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ALMENNT UM BSc í TÆKNIFRÆÐI  -  210 ECTS 
 

Innan iðn- og tæknifræðideildar er boðið upp á tæknifræðinám til lokaprófs (BSc) í byggingartæknifræði, 

vél- og orkutæknifræði, og rafmagnstæknifræði. 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 nemendur vinni hagnýt, raunhæf verkefni sem byggja á þekkingu kennara úr 

atvinnulífinu. Langflestir kennaranna hafa mikla starfsreynslu við hönnun, framleiðslu eða framkvæmdir. 

Nemendur sem stunda nám í tæknifræði eru gjarnan iðnmenntaðir eða hafa verkþekkingu á fagsviðinu 

og námið byggir ofan á þann grunn. 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 eða sambærilegt próf. 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 á 

frumgreinasviði. Starfsreynsla á fagsviðinu er kostur og eru nemendur hvattir til að afla sér starfsreynslu 

í sumarleyfum ef þeir hafa hana ekki þegar þeir hefja nám. 

 

Nám til lokaprófs í tæknifræði BSc er 210 ECTS einingar og tekur 3,5 ár. Prófgráðan veitir mikil 

starfsréttindi miðað við lengd námsins og hljóta þeir sem henni ljúka staðfestingu iðnaðarráðuneytisins 

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. Í náminu er lögð mikil áhersla á raunhæf verkefni sem nemendur vinna í 

samstarfi við fyrirtæki og rannsóknarstofnanir. Lokaverkefni nemenda er 24 ECTS eininga hönnunar- 

og/eða rannsóknarverkefni sem þarf að byggja á faglegum og sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 

Í þessari kennsluskrá eru birtar lýsingar á námskeiðum sem 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/ 

  

Nánari upplýsingar sjá www.hr.is/tvd eða hafið samband við Hjördísi Láru Hreinsdóttur verkefnastjóra 

tæknifræðináms við tækni- og verkfræðideild HR tvd@ru.is  

  

https://www.ru.is/grunnnam/taeknifraedi/
http://www.hr.is/
mailto:tvd@ru.is
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BSc í RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐI  -  210 ECTS 
 

Rafmagnstæknifræði er spennandi og einkar víðfemt hátæknisvið sem spannar rafmagnsfræði, 

rafeindatækni, raforkufræði, fjarskiptatækni, stýritækni, tölvutækni, stóriðju og orkutækni á breiðum 

grundvelli. Starfssvið rafmagnstæknifræðinga er fjölbreytt, hvort heldur unnið er við hönnunarverkefni, 

framkvæmdir eða stjórnun og eftirlit. Störf rafmagnstæknifræðinga felast einkum í ráðgjöf, uppsetningu, 

skipulagi, hönnun og smíði raforkukerfa og rafeindabúnaðar. Rafmagnstæknifræðingar annast einnig 

eftirlit með verklegum framkvæmdum og framleiðslu, auk þess að gegna lykilhlutverkum í stóriðju og 

orkuiðnaði. Ör þróun er fyrirsjáanleg í faginu í nánustu framtíð, s.s. á sviði líftækni, sjálfvirkni og 

kraftrafeindatækni. 

 

Á 1.-6. önn taka nemendur 30 ECTS einingar á önn, yfirleitt eru það fimm námskeið, 6 ECTS einingar 

hvert.  Fjögur námskeið eru kennd fyrstu 12 vikur annarinnar og síðan er tveggja vikna próftímabil. Að 

prófum loknum tekur við þriggja vikna verklegt eða sérhæft námskeið, oft er um að ræða hagnýtt 

verkefni unnið í samstarfi við fyrirtæki. Á 6. og 7. önn taka nemendur valfög og gefst þeim þá kostur á 

nokkurri sérhæfingu. Í stað valnámskeiða getur nemandi valið að taka allt að 18 ECTS einingar í 

starfsnámi hjá verkfræðistofu eða fyrirtæki á fagsviðinu. Á 7. önn vinnur nemandinn að sérhæfðu 

lokaverkefni (24 ECTS) og tekur samhliða því eitt valnámskeið (6 ECTS).  Sérhæfingarsviðin eru tvö; 

sterkstraumur/raforka og veikstraumur/rafeindatækni. Til að útskrifast með sérhæfingarsvið (sterk- eða 

veikstraums) þarf nemandi að hafa lokið 3 valnámskeiðum ásamt lokaverkefni á því sviði. Hagnýtt 

verkefni, á 6. önn, RT HVR 4003, getur talist til námskeiðs á sérhæfingarsviði, háð samþykki 

umsjónarkennara. 

 
 

Námsbrautarstjóri í rafmagnstæknifræði er Guðmundur Kristjánsson. 
 
 

  



Námskeiðslýsingar í BSc rafmagnstæknifræði  
 
 

Námskeið á 1. námsári - Haustönn 
 
 

AT EÐL1003  EÐLISFRÆÐI      6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haust.   
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk viðtalstíma.   
   Verklegar æfingar. Vikuleg skilaverkefni. 
Umsjónarkennari:  Sigurður Ingi Erlingsson. 
Kennari:   Vilhelm Sigfús Sigmundsson (bóklegt); Andrei Manolescu (verklegt).  

Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu á nemandinn að þekkja hugtökin og geta leyst einföld verkefni tengd: 

• Hreyfingu í einn vídd og notkun vektora til að lýsa hreyfingu í fleiri víddum 
• Hreyfilögmálum Newtons, uppsetningu kraftamynda og liðun krafta í þætti 
• Hugtakinu vinna og hvernig það tengir saman hreyfiorku og stöðuorku 
• Varðveislu skriðþunga, atlagi og lýsingu einfaldra árekstra 
• Hreyfifræði snúnings, hverfiþunga og hverfitregðu 
• Stöðufræði og eiginleikum kyrrstæðra vökva og vökvastreymis 
• Frjálsum, dempuðum og þvinguðum sveiflum 
• Sambandi varma og hitastigs og einfalt varmaflæði 
• Framkvæmd mælinga, magnbundinni lýsingu á mælióvissum og skýrsluskrifum. 

 
Lýsing: Eðlisfræði er grunnur að hefðbundum greinum tæknifræðinnar. Í áfanganum er nemandinn þjálfaður í að 
lýsa einfaldri hreyfingu hluta og grunnatriðum varmafræði.  Lögð verður sérstök áhersla á skilning nemenda á 
hugtökum til að undirbúa þá undir frekara nám í tæknifræði. 
 
Lesefni: H. D. Young and R. A. Freedman, University Physics with Modern Physics. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk viðtalstíma. Verklegar æfingar. 
Vikuleg skilaverkefni. 
Námsmat: Þriggja klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 70% og standast þarf lokaprófið til að standast 
námskeiðið. Öll próf eru gagnalaus (fyrir utan formúlublað sem fylgir með) og einungis Casio FX-350 vasareiknir er 
leyfður í prófi. Bestu einkunn úr þremur hlutaprófum gildir 10%. Vikuleg skiladæmi, heimadæmaskil gilda 10%. 
Verklegar æfingar og skýrslur gilda 10%. Skila ber öllum skýrslum (úr þremur verklegum æfingum og einni 
heimatilraun) til að öðlast rétt til að taka lokapróf. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT STM 11003 STÆRÐFRÆÐI OG MATLAB   12 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir í tæknifræði. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur 
Umsjónarkennari:  Hlynur Arnórsson. 
Kennari:   Hlynur Arnórsson. 
 
Lærdómsviðmið: 
Þekking: Stefnt er að því að nemendur geti: 

- Framkvæmt undirstöðu atriði í Matlab og Geogebru.  Þekki valdar setningar úr 1.Bók Evklíðs.  

Geti reiknað með hringfara og réttskeið, hæðir og hæðapunkt, massamiðju, umhring og innhring 

þríhyrnings.  Átti sig á mun á ræðum tölum og óræðum tölum. Rauntölum og tvinntölum.   

- Þekki reglu Þalesar um tvöföldun horns og unnið með ræða stiku hrings.  Þekki undirstöðu reglur 

úr Evklíðskri rúmfræði, frumsendurnar 5 og skilyrði fyrir samsömun.  Tvíliðuformúlan (x+y)^n. 

  Leikni:  Stefnt er að því að nemendur geti: 
- Leyst einfaldar jöfnur þ.m.t annars stigs jöfnur.  

- beitt fyrir sig hornaföllum í rúmfræðireikningum 

- unnið með vigra, innfeldi og ákveður (dot og det). 

- beitt fyrir sig tvinntölum, í skilningi vigra. 

- unnið með skauthnit. 

- notað Matlab sér til gagns í almennum verkfræðilegum verkefnum 

- stikað föll og ferla og teiknað í Matlab og Geogebru. 

  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, valdar rúmfræðisetningar úr 1.Bók Evklíð 
þ.m.t. Regla Þalesar og Regla Pýþagórasar.   Einfaldar runur og raðir. Undirstöðuatriði í Matlab, Unnið í 
Geogebru.  Nemendur læra að nota ritvinnsluforritið LaTeX. 

Lesefni: Efni frá kennara 
Námsmat: 10%: 6 heimadæmaskil;  20%: 3 hlutapróf á önninni, 2 bestu gilda;  30%: 1 stærra 
forritunarverkefni;  40%: Lokapróf. Standast verður lokaprófið. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT HUG1001  HUGMYNDAVINNA      1 ECTS  
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haust.   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 3 daga í september; síðdegis á miðvikudegi, og síðan allan daginn  
    fimmtudag og föstudag. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson og Aldís Ingimarsdóttir   
Kennari:    Guðmundur Kristjánsson, Aldís Ingimarsdóttir o.fl. 
 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu er stefnt að því að nemandi  

• hafi kynnst hópvinnu og skilji mikilvægi samvinnu og fjölbreytni hóps.  

• hafi kynnst aðstæðum þar sem ákvarðanir og skipulag byggja á óljósum upplýsingum.  

• hafi kynnst fjölbreytni í kynningu niðurstaðna. 
 

Lýsing: Námskeiðið byggist á hópvinnu þar sem nemendur á fyrsta námsári í BSc verkfræði, BSc tæknifræði og BSc 
íþróttafræði vinna í þrjá daga að hugmyndum að lausn á raunhæfu verkefni sem lagt er fyrir þá. Nemandi þarf að 
hafa lokið námskeiðinu áður en hann fer upp á þriðja námsár. 
 
Lesefni: Efni frá kennurum. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 3 daga í september; síðdegis á miðvikudegi, og síðan allan daginn fimmtudag og 
föstudag. Kennarar flytja stuttar kynningar m.a. um hópvinnu, vinnulag og mismunandi leiðir til að kynna úrlausnir 
verkefna. Nemendur vinna í 5-6 manna hópum undir leiðsögn kennara.  
Námsmat: Lokaeinkunn er „staðið“ eða „fall“, og byggist matið á virkri þátttöku nemandans í námskeiðinu. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT TÆK 1002 INNGANGUR AÐ TÆKNIFRÆÐI  5 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haust. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson og Aldís Ingimarsdóttir   
Kennari:   Guðmundur Kristjánsson, Aldís Ingimarsdóttir o.fl. 
 
Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandi að:  

• hafa kynnst skipulagðri hugmyndavinnu („brainstorming“) 
• geta notað hönnunarhugbúnað, s.s. Inventor eða Revit, við teikningu og hönnun 
• hafa kynnst hönnunarhugbúnaðinum AutoCAD 
• hafa kynnst góðum venjum við framsetningu teikninga 
• þekkja verkfræðileg vinnubrögð við lausn verkefna og verkefnastjórn 
• geta haldið vinnubók samkvæmt góðum venjum 
• hafa kynnst og unnið að lausn á verkefni á sínu fagsviði 
• hafa þjálfast í hópvinnu og skilja mikilvægi samvinnu og fjölbreytni hóps 
• geta tekið rökstudda afstöðu til lausna á vandamálum og lagt til lausnir 
• hafa kynnst mismunandi aðferðum við að kynna niðurstöður, s.s. með stuttu erindi, 

veggspjaldi, stuttmynd og líkani 
• hafa kynnst siðferðilegum spurningum við verkfræðilegar lausnir. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu vinna nemendur á fyrsta námsári í BSc tæknifræði vinna að lausn á raunhæfu verkefni í þrjár 
vikur. Í námskeiðinu er lögð áhersla á skipulagðar aðferðir við hugmyndavinnu, hópvinnu, tölvustudda teikningu 
og hönnun, verkefnastjórnun og mismunandi möguleika við að kynna niðurstöður verkefna. 
 
Lesefni: Efni frá kennara. 
Kennsluaðferðir:  Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar og verkefnavinna, bæði 
einstaklings- og hópverkefni. Teymisvinna í 5-6 manna hópum undir leiðsögn kennara. 
Námsmat: Til að standast námskeiðið þarf að ljúka öllum eftirfarandi fjórum þáttum á fullnægjandi hátt. 

• Tölvustudd teikning: Skil (einstaklingsverkefni): hver nemandi á að skila öllum fjórum skilaverkefnunum 
unnum á fullnægjandi hátt. Ef nemandi skilar aðeins 3 verkefnum  þá getur hann óskað eftir að fá að taka 
próf til að fá staðið í þessum þætti (próf í lok CAD-vikunnar úr öllu námsefninu). 

• Þátttaka í fyrirlestrum og kynningum: Nemandi á að taka virkan þátt í öllu námskeiðinu og í hópavinnu. 
Skyldumæting að hluta, nánar tilkynnt í upphafi námskeiðsins. 

• Fyrri kynningin, í lok fyrstu kennsluviku: Kynna verkefnið í kennslustofu – allir í hópnum eiga að vera 
tilbúnir að kynna, og því er skyldumæting. Skil (hópverkefni): skilgreining á verkefninu (einblöðungur á pdf 
sniði inn á Canvas). 

• Seinni kynningin, í lok námskeiðs: Kynna verkefnið í Sólinni – allir eiga að mæta og hópurinn skiptir með 
sér verkum. Skil (hópverkefni): dagbók, stuttmynd og veggspjald/kynningarbás 

Tungumál: Íslenska. 
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RT STA1003  STAFRÆN TÆKNI    6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
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:   Baldur Þorgilsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

• fái góða innsýn og þekkingu á stafrænum rásum og íhlutum þeirra. 

• geti hannað og smíðað einfaldan stafrænan búnað. 

• kunni skil á hvernig örtölvur og ýmis jaðartæki virka. 

• geti nýtt sér örtölvu við hönnun stafrænna tækja. 
Lýsing: 

• Undirstöðuatriði transistora, bipolar og Mosfeet transistorar 

• Talnakerfi og kóðar. Rökrásafjölskyldur, TTL og CMOS. 

• Hönnun rökrása með notkun Boolean Stærðfræði og Karnaugh töflum. 

• Kóðarar, afkóðarar, Multiplexer, Demultiplexer. 

• Lásar, Flip-flops, Timers. Teljarar, Skiptigisti. 

• Söfnun gagna, Analog/Digital og Digital/Analog breytar. 

• Stýriörgjörvar við lausn verkefna í stafrænni tækni. 

• Verklegar æfingar með stýriörgjörvum og forritun þeirra 
 
Lesefni: Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 11th edition, global edition, 2015. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, Heimaverkefni, Dæmatímar, Verklegar æfingar, stöðupróf. 
Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 75% og skilaverkefni þ.e. heimadæmi og  verklegar æfingar og skýrslur gilda 
25%. 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. 
Tungumál: Íslenska. 
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Námskeið á 1. námsári  -  Vorönn 
 
 

RT EÐL2003  EÐLISFRÆÐI II    6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:    Eðlisfræði I (AT EÐL1003) 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku, auk verklegra æfinga. Ekki kennt á vorönn 2018, 
   nemendur taka T-202-EDL2 Eðlisfræði II í staðinn. 
Umsjónarkennari:  Sigurður Ingi Erlingsson. 
Kennari:   NN. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu á nemandinn að þekkja hugtökin og geta leyst einföld verkefni tengd:  

• Eiginleikum rafhleðslna og lögmáli Coulombs  

• Rafflæði og notkun lögmáls Gauss við reikning á rafsviðum  

• Rafmætti, rýmd, þéttum, og eiginleikum rafsvara  

• Rafstraumi, viðnámi, íspennu, innra viðnámi og lögmáli Ohms  

• Hleðsla og afhleðsla þétta  

• Segulsviði, segulkrafti og uppsprettum segulsviðs  

• Lögmáli Faraday´s, víxlspani, sjálfspani og spólum  

• Jöfnum Maxwells og rafsegulbylgjum  

• Framkvæmd mælinga, magnbundinni lýsingu, mælióvissum og skýrsluskrifum.  
 

Lýsing: Rafeinda- og fjarskiptatækni byggja á eiginleikum rafhleðslna og hvernig þær víxlverka við rafsvið og 
segulsvið. Í þessu námskeiði er farið í grunneiginleika rafhleðslna, rafsviðs, rafstraums og segulsviðs. Fjallað verður 
um tengsl þessara hugtaka og hvernig hægt er nota þau til að reikna ýmsa eiginleika rafkerfa og þannig undirbúa 
nemendur undir frekara nám í rafmagnstæknifræði. 
 
Lesefni: H.D. Young and R.A: Freedman, Univerisity Physics with Modern Physics. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat: Þriggja klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 70% og standast þarf lokaprófið. Öll próf eru gagnalaus 
(fyrir utan formúlublað sem fylgir með) og einungis Casio FX-350 vasareiknir er leyfður í prófi. Bestu einkunn úr 
þremur hlutaprófum gildir 10% og heimadæmaskil gilda 10%. Verklegar æfingar og skýrslur gilda 10%. Skila ber 
öllum skýrslum (úr þremur verklegum æfingum og einni heimatilraun) til að öðlast rétt til að taka lokapróf. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAS1003  GREINING RAFRÁSA     6 ECTS  
  

Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirrlestrar og 2 dæmatímar á viku, auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson 
Kennari:   Jón Bjarnason. 
 
Lærdómsviðmið 

Þekking: Við lok námskeiðs á nemandinn að þekkja þessi grundvallaratriði rafmagnsfræðinnar: 

• frumstærðum línulegra rafrása 
• greiningu línulegra rafrása 
• lögmálum Ohms og Kirchoffs 
• rásagreiningaraðferðum:   

▪ fylkjalausnir möskvastrauma 
▪ fylkjalausnir hnútapunktaspenna 
▪ samlagningaraðferðinni 
▪ jafngildum aflgjöfum 
▪ Thévenins og Nortons 

• orkuvarðveislu í raf- og segulsviði 
• eiginleikum orkugegnandi (e. passive) íhluta í rafrásum 
• jafnstraumsrásum 
• riðstraumsrásum 
• tvinntölureikningum í riðstraumsrásum 

Leikni: Við lok námskeiðs á nemandinn að hafa leikni í að: 

• að leysa dæmi og verkefni úr ofantöldu námsefni sem nær meðal annars yfir: 

▪ jafngildisreikninga fyrir orkugegnandi (e. passive) íhluti í rað- og hliðtengingum 
▪ reikninga fyrir staum, spennu, viðnám, orku og afl í jafnstraumsrásum 
▪ reikninga fyrir staum, spennu, tvinnviðnám og fasvik í riðstraumsrásum  
▪ fjölbreyttar rásagreiningaraðferðir 
▪ notkun tölvustuddra og verklegra aðferða við rásagreiningu 

Hæfni: Við lok námskeiðs á nemandinn að hafa hæfni til að:  

• að skilja rafmagnsfræðileg viðfangsefni og úrlausnir þeim tengdum. 
• að setja fram rafmagnsfræðileg viðfangsefni og leysa 
• að ræða og útskýra rafmagnsfræðileg viðfangsefni 
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• og temji 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: Fyrirlestrar og dæmatímar ásamt verklegum æfingum. 
Námsmat:  Heimaverkefni 30 %,  Verklegar æfingar og skýrsla 30 %, skrifleg próf 40%. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR1013 RÓBÓTAR      6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Stafræn tækni (RT STA1003). 
Skipulag:   Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   Davíð Freyr Jónsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  
• kunni að sækja og nýta sér tæknilegar upplýsingar af internetinu um íhluti rafeindatækja.  
• öðlast færni í notkun mælitækja og smíði rafeindatækja.  
• geti teiknað rafeindarásir í prentrásaforriti og kunni að nota sérhæfan búnað við smíði á frumgerðum prentrása.  
• geti skrifað greinagóða skýrslu um verkefnið. 

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:  
Kennsluaðferðir: Stuttir fyrirlestrar, ráðgjöf og leiðbeiningar í verklegri kennslustofu. Nemendur vinna 
hönnunarverkefni. 
Námsmat: Munnleg vörn, skýrslugerð og mat á verkefninu gilda 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT STÆ2003 STÆRÐFRÆÐI II     6 ECTS  
 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vor. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði I (T-102-EDL1). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk viðtalstíma. 
Umsjónarkennari:  Hlynur Arnórsson. 
Kennari:   Hlynur Arnórsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu skulu nemendur:  
Þekking: 

• Kunna skila á undirstöðuatriðum í fylkjareikningi. 

• Hafa kynnst lausn á línulegum jöfnuhneppum Ax=b þar sem A er andhverfanlegt fylki. 

• Kunni skil á aðgerðum til að reikna ákveður, eigingildi og eiginvektora. 

• Línulega háðir og óháðir vigrar 

• Línuleg samantekt, hafi kynnst hugtökunum spannandi mengi, grunnur og víddir í Rn 

• Fylki og línuleg jöfnuhneppi. 

• Fylki á línustallagerð 

• Kunna skil á stikun einfaldra ferla, s.s. beinnar línu og hrings. 

• Þekkja uppsetningu á stöðuvigur agnar í rúminu, hraða, stefnuhraða og hröðun. 

• Kunna skil á bogalengd og ferilheildum. 

• Þekki hlutafleiður, stefnuafleiður, heildarafleiður, keðjuregluna, snertiplan og útgildi falla af fleiri 
breytistærðum. 

• Þekkja heildi í 2 víddum í kartesískum- og pólhnitum. 

• Þekki hvernig tákna megi punkt í þrívíðu rúmi með  kartesískum-,  kúlu- og sívalningshnitum. 

• Þekkja varðveitin vektorsvið, mætti og ferilheildi vektorsviðs. 

 

Leikni: 

• Geta leyst jöfnuhneppi Ax=b þar sem A er andhverfanlegt fylki. 

• Geta reiknað ákveður. 

• Geta fundið eigingildi og eiginvektora fyrir fylki. 

• Geti ákveðið hvort vigrar eru línulega háðir eða óháðir. 

• Hafi kynnst hugtökunum línuleg samantekt, spannandi mengi og grunnur. 

• Kunni helstu reikniaðgerðir á fylkjum. 

• Geti fundið lausn á línulegum jöfnuhneppum. 

• Geta stikað einfalda ferla. 

• Geta sett fram stöðuvigur agnar í rúminu og reiknað hraða hennar, stefnuhraða og hröðun. 

• Geta sett upp heildi til að reikna bogalengd og ferilheildi. 

• Geta fundið hlutafleiður og stefnuafleiður falla af fleiri breytistærðum og viti hvernig má túlka þær 
myndrænt. 

• Geta fundið línulega nálgun falla af fleiri breytistærðum. 

• Geta sett upp og leyst heildi í 2 víddum í kartesískum- og í pól-hnitum. 



11 

• Þekki hvernig tákna megi punkt í þrívíðu rúmi með  kartesískum-,  kúlu- og sívalningshnitum. 

• Geta metið hvort vektorsvið eru varðveitin og fundið mætti þeirra ef svo er. 

• Geta reiknað ferilheildi vektorsviðs. 
 

Hæfni:  Geta almennt beitt línulegri algebru og margvíðri stærðfræðigreiningu við úrlausn tæknilegra 
viðfangsefna.  

 

Lýsing: Vigrar og rúmfræði. Línuleg algebra: fylkjareikningur, jöfnuhneppi, ákveður, eigingildi, eiginvigrar. Stikun 
ferla. Stöðuvigur agnar í rúminu, hraði, stefnuhraði og hröðun. Bogalengd og ferilheildi. Föll af fleiri 
breytistærðum, hlutafleiður, stefnuafleiður, heildarafleiður, keðjureglan, línuleg nálgun, útgildi. Heildi í 2 víddum, 
pólhnit. Varðveitin vigursvið, mætti, flatarheildi vigursviðs.  
 
Lesefni: R.A. Adams, Calculus, A complete course, útgáfa 7 eða 8;  P.V. O‘Neil, Advanced Engineering 
Mathematics, 6. eða 7. útgáfa.  Samantekt á lesefni í fyrirlestrum frá kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk viðtalstíma þar sem nemendur 
geta fengið aðstoð við að leysa dæmi. Vikuleg skilaverkefni. 
Námsmat: Skriflegt próf 70%, skiladæmi 20%, hlutapróf 10%. Standast þarf skriflega prófið. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT AÐF1013   TÖLFRÆÐI OG AÐFERÐAFRÆÐI     6 ECTS  
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vor. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið. 
Undanfarar:    Stærðfræði I (AT STÆ1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 verkefnatímar í viku. 
Umsjónarkennari:   Hera Grímsdóttir. 
Kennari:    Hera Grímsdóttir. 

Lærdómsviðmið: Námskeiðinu er skipt í tvo hluta, um tölfræði og um aðferðafræði.  
 
Eftir að hafa lokið tölfræði-hluta námskeiðsins þá á nemandi að vera fær um að: 

• lýsa að hvaða marki úrtak getur lýst þýðinu 

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

• meta óvissur í mælingu og útskýra hvað hún merkir, bæði fyrir eina mælingu og endurteknar 

• reikna óvissu í falli af mörgum slembnum breytum 

• lýsa stuttlega normal, lognormal, tvíkosta og poisson líkindadreifingum 

• reikna öryggismörk fyrir meðaltöl stórra og lítilla úrtaka, og túlka mörkin 

• setja upp tölfræðipróf fyrir mismun tveggja úrtaka, og túlka niðurstöðuna 

• sett upp tölfræðipróf fyrir mismun paraðra mælinga, og túlka niðurstöðuna 

• reikna „bestu línu“ fyrir paraðar mælingar, og útskýra hvað er „best“ við þá línu 

• túlka óvissur í stuðlum bestu línu, og meta tölfræðilega tölugildi fylgnistuðulsins 

• nota hugbúnað, eins og Excel, við að reikna lýsandi tölfræði gagnasafns og bestu línu. 

Eftir að hafa lokið aðferðafræðihluta námskeiðsins þá á nemandi að vera fær um að: 

• lýsa og fylgja sígildri uppbyggingu rannsóknarritgerða (IMRaD)  

• setja fram heimildalista samkvæmt stöðlum, með áherslu á IEEE-staðalinn 

• rita stutta heimildaritgerð, meta gæði heimilda og nota gagnabanka 

• kynna heimildaritgerð í stuttum fyrirlestri. 

• skipuleggja einfalda rannsókn, framkvæma hana, gera grein fyrir henni samkvæmt IMRaD og kynna með 
veggspjaldi. 

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. 

• skipulagt verkefni eða rannsókn, unnið úr henni á skipulagðan hátt og gert grein fyrir niðurstöðum í 
ritgerð, í fyrirlestri og með veggspjaldi. 

 
Lesefni: William Navidi, Statistics for Engineers and Scientists. Ítarefni frá kennara og bókasafni HR. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 verkefnatímar í viku. Fyrirlestrar, verkefni, dæmi og 
kynningar. 
Námsmat: Lokaeinkunn byggist á 6 bútaprófum og skiladæmum aðra hverja viku í tölfræðihlutanum. Lokaeinkunn 
í aðferðafræðihlutanum byggist á nokkrum verkefnum. Dreifing einkunnar skiptist þannig:  
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• 66% Tölfræði (22% skiladæmi og 44% kaflapróf) 

• 34% Aðferðafræði (ritgerð, örkynning og plakat) 
Tungumál: Íslenska. 
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Námskeið á 2. námsári  -  Haustönn 
 
 

RT RAS2003  HÖNNUN RAFRÁSA    6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Greining rafrása (RT RAS1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 verkefnatímar á viku. Þrjár verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:  Slawomir Koziel. 
Kennari:   Slawomir Koziel. 
 
Lærdómsviðmið: Upon completing the course, the students should be able to: 
- Understand and utilize the concept of phasors and impedances 
- Carry out steady-state analysis of linear circuits 
- Understand and apply the concept of frequency responses and Bode plots 
- Design elementary passive and continous-time op-amp-RC active filters 
- Use simulation software for circuit analysis (here, MultiSim) 
- Apply the Laplace and Fourier transform for circuit analysis and design 
- Describe systems as two-port networks 
 
Lýsing: Analysis of circuits in frequency domain, frequency response, bode plots, filter circuits, Laplace and 
Fourier transforms and their applications, two-port networks. 
Topics covered: 1. Sinusoids and phasors (Chapter 9); 2. Sinusoidal steady-state analysis (Chapter 10); 3. 
Frequency response (Chapter 14); 4. Introduction to the Laplace transform (Chapter 15); 5. Applications of the 
Laplace transform (Chapter 16); 6. Fourier transform (Chapter 18); 7. Two-port networks (Chapter 19). 
  
Lesefni: C.K. Alexander, M.N.O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill, 5th edition preferred. 
Kennsluaðferðir: The course consists of: 1. Lectures (4 hours a week); 2. Problem solving sessions (2 hours a 
week); 3. Experimental work in the lab (3 labs × 2 hours in the semester).  The actual amount of lectures/problem-
solving sessions/labs may differ slightly from the listed above. 
Námsmat: Assignments 10%. Laboratory exercises 15%. Homework 10%. Quizzes 10%. Midterm exam 15%. 

Final exam 40%. See course website for further details. 
Tungumál: English. 
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RT MAL1003  MÆLITÆKNI    6 ECTS  
  
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið. 
Undanfarar:    Engir undanfarar.  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:   Baldur Þorgilsson. 
Kennari:     
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  
• 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.  
 
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. 
 
Lesefni: Efni sem kennari vísar á. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat:  Verklegar æfingar 30%; Lokaverkefni 30%; 3 klst. skriflegt próf gildir 40%. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT EXH1013  RAFSEGULFRÆÐI OG HÁLFLEIÐARAR  6 ECTS  
 

Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Eðlisfræði II (RT EÐL 2003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   
Kennari:    
 
Lærdómsviðmið: 
 
Við lok námskeiðs er ætlast til að nemendur séu kunnugir grundvallar hugmyndum í rafsegulfræði og 
rafsegulbylgjum, ásamt grunneiginleika hálfleiðara og nýtingu þeirra í nútímatækni. Einnig er ætlast til að 
nemendur hafi tileinkað sér færni í að leysa einföld vandamál tengd segulfræði og hálfleiðurum. Þeir eiga líka að 
hafa góðan grunn fyrir sérhæfðari námskeið í t.d. rafmagnsvéla, rafölum, háspennulínum og öðrum 
rafeindatækjum eða búnaði. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

• meira um rafstöðufræði og segulstöðufræði en í Eðlisfræði 2: ímyndaraðferð, rafsvarar og segulefni 

• tímaháð rafsegulsvið og jöfnur Maxwells 

• rafsegulbylgjur: útbreiðsla, flutningur, endurkast, skautun 

• rafsegulbylgjur í efni með tapi 

• háspennulínur 

• grunnatriði loftneta 

• grunnatriði hálfleiðara 

• inngangur að leysir 

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

• reikna rafsvið og segulsvið með vigurreikningum í þrívíðu rúmi og tvinntölum 

• reikna spanspennu eða spanstrauma í ýmsum tilfellum 

• reikna endurkast, gegnskin og deyfingarstuðull 

• reikna samviðnám rafmagnslína og í efni með tapi 

• geta framkvæmt ýmsar mælingar í tilraunastofu tengdu rafsegulfræði 

• geta notað tölvuhugbúnað til þess að greina og vinna mæld gögn. 
 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni til að: 

• skilja þrívíða eiginleika rafsegulsviðs. 

• skilja samband milli tímaháðra rafsviða og segulsviða 

• hafa yfirsýn yfir hin ýmsu form spanlögmála 

• geta framkvæmt greiningu á rafsegulsviði í meðfram háspennulínur 

• geta framkvæmt greiningu á rafsegulsviði sem loftnet gefur frá sér 

• notkun sólarsella sem orkugjafa í hagnýtum tilvikum 
 
Lesefni: Ulaby F.T. et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, verklegar æfingar og heimaverkefni. 
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Námsmat: Skriflegt lokapróf 55%. Hlutapróf 4x4%=16%. Verklegar æfingar 4x3%=12%. Vinnubók 5%. 
Heimaverkefni 12%. 
Tungumál: Enska. 
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AT STÆ 3003  STÆRFRÆÐI III    6 ECTS  
  
Ár:     2. ár. 
Önn:     Haust. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám,framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið. 
Undanfarar:    Stærðfræði I (AT STÆ1003), Stærðfræði II (AT STÆ2003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Hlynur Arnórsson. 
Kennari:    Hlynur Arnórsson. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking: 

• Þekkja almenna lausn á diffurjöfnu og sérlausn á upphafsgildisverkefni (U.G.V.) 

• Þekkja diffurjöfnur með aðskiljanlegar breytistærðir. 

• Þekkja fyrsta stigs línulegar diffurjöfnur. 

• Þekkja hugtakið Nákvæmar diffurjöfnur. 

• Þekkja grunnlausn fyrir 2. stigs diffurjöfnur með fastastuðlum og kunna að finna Wronski ákveðu. 

• Þekkja aðferð breytilegra stuðla og aðferð óákvarðaðra fasta. 

• Þekkja Laplace-ummyndun og hvernig má nota hana til að leysa U.G.V. 

• Þekkja Heaviside fallið og deltafall Diracs. 

• Þekkja Fourierraðir. 

• Hafa kynnst 1. stigs línuleg diffurjöfnuhneppum með rauntölu eigingildum. 

• Hafa kynnst hvernig breyta má n-ta stigs diffurjöfnu í 1. stigs diffurjöfnuhneppi. 

• Hafi séð lausn á hlutafleiðujöfnu, t.d. bylgjujöfnunni og varmaleiðnijöfnunni. 
Leikni: 

• Kunni að finna lausn á diffurjöfnu með aðskiljanlegar breytistærðir. 

• Kunni að finna lausn á 1. stigs línulegar diffurjöfnur. 

• Kunni að finna grunnlausn fyrir 2. stigs diffurjöfnur með fastastuðlum og nota Wronski ákveðu til að 
ákvarða hvort lausnir eru línulega óháðar. 

• Kunni að beyta aðferð breytilegra stuðla og aðferð óákvarðaðra fasta og geti metið í hvaða tilfellum á 
að nota aðferðirnar. 

• Geti leyst U.G.V með Laplace-ummyndun, hér undir U.G.V sem innihalda Heaviside fallið eða Deltafall 
Diracs. 

• Geti fundið Fourierröð, Sínus-fourierröð og Kósínus-fourierröð falls. 

• Geti fundið lausn á 1. stigs línulegu diffurjöfnuhneppi. 

• Geti breytt n-ta stigs diffurjöfnu í 1. stigs diffurjöfnuhneppi. 

• Hafi kynnst lausn á hlutafleiðujöfnum, t.d. bylgjujöfnunni og varmaleiðnijöfnunni. 
Hæfni:  

• Geti leyst diffurjöfnur fyrir einföld hreyfikerfi. 
 
Lýsing: Fyrsta stigs línulegar diffurjöfnur og diffurjöfnur með aðskiljanlegar breytistærðir. Annars stigs diffurjöfnur 
með fastastuðlum. Aðferð breytilegra stuðla og aðferð óákvarðaðra fasta. Laplace umformun, Heaviside fallið og 
Deltafall Diracs. Foursier- Sínus og Kósínusraðir. Fyrsta stigs línuleg diffurjöfnuhneppi. Hlutafleiðujöfnur. 
 
Lesefni: P.V. O‘Neil, Advanced Engineering Mathematics, 6. eða 7. útgáfa.  Fyrirlestrar frá kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. Vikuleg skilaverkefni. 
Námsmat: Skriflegt próf 60%, skiladæmi 30%, hlutapróf 10%. Standast þarf skriflega prófið. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT VST1003  VERKEFNASTJÓRNUN OG FRAMKVÆMDAFRÆÐI  6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haust.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjón:   Hera Grímsdóttir. 
Kennari:   Hektor Már Jóhannsson, Kristinn Alexandersson, Ólafur Hermannsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  

• fái góðan skilning á verkefnastjórnun, helstu kenningum og aðferðum sem þróaðar hafa verið á sviði 
verkefnastjórnunar.  

• öðlist góðan skilning á þætti verkefnavinnu og verkefnastjórnunar í rekstri fyrirtækja.  

• kynnist hugbúnaði og tækni sem nýta má við verkefnastjórnun.  

• kynnist hvernig verkefnastjórnun fer fram í íslenskum fyrirtækjum.  

• þekki hvernig útboðsgögn eru uppbyggð og kynnist mismunandi útboðsformum.  

• geti gert kostnaðaráætlanir og tilboð í hefðbundin verk.  

• kynnist grunnatriðum eftirlits með framkvæmdum og notkun gæðakerfa við framkvæmdir.  

• fá góðan skilning á framkvæmdafræði með vinnu í raunverkefni.  

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. 

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: 
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: Einstaklingsverkefni og/eða skyndipróf á kennslutíma gilda 30% af heildareinkunn. Fullunnið 
framkvæmdaverkefni ásamt munnlegri vörn þess gildir 70%. 
Tungumál: Íslenska. 
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Námskeið á 2. námsári  -  Vorönn 

 

T-201-GSKI  GAGNASKIPAN   6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:  Stýrt val í RT, nemendum ber að taka annaðhvort T-201-GSKI Gagnaskipan eða RI RLH  
  1003 Raflagnahönnun (geta tekið hitt námskeiðið sem val á 6. önn).   
  Námskeiðið er kennt í tölvunarfræðideild. 
Undanfarar:   Forritun (T-111-PROG). 
Skipulag:   Kennt í tölvunarfræðideild, sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Umsjónarkennari:  Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennari:   Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking (miðlun). Nemandinn geti: 

• Borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt. 

• Lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.  

• Lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar. 

• Lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits. 
Leikni (þjálfun). Nemandinn geti: 

• Skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: margvíð fylki, tengdir listar, 
staflar, biðraðir, tré og tætitöflur. 

• Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista. 

• Útfært einföld endurkvæm föll. 

• Hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli. 

• Skrifað forrit sem beitir erfðum til að leysa tiltekið vandamál. 

• Skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu. 

• Beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum. 

• Notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra. 
Hæfni (sköpun). Nemandinn geti: 

• Valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli. 

• Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt. 
 
Lýsing: Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré 
og tætitöflur.  Jafnframt er farið í  endurkvæma forritun og röðunaralgrím.  Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á 
hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. Forritunarmálið C++ er notað í námskeiðinu. 
 
Lesefni: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennsluaðferðir: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Námsmat: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR2003 HAGNÝTT VERKEFNI II    6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Námskeiðið er kennt í lok 4. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að nemandi hafi  

   lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 4. annar og undangenginna anna. 
Skipulag:   Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson og Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:   Baldur Þorgilsson og Guðmundur Kristjánsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er 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.  
 
Lesefni: Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: 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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T-306-MERK  MERKI OG KERFI    6 ECTS 

Ár:    2. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RT, HÁV, HEV.  
Undanfarar:  Hagnýt forritun (AT FOR1003), Greining rása (RT RAS1003 eða T-306-RAS1), Stærðfræði III 

(AT STÆ3003 eða T-301-MATH). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. Verklegar æfingar 5-6 sinnum  

yfir önnina, 2 tímar í senn. 
Umsjónarkennari:  Jón Guðnason. 
Kennari:   Jón Guðnason. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking:  
Efir að hafa lokið kúrsinum á nemendinn að geta rifjað upp, lýst og skilgreint eftirfarandi hugtök: 
Merki í samfelldum og stakrænum tíma. Impúls og þrep merki. Kerfi í samfelldum og stakrænum tíma. 
Orsakatenging, stöðugleiki, línuleiki, tímaóháð kerfi og kerfi með minni. Línuleg tímaóháð kerfi. Impúls- og 
einingaþrepsvörun. Földun. Fourier raðir. Tímasamfelld Fourier vörpun. Tímastakræn Fourier vörpun. 
Földunareignleiki Fourier vörpunar. Söfnun. Laplace vörpun. Z vörpun. Útslags- og fasa svörun. Síur. Mótun merkja 
í fjarskiptarás. 
Færni: 
Eftir að hafa lokið kúrsinum á nemandinnn að geta beitt og útfært merkjafræðiaðferðir á raunveruleg verkfræðileg 
vandamál með því að nota hugbúnað eins og til dæmis Matlab eða Python. 
Hæfni: 
Eftir að hafa lokið kúrsinum á nemandinnn að geta túlkað raunveruleg merki og kerfi með því að nota aðferðir 
merkjafræðinnar. 
 
Lýsing: Merki í samfelldum og stakrænum tíma. Impúls og þrep merki. Kerfi í samfelldum og stakrænum tíma. 
Orsakatenging, stöðugleiki, línuleiki, tímaóháð kerfi og kerfi með minni. Línuleg tímaóháð kerfi. Impúls- og 
einingaþrepsvörun. Földun. Fourier raðir. Tímasamfelld Fourier vörpun. Tímastakræn Fourier vörpun. 
Földunareignleiki Fourier vörpunar. Söfnun. Laplace vörpun. Z vörpun. Útslags- og fasa svörun. Síur. Mótun merkja 
í fjarskiptarás. 
 
Lesefni:  Oppenheim, Willsky og Nawab, Signals and Systems. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar: Farið er yfir efni vikunnar og atriði varðandi reikniverkefni og dæmablöð eru rædd.  
Dæmatímar: Nemendur leysa dæmin á dæmablöðum og önnur dæmi. 
Námsmat:  
20% Reikniverkefni: Munnleg próf. Unnið í hópum. 
80% Lokapróf: Engin hjálpargögn, utan tvær A4 glósusíður. 
Próftökuréttur:  Heimadæmi. Áætlaður heildarfjöldi er 45 dæmi á 9 dæmablöðum og þarf að standa skil á 23 
dæmum yfir önnina til að öðlast próftökurétt. „Að standa skil á dæmum” þýðir að setja þarf reiknaðar lausnir á 
dæmunum inn á MySchool og vera tilbúin að skýra þær út í dæmatíma daginn eftir. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAT1003  RAFEINDATÆKNI I    6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Greining rafrása (RT RAS1003), Hönnun rafrása (RT RAS2003).  
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. Ekki kennt á vorönn 2018,  
   nemendur taka T-509-RAFT Rafeindatækni í staðinn. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   Jón Ingi Einarsson. 
 
Lærdómsviðmið: Við lok áfanga eiga nemendur að 

• Þekkja uppbyggingu hálfleiðara 

• Geta greint, hannað, hermt og mælt algengustu tegundir díóðurása, transistor- og aðgerðarmagnara 

• Geta greint og hannað einfalda aflgjafa 

• Geta greint og hannað tíðniháðar rásir 
 
Lýsing: Uppbygging hálfleiðara verður skoðuð, kenndar aðferðir við hönnun einfaldra rása með díóðum, 
transistorum og aðgerðamögnurum. Farið verður í forspennu, vinnupunkta, nýtni , mögnun, inngangs- og 
útgangsviðnám. Farið verður ítarlega í hönnun smámerkismagnara og notkun þeirra í fjölstiga samtengingu. 
Könnuð verða áhrif tíðniháðra íhluta á heildarmögnun. 
 
Lesefni: Sedra/Smith, Microelectric Circuits, International 6th edition, 2011. 
Kennsluaðferðir: Fræðin verða tekin fyrir og dæmi reiknuð á töflu. Fjórar tilraunir verða gerðar sem styðja við 
skilning á fræðinni. Hvatt verður til þess að nemendur taki virkan þátt í umræðum um efnið, m.a. með því að 
nemendur reikni dæmi á töflu.  
Námsmat: Heimadæmi 25% (10 verkefni). Verklegar æfingar 25% (4 æfingar í tilraunastofu). Lokapróf 50% (3 klst 
skriflegt próf). 
Tungumál: Íslenska. 
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RI RLH 1003  RAFLAGNAHÖNNUN            6 ECTS  
 

 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám - framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:  Stýrt val í RT, nemendum ber að taka annaðhvort RI RLH 1003 Raflagnahönnun eða T-201- 
   GSKI Gagnaskipan (geta tekið hitt námskeiðið sem val á 6. önn). Skyldunámskeið í  
   rafiðnfræði. 
Undanfarar:   Lýsingartækni og reglugerð (RI LÝR 1003). 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    
 
Lærdómsviðmið:  Stefnt er að því að nemandi nái tökum á hönnun á helstu raf- og sérkerfum og geti beitt til þess 
viðeigandi hugbúnaði. 
 
Lýsing: Raflagnahönnun á stórum og smáum verkefnum, merkjakerfi, efnisval, verðútreikningar, verklýsing og 
magnskráteiknivinna í tölvu, töfluteikning með hefðbundinni ljósastýringu Dali og KNX ásamt útfærslu á 
ljósastýringum á raflagnateikningargrunn. 
  
Lesefni: Skv. ábendingum kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í 
staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum 
skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. 
Regluleg samskipti milli kennara og nemenda fyrir rýni og ráðleggingar á verkefnum. 
Námsmat: Verkefni, þ.m.t. lokaverkefni, gilda 100%. 
Tungumál: Íslenska.  
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RT RAK1003  RAFORKUKERFI I       6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:    Greining rafrása (RT RAS 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    
 
Lærdómsviðmið:  
• The main object of the course is to present the fundamentals of power engineering. After successful completion 
of this course, students should know the basic components of the modern power systems. They should gain some 
idea about the energy resources and power plants and understand how electrical energy is generated, 
transmitted, distributes and consumed. 
• Students should understand the fundamentals of electric power and the three-phase systems, and gain a broad 
knowledge of the main components of the electric power systems and electric machines, including generators, 
transformers, transmission lines and cables, distribution systems. They should also gain a broad knowledge of the 
different types of electric machines and its applications, including synchronous, induction and DC machines. 
• Students should be able to analyze and solve simple tasks/problems in electric power systems and electric 
machines. They should also gain adequate experimental experience and skills by doing some experiments at the 
lab (not confirmed yet). 
• Students’ individual skills are expected to be improved by using individual assignments and projects, related to 
the power system in Iceland. On the other hand, their group work experience is expected to be developed by 
using group discussions and tasks and presenting their work. 
 
Lýsing:  
• Basic components of the modern power systems; generators, transformers, transmission and distribution line, 
and electric machines. 
• Energy resources and power plants. 
• Three-phase systems and power factor improvement. 
• Magnetic circuits, transformers and per-unit analysis. 
• Function and performance of transmission lines, underground cables and electrical distribution systems. 
• Electric machines; synchronous generators, induction motors and DC machines (separately excited, series, shunt 
and compound machines). 
 
Lesefni: Mohamed A. El-Sharkawi, Electric Energy, an Introduction, 3rd edition, 2012 (aðalbók). P.C. Sen, Principles 
of Electric Machines and Power Electronics, 3rd edition, 2013 (ítarefni).  
Kennsluaðferðir:  
• Lectures; for the presentation of the fundamentals and theory. 
• Exercises/problem solving; for the development of the analytical engineering skills. 
• Group discussions; for thinking, brainstorming and understanding. 
• Experiments in the lab (not confirmed yet), for the development of the experimental skills. 
• Group work presentations; for supporting the knowledge exchange and team work skills. 
• Individual tasks/assignments; for the development of the self-learning and individual skills. 
Námsmat:  
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Presentation (Group-Work, Grade: 20%). Homework/Assignments (Grade 3x10%). Experiment Report or 
Individual Task (Grade 10%). Examination (written or on-line examination, Grade: 2x20%). 
Tungumál: Enska. 
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Námskeið á 3. námsári  -  Haustönn 
 

RT FSK1003  FJARSKIPTAKERFI        6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:    

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  
• þekki helstu gerðir nútíma fjarskiptakerfa.  
• Að nemendur fái nauðsynlega þekkingu á fjarskiptatækni og fjarskiptaheiminum til þess að þeir nýtist sem best í 
starfi sem tæknimenn hjá 

• Fjarskiptafyrirtækjum 

• Fyrirtækjum og stofnunum með umfangsmiklar fjarskiptaþarfir 

• Hjá innflutnings- eða framleiðslufyrirtækjum fjarskiptabúnaðar 
 
Lýsing: Námsefni: Nútímafjarskiptakerfi, útvarp, sjónvarp, farsímakerfi, gervitunglafjarskipti, ljósleiðarar, SDH, 
xDSL, IP, Ethernet, MPLS, mótunaraðferðir, fléttunaraðferðir, kóðun, bandvídd, hliðræn og stafræn tækni, 
útbreiðsla merkja í þráðlausum kerfum, sýndarvæðing í fjarskiptum. Heimsókn í fjarskiptafyrirtæki. 
 
Lesefni: Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 5. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefni í formi greinaskrifa og kynninga. 
Námsmat: Munnlegt lokapróf og einkunnir fyrir verkefnaskýrslur og -fyrirlestra. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR3003  HAGNÝTT VERKEFNI III       6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið.  
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:    
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er 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: Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: 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 PWR1003 KRAFTRAFEINDATÆKNI    6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Rafeindatækni I (RT RAT1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:  NN. 
Kennari:   NN. 

Lærdómsviðmið: Megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 

Þekking: Við lok námskleiðs mun nemandi hafa 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: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa 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: við lok námskeiðsins mun nemandi hafa aukið hæfni sína til að : 

• Skilja grunnvirkni kraftrafeindarása. 

• Til að velja helstu aðferðir til að stýra miklu afli og að velja hermilíkön fyrir þær kraftrafeinidarásir. 

• Til að 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: Theodore Wildi, Electrical Machines, Drives, and Power Systems, 6. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar.   Eitt skyndipróf verður á miðri önn, en það gildir ekkert í 
lokaeinkunn. 
Námsmat: Ákveðið síðar. 
Tungumál: Íslenska. 
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RI LÝR 1003  LÝSINGARTÆKNI OG REGLUGERÐ           6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám – grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í RT (skyldunámskeið í RI).  
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:     
 
Lærdómsviðmið: Markmið námskeiðsins er að nemandi hafi grunnþekkingu á lýsingartækni og hafi haldbæra 
þekkingu á hönnun lýsingarkerfa og úttekt á þeim. Nemandi sem lokið hefur námskeiðinu: 

• hefur grunnþekkingu í lýsingarfræðum, þekkir helstu hugtök í lýsingartækni, staðla og leiðbeiningar við 
hönnun og úttekt á lýsingarkerfum. 

• þekkir helstu gerðir ljósgjafa og eiginleika þeirra og getur notað þekkinguna til að meta gæði ljósgjafa, 
virkni lampa og lýsingarlausna. 

• getur sett upp og greint kostnað á milli mismunandi lýsingarlausna á einfaldan hátt. 

• hefur grunnþekkingu á gerð verklýsinga fyrir lýsingarbúnað. 

• þekkir helstu lausnir í ljósastýringum. 

• þekkir þætti vistvænnar lýsingar í vottunarkerfi vistvænna bygginga BREEAM. 

• hefur grunnþekkingu á lýsingarútreikningum í DIALux. 

• hefur þekkingu á ljósmælingum og notkun mismunandi ljósmæla.  
 

Lýsing:  Í námskeiðinu verður farið yfir helstu viðfangsefni lýsingarfræðinnar, líkt og helstu lýsingarstaðla og 
leiðbeiningar sem notast er við hönnun og úttektir á lýsingarkerfum fyrir vinnustaði innan- og utanhúss, 
götulýsingu, íþróttavelli, neyðarlýsingu, lömpum, söfnum o.fl. Farið verður yfir notkunarmöguleika á ljósgjöfum, 
gæði þeirra, virkni og stýringar. Sérstök áhersla verður lögð á LED ljósgjafa og framtíðarljósgjafar og möguleikar 
þeirra skoðaðir. Lýsingarútreikningar í DIALux. Virðisútreikningur (e. efficiency calculator) og líftímaútreikningur 
(e.lifetime calculator) á lýsingar-lausnum. Ljósastýringar. Farið verður yfir þá þætti sem snúa að lýsingu þegar 
vistvænar byggingar eru hannaðar skv.BREEAM umhverfisstaðlinum og dæmi tekin af vottuðum íslenskum 
byggingum. Verklýsing, efnisval, úttektir á lýsingarkerfum og ljósmælingar.  

Lesefni: Samkvæmt ábendingum kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í 
staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum 
skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.  
Námsmat: Verkefni unnin jafnt yfir önnina, þ.m.t. lokaverkefni, gilda samtals 100%.  
Tungumál: Íslenska. 
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T-411-MECH  MECHATRONICS I    6 ECTS 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið RT (skyldunámskeið HÁV). 
Undanfarar:  Hagnýt forritun (AT FOR1003), Stöðu- og burðarþolsfræði (T-106-BURD), Stærðfræði III (T-

301-MATH), Rafeindatækni (T-509-RAFT), eða samsvarandi námsefni.   
Skipulag:    Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:   Joseph T. Foley. 
Kennari:    Joseph T. Foley. 
 
Lærdómsviðmið:  
On completion of the course students should:  

• Be able to design, build, and test advanced circuits with active elements 
• Operate oscilloscopes and benchtop power-supplies 
• Create schematics, layout PCB boards, and solder components to build working devices 
• Program a microcontroller to read sensors and control actuators.  For example: An Arduino with C++ or a 

Raspberry Pi with python 
• Apply the Axiomatic Design methodology to analyze the interaction between different parts of the design. 
• Understand digital and analog communication interfaces such as wireless networks 
• Understand actuator and electronics specification sheets 
• Record communication and data into a research notebook properly for international-quality research 
• Write lab reports, device documentation, and simple conference papers 
• See opportunities, not obstacles, when problems arise.  

 
 Lýsing: This is an introduction to Mechatronics, the technique of interfacing software, electronics, and 
mechanical components.  We will be utilizing the low-cost Arduino microcontroller platform as our method for 
sensing and control.  Students will have pay a fee for their personal lab kit which includes some shared parts for 
team-based labs. 
 
We will begin with an introduction to microcontroller programming and software engineering.  This includes C++ 
and Subversion (for collaboration).   We will then shift to electronics design, implementation, and testing.  We will 
cover both analog and digital electronics with a focus on interfacing to sensors, DC motors, and stepper 
motors.  Students will be designing and building PCB boards using Altium to integrate the electronics being 
developed.    
 
Students will choose a final mechatronics group project to be presented at the end of the semester.  This project 
should involve manufacturing mechanical elements and interfacing them with the microcontrollers to 
demonstrate their mastery of the subject. 
 
In addition to other prerequisites, basic knowledge of C/C++ is necessary, that course can be taken at the same 
time as Mechatronics I. 
 
 
Lesefni: J. Edward Carryer, R. Matthew Ohline and Thomas W. Kenny, Introduction to Mechatronic Design. 
Kennsluaðferðir: Communication and rigor are critical to proper mechatronic design.  Students will be shown how 
to use a research notebook and expected to keep it up to date as part of their grade.  Peer-review of designs will 
be required.  Proper citation of included internet and written material must be performed.   
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Each subject will consist of lectures and related labs or projects.  Student participation and interaction in lecture 
discussions is mandatory.  Non-verbal participation credit is gained through use of the course‘s instant messaging 
client.  Some assignments will be individual, some as  groupwork.  Collaboration on individual assignments is 
expected, but each student must do their own writeup (no copying).  There will be a final project.  The final 
project may be sponsored by an outside company or internal research.  At the end of each project, students will 
be presenting their design and results along with a short written report.  Lab assignments only require a report 
based upon a standard template. 
 
Students are expected to make use of the Machine shop and Electronics lab, taking appropriate international 
safety precautions where applicable.  The instructor will give guidelines on these procedures and assist in 
execution. 
 
Námsmat: No final exam, instead a final project presentation and report.   Students must be able to effectively 
communicate their ideas through written and oral methods.  Students will each have a research notebook which 
must be used on a regular basis on topics relating to the class and will be checked periodically for grading 
purposes.  In-class participation is part of the student´s grade. Each assignment will be evaluated considering 
these three aspects: 

• process 
• documentation quality/rigor 
• product/result 

Whenever possible, the evaluation sheet for a given assignment will be provided before the start of the 
assignment. Late work will be penalized according to the degree of lateness, see details on the course website. 
Reports may be resubmitted up to a week after they are returned for regrading, see details on grading on the 
course website.   
Tungumál: Enska. 
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T-863-EIIP  ORKA Í IÐNAÐARFERLUM     8 ECTS 
  
Ár:    First or second year MSc engineering. Also offered for final year BSc students (VT/RT). 
Önn:    Fall. 
Stig námskeiðs:  Second cycle, introductory. 
Tegund námskeiðs:  Elective. 
Undanfarar:   BSc in mechanical, electrical or energy engineering. 
Skipulag:   Runs for 12 vikur - 6 teaching hours a week. 
Umsjónarkennari:  Einar Jón Ásbjörnsson. 
Kennari:   Einar Jón Ásbjörnsson. 
 
Lærdómsviðmið:  
Upon completion of the course students should have the ability to: 

• Understand how electricity is turned into products. 

• Explain the main principles in energy intensive processes.  

• Promote and stimulate innovation in energy utilization. 

• Have knowledge of production processes, raw materials, energy sources, energy demand, finished 
products and effect on environment. 

• Set up process models to verify feasibility of processes. 

Lýsing:  The course covers the use of energy in industrial processes and society. The principles of mass and energy 
balance are applied to processes taking into account thermodynamics and thermochemistry. The chemistry of 
metallurgical processes such as iron and steel production is covered but the main focus is on the industrial 
processes that are prevalent in Iceland, aluminum and silicon. Other energy intensive processes such as cement 
production, mineral wool, fertilizer and synthetic fuel are also addressed.  

The main emphasis is on the student’s ability to get an overview over various processes in terms of material and 
energy flow, raw materials, energy use and efficiency, environmental effects and mitigation. Also the economic 
background i.e. the cost, profit and market conditions are addressed. Grading is based on problem solving, 
individual and group projects as well as a final exam. Field trips are an integral part of the course. 
 
Lesefni: To be decided. 
Kennsluaðferðir: Lectures, field trips and discussions. Guest lecturers from industry. 
Námsmat: Two mandatory field trips. Final grade: Five assignments 10%; Individual projects 20%; Group projects 
40%, thereof 5% for milestone; Oral exam 30%. 
Tungumál: English. 
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VT REG1003  REGLUNARFRÆÐI       6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haust. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Stærðfræði III (AT STÆ 3003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. Verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:  Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

• Þekki mismunandi stýri- og reglunarkerfi og kunni helstu reikni- og hönnunaraðferðir. 
• Hafi góðan skilning á hvernig sjálfvirk stýrikerfi með bakverkun eru upp byggð og virka til að ná settu 

marki. 
• Hafi öðlast grundvallarþekkingu á því hvernig stærðfræðileg líkön af algengum kerfum eru sett fram í 

formi línulegra diffurjafna og yfirfærslufalla. 
• Geti ákvarðað helstu eiginleika línulegra reglunarkerfa út frá yfirfærsluföllum á Laplaceformi.  
• Skilja hvernig slík líkön eru kvörðuð með tilraunum, mælingum og gagnaúrvinnslu. 
• Kunna skil á stöðugleika og hvernig hafa má áhrif á hann með því að beita stýringum með bakverkun. 
• Kunni að teikna rótarferla og skilji merkingu þeirra 
• Þekki virkni og eiginleika P,PD,PD og PID regla og áhrif þeirra á skekkjur og stöðugleika. 
• Geti notað Matlab og Simulink við hermun og hönnun reglunarkerfa. 
• Hafi hagnýta þekkingu á reglum og notkun þeirra í iðnaði.  

Lýsing: Lögð er áhersla á grundvallaratriði reglunartækninnar, notkun hennar og hönnun reglunarkerfa. 
Hefðbundnar reglunaraðferðir og uppbyggingu regla þá sérstaklega PID reglun. Hönnunaraðferðir og verkfæri sem 
hægt er að nota við uppbyggingu reglunarkerfa. Laplace vörpun. Ákvörðun yfirfærslufalla. Almennt um stýrikerfi 
með afturverkun. Reiknireglur og blokkrit. Eiginleikar reglunarkerfa. Tímasvörun, tíðnisvörun og stöðugleiki kerfa. 
Hermun á reglunarkerfum með MATLAB og Simulink. Mismunandi stýri og reglunarkerfi . P, PD, PI og PID reglar. 
Rótarferlar. Bode myndir. Áhersla er lögð á að nemendur fái reynslu í virkni reglunarkerfa í gegnum 
verkefnavinnu. 
 
Lesefni: Richard C. Dorf , Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12. útgáfa. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar,dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat: Skiflegt lokapróf gildir 60% og skilaverkefni 40%.(skiladæmi 10% og verklegar æfingar 30%). 
Tungumál: Íslenska. 
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T-301-REIR  REIKNIRIT    6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í RT. Námskeiðið er kennt í tölvunarfræðideild. 
Undanfarar:  Forritun (T-111-PROG), Gagnaskipan (T-201-GSKI), Strjál stærðfræði (T-117-STR1 eða T-

103-STST). 
Skipulag:   Kennt í tölvunarfræðideild, sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Umsjónarkennari:  Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennari:   Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu er gert ráð fyrir að nemandinn:  
Þekking  
● Geti lýst skilvirkni helstu reiknirita fyrir röðun, leit og tætingu.  
● Geti útskýrt vandamálið við vísisvöxt jarðýtulausna (e. brute-force), og afleiðingar þess.  
● Geti gefið dæmi um hagnýtingar á netum, trjám og nafnatöflum (e. symbol tables).  
● Geti útskýrt helstu eiginleika helstu röðunaraðferða.  
● Geti lýst helstu útfærslum á nafnatöflum (e. symbol tables).  
Leikni  
● Geti skilgreint reiknileg verkefni formlega út frá almennri lýsingu.  
● Geti beitt mismunandi rakningaraðferðum á tré og net.  
● Geti rakið framkvæmd aðgerða á klassískar gagnagrindur: hrúgur, tvíleitartré, rauð-svört tré, union-find.  
● Geti leyst verkefni með grundvallarreikniritum fyrir net, svo sem dýpt-fyrst og breidd-fyrst leit, gegnvirk lokun 
(transitive closure), grannröðun (topological sort), og reikniritum fyrir stystu leiðir og minnstu spanntré.  
● Geti metið áhrif mismunandi útfærslna hugrænna gagnataga (ADT) á tímaflækju reiknirita.  
● Geti beitt “big-O”, omega og þeta rithætti til að gefa efri, neðri og þétt mörk á tíma- og plássflækju reiknirita í 
aðfellu. -10-  
● Geti beitt vísindalegri aðferð við mælingar á reikniritum.  
● Geti útfært stofnrænar (e. generic) gagnagrindur og beitt þeim á mismunandi gögn.  
Hæfni  
● Geti metið reiknirit, valið á milli mögulegra lausnaraðferða, rökstutt það val og útfært í forritum.  
 
Lýsing: Þetta námskeið kynnir mikilvægustu tegundir reiknirita og gagnagrinda í notkun í dag. Sérstök áhersla er 
lögð á reiknirit fyrir röðun, leit og net. Viðfangsefnið er að þróa útfærslur, greina eða mæla skilvirkni þeirra, og 
meta hversu vel þau gætu nýst í raunverulegum viðfangsefnum.  
 
 
Lesefni: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennsluaðferðir: Námskeiðið stendur yfir í 12 vikur og er í boði sem staðarnám, háskólanám með vinnu (HMV) 
eða fjarnám.  
Námsmat: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT INT 1003  STARFSNÁM Í TÆKNIFRÆÐI I      6 ECTS 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í RT og VT. 
Undanfarar:   Tvö námsár í tæknifræði. 
Skipulag:   Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Sæmundsdóttir. 
Kennari:  Indriði Sævar Ríkharðsson, Guðmundur Kristjánsson.  
 
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 tækni- og verkfræðideildar 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 í tæknifræði I er 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 
dreifast á 10 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. 
 
Heimilt er, 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. 
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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 frammistöðu nemanda á vinnustaðnum ásamt dagbók, 
lokaskýrsla 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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Námskeið á 3. námsári  -  Vorönn 
 
 

RT FSK 2003  FJARSKIPTAKERFI II     6 ECTS  
  
Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn. Ekki kennt á vorönn 2018. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið.  
Undanfarar:   Fjarskiptakerfi I (RT FSK 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   NN. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:   

• Þekki og skilji fræðileg undirstöðuatriði fjarskipta. 

• Hafi nægilega þekkingu til að kynna sér og vinna við mismunandi fjarskiptakerfi. 

• Geri sér grein fyrir möguleikum og takmörkunum fjarskiptakerfa. 
 
Lýsing: Námsefni:Kynning á fjarskiptaheiminum, saga fjarskiptanna, stærðfræðileg undirstaða, lýsing merkja í tíma 
og tíðnirúmi, Fourier raðir og Fourier vörpun, FFT, styrkmótun, fasa- og tíðnimótun, fléttun í tíma-, tíðni- og 
kóðarúmi, viðtæki og sendar, suð og slembiferli, stafræn merki, söfnunarreglan, stafræn mótun, PCM, FSK, PSK, 
QPSK, QAM, regla Shannons um rásarrýmd, sending merkja gegnum línuleg kerfi, augamyndir, OFDM . Kynning 
einstakra fjarskiptakerfa, útvarps, sjónvarps, farsímakerfa, ljósleiðara- og DSL kerfa.  Lögð verða fyrir 
reikniverkefni til úrlausnar með Matlab.  Heimsókn í fjarskiptafyrirtæki.  
 
Lesefni: Simon Haykin and Michael Moher, Communication Systems.  
Kennsluaðferðir: Tilkynnt síðar. 
Námsmat: Tilkynnt síðar.  
Tungumál: Íslenska. 
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T-201-GSKI  GAGNASKIPAN   6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:  Stýrt val í RT, nemendum ber að taka annaðhvort T-201-GSKI Gagnaskipan eða RI RLH  
  1003 Raflagnahönnun (geta tekið hitt námskeiðið sem val á 6. önn).   
  Námskeiðið er kennt í tölvunarfræðideild. 
Undanfarar:   Forritun (T-111-PROG). 
Skipulag:   Kennt í tölvunarfræðideild, sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Umsjónarkennari:  Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennari:   Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking (miðlun). Nemandinn geti: 

• Borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt. 

• Lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.  

• Lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar. 

• Lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits. 
Leikni (þjálfun). Nemandinn geti: 

• Skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: margvíð fylki, tengdir listar, 
staflar, biðraðir, tré og tætitöflur. 

• Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista. 

• Útfært einföld endurkvæm föll. 

• Hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli. 

• Skrifað forrit sem beitir erfðum til að leysa tiltekið vandamál. 

• Skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu. 

• Beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum. 

• Notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra. 
Hæfni (sköpun). Nemandinn geti: 

• Valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli. 

• Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt. 
 
Lýsing: Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré 
og tætitöflur.  Jafnframt er farið í  endurkvæma forritun og röðunaralgrím.  Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á 
hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. Forritunarmálið C++ er notað í námskeiðinu. 
 
Lesefni: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Kennsluaðferðir: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Námsmat: Sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT HVR4003  HAGNÝTT VERKEFNI IV   6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar: Námskeiðið er kennt í lok 6. annar í RT. Námsefni og efnistök miðast við að nemandi hafi 

lokið öllum öðrum skyldunámskeiðum 6. 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:   Guðmundur Kristjánsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er 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 HVR4003 er hægt að velja Starfsnám II (AT INT2003), að uppfylltum tilteknum skilyrðum. 
 
Lesefni: Efni sem leiðbeinandi vísar á. 
Kennsluaðferðir: 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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T-420-HONX  HÖNNUN X     12 ECTS  
 
Ár:   3. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:  Samþykki kennara. Takmarkaður aðgangur er í námskeiðið og leitað er að nemendum 

með mismunandi bakgrunn og hæfileika til þess að skapa heildstæðan hóp. 
Skipulag:  Kennt í 15 vikur; 3-4 kennslustundir á viku + verkefnavinna í 12 vikur og síðan kennt alla 

virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari: Indriði S. Ríkharðsson. 
Kennari:   Indriði S. Ríkharðsson og Baldur Þorgilsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að loknu loknu námskeiðinu á nemandi að vera fær um að: 

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

• Meta kosti og velja á milli mismunandi lausna til að ná árangri í hönnunarsamkeppni. 

• Vinna á árangursríkan hátt að hönnunarverkefni í þverfaglegu hópumhverfi. 

• Vinna marvisst að ákveðnum verkþætti sem hluta af stærra verkefni. 

• Sýna kunnáttu í verkefnastjórnun, þar með talið að virða mikilvæga tímafresti og halda kostnaði innan 
áætlunar. 

• Framkvæma hönnun, smíði, prófun og endurbætur á tæknibúnaði sem er samsettur úr vélbúnaði, 
rafeindabúnaði og hugbúnaði. 

 
Lýsing:  Nemendur í Hönnun X vinna í (mögulega stórum) hópi að einu verkefni sem skilgreint er sérstaklega á 
hverju ári. Helstu áherslur: Vinna í þverfaglegu hópumhverfi. Verkefnastjórnun. Beita aðferðum verkfræðinnar við 
hönnun og þróun.   
Á vorönn 2017 vinna nemendur að hönnun, smíði prófun og endurbótum á undirkerfum sem gera liði frá HR kleift 
að taka þátt í Formula Student 2017 keppninni eða svipuðum opnum þverfaglegum verkefnum. (sjá 
http://events.imeche.org/formula-student og http://www.auvsifoundation.org/2014-robosub-teams ) 
Dæmi um þau verkefni sem gerð hafa verið í námskeiðinu undanfarin ár eru: 

• Eldflaug 
• "Mars"-bílar 
• Sjálfráður kafbátur 
• Vélmenni fyrir sjálfvirkt eftirlit á hitastigi í álveri 
• Gönguróbot fyrir Össur 
• Hlustunardufl fyrir hvalahljóð 
• Formula Student kappakstursbíll 
 

Forkröfur: Samþykki kennara. Takmarkaður aðgangur er í námskeiðið og leitað er að nemendum með 
mismunandi bakgrunn og hæfileika til þess að skapa heildstæðan hóp. Námskeiðið er aðallega ætlað nemendum 
þriðja ári í verkfræði, tæknifræði og tölvunarfræði en nemendur á öðru ári hafa líka möguleika á að taka 
námskeiðið. Nemendur sem vilja taka þátt í námskeiðinu skrá sig í það og senda stutta ferilskrá á honnunx@ru.is 
þar sem fram kemur hvaða námskeiðum þeir hafa lokið auk annarra hæfileika. (t.d. kunnáttu í vélsmíði, forritun, 
rafeindavirkjun o.s.frv.) 
Lesefni: Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir: Leiðsögn , umræðutímar, verkefnavinna. 
Námsmat: Mat á vinnu hópsins sem heild 60% (hönnunarskýrsla, markmiðum náð), mat á frammistöðu 
einstaklings 40% (vinnubók, jafningjamat, virkni). 
Tungumál: Íslenska/Enska. 

 

http://events.imeche.org/formula-student
http://www.auvsifoundation.org/2014-robosub-teams
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RT IDN1003  IÐNTÖLVUR OG VÉLMENNI    6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vor. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RT. 
Undanfarar:   Hagnýt forritun í Matlab (AT FOR 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 verkefnatímar á viku. 
Umsjónarkennari:  Indriði Sævar Ríkharðsson. 
Kennari:   Indriði Sævar Ríkharðsson. 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

• geti hannað tölvustýrt framleiðsluferli og geti beitt forritun við stýringu og eftirlit í iðnaði 

• þekki virkni og uppbyggningu iðntölva (PLC) og hvernig þær eru tengdar við nema og hreyfibúnað. 

• þekki virkni helstu nema og hreyfibúnar (actuators) sem notaðir eru í iðnstýringum. 

• geti forritað einfalda stýringu á Zelio iðntölvu með Ladder, FDB eða SFC forritunarmáli. 

• geti forritað flóknari stýringu á Modicom M340 iðntölvu. Notkun á hliðrænum útgangs og inngangs 
merkjum og uppsetning á PID stýringu. Notkun á Ladder, FDB, SFC og ST forritunarmálum. 

• geti sett upp einfalt skjámyndakerfi fyrir iðnstýringu. 

• þekki grundvallaratriði í notkun og forritun iðnaðarvélmenna (þjarka). Þekki mismunandi hnitakerfi og 
tegundir iðnaðarvélmenna. 

• þekki virkni CRS iðnaðarvélmennis, geti handstýrt því í gegnum Active Robot terminal og þekki helstu 
öryggisatriði við notkun iðnaðarvélmenna. 

• geti forritað CRS iðnaðarvélmenni í Visual Basic með ActiveX íhlutum og kunni allar helstu stýri og 
hreyfiskipanir og geti sett upp notendaviðmót. 

• geti forritað einfalda tölvusjón í Visual Basic með aðstoð LabView Vision assistant og notað hana til að 
stýra hreyfingum vélmennis. 

• geti tengt saman stýringu á iðnaðarvélmenni, PLC stýringu og önnur tæki gegnum inntaks/úttakseiningu til 
að mynda samþætt 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 Visual Basic með 
ActiveX íhlutum við forritun á þjarki og fyrir tölvusjón. Nemendur gera verkefni þar sem tengd er saman stýring 
með PLC, þjörkum og tölvusjón. 
 
Lesefni: Öllu kennsluefni er dreift á kennsluvef. 
Kennsluaðferðir: Að mestu leyti verkefnavinna.  
Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 50% , skilaverkefni 50%. Standast þarf lokapróf með einkunn 5.0 til að 
verkaefnavinna gildi. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-535-MECH  MECHATRONICS II      6 ECTS  
 
Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið (stýrt val á 3. ári í HÁV) 
Undanfarar:   Mechatronics I (T-411-MECH). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. Fyrirlestrar, dæma- og verkefnatímar, verklegar 

æfingar. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   Baldur Þorgilsson. 
 
Lærdómsviðmið: Við lok námskeið ætti nemandi að:  

• skilja hvernig örgjörvar vinna. 

• geta valið henntugan örgjörva fyrir ákveðin verk. 

• geta tengt ýmsa nema við örgjörva. 

• geta bestað forrit fyrir gefinn vélbúnað. 

• geta klárað skilgreint verkefni á kerfisbundinn og fyrirsjáanlegan hátt. 

• geta tekið ákvarðanir við hönnun á hátækni (mechatronic) og fært rök fyrir þeim. 
 

Lýsing: Mechatronics-2 tekur við af Mechatronics-1 með því að fara dýpra í smáatriði er varða örgjörvann. Í stað 
almennrar yfirferðar og áherslu á að fá skjótar niðurstöður verður áhersla á grundvallar skilning, nákvækmni, 
fyrirsjáanleika, stöðugleika og að finna þá lausn sem hentar hverju verkefni. 
Námskeiðið fjallar um nema, merkjameðhöndlun (hliðrænt og stafrænt), tengingu við örgjörva, ADC, inn/út, 
UART, raðsamskipti, klukkur og þróun á örgjörvabrettum. 
Samhliða fyrirlestrunum heldur nemandi utan um eigið verkefni sem byggir á grunn virkni hátækninnar: skynjun-
mat-viðbragð. Nemandi heldur vinnubók um verkefnið og í lok verkefnið er haldið erindi og skýrslu skilað. 
 
Lesefni: J. Edward Carryer, R Mathew Ohline, Thomas W. Kerry, Introduction to Mechatronic Design, International 
edition. Pearson 2011. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæma- og verkefnatímar, verklegar æfingar. 
Námsmat: Heimavinna 30%, miðannarmat 15%, framsaga 15%, vinnubók 10%, skýrsla 30%. 
Tungumál: Enska/íslenska. 
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RT RAT2003  RAFEINDATÆKNI II     6 ECTS  
  
Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn. Ekki kennt á vorönn 2018.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið.  
Undanfarar:   Rafeindatækni I (RT RAT 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   Jón Ingi Einarsson og Baldur Þorgilsson. 
 
Lærdómsviðmið: On the completion of the course the student should be able to 

• Analyze and design frequency amplifiers with specific frequency response 

• Analyze and design oscillators 

• Analyze and design switching circuits 
 
Lýsing: Feedback amplifiers, Filters, Oscillators, Amplifier bandwidth and distortion, high frequency transistor 
models. Classes of amplifiers and application and voltage regulators. 
 
Lesefni: Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir: Theory will be taught in classes and in lab exercices. The students will work on a project.  
Námsmat: Tilkynnt síðar. 
Tungumál: Enska / Íslenska. 
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RI RLH 1003  RAFLAGNAHÖNNUN            6 ECTS  
 

 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:  Grunnnám - framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:  Stýrt val í RT, nemendum ber að taka annaðhvort RI RLH 1003 Raflagnahönnun eða T-201- 
   GSKI Gagnaskipan (geta tekið hitt námskeiðið sem val á 6.önn). Skyldunámskeið í  
   rafiðnfræði. 
Undanfarar:   Lýsingartækni og reglugerð (RI LÝR 1003). 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:   Svanbjörn Einarsson. 
 
Lærdómsviðmið:  Stefnt er að því að nemandi nái tökum á hönnun á helstu raf- og sérkerfum og geti beitt til þess 
viðeigandi hugbúnaði. 
 
Lýsing: Raflagnahönnun á stórum og smáum verkefnum, merkjakerfi, efnisval, verðútreikningar, verklýsing og 
magnskráteiknivinna í tölvu, töfluteikning með hefðbundinni ljósastýringu Dali og KNX ásamt útfærslu á 
ljósastýringum á raflagnateikningargrunn. 
  
Lesefni: Skv. ábendingum kennara. 
Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í 
staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum 
skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. 
Regluleg samskipti milli kennara og nemenda fyrir rýni og ráðleggingar á verkefnum. 
Námsmat: Verkefni, þ.m.t. lokaverkefni, gilda 100%. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RVE1003  RAFMAGNSVÉLAR       6 ECTS 
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vor. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Raforkukerfi I (RT RAK1003) eða Rafmagns- og raforkufræði (VT RAR1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir á viku. Verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

• þekki, jafnstraumsrafal, helstu útfærslur á ósamfasa riðstraumsrafal.  

• þekki hvernig aflflæði er stýrt í bæði samfasa og ósamfasa riðstraumsrafal og mótora.  

• þekki eins fasa riðstraums- og steppermótor og helstu sérútgáfur af þessum mótorum.  
 
Lýsing: Rifjað er upp grundvallar atriði jafnstraums- og riðstraumsmótora. Farið er í ósamfasa rafala. Farið er í 
virkni samfasa mótora, hvernig þeim er komið af stað og hvernig launaflinu er tjórnað í þeim. Farið er í virkni 
einsfasa mótor, hvernig honum er komið í gang. Einnig er farið í notkun stepper mótora, hvar þeir eru notaðir og 
hvernig jöfnum snúninghraða er náð í þeim. Verkleg æfing verður að jafnaði aðra hverja viku þar sem farið er í 
stýringu mótora og rafala.  
 
Lesefni: Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegir tímar. 
Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 80%. Frammistaða í verklegum æfingum ásamt skýrslum gildir 20%. 
Tungumál: Íslenska. 
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RT RAK2003  RAFORKUKERFI II      6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Raforkukerfi I (RT RAK1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar í viku. 
Umsjónarkennari:  Ragnar Kristjánsson. 
Kennari:   Ragnar Kristjánsson. 

Lærdómsviðmið: Megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 

Þekking: Við lok námskleiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

• Almennri líkanagerð raforkukerfa  

• Hegðun raforkukerfa í stöðugu ástandi 

• Helstu aðferðum raffræði og aflflæðilausna raforkukerfa. 

• Skamhlaupsstrauma í jafnlægum raforkukerfum.  

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa leikni í: 

• Að reikna og setja fram rafmagnsstærðir raforkukerfa á tvinntöluformi 

• Að geta reiknað afl, strauma og spennur í enfasa og þriggja fasa raforkukerfum.  

• Sett fram þriggja fasa raforkukerfi á einfasa formi. 

• Geti sett upp módel af aflspennum og samfasa aflvélum, séu læsir á upplýsingar framleiðanda og útkomur 
prófana á búnaði. 

• Þekki helstu eiginleika flutningslína; geti sett upp módel af stuttum, meðallöngum og löngum línum. 

• Að beita "per-unit" framsetningu og geti sett raforkukerfi fram á normaliseruðu pu-formi. 

• Að reikna aflflæðivandamál með Gauss-Seidel eða Newton-Raphson aðferðum. 

• Að reikna skammhlaupsstrauma við bilun í jafnlægu ástandi. 

• Að þekkja mun á hegðun kerfa í stöðugu og svipulu (e. transient) ástandi. 
 

Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni: 

• Til að velja hermilíkön fyrir helstu einingar raforkukerfa.  

• Til að stilla upp líkani af raforkukerfi  og herma rafræðilega hegðun þess í stöðugu ástandi. 

• Til að meta útkomu hermana á raforkukerfum,  helstu raffræði og aflflæði niðurstöðum .  
 

Almenn hugtök og efni sem fjallað er um ; Tvinnafl, launafl, raunafl, 3-fasa kerfi, augnabliksgildi, vísar, línuspenna, 
fasaspenna, stjörnu- og deltatengingar.  Aflspennirinn; Rásalíkan af spenni, kjörspennir, per-unit kerfið, þriggja 
fasa spennir, fasvik, tappastillar, autospennir.  Háspennulínur; Helstu þættir varðandi hönnun háspennulína, 
viðnám, rýmd og span í leiðurum og almennar aðferðir til útreikninga.  Aflflæði í raforkukerfum; 
Aflflæðiútreikningar og mismunandi aðferðir til slíks. Reikniverkefni. Skammhlaupsgreining; Farið yfir aðferðir við 
útreikninga á 3-fasa jafnlægu skammhlaupi. Skammhlaupsafl, fylkjaaðferðir. 

 
Lesefni: kennslubók Glover, Sarma, Overbye, Power System Analysis and Design. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: 3 tíma skriflegt próf gildir 70% og reikniverkefni gildir 30%. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT INT 1003  STARFSNÁM Í TÆKNIFRÆÐI I      6 ECTS 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í RT og VT. 
Undanfarar:   Tvö námsár í tæknifræði. 
Skipulag:   Kennt í allt að 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
 
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 tækni- og verkfræðideildar 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 í tæknifræði I er skyldunámskeið á þriðja ári í BSc byggingartæknifræði. Námskeiðið er einnig 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 dreifast á 10 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. 
 
Heimilt er, 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. 
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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 frammistöðu nemanda á vinnustaðnum ásamt dagbók, 
lokaskýrsla 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.  
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í RT, VT. 
Undanfarar:   Starfsnám í tæknifræði I (AT INT 1003). 
Skipulag:   Kennt í allt að 12 vikur samkvæmt sérstakri stundaskrá, eða kennt alla virka daga í 3 vikur. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
 
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. 

• að auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum viðkomandi fagsviðs.  

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

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

• að undirbúa nemendur undir starf á sínu fagsviði.  

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

• að nemendur geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á eigin þekkingarleit og faglegum áherslum. 

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

• að  nemendur beiti aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna. 

• að nemendur fái hagnýta reynslu og yfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina við úrlausn 
raunhæfra verkefna. 

• að nemendur auki þekkingu sína á félagslegum, hagrænum og siðferðislegum þáttum fagsviðsins. 

• að auka þekkingu nemenda á notkun öryggis- og tæknistaðla við faglega vinnu. 

• að auka færni nemenda í skýrslugerð og kynningu á niðurstöðum og tæknilegum lausnum.  

• að styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki) 
 
 
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. 
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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 INT 3003  STARFSNÁM Í TÆKNIFRÆÐI III     6 ECTS 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn / Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið í BT, RT, VT. 
Undanfarar:   Starfsnám í tæknifræði I (AT INT 1003), Starfsnám í tæknifræði II (AT INT 2003). 
Skipulag:   Kennt í allt að 12 vikur samkvæmt sérstakri stundaskrá, eða kennt alla virka daga í 3 vikur. 
Umsjónarkennari:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:   
 
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. 

• að auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum viðkomandi fagsviðs.  

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

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

• að undirbúa nemendur undir starf á sínu fagsviði.  

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

• að nemendur geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á eigin þekkingarleit og faglegum áherslum. 

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

• að  nemendur beiti aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna. 

• að nemendur fái hagnýta reynslu og yfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina við úrlausn 
raunhæfra verkefna. 

• að nemendur auki þekkingu sína á félagslegum, hagrænum og siðferðislegum þáttum fagsviðsins. 

• að auka þekkingu nemenda á notkun öryggis- og tæknistaðla við faglega vinnu. 

• að auka færni nemenda í skýrslugerð og kynningu á niðurstöðum og tæknilegum lausnum.  

• að styrkja samskiptahæfni nemenda (innri og ytri samskipti í fyrirtæki) 
 
 
Lýsing: 
Starfsnám III er valnámskeið á þriðja ári í BSc tæknifræði. Undanfarar eru AT INT 1003 Starfsnám í tæknifræði I og 
AT INT 2003 Starfsnám í tæknifræði II. 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. 
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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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Námskeið á 4. námsári -  Haustönn / Vorönn 
 

RT LOK1012  LOKAVERKEFNI   6 ECTS  
  
Ár:    4. ár. 
Önn:    Haust / Vor. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, sérhæft námskeið.  
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Sex annir í RT, lokaverkefni er unnið á 7. önn. 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:  Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    
 
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 
rafmagnstæknifræðinnar.  
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. 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: 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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AT RSN 1003 REKSTUR, STJÓRNUN, NÝSKÖPUN    6 ECTS 
  
Ár:    4. ár í tæknifræði. 
Önn:    Haust. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Páll Kr Pálsson. 
Kennari:   Páll Kr Pálsson. 
 
Lærdómsviðmið:  
 
Þekking: Að nemendur hafi að loknu námskeiðinu haldgóða þekkingu á þeirri aðferðafræði og fræðilegum 
undirstöðum sem beitt er við gerð rekstrar- og viðskiptaáætlan og geti unnið sjálfstætt fullmótaða 
viðskiptaáætlun og kunni skil á eftirtöldum atriðum hvað það varðar:  

• Nýsköpun; Kunni skil á Hugmyndaleit, -mati og –vali, tækniþróun og nýsköpun og æviskeiðsferlum afurða 
og fyrirtækja. 

• Markaðsmál; Geti framkvæmt Markaðs- og samkeppnisgreiningu, sett upp sölu- og markaðsaðgerðir, 
skilgreint viðskiptavininn og eftirspurnarfallið. 

• Tæknileg útfærlsa lausna; Geti sett fram og skilgreint þróunarferil lausna og áætlanir þar um.   

• Fjármál; Stofnfjárþarfaráætlun, fjármögnunaráætlun, rekstraráætlun, greiðsluáætlun og 
efnahagsreikningur. Einnig; Kostnaðargreiningu og kostnaðareftirlit, framlegð, afkomu, andvirðismat og 
næmnigreiningu. Skilji þessi hugtök og geti unnið með aðferðir sem þeim tengjast. Geti reiknað helstu 
mælikvarða á arðsemi. Skilji hugtökin stofnfjár- og rekstrarfjárþörf. Geti sett upp fjármögnunaráætlanir.  

• Mannauður fyrirtækja; Stefnumótun, markmiðasetningu, stjórnun, hlutverk og starf stjórna, skipurit og 
starfsmannamál.  

Að nemendur búi yfir þekkingu til að skilgreina viðskiptatækifæri og setja upp texta og reiknilíkön til að meta 
viðskiptatækifæri út frá þörf, lausn, arðsemi og fýsileika fjárfestinga og kunni forðast mistök við leit og mat 
viðskiptatækifæra. 

Leikni: Að nemendur kunni að beita helstu aðferðum til að greina viðskiptatækifæri með því að greina ástand og 
spá fyrir um með hvaða aðferðum lílegast sé að ná megi hámarksárangir við gerð viðskiptaáætlana. Einnig að 
nemendur geti lýst tillögum um verkferla og aðgerðir þannig að unnt sé að vinna eftir þeim. 
Hæfni: Að nemendur geti aðlagað fræðileg líkön að raunverulegum aðstæðum við gerð viðskiptaáætlana, gert 
líkön um lausnir, kynnt og rökstutt tillögur sínar og þekki leiðir til að skipuleggja og framkvæma tillögurnar og 
túlka niðurstöður viðskiptaáætlana og búi yfir hæfni til að geta stofnað og/eða staðið fyrir rekstri smærri 
fyrirtækja.  
 
Lýsing:  Megininntak námskeiðsins er að nemendur vinna í þriggja til fjögurra manna hópum fullmótaða 
viðskiptaáætlun. Einnig er fjallað um stefnumótun, rekstur og stjórnun fyrirtækja, starfsmannamál, skipulag, 
kostnaðareftirlit, hlutverk stjórnenda, mikilvægi nýsköpunar og æviskeið fyrirtækja. 
 
Lesefni: Efni sem kennari vísar á. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, fyrirtækjaheimsóknir og verkefnavinna. 
Námsmat: Fjórar áfangaskýrslur gilda 62%, lokaskýrsla 18% og munnleg vörn 20%.  
Tungumál: Íslenska. 

 

 


