
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. 

 


