
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. 

 


