 
•  Þekkja til lykilatriða við hönnun veðurhjúps bygginga og átti sig á mikilvægi samstarfs milli arkitekta, 

verkfræðinga og tæknimanna. 
• Gera einfalda byggingartæknilega greiningu á verðurhjúp mannvirkis og komið niðurstöðum á framfæri í 

heimildaritgerð. 
• Flytja munnlega kynningu á niðurstöðu heimildarritgerðar. 

 
Lýsing: Í námskeiðunum er hönnun á veðurhjúp bygginga kynnt fyrir nemendum. Ætlast er til að nemendur skilji 

hvernig einstakir þættir hjúpsins eru byggðir upp og hvernig þeir virka og hafa þróast. Fjallað verður um 
hönnun verðurhjúpsins miðað við aðstæður en líka út frá byggingarsögu. Sérstök áhersla er á að þjálfa 
nemendur í byggingartæknilegri greiningu þar á meðal, skoðun á tæknilegum vandamálum sem tengjast 
hönnun og byggingu á veðurhjúp. Nemendur þurfa að geta notað teikniforrit, teiknað deililausnir í verðurhjúp 
og komið niðurstöðum sínum á framfæri í heimildaritgerð og í munnlegri kynningu. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Ýmis kennslugögn frá kennurum þ.m.t. glærur frá fræðifyrirlestrum. Lesefni er á 
íslensku, ensku, og norðurlandamálum.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Tungumál: Íslenska. 
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BT HVB3003   HAGNÝTT VERKEFNI Í MANNVIRKJAHÖNNUN   6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT.  
Undanfarar:    Tré- og stálvirki (BT BYG1003), Steinsteypuvirki I (BT SST1013). 
Skipulag:    Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemendur: 

 Öðlist skilning á hönnun byggingar sem samspili fagsviða, allt frá hugmyndafræðilegri kveikju verkefnisins 
niður í útfærslur deilihönnunar. 

 Öðlist skilning á samhengi einstakra hluta burðarvirkis innbyrðis og hvernig álagi er skilað milli hluta 
burðarvirkisins og í undirstöður þess. 

 Þekki og skilji þær aðferðir sem notaðar eru við ákvörðun sniðkrafta í plötum, brotkenningar og aðferðir 
byggðar á fjaðureiginleikum. 
 

Hæfni: Að nemendur: 

 Geti beitt þekkingu úr fyrra námi svo sem varðandi hönnun burðarvirkja úr járnbentri steinsteypu, timbri og 
stáli. 

 Geti reiknað sniðkrafta fyrir þær gerðir burðarvirkja sem koma fyrir í verkefninu. 

 Geti hannað burðarvirki í flest öllum byggingum. 

 Geti sett fram útreikninga og teikningar þannig að þær séu tilbúnar til yfirferðar þar til bærra 
byggingayfirvalda. 

 Geti gert verk- og kostnaðaráætlun fyrir einfalda byggingu úr hefðbundnum byggingarefnum. 
 
Leikni: Að nemendur 

 Geti greint teikningar arkitekts og unnið út frá þeim þær sérteikningar sem verða hluti af úrlausn 
hönnunarverkefnisins. 

 Geti gert hönnunarskýrslu þar sem gerð er grein fyrir öllum forsendum og aðferðum sem notaðar eru. 

 Geti útskýrt og rökstutt þá hönnun og aðra áætlanagerð sem fram er lögð. 
 
Lýsing: Unnið einstaklingsverkefni sem felst í alhliða hönnun á húsi með útboðsgögnum. Unnið verkefni í 3-4 manna 

hóp sem felst í upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og skýrslugerð um efni tengt hönnunarverkefninu. 
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. Einstaklingsverkefni metið og varið. Nemendur kynna úrlausnir hópverkefna. 
Einkunn fyrir úrlausn verkefna, vörn og kynningu gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska 
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BT INT1006   STARFSNÁM       12 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Tvö námsár í tæknifræði. Nemendur þurfa að hafa lokið 120 ECTS einingum.  
Skipulag:  Kennt í allt að 12 vikur samkvæmt sérstakri stundaskrá, eða kennt alla virka daga í 

3 vikur. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Lærdómsviðmið eiga að endurspegla það sem nemandinn lærir og þá reynslu sem hann hlýtur 
meðan á starfsnámi stendur. Áherslur, sértæk lærdómsviðmið og kröfur um afrakstur verða skilgreind af 
umsjónaraðilum HR og viðkomandi fyrirtækis hverju sinni fyrir hvert einstakt verkefni, með eftirfarandi markmið í 
huga. Meginmarkmiðin eru að: 

 Efla tengsl nemenda tækni- og verkfræðideildar HR við atvinnulífið. 

 Auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum viðkomandi fagsviðs.  

 Nemendur öðlist reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi, undir leiðsögn 
leiðbeinenda úr atvinnulífinu.  

 Auka skilning nemenda á verkferlum og skipulagningu verkefna hjá viðkomandi fyrirtæki/stofnun. 

 Undirbúa nemendur undir starf á sínu fagsviði.  

 Nemendur geti skipulagt og útfært faglega vinnu út frá fyrirfram gefnum forsendum og kröfum. 

 Nemendur geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á eigin þekkingarleit og faglegum áherslum. 

 Nemendur tileinki sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunar-, greiningar- og/eða 
rannsóknarverkefna á fagsviðinu. 

 Nemendur beiti aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna. 

 Nemendur fái hagnýta reynslu og yfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina við úrlausn raunhæfra 
verkefna. 

 Nemendur auki þekkingu sína á félagslegum, hagrænum og siðferðislegum þáttum fagsviðsins. 

 Auka þekkingu nemenda á notkun öryggis- og tæknistaðla við faglega vinnu. 

 Auka færni nemenda í skýrslugerð og kynningu á niðurstöðum og tæknilegum lausnum.  

 Styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki). 

Lýsing: Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir leiðsögn umsjónarmanns/leiðbeinanda hjá fyrirtæki/stofnun og 
eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Miða skal við að vinnuframlag nemanda sé að lágmarki 120 vinnustundir 
sem annaðhvort dreifast á 10-12 vikur á meginkennslutímabili annarinnar eða eru unnar samfellt sem full 
vinna á 3. vikna tímabili í lok annar. Þessu til viðbótar kemur kemur undirbúningsvinna og vinna við gerð 
lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. Ef starfsnámið fer fram á meginkennslutímabilinu ber að skipuleggja 
vinnutímann þannig að hann skarist ekki við kennslustundir í öðrum námskeiðum. Sjá nánar Leiðbeiningar um 
starfsnám í tæknifræði.  

Verkefnið skal vera skilgreint og afmarkað í samráði við umsjónarmann hjá fyrirtæki/stofnun og umsjónarkennara 
hjá HR. Að öllu jöfnu er um að ræða hagnýtt hönnunar-, greiningar- og/eða rannsóknarverkefni sem byggir á 
námsefni undangenginna anna. 

Við upphaf starfsnáms skal liggja fyrir lýsing á verkefninu sem umsjónaraðilar hafa samþykkt. Ætlast er til að lýsingin 
innihaldi upplýsingar um hvaða viðbótarþekkingu og/eða þjálfun nemandinn þurfi til að vinna verkefnið, með 
viðeigandi tilvísun í kennslubækur og/eða aðrar heimildir. Áhersla er lögð á skipuleg, sjálfstæð og tæknileg 
vinnubrögð. Nemandinn skal færa dagbók þannig að hægt sé að fylgjast með framvindu verkefnisins. Í lok námstíma 
skal nemandinn skrifa skýrslu um verkefnið sem er kynnt og varin munnlega. 

Lesefni: Samkvæmt ábendingum leiðbeinanda.  
Kennsluaðferðir: Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir 
leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki/stofnun og eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Nemandinn skal í upphafi 
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skilgreina verkefnið, þ.e. hvert sé markmið og lokaafurð. Vinnutími nemanda við verkefnið skal að lágmarki vera 240 
klst, því til viðbótar kemur undirbúningur, svo og vinna við gerð lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. 
Námsmat: Einkunn: Staðið/ Fall. Lagt verður mat á dagbók, lokaskýrslu og kynningu á verkefninu. Sjá nánar í 
námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT INT1016   STARFSNÁM       14 ECTS 
 

Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. Kennt haust 2022. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Tvö námsár í tæknifræði. Nemendur þurfa að hafa lokið 120 ECTS einingum.  
Skipulag:  Kennt í allt að 12 vikur samkvæmt sérstakri stundaskrá, eða kennt alla virka daga í 

3 vikur. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Lærdómsviðmið eiga að endurspegla það sem nemandinn lærir og þá reynslu sem hann hlýtur 
meðan á starfsnámi stendur. Áherslur, sértæk lærdómsviðmið og kröfur um afrakstur verða skilgreind af 
umsjónaraðilum HR og viðkomandi fyrirtækis hverju sinni fyrir hvert einstakt verkefni, með eftirfarandi markmið í 
huga. Meginmarkmiðin eru að: 

 Efla tengsl nemenda tækni- og verkfræðideildar HR við atvinnulífið. 

 Auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum viðkomandi fagsviðs.  

 Nemendur öðlist reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi, undir leiðsögn 
leiðbeinenda úr atvinnulífinu.  

 Auka skilning nemenda á verkferlum og skipulagningu verkefna hjá viðkomandi fyrirtæki/stofnun. 

 Undirbúa nemendur undir starf á sínu fagsviði.  

 Nemendur geti skipulagt og útfært faglega vinnu út frá fyrirfram gefnum forsendum og kröfum. 

 Nemendur geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á eigin þekkingarleit og faglegum áherslum. 

 Nemendur tileinki sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunar-, greiningar- og/eða 
rannsóknarverkefna á fagsviðinu. 

 Nemendur beiti aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna. 

 Nemendur fái hagnýta reynslu og yfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina við úrlausn raunhæfra 
verkefna. 

 Nemendur auki þekkingu sína á félagslegum, hagrænum og siðferðislegum þáttum fagsviðsins. 

 Auka þekkingu nemenda á notkun öryggis- og tæknistaðla við faglega vinnu. 

 Auka færni nemenda í skýrslugerð og kynningu á niðurstöðum og tæknilegum lausnum.  

 Styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki). 

Lýsing: Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir leiðsögn umsjónarmanns/leiðbeinanda hjá fyrirtæki/stofnun og 
eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Miða skal við að vinnuframlag nemanda sé að lágmarki 120 vinnustundir 
sem annaðhvort dreifast á 10-12 vikur á meginkennslutímabili annarinnar eða eru unnar samfellt sem full 
vinna á 3. vikna tímabili í lok annar. Þessu til viðbótar kemur kemur undirbúningsvinna og vinna við gerð 
lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. Ef starfsnámið fer fram á meginkennslutímabilinu ber að skipuleggja 
vinnutímann þannig að hann skarist ekki við kennslustundir í öðrum námskeiðum. Sjá nánar Leiðbeiningar um 
starfsnám í tæknifræði.  

Verkefnið skal vera skilgreint og afmarkað í samráði við umsjónarmann hjá fyrirtæki/stofnun og umsjónarkennara 
hjá HR. Að öllu jöfnu er um að ræða hagnýtt hönnunar-, greiningar- og/eða rannsóknarverkefni sem byggir á 
námsefni undangenginna anna. 

Við upphaf starfsnáms skal liggja fyrir lýsing á verkefninu sem umsjónaraðilar hafa samþykkt. Ætlast er til að lýsingin 
innihaldi upplýsingar um hvaða viðbótarþekkingu og/eða þjálfun nemandinn þurfi til að vinna verkefnið, með 
viðeigandi tilvísun í kennslubækur og/eða aðrar heimildir. Áhersla er lögð á skipuleg, sjálfstæð og tæknileg 
vinnubrögð. Nemandinn skal færa dagbók þannig að hægt sé að fylgjast með framvindu verkefnisins. Í lok námstíma 
skal nemandinn skrifa skýrslu um verkefnið sem er kynnt og varin munnlega. 

Lesefni: Samkvæmt ábendingum leiðbeinanda.  
Kennsluaðferðir: Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Nemandi vinnur að afmörkuðu verkefni undir 
leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki/stofnun og eftirliti umsjónarkennara hjá HR. Nemandinn skal í upphafi 
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skilgreina verkefnið, þ.e. hvert sé markmið og lokaafurð. Vinnutími nemanda við verkefnið skal að lágmarki vera 240 
klst, því til viðbótar kemur undirbúningur, svo og vinna við gerð lokaskýrslu og kynningu verkefnisins. 
Námsmat: Einkunn: Staðið/ Fall. Lagt verður mat á dagbók, lokaskýrslu og kynningu á verkefninu. Sjá nánar í 
námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT JAR3003    JARÐSKJÁLFTAGREINING MANNVIRKJA   6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Stærðfræði III (AT STÆ3003), Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), 

Burðarþolsfræði (BT BUR2014), Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT BUR3013) 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar í viku.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi þekki: 

 Undirstöðuatriði sveiflugreiningar og geta beitt þeim í tengslum við hönnun og greiningu mannvirkja 

 Grundvallaratriði deyfingar og geta tekið tillit til hennar í líkanagerð 
 
Leikni: Að nemandi: 

 Geti byggt upp einföld sveiflufræðileg líkön af mannvirkjum. 

 Geti ákvarðað eiginsveiflutíma og eiginsveifluform í kerfum með margar frelsisgráður. 

 Sé fær um að ákvarða þvingaðar sveiflur í línulegum kerfum. 

 Geti ákvarðað sveiflur í einföldum virkjum af völdum jarðskjálfta. 
 

Hæfni: Að nemandi:  

 Sé fær um að túlka og kynna sveiflueiginleika mannvirkja og niðurstöður sveiflugreiningar.  

 Öðlist hæfni til að nýta þekkingu sýna í fögum sem snúa að hönnun mannvirkja. 

 Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan fræðigreinarinnar. 
 
Lýsing: Námskeiðið fjallar um grundvallaratriði í sveiflufræði burðarvirkja. Áhersla er lögð á stífni-, massa- og 

dempunareiginleika einfaldra burðarvirkja og svörun þeirra við tímaháðri áraun. Fjallað verður um: 

 Einnrar frelsisgráðu kerfi (SDOF). Samband færslu og álags, tregðukraftar, deyfing, hreyfingarjöfnur. Kerfi með 
massa, fjöður og dempara. Viðbragð við sveiflukenndu álagi. 

 Aðferðir til að leysa hreyfingarlíkingar. 

 Frjáls sveifla án deyfingar, frjáls sveifla með "viskos" deyfingu,orka í frjálsri sveiflu. 

 Svörun við sveiflukenndri áraun. Kerfi með eða án deyfingar, eigintíðni og deyfing út frá mældum stærðum, 
orkuupptaka í deyfðri sveiflu. Svörun við hreyfingu undirstöðu. 

 Notkun Fourier raða til að greina svörun við lotubundinni áraun 

 Lausnaraðferðir fyrir svörun við slembnu álagi: höggkraftur, þrepabundinn og línulega vaxandi áraun. 

 Svörun fjaðrandi kerfis við hreyfingu á undirstöðu t.d. vegna jarðskjálfta, hreyfingarjöfnur, hágildis svörun, 
færslur, formbreytingar, innri kraftar, svörunarróf. 

 Margra frelsisgráðu kerfi (MDOF) svo sem margra hæða byggingar, stífni- og massadreifing, 
undirstöðuhreyfingar, sniðkraftar. 

 Frjáls sveifla, eigintíðnir og sveifluform, kerfi með deyfingu eða án, greining kennistærða svo sem 
lausnaraðferðir eigingilda. Hlutfall Rayleighs, ítrekunarreikningar. Stífnifylki, massafylki og deyfingarfylki. 

 Svörun við lotubundinni áraun, höggáraun, hreyfingu á undirstöðu og annarri almennri tímaháðri áraun. 
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmi og verkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT JTÆ1003   JARÐTÆKNI OG HAGNÝT JARÐFRÆÐI    6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga. Vettvangsferð í 

jarðfræði og jarðtækni. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki eiginleika íslensks bergs og algengra íslenskra jarðefna og geti metið notagildi þeirra við mannvirkjagerð 
. 

• Kynnist aðferðum við rannsóknir og prófanir á jarðefnum og bergi. 
• Kunni að túlka og framkvæma flokkun á jarðefnum.  
• Þekki tilgang og helstu aðferðir við þjöppun jarðefna. 
• Geti reiknað sig, bæði langtímasig og skammtímasig, og metið áhrif þess. 
• Þekki kröfur verklýsinga fyrir jarðvinnuverk og geti annast eftirlit með algengum jarðvinnuverkum.  
• Kynnist helstu hugtökum og hvað skiptir helst máli við sprengitækni. 

 
Leikni: Að nemandi kunni: 

• Að finna lekt jarðefna og hvort efni eru frostnæm. 
• Að túlka síukröfur jarðefna og setja það fram á sáldurferli. 
• Að reikna spennur í jarðvegi og finna spennudreifingu.  
• Að finna skerstyrk í jarðvegi. 
• Að reikna burðargetu undirstöðu og einfalda grundun. 
• Að finna láréttan þrýsting í jarðvegi og hvaða kraftar verka á stoðmannvirki.  
• Skil á hvaða mannvirki eru úr jarðefnum og efnisval við mannvirkjagerð. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Framkvæma einfaldar athuganir og metið þörf fyrir víðtækari rannsóknir. 
• Hanna algengar undirstöður. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð er áhersla á að nemandi geti hannað algengar undirstöður og kynnist skyldum 

viðfangsefnum sem venjulega eru leyst af sérfræðingum. Þekki kröfur verklýsinga fyrir jarðvinnuverk og geti 
annast eftirlit með algengum jarðvinnuverkum. Og öðlist þá fræðilegu þekkingu sem nauðsynleg er til að geta 
tileinkað sér hönnun jarðtæknilegra mannvirkja í námskeiðinu Jarðtækni og grundun II (BT JTÆ2013).  

 
Lesefni: Braja M. Das, Fundamentals of Geotecnical Engineering. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar, verklegar æfingar og vettvangsferðir. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT JTÆ2013   JARÐTÆKNI OG GRUNDUN       6 ECTS  
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Jarðtækni og hagnýt jarðfræði (BT JTÆ1003), Stöðu- og burðarþolsfræði (BT 

BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014), Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT 
BUR3013). 

Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku að jafnaði. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki forsendur þolhönnunar i samræmi við gildandi staðla. 
• Þekki eiginleika jarðvegs og grundvallar atriði varðandi hegðun jarðvegs við álag. 
• Þekki aðferðir við ákvörðun á styrk jarðvegs, bæði við drenerað og ódreneraðar aðstæður. 
• Geti reiknað stöðuleika flá við einfaldar aðstæður.  
• Þekki aðferðir og geti reiknað láréttan jarðþrýsting á byggingarhluta. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Dregið ályktanir varðandi styrk jarðvegs. 
• Dregið ályktanir varðandi lekt jarðvegs. 
• Reiknað streymi í jarðvegi. 
• Reiknað spennur í jarðvegi vegna eiginþyngdar og utanaðkomandi álags. 
• Reiknað stöðugleika fyllinga og fláa við einfaldar aðstæður. 
• Reiknað álag og öryggi gagnvart veltu og skriði fyrir stoðmannvirki. 
• Reiknað rekdýpi stálþils. 
• Reiknað burðarþol grunnra undirstaðna. 
• Reiknað burðarþol staura (djúpar undirstöður. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfi til að: 

• Annast jarðtæknilega hönnun á hefðbundnum undirstöðum bygginga. 
• Ákvarðað álag á kjallaraveggi, stoðveggi og önnur mannvirki sem verða fyrir álagi jarðvegs.  

 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemandi geti annast jarðtæknilega hönnun á hefðbundnum undirstöðum 

bygginga, geti ákvarðað álag á kjallaraveggi, stoðveggi og önnur mannvirki sem verða fyrir álagi jarðvegs. Geti 
reiknað stöðugleika fyllinga og fláa. Fjallað er um forsendur hönnunar, ákvörðun eiginleika jarðvegs, 
Evrópustaðla, hönnunaraðferðir og útreikninga. 

 
Lesefni: Braja M. Das, Fundamentals of Geotecnical Engineering. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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BT LAG1013   LAGNAHÖNNUN: VATNS-, HITA- OG FRÁVEITUR  6 ECTS  
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Rennslisfræði (BT REN1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: Fyrstu tvær vikurnar eru um það bil 12 kennslustundir í viku og 5 

kennslustundir á viku eftir það.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki forsendur lagnahönnunar fyrir íbúðarhús. 
• Þekki helstu gerðir lagnakerfa fyrir íbúðarhús 
• Þekki helstu orkugjafa til húshitunar, eins og hitaveitur, rafhitun og varmadælur 
• Þekki eiginleika hitagjafa til húshitunar, svo sem gólfhita, geislahitun og ofnakerfi 
• Geti metið orkunotkun íbúðarhúss.  
• Kunni að reikna varmaþörf bygginga miðað við kröfur byggingareglugerðar. 
• Þekki mismunandi gerðir lagnaefna. 
• Þekki hlutverk og uppbyggingu vatns- og fráveitukerfa utanhús. 

 
Leikni: Að nemandi: 

• Geti reiknað varmatap bygginga. 
• Geti reiknað pípustærðir hita - neysluvatns og frárennslislagna. 
• Geti fundið forsendur fyrir jafnvægisstillingu hitakerfa. 
• Geti reiknað þrýsting og rennsli og valið dælur fyrir hitakerfi. 
• Þekki algengar gerðir stjórn og dælubúnað fyrir hita – og neysluvatnskerfi. 
• Þekki aðferðir við orkuhermun bygginga. 
• Kunni að nota straumfræði til að reikna rennsli í lögnum og hanna einfalt dreifikerfi í neysluvatnsveitur.  

 
Hæfni: Að nemandi geti: 

• Útbúið og lagt fram hönnunargögn þ.m.t vinnuteikningar af fullgerðu lagnakerfi fyrir húsbyggingar ásamt 
gögnum vegna notkunar og reksturs. 

• Lesið og skilið hönnunargögn fyrir vatns- og fráveitur. 
 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð áhersla á grundvallaratriði í hönnun hita-, frárennslis- og neysluvatnskerfa íbúðarhúsa 

og mikilvægi samspils við aðra hönnun.  
Fjallað er um forsendur hönnunar, staðla og byggingarreglugerð, hönnunaraðferðir og útreikninga. 
Gerðir og frágangur lagnateikninga verður kynntur.  
Kynntar eru aðferðir við hermum orkunotkunar í minni byggingum og notkun hugbúnaðar í hönnun 
lagnakerfa.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT LAG3003   VATNS- OG FRÁVEITUR      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Rennslisfræði (BT REN1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 
 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki hlutverk og uppbyggingu vatns- og fráveitukerfa. 
• Þekki muninn á grunnvatni og yfirborðsvatni og geti gert greinarmun með tilliti til magns og samsetningu. 
• Þekki til leka í lögnum og helstu ástæður fyrir lekum í kerfum og hvernig vinna má gegn leka. 
• Þekki helstu aðferðir við að hreinsa neysluvatn. 
• Þekki þann búnað sem notaður er í vatns- og fráveitukerfum; lagnaefni, lokar, dælur, dælustöðvar og tæki. 
• Kunni að nota Hardy-Cross aðferðina við miðlun vatns í hringkerfum. 
• Kunni skil á vatnsgeymum, tilgangi og mismunandi tegundum.  
• Kunni skil á samsetningu fráveituvatns; regnvatni, húsa- og iðnaðarskólp bæði með tilliti til samsetningu og 

magns.  
• Kunni skil á snjóbráðnun og innlekt i fráveitulagnir.  
• Kunni skil á mengun skólps í viðtaka, hvaða hreinsikerfi eru notuð og hvernig skal velja hreinsimannvirki.  
• Kunni að hanna einfalt fráveitukerfi.  

 
Leikni: Að nemandi: 

• Kunni að meta vatnsþörf bæði til heimilisnota og í atvinnustarfsemi. 
• Kunni að nota straumfræði til að reikna rennsli í lögnum og hanna einfalt dreifikerfi í neysluvatnsveitur.  
• Þekki mun á hringlögnum og greinalögnum og kunna að hanna einfalda útgáfur. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Geti útbúið og lagt fram hönnunargögn fyrir vatns- og fráveitur.  
 
Lýsing: Námskeiðið skiptist í fráveituhluta (50%) og vatnsveituhluta (50%). Í námskeiðinu er lögð áhersla á 

verkefnavinnu í að hanna dreifikerfi bæði í vatns- og fráveitum fyrir smærri bæjarfélög og bæjarhverfi. Stefnt 
er að því að nemendur öðlist skilning á grundvallaratriðum vatns- og fráveitutækni og geti beitt þeim við 
úrlausn tæknilegra viðfangsefna á vegum sveitarfélaga og einstaklinga. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu á Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og raunhæf hönnunarverkefni.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT LAM1012   LANDMÆLINGAR – LANDUPPLÝSINGAKERFI   4 ECTS  
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. Kennt í fyrsta sinn á haustönn 2022. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag::    Kennt í 12 vikur: 4 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

 Þekki helstu tæki sem notuð eru til landmælinga og notkunarsvið þeirra. 

 Þekki helstu hnitakerfi og hæðarkerfi sem notuð eru á Íslandi. 

 Þekki helstu skekkjuvalda í mælingum. 

 Þekki til innmælinga- og útsetningaaðferða í mannvirkjagerð. 

 Geti reiknað út skekkjur í mælingum. 

 Hafi þekkingu á kortagerð fyrir mannvirki. 

 Hafi grunn þekkingu á notkun landupplýsingakerfa og fjarkönnunargagna. 
 
Leikni: Að nemandi: 

 Geti notað viðeigandi mælibúnað til mælinga og útsetninga. 

 Geti reiknað út úr hæðarmælingu. 

 Geti reiknað út hnita punkta úr mælingum. 

 Geti reiknað út lengdir og stefnur milli punkta. 

 Geti metið skekkjur í mælingum og útsetningum. 

 Geti sett fram niðurstöður mæling á kort. 
 
Hæfni: Að nemandi: 

 Geti túlkað niðurstöður mælinga. 

 Geti framkvæmt hæðarmælingar með hallamálstæki og laser. 

 Geti sannprófað og leiðrétt hallamálstæki ef á þarf að halda. 

 Geti framkvæmt einfaldar mælingar með GPS-tæki og alstöð. 

 Geti gert einfalda kortagerð og magnreikninga með drónum. 

 Hafi nægilega þekkingu á landmælingum og kortlagningu til að geta greint vandamál á þeim sviðum, metið 
þörf fyrir aðstoð og leitað sérfræðiaðstoðar. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu verður fjallað um helstu mælitæki sem notuð eru til landmælinga í dag. Í framhaldinu verður 

farið yfir notkunarsvið þeirra, meðferð, mæliaðferðir og helstu skekkjuvalda. Samhliða þessu verður fjallað 
um hnitakerfi og hæðarkerfi í landmælingum auk úrvinnslu á mælingum og skekkjugreiningar. Einnig verður 
farið í hagnýt atriði varðandi verklag og skipulagningu á mælingum. Í verklegum æfingum verður farið í 
hæðarmælingar með fínhallamælitæki og alstöð, innmælingu og útsetningu með alstöð og GNSS tækjum. Þá 
verður einnig farið í myndkortagerð, líkangerð og magntöku með drónum. Að lokum verður farið í 
framsetningu á gögnum og niðurstöðum í landupplýsingakerfum og kortagerð. 

 
Lesefni:  Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkleg kennsla. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT LOF1003   LOFTRÆSITÆKNI      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Rennslisfræði (BT REN1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki þörf fyrir loftræsingu miðað við kröfur byggingarreglugerðar, staðla um orkunotkun og kröfur um 
inniloftsþægindi bæði hvað loftgæði varðar annars vegar og hins vegar vegna krafna til innihita vegna 
kæliþarfa. 

• Þekki mismunandi gerðir vélrænna loftræsikerfa og íhluti þeirra og stýrikerfi.  
• Þekki eiginleika og notkun I-x línurits (Mollier) 
• Þekki helstu aðferðir sem notaðar eru við að staðfesta og lýsa virkni loftræsikerfa og skilgreina 

hönnunarforsendur. 
 

Leikni: Að nemandi: 
• Ákveði þörf fyrir loftræsingu eftir kröfum byggingarreglugerðar og kröfum um inniloftsþægindi bæði hvað 

loftgæði varðar annars vegar og hins vegar vegna krafna til innihita vegna kæliþarfa. 
• Velji rétta gerð vélrænna loftræsikerfa sem hentar viðfangsefninu og íhluti þess. 
• Geri drög að stýrikerfi loftræsikerfis. 
• Geti hannað loftræsisamstæður í vélrænu loftræsikerfi sem uppfyllir byggingareglugerð og staðla um 

orkunotkun. 
• Lýsi notkun I-x línurits (Mollier) 
• Geri drög að rekstrarleiðbeiningum fyrir loftræsikerfi. 
• Reikni út þörf fyrir ferskloft og kæliloft vegna kæliþarfar bygginga. 
 

Hæfni: Að nemandi: 
• Sé fær um að hanna vélrænt og náttúrlegt loftræsikerfi í byggingu með tilliti til krafna um þægindi, 

inniloftsgæði og orkunotkun. 
 
Lýsing: Námskeiðið er í loftræsitækni með áherslu á vélræn og náttúrleg loftræsikerfi til kælingar bygginga og til að 

auka loftgæði. Markmið námskeiðs er að gera nemendum kleift að hanna vélrænt og náttúrlegt loftræsikerfi í 
byggingu þegar tekið er tillit til krafna um þægindi, inniloftsgæði og orkunotkun. Nauðsynlegt er að nemendur 
hafi tekið námskeið í varmavélum eða lagnatækni. 
Í námskeiðinu er farið vel í kröfur um inniloft, orkusparnað loftræsikerfa og hönnun. Áherslur eru á I-x línurit 
fyrir loft, kælingu lofts með kælivélum og köldu vatni, varmaendurvinnslu og mismunandi nýtni og 
hagkvæmisútreikninga. Innblásturstæki (dreifarar og ristar) eru skoðuð vel og uppbygging loftstokkakerfis. 
Loftræsisamstæður og mismunandi stýringum loftræsikerfa eru gerð skil sem og blásurum og 
rafmagnsnotkun. Hljóðhönnun loftræsikerfa er kennd. Ýmsar hugbúnaðarlausnir við val og stærðarákvörðun 
búnaðar eru kynntar sem og hugbúnaður fyrir útreikning á kæliþörf bygginga. Byggingarreglugerðin og 
viðeigandi staðlar eru skoðaðir. Farið er í skoðunarferð þar sem skoðað er loftræsikerfi í rekstri. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT LOK1012   LOKAVERKEFNI       24 ECTS 
 
Ár:     4. ár. 
Önn:     Vorönn / Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið BT. Frá og með hausti 2024 verður námskeiðið 20 ECTS einingar + 

AT AÐF1002 Aðferðarfræði sem er 4 ECTS einingar. 
Undanfarar:  Lokaverkefni er að öðru jöfnu unnið á 7. önn. Nemandi skal hafa lokið 174 ECTS 

einingum í byggingartæknifræði.  
Skipulag:    Kennt í 15 vikur. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn umfangsmikilla verkefna á viðkomandi sérsviði.  

 læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 
rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  

 fái heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr mörgum 
námsgreinum byggingartæknifræðinnar. 

 
Lýsing: Hönnunar- eða rannsóknarverkefni, valið í samráði við umsjónarkennara. Verkefni eru valin úr byggingar- og 

framkvæmdasviði íslensks athafnalífs. Áhersla er lögð á skipuleg og tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun og 
skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, lausnaleit, úrvinnslu, skýrslugerð og teikningu. Mikil áhersla 
er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Nemandi hefur 15 vikur til að ljúka verkefninu. Verkefnið er kynnt og varið 
munnlega, að viðstöddum umsjónarkennara, leiðbeinendum og prófdómara utan skólans. 

 
Lesefni: Skv. ábendingum leiðbeinenda. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur sjálfstætt í 15 vikur, í samráði við leiðbeinanda og umsjónarkennara. Reglulegir 
fundir nemanda með umsjónarkennara og leiðbeinendum, sjá Reglur um lokaverkefni í tæknifræði.  
Námsmat: Einkunn fyrir úrlausn verkefnis, kynningu þess og munnlega vörn gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT NOR1001   NORDPLUS INTENSIVE COURSE ON SUSTAINABLE ENERGY AND WATER  3 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:  Um er að ræða einnar viku norræna hópavinnu við viðfangsefni á sviði orkutækni.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: 

Nemendur og kennarar frá Íslandi, Eistlandi, Svíþjóð og Finnlandi munu auka þekkingu sína og færni varðandi 
sjálfbæra stjórnun og umsýslu á sorpvinnslu, vatnsveitum og orkuframleiðslu innan Norðurlandanna í gegnum 
mismunandi verkefnisþætti og heimsóknir til fyrirtækja sem starfa innan áherslusviðs námskeiðsins. 

Leikni: 
Námskeiðið mun veita nemendum æfingu í að finna, deila og kynna ákveðið viðfangsefni auk þessa að skapa 
gagnkvæma þekkingu á þeim aðferðum og tækni sem notuð er við framleiðslu á orku og neysluvatni ásamt 
meðhöndlun úrgangs í þátttöku löndunum.  

Hæfni: 
Nemendur frá ólíkum löndum og menningarheimum munu vinna saman í blönduðum hópum og hafa þannig 
tækifæri til að læra af hver öðrum. Samstarfið mun skapa aukinn skilning á menningu og aðstæðum á hinum 
Norðurlöndunum, ásamt því að veita nemendum sjálfstraust í samskiptum við samnemendur og kennara frá 
öðrum löndum. 

Lýsing: Nordplus-netið „Advanced Nordic Technology for Energy and Environment” (ANTEE), stefnir að því að prófa 
og þróa nýjar leiðir til að kynnast ýmsum viðfangsefnum sem tengjast sjálfbærri mannvist og tengjast m.a. 
loftslagsmálum. Sérstök áhersla verður lögð á orkutengd málefni, þar sem fjölbreytt orkuframleiðslutækni 
sem notuð er í þátttökulöndunum verður kynnt og rannsökuð frekar af nemendum meðan námsvikan stendur 
yfir. Þeir skólar sem standa að samstarfsnetinu eru: Iðn- og tæknifræðideild Háskólans í Reykjavík (Ísland), TTK 
Háskóli hagnýtra vísinda (Eistlandi), Háskólinn í Halmstad (Svíþjóð), Viðskipta- og verkfræðideild 
Tækniháskólans í Tampere (Finnland), umhverfisverkfræðideild KEA (Copenhagen School of Design and 
Technology, Danmark). 
Hver háskóli sendir 5-7 nemendur, ásamt kennara, til að taka þátt í samstarfsvinnuvikunni. Vinna nemenda er 
studd af fyrirlestrum, heimsóknum til fyrirtækja og kynningum á starfsemi þeirra. Nemendur mæta með 
tilbúna kynningu við upphaf námsvikunnar í samræmi við skilgreint forverkefni. Námsvikunni lýkur með 
kynningu á vinnu hvers hóps. Eftir að námsvikunni lýkur eiga nemendur að skila tæknilegri skýrslu ásamt 
dagbók sem gefa skal yfirlit yfir þátttöku og upplifun nemendans.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, kynningar og skoðunarferðir. Skrifuð dagbók og vísindaleg skýrsla. Nemendur útbúa 
tvær kynningar um efni á skilgreindu sviði, samkvæmt verkefnislýsingu hvers árs.  
Námsmat: Námskeiðið er metið sem staðið eða fallið. Mat byggist á kynningum, ritgerðum og mætingu.  
Allir nemendur munu fá 3 ECTS einingar fyrir námskeiðið ef þeir ljúka eftirfarandi verkefnum: (i) Skila kynningu í 
samræmi við skilgreind for vinnu áður en samstarfsvikan hefst (1 ECTS eining); (ii) taka virkan þátt í hópastarfi meðan 
samstarfsvikan stendur yfir (1 ECT eining); (iii) skila tveimur skýrslum eftir að samstarfsviku lýkur, þ.e. dagbók og 
tækniskýrslu um upplifun sína og viðfangsefni samstarfsvikunnar (1 ECTS eining). 
Tungumál: Enska.  
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BT REN1002   RENNSLISFRÆÐI      4 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 2 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk verklegra æfinga.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  
 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki og skilji undirstöðuatriði straumfræðinnar. 
• Þekki annað lögmál varmafræðinnar. 
• Þekki grundvallar mæliaðferðir í straumfræði. 
• Kynnist þeim forsendum og aðferðum sem notaðar eru við hönnun á lagnakerfum ásamt vatnsmannvirkjum 

svo sem eins og stíflum og yfirföllum. 
• Kynnist forsendum við mat á áhrifum og rennsliseiginleikum jarðvatns og jarðvatnsstreymis. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Beitt grundvallaratriðum rennslisfræðinnar við úrlausn verkefna. 
• Metið álag á mannvirki vegna vökvaþrýstings og vökvastreymis.  
• Metið áhrif breytinga á vökvaþrýstingi, rennslishraða og hrjúfleika í lokuðum leiðslum og opnum rásum.  
• Stærðarákvarðað lokaðar leiðslur og opnar rásir. 
• Reiknað einfalt grunnvatnsrennsli.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi: 

• Öðlast skilning á hvernig beita má grundvallarlögmálum straumfræðinnar við lausn á tæknilegum 
viðfangsefnum. 

• Öðlast færni í að framkvæma einfaldar tilraunir í straumfræði. 
• Öðlast nauðsynlega undirstöðuþekkingu til að geta tileinkað sér námsefni í vatns- og fráveitufræðum, 

hitunarfræði, loftræstitækni, byggingareðlisfræði, jarðtækni, umhverfisfræði og virkjanafræði. 
 
Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað bæði um rennsli undir þrýstingi í lögnum og einnig um rennsli í opnum skurðum og 

rásum sem ekki eru undir þrýstingi. I fyrri hlutanum er farið yfir eftirfarandi efni: Inngang að straumfræði, 
þrýsting, vökvastöðufræði, Bernoulli og orkujöfnuna, innra og ytra flæði, jafnforma rennsli í pípum, stök töp í 
pípum og samsett lagnakerfi. Í seinni hlutanum er fjallað um jafnforma- og misforma rennsli í skurðum, stíflur 
og yfirföll, straumstökk, grunnvatn og grunnvatnsstreymi og lekt og lektarprófanir. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Tveir fyrirlestrar og 2 dæmatíma á viku, auk þess verklegar æfingar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT SST1013   STEINSTEYPUVIRKI I      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:  Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT BUR3013) – kennt samtímis, Stöðu- og 

burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014) 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar í viku. 
Umsjónarkennari:   Eyþór R Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi þekki: 

• Forsendur þolhönnunar steinsteyptra byggingarhluta.  
• Eiginleika steinsteypu og steypustyrktarstáls og samvirkni þeirra í járnbentum mannvirkjum. 
• Útreikninga á vægisáraun með normalkrafti. 
• Gerð brotferla. 
• Kiknunarreikninga á súlum.  

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Gert spennuútreikninga á fjaðursviði. 
• Reiknað út stærð sprungna í bitum á togsvæði undir álagi. 
• Reiknað út tímaháðar færslur á bitum undir álagi. 
• Gert þolreikninga á brotstigi.  

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Hafi tök á hönnun gagnvart beygju og skeráraun.  
• Geti útbúið og lagt fram hönnunargögn þ.m.t vinnuteikningar af steinsteyptum járnbentum bita.  

 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð er áhersla á að nemandi geti þekkt og skilið hönnunarferli mannvirkja og 

hönnunarviðmið. Geti hannað einföld bita og súluvirki úr járnbentri steinsteypu. Fjallað verður um forsendur 
hönnunar, Evrópustaðla og byggingarreglugerð, hönnunaraðferðir og útreikninga. Farið verður yfir 
deilihönnun og frágang hönnunargagna.  

 
Lesefni: Bill Mosley, John Bungey & Ray Hulse, Reinforced Concrete Design. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar. Fimm hönnunarverkefni og ein verkleg æfing. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Tungumál: Íslenska. 
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BT SST2013   STEINSTEYPUVIRKI II      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Steinsteypuvirki I (BT SST1013), Álag, öryggi og tölvustudd hönnun (BT BUR3013), 

Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 tímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Kunni skil á því hvernig strimlaðaferðin er notuð til að reikna út sniðkrafta í steinsteyptum tvívíðum 
loftaplötum. 

• Kunni skil á því hvernig brotlínuaðferðir eru notaðar til að reikna einfaldar steinsteyptar plötur. 
• Kunni að setja upp smástykkjalíkan af loftaplötu og veggskífum og greina þau með línulegum aðferðum. 
• Þekki hvernig á að reikna í not- og brotmarkaástandi samkvæmt Eurocode 2. 
• Skilji útreikninga fyrir gegnumbroti við súlur. Þekki hönnun á for-og eftirspenntum burðarvirkjum.  
• Þekki reikninga á spennutöpum í köplum vegna núningsmótstöðu, lástaps, formbreytinga á fjaðursviði, 

rýrnunar og skriðs í steypu og slökunar í köplum. 
• Þekki jarðskjálftahönnun steinsteyptra virkja. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Reiknað einvíðar og tvívíðar steyptar plötur með strimlaaðferð og/eða brotlínuaðferð. 
• Sett upp smástykkjalíkan af loftaplötu og skífu og greint með línulegum aðferðum. 
• Hannað steypta stiga, undirstöður og stoðveggi.  
• Hannað lóðréttar burðareiningar með og án kiknunaráhrifa. 
 

Hæfni: Að nemandi: 
• Geti útbúið og lagt fram hönnunargögn þ.m.t vinnuteikningar af steinsteyptu mannvirki. 

 
Lýsing: Farið verður í greiningu á tvívíðum steinsteyptum loftaplötum með og án súlna. Lögð er áhersla á að útbúa 

hönnunargögn og vinnuteikningar. Fjallað verður um mismunandi steinsteyptar burðareiningar, svo sem 
undirstöður, súlur, veggi, skífur og stiga. Kynntir verða reikningar á uppspenntum mannvirkjum þá bæði 
forspennt og eftirspennt. Jafnframt verður kynnt jarðskjálftahönnun steinsteyptra mannvirkja. 

 
Lesefni: Bill Mosley, John Bungey & Ray Hulse, Reinforced Concrete Design.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar og verkefnavinna. Nemendur vinna 4 hönnunarverkefni. Ein verkleg 
æfing.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

  



    

54 

BT UMF3003   UMFERÐATÆKNI OG VEGAFRAMKVÆMDIR   6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Vega- og gatnagerð (BT VEG1013). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

 Kunni skil á mismunandi aðferðum við umferðartalningar og hvernig niðurstöður úr þeim eru notaðar við að 
spá fyrir um umferð.  

 Kunni að reikna út umferðarrýmd og þjónustustig. 

 Kunni skil á undirbúningi, skipulagi og aðferðafræði við val á umferðarmannvirkjum. 

 Þekki mismunandi gerðir slitlaga og helstu hönnunarforsendur þeirra. 
 
Leikni: Að nemandi geti: 

 Skilið forsendur umferðartalninga, umferðarskipulags og umferðarspáa. 

 Sett fram niðurstöður umferðarútreikninga. 

 Valið milli vegamótagerða. 

 Metið umferðaröryggi umferðarmannvirkja.  

 Gert einfalda arðsemisútreikninga og raunhæfa áætlun um framtíð umferðar.  
 
Hæfni: Að nemandi geti: 

 Unnið að umferðartækni til undirbúnings vegagerð. 

 Tekið þátt í faglegri umfjöllun um umferðarmannvirki. 
 
Lýsing: Kunnátta á forsendum: Umferðartalningar, umferðarspár, umferðarlíkön, umferðarrýmd, umferðaröryggi, 

sjálfkeyrandi bílar. Kunnátta á eiginleikum: Malarslitlaga, klæðinga, olíumalar, malbikaðra og steinsteypra 
slitlaga. Umræða um: Hönnun vegbúnaðar, umferðarbætingu, umhverfismál o.fl. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og 3 stutt verkefni.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: íslenska. 
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BT UVB1003   UMHVERFI OG VISTVÆN BYGGÐ    6 ECTS 
 
Ár:     1. Ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi þekki: 

• Tilgang skipulags og mismunandi gerðir skipulagsáætlana.  
• Skipulagsstigin á Íslandi; landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag, aðalskipulag, ramma-, hverfis- og deiliskipulag.  
• Markmið og aðferðafræði við umhverfismat áætlana.  
• Lykilatriði í skipulagi þéttbýlis; gæði byggðar, bæjarmynd, skala uppbyggingar, samfélagsleg málefni, 

atvinnulíf, íbúðabyggð, samgöngur, lýðheilsu, græn svæði, orku, mengun, auðlindir og úrgang, flokkun og 
endurvinnslu, náttúruvá, vistkerfi og minjar.  

• Ávinning og tilgang vistvænna áherslna í hönnun, byggingu og rekstri bygginga.  
• Grunnatriði er varða umhverfisstjórnun og vistvænan rekstur bygginga, líftímakostnað, heilsu og vellíðan í 

byggingum, orkubúskap bygginga, samgöngumöguleika fyrir notendur byggingar, vatnsnotkun, 
úrgangsstjórnun, mengun, efnisval og vistfræði lóðar. 

 
Leikni: Að nemandi:  

 Kunni á markmiðssetningu sjálfbærrar þróunar hins byggða umhverfis og hvernig megi tengja þau markmið 
við skipulag, hönnun og mannvirkjagerð. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

 Þekki umgjörð byggingar- og framkvæmdaundirbúnings með tilliti til skipulagsgerðar, umhverfismats og 
umhverfisverndar og geta nýtt sér það við mannvirkjahönnun og undirbúning framkvæmda. 

 
Lýsing: Vistvænt skipulag: Fjallað verður um tilgang skipulags og skipulagsstigin á Íslandi; landsskipulagsstefnu, 

svæðisskipulag, aðalskipulag, ramma-, hverfis- og deiliskipulag. Farið verður í gegnum markmið og 
aðferðafræði við umhverfismat áætlana. Fjallað verður um lykilatriði í skipulagi þéttbýlis; gæði byggðar, 
bæjarmynd, skala uppbyggingar, samfélagsleg málefni, atvinnulíf, íbúðabyggð, samgöngur, lýðheilsu, græn 
svæði, auðlindir og úrgang, flokkun og endurvinnslu. 
Vistvænar byggingar: Fjallað verður um byggingar og ávinning og tilgang vistvænna áherslna í hönnun, 
framkvæmd og rekstri. Farið verður í grunnatriði er varða umhverfisstjórnun og rekstur bygginga, 
líftímakostnað, heilsu og vellíðan í byggingum, orkubúskap bygginga, samgöngumöguleika fyrir notendur 
byggingar, vatnsnotkun, úrgangsstjórnun, mengun, efnisval og vistfræði lóðar. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar ofl. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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BT VEG1013   VEGA- OG GATNAGERÐ I     6 ECTS 
 
Ár:     2. ár 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Jarðtækni- og hagnýt jarðfræði (BT JTÆ1003). 
Skipulag:    Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki almennar forsendur fyrir hönnun vegferla í plani og hæð. 
• Kunni að vinna með hönnunarleiðbeiningar fyrir vegahönnun. 
• Kunni almenna útreikninga á mismunandi vegferlum og þeim þáttum sem þeim tengjast, þ.e. útreikninga á 

plan- og hæðarbogum, tengiferlum, beygjuböndum, þverhalla og þverhallaböndum. 
• Þekki forsendur fyrir hönnun gatna, gatnamóta, aðreina og fráreina. 
• Þekki grundvallaratriði varðandi uppbyggingu vega. 
• Þekki helstu forrit sem notuð eru við vega- og gatnahönnun. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Hanna vegferla í hæð og plani.  
• Nota hönnunarforrit til að hanna vegi og götur í hæð og plani. 
• Reikna burðargetu vega og hanna uppbyggingu vega. 

 
Hæfni: Að nemandi geti: 

• Notað hugbúnað til að hanna vegi og götur í hæð og plani 
• Útbúið hönnunargögn fyrir vega og gatnagerð. 

 
Lýsing: Undirbúningur og hönnun vega og minni háttar umferðarmannvirkja. Íslenskar veghönnunarreglur og tengsl 

við erlendar hönnunarreglur. Almennir útreikningar á mismunandi vegferlum og þeim þáttum sem honum 
tengjast, þ.e. plan- og hæðarbogum, tengiferlum, beygjuböndum, þverhalla og þverhallaböndum, hönnun 
gatnamóta, aðreina og fráreina ásamt útliti vega og vegmannvirkja, undirbygging vega, burðarlög. Notast er 
við hugbúnað til að æfa og læra hönnun vega og gatna. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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Rafmagnstæknifræði: 
 
RT EXH1013   RAFSEGULFRÆÐI OG HÁLFLEIÐARAR    6 ECTS 
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RT. 
Undanfarar:   Eðlisfræði II ( T-202-EDL2). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónakennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 
 
Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs ætti nemandinn að hafa skilning á fræðilegri undirstöðu rafsegulfræði, færni til 

að leysa verkefni fyrir rafsvið og segulsvið í mismunandi efnum. Í námskeiðinu er byggt ofan á þekkingu frá 
undanfara áföngum, sérstaklega Eðlisfræði II ásamt stærðfræði og greiningu rafrása. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu:  

• Á notkun stærðfræði við útreikning á hegðun rafsegulbylgja í þrívíðu rúmi, þ.m.t. tvinntölur og vigrar.  
• Á hegðun á bylgjum, bylgjuhreyfingar, endurkast og afl yfirfærslu.  
• Þekking og notkun á Maxwells jöfnum við útreikninga. 

 
Leikni: Að nemandi:  

• Hafi tileinkað sér leikni í að reikna út hegðun rafsviðs og segulsviðs ásamt líkanagerð fyrir bylgjuhreyfingar. 
Hegðun á bylgjum í leiðurum sem og einangrandi efnum. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að:  

• Geta framkvæmt tölulegar lausnir á vandamálum í Rafsegulfræði.  
• Leggja mat á tölulegar aðferðir við lausnir í Rafsegulfræði.  

 
Lýsing: Tilgangur námskeiðs er að nemandi hafi góða fræðilega undirstöðu og skilning á grunnstoðum hagnýtrar 

rafsegulgræði og notkun þeirra við áframhaldandi námskeið. 
 
Námsefni: Ulaby F.T et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics. 
Kennsluaðferðir:  Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar, verklegar æfingar og heimaverkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT FSK1003   FJARSKIPTAKERFI      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 
 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 

• Þekki helstu gerðir nútíma fjarskiptakerfa.  
• Fái nauðsynlega þekkingu á fjarskiptatækni og fjarskiptaheiminum sem nýtist í starfi hjá t.d.:  

o Fjarskiptafyrirtækjum  
o Fyrirtækjum og stofnunum með umfangsmiklar fjarskiptaþarfir  
o Hjá innflutnings- eða framleiðslufyrirtækjum fjarskiptabúnaðar  

• Jafnframt er vonast til þess að námskeiðið kveiki áhuga hjá nemendum sem gæti örvað þá til frekara náms á 
sviði fjarskipta.  

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Helstu tegundum fjarskiptakerfa, grunnhugtökum í fjarskiptum og samhengi nútíma tækni og fjarskiptakerfa. 
 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Þráðlausum og þráðbundnum fjarskiptakerfum, miðlum til fjarskipta, lagskiptingu og virkni fjarskiptakerfa.  
• Geta haldið uppi samræðum við tæknifólk innan fjarskiptageirans um fjarskipti og fjarskiptatækni. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni:  

• Til að hefja störf innan fjarskiptageirans eða í tæknifyrirtækjum með grunnhæfni til skilnings og hagnýtingar í 
frekari sérhæfingu í fjarskiptum eða fjarskiptatengdum störfum. 

 
Lýsing: Eftirfarandi efnisþættir verða teknir fyrir í námskeiðinu: Saga fjarskipta, nútímafjarskiptakerfi, útvarp, 

sjónvarp, farsímakerfi, gervitunglafjarskipti, helstu miðlar til fjarskipta, kopar, ljósleiðarar, SDH, xDSL, IP, 
Ethernet, MPLS, mótunaraðferðir, fléttunaraðferðir, kóðun, bandvídd, hliðræn og stafræn tækni, útbreiðsla 
merkja í þráðlausum og þráðbundnum kerfum, sýndarvæðing í fjarskiptum og framtíðarþróun fjarskipta. 
Skýjavæðing, 5G og snjallkerfi hverskonar. Að auki verður farið í heimsókn í fjarskiptafyrirtæki ef færi gefst á 
því.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Glærur, fyrirlestrar og ítarefni.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefni í formi greinaskrifa og kynninga. Ekki eru kenndir 
dæmatímar en engu að síður verða lögð fram dæmi til úrlausnar yfir önnina sem ekki gilda til einkunnar en eru ætluð 
til að dýpka skilning nemenda á námsefninu. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT FSK2003   FJARSKIPTAKERFI II      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið RT. Valnámskeið til sérhæfingar í lágspennu RT frá vori 2024. 
Undanfarar:    Fjarskiptakerfi I (RT FSK1003).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Nýti sér þá þekkingu sem þeir öðluðust í RT FSK 1003 í hagnýtum verkefnum . 
• Öðlist reynslu af uppbyggingu tæknikerfa sem byggja á fjarskiptastöðlum og tækni. 
• Fái innsýn í þá fjölbreyttu möguleika sem fjarskiptatækni veitir til atvinnusköpunar og nýþróunar. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Og geti unnið að uppbyggingu hlutaneta (IoT) og notkun þeirra.  
• Hönnun loftneta og notagildi þeirra í fjarskiptum.  
• Tækni í samskiptum yfir farsímanet, tíðniböndum og stöðlum.  

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Smíði IoT búnaðar sem notfærir sér “Narrowband” eða “LoRa” kerfi.  
• Smíði loftneta og notkun þeirra.  
• PCB hönnun og smíði, 3D CAD teiknun og 3D prentun íhluta.  
• Uppsetningu á APA og gagnavinnslu í skýjalausnum. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Hafi hæfni til að taka virkan þátt í nýsköpun og vöruþróun hvers konar sem nýtir sér nýja tækni 5G og NB-IoT 
til þess að samtengja nema og stýrieiningar yfir hlutanet við miðlæg stjórnkerfi og gagnasöfn.  

• Öðlist dýrmæta innsýn, reynslu og þekkingu á interneti hlutanna (IoT). 
 
Lýsing: Við byrjum á kynningu á helstu kerfum sem snúa að fjarskiptum. Farið verður í uppsetningu Smartcity og 

Smartgrids. Hugbúnaðarþróun sem felur í sér C/C++, Python eða önnur forritunartungumál notuð við forritun 
á þróunarrásarborðum. Við munum síðan fara yfir hönnun og prófun rafeindabúnaðar með áherslu á 
tengingu nema. Nemendur munu hanna og smíða PCB borð með Altium eða Upverter. Nemendur munu 
smíða loftnet sem nota skal með hlutaneti. Nemendur munu teikna 3D líkan í Onshape af umgjörð IoT 
búnaðar og prenta út með 3D prentara. Nemendur munu setja upp skýjaþjónustu fyrir gagnavinnslu.  

Nemendur munu vinna lokaverkefni og kynna það í lok misseris. Verkefni skal nema gögn og senda þau yfir 
hlutanet á skýjalausn sem vinnur gögnin og birtir. Nemendur munu eyða miklum tíma í V207 við lausn 
verkefna og gerð lokaverkefnis. Það þýðir að hver nemandi sem sækir námskeiðið þarf að sitja 
öryggisnámskeið fyrir V207 hjá Hannesi. Námskeiðið skiptist í fyrirlestra og verkefnatíma. Nemendur hópa sig 
saman 2-3 fyrir verkefni og lokaverkefni. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Glærur, fyrirlestrar og ítarefni.  
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og smærri verkefni fyrstu 6 vikur námskeiðs. Síðustu 6 vikur námskeiðs verður unnið að 
einu stóru lokaverkefni sem skilað er í lok annar með kynningu fyrir samnemendum og áhugasömum gestum.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT GÆÐ1001   GÆÐAKERFI OG REGLUGERÐIR     2 ECTS 
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 3 vikur í lok 12 vikna annar: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Reglugerðum.  
• Gæðakerfum. 
• Persónuvernd. 
• Notkun á reglugerðum, gæðakerfum og persónuvernd í tæknifræði. 

 
Leikni: Að nemandi hafa leikni í að:  

• Finna viðeigandi reglugerðir miðað við verkefni hverju sinni.  
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  

• Greina hvaða reglugerðir eru mikilvægar, hvenær persónuverndarlög eiga við og nýta sér gæðakerfi. 
 

Lýsing: Farið verður í helstu reglugerðir er varðar rafmagn, fjarskipti, upplýsingatækni og persónuvernd. 
Kennsluaðferð verður fyrirlestrar frá kennara sem og aðilar frá viðeigandi stofnunum. Unnið verður verkefni 
er miðar af efni námskeiðsins. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni frá kennara, upplýsingaöflun nemenda. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 3 vikur í lok 12 vikna annar. Fyrirlestrar, verkefni, hópsamræður. 
Námsmat: Ástundun og þátttaka í verkefnum. Einkunn í námskeiðinu er staðið / fallið. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR1013   HAGNÝTT VERKEFNI – RÓBÓTAR    6 ECTS 
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:    Stafræn tækni (RT STA1003). 
Skipulag:    Kennt alla daga í 3 vikur skv. sérstakri stundarskrá. 
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Kunni að sækja og nýta sér tæknilegar upplýsingar af internetinu um íhluti rafeindatækja.  
• Öðlast færni í notkun mælitækja og smíði rafeindatækja.  
• Geti skrifað greinagóða skýrslu um verkefnið. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Grunnatriðum tæknilegarar forritunar, þar með talið python og C (C++). 
• Raspberry pi tölvu og Linux stýrikerfi. 
• Ultrasonic fjarlægðarskynurum.  

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Vinna í hópum og gera grein fyrir styrkleika hvers og eins. 
• Geta notað tæknilega forritun.  
 

Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  
• Setja upp markmiðasetningu sem lýsir grunnvirkni verkefnis. 
• Kynna verkefni í tali og máli. 
• Geta nýtt sér þau tæki og tól sem HR hefur upp á að bjóða í gerð verkefna 

 
Lýsing: Hönnun, smíði og forritun sjálfráðs róbóta sem búinn er stýritölvu. Róbótinn skynjar umhverfi sitt með 

SONAR, forðast hindranir á vegi sínum og beitir reglun til þess að ná réttri stefnu. Róbótinn getur gefið frá sér 
ýmis hljóðmerki svo sem vélarhljóð eða upptöku af mannsrödd.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla daga í 3 vikur skv. sérstakri stundarskrá. Stuttir fyrirlestrar, ráðgjöf og leiðbeiningar í 
verklegri kennslustofu. Nemendur vinna hönnunarverkefni.  
Námsmat: Kynning á verkefni, munnleg vörn, skýrslugerð og mat á verkefninu gilda 100%.  
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR2013   MÆLITÆKNI - HAGNÝTT VERKEFNI     6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. Kennt í síðasta skipti vor 2022. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:  Námskeiðið er kennt í lok 3. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að 

nemandi hafi lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 3. annar og undangenginna 
anna.  

Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna.  
• Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  
• Fái hagnýta reynslu og heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr 

fyrri námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar.  
 

Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  
• Aðferðum til uppsetningar á mælitækjum.  
• Að safna og vinna úr gögnum úr mælingum og nota niðurstöður til að greina tæknileg vandamál. 
• Að framkvæma áhættumat. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Gera góð hönnunar- og greiningargögn og geti kynnt niðurstöður hönnunar og greiningar á skýran máta. 
• Mæla virkni rásar innan fyrir innan fyrirfram ákveðnum vikmarka. 
• Kynna niðurstöðu með greinagóðri kynningu og skýrslu. 

  
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  

• Hanna, smíða og prófa rafbúnað/rafrásir og beiti til þess fræðilegum aðferðum, tæknilegum hugbúnaði og 
öðrum verkfærum sem eiga við. 

 
Lýsing: Fyrirframákveðið hagnýtt hönnunar- eða rannsóknarverkefni sem oft eru unnin í samstarfi við fagfyrirtæki. 

Verkefnin byggjast á fræði úr námsefni undangenginnar annar. Mat á námskeiðinu byggist á dagbókarfærslu, 
skipuleg og tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, 
lausnaleit, úrvinnslu og skýrslugerð. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Verkefnið er kynnt og varið 
munnlega. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnavinna.  
Námsmat: Halda skal dagbók um framvindu verkefnis sem gildir 20%. Í lok námskeiðs skal skila skýrslu sem gildir 60 
%. Í lok námskeiðs skal einnig halda kynningu á niðurstöðum og gildir sú kynning 20 % af lokaeinkunn.  
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR2003   HAGNÝTT VERKEFNI II      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. Kennt í fyrsta skipti haust 2022. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:  Námskeiðið er kennt í lok 3. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að 

nemandi hafi lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 3. annar og undangenginna 
anna.  

Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna.  
• læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  
• fengið hagnýta reynslu og heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu 

úr fyrri námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar.  
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna.  
• læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  
• fái hagnýta reynslu og heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr 

fyrri námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar.  
 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Safna og vinna úr gögnum og nota niðurstöður til að greina tæknileg vandamál 
• Framkvæma áhættumat 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að: 

• gera góð hönnunar og greiningargögn og geti kynnt niðurstöður hönnunar og greiningar á skýran máta. 
• mæla virkni rásar innan fyrir innan fyrirfram ákveðnum vikmarka 
• Kynna niðurstöðu með greinagóðri kynningu og skýrslu 

 
Lýsing: Fyrirframákveðið hagnýtt hönnunar- eða rannsóknarverkefni sem oft eru unnin í samstarfi við fagfyrirtæki. 

Verkefnin byggjast á fræði úr námsefni undangenginnar annar. Mat á námskeiðinu byggist á dagbókarfærslu, 
skipuleg og tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, 
lausnaleit, úrvinnslu og skýrslugerð. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Verkefnið er kynnt og varið 
munnlega. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR3003   HAGNÝTT VERKEFNI Í HÁ- / LÁGSPENNU   6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. Kennt í síðasta sinn sem skyldunámskeið haust 2022. 
Undanfarar:  Námskeiðið er kennt í lok 5. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að 

nemandi hafi lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 5. annar og undangenginna 
anna. 

Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu þá er stefnt að því að nemendur: 
• Hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna. 
• Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu. 
• Fái hagnýta reynslu og heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr 

mörgum námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar. 
 
Lýsing: Hagnýtt hönnunar- eða rannsóknarverkefni gjarnan tengt námsefni undangenginnar annar, valið í samráði 

við umsjónarkennara. Oft eru þessi verkefni unnin í samstarfi við fagfyrirtæki. Áhersla er lögð á 
dagbókarfærslu, skipuleg og tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu 
vandamála, lausnaleit, úrvinnslu og skýrslugerð. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Verkefnið er 
kynnt og varið munnlega. Í stað RT HVR3003 er hægt að velja Starfsnám II (AT INT2003), að uppfylltum 
tilteknum skilyrðum. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR4003   HAGNÝTT VERKEFNI Í LÁGSPENNU    6 ECTS 
 
Ár:     3. ár.  
Önn:  Vorönn. Kennt í síðasta sinn á vorönn vor 2022, verður haustannarnámskeið frá 

hausti 2023. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:  Námskeiðið er kennt í lok 5. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að 

nemandi hafi lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 5. annar og undangenginna 
anna, sem og 2.-3. sérhæfðum valnámskeiðum.  

Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna.  
• Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  
• Fái hagnýta reynslu og heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr 

námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar.  
 

Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  
• Hugbúnaði sem nýtist við fræðilega greiningu á rafmagnsfræðilegum ferlum s.s. Matlab, NT mulitsim. 
• Mæliaðferðum sem nýtast við mælingar á rafmagnsfræðilegum ferlum. 
 

Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  
• Gera góð hönnunar og greiningargögn og geti kynnt niðurstöður hönnunar og greiningar á skýran máta. 
• Kynna niðurstöðu með greinagóðri kynningu og skýrslu. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  

• Hanna, smíða og prófa rafbúnað/rafrásir og beiti til þess fræðilegum aðferðum, tæknilegum hugbúnaði og 
öðrum verkfærum sem eiga við. 

 
Lýsing: Hagnýtt hönnunar- eða rannsóknarverkefni tengt námsefni undangenginnar annar. Oft eru þessi verkefni 

unnin í samstarfi við fagfyrirtæki. Áhersla er lögð á dagbókarfærslu, skipuleg og tæknileg vinnubrögð við 
gagnasöfnun og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, lausnaleit, úrvinnslu og skýrslugerð. Mikil 
áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Verkefnið er kynnt og varið munnlega. Í stað RT HVR4003 er hægt að 
velja Starfsnám II (AT INT2003), að uppfylltum tilteknum skilyrðum.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnavinna.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT IDN1003   IÐNTÖLVUR OG VÉLMENNI     6 ECTS  
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. Valnámskeið OVT. 
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003). Æskilegt VT REG1003 eða sambærilegt. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 verkefnatímar á viku.  
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins geti nemandi hannað tölvustýrt framleiðsluferli og geti beitt forritun við 
stýringu og eftirlit í iðnaði. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

• Virkni og uppbyggingu iðntölva (PLC) og hvernig þær eru tengdar við nema og hreyfibúnað. 
• Virkni helstu nema og hreyfibúnaðar (actuators) sem notaðir eru í iðnstýringum. 
• Helstu forritunarmálum s.s. Ladder, FDB, SFC og ST forritunarmálum. 
• Formlegum forritunaraðferðum sem hægt er að nota til að hanna stýringu fyrir iðntölvur. 
• Grundvallaratriðum í notkun og forritun iðnaðarvélmenna (þjarka). Þekki mismunandi hnitakerfi og tegundir 

iðnaðarvélmenna. 
• Virkni FANUC iðnaðarvélmennis, geti stýrt því með handeiningu og þekki helstu öryggisatriði við notkun 

iðnaðarvélmenna. 
 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:  

• Forritun einfalda stýringu á Zelio iðntölvur með Ladder, FDB eða SFC forritunarmáli. 
• Forritun flóknari stýringu á Modicom M340 og/eða SIMATIC S7-1200 iðntölvu. Notkun á hliðrænum útgangs 

og inngangs merkjum og uppsetning á PID stýringu 
• Að forrita FANUC iðnaðarvélmenni í TP forritunarmáli og kunni allar helstu stýri og hreyfiskipanir og geti sett 

upp notendaviðmót á tölvu og/eða handstýringu 
• Að setja upp einfalda tölvusjón á FANUC róbót og notað hana til að stýra hreyfingum vélmennis. 
• Að forrita Robotino sjálfkeyrandi róbót til að flytja vörur til og frá framleiðslueiningu. 

 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:  

• Til að tengja saman stýringu á iðnaðarvélmenni, PLC stýringu og önnur sjálfvirk tæki gegnum 
inntaks/úttakseiningu til að mynda samþætt sjálfvirkt framleiðslukerfi. 

 
Lýsing: Fjallað verður um notkun iðntölva (PLC) í iðnaði og forritun þeirra, iðnaðarvélmenni (þjarka), tölvustýrða 

framleiðslu, eftirlitskerfi o.fl. Farið er helstu forritunarmál fyrir iðntölvur, Ladder, FBD, SFC (Grafset) og 
textamál (ST). Nemendur vinna verkefni sem felast í að stýra raunverulegum búnaði með iðntölvu. Forritun 
iðnaðar vélmenna (þjarka) og helstu öryggisreglur við notkun þeirra. Grunnatriði í tölvusjón. Notast er við 
FANUC TP forritunarmál við forritun á þjarki og fyrir tölvusjón. Grunnatriði í stýringu á sjálfkeyrandi róbót 
(Robotino). Nemendur gera verkefni þar sem tengd er saman stýring með PLC, þjörkum og tölvusjón. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Að mestu leyti verkefnavinna.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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RT LOK1012   LOKAVERKEFNI       20 ECTS 
 
Ár:     4. ár.  
Önn:     Haust / Vor.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RT. Frá og með hausti 2024 verður námskeiðið 20 ECTS einingar + 

AT AÐF1002 Aðferðarfræði sem er 4 ECTS einingar. 
Undanfarar:  Sex annir í RT, lokaverkefni er unnið á 7. önn. Nemandi skal hafa lokið a.m.k. 174 

ECTS einingum til að getat a skráð sig í lokaverkefni.  
Skipulag:  Nemendur vinna sjálfstætt í 15 vikur, í samráði við leiðbeinanda. Reglulegir fundir 

nemanda með kennara og leiðbeinendum, sjá Reglur um lokaverkefni í 
tæknifræði.  

Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). Leiðbeinendur úr atvinnulifinu. 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn umfangsmikilla verkefna á viðkomandi sérsviði.  
• Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu.  
• Fái heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr mörgum 

námsgreinum rafmagnstæknifræðinnar.  
• Geti kynnt niðurstöður hönnunar og/eða rannsókna á skýran og greinargóðan hátt, bæði skriflega og 

munnlega. 
  

Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á að:  
• Leysa umfangsmikil verkefni á viðkomandi sérsviði.  
• Stilla verkefni upp verkþætti.  
• Setja upp tímaáætlun. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Setja upp skýrslur og vinna eftir öguðum vinnubrögðum.  
• Stilla umfangi verkefnis í hóf.  
• Fylgja verkáætlun. 
• Vinna úr efni verkefnis og geta túlkað niðurstöður á gagnrýnin hátt. 
• Greina frá heimildum. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  

• Kynna niðurstöður á skýran og greinagóðan hátt. 
• Afla sér gagna.  
• Sækja sér þekkingu til að leysa verkefnið. 

 
Lýsing: Hönnunar- eða rannsóknarverkefni, valið í samráði við umsjónarkennara. Áhersla er lögð á skipuleg og 

tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, lausnaleit, 
úrvinnslu, skýrslugerð og teikningu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur útvega sér sjálf 
leiðbeinendur. Nemandi hefur 15 vikur til að ljúka verkefninu. Verkefnið er kynnt og varið munnlega, að 
viðstöddum umsjónarkennara, leiðbeinendum og prófdómara utan skólans. Sjá Reglur um lokaverkefni í 
tæknifræði.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Nemendur vinna sjálfstætt í 15 vikur, í samráði við leiðbeinanda. Reglulegir fundir með 
umsjónarkennara og öðrum leiðbeinendum.  
Námsmat: Einkunn fyrir úrlausn verkefnis, kynningu þess og munnlega vörn gildir 100%.  
Tungumál: Íslenska. 
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RT MAL1003   MÆLITÆKNI       6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Öðlist þekkingu á undirstöðuatriðum í mælitækni.  
• Geti valið mælitæki og mæliaðferðir er henta hverju sinni.  
• Geti unnið úr mæligildum og skrifað greinagóða skýrslu um niðurstöðu mælingarinnar.  

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Mismunandi búnaði til mælingar. 
• Aðferðum til mælinga á stafrænum og hliðrænum rásum. 
• Mælingum í háspennubúnaði. 
• Mælingum á lágspennubúnaði.  
• Mælingum á fjarskiptabúnaði. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Meðferð mælitækja og notkun þeirra. 
• Að greina mæliskekkjur og mikilvægi þess við niðurstöður mælinga. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  

• Greina áhættur áður en mælingar hefjast með áhættumati 
• Kynna niðurstöður mælinga í skýrslu sem og kynningum. 

 
Lýsing: Fjallað verður um mælitækni á víðtækan hátt, m.a. verður farið yfir aðferðir til mælinga á jafnstraums og 

riðstraumskerfum, stafrænum og hliðrænum rásum og í fjarskiptarásum. Meðferð mælitækja og notkun 
þeirra verður einnig hluti af námsefninu og kennd m.a. með verklegum æfingum. Farið verður í 
áhættugreiningu áður en mælingar hefjist. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT PWR1003   KRAFTRAFEINDATÆKNI     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT þar til haust 2022. Valnámskeið RT frá og með vori 2023. 
Undanfarar:    Rafeindatækni I (RT RAT1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar í viku, 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu er stefnt að því að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Hvernig hálfleiðararásir eru notaðar til að búa til jafnspennu og riðspennu.  
• Þeim aðferðum sem notaðar eru til að stýra miklu afli.  
• Þeim aðferðum og þeirri tækni sem notuð er til að stýra bæði jafnstraums- og riðstraumsmótorum bæði sem 

mótorum og rafölum.  
• Helstu líkönum og aðferðum sem notuð eru til að reikna og herma kraftrafeindarásir. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Reikna helstu stærðir kraftrafeindarása.  
• Beita helstu aðferðum við að búa til jafnspennu og riðspennu.  
• Beita mismunadi aðferðum kraftrafeindatækninnar við stýringu á rafölum og mótorum.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi aukið hæfni sína til að: 

• Skilja grunnvirkni kraftrafeindarása. 
• Velja helstu aðferðir til að stýra miklu afli og að velja hermilíkön fyrir þær kraftrafeinidarásir. 
• Framkvæma reikninga á einföldum kraftrafeindarásum og meta útkomu slíkra reikninga. 

 
Lýsing: Farið er í hvaða hálfleiðara rásir eru notaðar til að stýra straum við stjórnun á aflflæði. Hvernig þeim er beitt 

til að fá breytilega jafnspennu. Einnig er farið í það hvernig rásirnar eru svo notað til að fá breytilega 
riðspennu þar sem bæði spenna og tíðni er stjórnað. Farið er í það hvernig hægt er að endurheimta afl þegar 
bæði jafnstraums- og riðstraumsmótorar eru bremsaðir og þeir notaður sem rafalar.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verklegar tilraunir.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAK1003   RAFORKUKERFI I (HÁSPENNA)     6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. Valnámskeið til sérhæfingar í háspennu frá haustönn 2023.  
Undanfarar:    Greining rafrása (RT RAS1003).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu er stefnt að því að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 
• Viti undirstöðuatriði raforkukerfa allt frá framleiðslu til notkunar og útskýrt hvernig raforkukerfi virka. 
• Þekki grunnbúnað raforkukerfa s.s. spenna, rafala, flutningslínur o.fl.  
• Þekki mismunandi tegundir virkjanna og stöðugleika raforkukerfa.  
• Geti framkvæmt útreikninga á einföldum raforkukerfum og sem og per-unit útreikning. 
• Þekki þriggja fasa kerfi og greiningu á þriggja fasa rásum og lesið einlínumyndir og nafnspjöld búnaðar. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Uppbyggingu raforkukerfa frá framleiðslu til flutnings og dreifingar.  
• Grunnbúnaði raforkukerfa s.s. afl- og mælispenna, rafölum, flutningslínum o.fl. 
• Þriggja fasa rafmagni og háspennu. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Að útskýra hlutverk og virkni grunnþátta raforkukerfa. 
• Greiningu á þriggja fasa rásum og einföldum rafkerfum.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í:  

• Undirstöðuatriðum raforkukerfa. 
• Útreikningi á einföldum raforkukerfum. 
• Lestri á einlínumyndum og þriggja fasa rásarteikningum. 

 
Lýsing: Farið er í grunnþættir raforkukerfa ss. rafala, spenna, flutnings og dreifikerfa. Einnig eru skoðaðir þættir 

orkuauðlinda og gerðirð af rafvélum, svosem samfasa rafala spanmótora og janfstraumsvéla (rað- og 
hliðtengdar vélar). Skoðað verður Þriggja fasa kerfi og áhrif aflstuðuls á raforkukerfið og hvernig er hægt að 
útjafna han. Farið verður í segulfræðina bak við rafvélar. Farið verður í gegnum háspennulínur og jarðstrengi 
og áskoranir varðand notkun þeirra í raforkukerfinu. 

 
Lesefni: Power Systems Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, Verkefni – bæði heimadæmi og verklegar æfingar. 
Hópsamræður.Analysis & Design, eftir J.D. Glover, M. Sarma og T.J. Overbye. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, Verkefni – bæði heimadæmi og verklegar æfingar. Hópsamræður. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAS1003   GREINING RAFRÁSA      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu er stefnt að því að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 
Þekking: Að nemandi öðlist þekkingu á: 

• Frumstærðum línulegra rafrása og greiningu á þeim 
• Lögmálum Ohms og Kirchoffs. 
• Rásagreiningaraðferðum:  

o fylkjalausnir möskvastrauma og hnútpunktaspennnu 
o samlagningaraðferðinni 
o jafngildum aflgjöfum 
o Thévenins og Nortons 

• Orkuvarðveislu í raf- og segulsviði. 
• Eiginleikum orkugegnandi (e. passive) íhluta í rafrásum. 
• Jafn- og riðstraumsrásum. 
• Tvinntöluútreikningum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í: 

• Jafngildisreikninga fyrir orkugegnandi (e. passive) íhluti í rað- og hliðtengingum. 
• Reikna straum, spennu, viðnám, orku og afl í jafn- og riðstraumsrásum. 
• Reikna tvinnviðnám og fasvik. 
• Fjölbreyttum rásagreiningaraðferðum. 
• Notkun tölvustuddra og verklegra aðferða við rásagreiningu. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að: 

• Skilja og setja fram rafmagnsfræðileg viðfangsefni og úrlausnir þeim tengdum. 
• Ræða og útskýra rafmagnsfræðileg viðfangsefni. 
• Temja sér öguð og nákvæm vinnubrögð í framsetningu efnis í heimadæmum og skýrslum. 

 
Lýsing: Grundvallaratriði í rafmagnsfræði og rafrásagreiningu. Hugtök úr eðlisfræði, hleðsla, straumur, rafkraftur, 

rafstöðuorka, spenna. Graf rafrásar og frumstærðir hennar, viðnámsrásir. Jafnvægisjöfnur rása, lögmál 
Kirchhoffs. Rásareikningar byggðir á hnútapunkta- og möskvaaðferðum. Lögmál Thévenin og Norton, 
samlagningaraðferðin. Orkugeymsla í rafsviði og segulsviði, þéttar og spólur. Svörun RL, RC og RLC rása. 
Riðstraumsrásir, notkun vísa (tvinntöluforms). Afl í riðstraumsrásum. Talsvert verður um reikninga með 
tvinntölum, fylkjum sem og reikningar til að leysa einfaldar línulegar diffurjöfnur. Skerpt verður á kunnáttu 
nemenda eftir þörfum. (Undirstöðuatriði í notkun Matlabs við rafrásagreiningar). 

 
Lesefni: Richard C. Dorf & James A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar ásamt verklegum æfingum. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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RT RAS2003   HÖNNUN RAFRÁSA      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT.  
Undanfarar:    Greining rafrása (RT RAS1003).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar og 2 verkefnatímar á viku. Þrjár verklegar æfingar.  
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Hugtökunum fösum og sýndarviðámum. 
• Tíðnisvörun og Bode plot. 
• Tveggja gátta neti (two port network). 

 
Leikni: Að nemandi hafa leikni í að:  

• Nota Laplace og Fourier greiningu við hönnun og greiningu rása. 
• Lýsa tveggja gátta net kerfum. 
• Framkvæma stöðuleikagreiningu á línulegum lásum. 
• Nota sérhæfðan búnað við smíði á prentrásum. 
 

Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í að:  
• Hanna virka og óvirka síu með aðgerðarmögnurum.  
• Nota hermunarforit við greiningu rása (Multisim). 

 
Lýsing: Greina rásir í tíðnisviðið, áttað sig á tíðnisvörun kerfa, fyllt út í Bode Plot, notað Laplace og Fourier 

umbreytingu og notkun á þeim, fara yfir tveggja gátta net (two-port networks). 
 
Lesefni: C.K. Alexander, M.N.O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill, 5th edition preferred.  
Efnið sem farið er í lesefninu er: 1. Sinusoids and phasors (kafli 9); 2. Sinusoidal steady-state analysis (kafli 10); 3. 
Frequency response (kafli 14); 4. Introduction to the Laplace transform (kafli 15); 5. Applications of the Laplace 
transform (kafli 16); 6. Fourier transform (kafli 18); 7. Two-port networks (kafli 19).  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Námskeiðið samanstendur af fyrirlestrum (3 klst.á viku), dæmaútreikningi (3 klst. á 
viku) og verklegum æfingum (3 x 2 klst. yfir önnina). 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAT2003   RAFEINDATÆKNI II       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið RT. Námskeið til sérhæfingar í lágspennu. 
Undanfarar:    Rafeindatækni I (RT RAT1003) / Rafeindatækni (T-509-RAFT).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Greint og hannað magnara með ákveðinni tíðnisvörun.  
• Greint og hannað sveifluvaka.  
• Greint og hannað rofarás.  

  
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Hugtökum og rásum sem notaðar eru í fjölstigsmagnara s.s. riðstraumsviðnámi, straumlindir, straumspeglar, 
álag, mögnun, raðtengingar, bufferar, tíðnisvörun , jákvæð og neikvæð afturvirkni, síur, sveifluvakar og 
aflrásir – bæði óskastærðir og raunstærðir. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Að reikna kennistærðir fyrir rásir sem notaðar eru í fjölstigsmögnurum, s.s. impedans, straumlindir, álag, 
tíðnisvörun og mögnun. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í:  

• Útfæra rásir sem notaðar eru í fjölstigsmögnurum með BJT og FET transistorum. 
 
Lýsing: Virkni og módel skoðuð fyrir: Magnara með afturvirkni, síur, sveifluvaka, bjögun og bandbreidd magnara, 

hátíðnimódel transistora, klassar magnara og notkunarsvið þeirra, uppbygging spennugjafa.  
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verklegar æfingar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RVE1003   RAFMAGNSVÉLAR      6 ECTS 
 
Ár:  3. ár. 
Önn:  Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RT. Valnámskeið OVT. 
Undanfarar:  Eðlisfræði II (T-202-EDL2). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur: Fyrirlestrar, dæmatímar, og verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson 
Kennari:  Birt í Canvas (kennslukerfi HR).    

Lærdómsmarkmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Segulrásum. 
• Spennum. 
• Virkni jafnstraumsvéla. 
• Virkni riðstraumsvéla. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í: 

• Að lesa nafnspjöld spenna og greina rásir sem innihalda þriggja-fasa spenna. 
• Greiningu á tengingum jafnstraums- og riðstraumsvéla. 
• Að teikna rótarferla og hafi skilning á merkingu þeirra. 

 
Hæfni: Að nemandi geti: 

• Útskýrt virkni rafmagnsvéla. 
• Tengt þriggja-fasa búnað s.s. spenna og rafmagnsvéla. 

 
Lýsing: Fjallað verður um einfaldar segulrásir, þriggja fasa rafmagn og per unit kerfi. Rifjuð verða upp 

grundvallaratriði spenna bæði fræðilega og praktísk. Fjallað verður um bæði jafnstraums- og riðstraumsvélar, 
virkni þeirra, hvernig þeim er komið af stað og hvernig launafli er stjórnað í þeim. Einnig er farið í notkun 
stepper mótora. 

 
Stefnt er að því að hafa reglulegar verklegar æfingar. 
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT STA1003   STAFRÆN TÆKNI      6 ECTS  
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku. Í 10.-12. kennsluviku er verkefni þar sem 

nemendur hanna og byggja stafrænan búnað, sem gildir til einnkunnar allt að 25% 
á móti skriflegu prófi. 

Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Stafrænum rásum og íhlutum þeirra. 
• Hvernig hægt er að byggja upp flóknari stafræna virkni út frá einfaldari grunnvrikni. 
• Grunnþáttum stafrænnar tækni sem m.a. eru notaðir í örgjörvum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Tjá sig með teikningum til að lýsa stafrænni virkni. 
• Geta yfirfrært stafræna rás yfir í stærðfræðilegt form. 
• Beita ýmsum aðferðum til að einfalda stafræna virkni. 
• Geta yfirfrært stærðfræðilega lýsingu á virkni yfir í rafeindarás sem hægt er að smíða. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í:  

• Að greina, hanna, herma, smíða og bilanagreina einfaldar stafrænar rásir. 
 
Lýsing: Talnakerfi og kóðar. Rökrásafjölskyldur, TTL og CMOS. Samspil rökrása og Boolskrar algebru. Decoders, 

encoders, mux, demux. Flip-flops, tímaliðar, teljarar, shift-register. Forritanlegar rásir, gagnageymslur, 
hliðræn og stafræn merkjameðferð, gagnasendingar. 

 
Lesefni: Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 11th edition, global edition, 2015. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, Heimaverkefni, Dæmatímar, Verklegar æfingar, stöðupróf. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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Orku- og véltæknifræði: 
 
VT AFL1003   HREYFIAFLFRÆÐI      6 ECTS 
 
Ár:    2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT 
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Eðlisfræði I (AT EÐL1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins er ætlast til að nemandi geti greint hreyfingu og tengda kraftverkun í 
einföldum vélrænum búnaði. Ætlast er til að nemandi geti stillt upp og leyst grunn jöfnur fyrir hreyfingu á grundvelli 
lögmála Newtons.  
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Beitingu stærðfræðilegra aðferða til að lýsa hreyfingu agna í ein-, tví- og þrívíðu rúmi. 
• Lögmálum Newtons og beitingu þeirra á agnakerfi og stífa hluti. 
• Hugtökunum: afstæð hreyfing, atlag, skriðþungi og hverfiþungi. 
• Hugtökunum: hreyfiorka, stöðuorka, fjaðurorka og varðveislu orku. 
• Hreyfingu stífra hluta, snúningshraða, snúningsvægi og hverfitregðu. 
• Kraftverkun á massa í snúningshreyfingu. 
• Sambandi beinlínuhreyfingar og snúningshreyfingar og öðrum hreyfingum tengdum vélhlutum sem snúast. 
• Grunnatriðum tengd frjálsum og drifnum sveiflum, bæði ódempuðum og dempuðum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Finna stöðu, hraða og hröðun hluta út frá upphafsgildum og gefnum hreyfiferli. 
• Beita öðru lögmáli Newtons á punktmassa og massakerfi í einni og tveimur víddum. 
• Beita orkuaðferðum til að ákvarða stöðu og hreyfingu hluta. 
• Nota lögmál um varðveislu skriðþunga og hverfiþunga til hreyfigreiningar. 
• Greina álag og hreyfingu hluta sem snúningst. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að:  

• Lýsa og greina hreyfingu vélhluta í ein og tvívíðu rúmi með stærðfræðilegum hætti. 
 
Lýsing: Lögmálum Newton beitt á agnir, agnakerfi og stífa hluti. Hreyfilýsing, afstæð hreyfing. Atlag, skriðþungi, 

hverfiþungi. Hreyfilýsing stífra hluta, snúningshraði, snúningsvægi, hverfitregða. Euler jöfnur og Euler horn. 
Orkuaðferðir, frjálsar og knúnar sveiflur, dempaðar og ódempaðar. 

 
Lesefni: J.L. Meriam / L.G. Kraige, Dynamics, 7 útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fjórir fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT EFV1004   EFNISFRÆÐI OG VINNSLA     8 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vortönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. Kennt í fyrsta sinn vor 2022. 
Tegund námskeiðs: S  Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Eðlisfræði I (AT EÐL1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku. Verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Uppbyggingu efna og helstu skilgreiningum efnisfræðinnar.  
• Atómbyggingu málma og göllum í atómbyggingu málma.  
• Ástandslínuriti málma og samhengis milli ástandslínurits og byggingar efna.  
• Efnisprófunum, aflfræðilegum eiginleikum og broti í efna.  
• Styrkaukandi aðferðum og yfirborðsmeðhöndlun.  
• Tæringu málma. 
• Framleiðsluferlum málma, plasts, keramik og samsetninga. 
• Endurvinnslu aðferðum. 
  

Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 
• Beita ástandslínuritum í hitameðhöndlun málma. 
• Ákvarða kælihraða út frá TTT-línuritum. 
• Geta skilgreint atómbyggingu og veilur, og tengt við efniseiginleika.  
• Greina efniseiginleika úr togþolskúrfum frá mælingum. 
• Lýsa helstu framleiðsluferlum í efnisfræði m.t.t. til helstu efnisstrauma 

 
Hæfni: Að nemandi hafi: 

• Öðlast hæfni til að geta sett upp einföld próf á efniseiginleikum.  
• Öðlast hæfni til að hanna einföld kerfi til herðingar. 
• Öðlast hæfni til að segja til um fasa í melmum út frá efnasamsetningu og hita. 
• Getað valið efni út frá styrktar kröfum og aðstæðum (t.d. tæringar) 

 

Lesefni: Callister’s Materials Science and Engineering. Aukaefni: Plastbókin (Páll Árnason) og efni frá kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fjórir fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku. Í námskeiðinu verða 3 æfingar í 
rannsóknarstofu í efnisfræði sem kynna slípun, hörkumælingar og Charpy prófun. Eitt stórt hönnunarverkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT EFV2003   EFNISFRÆÐI OG VINNSLA II       6 ECTS  
  
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í síðasta sinn haust 2022. 
Undanfarar:    Efnisfræði og vinnsla I (VT EFV1004). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. Verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 
• öðlist skilning á grundvallaratriðum efnisfræði og málmvinnslu og geti beitt þeim við úrlausn tæknilegra 

viðfangsefna. 
• öðlist nauðsynlega undirstöðuþekkingu til að geta tileinkað sér námsefni í faggreinum véltæknifræðinnar. 

 
Lýsing: Járn (Fe). Hitameðferðir stáls. Íblöndunarefni málma. Stálgerðir. Ryðfrítt stál. Yfirborðsmeðhöndlun. 

Járnsteypa. Ál og ál melmi. Eir og eirmelmi. Suða og suðuhæfni ásamt umfjöllun um kostnað við suðu. Staðlar 
um suður, suðuaðferðir og suðuvíra. Plast, helstu eiginleikar og notkunarsvið. Kostir og gallar plasts. 

 
Lesefni: William D. Callister, David G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, SI version, 9. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fjórir fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk verklegra æfinga.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT FEM1003   TÖLVUSTUDD BURÐARÞOLSFRÆÐI FEM   6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Stærðfræði II (AT STÆ2003) og Stöðu- og 

burðarþolsfræði (BT BUR1013). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs mun nemandinn hafa grunnskilning á fræðilegri undirstöðu FEM, það er 
smábútaaðferðinni, takmörkum hennar og kostum. Nemandi mun öðlast færni til að skrifa einfalt MATLAB FEM forrit 
og nota ANSYS Workbench við lausn á flóknari vandamálum. 
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Grunnatriðum smábútaðaferðarinnar (FEM) við lausn á burðarþolslegum og varmafræðilegum vandamálum. 
• Helstu atriðum ANSYS Mechanical ADPL greiningarforritsins og ANSYS Workbench þrívíddar greiningartólinu 

og geti notað þau við spennu- og varmagreiningu tví- og þrívíðra vélarhluta. 
• Hvernig hægt er að einfalda greiningarvandamál þannig að það henti fyrir FEM greiningu. 
• Hvernig hægt sé að meta gæði FEM lausna. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Setja upp FEM líkan af samsettum vélarhlut sem lýsir sem best raunverulegum aðstæðum og áraun. 
• Reikna stöðufræðilega óákveðin bitavirki með formbreytingaraðferð og borið niðurstöður saman við FEM 

reikninga. 
• Reikna kiknunarkrafta með stöðluðum aðferðum og borið niðurstöður saman við kiknunarkrafta reiknaða 

með FEM aðferðum. 
• Gera mælingar og prófanir á raunverulegum hlut sem er smíðaður og hannaður á grundvelli FEM reikninga og 

geti gert grein fyrir mismun á niðurstöðu prófana og FEM greiningar. 
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni:  

• Til að hanna og greina raunverulega vélhluta með FEM aðferðum og greiningartólum og geti gert sér grein 
fyrir takmörkunum þessara aðferða. 

 
Lýsing: Smábútaaðferðin (FEM, finite element method) og notkun hennar til álagsgreiningar tví- og þrívíðum 

burðavirkjum og vélarhlutum. Formbreytingaraðferðin. Sýndarvinna og orkuaðferðir. Stöðufræðilega 
óákveðin bitavirki. Kiknun í súlum og römmum. Þjálfun í notkun burðarþolsforritsins ANSYS. Kraftar og 
spennur í bitum og stöngum. Greining á samfelldum þrívíðum vélarhlutum með áherslu á að finna 
staðbundnar spennuhækkanir. Samband elementfjölda og reikninákvæmni. Álagsgreining á samsettum 
vélarhlut. Varmaþenslur og spennur í vélarhlut. Hönnun, smíði og prófun á burðarvirki með aðstoð FEM. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fjórir fyrirlestrar á viku, 2 verkefnatímar á viku. 
Námsmat: Mat á verkefnavinnu gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT FRT1003   FRAMLEIÐSLUTÆKNI      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í fyrsta sinn haust 2023. 
Undanfarar:  Vélhlutafræði (VT VHF1003), Vélhlutahönnun (VT VHF2013), Efnisfræði og vinnsla 

(VT EFV1004). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur.  
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins á nemandi að geta sett upp einfalt framleiðslukerfi og valið framleiðslu-
aðferð fyrir tiltekinn hlut á grundvelli framleiðslumagns, efnisvals og kostnaðar. 
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Helstu framleiðsluaðferðum fyrir vélræna hluti allt frá hráefnisvali að fullunnum hlut. 
• Virkni helstu gerða málmvinnsluvéla s.s. rennibekkja, fræsivéla og suðuvéla. 
• Forritunaraðferðum tölvustýrðara framleiðsluvéla (CNC). 
• Efnisbætandi og efnisminnkandi framleiðsluaðferðum. 
• Virkni efnisflutningsbúnaðar s.s. færibanda, snigla og þjarka. 
• Virkni og hönnun festibúnaðar fyrir hluti í framleiðslu (fixtures). 
• Helstu aðferðum við yfirborðsmeðhöndlun og lokafrágang framleiðsluvara. 
• Orku og efnisnotkun helstu málmvinnsluvéla. 

 
Leikni: Að nemandi hafa leikni í að:  

• Velja og hanna hagkvæma framleiðsluaðferð fyrir hlut út frá lögun ,efni, framleiðslumagni og notkun. 
• Forrita og hann einfalt framleiðsluferli með tölvustýrðum framleiðsluvélum. 
• Meta orku og efnisnotkun mismunandi framleiðsluaðferða. 
• Setja upp líkan af framleiðsluferli í hermi. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni:  

• Til að ákvarða hagkvæma framleiðsluaðferð og skipuleggja framleiðsluferli fyrir einfaldan vélarhlut/vöru. 
 
Lýsing: í námskeiðinu verður farið í helstu framleiðsluaðferðir fyrir vélræna hluti. Tölvustýrðar framleiðsluvélar og 
ferli. Hagkvæmni og orkunotkun við framleiðslu. Efnisval og efnisnotkun. Yfirborðsmeðhöndlun og lokafrágangur. 
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Mögulega Materials and processes in manufacturing.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefnavinna  
Námsmat: Mat á verkefnavinnu 100%.  
Tungumál: Íslenska.  
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VT HUN1013   HÖNNUN       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Vélhlutahönnun (VT VHF2013), Straum- og varmaflutningsfræði (VT STV1003)/ 

Varmaflutnings- og straumfræði (VT STV1013), Efnisfræði og vinnsla II (VT 
EFV2003), Tölvustudd burðarþolshönnun (VT FEM1003). 

Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 3 fyrirlestrar á viku, 3 verkefnatímar á viku. Hönnunarverkefni. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki grundvallarlögmál í hönnunarferli. 
• Skilji hvernig óvissa og óreiða hefur áhrif á val hönnunar. 
• Þekki einstaka þætti hönnunarferlis. 

 
Leikni: Að nemandi: 

• Noti tól á pappírs- og tölvuformi til að fá fram skjótt mat og svör á hönnunarvandamálum. 
• Útbúi skilvirk og vel uppsett hönnunarskjöl. 
• Kynni hugmyndir á árangusríkan hátt fyrir viðskiptavinum og samstarfsaðilum. 
• Hanni og framkvæmi tilraunir til að prófa hönnunarval. 
• Smíði frumgerð til að þróa tillögur að endurbótum fyrir næstu hönnun. 
• Noti skapandi innsæi sem hluta af ákvarðanatökuferlinu. 
• Vinni með öðrum með aðstoð veftóla. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Leysi flókin og opin vélræn hönnunarvandamál með kerfisbundnum hönnunaraðferðum. 
• Skilji þær áskoranir og kröfur sem felast í því þverfaglegu samstarfi sem nauðsinlegt til að leysa 

hönnunarvandamál í fjölþættu umhverfi. 
 
Lýsing: Forkröfur: Grunnkunnátta í burðarþolsfræði, varma og straumfræði, þrívíddarhönnun og línulegri algebru. 

Áhersluatriði: Hönnun vélhluta út frá virkni, lögun, efni og sjálfbærni. Áhersla er lögð á þverfaglega samvinnu, 
kerfisbundnar aðferðir og notkun á hönnunarhugbúnaði. Í upphafi námskeiðs er fjallað um grunnþætti 
hönnunar og kerfisbundnar aðferðir til að styrkja skapandi hugsun. Haldnir eru hefðbundnir fyrirlestrar með 
gagnvirkum einingum.  

 
Kennslustundir eru einnig notaðar til vinnu við hönnunarverkefni sem unnin eru fyrir aðrar stofnanir eða 
iðnfyrirtæki. Farið er í grunnatriði í notkun á samskiptahugbúnaði við hönnun. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Þrír fyrirlestrar á viku, 3 verkefnatímar á viku. Hönnunarverkefni. 
Efni er kynnt í fyrirlestrum og verklegum tímum. Nemendur hanna og smíða lausn á tilteknu vandamáli. Val á 
verkefni er breytilegt milli ára. 
Námsmat: Áhersla og námsmat skiptist jafnt á eftirfarandi þrjá þætti: Hönnunarferli, framsetningu/kynningu og 
niðurstöður. Verkefni eru blanda af einstaklings- og hópverkefnum. 
Mat á færni nemenda byggist á gæðum og kynningu á verkefnum. Engin loka- eða miðannapróf eru í námskeiðinu. 
Nemendur verða að vera færir um að tjá sig skilmerkilega bæði skriflega og munnlega. 
Verkefni verður að skila með því að nota aðferðir sem er lýst í verkefninu. Ef ekki er tiltekið hvert á að skila því, á að 
skila því inn á námskeiðsvefinn. Ef verkefnum er skilað inn seint verða gefin refsistig. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT HVV1003   HAGNÝTT VERKEFNI I (TÖLVUSTUDD SMÍÐI OG HÖNNUN) 6 ECTS  
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Vélhlutafræði I (VT VHF1003), Inngangur að tæknifræði og tölvustudd hönnun (AT 

TÆK1002). 
Skipulag:    Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). . 

Lærdómsviðmið: Í lok námskeiðsins eiga nemendur að hafa öðlast þekkingu og færni í að nota þrívíddarhönnunar-
forrit (SolidWorks) við hönnun á vélhlutum. Einnig fari nemendur gegnum þróunarferli frá hönnun til smíði á 
einföldum vélbúnaði. 

 
Þekking: Að nemandi hafa þekkingu á: 

• Grunnatriðum hönnunarforritsins SolidWorks. 
• Helstu stöðlum og góðum venjum sem gilda við framsetningu teiknigagna. 
• Helstu framleiðsluaðferðum við smíði vélbúnaðar. 
• Notkun rennibekkja, fræsivéla, borvéla og suðuvéla. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Nota þrívídddar hönnunarhugbúnað til að hanna vélbúnað 
• Setja upp smíðateikningar af vélarhlutum samkvæmt stöðlum. 
• Teikna upp samsetta vélarhluti eftir mælingu og hermt virkni þeirra í þrívídd. 
• Hanna og smíða vélarhlut til lausnar á raunverulegu vandamáli. 

 
Hæfni: Að nemandi hafa hæfni til að: 

• Hanna og herma virkni samsetts vélbúnaðar með aðstoð þrívíddar hönnunarhugbúnaðar. 
• Smíða nothæfa frumgerð af eigin hönnun. 

 
Lýsing: Teikning á hlutum og samsetningum og gerð smíðateikninga með SolidWorks. Hreyfigreining (e.dynamic 

simulation), design accelerator, sheet metal, frame generator. ISO málvik, mátanir, yfirborðsáferð, staðlar. 
Grunnatriði í smíði og framleiðslu vélhluta. Framsetning á hönnunargögnum á hreyfimyndaformi. Hönnun og 
smíði á vélbúnaði. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem kennarar vísa á.  
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Mat á verkefnum gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT HVV2003   HAGNÝTT VERKEFNI II (Í VARMA/STRAUMFRÆÐI)   6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Varmafræði I (VT VAR1003), Varmafræði II (VT VAR2003), Straum- og 

varmaflutningsfræði (VT STV1003)/ Varmaflutnings- og straumfræði (VT 
STV1013). 

Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Jens Arnljótsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins mun nemandinn hafa öðlast þjálfun í hönnun, greiningu, smíði og mælingum 
á vélbúnaði á sviði varma og straumfræði og nýti sér fræðilega þekkingu úr fyrri námskeiðum. 

 
Þekking: Að nemandi hafa þekkingu á: 

• Hugbúnaði sem nýtist við fræðilega greiningu á varmafræðilegum ferlum s.s. Matlab, ANSYS, EES. 
• Mæliaðferðum sem nýtast við mælingar á varmafræðilegum ferlum. 
• Vélbúnaði sem tengist varma og straumfræði s.s. varmadælum, brunavélum, kæliturnum og gufuvélum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Gera mælingar á virkni búnaðar til dæmis afli, nýtni, streymi og varmaflæði og borið saman við fræðileg gildi 
og líkön. 

• Gera góð hönnunar- og mæligögn og geti kynnt niðurstöður hönnunar og mæliniðurstöður á skýran máta. 
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Hanna, smíða og prófa búnað byggðan á varma- og straumfræði og beiti til þess fræðilegum aðferðum, 
tæknilegum hugbúnaði og öðrum verkfærum sem eiga við. 

 
Lýsing: Nemendur vinna í hópum að hönnunarverkefni og/eða tilraunum á sviði varma og straumfræði. Valin eru 

verkefni í samráði við kennara sem fela í sér ýmsa þætti varma og straumfræðigreiningar, ásamt smíði og 
mælingum á virkni. Lögð er áhersla á fræðilega hönnun og greiningu og fagmannlega smíði. Skila þarf 
greinargóðri skýrslu, ásamt vönduðum teikningum af búnaði eftir því sem við á. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem kennarar vísa á. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Verkefnavinna. 
Námsmat: Mat á verkefnavinnu og virkni gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT JAH1003   JARÐHITI       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið OVT, RT. 
Undanfarar:    Varmafræði I (VT VAR1003), Varmafræði II (VT VAR2003) eða T-507-VARM. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:   María Sigríður Guðjónsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi að hafi þekkingu á: 

• Uppbyggingu jarðhitakerfa. 
• Helstu nýtingarmöguleikum jarðhita. 
• Helstu þáttum orkuvinnslu úr jarðhita hvað varðar tækjabúnað. 
 

Leikni: Að nemandi að hafi leikni í að: 
• Skipuleggja verkþætti er snúa að jarðhitanýtingu. 
• Setja upp og leysa útreikninga fyrir hönnun á tækjabúnaði og orkuferlum fyrir jarðhitanýtingu. 

 
Hæfni: Að nemandi öðlist:  

• Hæfni til að hanna einföld kerfi til orkuvinnslu úr jarðhita. 
• Hæfni til að meta arðsemi mismunandi jarðhitakosta. 
• Yfirsýn yfir helstu þætti í verkefnum er snúa að jarðhitanýtingu. 

 
Lýsing: Í þessu námskeiði eru meginatriði er snúa að jarðhitanýtingu kynnt: 

• Hlutverk jarðvarma í orkubúskapnum.  
• Uppbygging jarðhitakerfa og helstu þættir þeirra. 
• Jarðhitaleit, flokkun jarðhitakerfa, hugmyndalíkön, áhrif vinnslu á jarðhitakerfi, vinnslueftirlit og 

forðafræðilíkön við mat á jarðhitaforða. 
• Helstu nýtingarmöguleika jarðhita og mat á arðsemi þeirra. 
• Borholur og borun eftir jarðhita, hönnun borhola, mælingar og prófanir á borholum. 
• Fjölþætt nýting jarðvarma hér á landi og erlendis. Bein notkun jarðvarma til húshitunar, í sundlaugar, 

gróðurhús, snjóbræðslu og til iðnaðar.  
• Yfirlit yfir helsta búnað jarðhitavirkjana og hönnun á einfaldari kerfum. Hönnun jarðgufuveitna, 

styrktarreikningar, stýribúnaður og öryggisbúnaður. Hönnun beinna og óbeinna varmaskipta. Val á 
gufuhverflum, kæliturnum, eimsvölum, gufuþeysum og dælum.  

• Orkuferli fyrir jarðvarmavirkjanir og notkun EES forrits við útreikninga á orkuferlum. 
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Efni sem kennarar vísa á. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Fyrirlestrar og dæmatímar. Hönnunarverkefni. 
Námsmat: Mat á verkefnum gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT KÆL1013   KÆLIKERFI OG VARMADÆLUR     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið OVT, RT. 
Undanfarar:  Varmafræði I (VT VAR1003), Varmafræði II (VT VAR2003), Straum- og 

varmaflutningsfræði (VT STV1003)/ Varmaflutnings- og straumfræði (VT 
STV1013). 

Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Jens Arnljótsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).   

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Virkni á helstu kæli- og varmdælukerfum. 
• Val á kælimiðlum. 
• Öllum helstu íhlutum kæli- og varmadælukerfa. 
• Kælingu og frystingu matvæla. 
• Eins og tveggja þrepa kerfi. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Reikna kæliþörf fyrir fyrir kæli og frystikerfi. 
• Stærðarákvarða kæli og frystikerfi. 
• Velja nauðsynlega kælimiðla og íhluti fyrir kæli og frystikerfi. 
• Teikna upp einlínuymyndir fyrir kæli og frystikerfi. 
• Reikna út afkastastuðul (COP) með bestun fyrir kæli og frystikerfi. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Stærðarákvarða og gera drög að hönnun kæli og frystikerfa. 
 
Lýsing: Kælikerfi og varmadælur og helstu gerðir þeirra. Útreikningar á kæliþörf í kæli- og frystiklefum, með sérstaka 

áherslu á matvælaiðnaðinn. Hestu helstu þættir varmataps. Meðferð og geymsla á matvælum. Uppbygging 
vélbúnaðar með þéttum, eimum og pressum ásamt öðrum hlutum honum tengdum. Val á kælimiðlum og 
útreikningar á varmadælu/kælikerfum. Eins þrepa og tveggja þrepa kerfi, millikælar, dælukerfi.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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VT LOK1012   LOKAVERKEFNI       20 ECTS 
 
Ár:     4. ár. 
Önn:     Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Sex annir í OVT. Nemandi skal hafa lokið a.m.k. 174 ECTS einingum til að mega 

skrá sig í lokaverkefni. 
Skipulag:   Nemendur vinna sjálfstætt í 15 vikur, í samráði við leiðbeinanda. Reglulegir fundir 

nemanda með kennara og leiðbeinendum, sjá Reglur um lokaverkefni í 
tæknifræði. 

Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). Leiðbeinendur úr atvinnulífinu. 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
• Hafi beitt aðferðum tæknifræðinnar við lausn umfangsmikilla verkefna á sviði vélahönnunar eða orkukerfa. 
• Læri að tileinka sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunarverkefna og/eða 

rannsóknarverkefna á fagsviðinu. 
• Fái heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr mörgum 

námsgreinum vél- og orkutæknifræðinnar. 
• Geti kynnt niðurstöður hönnunar og/eða rannsókna á skýran og greinargóðan hátt, bæði skriflega og 

munnlega. 
 
Lýsing: Hönnunar- eða rannsóknarverkefni, valið í samráði við umsjónarkennara. Verkefni eru að öllu jöfnu valin úr 

vél og orkutæknisviði íslensks atvinnulífs. Áhersla er lögð á skipuleg og tæknileg vinnubrögð við gagnasöfnun 
og skilgreiningu markmiða, skilgreiningu vandamála, lausnaleit, úrvinnslu, skýrslugerð og teikningu. Mikil 
áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Nemandi hefur 15 vikur til að ljúka verkefninu. Verkefnið er kynnt og 
varið munnlega, að viðstöddum umsjónarkennara, leiðbeinendum og prófdómara utan skólans. Sjá Reglur um 
lokaverkefni í tæknifræði. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Leiðbeinendur vísa á lesefni.  
Kennsluaðferðir: Nemendur vinna sjálfstætt í 15 vikur, í samráði við leiðbeinanda. Reglulegir fundir með 
umsjónarkennara og öðrum leiðbeinendum.  
Námsmat: Einkunn fyrir úrlausn verkefnis, kynningu þess og munnlega vörn gildir 100%. Sjá nánar í reglum um 
lokaverkefni. 
Tungumál: Íslenska. 

 
  



    

87 

VT RAR1003    RAFMAGNS- OG RAFORKUFRÆÐI    6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:    Eðlisfræði I (AT EÐL1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Hvernig raun-, laun- og samviðnám hafa áhrif á raun-, laun- og sýndarafl í kerfum. 
• Hvaða vandamál eru á flutningi raforku og hvernig þau eru leyst. 
• Undirstöðuatriðum rafvéla og spenna. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Leysa verkefni tengd rásagreiningu. 
• Reikna töp og leiðréta fasvikí rafkerfum. 
• Lýsa uppbyggingu jafnstraumvéla. 
• Útskýrt hvernig þriggja fasa rafmagn og uppbyggingu 3 fasa rafvéla. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Greina einfaldar rásir.  
• Geta útskýrt virkni spenna og reiknað töp. Einnig geti reiknað spennu og viðnámsgildi frá forvafi yfir á eftirvaf 

og öfugt. 
• Reikna Afltöp í eins- og þriggjafasakerfum. 
• Leiðrétta fyrir fasvik í rakstraumskerfum. 
• Greint helstu gerðir rafmótora, bæði jafnstraums og riðstraumsmótora.  
• Geti teiknað og reiknað gildi jafngidlismynda fyrir mótora og spenna. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu mun nemandi fá hæfni í rafmagnsfræði þar sem lögð er áhersla á riðstraumsrafmagn. Tekið er 

fyrir spennur, strauma og raun og launviðnám þétta og spóla sem og í grunnlögmál rafsegulfræða. Farið er í 
fasvik á milli spenna og einnig á milli straums og spennur. Hvernig fasvikið hefur áhrif á afl og hvernig hún 
skiptist í raun-, laun- og sýndarafl. Farið er í Thevenin og Northon rásir og notagildi þeirra við að greina og 
einfalda rásir. Farið í hvernig rafmagn er framleitt og hvernig rafmagni er breitt í vélræna orku. Helstu gerðir 
jafnstraums- og riðstraumsmótora. 3ja fasa rafmagn, kostir þess við aflflutning og mismunandi tengingu þess 
við álag og mótora. 1-fasa jafngildismyndir af 3ja fasa kerfum. Farið er yfir spennu- og afltöp við flutning á 
raforku og hvernig því er haldið í lágmarki. Hvernig spennar virka, töpin í þeim og hvernig viðnám handan við 
spenninn breytist. 

 
Lesefni: Theodore Wildi, Electrical Machines, Drives, and Power Systems, 6. útgáfa.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Á önninni verða heimadæmi, verklegar æfingar í hópum 
og hlutapróf. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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VT REG1003   REGLUNARFRÆÐI      6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT, RT. 
Undanfarar:    Stærðfræði III (AT STÆ3003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku. Verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Í lok námskeiðsins skal nemandi hafa grundvallarþekkingu á eiginleikum sjálfvirkra stýrikerfa með 
bakverkun og hvernig byggja skuli upp stærðfræðileg líkön af slíkum kerfum, bæði á grundvelli fræða og mælinga. 
Nemandi skal hafa öðlast færni í að hanna stýringu fyrir kerfi með bakverkun sem gefur viðunandi svörun í tíma og 
rúmi. 

Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 
• Hvernig sjálfvirk stýrikerfi með bakverkun eru upp byggð og virka til að ná settu marki. 
• Mismunandi stýri- og reglunarkerfum og kunni helstu reikni- og hönnunaraðferðir. 
• Laplace vörpunum og hvernig stærðfræðileg líkön af kerfum eru sett fram í formi línulegra diffurjafna og 

yfirfærslufalla. 
• Stöðugleika og hvernig hafa má áhrif á hann með því að beita stýringum með bakverkun. 
• Virkni og eiginleikum P,PI,PD og PID regla og áhrifum þeirra á skekkjur og stöðugleika. 
• Notkun reglna í iðnaðarferlum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Ákvarða helstu eiginleika línulegra reglunarkerfa út frá yfirfærsluföllum á Laplaceformi. 
• Reikna út svörun kerfa við algengum prófunarmerkjum og ytri truflunum. 
• Nota Matlab /Simulink við hermun og hönnun reglunarkerfa. 
• Teikna rótarferla og hafi skilning á merkingu þeirra. 
• Beita viðurkenndum aðferðum til að hanna stýri- og reglunarkerfi með bakverkun. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Skilja hvernig stærðfræðileg líkön eru kvörðuð með tilraunum, mælingum og gagnaúrvinnslu. 
• Hanna og kvarða stýringu með afturverkun fyrir einfalt kerfi. 
• Taka þátt í hönnun flóknari stýri- og reglunarkerfa undir leiðsögn reyndari aðila og vera virkur í slíku verkefni. 

 
Lýsing: Lögð er áhersla á grundvallaratriði reglunartækninnar, notkun hennar í nútíma iðnaði og hvers konar 

tæknibúnaði og hönnun reglunarkerfa. Hefðbundnar reglunaraðferðir og uppbyggingu regla þá sérstaklega 
PID reglun. Laplace vörpun. Ákvörðun yfirfærslufalla. Almennt um stýrikerfi með afturverkun með einu 
innmerki og einu útmerki. Reiknireglur og blokkrit. Hermun á reglunarkerfum með MATLAB og Simulink. 
Eiginleikar reglunarkerfa. Truflanadeyfing. Tímasvörun, tíðnisvörun og stöðugleiki kerfa. Mismunandi 
reglunaraðferðir, þar með talið P, PD, PI og PID reglar. Rótarferlar og stöðugleiki. Tíðnisvörun og Bode myndir.  
Áhersla er lögð á að nemendur fái reynslu í virkni raunverulegra reglunarkerfa í gegnum verkefnavinnu. 

 
Lesefni: Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 13. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT SOS1003   STRAUMFRÆÐI OG STRAUMVÉLAR    6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í fyrsta sinn haustönn 2023. 
Undanfarar:     
Skipulag:    Kennt í 12 vikur:  
Umsjónarkennari:   Jens Arnljótsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Námskeiðalýsing í vinnslu. 
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VT STR1003   STRAUMVÉLAR        6 ECTS  
  
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í síðasta sinn haust 2022. 
Undanfarar:    Straum- og varmaflutningsfræði (VT STV1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:   Jens Arnljótsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að loknu þessu námskeiði á nemandi að hafa þekkingu á:  

• Jöfnu Eulers fyrir straumvélar. 
• Virkni straumvéla. 
• Samverkan dælu og pípukerfis. 
• Loftaflfræði blaðprófíla. 

 
 Leikni: Að loknu þessu námskeiði á nemandi að hafa leikni í: 

• Gera frumhönnun á miðflóttaafsdælum. 
• Velja miðflóttaafsdælur. 
• Hanna dælukerfi. 
• Reikna vatnsafslhverfla. 
• Velja vatnsaflhverfla. 

 
Hæfni: Að loknu þessu námskeiði á nemandi að hafa hæfni: 

• Til að skilja virkni og gerðir straumvéla. 
• Til að forhanna og skilja straumvélar. 

 
Lýsing: Grunnlögmál straumvéla. Jafna Eulers fyrir straumvélar. Hraðamyndir. Afl-, streymis- og þrýstingsstuðlar. 

Kennilínur. Eðlishraði. Eðlisþvermál. Nýtni. Cordier graf. Miðfóttaaflsdælur, Skrið. Kavitasjón. Hönnun á 
dælum. Samverkan dælu og pípukerfis. Val á dælum. Loftaflfræði blaðprófíla. Pelton, Francis og Kaplan 
hverflar. Vindhverflar. Dæmaæfingar, skiladæmi, verklegar tilraunir.  

 
Lesefni: Frank M. White, Fluid Mechanics, 7. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Fyrirlestrar, dæmatímar, og verklegar æfingar. 
Námsmat: Mat á verkefnum gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT STV1003    STRAUM- OG VARMAFLUTNINGSFRÆÐI    6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í síðasta sinn vor 2022. 
Undanfarar:    Varmafræði (VT VAR1013). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk þess verklegar æfingar. 

Straumfræði er kennd í 8 vikur og Varmaflutningsfræði í 4 vikur. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Í lok þessa námskeiðs eiga nemendur að hafa þekkingu á: 
•  varðveislulögmálum massa, skriðþunga og orku á lokað kerfi 
•  Bernoulli jöfnunni og vélrænu orkujafnvægi á kerfi 
•   einingalausum stærðum til að leysa straumfræði og varmaflutningsvandamál 
•    þrýstitöpum í pípukerfum og mismundandi streymisástandi 
•    helstu jöfnum fyrir varmaleiðni, varmaburð og varmageislun 
•    varmaskiptum 
 
Leikni:  Í lok þessa námskeiðs eiga nemendur að hafa leikni í að: 
•    leysa vandamál sem tengjast vökvastöðufræði, uppdrifskröftum og þrýstingi á hluti umluktir af vökva 
•    beita varðveislulögmálum massa, skriðþunga og orku á lokað kerfi 
•    beita Bernoulli jöfnu og vélrænu orkujafnvægi á kerfi 
•    ákvarða og nota viðeigandi einingalausar stærðir til að leysa straumfræði og varmaflutningsvandamál 
•    ákvarða þrýstitöp í pípukerfum og ákvarðað streymisástand 
•    geti leyst einvíð stöðug og tímaháð varmaleiðnivandamál 
•    kunna að greina nýtni og afköst varmaskipta 
 
Hæfni: Í lok þessa námskeiðs hafa nemendur: 
•    öðlast hæfni til að hanna einföld pípukerfi 
•    öðlast hæfni til að forhanna einfalda varmaskipta  
•    öðlast hæfni til að setja upp og framkvæma einfaldar tilraunir í straumfræði og varmaflutningsfræði 
 
Lýsing: Í þessum tvískipta áfanga er á fyrri 8 vikum farið í straumfræði þar sem skoðaðir eru eðliseiginleikar vökva, 

vökvastöðufræði, varðveislulögmálin á heildisformi, pípustreymi, straummótstaða og jaðarlag. Í seinni 4 
vikunum er farið í undirstöðuatriði varmaflutningsfræði, sem eru varmaleiðni í einni vídd, varmaburður, 
varmageislun og varmaskiptar. Í námskeiðinu eru dæmaæfingar, skiladæmi og verklegar tilraunir.  

 
Lesefni: White. Fluid Mechanics, 7.útgáfa. Incropera, DeWitt, et al. Foundations of Heat Transfer, 6. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Verklegar æfingar (20%): Nemendur vinna í hópum og gera nokkrar verklegar æfingar. Hver hópur skilar 
sameiginlegri skýrslu úr hvorri tilraun. Mætingarskylda og skil á skýrslum er 100% til þess að öðlast próftökurétt.  
Tungumál: Íslenska. 
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VT STV1013   VARMAFLUTNINGS- OG STRAUMFRÆÐI   6 ECTS 
 
Ár:    2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. Kennt í fyrsta sinn vor 2023. 
Undanfarar:    Varmafræði (VT VAR1013). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 dæmatímar á viku, auk þess verklegar 

æfingar.  
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 
 
Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni á sviði 
straumfræði og varmaflutnings: 
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Varðveislulögmálum massa, skriðþunga og orku í lokuðu kerfi. 
• Bernoulli jöfnunni og vélrænu orkujafnvægi á kerfi. 
• Einingalausum stærðum til að leysa straumfræði og varmaflutningsvandamál. 
• Þrýstitöpum í pípukerfum og mismundandi streymisástandi. 
• Kraftverkun á hluti við ytra flæði. 
• Helstu jöfnum fyrir varmaleiðni, varmaburð og varmageislun. 
• Virkni og eðli varmaskipta. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Leysa vandamál sem tengjast vökvastöðufræði, uppdrifskröftum og þrýstingi á hluti umluktir af vökva. 
• Beita varðveislulögmálum massa, skriðþunga og orku á lokað kerfi. 
• Beita Bernoulli jöfnu og vélrænu orkujafnvægi á kerfi. 
• Ákvarða og nota viðeigandi einingalausar stærðir til að leysa straumfræði og varmaflutningsvandamál. 
• Ákvarða þrýstitöp í pípum og streymisástand. 
• Geti leyst einvíð stöðug og tímaháð varmaleiðnivandamál. 
• Kunna að greina nýtni og afköst varmaskipta. 

 
Hæfni: Að nemandi öðlist: 

• Hæfni til að hanna einföld pípukerfi. 
• Hæfni til að forhanna einfalda varmaskipta. 
• Hæfni til að setja upp og framkvæma einfaldar tilraunir í straumfræði og varmaflutningsfræði. 

 
Lýsing: Undirstöðuatriði straumfræði þar sem skoðaðir eru eðliseiginleikar vökva, vökvastöðufræði, 

varðveislulögmálin á heildisformi, pípustreymi, straummótstaða og jaðarlag. 
Undirstöðuatriði varmaflutningsfræði, sem eru varmaleiðni í einni vídd, þvingaður og náttúrulegur 
varmaburður, varmageislun og varmaskiptar. Í námskeiðinu eru dæmaæfingar, skiladæmi og verklegar 
tilraunir.  

 
Lesefni: Cengel, Cimbala & Turner, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk þess verklegar æfingar.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT STÝ1003   STÝRITÆKNI       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Straum- og varmaflutningsfræði (VT STV1003)/Varmaflutnings- og straumfræði 

(VT STV1013), Stærðfræði og Matlab (AT STM1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. Fyrirlestrar, dæmatímar og 

verkefnavinna. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu þá er stefnt að því að nemandi geti hermt og hannað búnað þar sem aflliðir 
(mekanismar), vökva- , loft og rafmagnskerfi vinna saman og notað við það hönnunarhugbúnað. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Hvernig setja upp stærðfræðilegt hreyfilíkan fyrir tvívíða aflliði með einni frelsisgráðu á fylkjaformi og leyst 
með tilliti til stöðu, hraða og hröðunar. 

• Virkni helstu hluta vökvastýribúnaðar og þekki kosti og galla slíks búnaðar í samanburði við aðrar mögulegar 
stýriaðferðir. 

• Virkni helstu íhluta loftstýribúnaðar og þekki kosti og galla slíks búnaðar í samanburði við aðrar mögulegar 
stýriaðferðir. 

• Hvernig vökva, loft og rafstýrikerfi geta verkað saman í einni heild við stýringu og hreyfingu á vélrænum 
búnaði. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Nota reiknihugbúnað svo sem Matlab/Mathcad til að leysa ólínulegar hreyfijöfnur á fylkjaformi og sett 
niðurstöður fram á skíran hátt. 

• Nota algengan hönnunarhugbúnað s.s. ANSYS/Inventor/SolidWorks til að framkvæma dynamiska 
hreyfigreiningu á vélbúnaði. 

• Stærðarákvarða helstu hluta vökvastýriskerfis (dælur, forðabúr, tjakka, mótora og lagnir) út frá afl - og 
hreyfigreiningu þess búnaðar sem á að stýra. 

• Finna afl- og þrýstitöp í vökvakerfum og geti gert sér grein fyrir áhrifum mismunandi stýriaðferða á heildar 
nýtni vökvakerfa. 

• Stærðarákvarða einfalt loftstýrikerfi út frá virkni, álagi og aflþörf. 
• Hanna einfalda vélræna sekvensstýringu fyrir loft- og/eða vökvakerfi og geta sannreynt virkni hennar með 

prófun og hermun. 
 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni:  

• Í hönnun vélrænna stýringa og náð færni í að beita þeim á hagnýt hönnunarverkefni. 
 
Lýsing: Aflliðir. Hermun á hreyfingu aflliða (mekanisma) með aðstoð tölvu. FEM og CAD forrit notað við hreyfi og 

virkni hermun. Vökvaþrýstikerfi, loftþrýstikerfi, vökva og loftstýringar. Aflgjafar, drifbúnaður, færibönd, 
flutningakerfi. Hönnun og hermun búnaðar þar sem aflliðir, vökva, loft og rafmagnskerfi vinna saman í einni 
heild og stýringar á slíkum búnaði. (vökva-, loft- eða rafmagnsstýring). FluidSim forritið notað við hönnun og 
hermun vökva, loft og rafstýringa. Dæmi um slíkan búnað: Fiskvinnsluvélar, efnismeðhöndlun í iðnaði, 
landbúnaðarvélar. Nemendur vinna saman í hópum að hönnunar og greiningaverkefnum. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir í viku. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefnavinna. 
Námsmat: Mat á verkefnum gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT SVF1003   SVEIFLUFRÆÐI       6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:  Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Stærðfræði II (AT STÆ2003), Hreyfiaflfræði 

(VT AFL1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar á viku, 2 verkefnatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins er ætlast til að nemandi þekki til eðli sveiflna í vélrænum búnaði og 
afleiðingum þeirra. Ætlast er til að nemandi geti stillt upp og leyst grunn jöfnur fyrir sveifluhætti og tíðni, bæði með 
handreikningum og með reiknihugbúnaði. 
 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Frjálsum, deyfðum og drifnum sveiflum. 
• Eigntíðni í kerfum með einni frelsisgráðu. 
• Hvernig kraftverkun verður á milli tveggja samtengdra hluta sem sveiflast. 
• Verkun hreifanlegrar undirstöðu og snúningshjámiðju á hlut. 
• Sveiflum í kerfum með tveim eða fleiri frelsisgráðum. 
• Lagrange jöfnum. 
• Vélrænanum sveiflum í fjaðrandi efni. 
• Sveifluháttum vélahluta. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að:  

• Finna helstu kennistærðir fyrir sveiflur með því að nota krafta – orkuaðferðir. 
• Finna sveiflutíðnir sem eigingildi og eiginvektora fyrir stífnifylki.  
• Nota tvinntölur til að greina sveifluhætti og dempun. 
• Nota upphafsgildi til að finna tímasvörun. 
• Sveiflugreina flókin sveiflutilvik með hugbúnaði(MATLAB). 
• Nota tölvuforrit (ANSYS/MATLAB) til að sveiflugreina vélarhluti. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Skilja fjölvíddar einkenni sveifluhátta og samverkun þeirra. 
• Ákvarða flókin sveiflutilvik með einföldum módelum. 
• Meta ásættanlegar sveiflur í vélbúnaði. 
• Hanna dempara til að draga úr sveiflum.  
• Gera mælingar og greiningar á sveiflum í vélbúnaði.  
• Beita þrívíddar FEM aðferðum til að sveiflugreina flókna vélarhluti. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað um frjálsar, deyfðar og drifnar sveiflur í línulegum kerfum. Einnig sveiflur í ólínulegum 

kerfum. Sveiflur í kerfum með tveim eða fleiri frelsisgráðum. Aðferðir við að draga úr truflunum og titringi 
vegna sveiflna. Áraunir vegna sveiflna. Mæling og greining á vélrænum titringi. Notkun á MATLAB og ANSYS 
Workbench til sveiflugreiningar á vélarhlutum. 

 
Lesefni: Daniel J. Inman, Engineering Vibration. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT VAR1013   VARMAFRÆÐI I       6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT.  
Undanfarar:    Stærðfræði og Matlab (AT STM1003), Eðlisfræði I (AT EÐL1003).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:   Jens Arnljótsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi að hafi þekkingu á: 

• Lögmálum og hugtökum varmafræðinnar. 
• Adíabatískum ferlum, kjörgasi og jöfnum því tengdu. 
• Uppbyggingu Carnot hringsins. 
• Lögmáli Clausiusar og Kelvin Planks. 
• Viðsnúanlegum og óviðsnúanlegum ferlum. 
• Skilgreiningu á Exergy (Íðorku). 

 
Leikni: Að nemandi að hafi leikni í að: 

• Finna varmafræðilega eiginleika hreinna efna og tvífasa miðla og beita þeim á varmafræðileg kerfi. 
• Teikna upp varmafræðilega ferla í p-v, t-v, og t-s rit. 
• Reikna varmaferla í opnum og lokuðum kerfum. 
• Reikna entrópíu breytingu og entrópíu framleiðslu í varmafræðilegum kerfum. 
• Reikna ísentrópíska nýtni fyrir dælur, þjöppur og túrbínur. 

 
Hæfni: Að nemandi að hafi hæfni til að: 

• Varmagreina einföld orkukerfi. 
 
Lýsing: Kennd verða undirstöðuhugtök varmafræðinar. 1. lögmál varmafræðinnar, vinna, varmi, varmaflutningur og 

nýtni. Varmafræðileg kerfi og ástandsbreytur. Varmafræðilegir eiginleikar hreinna efna, tvífasamiðlar og 
ástandsbreytingar þeirra. Kjörgas og jöfnur því tengdu. Varmafræðileg greining á lokuðum og opnum kerfum. 
Varmafræðilegir ferlar, viðsnúanlegir og óviðsnúanlegir. Carnot hringur, ójafna Clausiusar, 2. og 3. lögmál 
varmafræðinnar. Enrtópía. Ísentrópisk nýtni. Varmafræðilegir vinnuferlar. Skilgreining á exergí hugtakinu og 
greining á exergí. 

 
Lesefni: Moran og Sharpiro, Principles of Engineering Thermodynamics, 8. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

  



    

96 

VT VAR2013   VARMAFRÆÐI II      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:    Varmafræði I (VT VAR1013). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:   Jens Arnljótsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Uppbyggingu gufuaflsvirkjanna. 
• Rankine hringnum. 
• Virkni Otto og Díesel véla. 
• Aðalþáttum gashverfla (Brayton hringurinn). 
• Virkni kæli- og varmadælukerfa. 
• Skilgreiningu á röku lofti við mismunandi skilyrði. 

 
Leikni: Að nemandi að hafi leikni í: 

• Varmaaflsreikna gufuaflsvirkjanir. 
• Varmagreiningu á sprengivélum. 
• Varmareikna gashverfla.  
• Reikna samtvinnuð kerfi. 
• Varmagreiningu á kæli- og varmadælum. 
• Exergy greining (Íðorkugreining). 
• Reikna áhrif rakastig lofts í iðnaðarferlum. 

 
Hæfni: Að nemandi hafia hæfni til að: 

• Gera drög að varmafræðilegri greiningu á helstu þáttum innan orkugeirans. 
 
Lýsing: Farið verður í gegnum uppbyggingu gufuaflsvirkjanna, Rankine hringurinn vel greindur og athugað hvernig 

auka má nýtni hans með endurhitun og opnum og lokuðum fæðivatnshiturum. Einnig verður farið í gegnum 
varmagreiningu á sprengivélum. Otto, Diesel og Brayton vinnuhringir skoðaðir. Farið verður í varmagreiningu 
á gashverflum, millikæling, forhitun og endurhitun, bakvinnuhlutfal, nýtni. Samtvinnuð kerfi. Gerð verður 
varmaagreinig á kæli- og varmadælukefum og gerð grein fyrir uppbyggingu þeirra, yfirhitun, undirhitun, eins 
og tveggja þrepa kælikerfi, afkastastull og fl. Gerð verður íðorkugreining fyrir mismunandi kerfi. Að lokum 
verður fjallað um rakt loft, rakamagn, rakastig, daggarmark, loftælikerfi og kæliturna.  

 
Lesefni: Moran og Sharpiro, Principles of Engineering Thermodynamics, 8. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
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VT VHF1003   VÉLHLUTAFRÆÐI      6 ECTS 
 
Ár:     1. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:    Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs er ætlast til að nemandinn hafi góðan skilning á hönnun samsettra vélarhluta á 
grundvelli álagsgreiningu gagnvart stöðugu og breytilegu álagi með aðferðum vélhlutafræðinnar og aðstoð 
CAD forrita. Einnig hafi nemandi fengið hagnýta reynslu í hönnun og smíði vélhluta. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Helstu aðferðum til að finna leyfilegt álag á vélarhlut sem verður fyrir margvíðu stöðugu álagi og geti valið 
þær aðferðir sem henta miðað við efni og álagsgerð. 

• Notkun á hönnunarstuðlum og þekki hugtökin flotspenna, brotspenna og jafngildisálag. 
• Hvernig sveiflukennt álag verkar á vélarhlut og þekki hugtökin spennuhækkun, þreytuþol og þreytuþolsmörk. 
• Kraftverkun í boltasamsetningum við togálag, skerálag og sveiflukennt álag (þreytuálag). 
• Kraftverkun í suðusamsetningum við mismunandi álagsgerðir. 
• Eðli og virkni gorma og fjaðra. 
• Helstu gerðum af veltilegum (kúlu og keflalegur) og hvernig val á legum er framkvæmt út frá líftíma og álagi. 
• Hvernig reima og keðjudrif eru stærðarákvörðuð. 
• Virkni tengsla og hemla. 
• Eðli tanndrifa og hvernig lögun tanna eru ákvörðuð. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Hanna og smíða einfalda vélhluti á grunni álagsgreiningar og efnisvals. 
• Hanna og stærða ákvarða einfaldar suðu- og boltasamsetningar við stöðugt og breytilegt álag. 
• Velja staðlaða íhluti í aflflutningsbúnað s.s. legur, reimar, keðju- og tanndrif út frá stöðlum og upplýsingum 

framleiðenda. 
• Geti stærðarákvarðað hemla og tengsli út frá afl og kraftagreiningu. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Hanna vélbúnað og meta styrk og endingu út frá álagsgreiningu. 
• Nota tölvustudda hönnun til að meta styrk vélbúnaðar. 
• Geta smíðað einfalda frumgerð til að meta styrk og virkni. 
• Setja hönnunargögn (útreikninga og teikningar) fram á skilmerkilegan og vandaðan máta. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað um álags- og spennugreiningu vélhluta. Brotkenningar og jafngildisspennur. Styrk 

vélhluta undir stöðugu og breytilegu álagi (Þreytuþol). Hönnun á boltum og færsluskrúfum. 
Boltasamsetningar og suðusamsetningar. Hönnun á gormum og fjöðrum. Kúlu og keflalegur. Hemlar og 
tengsli. Gírar og gírhlutföll. Reimar og keðjur. Nemendur skila vikulegum skiladæmum og vinna saman í 
hópum að hönnunar- og smíðaverkefni. 

 
Lesefni: Shigley's Mechanical Engineering Design eftir Budynas og Nisbett. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Sex kennslustundir á viku. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska.  
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VT VHF2013   VÉLHLUTAHÖNNUN      6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið OVT. 
Undanfarar:    Vélhlutafræði I (VT VHF1003). 
Skipulag:    Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins mun nemandinn hafa öðlast þjálfun í smíði og hönnun samsettra vélhluta út 
frá álagsgreiningu, virkni, efnisvali og vali á stöðluðum íhlutum og nýtt sér þekkingu úr öðrum námskeiðum. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Helstu tækjum á nútíma vélsmíðaverkstæði, s.s. rennibekk, fræsara, CNC vélum og þekki öll öryggisatriði við 
vinnu við slík tæki. 

• Helstu gerðum af aflflutningsbúnaði, hemlum, tengslum og legum. Þessi þekking er að mestu fengin úr fyrri 
námskeiðum. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Að beita þrívíddar hönnunarforriti til hönnunar, álags og virkni greiningar. 
• Hönnun á reima og keðjudrifi út frá álags- og aflforsendum og geti valið stærðir á reimum og keðjum 

samkvæmt vörulistum framleiðenda. 
• Hönnun og smíði á hemlum og tengslum út frá afl og kraftagreiningu. 
• Stærðarákvörðun á öxlum og legum út frá aflflutningi. 
• Hönnun og smíði samsettra vélhluta.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni:  

• Til að hanna og smíða nothæfa frumgerð af vélbúnaði sem inniheldur aflyfirfærslu og nota til þess þekkingu úr 
öðrum námskeiðum. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu verður fjallað um notkun og stærðarákvörðun á legum, tannhjólum og gírum, reima- og 

keðjudrifum, bremsum og tengslum í raunverulegum vélbúnaði. Nemendur vinna saman í hópum að 
hönnunar- og smíðaverkefni þar sem nota skal þá íhluti sem fjallað er um í námskeiðinu. 

 
Lesefni: Budynas, Nisbitt, Shigley‘s Mechanical Engineering Design, 10. útgáfa. H. E. Krex, Maskin Ståbi 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar, hönnunar og smíðaverkefni. 
Námsmat: Verklegar æfingar/smíðaverkefni 60%. Einstaklingsmat á virkni og frammistöðu 40%. 
Tungumál: Íslenska. 
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NÁMSKEIÐ ANNARRA NÁMSBRAUTA ITD: 

*BF BRU1001   BRUNAÞOL BYGGINGA    2 ECTS – VAL BT 
https://www.ru.is/media/tvd/skjol/Kennsluskra-byggingafraedi-november-2021.pdf 

*RI RLH1003   RAFLAGNAHÖNNUN (HÁSPENNA)  6 ECTS – RT 
https://www.ru.is/media/idnfraedi/Kennsluskra-idnfraedi-2021_drog_nov-2021_VJ-3-.pdf  

*VI TEI2013   TÖLVUSTUDD HÖNNUN   6 ECTS – VT 
https://www.ru.is/media/idnfraedi/Kennsluskra-idnfraedi-2021_drog_nov-2021_VJ-3-.pdf 

 
NÁMSKEIÐ ANNARRA DEILDA: 
Verkfræðideild: https://www.ru.is/media/vfd/Kennsluskra-BSc-verkfraedi-2020-2023-isl-290520.pdf  

*T-202-EÐL2   EÐLISFRÆÐI II     6 ECTS 

*T-201-FOR1   FORRITUN FYRIR VERKFRÆÐINEMA  6 ECTS 

*T-306-MERK   MERKI OG KERFI    6 ECTS 

*T-401-LISY   LÍNULEG KVIK KERFI    6 ECTS – VAL RT 

*T-411-MECH   MECHATRONICS (LÁGSPENNA)   6 ECTS 

*T-501-SUST   SJÁLFBÆRNI     6 ECTS – VAL RT 

*T-535-MECH   MECHATRONICS II    6 ECTS – VAL RT 

*T-509-RAFT   RAFEINDATÆKNI    6 ECTS – VAL RT 

*T-803-VERK   VERKEFNASTJ. & STEFNUM. ÁÆTLANAG.   8 ECTS – VAL RT 

*T-863-EIIP   ORKA Í IÐNAÐARFERLUM   8 ECTS – VAL RT+OVT 

 

*T-867-POSY   Rekstur raforkukerfa    8 ECTS – VAL RT 

Viðskiptadeild: https://www.ru.is/namid/kennsluskra/ 

*X-204-STOF   NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA  6 ECTS – ALLIR 

 
Tölvunarfræðideild: https://www.ru.is/namid/kennsluskra/ 

*T-201-GSKI   GAGNASKIPAN (LÁGSPENNA)    6 ECTS – RT 

 

 

 

 
 
 

https://www.ru.is/media/idnfraedi/Kennsluskra-idnfraedi-2021_drog_nov-2021_VJ-3-.pdf
https://www.ru.is/media/vfd/Kennsluskra-BSc-verkfraedi-2020-2023-isl-290520.pdf

