
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. 


