
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. 

 


