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Almennt um BSc nám í verkfræði 
 
Í BSc námi í verkfræði við tækni- og verkfræðideild fá nemendur sterkan fræðilegan grunn til að byggja 
framhaldsnám sitt á, en jafnframt fá þeir þjálfun í hönnun og útfærslu lausna og prófun þeirra. Í náminu leysa 
nemendur fjölbreytt, raunhæf verkefni sem oft eru unnin í samstarfi við fyrirtæki.  Að loknu þriggja ára grunnnámi til 
BSc-gráðu bæta nemendur við sig tveggja ára námi til MSc-gráðu og uppfylla þá skilyrði til að hljóta full starfsréttindi 
sem verkfræðingar. 
 
Í BSc námi í verkfræði er 84 ECTS eininga kjarni sem er eins fyrir alla verkfræðinema, 66-70 ECTS eininga sviðskjarni 
sem er skylda fyrir hverja námsbraut og 24-30 ECTS einingar eru valnámskeið. Á fyrri stigum námsins er lögð áhersla 
á haldgóða þekkingu í undirstöðugreinum verkfræðinnar. Eftir því sem líður á námið er leitast við að auka fræðilega 
innsýn í verkfræðilegar undirstöðugreinar og þær verkfræðigreinar sem tilheyra hverri námsbraut, frekari sérhæfing 
býðst með valfögunum og einkum síðar í meistaranámi. 
 
Kennslufyrirkomulag er þannig að 4 námsgreinar eru kenndar í 12 vikur, 2 vikna próftímabil að því loknu og síðan ein 
námsgrein kennd alla daga í 3 vikur. Í tvo daga á haustönn liggur hefðbundin kennsla niðri en nýnemar vinna í hópum 
við að leysa raunhæft verkefni.  
 
HR er meðlimur í CDIO, alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar, 
www.cdio.org.  Samkvæmt hugmyndafræði CDIO er árangursríkast að kenna verk- og tæknifræðingum 
framtíðarinnar með því að veita þeim traustan, fræðilegan grunn en vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að 
virkja þá í hópastarfi. Ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur er nemendum því kunnuglegt áður en 
þau koma út á vinnumarkað.  
 

Í þessari kennsluskrá eru birtar lýsingar á öllum námskeiðum sem eru á námsáætlun nemenda sem eru á fyrsta 
námsári skólaárið 2017-2018, auk lýsinga á valnámskeiðum í BSc verkfræði  Auk námskeiðanna sem hér er lýst 
stendur nemendum til boða að taka valnámskeið úr öðrum deildum HR sjá www.ru.is. Eftirfarandi tafla sýnir 
námsáætlun nemenda sem  hefja nám haustið 2017. Námsáætlanir annara árganga í hverri námsbraut má finna 
www.ru.is/tvd.  

Upplýsingar um einstakar námsbrautir í BSc verkfræði s.s. skipulag námsins, námsáætlanir, inntökuskilyrði, náms- og 
framvindureglur sjá http://www.ru.is/tvd/grunnnam/verkfraedi/ 

Frekari upplýsingar veitir Hjördís Lára Hreinsdóttir verkefnastjóri BSc náms í 
verkfræði  tvd@ru.is  
 
 
 

http://www.ru.is/
http://www.ru.is/tvd
http://www.ru.is/tvd/grunnnam/verkfraedi/
mailto:tvd@ru.is
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Verkfræði BSc 
 

180 ECTS eininga nám -  áhersla á að veita góðan undirbúning fyrir meistaranám 
 

 

Verkfræði BSc         180 ECTS eininga nám, með áherslu á að veita góðan undirbúning fyrir meistaranám

T-101-STA1  Stærðfræði I T-101-STA1  Stærðfræði I T-101-STA1  Stærðfræði I T-101-STA1  Stærðfræði I T-101-STA1  Stærðfræði I

T-102-EÐL1  Eðlisfræði I T-102-EÐL1  Eðlisfræði I T-102-EÐL1  Eðlisfræði I T-102-EÐL1  Eðlisfræði I T-102-EÐL1  Eðlisfræði I

T-204-EFNA  Efnafræði T-204-EFNA  Efnafræði T-204-EFNA  Efnafræði T-204-EFNA  Efnafræði T-204-EFNA  Efnafræði

AT FOR 1003  Forritun í Matlab AT FOR 1003  Forritun í Matlab AT FOR 1003  Forritun í Matlab AT FOR 1003  Forritun í Matlab AT FOR 1003  Forritun í Matlab

T-102-VERK Inngangur að verkfræði /CAD T-102-VERK Inngangur að verkfræði /CAD T-102-VERK Inngangur að verkfræði /CAD T-102-VERK Inngangur að verkfræði /CAD T-102-VERK Inngangur að verkfræði /CAD

T-201-STA2  Stærðfræði II T-201-STA2  Stærðfræði II T-201-STA2  Stærðfræði II T-201-STA2  Stærðfræði II T-201-STA2  Stærðfræði II

T-202-EDL2  Eðlisfræði II T-202-EDL2  Eðlisfræði II T-202-EDL2  Eðlisfræði II T-202-EDL2  Eðlisfræði II T-202-EDL2  Eðlisfræði II

T-211-LINA  Línuleg algebra T-211-LINA  Línuleg algebra T-211-LINA  Línuleg algebra T-211-LINA  Línuleg algebra T-211-LINA  Línuleg algebra

T-101-INNF Fjármálaverkfræði, inngangur T-106-REVE  Rekstur og stjórnun T-106-LIFV  Sameinda- og frumulíffræði T-106-BURD  Stöðu- og burðarþolsfræði T-106-BURD  Stöðu- og burðarþolsfræði

X-204-STOF Nýsköpun og stofnun fyrirtækja X-204-STOF Nýsköpun og stofnun fyrirtækja X-204-STOF Nýsköpun og stofnun fyrirtækja X-204-STOF Nýsköpun og stofnun fyrirtækja X-204-STOF Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

T-301-MATH Stærðfræði III T-301-MATH Stærðfræði III T-301-MATH Stærðfræði III T-301-MATH Stærðfræði III T-301-MATH Stærðfræði III

T-303-VERD Verðbréf T-512-FRBI  Framleiðslu- og birgðastýring T-206-LIFE Lífeðlisfræði I T-534-AFLF  Aflfræði T-534-AFLF  Aflfræði

T-208-FOR2  Forritun í C++ T-208-FOR2 Forritun í C++ T-307-HEIL  Eðlisfræði III T-208-FOR2 Forritun í C++ T-208-FOR2 Forritun í C++

T-302-TOLF  Tölfræði I T-302-TOLF  Tölfræði I T-306-RAS1  Greining rása T-306-RAS1  Greining rása T-306-RAS1  Greining rása

T-316-GAVI  Gagnavinnsla T-316-GAVI  Gagnavinnsla T-316-STAF  Stafræn rafeindatækni T-316-RAS2 Hönnun rása T-316-LABB  Mælikerfi

T-406-TOLU  Töluleg greining T-406-TOLU  Töluleg greining T-609-LAEK  Læknisfræðileg myndgerð T-406-TOLU  Töluleg greining T-406-TOLU  Töluleg greining

T-606-PROB  Líkindafræði og slembiferlar T-606-PROB  Líkindafræði og slembiferlar T-509-RAFT  Rafeindatækni T-509-RAFT  Rafeindatækni T-507-VARM  Varmafræði

T-403-ADGE  Aðgerðagreining T-403-ADGE  Aðgerðagreining T-306-MERK Merki og kerfi T-306-MERK Merki og kerfi T-407-EFNI Efnisfræði

Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna T-106-BURD  Stöðu- og burðarþolsfræði Valnámskeið - 12 vikna T-401-VELH  Vélhlutafræði

T-305-PRMA  Verkefnastjórnun T-305-PRMA  Verkefnastjórnun T-305-PRMA  Verkefnastjórnun T-305-PRMA  Verkefnastjórnun T-305-PRMA  Verkefnastjórnun

T-501-REGL  Reglunarfræði T-501-REGL  Reglunarfræði T-501-REGL  Reglunarfræði T-501-REGL  Reglunarfræði T-501-REGL  Reglunarfræði

T-105-HAGF  Hagfræði T-105-HAGF  Hagfræði T-302-TOLF  Tölfræði I T-302-TOLF  Tölfræði I T-302-TOLF  Tölfræði I

T-536-RENN  Straumfræði T-501-FINA Inngangur að fjármálum T-208-FOR2 Forritun í C++ T-411-MECH  Mechatronics I T-536-RENN  Straumfræði

T-503-AFLE  Afleiður Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna

T-516-CORP Fjármál fyrirtækja f. verkfræði T-502-HERM  Hermun Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna

T-602-RISK  Áhættustýring T-650-SUST  Sjálfbærni T-406-TOLU  Töluleg greining T-407-EFNI  Efnisfræði T-606-HEAT  Varmaflutningsfræði

Valnámskeið - 12 vikna T-507-VARM  Varmafræði T-510-MALI  Mælitækni og lífsmörk T-401-VELH  Vélhlutafræði  **Töluleg straumfræði / FEM

Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna T-306-LIFE Lífeðlisfræði II *Mechatronics II/Varmafræði Valnámskeið - 12  vikna

Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12 vikna Valnámskeið - 12  vikna

Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna Valnámskeið - 3ja vikna

Þriggja vikna námskeið í lok annar

** Nemendur á 6. önn í vélaverkfræði taka annað hvort T-606-NUFF Töluleg straum- og varmaflutningsfræði eða T-844-FEMM Tölvustudd greining með einingaaðferðinni

* Stýrt val: Nemendur á 6. önn í hátækniverkfræði taka annað hvort T-535-MECH Mechatronics II eða T-507-VARM Varmafræði
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Námskeiðslýsingar í BSc verkfræði 
 
 

ECTS staðallinn 
ECTS (European Credit Transfer System) er námseiningakerfi sem mótað hefur verið til að samræma mat á 
námsframvindu innan evrópskra háskóla til að tryggja viðurkenningu á námi milli landa. Einingakerfið á að endurspegla 
alla námsvinnu nemenda og er miðað við að ein ECTS eining feli í sér 25-30 klst. vinnu fyrir nemandann. Í grunnnámi í 
verkfræði eru langflest námskeið 6 ECTS einingar.   
 
 
 

Námskeið á 1. námsári  -  1. önn  -  Haustönn 
 
T-102-EDL1  EÐLISFRÆÐI I        6 ECTS  
  
Ár:   1. ár. 
Önn:   Haustönn/vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. Þrjár verklegar æfingar yfir 

önnina og ein heimatilraun. Vikulegir viðtalstímar. 
Umsjónarkennari:  Sigurður Ingi Erlingsson. 
Kennari:   Sigurður Ingi Erlingsson (haustönn), Vilhelm Sigfús Sigmundsson (vorönn).  Andrei  
   Manolescu (umsjón með verklegum æfingum). 
 
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 og einfaldri bylgjuhreyfingu 

 Sambandi varma og hitastigs og 1. og 2. lögmál varmafræðinnar 

 Framkvæmd mælinga, magnbundinni lýsingu á mælióvissum og skýrsluskrifum. 
 

Lýsing:  Eðlisfræði er grunnur að hefðbundum greinum verkfræðinnar en aðferðafræði eðlisfræðinnar, sérstaklega 
líkanagerð, nær langt út fyrir þessi hefðbundnu svið. Til dæmis nýtast aðferðir eðlisfræðinnar til að lýsa 
kerfum í líffræði, hagfræði og fjármálum. Í áfanganum er nemandinn þjálfaður í að lýsa einfaldri hreyfingu 
hluta og grunnatriðum varmafræði. 

 
Lesefni: H.D Young and R.A Freedman, University Physics with Modern Physics. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar fjórum sinnum í viku þar sem kennari fer yfir efni námskeiðsins. Dæmatímar eru tvisvar 
í viku þar sem nemendur leysa valin verkefni í hópum. Í viðtalstímum fer kennari yfir þessi verkefni upp á töflu.  
Heimadæmum þarf að skila vikulega. 
Námsmat: Þriggja klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 60% og standast þarf lokaprófið til að standast námskeiðið. 
Öll próf eru gagnalaus (fyrir utan formúlublað sem fylgir með) og einungis Casio FX-350 og FX-570 vasareiknir er 
leyfður í prófi. Hlutaprófum gilda 10% (besta einkunn af þremur), þáttaka í dæmatímum 10% (aðeins til 
upphækkunar) 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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T-204-EFNA  EFNAFRÆÐI       6 ECTS  
 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar í viku í 12 vikur. 3 verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Halldór G. Svavarsson. 
Kennari:   Halldór G. Svavarsson. 
 
Hæfniviðmið 

Að námskeiðinu loknu á nemandinn að:  

· þekkja atómbygginguna og atómlíkanið 
· þekkja efnatákn algengustu og þekktustu frumefnanna 
· þekkja IUPAC nafnakerfi ólífrænna og lífrænna efna 
· þekkja nöfn algengustu samsettra jóna  
· þekkja til millisameinda og innansameinda efnatengja 
· þekkja svigrúmablöndun og geta sagt fyrir um lögun sameinda  
· kunna góð skil á almenna gaslögmálinu og geta beitt því af kunnáttu 
· kunna góð skil á efnajöfnum og geta stillt þær 

o oxunar/afoxunarhvörf 
o brunahvörf 
o sýru-basa hvörf (rammar og daufar sýrur og basar) 
o útfellingarhvörf 
o kjarnahvörf 

· þekkja samband ljóss og orku 
· kunna skil á skammtatölum 
· geta reiknað út orku, frjálsa orku og óreiðu í efnahvörfum  
· geta greint  helstu flokka lífrænna efnasambanda eftir virknihópum 
 
  
Lýsing: Almenn efnafræði fyrir verkfræðinema. Grundvallaratriði efnafræðinnar eru tekin fyrir, þar á meðal: efni og 
ástönd, atóm-bygging og lotukerfið, efnahvörf, hlutfallaefnafræði, efnatengi, varmafræði og jafnvægi. Einnig verður 
kenndur inngangur að kjarnefnafræði, lífrænni efnafræði og lífefnafræði. 
 
Kennsla er miðuð við að nemendur hafi áður tekið sem samsvarar 1-2 áföngum í efnafræði í 
menntaskóla/fjölbrautaskóla. 
 
Lesefni: Raymond Chang and William College, Chemistry. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar (2 x 2 kennslustundir á viku), dæmatímar (2 kennslustundir á viku) og 3 verklegar æfingar 
yfir önnina (sbr. kennsluáætlun). Vikuleg skiladæmi á netinu. 
 
Námsmat: 3 klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 65%. Vikulega skiladæmi vega samtals 10%. Þrjú skyndipróf sem 
hvert vegur 5% (samtals 15%). Þrjár skýrslur úr verklegum æfingum vega samtals 10%. Skila ber öllum skýrslum til að 
öðlast próftökurétt. Ná þarf 5.0 í lágmarkseinkunn úr lokaprófi. 
Tungumál: Íslenska. 
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AT FOR 1003   HAGNÝT FORRITUN      6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Magnús Kjartan Gíslason. 
Kennari:   Magnús Kjartan Gíslason. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 Þekki undirstöðuatriði í forritun.  

 Geti nýtt sér forritun í Matlab við lausn á verkefnum og rannsóknir á tæknilegum viðfangsefnum.  
 
Lýsing: Í þessu námskeiði eru nemendum kennd almenn undirstöðuatriði í forritun. Lögð er áhersla á að nemendur 
öðlist góðan skilning á grunnhugtökum eins og breytum, útreikningum, gildingum, setningum, lykkjum, 
skipanaskrám, föllum og reikniritum. Nemendum er kennd forritun í Matlab og þau þjálfuð í notkun Matlab 
forritsins. Einnig eru kenndar aðferðir við meðhöndlun gagna og birtingu niðurstaðna með Matlab. 
 
Lesefni:   Stormy Attaway, Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar og dæmatímar.   
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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T-100-HUGM  HUGMYNDAVINNA      1 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:   Haustönn.   
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:  Haraldur Auðunsson.   
Kennari:   Haraldur Auðunsson, Aldís Ingimarsdóttir, Hafrún Kristjánsdóttir, Hera Grímsdóttir,  
   Hlynur Stefánsson, Joseph Timothy Foley, Kristján Halldórsson, Margrét Lilja  
   Guðmundsdóttir, Sveinn Þorgeirsson, Þórður Víkingur Friðgeirsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemandi  

 hafi kynnst hópvinnu og skilji mikilvægi samvinnu og fjölbreytni hóps.  

 hafi kynnst skipulagðri hugmyndavinnu.  

 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.  Á 3ja vikna tímabili í 
lok haustannar (lok nóv fram yfir miðjan des) vinna verk- og tæknifræðinemar síðan áfram með hugmynd sína og 
beita verkfræðilegum aðferðum til að þróa hana. Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemandi kynnist skipulögðum 
aðferðum við hugmyndavinnu og hópvinnu, og kynnist mismunandi aðferðum við að kynna hugmyndir. Kennarar 
fylgjast með vinnu nemenda, hafa eftirlit með þátttöku hvers og eins, og leiðbeina eftir þörfum. Hver hópur leggur 
fram hugmynd í lok námskeiðs, afhendir niðurstöður á aðgengilegu formi, kynnir hana m.a. með veggspjaldi og 
svarar spurningum eftir því sem við á. Nemandi þarf að hafa lokið námskeiðinu áður en hann fer upp á þriðja 
námsár. 
 
Lesefni:   Efni frá kennurum. 
Kennsluaðferðir:  Kennarar flytja stuttar kynningar um hugmyndavinnu, hópvinnu 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. 
  



10 

T-102-VERK  INNGANGUR AÐ VERKFRÆÐI – TÖLVUSTUDD HÖNNUN  5 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn.   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir í verkfræði.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:  Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari: Haraldur Auðunsson. 
Kennari:   Haraldur Auðunsson, Hera Grímsdóttir, Joseph Timothy Foley, Þórður  
   Víkingur Friðgeirsson. 
 

Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandi að: 

 geta notað hönnunarhugbúnað, s.s. Inventor eða Revit, við teikningu og hönnun. 

 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 

Nemendur í véla-, hátækni- og heilbrigðisverkfræði læra að nota Inventor, og nemendur í rekstrar- og 
fjármálaverkfræði læra að nota Revit. 

 
Lýsing: Námskeiðið byggist á hópvinnu þar sem nemendur á fyrsta námsári í BSc verkfræði og tæknifræði vinna að 
lausn á raunhæfu verkefni í þrjár vikur. Í námskeiðinu er lögð áhersla á teiknifræði, tölvustudda teikningu og hönnun, 
verkefnastjórnun og kynningu. Í lok námskeiðsins mun hver hópur skila teikningum, vinnudagbók og stuttmynd um 
verkið. Að smíða líkan er val.  
 
Lesefni:   Efni frá kennurum. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, verkefni ýmist unnin sjálfstætt eða í hópi, og teymisvinna. 
Námsmat:  Eftirtaldir þættir verða metnir: verkefni í tölvustuddri teikningu og hönnun; þátttaka og framlag í 

hópvinnu; gerð dagbókar; kynning á niðurstöðum, þ.á.m. erindi, veggspjald og stuttmynd.  
Það er ekki lokapróf í námskeiðinu.  

Tungumál:  Íslenska. 
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T-101-STA1  STÆRÐFRÆÐI I       6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn/vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:  Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. Vikuleg skilaverkefni. Vikulegir   
   viðtals-/hjálpartímar. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir. 
Kennari:   Ingunn Gunnarsdóttir (haustönn), Hlynur Arnórsson (vorönn). 
 
Lærdómsviðmið:  
Stærðfræði I fjallar um föll af einni breytistærð. Að námskeiði loknu skulu nemendur:  
 
Þekking: 

 Þekkja tvinntölur og kunna skil á helstu reikniaðgerðum með tvinntölur           

 Þekkja pólhnitaform tvinntölu og geta fundið rætur tvinntalna.          

 Kunna skil á algengum föllum og helstu eiginleikum þeirra.          

 Þekkja þrepun.  

 Kunna skil á markgildum, samfelldni og diffranleika.  

 Þekkja milligildissetninguna og meðalgildissetninguna.           

 Þekkja stofnföll og myndræna túlkun þeirra.           

 Þekkja andhverfanleg föll.          

 Kunna hlutheildun, aðferð innsetningar, stofnbrotaliðun og geti fundið flatarmál milli ferla.           

 Hafa kynnst óeiginlegum heildum.           

 Þekkja höfuðsetningu stærðfræðigreiningarinnar.           

 Þekkja útgildi falla.           

 Þekkja línulega nálgun falla.           

 Þekkja Taylor margliður falla.           

 Þekkja upphafsgildisverkefni.           

 Hafa kynnst einföldum fyrsta stigs diffurjöfnum og lausnum þeirra.           

 Kunna skil á aðskilnaði breytistærða til að leysa diffurjöfnur.           

 Þekkja annars stigs diffurjöfnur með fastastuðlum og lausnir þeirra.           
Leikni: ·          

 Geta framkvæmt helstu reikniaðgerðir með tvinntölum.           

 Geta skrifað tvinntölur á pólformi og teiknað tvinntölur í tvinntöluplanið.           

 Geta fundið rætur tvinntalna.           

 Geta beitt þrepun.           

 Geta ákvarðað helstu eiginleika falla.           

 Geta fundið markgildi falla og ákvarðað hvort þau eru samfelld og/eða diffranleg.           

 Geta beitt milligildissetningunni og meðalgildissetningunni við lausn á stærðfræðilegum vandamálum. • 
Geta fundið stofnföll helstu falla.           

 Geta beitt hlutheildun, aðferð innsetningar og stofnbrotaliðun til að finna stofnföll.           

 Geta beitt höfuðsetningu stærðfræðigreiningarinnar.           

 Geta metið óeiginleg heildi.           

 Geta fundið flatarmál milli ferla.           

 Geta fundið útgildi falla.           

 Geta fundið línulega nálgun falls og metið skekkju.           

 Geta fundið Taylor margliðu falls og metið skekkju.           

 Geta leyst upphafsgildisverkefni.           

 Geta beitt aðskilnaði breytistærða til að finna lausn á diffurjöfnu.           

 Geta fundið lausn á annars stigs diffurjöfnu með fastastuðlum.           

 Geta lesið og skilið stærðfræðilega röksemdarfærslu og táknanotkun.        
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Hæfni: ·          

 Geti lesið og skilið stærðfræðilega röksemdarfærslu og útleiðslu stærðfræðisetninga.         

 Geti beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna í námsefninu. 

 

Lýsing: Fjallað er um stærðfræðigreiningu raungildra falla af einni breytistærð. Umfjöllun verður um mikilvægustu 
fölin og eiginleika þeirra, hér undir; margkgildi, samfelldni, diffrun, heildun, línulega nálgun og Taylor-margliður.  Að 
auki skoðum við nokkrar einfaldar diffurjöfnur og lærum um þrepun og nokkra eiginleika tvinntalna (pólhnit og 
rætur).  Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér stærðfræðilega táknanotkun og geti skililð og beitt 
stærðfræðilegri röksemdarfærslu. 

 Lesefni: Robert A. Adams, Calculus, A Complete Course. Fyrirlestrarglósur frá kennara. 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar auk vinnutíma nemenda. Tímadæmi, heimadæmi og hlutapróf. 

Námsmat: Skriflegt próf 70%, tímadæmi 10% (aðeins til upphækkunar, 8 skipti gefa fulla einkunn), skiladæmi 10% 
og hlutapróf 10% (besta af tveimur) . Standast þarf lokapróf námskeiðsins. Á lokaprófi og hlutaprófum er leyfilegt að 
notast við reiknivél af einföldustu gerð (Casio Fx-350/570). Formúlublað fylgir prófinu en engin önnur gögn eru leyfð. 

Tungumál: Íslenska. 
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Námskeið á 1. námsári  -  2. önn  -  Vorönn 
 
 
T-202-EDL2  EÐLISFRÆÐI II        6 ECTS  
 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:  Eðlisfræði I (T-102-EDL1), Stærðfræði I (T-101-STA1). 
Skipulag: Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. Þrjár verklegar æfingar yfir 

önnina og ein heimatilraun.  Vikulegir viðtalstímar. 
Umsjónarkennari:  Sigurður Ingi Erlingsson. 
Kennari:   Sigurður Ingi Erlingsson, Andrei Manolescu (umsjón með verklegum æfingum). 
 
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 

 Beitingu lögmála Kirchhoffs í jafnstraumsrásum 

 Segulsviði, segulkrafti og uppsprettum segulsviðs 

 Lögmáli Faraday´s, víxlspani, sjálfspani, spólum, og einfaldum riðstraumsrásum 

 Jöfnum Maxwells, rafsegulbylgjum og grunneiginleikum ljóss 

 Framkvæmd mælinga, magnbundinni lýsingu mælióvissum og skýrsluskrifum. 
 
Lýsing: Rafeinda- og fjarskiptatækni byggja á eiginleikum rafhleðslna og hvernig þær víxlverka við rafsvið og 
segulsvið. Í þessum áfanga eru 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 frá einföldum rafrásum 
til loftneta. 
 
Lesefni: H.D Young and R.A Freedman, University Physics with Modern Physics. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar fjórum sinnum í viku þar sem kennari fer yfir efni námskeiðsins. Dæmatímar eru tvisvar 
í viku þar sem nemendur leysa valin verkefni í hópum. Í viðtalstímum fer kennari yfir þessi verkefni upp á töflu.  
Heimadæmum þarf að skila vikulega. 
Námsmat: Þriggja klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 60% og standast þarf lokaprófið til að standast námskeiðið. 
Öll próf eru gagnalaus (fyrir utan formúlublað sem fylgir með) og einungis Casio FX-350 og FX-570 vasareiknir er 
leyfður í prófi. Hlutaprófum gilda 10% (besta einkunn af þremur), þáttaka í dæmatímum 10% (aðeins til 
upphækkunar) 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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T-101-INNF  FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI – INNGANGUR    6 ECTS  
 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá, að jafnaði 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Sverrir Ólafsson. 

Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu verður nemandinn fær um að skilja og að geta beitt grundvallar hugtökum og 
verkfærum fjármálaverkfræðinnar á hagnýt verkefni. Kynnt verða mismunandi markaðslíkön og vaxtahugtök og beitt 
á eignir sem bera mismunandi áhættu. Nemendur munu öðlast skilning á því hvernig mögulegt er að nota 
fjármálaverkfæri eins og skipta -  og framvirka samninga til að hanna mismunandi fjárstreymi. Þeir munu læra að hanna 
og verðleggja mismunandi fjármála verkfæri, sem hæfa best ákveðnum kringumstæðum. Kynntar verða aðferðir sem 
magnsetja og stýra áhættunni sem fylgir notkun mismunandi fjármálaverkfæra. Sýnt verður hvernig kynntum 
aðferðunum er beitt í raun, bæði í fyrirtækjum og fjármálastofnunum. Þetta meginmarkmið má brjóta niður í 
eftirfarandi undirviðmið: 

 Skilningur á áhrifum og möguleikum af hnattvæðingu fjármálamarkaða 

 Kunna mismunandi aðferðir við að hanna fjárstreymi og til að meta tengda áhættu 

 Geta hannað áhættulausa vaxtaferilinn og framvirka vexti 

 Skilja áhrif lögmálsins um fjarvist áhættulauss hagnaðar til að verðmeta mismunandi fjármálagjörninga 

 Geta hannað tvíliðu tré og notað þau til að verðleggja mismunandi fjármálaafurðir 

 Skilja mikilvægi „spegil-safna“ til þess að hanna og verðmeta áhættulaus söfn 

 Geta hannað og verðmetið mismunandi skiptasamninga 

 Geta varið mismunandi, langar og stuttar stöður í afleiðusamningum 

 Kunna að hanna mismunandi fjárstreymi til að mæta framtíðar skuldbindingum. 
 

Lýsing: Fjármálaverkfræðin byggir á notkun mismunandi grundvallar fjármálaverkfæra, svo sem framvirkra 
samninga, skipta samninga  og kaupréttar samninga til þess að hanna ný fjármálaverkfæri, sem búa yfir mismunandi 
fjárstreymiseiginleikum og áhættu. Hönnun þessara samsettu fjármálaverkfæra byggir á notkun stærðfræðilegra 
aðferða og hermunartækni. Verkfræði þátturinn byggir á þeirri staðreynd að nýjar fjármálaafurðir eru samsettar úr 
öðrum grunnverkfærum. Hugmyndin er sú að samsettu verkfærin búi yfir nýjum eiginleikum sem grunnverkfærin 
sjálf búa ekki yfir.  Í þessu námskeiði verða aðferðir fjármálaverkfræðinnar kynntar fyrir nemendum. Mörg dæmi 
verða tekin þar sem sýnt verður hvernig þessum aðferðum er beitt til að leysa fjölda hagnýtra verkefna. Við 
útreikninga og hermanir verður notast við Excel og eða Matlab  
 
Lesefni:  Verður ákveðið seinna. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, tímapróf ásamt heimaverkefnum. 
Námsmat:  Frammistaða í tímaprófum og heimaverkefnum (30%) og lokapróf (70%). 
Tungumál:  Íslenska. 
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T-211-LINA  LÍNULEG ALGEBRA       6 ECTS  
  
Ár:    1. ár 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.  
Umsjón:   Ingunn Gunnarsdóttir.  
Kennari:   Ingunn Gunnarsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu skulu nemendur: 
Þekking: 

 Kunna skil á undirstöðuatriðum í fylkjareikningi. 

 Hafa kynnst grundvallaratriðum við lausn á línulegum jöfnuhneppum. 

 Hafa kynnst vektorreikningi og beitingu hans í rúmfræði. 

 Kunna skil á aðferðum við að reikna ákveður, krossfeldi og andhverfur fylkja 

 Þekkja eigingildi og eiginvektora og hafi kynnst notkun þeirra. 

 Hafa kynnst aðferðum til að hornalínugera fylki. 

 Þekkja aðferðir til að meta hvort vigrar eru línulega háðir eða óháðir. 

 Þekkja grunnatriði varðandi línulega varpanir. 

 Hafa kynnst notkun fylkja til að framkvæma varpanir í tölvugrafík. 

 Þekkja vigurrúmið Rn og hlutrúm þess. 

 Þekkja vídd og grunn fyrir hlutrúm. 

 Hafi kynnst ofanvarpi og hornréttum grunnum. 

 Hafi kynnst viggurrúmum almennt og þekki nokkur dæmi um slík. 

 Hafa kynnst formlegum röksemdafærslum til að sanna reglur í námsefninu. 
Leikni: 

 Geta leyst línuleg jöfnuhneppi með Gauss-eyðingu og fundið tilheyrandi einföld fylki. 

 Geta reiknað innfeldi og krossfeldi og ritað jöfnur fyrir beinar línur og plön. 

 Geta beitt vektorreikningi til að sanna rúmfræðireglur. 

 Geta reiknað ákveður og fundið andhverfu fylkis. 

 Geta fundið eigingildi og eiginvektora fyrir fylki. 

 Geta úrskurðað hvort hægt er að hornalínugera fylki og fundið í því tilviki viðeigandi fylki. 

 Geta úrskurðað hvort mengi af vigrum er línulega háð eða línulega óháð. 

 Geta ákvarðað hvort tiltekið rúm er hlutrúm. 

 Geta fundið vídd hlutrúms og grunn fyrir það, sér í lagi hornréttan grunn. 

 Geta fundið fylki fyrir línulegar varpanir í tvívíðu og þrívíðu rúmi. 

 Geta notað “homogeneous coordinates” til að framkvæma varpanir eins og gert er í tölvugrafík. 

 Geta beitt ójöfnu Cauchy-Schwarz til að sanna talnareglur. 

 Geta rökstutt niðurstöður í línulegri algebru með því að beita stærðfræðilegri röksemdarfærslu. 
 

Hæfni 

 Geta beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu til að sanna einfaldar reglur og setningar í línulegri 
algebru. 

 Átta sig á mikilvægi línulegrar algebru við lausn ýmissa viðfangsefna í verkfræði og tölvunarfræði. 
 
Lýsing: Fjallað er um rúmfræði, þar á meðal jöfnur fyrir beinar línur og plön. Tekinn er fyrir fylkjareikningur, m.a. 
aðferðir við lausn á línulegum jöfnuhneppum. Auk þess er fjallað um ákveður, eigingildi og eiginvektora. Beiting 
fylkjareiknings við línulegar varpanir er skoðuð, meðal hvernig þær nýtast í tölvugrafík. Fjallað er um vektorrúm 
almennt og eiginleika þeirra. 
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Lesefni:   Lay, Lay and McDonald, Linear Algebra and its Applications 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar. Skilaverkefni og hlutapróf. 
Námsmat:  Lokapróf 60%. Dæmaskil 10%. Hlutapróf 30%. Standast verður skriflega lokaprófið. 
Tungumál:  Íslenska. 
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X-204-STOF  NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA    6 ECTS  
  
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:.   Fyrirlestrar og hópastarf í 3 vikur í lok annar.  
Umsjónarkennari:  Hrefna S. Briem. 
Kennari:   Hrefna S. Briem o.fl. 
 
Lærdómsviðmið: Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Nýsköpunar 
og stofnun fyrirtækja og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni. 
Þekking: 

 Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtök á borð við 
viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, framtaksfjárfestingar, 
frumkvöðlasetur 

 Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja 

 Nemendur hafi skilning á nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða grunnþjónusta standi til 
boða á mismunandi stigum eftir þörfum fyrirtækja fram að framtaksfjárfestingu 

 Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna 
viðskiptahugmynda 

Leikni: 

 Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd 

 Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd 

 Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil fyrirtækja 

 Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið 

 Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar um þarfir þeirra 
og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi breytingar 

Hæfni: 

 Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins 

 Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins 

 Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki 

 Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og lykilatriði sem beri að huga 
að í þeim efnum 
 

Lýsing: Námskeiðið felur í sér að nemendur finna viðskiptahugmynd og þróa hana áfram á meðan á námskeiðinu 
stendur. Nemendur skila inn hugmyndamati, fá þjálfun í lyftukynningum, lokakynningum, viðtölum við viðskiptavini, 
sem og að setja saman ítarlega lokaskýrslu sem er lokaafurð í námskeiðinu. 
 
Námskeiðið skiptist í þrjá meginþætti: 
1.       Uppbygging viðskiptahugmynda 

a.       Hugmyndasmiðjur 
b.      Er verið að leysa tiltekið vandamál 
c.       Viðskiptamódel 
d.      Framsetning lausna 

2.       Framkvæmd viðskiptahugmynda og gerð frumgerðar 
a.       Verkefnastjórnunarkerfi 
b.      Forgangsröðun 
c.       Mikilvægi teymis 
d.      Gagnleg nútíma tól og tæki 
e.      Prótótýpugerð 
f.        Uppsetning fyrirtækja á Íslandi 
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3.       Kynning viðskiptahugmynda 
a.       Lyftukynningar 
b.      Glærukynningar 
c.       Mikilvægi hönnunar 
d.      Hvað horfa fjárfestar til? 
e.      Rökstuðningur á viðskiptahugmynd 
f.        Kynning á frumgerð 
 

Lesefni: Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves, Business Model Generation.  
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og hópavinna. 
Námsmat: Vægi 5% Hugmyndaskýrsla; Vægi 5% Stofnskjöl; Vægi 10% Jafningjamat; Vægi 15% Lyftukynningar (Þrjár 
kynningar þar sem hver gildir 5%); Vægi 15% Aukaafurð (Kynntar verða fjórar aukaafurðir og velja nemendur tvær til 
þess að skila); Vægi 20% Lokakynning; Vægi 30% Lokaskýrsla. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-106-REVE  REKSTUR OG STJÓRNUN – VERKFRÆÐILEGAR AÐFERÐIR  6 ECTS  
 
Ár:    1. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.  
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RV.  
Undanfarar:   Engir undanfarar.  
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:  Páll Kr. Pálsson.  
Kennari:   Páll Kr. Pálsson og Þórdís Jóhannsdóttir Wathne.  
 
Lærdómsviðmið: 
 Að nemendur hafi að loknu námskeiðinu haldgóða þekkingu á þeirri aðferðafræði sem beitt er við stjórnun 
fyrirtækja, út frá verkfræðilegum sjónarmiðum og verkfræðilegri hugsun. Þekki og skilji hvernig hugsun og 
aðferðafræði besturnar er beitt við stjórnun, einkum á eftirtöldum sviðum:  

 Stefnumótun, markmiðasetningu og árangursmælingar. Skilji aðferðafræði og ferlið við stefnumótun og geti útskýrt 
það.  

 Kostnaðar- og afkomútreikninga og “stjórnun” efnahagsreiknings fyrirtækja. Þekki helstu aðferðir sem beitt er og 
getir reiknað mikilvægustu kennitölur.  

 Stjórnun; hlutverk og starf stjórna, skipurit og starfsmannamál. Geti útskýrt og rætt helstu hugtök á þessum 
sviðum.  

 Viðskiptavininn og samkeppnisgreiningu, svo sem markaðsgreiningu og markaðsaðgerðir. Hafi yfirsýn og getu til að 
rökstyðja helstu verkferla á þessu sviði.  

 Verðmætasköpunarferlið; innkaup, birgðastýringu, framleiðsluskipulagningu og framleiðslustjórnun. Skilji og þekki 
hvernig bestun er beitt við innkaup og birðastýringu og framleiðslustjórnun.  

 Tækni, tækniþróun, rannsóknir, þróunarstarfsemi og nýsköpun. Skilji gildi nýsköpunar fyrir fyrritæki og samfélagið.  
Geti tjáð sig í ræðu og riti um ofangreinda þætti og rökstutt viðhorf sín. Séu færir um að kynna og túlka viðhorf sín í 
verkefnum sem snúa að ofangreindum þáttum með aðferðafræðilegri hugsun og verkfærum verkfræðinnar. Skilji 
heildarsamhengi rekstrar út frá flóknu umhverfi fjölda breytna. Skilji eftirspurnar- og afkomuföll. Þekki og skilji 
aðferðafræði æviskeiðsferla fyrirtækja.  
 
Lýsing: Fjallað verður um öll helstu svið stjórnunar og þá aðferðafræði og hugsun sem þar hefur verið þróuð út frá 
verkfræðilegri nálgun. Við förum í fyrirlestrum í gegnum aðferðafræðina, vinnum verkefni og heimsækjum fyrirtæki, 
þar sem verkfræðimenntaðir einstaklingar eru við stjórtnvölinn og upplifum notkun aðferðanna eftir því sem kostur 
er. Námskeiðinu er ætlað að gefa yfirlit yfir störf og viðfangsefni rekstrarverkfræðinga og grunn undir viðfangsefni 
námsbrautarinnar. Fjallað er um:  

 Stefnumótun, markmiðasetningu, stjórnun, hlutverk og starf stjórna, skipurit og starfsmannamál. Viðskiptavininn, 
samskipti við birgja og samkeppnisgreiningu, svo sem markaðsgreiningu og markaðsaðgerðir.  

 Ferli verðmætasköpunar, framlegð, afkomu og efnahagsreikning fyrirtækja.  

 Birgðahald og birgðastýringu, framleiðsluskipulagningu og framleiðslustjórnun.  

 Tækni, tæknþróun, rannsóknir og þróunarstarfsemi og nýsköpun.  
 
Lesefni: 1. Engineering Management; Creating and managin World-class Operations. Höfundur W. Dale Compton. 
Útgefandii: Prentice Hall. 2. Handbók athafnamannsins; stefna, stjórnun og starfsmenn. Höfundur Páll Kr. Pálsson. 
Útgefandi Skyggni ehf og SPRON. Sept. 2006. 3. Annað námsefni verður kynnt við opnun námskeiðs. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og fyrirtækjaheimsóknir.  
Námsmat: 3. klst. skriflegt próf (65%) og verkefni úr fyrirtækjaheimsóknum og vinnusessionum í tímum (35%).  
Tungumál: Íslenska. 
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T-106-LIFV  SAMEINDA OG FRUMULÍFFRÆÐI            6 ECTS  
 
Ár:    1. ár 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. Verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Karl Ægir Karlsson. 
Kennari:   Karl Ægir Karlsson og Ólafur Eysteinn Sigurjónsson.  
 
Lærdómsviðmið:  Markmið með þessu námskeiði er að veita 1. árs verkfræðinemum grunnþekkingu í samsetningu og 
starfsemi heilkjörnunga og helstu þáttum í sameindalíffræði heilkjörnunga. Einnig að kynna þeim fyrir almennum 
þáttum í stofnfrumulíffræði, vefjaverkfræði og taugaverkfræði.   Farið verður í grunnþætti lífefnafræði, grunnþætti 
sameindaerfðafræði, grunnþætti sameindalíffræði og grunnþætti frumulíffræði. Farið í uppbyggingu og starfsemi 
próteina. Farið verður yfir uppbyggingu og pökkun erfðaefnisins. Farið verður yfir þá þætti sem stýra viðhaldi, 
viðgerð og endurmyndun á erfðaefninu. Farið verður í gegnum hvernig erfðaefnið er umritað og þýtt yfir í prótein. 
Farið verður í grunnbyggingu og efnasamsetningu frumuhimnunar. Farið verður yfir helstu þætti sem stjórna flæði 
efna í gegnum frumuhimnu. Farið verður yfir helstu frumulíffæri og hvernig próteinum er pakkað og flutt til innan 
frumunar. Farið verður í orkubúskap heilkjörnunga. Farið verður yfir samskipti innan frumna og milli frumna. Farið 
verður yfir frumugrindina og hvernig frumur hreyfa sig. Fjallað verður um stofnfrumur, vefjaverkfræði og 
taugaverkfræði.   Verklegar æfingar verða tvisvar sinnum á önninni   Námskeiðinu er skipt í fjóra hluta: I) inngang að 
frumulíffræð, lífefnafræði og prótein,  II) Sameindaerfðafræði III) Frumuhimnan, flutningur sameinda yfir 
frumuhimnu, Innra skipulag frumunar, Boðskipti frumunar og Frumugrindin. IV) Stofnfrumur, vefajverkfræði og 
taugaverkfræði.   Að loknu námskeiðinu á nemandinn að hafa skilning á efnafræði frumna, uppbyggingu og starfsemi 
próteina, uppbyggingu erfðaefnisins, umritun og þýðingu erfðaefnis yfir í prótein , byggingu og virkni 
frumuhimnunnar, frumulíffæri, innanfrumuboðleiðir, samskipti frumna og hafa grunþekkingu um stofnfrumur, 
vefjaverkfræði og taugaverkfræði.   
 
 
Lýsing: Fyrsti hluti: Inngangur að frumulíffræði, lífefnafræði frumna og prótein.  

Annar hluti: Sameindaerfðafræði. Genamengið og litningar, DNA eftirmyndun, DNA viðgerðir og DNA 
endurröðun. Umritun á DNA yfir í RNA. Þýðing á RNA yfir í prótein. Grunnatriði genastjórnunar.  

Þriðji hluti: Frumuhimnan, flutningur sameinda yfir frumuhimnu, Innra skipulag frumunar, Flutningur í 
blöðrum, Orkubúskapur frumunar, Boðskipti frumunar og Frumugrindin. 
Fjórði hluti. Stofnfrumur, vefjaverkfræði og taugaverkfræði. 
 
Lesefni:   Alberts et al, Essential Cell Biology. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður og verklegar æfingar. 
Námsmat:   Mæting í verklegar æfingar og skil á tveimur skýrslum 5% hvor (samtals 10%).  Þrjú áfangapróf 
(10%) hvert en aðeins tvær bestu einkunnirnar úr prófunum þremur gilda (samtals 20%).  Skriflegt lokapróf (krossar) 
70%.  Ekki er farið fram á lágmarkseinkunn úr verklegum æfingum eða áfangaprófum til að öðlast próftökurétt í 
lokaprófi. 
Tungumál:  Íslenska/enska. 
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T-201-STA2  STÆRÐFRÆÐI II        6 ECTS  
 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
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. Vikuleg skilaverkefni. Vikulegir  
   viðtals-/hjálpartímar. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir. 
Kennari:   Ingunn Gunnarsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu skulu nemendur:  
Þekking: 

 Þekkja helstu eiginleika runa og raða.       

 Þekkja 4 samleitnipróf; markgildispróf, samanburðarpróf, heildispróf og hlutfallspróf.          

 Þekkja kvótaraðir, p-raðir, kíkisraðir, veldaraðir og Taylorraðir.        

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

 Hafa kynnst stikun skurðferla einfaldra yfirborða.          

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

 Kunna skil á bogalengd og ferilheildum.          

 Kunna skil á helstu eiginleikum falla af fleiri breytistærðum: Markgildi, samleitni, diffranleika.           

 Þekki hlutafleiður, stefnuafleiður, heildarafleiður, keðjuregluna, línulega nálgun og útgildi falla af fleiri 
breytistærðum.          

 Þekkja heildi í 2 víddum í kartesískum- og pólhnitum.           

 Hafa kynnst óeiginlegum heildum í 2 víddum.          

 Þekkja heildi í 3 víddum í kartesískum-, kúlu-, sívalningshnitum.          

 Hafa kynnst hnitakerfaskiptum í 2 og 3 víddum almennt.         

 Hafa kynnst sviðslínum vektorsviða.         

 Þekkja varðveitin vektorsvið, mætti og ferilheildi vektorsviðs.           

 Hafa kynnst stikun á flötum í 3 víddum.           

 Þekkja setningar Stoke, Green og Gauss.           
Leikni: 

 Geta metið helstu eiginleika runa og raða.         

 Geta beytt viðeigandi samleitniprófi á raðir.           

 Geta stikað einfalda ferla og skurðferla einfaldra yfirborða.           

 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 ákvarðað um helstu eiginleika falla af fleiri breytistærðum, hvort þau hafi markgildi, séu samleitin, séu 
diffranleg.          

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

 Geta reiknað heildarafleiðu og notað keðjuregluna á föll af fleiri breytistærðum.           

 Geta fundið línulega nálgun falla af fleiri breytistærðum.          

 Geta fundið útgildi einfaldra falla af fleiri breytistærðum og ákvarðað gerð þeirra.           

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

 Geta sett upp ogleyst heildi í 3 víddum í kartesískum-, kúlu- og sívalnings-hnitum           

 Geta fundið sviðslínur einfaldra vektorsviða.           

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

 Geta reiknað ferilheildi vektorsviðs.           

 Geta notað setningar Stoke, Green og Gauss og metið hvenær þær eiga við.   
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Hæfni: 

 Geti lesið og skilið stærðfræðilega röksemdarfærslu og útleiðslu stærðfræðisetninga. 

 Geti beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna í námsefninu.  
 

Lýsing: Runur og raðir. Samleitnipróf. Kvótaraðir, p-raðir, kíkisraðir, veldaraðir, Taylor-raðir. Stikun ferla. Stöðuvigur 
agnar í rúminu, hraði, stefnuhraði og hröðun. Bogalengd og ferilheildi. Föll af fleiri breytistærðum, markgildi, 
samleitni, diffranleiki, hlutafleiður, stefnuafleiður, heildarafleiður, keðjureglan, línuleg nálgun, útgildi. Heildi í 2 og 3 
víddum, pólhnit, kúluhnit, sívalningshnit. Óeiginleg heildi. Varðveitin vektorsvið, mætti, flatarheildi vektorsviðs. 
Einfaldlega samhangandi svæði. Setningar Stoke, Green og Gauss. 
 
Lesefni:   Robert A. Adams, Calculus, A Complete Course. Fyrirlestrarglósur frá kennara. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar, auk viðtalstíma þar sem nemendur geta fengið aðstoð við að leysa 
dæmi. 
Námsmat:  Skriflegt lokapróf 80%, besta einkunn úr tveimur hlutaprófum 10% og vikuleg skiladæmi 10%. 
Standast þarf skriflega prófið. Á lokaprófi og hlutaprófum fá nemendur formúlublað með prófinu og mega notast við 
reiknivél við úrlausn prófa. Auk þess mega nemendur hafa meðferðis eitt formúlublað af stærð A4, þetta 
formúlublað má innihalda formúlur, setningar og skilgreiningar, en engin sýnidæmi.  
Tungumál:  Íslenska 
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T-106-BURD  STÖÐU- OG BURÐARÞOLSFRÆÐI     6 ECTS  
 
Ár:    1. ár./ 2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, VV á 1. ári, skyldunámskeið HEV á 2. ári. 
Undanfarar:   Stærðfræði 1 (T-101-STA1), Eðlisfræði 1 (T-102-EDL1). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá, að jafnaði 6 kennslustundir á viku. 

Auk þess verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá.   
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennarar:   Benedikt Helgason og Ármann Gylfason. 
 
Lærdómsviðmið: Nemendur öðlast þekkingu á tengslum ytra álags burðarvirkja við spennu og streitu, vensla spennu 
og streitu í algengum efnum, og þol þeirra gagnvart stöðugu álagi. 
Megin áhersla er lögð á hæfni nemenda til að framkvæma jafnvægisútreikninga fyrir burðarvirki og greiningu þeirra 
samkvæmt hefbundnum bitafræðum og munu nemendur verða færir um að reikna undirstöðukrafta, innri krafta, 
spennur og færslur í einföldum burðarvirkjum eins og stöngum, bitum og öxlum undir áslægu álagi, vinduálagi, og 
stöku og dreifðu þverálagi. Nemendur öðlast grunnfærni í meðhöndlun og vörpun margvíðs spennuálags og 
umbreytingu spennuástands í jafngildisspennur. 
Nemendur öðlast grunnfærni í vélsmíði með rennibekk og fræsivél, ásamt því að fá undirstöðuþekkingu á virkni 
streitumæla og kynnast spennumælingu í efnum. 
 
Lýsing: Efnistök námskeiðsins: Kraftakerfi, kraftajafnvægi, samsettar einingar; Spenna og streita; Þolfræði efna; 2D 
og 3D spennuástand og Mohr hringur; Aflögun öxla vegna tog- og þrýstikrafta og vindu; Niðurbeygja bita; Statískt 
ákveðin og óákveðin viðfangsefni. 
 
Lesefni:    J. M Gere, B.J Goodno, Mechanics of Materials. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat:   Lokapróf 40%. Áfangapróf 30%. Verklegt 30%.   

Haldin verða 3 áfangapróf og gilda 2 próf af þremur til einkunnar (ekki verður boðið upp á 
sjúkra/endurtektarpróf) (í fyrirlestri).  
Nemendur verða að taka þátt í og skila öllum verklegum æfingum til að hljóta próftökurétt 
- tímasetningar auglýstar síðar. 
Heimadæmi, 3 heimadæmaskil á önninni (skilaskilda) 
Lokapróf og áfangapróf eru gagnalaus, formúlublað verður gefið út. Casio Fx350 reiknivél 
heimiluð. Nemendur verða að standast lokapróf með a.m.k. 4,75 í einkunn til þess að aðrir 
þættir námsmats komi inn í útreikning lokaeinkunnar. 

Tungumál:   Íslenska. 
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Námskeið á 2. námsári  -  3. önn  -  Haustönn 
 
 
T-534-AFLF  AFLFRÆÐI       6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, VV. 
Undanfarar:   Eðlisfræði I (T-102-EDL1), Stærðfræði II (T-201-STA2).  
Skipulag:  Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Andrei Manolescu. 
Kennari:   Andrei Manolescu. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu á nemandinn að geta leyst verkefni tengd: Beitingu lögmála Newtons á 
agnakerfi. Afstæð hreyfing, atlag, skrið- og hverfiþungi Hreyfilýsing stífra hluta, snúningshraða, snúningsvægi og 
hverfitregðu Snúningur í þremur víddum, pólvelta og aðrar hreyfingar tengdar vélhlutum sem snúast Frjálsum og 
knúnum sveiflum, bæði ódempuðum og dempuðum. 
 
Lýsing: Markmið áfangans er að auka færni nemenda í að beita lögmálum Newtons. Lögð er mikil áhersla á þjálfun 
nemenda með dæmareikningi. Megin áherslan verður á notkun í Lögmála Newtons til að lýsa flóknum hreyfingum en 
að auki verða orkuaðferðir kynntar til sögunnar. 
 
Lesefni: J.L Meriam and L.G Kraige, Engineering Mechanics: Dynamics. 
 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. Nemendur halda vinnubók með dæmum sem þeir hafa leyst. 
 
Námsmat: Einnar klukkustundar skrifleg próf aðra hverja viku og einstaklings vinnubók gildir 30%. Lokapróf gildir 
70%. Standast verður lokaprófið. 
 
Tungumál: Enska. 
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T-307-HEIL  EÐLISFRÆÐI III        6 ECTS  
 
Ár:    2. eða 3. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund:   Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði II (T-202-EDL2). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega; auk þess 5 verklegar æfingar. 
Umsjónarkennari:  Haraldur Auðunsson. 
Kennari:   Haraldur Auðunsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu á nemandinn að þekkja hugtökin og geta leyst einföld verkefni varðandi:  

 ljós sem bylgju, svo sem dreifingu þess, styrk, speglun, ljósbrot og skautun  

 ljósbrot í linsum og eiginleika spegla, og beytingu helstu sjóntækja  

 samliðun bylgna frá tveimur uppsprettum og möguleg mynstur 

 bylgjubeygju og mynstur vegna raufaglers eða geislagreiðu, og hagnýtingu þess  

 afstæðiskenninguna, tíma- og lengdarbreytingar og almenna orkuvarðveislu  

 tvíeðli ljóss og ljóseindir, ljósröfun og Compton-hrif, litróf geislunar og atómlíkan Bohrs  

 bylgjueiginleika agna, hugmyndir de Broglie og þá bylgjubeygju agna  

 skammtafræði, bylgjuföll og túlkun þeirra, jöfnu Schrödingers og einföld skammtafræðileg kerfi  

 fastefni, orkuborða og hálfleiðara  

 kjarna atóma og kjarnahvörf, segulómun, eðli og hagnýtingu geislavirkni, og líffræðileg áhrif geislunar  

 mælingar á ljósi og í kjarneðlisfræði.   
 

Lýsing: Eðlisfræðin eykur skilning á umhverfi okkar, náttúrunni og tækninni, og gefur innsýn sem hvetur og styður við 
skapandi hugsun við lausn verkefna. Tækniframfarir síðustu aldar, og enn í dag, byggja að verulegu leyti á skilningi á 
minnstu efniseindunum eins og ljóseindum og rafeindum, og agnar-bylgju-tvíeðli þeirra. Ljóstækni er mikilvæg, 
samanber t.d. síaukna beitingu laser-ljóss í okkar nánasta umhverfi og myndatökum af öllu mögulegu. Geislavirkni 
kemur við sögu hvort sem um er að ræða læknisfræðilega greiningu og meðferð, eða umhverfismál og mögulegar 
orkulindir framtíðarinnar – og því er eðlilegt að skoða um leið takmörkuðu afstæðiskenninguna. Efni námskeiðsins 
byggist að verulegu leyti á störfum vísindamanna í byrjun 20. aldar, og þess vegna er oft vísað í efnið sem „nútíma 
eðlisfræði“. 
 
Lesefni:   Young and Freedman, University Physics With Modern Physics. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, sýnitilraunir, verkefni og verklegar æfingar. 
Námsmat:  Lokaeinkunn byggist á a) skriflegu prófi í lok námskeiðsins (60%), b) skýrslum úr verklegum 
æfingum (20%) og c) reglulegum bútaprófum (20%). Skila ber öllum skýrslum til að öðlast rétt til að taka próf. Sjá 
nánar í upphafi námskeiðs. 
Tungumál:  Íslenska. 
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T-512-FRBI  FRAMLEIÐSLU- OG BIRGÐASTÝRING     6 ECTS  
  
Ár:    2.ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RV. 
Undanfarar:  Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Páll Jensson. 
Kennari:   Guðmundur Elías Níelsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu eiga nemendur að: 

 þekkja og skilja aðfangakeðjuna og kostnaðarmyndun í henni 

 þekkja og skilja innkaupa- og birgðastjórnun og öðlast færni í að beita þeim aðferðum 

 þekkja og skilja spálíkön og kunna að nýta þau til innkaupastýringar 

 kunna að skilgreina netlíkön fyrir vörudreifinga 

 skilja grunnlíkön til framleiðslustýringar og læra að beita þeim 

 þekkja grunnatriði straumlínustjórnunar 

 öðlast færni í að nota líkön til ákvarðanatöku 
 

Lýsing: Aðfangakeðjan s.s. kostnaðarmyndun, stýring, áætlanagerð og samskipti. Spár og áætlanagerð: helstu 
tölfræðileg spálíkön kynnt og einnig aðferðir við gerð huglægra spáa, samvinna í áætlanagerð og hlutverk 
áætlanagerðar innan fyrirtækja skoðað. Einnig farið í aðferðafræði við mat á gæðum spálíkana og áætlana. 
Birgðastýring og vörudreifing: aðferðafræði skoðuð, helstu líkön kynnt s.s. EOQ, VRP og fl. Vandamálið líka skoðað 
almennt sem bestunarlíkan. Framleiðslustjórnun og stýring aðfanga í framleiðslu, yfirsýn og verkferlar skoðaðir. 
MRP, yfirlitsáætlanir, skammtímaáætlanir og fl. Straumlínustjórnun (Lean management). Birt með fyrirvara um 
breytingar. 
 
Lesefni: Silver E.A, Pyke D.F, Peterson R, Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
Kennsluaðferðir: Námskeiðið fer að mestu leyti fram í formi fyrirlestra.  Einnig verða lög fram heimadæmi og lausnir 
þeirra skoðaðar.  Töflureiknirinn Excel verður notaður. Gert er ráð fyrir fimm gestafyrirlesurum úr 
atvinnulífinu.  Farið verður í þrjár til fjórar heimsóknir í framleiðslufyrirtæki.   
Námsmat: Heimadæmi:  20% Skyndipróf:  20%;  (Tilkynnt og ótilkynnt, 4 efstu gilda) Skriflegt próf:  60% Birt með 
fyrirvara um breytingar. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-316-GAVI  GAGNAVINNSLA       6 ECTS  
 
 
Ár:    2. ár. 
Önn:   Haustönn.   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV, RV.  
Undanfarar:   Verkfræðileg forritun (T-208-FOR2). 
Skipulag:  Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
Kennari:   Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
 
Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið þessum áfanga er gert ráð fyrir að nemendur:  

 þekki notkun "scripting" forritunarmála, þ.m.t. Python, til að taka saman upplýsingar og gögn úr textaskrám.  

 þekki SQL fyrirspurnarmálið, og þá sérstaklega select og join skipanirnar.  

 þekki helstu töflugagnagrunna, þ.m.t. SQL Server, PostgreSQL og MySQL.  

 þekki tilgang vísa (indexa) í gagnagrunnum.  

 þekki einingavenslarit og hvernig þau lýsa uppbyggingu gagnagrunna.  

 hafi séð staðalform gagnagrunna og skilji tilgang þess.  

 hafi séð notkun gikkja (e. triggers) í gagnagrunnum.  

 geti skrifað einföld forrit í Python til að sækja upplýsingar úr textaskjölum.  

 geti beitt SQL fyrirspurnarmálinu til að taka saman upplýsingar og sækja upplýsingar úr gagnagrunnum.  

 geti teiknað upp einingavenslarit fyrir einfalda gagnagrunna.  

 geti tekið upplýsingar úr skjölum, t.d. Excel skjölum, hannað einfaldan gagnagrunn fyrir þær upplýsingar og 
beitt Python forritunarmálinu til að færa upplýsingar úr skjölunum og inn í gagnagrunninn. 
 

Lýsing: Í þessu námskeiði eru skoðaðar skilvirkar aðferðir til að vinna með gögn.  Skoðað verður hvernig beita má 
"scripting" forritunarmálum, eins og t.d. Python, á gögn sem geymd eru í textaskjölum eða Excelskjölum.  Helstu 
töflugagnagrunnar verða kynntir, þ.m.t. SQL Server, PostgreSQL og MySQL, ásamt SQL fyrirspurnarmálinu og farið 
verður ítarlega yfir hvernig beita má SQL til að sækja upplýsingar. Nauðsynlegt er að hafa lokið grunnáfanga í C++. 
 
Lesefni:  
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna í 3 vikur. 
Námsmat: Einstaklingsverkefni, stöðupróf eftir 2 vikur og hópverkefni. Það þarf að standast stöðuprófið til að fá að 
taka þátt í hópverkefninu. Það er ekkert lokapróf. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-306-RAS1  GREINING RÁSA       6 ECTS  

Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, HEV, VV.  
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði I (T-102-EDL1), Eðlisfræði II (T-202-EDL2). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. Verklegar æfingar skv. sérstakri 

stundaskrá. 
Umsjónarkennari: Mohamed F Abdel-Fattah. 
Kennari:   Mohamed F Abdel-Fattah og Paolo Gargiulio. 
 
Lærdómsviðmið: 

 This course presents the fundamentals of electric circuits, the basic concepts of voltage, current, power and 
energy and circuit elements, including different types of sources and circuit analysis methods. 

 After successful completion of the course, Students should understand the basic laws, including Ohm’s and 
Kirchhoff’s laws. 

 Students should be able to analyze different types of electric circuits using suitable circuit analysis methods, 
such as node voltage and mesh current methods, and apply suitable circuits theorems, superposition, 
source transformation, Thevenin’s and Norton’s. 

 Students should be familiar with the operational amplifiers (Op-Amp) and its basic circuits, and should 
understand the energy conservation in inductive and capacitive elements. 

 Students should understand the concepts of phasors and impedances for AC sinusoidal analysis, and be 
able to apply the concepts of phasors and impedances with suitable circuits methods and theorems for AC 
sinusoidal circuit analysis 

 Students should be able to analyze, design and evaluate simple electric circuits. They should gain adequate 
experimental experience, for building simple circuits, and skills of using computer programming and 
simulation, e.g. by using PSpice, to analyze and design simple circuits. 

 Students’ individual skills are also expected to be improved by using individual assignments. 
 

Lýsing: 

  Basic concepts of charge, current, power and energy. 

 Circuit elements, including different types of sources. 

 Basic laws, including Ohm’s and Kirchhoff’s laws. 

 Series and parallel connections, and Delta and Wye transformations. 

 Circuit analysis methods; node voltage and mesh current methods. 

 Circuit theorems; superposition, source transformation, Thevenin’s and Norton’s theorems and maximum 
power transfer. 

 Operational amplifiers (Op-Amp) and its basic circuits. 

 Inductors and capacitors and series and parallel combinations. 

 First order RL and RC circuits, and the natural, forced and steady-state responses. 

 Second order series and parallel RLC circuits. 

 Concepts of phasors and impedances for AC sinusoidal analysis 

 Circuits methods and theorems for AC sinusoidal steady-state and AC power analysis 
 

Lesefni:  

 Textbook: Fundamentals of Electric Circuits, C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, Mc Graw Hill, 6th edition, 
2016 (Chapters: 01-11). 

 Lectures slides 

 Experiments manual 
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Kennsluaðferðir:   

 Lectures; for the presentation of the fundamentals and theory. 
Exercises (problem solving); for the development of the analytical skills. 

 Lectures and exercises group discussions; for thinking, brainstorming and understanding and for supporting 
the knowledge exchange and team work skills. 

 Computer simulations exercises, e.g. by using PSpice, for the development of the simulation skills to 
investigate of the behavior of the circuits. 

 Individual experiments assignment for the development of experimental skills. 

 Individual homework assignments for the development of the self-learning skills. 
 
Námsmat: 

 Midterm-Exam-1 

 Midterm-Exam-2 

 Assignments; homework problems and experiments. 

 Final-Exam 
 

In order to pass this course, you need 50% or higher on the Final-Exam grade and 50% or higher on the total 
grade, of the Final and Midterm Exams. 

 
    
Tungumál: Enska. 
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T-316-RAS2  HÖNNUN RÁSA       6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn.   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV. 
Undanfarar:   Greining rása (T-306-RAS1), Stærðfræði III (T-301-MATH). 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Mohamed F Abdel-Fattah. 
Kennari:   Mohamed F Abdel-Fattah. 
 
Lærdómsviðmið:  

 Students should learn the fundamentals of the frequency response in AC circuits, including resonance 
conditions. They should be able to analyze the transfer function, use bode plots and design frequency 
filters. They should understand the Laplace and Fourier transform methods and how to apply it for electric 
circuit analysis. They should be familiar with the concept of the two-port network and how to propose and 
determine the suitable parameters for analyzing different networks connections mainly series, parallel and 
cascaded connections. 

 Students should be able to analyze, design and evaluate simple electric circuits. They should gain adequate 
experimental experience and skills of using computer programming and simulation to analyze and design 
simple circuits. 

 Students’ individual skills are expected to be improved by using individual assignments and projects. On the 
other hand, their group work experience is expected to be developed by using group discussions and tasks 
and presenting their work.  
 

Lýsing:  

 Frequency response; transfer function and frequency filters 

 Laplace transform and the inverse Laplace transform; definition and properties. 

 Laplace transform applications in electric circuit analysis. 

 Fourier series; definition and properties. 

 Fourier transform and the inverse Fourier transform, and concept of applying Fourier series to circuit 
analysis. 

 Two-port networks; the relationship between input and output currents and voltages, network parameters 
and different combinations of networks connections. 

 
 
Lesefni:  

 Textbook: Fundamentals of Electric Circuits, C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, Mc Graw Hill, 6th edition, 
2016 (Chapters: 14-19). 

 Lectures slides 

 Experiments manual 
 
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. 

 Computer simulations; for the investigation of the behavior of the circuits. 

 Group work presentations; for supporting the knowledge exchange and team work skills. 

 Individual projects; for the development of the self-learning and individual skills. 

 Workbook; every day record of work done, completed and planned. 
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Námsmat:  

 Experiments (group work) 

 Projects (group work) 

 Assignments (individual task) 

 Examination (written, oral and/or on-line) 

 Workbook (every day record of work done, completed and planned) 
N.B. The active participation is mandatory. 

 
Tungumál: Enska. 
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T-206-LIFE  LÍFEÐLISFRÆÐI I        6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:   Sameinda- og frumulíffræði (T-106-LIFV). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 verklegar æfingar í viku.   
Umsjónarkennari:  Karl Ægir Karlsson. 
Kennari:   Björg Þorleifsdóttir, Atli Jósepsson, Logi Jónsson. 
 

Lærdómsviðmið: Markmið námskeiðsins er að nemandi hafi öðlast fræðilegan undirbúning í lífeðlisfræði, sem geri 
hann hæfan til að takast á við frekara nám og starf á sviði líf- og heilbrigðisvísinda. 
Í lok námskeiðsins á nemandi að hafa tileinkað sér hæfni í eftirfarandi þáttum: 

 Þekkja og geta lýst grundvallarhugtökum í lífeðlisfræði, byggingu og starfsemi frumna, vefja, líffæra og 
líffærakerfa. Ennfremur helstu rannsóknaraðferðir og mælitækni. 

 Geta útskýrt lífeðlisfræðilega ferla. 

 Geta mælt ákveðna lífeðlisfræðilega þætti og unnið úr niðurstöðum. 

 Geta túlkað niðurstöður eigin mælinga og annarra á gagnrýninn hátt. 

  Geta beitt þekkingu í lífeðlisfræði til að setja fram vinnutilgátur sem reyna má með tilraunum. 

 Geta rætt og rökstutt mál sitt með tilvísunum í heimildir og geta greint á milli staðreynda og ályktana. 

 Geta tekið virkan þátt í vinnuhópum við að leysa lífeðlisfræðileg verkefni. 

 
Lýsing: Fyrirlestrar: Samvægi. Bygging taugakerfisins. Raflífeðlisfræði, himnuspenna og boðspenna. Lífeðlisfræði 
taugafrumna. Miðtauga- og úttaugakerfið; viljastýrða og ósjálfráða taugakerfið. Heilarit, vitund/svefn, dægursveiflur. 
Hormónakerfið. Starfsemi vöðva. Rafvirkni hjartans og hjartarafrit. Vöðvaspólur, stjórn hreyfinga og 
skynjunarlífeðlisfræði.  
Verklegar æfingar 1) Rafrit (EMG og EEG). 2) Vöðvar. 3) Hjartarafrit (EKG). (Skýrsla/netpróf). 
 
Lesefni: D.U. Silverthorn: Human physiology: An Intergrated Approach, Global Edition 7. útg., 2016.  
Kennsluaðferðir: Kennsla er í formi fyrirlestra, umræðufunda og verklegra æfinga. Skylt er að mæta í allar verklegar 
æfingar og skila skýrslum.  
Námsmat:  Allt námsefnið er til skriflegs lokaprófs, sem haldið er í lok misseris. Í lokaeinkunn vegur prófseinkunnin 
60%. Lokaprófið er sjálfstæður prófhluti sem nemendur verða að standast (lágmarkseinkunn 5,0) til að ljúka 
námskeiðinu.  
Verklegar æfingar eru sjálfstæður prófhluti (skýrslur og netpróf) sem nemendur verða að standast (lágmarkseinkunn 
5,0). og meðaltal einkunna úr þeim gildir 20% af lokaeinkunn, hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á skriflegu 
lokaprófi.  
Áfangapróf gilda samtals 20% af lokaeinkunn, hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á skriflegu lokaprófi. 
Áfangaprófin eru þannig metin sem sjálfstæður prófhluti sem nemendur verða að standast (lágmarkseinkunn 5,0).  
Verði breyting á námsmati verða nemendur upplýstir um það í upphafi námskeiðsins.  
 
Tungumál: Íslenska. 
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T-316-LABB  MÆLIKERFI       6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn.   
Stig námskeiðs:  Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV. 
Undanfarar:   Eðlisfræði 1 (T-102-EDL1), Stöðu- og burðarþolsfræði (T-101-BURD), Aflfræði (T-534-AFLF) 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennari:   Yonatan Afework Tesfahunegn. 

Lærdómsviðmið:  

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa öðlast þekkingu á: 

 Eiginleikum og notkun algengra ferjalda (transducer) 

 Óvissugreiningu 

 Gagnasöfnun og tíðnigreiningu 

 AD breytum 

Færni: Við lok námskeiðsins mun nemandi öðlast færni í: 

 Setja upp og framkvæma tilraunir með einföldum skynjurum og mælitækjum.  

 Skipuleggja tilraunir 

 Hanna tilraunir með tilliti til næmni og umhverfisþátta.  

 Skýrsluskrifum 

Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað um mælingar og mæliaðferðir, mælikerfi og nema og takmörk þeirra, AD breytur, 
tíðnigreiningu, óvissu og upplausn mælitækja, meðhöndlun skekkja í úrvinnslu gagna, ásamt því hvernig 
óvissugreining nýtist til hönnunar tilrauna. Jafnframt er áhersla lögð uppsetningu, skipulag tilrauna ásamt kynningu 
niðurstaðna á skýrsluformi. 

Lesefni:   N/A. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, verklegar æfingar og hönnunarverkefni.  
Námsmat:  Smærri tilraunir – 25% 

Tilraun 1 skýrsla – 30% 
Tilraun 2, hönnun og fyrirlestur – 45% 

Tungumál:  Enska. 
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T-316-STAF  STAFRÆN RAFEINDATÆKNI     6 ECTS  
  
Ár:   2. ár. 
Önn:   Haustönn.   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði I (T-102-EDL1), Línuleg algebra (T-211-LINA),  
   Greining rása (T-306-RAS1). 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Paolo Gargiulo. 
Kennari:   Paolo Gargiulo. 
 
Lærdómsviðmið: Í lok námskeiðs eiga nemendur að: 

 Þekkja vel uppbyggingu stafrænna rása 

 Kunna helstu aðferðir við greiningu, hönnum og bestun starfrænna rása 

 Þekkja uppbyggingu örgjörva og vélarmálsforritun þeirra 

 Hafi þjálfun í að nota stafræna tækni við úrlausn verkefna heilbrigðisverkfræðinnar 
 
Lýsing: Í námskeiðinu verður farið í Boolska algebru, algebru tvítölukerfisins, boolsk föll, kombínatorísk net, 
bestunaraðferðir, kóðun, multiplexer, reiknieiningar, minni, rökhlið, vippur, runurásir, klukkaðar  runurásir, hönnun 
og bestun runurása, stöðuvélar, samlagning, margföldun, deiling, fljótandi tölur, reiknirásir og jaðartæki, ásamt 
inngangi að örgjörvum.  Hlið- til stafrænar breytur, staf- til hliðrænar breytur og notkun þeirra við upptöku lífmerkja. 
Í námskeiðinu verður jafnframt kynnt notkun stafrænnar rafeindatækni í heilbrigðisverkfræði með dæmum og 
æfingum. Nauðsynlegt er að hafa lokið grunnáfanga í rafmangsfræði 
 
Lesefni:   Ákveðið síðar.  
Kennsluaðferðir: Lectures, projects and practical exercises. 
Námsmat:  Intra course assessment and final exam. 
Tungumál:  Enska. 
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T-301-MATH  STÆRÐFRÆÐI III        6 ECTS  
  
Ár:    2. ár.  
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T101-STA1), Stærðfræði II (T-201-STA2). Ráðlagður undanfari er Línuleg 

algebra (T-211-LINA). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega.  Vikuleg skilaverkefni. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir.  
Kennari:   NN.  
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking: 

 Þekkja hugtakið almenn lausn á diffurjöfnu og sérlausn á upphafsgildisverkefni (U.G.V.)           

 Þekkja diffurjöfnur með aðskiljanlegar breytistærðir.           

 Þekkja fyrsta stigs línulegar diffurjöfnur.        

 Þekkja nákvæmar diffurjöfnur og vita hvað heildurnarþáttur er.   

 Þekkja einsleitar diffurjöfnur og Bernoulli jöfnuna.        

 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 veldaraðalausnir á U.G.V.          

 Þekkja Fourierraðir.           

 Hafa kynnst Fourier-ummyndun.         

 Þekkja 1. stigs línuleg diffurjöfnuhneppi.           

 Hafa kynnst því hvernig finna má raungilda lausn á 1. stigs diffurjöfnuhneppi.           

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

 Hafi kynnst lausn á hlutafleiðujöfnum, t.d. bylgjujöfnunni og varmaleiðnijöfnunni.    
Leikni: ·          

 Kunni að finna lausn á diffurjöfnu með aðskiljanlegar breytistærðir.           

 Kunni að finna lausn á 1. stigs línulegri diffurjöfnu.           

 Kunni að leysa nákvæmar diffurjöfnur og finna einfalda heildurnarþætti fyrir diffurjöfnur sem eru ekki 
nákvæmar. Kunni að nota breytuskipti til að leysa einsleitar diffurjöfnur og Bernoulli jöfnuna.           

 Geti ákveðið hvaða aðferð er hægt að nota til að leysa 1. stigs diffurjöfnu af ofantöldum gerðum.           

 Kunni að finna grunnlausn fyrir 2. stigs diffurjöfnur með fastastuðlum.           

 Kunni að 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 veldaraðalausnir á U.G.V.           

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

 Geti fundið Fourier-ummyndun falls.           

 Geti fundið raungilda lausn á 1. stigs línulegu diffurjöfnuhneppi.           

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

 Geti leyst hlutafleiðujöfnur, t.d. bylgjujöfnuna og varmaleiðnijöfnuna. 
Hæfni: 

 Geti beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu og táknanotkun við uppsetningu lausna í námsefninu. 

 Átti sig á  hlutverki diffurjafna við að leysa viðfangsefni í verkfræði. 
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Lýsing: Fyrsta stigs línulegar diffurjöfnur og diffurjöfnur með aðskiljanlegar breytistærðir. Nákvæmar diffurjöfnur og 
heildunarþættir. Einsleitar diffurjöfnur og Bernoulli jafnan. Annars stigs diffurjöfnur með fastastuðlum. Aðferð 
breytilegra stuðla og aðferð óákvarðaðra fasta. Laplace umformun, Heaviside fallið og Deltafall Diracs. Fourier- Sínus 
og Kósínusraðir. Raungildar lausnir á fyrsta stigs línulegum diffurjöfnuhneppum. Hlutafleiðujöfnur. 
 
Lesefni: O´Neil, Advanced Engineering Mathematics. Fyrirlestrarnótur frá kennara. 
 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. Heimadæmi og hlutapróf. 
 
Námsmat: Skriflegt lokapróf 70%, skiladæmi 10%, miðannarpróf 10% (besta af tveimur) og kynning á hagnýtri diffurjöfnu10%. 

Standast þarf skriflega prófið. Lægsta skiladæmaeinkunnin fellur niður. Á lokaprófi mega nemendur hafa meðferðis reiknivél. Þeir 
sem notast við TI-nspire CAS (eða cx CAS) reiknivélar verða að hafa þær læstar (Press-To-Test mode).  Á lokaprófi mega nemendur 
hafa meðferðis þrjú formúlublað af stærð A4 sem þau semja sjálf. Skrifa/prenta/teikna má (hvað sem er) báðum megin á blöðin 
3. 

 
Tungumál: Íslenska. 
 
 
  



37 

T-302-TOLF   TÖLFRÆÐI I        6 ECTS 
  
Ár:    2. ár / 3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Hagnýt forritun (AT FOR1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir. 
Kennari:   Ingunn Gunnarsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking:  
Stefnt er að því að nemendur þekki: 

 undirstöðuatriði líkindafræði og tölfræði   

 úrtök og slemibreytur   

 samdreifingar  

 villumögnun 

 helstu líkindadreifingar og hvaða ferlum þær lýsa  

 höfuðsetningu tölfræðinnar  

 öryggisbil  

 tilgátuprófun.  
Leikni:  
Stefnt er að því að nemendur:   

 geti sett fram einfaldar tilraunir á líkindafræðilegan hátt og túlkað niðurstöður  

 geti athugað hvort slembibreytur séu óháðar  

 geti reiknað villumögnun í mælingum 

 viti hvenær hvaða líkindadreifing eigi við  

 geti reiknað öryggisbil út frá gögnum og viti hvaða aðferð eigi við  

 geti notað tilgátuprófun í hinum ýmsu tilfellum til þess að hafna tilgátum. 
 

Lýsing: Farið er í undirstöðuatriði líkindafræði og tölfræði og notkun á þeim.  Viðfangsefnin eru m.a. úrtök og 
slemibreytur, samdreifingar, villumögnun, helstu líkindadreifingar, höfuðsetning tölfræðinnar, öryggisbil og 
tilgátuprófun.  
 
Lesefni: Navidi, Statistics for Engineers and Scientists. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefni. 
Námsmat: Heimadæmi 20% og lokapróf 80%. Krafa er gerð um einkunn a.m.k. 5 í lokaprófi auk lokaeinkunnar 5. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-303-VERD   VERÐBRÉF       6 ECTS  
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið.   
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Innangur að fjármálaverkfræði (T-101-INNF). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Bjarki A. Brynjarsson og Viðar Ingason. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu hafi nemandi undirstöðuskilning á helstu tegundum verðbréfa og helstu 
aðferðum sem beita má við verð- og áhættumat þeirra. Þá hafi nemandi góðan skilning á aðferðum til þess að bera 
saman mismunandi fjárfestingarkosti og geti beitt til þess bestunaraðferðum. Loks hafi nemandi góðan skilning á 
samspili ávöxtunar og áhættu í verðbréfasöfnum og geti beitt stærðfræðilegum aðferðum til þess að skilgreina 
eignasafn með tilteknum jaðarskilyrðum.  Ofangreint meginmarkmið má brjóta niður í eftirfarandi undirviðmið:  

 Skilja fræðilega undirstöðu og aðferðafræði við verðmat á helstu verðbréfum (þó ekki afleiðum) og 
fjárfestingarkostum.  

 Velja besta fjárfestingarkost með beitingu heiltölubestunar.  

 Skilja hugtök um ávöxtunarkröfu, vaxtarferla, framvirka vexti og samspil þessara þátta.  

 Skilja hugtök um meðaltíma greiðsluflæðis.  

 Þekkja og beita líkani Markowitz við skilgreiningu verðbréfasafna.  

 Kunna skil á aðferð Lagrange til þess að finna verðbréfasafn með tilteknum jaðarskilyrðum.  

 Kunna skil á samspili ávöxtunarkröfu og áhættu og geta teiknað og útskýrt framfallið sem bestu niðurstöðu.  

 Þekkja og beita CAPM líkaninu við verðmat fjárfestingarkosta.  

 Hafa grunnþekkingu á helstu tegundum afleiða.  

 Þekkja aðferðafræði við álagsprófanir í fjármálafyrirtækjum.  

 Framkvæma umfangsmikið verkefni þar sem ofangreindum atriðum er beitt við lausn hagnýtra 
viðfangsefna.   
 

Lýsing: Viðfangsefni námskeiðsins er verðmat fjárfestinga og ákvarðanafræði og gera nemendur færa um að skilja og 
beita helstu hugtökum á þessum sviðum. Efnistök námskeiðsins eru: greiðsluflæði, tímagildi peninga, vaxta- og 
ávöxtunarútreikningar, meðallíftími, vaxtaferlar, framvirkir vextir, samval verðbréfa, framfall eignasafna, CAPM og 
árangursmat.  Einnig verða vaxtaskiptasamningar kynntir og álagspróf.  
 
Lesefni: David Luenberger, Investment Science. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. Nemendur skila inn verkefnum vikulega og mega vinna þau 3-4 saman í 
hóp. 
Námsmat: Lokapróf (60-70%), miðmisserispróf (10% til hækkunar), Verkefni (30%). 
Tungumál: Íslenska. 
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T-208-FOR2   VERKFRÆÐILEG FORRITUN       6 ECTS  
 
 
Ár:   2. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Hagnýt forritun (AT FOR 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk vikulegra viðtalstíma. 
Umsjónarkennari: Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
Kennari:   Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
 
Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið þessum áfanga eiga nemendur að geta:   

 Greint og útskýrt hegðun einfaldra forrita sem nota þær aðferðir sem kenndar eru í áfanganum.  

 Breytt og lagfært stutt forrit sem nota stöðluð skilyrði og lykkjur.  

 Hannað, útfært og prófað forrit sem nota eftirfarandi atriði: einfalda reikninga, einfalt inntak og úttak, 
venjuleg skilyrði og lykkjur, og skilgreiningar á föllum.  

 Valið hvaða grunneiningar í forritun (if, switch, for, while,…) henta fyrir einföld verkefni.  

 Beitt "structured decomposition" aðferðum til að brjóta forrit niður í smærri einingar. - Útskýrt hvernig föll 
og inntak þeirra hegðar sér við mismunandi aðstæður.  

 Rætt mikilvægi reiknirita við lausn vandamála. 

 Greint nauðsynlega eiginleika góðra forrita.   

 Hannað reiknirit til að leysa einföld vandamál.  

 Beitt sauðakóða til að greina einföld vandamál.  

 Notað forritunarmál til að útfæra, prófa og villuleita reiknirit til að leysa einföld vandamál.  

 Útskýrt aðferðir sem henta vel við villuleit í forritum.  

 Útskýrt grunntög og notkun innbyggðra gagnataga.   

 Skrifað forrit sem nota fylki, strengi, strauma og klasa. 
 

Lýsing: T-208-FOR2 er grunnkúrs í forritun. Kennt verður á C++ forritunarmálið. Nemendur munu læra að skrifa 
einföld forrit og beita grunnaðferðum í forritun. Efni sem verður farið yfir er eftirfarandi: Þróunarumhverfi fyrir C++, 
compiling & linking, þýdd forritunarmál vs. túlkuð, inntak og úttak, breytur og breytutegundir, tagbreytingar, flæði í 
forritunarmálum með lykkjum & skilyrðum, fylki, vektorar, strengir, föll, bendar, klasar og fleira. 
 
Lesefni: Walter Savitch, Problem Solving with C++. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Lokapróf 50-60%;  Miðannarpróf 20%;  Skilaverkefni 20%;  Dæmatimaverkefni 10% (gilda aðeins til 
hækkunar). Standast þarf lokaprófið til að skilaverkefni, miðannarpróf og dæmatímaverkefni gildi. 

Tungumál: Íslenska 
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Námskeið á 2. námsári  -  4. önn  -  Vorönn 

 

T-403-ADGE  AÐGERÐAGREINING        6 ECTS   
  
Ár:    2. ár.  
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV, RV. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Tölfræði I (T-302-TOLF). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.   
Umsjónarkennari:  Hlynur Stefánsson. 
Kennari:   Drífa Þórarinsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu verður nemandinn fær um að greina ákvörðunartökuvandamál og nýta 
aðferðir aðgerðagreiningar til lausnar. Þetta meginviðmið má brjóta niður í eftirfarandi undirviðmið: 

 Kunna skil á verkferlum sem nota má til að greina og leysa flókin viðfangsefni 

 Beita markvissum vinnubrögðum við greiningu og úrlsuan viðfangsefna 

 Skilja hvernig nota má magnbundnar aðferðir við ákvarðanatöku 

 Skilja mikilvægi línulegrar bestunar og notkunarmöguleika hennar 

 Beita hugbúnaði við lausn besturnarlíkana og þá sérstaklega að öðlast færni í gerð líkana í MS Excel og MPL  

 Leysa bestunarlíkön með Simplex aðferðinni 

 Kunna skil á næmnigreinigu og skilja notkunarmöguleika hennar 

 Skilja heiltölubestun og geta nýtt hana við ákvarðanatöku 

 Þekkja hefðbundin flutninga- og úthlutunarvandamál og nýta eiginlega þeirra við lausnir verkefna 

 Setja fram netlíkön af hagnýtum viðfangsefnum  

 Beita aðferðum ákvarðanatökufræða við lausn einfaldra hagnýtra verkefna 

 Setja fram niðurstöður á skýran og skipulagðan máta. 
 

Lýsing: Helstu aðferðir aðgerðagreiningar verða kynntar. Línuleg bestun og næmnigreining, heiltölubestun, 
verkniðurröðun og netlíkön. Notkun bestunarforrita við lausn á verkefnum.  Kennt á íslensku. 
 
Lesefni: Hillier & Lieberman, Introduction to Operation Research. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Yfir önnina eru tvö miðannarpróf, hvort miðannarpróf gildir 20%. Lokapróf gildir 60%. 
Athugið að ekki eru haldin sjúkrapróf fyrir miðannarpróf. Ef nemendur eru veikir eða hafa aðrar góðar ástæður fyrir 
því að geta ekki tekið miðannarpróf skulu þeir hafa samband við kennara og láta vita fyrir prófið. Í þeim tilfellum 
mun lokaprófið gilda meira.  
Próftökuréttur hlýst af frammistöðu í dæmatímum:  
Fyrir hvern dæmatíma eru sett fyrir dæmi. Nemendur eiga að reikna dæmin fyrir tímann og mæta undirbúnir til að 
geta reiknað sem flest dæmi uppá töflu. Við upphaf dæmatímans merkja nemendur við hjá dæmatímakennara hvaða 
dæmi þeir hafa undirbúið og treysta sér til að reikna uppá töflu. Ef nemandi mætir of seint í tíma getur hann einungis 
merkt við dæmi sem eftir á að reikna. Dæmatímakennari velur af handahófi hvaða nemandi reiknar hvert dæmi. 
Til að fá próftökurétt þurfa nemendur að standa skil á (merkja við í dæmatíma) að minnsta kosti 50% af þeim 
dæmum sem sett eru fyrir dæmatíma. Þetta er mjög mikilvægt því annars fæst ekki próftökuréttur. Að jafnaði eru 
sett fyrir 5 dæmi fyrir hvern dæmatíma. Ef nemandi merkir við dæmi sem hann getur ekki reiknað á töfluna þá missir 
nemandinn öll dæmin sem hann merkti við í þeim tíma og einnig 5 dæmi til viðbótar.  
Tungumál: Íslenska. 
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T-407-EFNI  EFNISFRÆÐI                                       6 ECTS 
  
Ár:    2. ár / 3. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund:    Skyldunámskeið VV og HÁV 
Undanfarar:   Efnafræði (T-204-EFNA). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. Ein verkleg æfing. 
Umsjónarkennari:  Halldór G. Svavarsson. 
Kennari:   Þröstur Guðmundsson. 

Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu á nemandinn að:  

· þekkja megin kristallagerðir fastefna og geta skýrt tengsl þeirra við raffræðilega- og aflfræðilega eiginleika 
fastefna 

· þekkja Millers hnitakerfið og geta beitt því við útreikninga 
· geta lýst helstu efniseiginleikum og einkennum fjölliða, keramíks, málma og samsetninga 
· þekkja megin skref við framleiðslu járns, stáls og áls, fjölliða og keramískra efna 
· þekkja helstu mótunaraðferðir málma, fjölliða og keramískra efna 
· þekkja og geta lýst algengustu prófunaraðferðum á aflfræðilegum eiginleikum 
· kunna skil á sveimi í fastefnum 
· skilja og geta greint aðstæður tæringa á málmum og melmum – kunna skil á mismunandi gerðum tæringa 
· geta lesið út fasa og fasasamsetningu tveggja þátta fasalínurita 
· þekkja helstu atriði örtækni 

o örsmæðar steinprenti e. (nanolithography) 
· kunna skil á rafeiginleikum hálfleiðara og leiðum til að stjórna þeim.  

o hleðsluberaþéttleika 
o hreyfanleika hleðslubera 
o leiðni/viðnám 
o orkustig/örvunarorku 

· þekkja grunnvirkni rafeindasmásjár (SEM), kraftsjár (AFM) og röntgen-bognunar tækja (XRD) 
 

Ráðlagður undanfari er Efnafræði T-204 EFNA 
 
 
Lýsing:  Grundvallaratriði varðandi byggingu og eiginleika efna er snerta verkfræðileg notagildi eru kynnt. 

Efnisflokkar málma og melma, keramískra efni, fjölliða og samsetninga eru teknir fyrir. Raf-, hita-, 
efna- og afl-fræðilegir eiginleikar eru skýrðir út frá smásærri kristalla- og sameindabyggingu efnanna. 
Notkunarmöguleikar við líf- og læknisfræðilegir aðstæður eru reifaðar. Helstu aðferðir við prófun og 
greiningu á eiginleikum efna og aðferðir til að stjórna eiginleikunum eru kynntar. Forsendur tæringar 
og fyrirbygging hennar er tekin fyrir. Aflestur og notkun fasalínurita fyrir tveggja og þriggja þátta 
melmi er kennt. Aðkoma efnisfræðinnar að örtækni er einnig tekin fyrir. 

 
Lesefni:   William F. Smith and Javad Hashemi, Foundation of Materials Science and Engineering. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. Ein verkleg æfing yfir önnina 
Námsmat:  3 klukkustunda skriflegt lokapróf vegur 60% af lokaeinkunn, Vikulega skiladæmi vega samtals 10%, 

tvö skyndipróf yfir önnina – hærri einkunnin gildir 10%, verkleg æfing vegur 20%. Ná þarf 
lágmarkseinkunn 5.0 í lokaprófi. 

Tungumál:  Íslenska/Enska (Fyrirlestrar á ensku ef nemendur eru ekki allir íslenskumælandi en glósur að mestu 
á íslensku) 
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T-606-PROB  LÍKINDAFRÆÐI OG SLEMBIFERLAR     6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Stærðfræði II (T-201-STA2), Tölfræði I (T-302-TOLF).   

   Undirstöðu þekking á fylkjareikningi er æskileg, en ekki nauðsynleg. 

Skipulag:   Kennt í 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá, að jafnaði 6 kennslustundir á viku. 

Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 

Kennari:   Örvar Snær Óskarsson. 

Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu verða nemendur færir um að skilja það mikilvæga hlutverk sem líkindafræði 

og slembiferlar gegna á mismunandi sviðum verkfræði. Þeir verða færir um að vinna með mismunandi líkindadreifingar 

og væntigildi. Eins munu þeir skilja mikilvægi fráviks og fylgni breytistærða og verða færir um að beita þeim við 

greiningu tímaraða. Nemendur munu læra að hanna líkindadreifingar fyrir summur og vörp af slembistærðum og beita 

þeim á praktísk vandamál.  

Nemendur munu kynnast tengslunum á milli slembiferla, eins og Browns hreyfingar og Itô ferla og samsvarandi 

dreifidiffurjafna svo sem Fokker-Planck jöfnunnar. Eins munu þeir læra um Markov ferla og hagnýtingu þeirra við 

greiningu á eiginleikum raða. Þetta meginmarkmið má brjóta niður í eftirfarandi undirviðmið: 

 Skilja mikilvægi líkindafræði og slembiferla í verkfræði 

 Kunna að beita líkindadreifingum á verkfræðileg verkefni og vandamál 

 Geta metið líkur á ákveðnum viðburðum út frá líkindadreifingum 

 Geta reiknað væntigildi, dreifingar og samvirki slembiferla 

 Kunna að reikna dreifingar fyrir summur af slembistærðum, þegar dreifing einstakra stærða er þekkt 

 Kunna að reikna dreifingar af vörpum þekktra slembistærða 

 Geta metið virkni raðkerfa og beitingu þeirra á raunveruleg og hagnýt verkefni 

 Skilja mikilvægi slembiferla í fjármálaverkfræði, við greiningu áhættu og eins við verðlagningu mismunandi 

fjármálagjörninga 

 Skilja tengslin á milli slembiferla og diffurjafna í fjármálaverkfræði 

 
Lýsing:  
Á námskeiðinu verður farið yfir helstu grunnhugtök í líkindafræði og slembiferlum. Byrjað verður verður á því að 
innleiða líkindarúm og síðan verður farið yfir strjálar líkinda dreifingar eins og tvíkosta – og Poisson dreifingar. Einnig 
verður farið yfir ýmsar samfelldar líkindadreifingar eins og exponential, normal og log-normal dreifingarnar. 
Væntigildi, dreifni og samdreifni verða innleidd og beitt á marvísleg hagnýt tilfelli. Moment generating functions 
verða ræddar ýtarlega og nýting þeirra við mergvíslega hagnýta reikninga. Farið verður yfir helstu gerðir slembiferla, 
eins og Poisson – og Wiener ferla. Tengslin á milli ýmisra slembiferla og hlutafleiðu jafna verða rædd svo og 
hagnýting þeirra á sviði fjármála – og rekstrar verkfLíkræðinnar. 
Flestir útreikningar, sem ræddir verða á næmskeiðinu, verða gerðir í Excel og eða Matlab. 
 
Lesefni: Sheldon Ross, A First Course in Probability, 8th Edition, Pearson 2010.  Z Brzeźniak and T Zastawniak, Basic 
Stochastic Processes, Springer 1999. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, tímapróf ásamt heimaverkefnum. 
Námsmat:  Frammistaða í tímaprófum og heimaverkefnum (30%) og lokapróf (70%). 
Tungumál:  Íslenska/enska. 
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T-609-LAEK  LÆKNISFRÆÐILEG MYNDGERÐ     6 ECTS  
 
Ár:    2. ár 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:   Hagnýt forritun (AT FOR1003), Merkjafræði (T-306-MERK),  
   Eðlisfræði III (T-307-HEIL). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga og kynninga.  
Umsjónarkennari:  Haraldur Auðunsson. 
Kennari:   Haraldur Auðunsson, Valdís Guðmundsdóttir, Jónína Guðjónsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandi að:  

 geta lýst uppbyggingu stafrænnar myndar, stærð og dýpt, bæði gráskala og litmynd, og helstu sniðum eins 
og jpeg og dicom  

 geta lýst áhrifum birtubjögunar, flatarsíunar og tíðnisíunar á mynd, og beitt þessum aðferðum myndvinnslu 
á markvissan hátt.  

 þekkja helstu myndgerðir sem eru notaðar í læknisfræði, þ.e. röntgen, tölvusneiðmynd, segulómun, ómun 
og ísótópa, og geta lýst stuttlega hvaða eðlismunur er á þeim og hvaða eiginleikar vefja og virkni koma fram 
á myndunum  

 geta lýst hvernig tölvusneiðmynd er byggð upp  

 geta lýst þeirri eðlisfræði sem liggur að baki og hvernig myndin er byggð upp fyrir röntgen, segulómun, 
ómun og ísótópa  

 þekkja til mikilvægi geislavarna og geta lýst helstu aðferðum sem eru notaðar til að draga úr geislaálagi  

 þekkja aðeins til fleiri myndgerða og nýjunga, og hafa aðeins kynnst starfsemi myndgerðardeildar. 
 

Lýsing: Í námskeiðinu verður farið yfir helstu myndgerðir sem notaðir eru í læknisfræði: röntgenmyndgerð og 
tölvusneiðmyndir, segulómun, ómun og ísótópa. Tækin verða kynnt og farið yfir eðlisfræði mismunandi myndgerða. Í 
dag eru læknisfræðilegar myndirnar nær alltaf á stafrænu formi og í byrjun verður fjallað almenntum stafrænar 
myndir, uppbyggingu og eiginleika, og grunnatriði myndvinnslu, birtubjögun, flatarsíun og tíðnisíun. 
 
Lesefni: Paul Suetens, Fundamentals of Medical Imaging. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, verkefni og heimsóknir.  
Námsmat: Einkunn fyrir námskeiðið byggist á áfangaprófum, verkefnum og heimavinnu. Námskeiðið er án lokaprófs. 
Nánari lýsing kemur þegar námskeiðið hefst. 
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 HÁV, HEV.  
Undanfarar:   Hagnýt forritun (AT FOR1003), Greining rása (T-306-RAS1), Stærðfræði III (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 nemandinn 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 nemandinn 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. Áætlaður fjöldi: 3. 
80% Lokapróf: Engin hjálpargögn, utan 2 A4 glósusíður. 
Próftökuréttur:  Heimadæmi. Áætlaður heildarfjöldi er 45 dæmi á 9 dæma- blöðum. Þarf að standa skil á 23 dæmum 
yfir misserið 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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T-509-RAFT  RAFEINDATÆKNI       6 ECTS  
  
Ár:   2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, HEV.   
Undanfarar:   Greining rása (T-306-RAS1). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega, auk tveggja verklegra æfinga á 

önn. 
Umsjónarkennari:  Slawomir Koziel. 
Kennari:   Slawomir Koziel. 
 
Lærdómsviðmið: On completion of the course students should:  
• understand the operation of basic electronic devices, including diodes, transistors and operational amplifiers.  
• be able to analyze and design elementary transistor stages.  
• be familiar with the concept, parameters and design of basic types of analog circuits including amplifiers, 
converters and filters.  
 
Lýsing: Review of signal-processing basics. Review of feedback systems. Electronic devices. Large- and small-signal 
models of diodes and transistors (MOSFET and BJT). Ideal and non-ideal operational amplifier. Elementary transistor 
stages: biasing, operation point, small signal analysis. Design techniques of small-signal amplifiers and their uses in 
multistage amplifiers. Differential pair and differential amplifier. Design with operational amplifier. 
Transconductance amplifier. Active-RC and OTA-C filters. Power amplifiers. 
 
Lesefni:  A.S Sedra, K.C Smith, Microelectonics Circuits. 
Kennsluaðferðir:  Lectures, and practical sessions. 
Námsmat: Lectures and practical sessions. 4 lectures and 2 problem solving sessions per week for 12 weeks. 2x2 
hours experimental work during the term.  Grades are based on the following criteria:  1.Assignments (10%); 
2.Laboratory exercises (10%); 3.Homeworks (10%); 4.Quizzes (10%); 5.Midterm exam (20%); 6.Final exam (40%). 
Attendance of the laboratory sessions is mandatory, absence automatically result in grade zero for the 
laboratory part of the final grade. 
 
Tungumál:   Enska. 
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T-106-BURD  STÖÐU- OG BURÐARÞOLSFRÆÐI      6 ECTS  
  
Ár:    1. ár./ 2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, VV á 1. ári, skyldunámskeið HEV á 2. ári. 
Undanfarar:   Stærðfræði 1 (T-101-STA1), Eðlisfræði 1 (T-102-EDL1). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá, að jafnaði 6 kennslustundir á viku. 

Auk þess verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá.   
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennarar:   Benedikt Helgason og Ármann Gylfason. 
 
Lærdómsviðmið: Nemendur öðlast þekkingu á tengslum ytra álags burðarvirkja við spennu og streitu, vensla spennu 
og streitu í algengum efnum, og þol þeirra gagnvart stöðugu álagi. 
Megin áhersla er lögð á hæfni nemenda til að framkvæma jafnvægisútreikninga fyrir burðarvirki og greiningu þeirra 
samkvæmt hefbundnum bitafræðum og munu nemendur verða færir um að reikna undirstöðukrafta, innri krafta, 
spennur og færslur í einföldum burðarvirkjum eins og stöngum, bitum og öxlum undir áslægu álagi, vinduálagi, og 
stöku og dreifðu þverálagi. Nemendur öðlast grunnfærni í meðhöndlun og vörpun margvíðs spennuálags og 
umbreytingu spennuástands í jafngildisspennur. 
Nemendur öðlast grunnfærni í vélsmíði með rennibekk og fræsivél, ásamt því að fá undirstöðuþekkingu á virkni 
streitumæla og kynnast spennumælingu í efnum. 
 
Lýsing: Efnistök námskeiðsins: Kraftakerfi, kraftajafnvægi, samsettar einingar; Spenna og streita; Þolfræði efna; 2D 
og 3D spennuástand og Mohr hringur; Aflögun öxla vegna tog- og þrýstikrafta og vindu; Niðurbeygja bita; Statískt 
ákveðin og óákveðin viðfangsefni. 
 
Lesefni:    J. M Gere, B.J Goodno, Mechanics of Materials. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat:   Lokapróf 40%. Áfangapróf 30%. Verklegt 30%.   

Haldin verða 3 áfangapróf og gilda 2 próf af þremur til einkunnar (ekki verður boðið upp á 
sjúkra/endurtektarpróf) (í fyrirlestri).  
Nemendur verða að taka þátt í og skila öllum verklegum æfingum til að hljóta próftökurétt 
- tímasetningar auglýstar síðar. 
Heimadæmi, 3 heimadæmaskil á önninni (skilaskilda) 
Lokapróf og áfangapróf eru gagnalaus, formúlublað verður gefið út. Casio Fx350 reiknivél 
heimiluð. Nemendur verða að standast lokapróf með a.m.k. 4,75 í einkunn til þess að aðrir 
þættir námsmats komi inn í útreikning lokaeinkunnar. 

Tungumál:   Íslenska. 
 
 
 
  



47 

T-406-TOLU  TÖLULEG GREINING       6 ECTS  
 
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:  Hagnýt forritun (AT FOR 1003), Stærðfræði I (T-101-STA1), Stærðfræði II (T-201-STA2), 

Stærðfræði III (T-301-MATH). Ráðlagður undanfari er Línuleg algebra (T-211-LINA).  
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.  
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir. 
Kennari:   NN. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking: Stefnt er að því að nemendur þekki:  

 undirstöðuatriði tölulegrar greiningar,  

 nálganir, skekkjumat og stig á skekkju, 

 tölulegar lausnir á jöfnum og bestun,  

 lausn línulegra og ólínulegra jöfnuhneppa,  

 þáttun fylkja, s.s. PLU-þáttun,  

 margliðubrúun og línulega aðhvarfsgreiningu,  

 tölulegar nálganir á afleiðum og heildum,  

 tölulegar lausnir upphafsgildis- og jaðargildisverkefna fyrir venjulegar afleiðujöfnur   með mismunaraðferð,  

 undirstöðuatriði bútaaðferðar við lausn á afleiðujöfnum.   
 Leikni: Stefnt er að því að nemendur:  

 geti gert reiknirit sem nálga lausnir á einföldum stærðfræðilegum verkefnum,  

 geti forritað og útfært reiknirit fyrir tölvur,  

 geti metið skekkju í nálgunum sem gerðar eru með tölulegum aðferðum,  

 geti metið reiknihraða reiknirita. 
 Hæfni: Stefnt er að því að nemendur:  

 átti sig á hlutverki tölulegrar greiningar til að leysa stærðfræðileg og verkfræðileg verkefni,geti forritað og 
útfært reiknirit fyrir tölvur,  

 geti beitt tölulegum aðferðum til að leysa verkefni sem upp koma í verkfræðinni.  

Lýsing: Farið er í undirstöðuatriði tölulegrar greiningar og notkun á þeim. Viðfangsefnin eru t.a.m. nálganir og mat á 
skekkju. Aðferðir til að nálga tölulegar lausnir á jöfnum og finna lággildi falla. Lausnir á línulegum og ólínulegum 
jöfnuhneppum, m.a. með hjálp PLU-þáttunar. Aðferðir til að búa til brúunarmargliður. Línuleg aðhvarfsgreining á 
gögnum. Aðferðir til að nálga afleiður og heildi. Nálgun á lausnum fyrir upphafsgildis- og jaðargildisverkefni fyrir 
venjulegar afleiðujöfnur og undirstöðuatriði bútaaðferðar við lausn á afleiðujöfnum. 
Kennt á íslensku. 
 
Lesefni:  Timothy Sauer, Numerical Analysis. Fyrirlestrarnótur frá kennara. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar og dæmatímar. Heimaverkefni. 
Námsmat:  Lokaeinkunn mun samanstanda af: 8 skiladæmum sem vega samanlagt 10%, 3 stórum 
skilverkefnum sem vega samanlagt 40% og prófi við lok áfanga sem vegur 50%. 
Standast þarf lokaprófið til að klára áfangann. Engin gögn eru leyfð á lokaprófi önnur en reiknivél af gerð Casio Fx-
350/570. Formúlublað fylgir prófinu.  
Tungumál:  Íslenska. 
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T-507-VARM  VARMAFRÆÐI        6 ECTS 
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV. Stýrt val HÁV. Valnámskeið í öðrum verkfræðigreinum. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði (T-102-EDL1) 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 4 dæmatímar vikulega. 
Umsjónarkennari:  Ágúst Valfells.  
Kennari:   Ágúst Valfells. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 hafi góðan skilning á grunnatriðum varmafræðinnar. 

 geti beitt beitt aðferðum varmafræðinnar til greiningar á hagnýtum vandamálum. 
 

Lýsing: Kynnt verða undirstöðuhugtök varmafræðinnar: Ástand og eiginleikar efna. Fjallað verður um 1. lögmál 
varmafræðinnar, vinnu, varma, varmaflutning og nýtni. Þá verður fjallað um eiginleika hreinna efna, t.d. 
fasabreytingar, kjörgas, raungas og ýmsar ástandsjöfnur. Kennd verður varmafræðileg greining á lokuðum og opnum 
kerfum, t.d hverflum og varmaskiptum. Annað lögmál varmafræðinnar verður kynnt og beiting þess. Rætt verður um 
varmafræðilegar hringrásir, viðsnúanleg og óviðsnúanleg ferli, Carnot-ferli o.sv.f.. Óreiðuhugtakið verður útskýrt , 
ójafna Clausiusar og þriðja lögmál varmafræðinnar. Exergíu-hugtakið verður kynnt til sögunnar og beiting exergíu til 
greiningar á orkuferlum.  
 
Lesefni:  Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, Thermodynamics: An engineering approach. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat:  

Verkefni 20%. Tveimur verkefnum skal skila (fjögurra manna hópar), að auki er hverjum nemanda ætlað að 
leysa og útskýra eitt heimadæmi fyrir samnemendur sína. 
Áfangapróf 2x15%. (3 próf, 2 gilda til lokaeinkunnar, engin sjúkra- eða upptektarpróf) Nákvæm tímasetning 
ákveðin síðar. 
Lokapróf 50%. 3 klst. Nemendur verða að standast lokapróf (a.m.k. 4,75/10) til að aðrir hlutar námsmats 
komi til (amk. 4.75/10.0).  (athugið að jafnvel þótt nemendur standist lokapróf, getur slök misseriseinkunn 
valdið því að nemendur falli í námskeiðinu). 
Stefnt er að því að í prófum megi hafa eingöngu kennslubók og óforritanlega reiknivél. 

Tungumál: Íslenska. 
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T-305-PRMA  VERKEFNASTJÓRNUN       6 ECTS  
   
Ár:    2. ár 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Hera Grímsdóttir. 
Kennari:   Hera Grímsdóttir.  
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 Skilji hlutverk verkefna og verkefnisstjórnunar í nútíma rekstarumhverfi. 

 Skilji samband tíma, verkefniseiginleika og kostnaðar. 

 Geti gert undirbúið og afmarkað verkefni . 

 Geti gert brotið upp verkefni í verkþætti og tengt þá saman. 

 Geti gert tíma-, kostnaðar og aðrar nauðsynlegar áætlanir.  

 Geti sett upp stýringu til að fylgjast með framvindu verkefna.  

 Geti lokið og gert upp verkefni formlega.  
 

Lýsing: Verkefnastjórnun fjallar um heildarskipulag, stjórnun og samhæfingu verkefnis, frá upphafi til enda. Marmið 
verkefnastjórnunar er að uppfylla kröfur viðskiptavinar í því skyni að verkefni verði lokið á réttum tíma, innan við 
samþykktan kostnað og uppfylli samþykktar gæðakröfur. Í þessu námskeiði verður grundvallarfærni í 
verkefnastjórnun kynnt með það markmið að kenna aðferðarfræði verkefnisstjórnunar og þjálfa nemendur í beitingu 
hennar. Farið verður yfir skilgreiningu verkefna, lífsskeið verkefnis, áætlun, framkvæmd, framvindu og miðlun 
upplýsinga. Þá er fá nemendur kynningu á mismunandi aðferðum við beitingu verkefnastjórnunar (PMBOK, Agile, 
Kanban, ofl), gerð verkáætlanir, framvinduerftirlit ofl.  
 
Lesefni: Gray & Larson, Project Management: The managerial process. 
Kennsluaðferðir: Aðallega fyrirlestrar um aðferðafræði verkefnastjórnunar. Dæmatímar eftir atvikum og verkefni. 
Námsmat:  

Þátttaka í tímum 15%: 
Hópverkefni  = 35%. 
Einstaklingsmiðuð stöðupróf = 50% 
Athugið: einstaka liðir kunna að breytast 

Tungumál: Íslenska. 
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T-401-VELH  VÉLHLUTAFRÆÐI        6 ECTS  

 
Ár:   2. ár/3. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV á 2.ári, skyldunámskeið HÁV á 3.ári. 
Undanfarar:  Stöðu og burðarþolsfræði (T-106-BURD), Tölvustudd teikning (AI TEI 1001), Tölvustudd 

hönnun (VI HON1001), Aflfræði (T-534-AFLF). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 6 kennslustundir á viku. Verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  María S. Guðjónsdóttir. 
Kennari:   María S. Guðjónsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 öðlist þekkingu á hönnun samsettra vélhluta, álagsgreiningu gagnvart stöðugu og breytilegu álagi og 
virknigreiningu þeirra, með aðferðum vélhutafræðinnar og með aðstoð CAD forrita.  

 öðlist þjálfun í hönnun og smíði einfaldra vélhluta með álagsgreiningu og efnisvali. 

 sýni hæfni við líftíma og álagsgreiningu velti og rennilega. 

 geti stærðarákvarðað  hemla og tengsli út frá afl og kraftagreiningu ásamt vali á heppilegum núningsefnum í 
hemla og tengsl. 

 þekki hönnun reima og keðjudrifa út frá álags- og afl forsendum og geti valið stærðir á reimum og keðjum út 
frá vörulistum framleiðenda. 

 geti  stærðaðákvarðað  tannhjólakerfi út frá afli, álagi og hraðahlutföllum og geti fundið álag á öxla og legur í 
tannhjólakerfum (gírum) út frá aflutningi. 

 þekki hönnun gorma og fjaðra út frá skilyrðum um aflögun og styrk. 

 geti hannað hannað suðu og boltasamsetningar við stöðugt og breytilegt álag. 
 
Lýsing :  Fjallað er um álags- og spennugreiningu bita, öxla og platna. Farið er yfir helstu brotkenningar og 
málmþreytu vélhluta undir stöðugu og breytilegu álagi. Fjallað er um hönnun bolta, suðusamskeyta og gorma. Álag á 
veltilegur og rennilegur eru greind og líftími ákvarðaður. Jafnframt er fjallað um tannhjól, gíra, reimdrif/keðjudrif, 
bremsur og tengi. 
 
Lesefni:   Budynas and Nisbett, Shigley‘s Mechanical Engineering Design, 10. útgáfa 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat:  Heimadæmi 10%, hönnunarverkefni 20%, lokapróf 70%. 
Tungumál:  Íslenska. 
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Námskeið á 3. námsári  -  5. önn  -  Haustönn 
 
T-503-AFLE  AFLEIÐUR         6 ECTS 

Ár:   3. ár.  
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV. 
Undanfarar:   Verðbréf (T-303-VERD). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Ottó S. Michelsen. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu verður nemandi fær um að verðleggja allar helstu tegundir afleiða auk þess að 
kunna að beita þeim til stöðutöku eða áhættuvarna. Þetta meginmarkmið má brjóta niður í eftirfarandi undirþætti: 

 Þekkja helstu tegundir afleiðna og hvernig þær virka 

 Skilja muninn á núverði og framvirku verði og geta reiknað framvirkt verð. Geta reiknað virði framvirkra 
samninga í gegnum tíma og kunna að gera þá upp á lokadegi. 

 Kunna að finna eingreiðsluvaxtaferil út frá verðum ríkisskuldabréfa á markaði. Nelson-Siegel módelið verður 
kynnt og nemendur skulu kunna því skil. 

 Geta sett upp greiðsluflæði fyrir vaxtaskiptasamninga og reiknað virði þeirra. Þekkja hvenær notkun slíkra 
samninga er viðeigandi og samhengi þeirra við áhættuvarnir fyrirtækja og fjármálastofnana. 

 Kunna að beita verðlagningu með tvíkosta tré til að reikna virði valrétta (evrópskra, amerískra og asískra). 

 Þekkja helstu áhættuþætti (grikki) valrétta, kunna að reikna þá og beita þeim við áhættustýringu 
valréttasafns. 

 Geta teiknað upp hagnaðargraf (payoff-profile) fyrir safn af valréttum. 

 Geta hagnýtt sér Black-Scholes líkanið til að reikna virði og áhættuþætti valrétta. 

 Þekkja fræðilegar undirstöður Black-Scholes líkansins (Ito calculus) 

 Sérstök áhersla verður lögð á að nemendur geti aflað sér fjármálaupplýsinga á netinu, læri sjálfir að leggja 
mat á viðeigandi flökt, vaxtastig ofl. sem skiptir máli. 

 Geta notað aðferðir Monte Carlo hermunar til að verðleggja flóknari valrétti (exotics).  
 

Lýsing: Byrjað verður á stuttri kynningu á afleiðum og vöxtum. Nemendur læra að nota og búa til 
eingreiðsluvaxtaferilinn og hvaða kenningar eru notaðar til þess að skýra lögun hans. Í framhaldi af því verður fjallað 
um framvirka samninga á vexti og aðrar undirliggjandi eignir. Þar á eftir verða skiptasamingar teknir fyrir, bæði 
greiðsluflæði og verðlagning. Að lokum verður farið í valréttarsamninga á hlutabréf, skuldabréf og vexti. Mikil áhersla 
verður lögð á verkefnavinnu til þess að dýpka skilning nemenda og auka leikni þeirri í notkun afleiðusamninga. 
 
Lesefni:   John C Hull, Futures, Options & Other Derivatives. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat:  Dæmablöð (3-4): 30% Miðsvetrarpróf: 10% Lokapróf: 60% 
Tungumál:  Íslenska/Enska. 
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T-603-AKVA  ÁKVARÐANATÖKUAÐFERÐIR     6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Tölfræði I (T-302-TOLF). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Þórður Víkingur Friðgeirsson. 
Kennari:   Þórður Víkingur Friðgeirsson. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking: Eftir námskeiðið hefur nemandinn þekkingu til að beita helstu verkfærum ákvörðunarfræða s.s. áhrifaritum, 
Monte Carlo hermun, ákvörðunartré, afraksturstöflum, hópvinnutækni, Delphi könnunum os,frv, 
Færni: Eftir námskeiðið getur nemandinn still upp ferli til að taka ákvörðun sem byggir á bestu fáanlegum 
upplýsingum s.s. með þróun ákvörðunarlíkana. 
Persónuleg færni: Eftir námskeiðið er nemandinn fær um að vinna með teymum í anda nútíma kenninga um 
leiðtogafærni til að komast að óbjagaðri niðurstöðu um ákvörðunartengt vandamál. 
Hæfni: Nemandinn er hæfur til að hugsa á gagnrýninn hátt um ákvarðanir og hanna leið til að finna bestu mögulegu 
lausn. 
 
Yfirmarkmið: 
Helsta markmið námskeiðsins er að gera þá nemendur sem hyggjast leggja fyrir sig stjórnun betur færa um að standa 
sig vel í því hlutverki. Gildi þess að taka áhættu og óvissu með í reikninginn við ákvarðanir sínar er ótvírætt. Helstu 
kennslumarkmið: Kenna nemendum beitingu tölfræðilegra aðferða við ákvörðunartöku og áhættugreiningar. Kynna 
fyrir nemendum hvernig ofmat/vanmat á mannlegum þáttum skiptir máli við ákvörðunartöku. Kenna nemendum 
helstu aðferðir ákvörðunargreininga. Kenna nemendum að byggja upp líkön til að styðja ákvörðunartökuna. 
 
Lýsing: Markmið áhættustjórnunar er ekki að útrýma áhættu enda er það ekki hægt. Áhættuna má á hinn bóginn 
skilgreina og meta til líkinda og verðs. Flókna og margslungna ákvörðun má brjóta upp í þætti og einfalda uns ljóst er 
í hvaða átt helstu rök hníga. Um langa hríð hefur hér á landi hver umdeilda ákvörðunin rekið aðra.  Hefðu sumar 
þeirra ákvarðana reynst betur hefðu þær stuðst við þær aðferðir sem greint er frá í þessu námskeiði? Svarið er já. 
Líkindareikningur og normaldreifingin eru grundvallaratriði og tungumál áhættustjórnunar upp að vissu marki. 
Líkindareikningur segir okkur til dæmis hvernig á að meta það sem á eftir að gerast á grundvelli þess sem liðið er og 
tölfræðileg staðalfrávik eru notuð til að stærðarmeta áhættuna. Einnig munum við velta fyrir okkur hvernig þættir í 
eðli okkar geta mótað afstöðu okkar og bjagað ákvarðanir sem við tökum. Kennt á ensku. 
 
Lesefni:    Goodwin & Wright, Decision Analysis for Management Judgment (5ed).. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar, dæmatímar og reynsludæmi (case studys). 
Námsmat:   Lokapróf: 65% Verkefni/stöðupróf (3 x) 10% Þátttaka í tímum 5%. 

Athugið að námsmat er í endurskoðun. 
Tungumál:   Enska. 
 
 
  



53 

T-104-FJAR  FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA       6 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV, RV. 
Undanfarar:   Inngangur að fjármálaverkfræði (T-101-INNF) og Verðbréf (T-303-VERD). 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Viðar Viðarsson. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiði loknu mun nemandi hafa djúpan skilning á rekstri fyrirtækja og geta lagt mat á virði 
þeirra. Þetta meginmarkmið má brjóta niður í eftirfarandi undirþætti: 

 Skilja efnahags-, sjóðstreymis-  og rekstrarreikninga fyrirtækis og samhengi þeirra. Með lestri slíkra 
reikninga skal nemandi geta öðlast skilning á fyrirtækinu og lagt mat á stöðu þess. 

 Geta reiknað helstu kennitölur fyrirtækja, skilja upplýsingagildi þeirra og takmarkanir. 

 Geta borið saman kennitölur tveggja ólíkra félaga og lagt heildstætt mat á stöðu þeirra gagnvart hvoru öðru 

 Skilja hvernig sá markaður sem fyrirtæki starfar á markar það og gerir samanburð milli félaga á ólíkum 
mörkuðum oft ómarkvissan 

 Geta gert raunsæja spá um framtíðarþróun reksturs fyrirtækis og beitt núvirðingu til að meta virði félags 

 Skilja hvað vegin fjármagnskostnaður (WACC) fyrirtækis er. Geta lagt mat á hvað sé viðeigandi 
fjármagnskostnaður fyrirtækis og skilja hvernig samsetning eiginfjár og skulda hefur áhrif á þennan þátt 

 Geta reiknað kostnað eiginfjár  

 Geta framkvæmt næmigreiningu á núvirðismati félaga og þannig séð í fljótu bragði hvaða spáliður er 
viðkvæmastur fyrir röngu mati 
 

Lýsing: Áhersla er lögð á skilning nemenda á fjármálum fyrirtækja, fjármálamörkuðum og 
virðisútreikningum.  Nemendur öðlast skilning á samspili fyrirtækja við fjármálamarkaði, uppbyggingu 
efnahagsreikninga og greiningu ársreikninga, lausafjárstýringu, verðmæti fjármagns og verkefna, hlutabréf og 
skuldabréf.  Kennslan byggist á fyrirlestrum, heimaverkefnum og 1-2 stærri verkefnum.  
 
Lesefni: Robert Parrino, David Kidwell, Fundamentals of Corporate Finance. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat: Heimadæmi gilda 10%; Miðsvetrarpróf gildir 10%; Hópverkefni gildir 20%; Lokapróf gildir 60%. Ná þarf 
lágmarkseinkunn 5,0 í lokaprófi til að standast námskeiðið og meðaleinkunn 5,0 í námskeiðinu í heild 
Tungumál: Íslenska. 
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T-516-CORP  FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA FYRIR VERKFRÆÐINEMA   6 ECTS 
 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Viðar Viðarsson. 
 
Lærdómsviðmið: 
 
Þekking: 
Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að búa yfir dýpri þekkingu og skilningi á fjármálum fyrirtækja og þeim 
aðferðum sem stjórnendur fyrirtækja beita með það að leiðarljósi að hámarka virði þeirra, með því að nýta sér 
þekkingu þessa námskeiðs sem og þekkingu fyrri námskeiða við gerð reiknilíkana og lausn raunverulegra verkefna 
með þessum sömu reiknilíkönum. 
 
Leikni: 
Að námskeiðinu loknu býr nemandinn yfir leikni til að skilja og setja upp eigin fjármálaleg reiknilíkön sbr. líkön fyrir 
samþáttaðan rektrar-, efnahags-, og sjóðstreymisreikning og  núvirðisútreikning á virði frjáls sjóðstreymis. 
 
Hæfni: 
Að námskeiðinu loknu býr nemandinn yfir hæfni til að framkvæma sjálfstæð möt á virði verkefna og fyrirtækja og 
skilja umfjöllun og verðmöt greiningardeilda á fyrirtækjum. Jafnframt hefur nemandinn öðlast aukna hæfni til að 
auka enn frekar við þekkingu sína og leikni á sviði fjármála fyrirtækja með þátttöku í sérhæfðari námskeiðum sem 
fara dýpra ofan í einstaka þætti fjármálafræðinnar.  
 

 
Lýsing:    Námskeiðið snýst um ýmsa þætti fjármála fyrirtækja með áherslu á gerð líkana og lausn 
verkefna í töflureikni. Fjallað er um greiningu ársreikninga og gerð reiknilíkans sem samþættir rekstrareikning, 
efnahagsreikning og sjóðstreymi. Fjallað er um áætlanagerð og búið til líkan sem leiðir fram frjálst sjóðstreymi. 
Fjallað er um hvernig virði frjáls sjóðstreymis er metið með núvirðingu (Dicounted Cash Flow) og búið til reiknilíkan 
sem framkvæmir slíkan útreikning. Fjallað er um mat á virði valkosta annars vegar með útreikningi á núvirði frjáls 
sjóðstreymis og hins vegar með Real Option greiningu (Real Option Analysis).   
 
 
Lesefni:    Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir:   Kennslan byggist á fyrirlestrum og verkefnatímum. Kennslan fer fram á íslensku. 
Kennsluáætlun er kynnt í upphafi námskeiðsins. 
Námsmat:   Námskeiðið er án prófs en námsmatið fer fram með skilum og mati þriggja álíka stórra 
verkefna. Til að standast námskeiðið þarf nemandi að fá 5 í meðaleinkunn. 
Tungumál:   Íslenska. 
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T-105-HAGF  HAGFRÆÐI        6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið FV, RV.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Bolli Héðinsson. 
 
Lærdómsviðmið: Námskeiðið miðar að því að efla skilning á hagfræðilegum viðfangsefnum og gera nemendum ljóst 
hversu víðtæk viðfangsefni hagfræðinnar eru og hvernig megi beita aðferðum hennar í daglegum viðfangsefnum í 
leik og starfi. 

 Skilja grundvallaratriði hagfræðinnar og samhengi þeirra innbyrðis. 

 Átta sig á hringrás hagkerfisins 

 Þekkja framleiðsluþættina og framleiðslujaðarinn 

 Þekkja til hlítar og geta beitt hugmyndinni um hlutfallslega yfirburði, sérhæfingu og algjöra yfirburði 

 Greina á milli áhrifavalda á framboð og eftirspurn 

 Skilja hvað átt er við með teygni framboðs og eftirspurnar 

 Átta sig á áhrifum inngripa ríkisvaldsins á framboð og eftirspurn. 

 Átta sig á áhrifum skattlagningar og áhrifum viðskiptahindrana. 

 Kunna skil á ábata af viðskiptum, skiptingunni milli kaupenda og seljenda auk allra tapsins sem getur orðið 

 Geta beitt mismunandi flokkun gæða, s.s. einkagæði og almannagæði 

 Þekkja hefbundnar kostnaðarnálganir, fastur-, breytilegur, meðaltals og jaðarkostnaður 

 Kunna mismunandi skilgreiningar á tegundum markaða og hvað einkennir hvern þeirra 

 Túlka og geta beitt kenningunni um val neytandans, jaðarskiptahlutfallið og vörugerðir. 

 Þekkja opinberar hagtölumælingar s.s. landsframleiðsla auk mælinga vísitalna og framfærslukostnaðar og 
vinnumarkaðar 

 Geta greint umræðuna um endimörk framleiðslu og vaxtar 

 Þekkja grunnstoðir fjármálakerfisins. 
 

Lýsing: Helstu atriði úr rekstrarhagfræði og viðfangsefni þjóðhagfræðinnar. Þjóðhagsreikningar og verðlagsþróun, 
landsframleiðsla til langs tíma hagvöxtur og atvinnuleysi, peningar, fjármagnsmarkaðir og verðbólga, 
heildarframboð, heildareftirspurn og áhrif hagstjórnaraðgerða, hlutverk hins opinbera, hagsveiflur, verðbólga og 
atvinnuleysi, viðskipti milli landa. Sérstök áhersla er lögð á að tengja fræðin íslenskum aðstæðum og atburðum 
líðandi stundar. Gera má ráð fyrir að við gerð heimaverkefnis/kynningar þurfi nemendur að vera reiðubúnir að vinna 
að því með formlegum hætti þ.e. réttri heimildanotkun o.þ.h. 
 
Lesefni: Mankiw & Taylor, Economics. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, þátttaka nemenda í tímum og verkefni. 
Námsmat: Allt sem fram fer í tímum er til prófs!  Lokapróf 50%  (60% ef skyndipróf er lægra); Þátttaka í tímum 10%; 
Miðsvetrarpróf 10%; Verkefni 30%. 
Tungumál: Íslenska. 
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T-502-HERM  HERMUN         6 ECTS 

Ár:    3. ár.  
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RV. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Tölfræði I (T-302-TOLF), Líkindafræði og slembiferlar (T-606-

PROB). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Páll Jensson. 
Kennari:   Ágúst Þorbjörn Þorbjörnsson. 

Lærdómsviðmið: Námskeiðið er fyrir þá sem hafa áhuga á að nýta líkanagerð og tölvur við lausn vandamála. 
Nemendur í verkfræði, aðgerðarrannsóknum, viðskiptafræði, hagfræði, hagnýtri tölfræði og stærðfræði, 
heilbrigðisstjórnun og tölvunarfræði geta notið góðs af þessu námskeiði. Sem inngangur og jafnframt eina 
námskeiðið í hermun, þá ættu nemendur að vera færir í að nota stakræna hermun við lausn verkefna að 
námskeiðinu loknu. 
Í lok námskeiðsins ættu nemendur að: 

 Skilja hvenær hermun er viðeigandi tól við lausn vandamála. 

 Skilja ferli hermunar á stakrænum atburðum. 

 Hafa skilning á hvernig hermunarforrit reikna út niðurstöður. 

 Geta greint raunverulegar aðstæður, búið til líkan af þeim og smíðað hermunarlíkan til að prófa 
mismunandi tilgátur. 

 
Lýsing: Grunnatriðin í biðraðafræði. Almennt um kerfi, líkön og lausnaraðferðir. Hermilíkön og aðferðafræði 
hermunar. Tímarásarlíkön. Atburðarrás. Stakræn (discrete) hermun, inntaksdreifingar, slembuframkallarar. Kennt á 
hermunarforritið Simul 8. Notkun stakrænnar hermunar í biðraðakerfum og birgðakerfum. Monte Carlo hermun í 
Excel. Samanburður á niðurstöðum hermunar.  
 
 
Lesefni:  Stuðst við Averill Law í grunninn en ekki gerð krafa um kaup á bókinni. 
Auk þess efni héðan og þaðan: 

o Kynningar á netinu. 
o Allmargar “Operations management” bækur (Russel, Heizer, ofl.). 
o Tölfræði (Devore). 

 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, dæmatímar og stórt hagnýtt verkefni. 
Námsmat:   

Þættir Hlutfall 

Heimaverkefni (6 talsins) 30% 

Miðannarpróf 15% 

Stórt verkefni 25% 

Lokapróf 30% 

 
Tungumál:  Íslenska. 
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T-501-FINA    INNGANGUR AÐ FJÁRMÁLUM     6 ECTS 
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RV.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Viðar Viðarsson. 
 
Lærdómsviðmið:    
 
Þekking: 
Að námskeiðinu loknu býr nemandinn yfir nokkuð umfangsmikilli þekkingu á fjármálum og skilningi á fjármálum 
fyrirtækja og þeim aðferðum sem stjórnendur fyrirtækja beita með það að leiðarljósi að hámarka virði þeirra; skilur 
áhrif tímasetningar og áhættu á virði framtíðar fjárstreymisins; veit að vel grundaðar fjárfestingarákvarðanir eru 
áhrifameiri til virðisaukningar fyrirtækja en vel grundaðar fjármögnunarákvarðanir; skilur mikilvægi góðra 
stjórnunarhátta fyrirtækja og að það eru sameiginlegir hagsmunir allra að fyrirtæki sýni í verki samfélagslega ábyrgð. 
 
Leikni: 
Að námskeiðinu loknu býr nemandinn yfir leikni til að setja upp eigin fjármálaleg reiknilíkön sbr. líkön til útreikninga 
á virði verkefna, hlutabréfa og skuldabréfa og útreikningi rekstrarlegra og efnahagslegra kennitalna fyrirtækja. 
 
Hæfni: 
Að námskeiðinu loknu býr nemandinn yfir hæfni til að skilja umfjöllun um viðskiptalífið, einstök fyrirtæki, 
verðbreytingar skulda- og hlutabréfa og hræringar á fjármámörkuðum. Jafnframt hefur nemandinn öðlast hæfni til 
að auka enn frekar við þekkingu sína og leikni á sviði fjármála með þátttöku í sérhæfðari námskeiðum sem fara dýpra 
ofan í einstaka þætti fjármálafræðinnar.  
 
 

 
Lýsing:    Námskeiðið fjallar um fjármál í víðum skilningi, með sérstöku tilliti til fjármála fyrirtækja. 
Farið er í mikilvæg hugtök eins og vexti, núvirðingu, framvirkt verð svo dæmi séu tekin. Einnig er fjallað um 
áætlanagerð fyrirtækja og lausafjárstýringu sem og um uppbyggingu og greiningu ársreikninga fyrirtækja. Jafnframt 
er jallað er um aðferðir við mat á virði verkefna, hlutabréfa og skuldabréfa að teknu tilliti til óvissuþátta.  
 
 
Lesefni:    Principles of Corporate Finance, Richard A. Brealey og Stewart C. Myers 
Kennsluaðferðir:   Kennslan byggist á fyrirlestrum og úrlausnum tíma- og heimaverkefna. Kennslan fer fram á 
íslensku. Kennsluáætlun er kynnt í upphafi námskeiðsins. 
Námsmat:   Námsmatið fer fram með lokaprófi ásamt áfangaprófi og heimaverkefni. Lokaprófið gildir 
60%, áfangaprófið 20% og heimaverkefnið gildir 20% af lokaeinkunn. Til að standast námskeiðið þarf nemandi að fá 5 
í lokaprófi og meðaleinkunnina 5 í námskeiðinu í heild. 
 
Tungumál:   Íslenska. 
  

https://www.amazon.co.uk/Richard-A.-Brealey/e/B000APCCNI/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1486047531&sr=1-1
https://www.amazon.co.uk/Stewart-C.-Myers/e/B001HCU9FG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1486047531&sr=1-1


58 

 
T-561-LIFF  LÍFAFLFRÆÐI       6 ECTS 
 
Ár:    3. ár 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs: Valnámskeið. 
Undanfarar:   Stöðu og burðarþolsfræði ((T-106-BURD), Eðlisfræði I (T-102-EDL1) 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæma- og verkefnatímar vikulega. Auk þess verklegar  
   æfingar. 
Umsjónarkennari:  Magnús Kjartan Gíslason. 
Kennari:   Magnús Kjartan Gíslason. 
 
Lærdómsviðmið:    
Eftir námskeiðið mun nemandinn hafa skilning á því hvernig kraftar dreifast inni í líkamanum við mismunandi 
hreyfingar og hvernig hin mismunandi efni líkamans  haga sér undir álagsskilyrðum.   
 
Lýsing: Undistöðuatriði lífaflfræðinnar kynnt og greint hvernig hreyfing og vöðvakraftar hafa áhrif á krafta og 
spennudreifingu í hinum ýmsu liðum líkamans. Farið verður í reikninga á kraftvægi og liðkröftum og reiknaðir 
vöðvakraftar í statískt ákveðnum og óákveðnum kerfum. Farið verður í hvernig mæla má hreyfingu líkamans í þrívíðu 
rúmi. Göngugreining verður rædd og gerð verður verkleg æfing. Efniseiginleikar beina, brjósks, liðbanda og sina 
kynntir og burðarþolsfræði notuð til að reikna spennur í hinum ýmsu liðum líkamans fyrir gefið álag. Farið verður í 
lífaflfræðilega greiningu á ýmsum liðum líkamans eins og hné, mjöðm, bak, axlir og úlnlið 
 
Lesefni:    Margareta Nordin, Victor Frankel, Basic Biomechanics of the Muscoloskeletal System. 
Kennsluaðferðir:  Kennslufyrirkomulag verður með hefðbundnum hætti í formi fyrirlestra og dæmatíma. 

Verklegar æfingar verða einnig framkvæmdar á önninni. 
Námsmat:   Verklegar æfingar 50% og lokapróf 50%. 
Tungumál:   Enska.  
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T–411–MECH  MECHATRONICS I      6 ECTS 
 
Ár:   3. ár. 
Önn:    Haustönn 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV. 

Undanfarar:  Hagnýt forritun (AT FOR1003) , Stöðu- og burðarþolsfræði (T-106-BURD), Stærðfræði III 

(T-301-MATH), Rafeindatækni (T-509-RAFT).   
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. 
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 final project.  The final project 
may be sponsored by an outside company or internal research, otherwise it will be paid for out of the student‘s own 
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funds.  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 
Proper citation is a requirement in this class, without exemptions.  All material from an outside source (ideas, text, 
pictures) must include a proper citation.  IEEE is the preferred format.  Failure to include citations will result in a 0 
for the assignment and considered plagarism.  You are explicitly given permission to use the RU logo on your reports 
and presentations without citation because you are enrolled at our university. 
 
Late work will be penalized according to the degree of lateness: You lose 1 point per day that work is late to a 
maximum of 5 points (for 5+ days late).  Lateness begins at 00:00, regardless of the time specified in 
MySchool.  Assigments may only be submitted up to two weeks late.  Software with code that was checked in to SVN 
or MySchool at the due date/time can be checked off at the next lecture at full credit.  If any changes are made after 
that time, the late work penalty will be applied.  For LaTeX documents, the  SVN/MySchool submission time of the 
source .tex files will be used to assess lateness.  Always check the assignment for the appropriate submission 
procedure. 
 
Whenever possible, the evaluation sheet for a given assignment will be provided before the start of the assignment.  
Reports may be resubmitted up to a week after they are returned for regrading.  These grades will be averaged for 
the new grade(40%/60%).  The previous report and grading sheet must be returned with a copy of the edited report. 
% written midterm; 5% Final project milestone presentation; 10% Final project presentation; 15% Final report. 
 
Tungumál: Enska. 
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T-501-REGL  REGLUNARFRÆÐI        6 ECTS  

 
Ár:    3. ár.  
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið HÁV, HEV, VV. 
Undanfarar:  Hagnýt forritun (AT FOR1003, Stærðfræði III (T-301-MATH). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku, auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari: Þorgeir Pálsson. 
Kennari:   Rafn Camillusson. 
 
Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu á nemandinn að: 
         

 Hafa góðan skilning á hvernig sjálfvirk stýrikerfi með bakverkun eru upp byggð og virka til að ná settu marki.  

 Hafa öðlast grundvallarþekkingu á því hvernig stærðfræðileg líkön af algengum kerfum eru byggð upp og 
sett fram í formi línulegra diffurjafna.  

 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.  Hafa 
öðlast góðan skilning og færni í að beita nokkrum öflugustu aðferðum til að hanna stýri- og reglunarkerfi 
með bakverkun og að beita sérhæfðum hugbúnaði við hönnunina.  

 Hafa náð færni í að nota Matlab til við hönnun stýri-og reglunarkerfa og til að reikna út svörun þeirra við 
algengum prófunarmerkjum og ytri truflunum.          

 Hafa kynnst og áttað sig á því hvernig stærðfræðileg framsetning í ástandsrúmi gefur nýja möguleika á 
hönnun kerfa með bakverkun umfram hefðbundnar aðferðir og nýjan skilning á hegðun og eiginleikum 
hreyfikerfa (dynamic systems).  ·          

 Kunna skil á því hvernig nota má hönnunaraðferðir, sem byggjast á því að hegðun kerfa sé samfelld,  til að 
fást við stafræn (stakræn) kerfi þar sem tölvum er beitt til að stýra ferlum. ·          

 Vera fær um að taka þátt í hönnun stýri-og reglunarkerfa undir leiðsögn reyndari verkfræðings og vera 
virkur í slíku verkefni.  ·          

 Hafa öðlast staðgóðan grunnn til framhaldsnáms í hönnun flókinna stýrikerfa og annarra hreyfikerfa.    
 

Í heild skal þetta námskeið gefa nemandanum grundvallarþekkingu á eiginleikum hreyfikerfa, hvernig byggja skuli 
upp stærðfræðileg líkön af þeim og beita slíkum líkönum við úrlausn verkefna sem snúast ekki endilega um að hanna 
stýri- og reglunarkerfi.  Hvers konar mælikerfi og úrvinnsla mælinga eru dæmi um slíka hagnýtingu.   

 
Lýsing: Námskeiðið er hefðbundið fyrsta námskeið í hönnun stýri- og reglunarkerfa, sem byggjast á því að beita 
bakverkun. Kynning á fræðigreininni og þróun stýri- og reglunarkerfa í gegnum tíðina. Hlutverk kerfa með bakverkun 
í nútíma iðnaði og í rekstri og notkun hvers konar tæknibúnaðar. Gerð stærðfræðilegra líkana af hefðbundinni gerð 
(eitt innmerki eitt útmerki) með sérstakri áherslu á yfirfærsluföll og hermun á svörun línulegra kerfa með 
tölvu. Hreyfijöfnur á ástandsformi og merkjaflæðirit. Eiginleikar línulegra kerfa með bakverkun. Stjórnun svipullar 
svörunar, áhrif utanaðkomandi truflana og innri breytinga á kerfinu. Hæfni stýri- og reglunarkerfa og beiting tölvu til 
að líkja eftir hegðun þeirra, sérstaklega kerfa af annarri og þriðju gráðu. Stöðugleiki línulegra kerfa; beiting 
rótarferilsaðferðar til að hanna kerfi með tilgreinda eiginleika hvað varðar stöðugleika og svörun. PID 
stýringar. Tíðnisvörunaraðferðir með áherslu á Bode og Nyquist gröf og túlkun þeirra. Stöðugleiki, bandvídd og aðrir 
eiginleikar á tíðnisvörunarsviði. Hönnunaraðferðir fyrir kerfi með bakverkun; letjandi, hvetjandi og 
tegrunarstýringar. Kynning á hönnun stýrikerfa í ástandsrúmi, ónæmra stýrikerfa og tölvustýringa. Áhersla er á að 
reikan dæmi til að ná færni í beitingu helstu greiningar- og hönnunaraðferða og að nota Matlab í þessu skyni. Einnig 
er um að ræða tvö skilaverkefni sem felast í að gera tilraunir með einföld kerfi og að hanna stýringar, sem uppfylla 
tilgreindar kröfur. Gert er ráð fyrir að skilað verði a.m.k. átta heimadæmaverkefnum 
 
Lesefni: Dorf R.C & Bishop R.H, Modern Control Systems. 
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Kennsluaðferðir: Samkvæmt stundaskrá er gert ráð fyrir sex kennslutímum í viku. Í meginatriðum er ráðgert að tveir 
tímar fari í fyrirlestra og tveir séu nýttir til dæmareiknings á töflu. Þetta verður útfært þannig að fyrri hluta vikunnar 
verða tveir tímar fyrst og fremst nýttir til fyrirlestra. Tveir tímar verða notaðir til að reikna valin dæmi úr kennslubók. 
Tveir tímar verða nýttir fyrir verkefni, til að fara yfir skiladæmi og önnur dæmi og viðfangsefni eftir 
þörfum.   Fyrirlestrarnir verða á glæruformi og verða hljóðglærur settar inn á heimasvæði námskeiðsins á MySchool 
fyrir viðkomandi kennslustund. Efni hljóðglæranna verða gerð nánari skil í fyrirlestrunum eftir þörfum og óskum 
nemenda, enda þarf gjarnan að gera innihaldi glæruerindanna frekari skil og bregðast við spurningum nemenda um 
efnið. Jafnframt verður farið yfir skiladæmi, tímadæmi og tilraunaverkefni.  Eitt til tvö skilaverkefni skulu unnin af 
nemendum, einum eða tveimur saman, og fer sú vinna að mestu fram utan kennslustundanna. Búnaðinum, sem 
notaður er í þessum verkefnum, er komið fyrir á tilraunastofu í rafeinda- og stýritækni og er aðgengilegur í gegnum 
netið. Gert er ráð fyrir að kynna þessi verkefni vandlega þannig að sem minnstur tími fari hjá nemendum í að koma 
tilraunum af stað. Að sjálfsögðu verður þó veittur hefðbundinn stuðningur við framkvæmd verkefnisins.   
 
Námsmat: Framstaða nemenda verður metin á eftirfarandi hátt: 
 
1.       Lokapróf             60% 
2.       Skilaverkefni      20% 
3.       Skiladæmi          20% 
 
Skilaverkefnin verða tvö talsins eins og fram kemur í kennsluáætlun. Annað verkefnið felst í að gera líkan af hegðun 
vatnstanks með stýringu á innrennsli.  Jafnframt eru eiginleikar PID stýringar á innrennslinu kannaðir og fundin 
heppileg hönnunargildi fyrir stýringuna þannig að vatnhæð í tanknum haldist í óskgildi og geti breyst eftir þörfum.  
Síðara verkefnið felst í að kanna eiginleika hraðastýringar, sem notuð er til að halda föstum hraða á rafmótor, sem 
verður fyrir mismunandi álagi.  Þetta verkefni verður sýnt og utskýrt af kennara í kennslustund. Nemendur skulu skila 
ítarlegri skýrslu um fyrri tilraunina en styttri yfirlitsskýrslu um þá síðari. Skiladæmin eru metin á hefðbundinn hátt og 
verða að líkindum 8 – 10 talsins þar með talin tímadæmi, sem eru reiknuð í tveimur samliggjandi kennslustundum 3-
4 sinnum á önninni. Dæmatímum er fjölgað í lok misseris einkum til að fara yfir prófdæmi frá fyrri árum og dæmi, 
sem nemendur óska eftir að séu leyst á töflu. 
  
Tungumál: Íslenska. 
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T-150-SUST  SKREF TIL SJÁLFBÆRNI      6 ECTS 
 

Ár:     3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið.  Kennt í fyrsta sinn á haustönn 2018 (en etv á haustönn 2017, með fyrirvara  
   um næga þátttöku. 
Undanfarar:  Engir undanfarar. 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:  Ágúst Valfells. 
Kennari:   Ágúst Valfells, Kristján Vigfússon o.fl. 
 

Lærdómsviðmið:   The main objectives of the course are: 

a) To introduce to students to how development impacts the standard of living. 
b) To use Icelandic economic history as an illustration of the movement towards sustainable development. 
c) To show the links between innovation/entrepreneurship and sustainable development. 
d) To examine some of the possible pitfalls and limitations on the way to sustainable development. 

Lýsing:    This course explores development and its implications by studying the economic history 
of Iceland, particularly with regard to the part played by renewable energy, commercial fishing, and tourism from 
the 20th century onwards.  Iceland offers an interesting case for study.  

Iceland was settled in 9th century, and over the course of a few hundred years of human activity the long term 
equilibrium of the island was disrupted causing severe environmental degradation.  By the turn of the 20th century 
Iceland was one of the poorest countries in Europe.  Over the course of the last hundred years, utilization of 
Iceland’s considerable resources has allowed a remarkable transformation of the country, which now enjoys a 
standard of living among the best in the world and is often considered a leader in the sustainable use of natural 
resources.  The relatively small size and simplicity of the Icelandic economy makes it particularly understandable and 
suitable for analysis. In this course we tie together environmental, technological, economic and political 
development. The approach is science based and with a quantitative outlook. 

Topics covered are: Settlement of Iceland and its environmental impact; brief economic history of Iceland from 900-
1900; geoscientific background on development in Iceland; basics of sustainable development: resources, growth 
and innovation; concepts of energy: force, energy, power, efficiency; forms of energy, transformation of energy, 
availability, uses for energy; geothermal energy; hydropower; wind power; the Icelandic energy sector as a 
prototype; future outlook of energy sector; overview of commercial fishing; economic impact; marine ecology; 
transferrable fishing quota system; tourism and tourism management – framework; harmonizing different aspects of 
resource utilization. 
 
 
Lesefni:  Lesefni frá kennara.  
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar, hópavinna, vettvangsferðir. 
Námsmat:   Tilkynnt síðar. 
Tungumál:  Enska. 

  



64 

T-536-RENN  STRAUMFRÆÐI               6 ECTS 

  
Ár:     3. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið.    
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV. 
Undanfarar:  Eðlisfræði I (T-102-EDL1), Stærðfræði II (T-201-STA2), Varmafræði (T-507-VARM). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennari:   NN. 
 
Lærdómsviðmið: Að nemendur kynnist undirstöðuatriðum straumfræðinnar og hagnýtingum hennar. Við lok 
námskeiðsins hafa nemendur öðlast færni til að greina og setja fram jöfnur sem lýsa einföldum flæðum og geta beitt 
fræðilegum aðferðum, nálgunaraðferðum og númerískum aðferðum við lausn þeirra. Sér í lagi þurfa nemendur að:  

 Geta beitt grunnlögmálum á straumfræðileg viðfangsefni í verkfræði og þekki stærðfræðilegan grunn að 
baki varðveislulögmálum straumfræðinnar.  

 Þekkja mun milli flæðis seigjulausra vökva og seigra vökva, og skilji takmörk þess að nálga raunflæði með 
mættisflæðum. Auk þess að skilja á milli lausna einfaldaðra viðfangsefna og raunverulegra flæða.  

 Skilja hvenær straumfræðileg greining hefur í för með sér nálganir, eða nýtingu reynslulögmála, svo sem við 
lausn jaðarlags- eða pípustreymisviðfangsefna.  

 Hafa góða færni lausn verkfræðilegra vandamál á skipulagðan hátt, til dæmis með því að lýsa útleiðslum í 
texta, og beita algebru við úrvinnslu lausna áður en töluleg gildi eru reiknuð, auk þess að hafa góða færni í 
því að meta áræðaleika niðurstaðan með víddargreiningu og meðhöndlun eininga.  

 Hafa tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við framkvæmd tilrauna/mælinga, skráningu gagna, greiningu 
skekkja þeirra og framsetningu þeirra í máli og myndum á skýrsluformi.  

 skilja einföld mælitæki í straumfræði, takmörk þeirra og skekkjur. 
 

Lýsing: Efnistök námskeiðsins eru meðal annars eðliseiginleikar vökva, vökvastöðufræði, varðveislulögmál með 
tegur- og diffurframsetningu, Bernoulli jafna, mættisstreymi, einföld flæði seigra vökva með Navier-Stokes jöfnum, 
víddargreining, pípustreymi, jaðarlög og þjappanleg flæði. 
 
Lesefni: F.M White, Fluid Mechanics. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat:  Einkunn byggir á heimadæmum (10%), verklegum æfingum (20%) , áfangaprófum (50%), og    

lokaprófi (30% 
Tungumál: Íslenska. 
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T-302-TOLF   TÖLFRÆÐI I        6 ECTS 
  
Ár:    2. ár / 3. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám, grunnnámskeið.     
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið fyrir allar námsbrautir. 
Undanfarar:   Stærðfræði I (T-101-STA1), Hagnýt forritun (AT FOR1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Gunnarsdóttir. 
Kennari:   Ingunn Gunnarsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið:  
Þekking:  
Stefnt er að því að nemendur þekki: 

 undirstöðuatriði líkindafræði og tölfræði   

 úrtök og slemibreytur   

 samdreifingar  

 villumögnun  

 helstu líkindadreifingar og hvaða ferlum þær lýsa  

 höfuðsetningu tölfræðinnar  

 öryggisbil  

 tilgátuprófun.  
Leikni:  
Stefnt er að því að nemendur:   

 geti sett fram einfaldar tilraunir á líkindafræðilegan hátt og túlkað niðurstöður  

 geti athugað hvort slembibreytur séu óháðar  

 geti reiknað villumögnun í mælingum  

 viti hvenær hvaða líkindadreifing eigi við  

 geti reiknað öryggisbil út frá gögnum og viti hvaða aðferð eigi við  

 geti notað tilgátuprófun í hinum ýmsu tilfellum til þess að hafna tilgátum. 
 

Lýsing: Farið er í undirstöðuatriði líkindafræði og tölfræði og notkun á þeim.  Viðfangsefnin eru m.a. úrtök og 
slemibreytur, samdreifingar, villumögnun, helstu líkindadreifingar, höfuðsetning tölfræðinnar, öryggisbil og 
tilgátuprófun.  
 
Lesefni:   Navidi, Statistics for Engineers and Scientists. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefni. 
Námsmat:  Heimadæmi 20% og lokapróf 80%. Krafa er gerð um einkunn amk 5 í lokaprófi auk lokaeinkunnar 5. 
Tungumál:  Íslenska. 
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T-562-EMG1  VÖÐVARAFRIT I       6 ECTS 
 
Ár:    3. ár 
Önn:    Haustönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs: Valnámskeið. 
Undanfarar:   Enginn. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir vikulega. 
Umsjónarkennari:  Baldur Þorgilsson. 
Kennari:   Baldur Þorgilsson, Magnús Kjartan Gíslason o.fl. 
 
Lærdómsviðmið:   Að námskeiðinu loknu ættu nemendur að: 

 Þekkja til vöðvaritsmerkisins. 

 Kunna að taka upp vöðvarit.  

 Þekkja helstu aðferðir við greiningu á vöðvaritsmerkjum.  

 Hafa grunnþekkingu á hreyfingarfræði mannslíkamans.  
 
Lýsing:  Grunnkúrs í EMG er þverfaglegur kúrs þar sem nemendur með mismunandi bakgrunn vinna saman og leysa 
raunveruleg verkefni. Hópar verða myndaðir þar sem íþróttafræðinemar og verkfræðinemar styrkja hvorn annan og 
auka þannig breiddina á þeim verkefnum sem hægt er að leysa. Farið verður í gegnum fræðin hvaðan merkin koma, 
hvernig þau eru numin, hvernig þau eru meðhöndluð og túlkuð. Sérfræðingur mun stikla á stóru í hreyfifræði 
mannsins, fjalla um hvaða vöðvar tengjast hvaða hreyfingum og leiðbeinir í verklegum mælingum. Hver hópur velur 
sér verkefni sem skilað verður skýrslu um.  Dæmi um verkefni eru: greining á handboltakasti, hjólreiðum, hlaupum, 
sundtökum eða stýring á stoðtækjum. Hóparnir greina sín verkefni, skipuleggja og framkvæma mælingar og leggja 
fram niðurstöðu eða tilgátur. 

Kúrsinn er góður grunnur til að halda áfram að vinna með vöðvarit í öðrum verkefnum. Þar sem kúrsinn tekur aðeins 
takmarkaðan fjölda nemenda áskilur umsjónarkennari sér rétt til að hafna umsóknum. 

Lesefni:   Greinar o.fl. sem kennari dreifir. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, verkefnavinna, tilraunastofa.  
Námsmat:  Skýrsla 40%, fyrirlestur 20%, vinnubók 15%, video 20% mæliverkefni 5%. 
Tungumál:  Íslenska.  
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Námskeið á 3. námsári  -  6. önn  -  Vorönn 
 
 
 
T-602-RISK  ÁHÆTTUSTÝRING      6 ECTS  
 
Ár:    3. ár 
Önn:.   Vorönn 
Stig námskeiðs:    Grunnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið FV. 
Undanfarar: Stærðfræði I (T-101-STA1), Verðbréf (T-303-VERD). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur skv. sérstakri stundaskrá, að jafnaði 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Sigurður Pétur Magnússon. 
 
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu verður nemandinn fær um að skilja hlutverk fjárhagslegrar áhættustýringar 
hjá fyrirtækjum og fjármálastofnunum. Nemandinn verður fær um að beita aðferðum fjárhagslegrar áhættustýringar 
á fjölda praktískra vandamála eins og þau blasa við fyrirtækjum og fjármálastofnunum. Þetta meginmarkmið má 
brjóta niður í eftirfarandi undirviðmið: 

 Skilja hvernig áhætta er greind, magnsett og síðan stýrt 

 Vita hvernig á að meta áhættu við mismunandi aðstæður 

 Skilja muninn á mismunandi tegundum áhættu, svo sem markaðsáhættu, afborgunaráhættu, viðskipta 
(liquidity) áhættu og rekstrar áhættu 

 Kunna að nota aðferðir til að magnsetja mismunandi tegundir markaðsáhættu svo sem, vaxtaáhættu, 
gengisáhættu, afurðaáhættu og hlutabréfaáhættu 

 Geta beitt áhættuvirðisaðferðinni (value at risk) á mismunandi atburðarásir innan fyrirtækja og markaða 

 Geta notað þvingaðar bestunaraðferðir til að hanna lágmarksáhættu eignasöfn 

 Kunna að meta áhættuframlag einstakra eigna til heildaráhættu eignasafna 

 Skilja muninn á kerfisbundinni og ókerfisbundinni áhættu 

 Kunna að meta áhættufjármagn 

 Geta beitt mismunandi varnaraðferðum til að verjast mismunandi tegundum áhættu 

 Kunna skil á þeim kostnaði og hagnaði sem fylgja áhættustýringu almennt 

 Skilja hlutverk áhættustýringar við stýringu eigna með tilliti til skuldbindinga 
 

Lýsing: Námskeiðið hefst á því að innleiða grundvallar hugtök fyrir áhættumat og áhættustýringu. Rætt verður 
hvernig áhætta myndast hjá fyrirtækjum og fjármálastofnunum og farið verður yfir hefðbundnar aðferðir til að 
greina og stýra áhættunni, annað hvort með virkum vörnum eða fjölbreytni. Flokkun áhættu verður útskýrð og 
helstu flokkarnir, s.s. verðbréfa - , vaxta -  og útlánaáhætta verða ræddir og aðferðirnar til að stýra hverjum áhættu 
flokki ræddar. Farið verður Value-at-Risk (Var) álagspróf fyrir markaðsáhættu. KMV líkanið, sem er vinsælt hjá 
Moody‘s, verður rætt ýtarlega, sérstaklega með tilliti til áreiðanleika og takmarkana. 
Einnig verður farið verður yfir áhættu af ýmsum tegundum afleiða, og aðferðir kynntar til að verjast slíkri áhættu. 
 
Lesefni: Verður ákveðið síðar. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, heimadæmi og verkefni. 
Námsmat: Heimadæmi, Verkefni, Miðsvetrarpróf, Lokapróf. 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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T-407-EFNI  EFNISFRÆÐI       6 ECTS 
  
Ár:    2. ár/3. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund:    Skyldunámskeið VV á 2. ári, skyldunámskeið HÁV á 3. ári. 
Undanfarar:    Efnafræði (T-204-EFNA). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:  Halldór G. Svavarsson. 
Kennari:   Þröstur Guðmundsson. 
  
Lærdómsviðmið: Að námskeiðinu loknu á nemandinn að:  
· þekkja megin kristallagerðir fastefna og geta skýrt tengsl þeirra við raffræðilega- og aflfræðilega eiginleika 

fastefna 
o þekkja Millers hnitakerfið og geta beitt því við útreikninga 

· geta lýst helstu efniseiginleikum og einkennum fjölliða, keramíks, málma og samsetninga 
· þekkja megin skref við framleiðslu járns, stáls og áls, fjölliða og keramískra efna 
· þekkja helstu mótunaraðferðir málma, fjölliða og keramískra efna 
· þekkja og geta lýst algengustu prófunaraðferðum á aflfræðilegum eiginleikum 
· kunna skil á sveimi í fastefnum 
· skilja og geta greint aðstæður tæringa á málmum og melmum – kunna skil á mismunandi gerðum tæringa 
· geta lesið út fasa og fasasamsetningu tveggja þátta fasalínurita 
· þekkja helstu atriði örtækni 

o örsmæðar steinprenti e. (nanolithography) 
· kunna skil á rafeiginleikum hálfleiðara og leiðum til að stjórna þeim.  

o hleðsluberaþéttleika 
o hreyfanleika hleðslubera 
o leiðni/viðnám 
o orkustig/örvunarorku 

· þekkja grunnvirkni rafeindasmásjár (SEM), kraftsjár (AFM) og röntgen-bognunar tækja (XRD) 
 
Ráðlagður undanfari er Efnafræði T-204 EFNA. 

 
Lýsing: Grundvallaratriði varðandi byggingu og eiginleika efna er snerta verkfræðileg notagildi eru kynnt. Efnisflokkar 
málma og melma, keramískra efni, fjölliða og samsetninga eru teknir fyrir. Raf-, hita-, efna- og afl-fræðilegir 
eiginleikar eru skýrðir út frá smásærri kristalla- og sameindabyggingu efnanna. Notkunarmöguleikar við líf- og 
læknisfræðilegir aðstæður eru reifaðar. Helstu aðferðir við prófun og greiningu á eiginleikum efna og aðferðir til að 
stjórna eiginleikunum eru kynntar. Forsendur tæringar og fyrirbygging hennar er tekin fyrir og kenndur er aflestur og 
notkun fasalínurita fyrir tveggja og þriggja þátta melmi. Aðkoma efnisfræðinnar að örtækni er einnig tekin fyrir. 
 
Lesefni: William F. Smith and Javad Hashemi, Foundation of Materials Science and Engineering. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. 
Námsmat: Vikuleg heimadæmi og verkefni (kynnt síðar) gilda 30% af lokaeinkunn. 3klst. gagnalaust skriflegt lokapróf 
gildir 70%. Ná þarf 5.0 í lágmarkseinkunn á skriflega prófinu. 
Tungumál: Íslenska/Enska (fyrirlestrar á ensku ef nemendur eru ekki allir íslenskumælandi en glósur að mestu á 
íslensku). 
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T-640-FCTA  FINANCIAL COMPUTER TECHNIQUES     6 ECTS  
 
Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   The course assumes that students are comfortable with the course material of standard 
undergradute finance (portfolio theory, asset pricing, options&derivatives) and statistics (econometrics and 
statistics) courses. Basic knowledge of Excel is also assumed. Students are encouraged to contact the teacher if in 
doubt of having an adequate background. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – fjarnám og staðarlotur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Úlf Viðar Níelsson. 
 
Lærdómsviðmið:  Markmið námskeiðsins er að kenna nemendum að beita kenningum fjármálafræðinnar á raunhæf 
verkefni með aðstoð Excel, Visual Basic og Matlab forritanna. Í lok námskeiðs eiga nemendur að geta reiknað út verð 
skuldabréfa, hlutabréfa og afleiða og einnig að geta metið ýmis konar áhættu. Farið verður yfir aðferðir við stjórnun 
og mat verðbréfasafna, notkun Monte Carlo aðferða við verðlagningu valréttarsamninga, mat á breytileika (GARCH), 
matvaxtarófs o.s.fr. Þannig mun námskeiðið kenna nemendum að nota ýmsar aðferðir við beitingu fjármálafræða við 
úrlausn hagnýtra verkefna 
 
Lýsing: Helstu viðfangsefni kúrsins eru: • Vaxtaútreikningar, mat á vaxtarófi, verðlanging skuldabréfa, 
ónæmisaðgerðir • Eignasafnsfræði og eignastýring (t.d. framfallið) • Verðlagning hlutabréfa (t.d. CAPM, APT) • 
Verðlagning valrétta (evrópskar, amerískar, asískar og bermúda afleiður) • Mat á flökti og spá (MA, EWMA, ARCH og 
GARCH líkön) • Auk þess að vinna í hinu hefðbundna umhverfi Excel, þá kynnir kúrsinn hvernig megi nota Visual Basic 
Application (í Excel) til að leysa vandamál á auðveldan hátt • Kynning á Matlab, til dæmis í tengslum við mæling á 
áhættu með Value at Risk aðferðafræðinni. Einnig kynning á helstu gagnabönkum fjármálanna sem má finna á 
netinu.  
 
Lesefni:  Simon Benning, Financial Modeling. 
Kennsluaðferðir: Kennsla fer fram í kennslustofum (um helgar) og með veffyrirlestrum (sjá nánari sundurliðun í 
kennsluáætlun). Í kennslustundum verður fjármálafræði rifjuð upp (kynnt) og sýnt verður hvernig má nýta hana til að 
leysa hagnýt vandamál með hjálp Excel (VBA/Matlab). Viðtalstímar eru á kennsludögum (strax að fyrirlestrum 
loknum). Einnig verða lögð fyrir fjölmörg verkefni sem nemendur skulu leysa á eigin spýtur, en lausnir við verkefnum 
verða sett á netið. 
Námsmat: Grading will be based on assignments which consist of 10% of the final grade (this is a 
“hands on” course, but only two of the assignments must be handed in for grading). An open book exam (4 
hours) counts towards 90% of the grade. The exam will be held during the regular exam 
period, where the exact date is to be determined by the university administration (re-exam in 
May/June). 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
 
 



70 

T-620-FJAX  FJÁRMÁL X        12 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn. Kennt í fyrsta sinn á vorönn 2017. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:  Námskeiðið er ætlað nemendum sem hafa lokið fimm önnum skv. námsáætlun í rekstrar- 

eða fjármálaverkfræði.  
Skipulag:  Kennt í samtals 15 vikur;  miðað er við jafngildi 3-4 kennslustunda á viku í 12 vikur og 

síðan er unnið alla daga í 3 vikur. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Sverrir Ólafsson og Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
 
Hæfniviðmið námskeiðsins eru nokkuð fjölbreytt og víðtæk, en hér reynir á flest svið fjármálaverkfræðinnar. 
Þekking:  
Eftir að hafa lokið námskeiðinu eiga nemendur að hafa ítrekað og æft þekkingu sína á því sviði sem þeir hafa 
tileinkað sér í verkfræðináminu. Verkefni fjármálaverkfræðinema byggir á fögum s.s. aðgerðagreining, forritun, 
verðbréf, líkindafræði og slembiferlar, afleiður, áhættustýring. 
Færni: 
Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandinn að hafa beitt þeim aðferðum sem að ofan eru nefndar og útfært þá 
greiningar- og hönnunarvinnu sem hann hefur tileinkað sér í verkfræðináminu.  
Hæfni: 
Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandinn að vita hvað þarf til þess að ljúka stóru verkefni m.t.t. samstarfs við 
aðra, hvernig halda eigi vinnubók og fleiri þátta.  
 
Lýsing:  Nemandi í FJÁRMÁL X vinnur í (mögulega stórum) hópi að einu verkefni, sem skilgreint er sérstaklega á 
hverju ári.   Í fjármálaverkfræði getur verkefnið falist í gerð áhættulíkans; verðlagningu á mismunandi 
fjármálagjörningum; greiningu á fjárfestingarmöguleikum m.t.t. ákvörðunartöku, fjármögnunar og áhættu; greiningu 
á markaðsgögnum með notkun tölfræðilegra aðferða; notkun afleiðusamninga í varnarskyni gegn breytingum vaxta, 
gengis eða verðbólgu. Nánari lýsing á verkefninu er kynnt í lok október á hverju ári. 

Verkefni fyrir T-620-FJAX Fjármál X á Vorönn 2017: Stýring á safni skuldabréfa. 

Nemendur munu taka að sér sjóðstjórn á safni íslenskra skuldabréfa. Í upphafi kynna þeir sér fjölbreytni skuldabréfa 
á íslenska skuldabréfamarkaðnum. Hér er mikilvægt að athuga eftirfarandi atriði, 

 Markaðsþætti sem hafa mest áhrif á verð safnsins. 

 Sérkenni hvers skuldabréfs og áhrif þeirra á áhættu safnsins. 

 Fylgni (correlation) á milli einstakra skuldabréfa 

Að þessu loknu munu nemendur hanna safn sem samanstendur af mörgum skuldabréfum. Nauðsynlegt er að þróa 
mælikvarða fyrir frammistöðu safnsins með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Mikilvægt er að greina og taka afstöðu til 
eftirfarandi þátta, 

 Verð, áhætta og ávöxtun skuldabréfasafna 

 Magnsetning vaxtaáhættu fyrir skuldabréfasöfn 

 Hlutverk mismunandi vaxtalíkana 

 Áhrif verðbólgu á verð – og áhættu skuldabréfa 

 Verðbólgu – og vaxtaafleiðusamningar  

Nemendur munu hanna umgjörð sem gerir þeim mögulegt að lesa rauntímamarkaðsgögn, sem hafa áhrif á verð og 
áhættustöðu safnsins. Þeir munu þróa fjárfestingarstefnu og reglulega breyta vægi safnsins til að viðhalda 
ásættanlegri ávöxtunar og áhættustöðu.  Athugað verður hvernig safnstjórar geta beitt vaxta – og/eða 
verðbólguafleiðusamningum til að áhættustýra safninu og ná ákveðnum ávöxtunartakmarki. 
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Niðurstöður verða kynntar með skýrslu og líkani. 

Lesefni: Verður kynnt í fyrstu fyrirlestrum. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, verkefnavinna. 
Námsmat: 

12 vikna önn  (100%):   
Fyrirlestrar, hugmyndir og nákvæm lýsing verkefna 
Skráning verkplans 
Hönnunarskýrsla fyrir hvern hóp 
Uppkast af lokaskýrslu 
Mat á vinnubókum 

3 vikna tímabil (100%) 
Fyrsta kynning á líkani 
Lokaskýrsla 
Sýning á líkani 

Tungumál: Íslenska/Enska. 
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T-616-HAGN  HAGNÝTT VERKEFNI Í FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI    6 ECTS  
 
Ár:    3. ár.  
Önn:   Vorönn. Ekki kennt á vorönn 2018. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Námskeiðið er ætlað nemendum sem hafa lokið fyrstu 5 önnum í rekstrar- eða  
   fjármálaverkfræðinámi.  
Skipulag:   Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Sverrir Ólafsson. 
Kennari:   Sverrir Ólafsson. 

Lærdómsviðmið: At the end of this course students will have good understanding and working experience of how to 
apply the methods of financial engineering to a whole range of practical financial problems. They will learn to apply 
the appropriate tools to analyse and solve problems and present their solutions in a quantitative manner. The 
solutions may be analytical, based on the use of numerical analysis and programming techniques, or the 
implementation of simulations. The learning outcome can be broken down into the following sub-outcomes: 

 Use optimisation techniques to fit the term-structure of interest rates from bond prices 

 Work with nominal and inflation indexed cash flows 

  Analyse different loan repayment strategies in inflationary environment 

 Appreciate models and methods for quantifying financial uncertainties 

 Be able to price the cost of hedging uncertainties with different market instruments 

 Know how to price various vanilla and exotic equity options 

 Asset and liability management – investment driven by liabilities 

 Pricing fixed income instruments and interest rate modelling 

 Be able to price different interest rate derivatives 

 Appreciate the use of derivatives in corporate finance – quantifying risk from leverage 

 Understand how to construct a range of swaps – including inflation indexed swaps 

Lýsing: In this course we will focus on the practical aspects of financial engineering and use its basic instruments to 
hedge and price cash flows from various market instruments. We will use mathematical methods were appropriate 
but convert to programming and simulation techniques were analytical solutions are not available. 
We will price a range of financial instruments, including nominal and inflation indexed bonds. We will use the prices 
of bonds to construct the term structure of interest rates – real and nominal. Also, by including risky bonds we will 
use default probabilities and credit spreads to construct the term structure for bonds with different risk grading. 
Nominal and inflation indexed loan arrangements will be discussed with applications to different mortgage types. 
 
We move on to the modelling of financial uncertainties with applications to return – and price distributions for 
different market assets. Knowing these price distributions we price a range of different vanilla and exotic 
options.  We then consider using some of these options to hedge exposures and manage liability positions. 
 
Most numerical calculations and simulations will be undertaken in Excel, Matlab or R. 

 
Lesefni:   
Kennsluaðferðir:  Interactive workshops and lectures, class exercises and out-of-class projects 
Námsmat:  Performance in exercises and projects (40%) and in a final exam (60%) 
Tungumál:  Íslenska/Enska. 
  



73 

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 Ágúst Valfells. 
 
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. 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 
 
Helstu áherslur: Vinna í þverfaglegu hópumhverfi. Verkefnastjórnun. Beita aðferðum verkfræðinnar við hönnun 

og þróun. 
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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T-645-ENVI  INNGANGUR AÐ UMHVERFISVERKFRÆÐI    8 ECTS 
 
Ár:   Þriðja ár BSc / Fyrsta ár MSc. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnám, sérhæft námskeið / Framahaldsnám, grunnur. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið fyrir allar verkfræðibrautir í grunn- og meistaranámi. 
Undanfarar:  Scientific writing and basic research methods. Elementary knowledge of calculus, physics, 

chemistry and biology. 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku, þar með talið verklegar æfingar og 

vettvangsferð. 
Umsjónarkennari: David Christian Finger. 
Kennari:   David Christian Finger og gestakennarar. 
 
Lærdómsviðmið:   By the end of the course student should understand major environmental concerns, be 
able to assess environmental impacts and how to identify mitigation techniques 
 
Lýsing:     The purpose of this course is to get an overview of growing environmental problems and 
to understand and discuss how sciences and engineering principles can help reduce the anthropogenic impacts on 
the natural environment. In particular, the importance of preserving clean water, air, and land resources for humans 
and for the wild life will be discussed. In particular, the need and potential of clean and renewable energy 
production and low carbon economy will be discussed. Specific topics include climate change; environmental 
footprint, airborne pollution; groundwater; ecological disruption; and economic disruption. The course is composed 
of three parts: i) theoretical lectures about environmental engineering, ii) numerical and research exercises and iii) 
student project development. Students are expected to develop an environmental engineering project aiming at 
reducing the ecological footprint and enhancing the UN sustainability goals. MSc students have the option to 
develop a research plan in collaboration with an international partner institution for a potential MSc thesis. Link to 
previous years: https://fingerd.jimdo.com/teaching/courses/environmental-engineering/ 
 
Lesefni:    Sustainable engineering. 
Kennsluaðferðir:   Class room lectures, group discussions, field excursion (optional). 
Námsmat:   Attendance to 80% of the lectures is mandatory. Students will work on a semester project 
dealing with a contemporary topic from the industry (e.g. power plant, incineration plant, sport event). The project 
should focus on mitigating environmental impacts. Within the project students will incorporate acquired skills while 
demonstrating how environmental impacts can be minimized. Students will present final projects to an interested 
audience. The written report and the final presentation will be graded. The final grade will be composed of 
participation (10%), individual exercises (30%), project presentation (30%) and final report (30%).  
 
Tungumál:   Enska. 
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T-621-CLIN  KLÍNÍSK VERKFRÆÐI       6 ECTS  
 
Ár:    3. ár 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið.   
Undanfarar:  Stærðfræði III (T-301-MATH), Eðlisfræði II (T-202-EDL2), Rafeindatækni (T-509-RAFT), 

Lífeðlisfræði II (T-306-LIFE). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 

Umsjónarkennari: Paolo Gargiulo. 
Kennari:   Paolo Gargiulo o.fl. 
 
Lærdómsviðmið: Clinical engineering is the field of engineering responsible for applying technology for the 
improvement and delivery of health services with special emphasis on equipment management, maintenance, and 
patient care setting. The CE course will provide both general and specific knowledge of clinical engineering practice. 
The main learning outcome which the course aim to achieve are:  

 demonstrate an understanding of the range of engineering disciplines and apply them to the clinical field;.  

 apply solutions to problems using engineering analysis and techniques.  

 understanding the use of different methods applied to solve particular problems in clinical engineering.  

 understand the multidisciplinary nature of medical engineering and the need for integration of knowledge 
from a range of engineering disc.  
 

Lýsing: In this course, participation in class is necessary since most of the work will performed in class during the 
lectures time. Briefly the course content is the follow: Part-I, CE General  

 Basic of biomedical engineering science and CE discipline. 

 Health technology evaluation, design and control in the hospital, acquisition, maintenance and repair of 
medical devices.  

 Patient safety issue, risk management and electromagnetic interference in the hospital.  

 Medical device regulatory, health care quality, ISO standards.  

 Information system management, telemedicine, communication system (PACS).  

 Clinical engineering practise at Landspitali: medical device park, acquisition and maintenance Part-II, CE 
Electronic.  

 Electrical safety in clinical enviroments.  

 Leakage currents.  

  Fault conditions.  

  Medical devices utilization and service: intensive care, operating room, anaesthesiology.  

 Engineering the clinical environment: Physical plant, heating, air conditioning, operation room, electrical 
power.  

 The future of clinical engineering.  

 Pratical Mesurments of leakage current.  
 

Lesefni: 
Kennsluaðferðir: Lectures, projects, visits and exercises. 
Námsmat: Projects, lectures and intra class examinations. 
Tungumál: Enska. 
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T-306-LIFE  LÍFEÐLISFRÆÐI II        6 ECTS  
  
Ár:    3. ár  
Önn:    Vorönn 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið.     
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:   T-206-LIFE Lífeðlisfræði I. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 5 kennslustundir á viku auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari:  Þórður Helgason. 
Kennari:   Marta Guðjónsdóttir, Logi Jónsson o.fl. 
 
Lærdómsviðmið: Markmið námskeiðsins er að nemandi  verði hæfur til að takast á við frekara nám og starf  í 
heilbrigðisverkfræði.   
Í lok námskeiðsins á nemandi að hafa tileinkað sér hæfni í eftirfarandi þáttum: 

 Þekkja og geta lýst grundvallarhugtökum í lífeðlisfræði, byggingu og starfsemi líffæra og 
líffærakerfa og rannsóknaraðferðum og mælitækni. 

 Geta útskýrt lífeðlisfræðilega ferla og hvaða afleiðingar röskun í þessum ferlum hefur. 

 Geta mælt lífeðlisfræðilega þætti og unnið úr niðurstöðum. Geta útskýrt lífeðlisfræðilega ferla með 
dæmum. 

 Geta túlkað niðurstöður eigin mælinga og annarra á gagnrýnan hátt. 

 Geta nýtt lífeðlisfræðilega þekkingu til þess að setja fram tilgátur sem hægt er að prófa með tilraunum. 

 Geta rætt og rökstutt mál sitt með tilvísunum í heimildir og greint á milli staðreynda og ályktana. 

 Geta tekið virkan þátt í vinnuhópum við að leysa lífeðlisfræðileg verkefni. 
 
Lýsing: Fyrirlestrar: Lífeðlisfræði hjarta og blóðrásar. Hjartað sem dæla. Æðakerfið. Öndun og stjórn öndunar. Stjórn 
líkamshita. Áreynslulífeðlisfræði. Nýrnastarfsemi. Vökva- og jónavægi. Sýru-basa stjórnun. Melting. Hormónastjórn 
efnaskipta. Æxlun. Verklegar æfingar: Öndun og blóðrás, nýrnastarfsemi og viðbrögð líkamans við áreynslu. Verkefni: 
Nemendur vinna verkefni í verkfræðilegri lífeðlisfræði, kynna það munnlega og skila því að lokum skriflega. 
Nemendur ritrýna vísindagrein. Kennslan er á vegum Lífeðlisfræðistofnunar Háskóla Íslands og er í formi fyrirlestra, 
umræðufunda,verklegra æfinga og verkefnavinnu. Skylt er að mæta í allar verklegar æfingar og umræðutíma sem 
þeim fylgja, skila skýrslum og verkefnum.  
 
Lesefni: Dee Unglaub Silverthorn, Human Physiology; An intergrated approach.  7. útgáfa. 
 
Kennsluaðferðir: Kennsla er í formi fyrirlestra, umræðufunda og verklegra æfinga.  Skylt er að mæta í allar verklegar 
æfingar, umræðutíma sem þeim fylgja, skila skýrslum og taka þekkingarkönnun úr æfingunum. . Einnig er skylt að 
mæta á kynningar á verkefnum í verkfræðilegri lífeðlisfræði. 
 
Námsmat:  
Verkleg lífeðlisfræði er sjálfstæður prófhluti sem nemendur verða að standast til að öðlast lokapróftökurétt  og gildir 
25 % af lokaeinkunn hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á lokaprófinu.  Skyldumæting. 
Áfangapróf  gilda 10% af lokaeinkunn hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á lokaprófinu. 
Ritrýni vísindagreinar gildir 5% af lokaeinkunn hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á lokaprófinu. 
Verkefni í verkfræðilegri lífeðlisfræði gildir 15% af lokaeinkunn hafi tilskilinni lágmarkseinkunn verið náð á 
lokaprófinu.  Þar gildir skil á verkefni (fyrirlestur og ritgerð) 10% og þátttaka í umræðum um verkefni annarra 5%. 
Lokapróf er úr öllu námsefni námskeiðsins og gildir 45% af lokaeinkunn. Lokaprófið er sjálfstæður prófhluti sem 
nemendur verða að standast (lágmarkseinkunn 5,0) til að ljúka námskeiðinu.  
 
Tungumál: Íslenska. 
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T-620-LIKX  LÍKAN X         12 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn. Kennt í fyrsta sinn á vorönn 2017. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:  Námskeiðið er ætlað nemendum sem hafa lokið fimm önnum skv. námsáætlun í 

rekstrarverkfræði.  
Skipulag:  Kennt í samtals 15 vikur;  miðað er við jafngildi 3-4 kennslustunda á viku í 12 vikur og 

síðan er unnið alla daga í 3 vikur. 
Umsjónarkennari:  Eyjólfur Ingi Ásgeirsson. 
Kennari:   Eyjólfur Ingi Ásgeirsson og Páll Jensson. 
 
Hæfniviðmið námskeiðsins eru nokkuð fjölbreytt og víðtæk, en hér reynir á flest svið rekstrarverkfræði. 
Þekking:  
Eftir að hafa lokið námskeiðinu eiga nemendur að hafa ítrekað og æft þekkingu sína á því sviði sem þeir hafa 
tileinkað sér í verkfræðináminu. Verkefni rekstrarverkfræðinema byggir á fögum s.s. aðgerðagreining, forritun, 
hermun, framleiðslu- og birgðastýring, rekstur og stjórnun.  
Færni: 
Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandinn að hafa beitt þeim aðferðum sem að ofan eru nefndar og útfært þá 
greiningar- og hönnunarvinnu sem hann hefur tileinkað sér í verkfræðináminu.  
Hæfni: 
Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandinn að geta unnið í því verkefnastjórnunarumhverfi sem notaður er í 
kúrsinum (t.d. Agile, Scrum, Waterfall).  Nemandinn á að vita hvað þarf til, til þess að ljúka stóru verkefni m.t.t. 
samstarfs við aðra, hvernig halda eigi vinnubók og fleiri þátta.  
 
Lýsing:  Nemandi í Líkan X vinnur í (mögulega stórum) hópi að einu verkefni sem skilgreint er sérstaklega á hverju 
ári.  Í rekstrarverkfræði getur verkefnið falist í gerð bestunarlíkans, hermilíkans, spálíkans, birgðastýringarlíkans eða 
framleiðslulíkans. Nánari lýsing á verkefninu er kynnt í lok október á hverju ári. 
 
Lesefni: Tilkynnt í upphafi námskeiðs. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, verkefnavinna. 
Námsmat:  

12 vikna önn  (100%).   
- Vinnubækur 
- Kynningar 
- Lokaskýrsla 

 
3 vikna tímabil (100%) 
- Vinnubækur 
- Kynningar  
- Afurð verkefnisins. 

 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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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 í HÁV á 3. ári. 
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 

 Ætti nemandi að geta valið henntugan örgjörva fyrir ákveðin verk 

 Ætti nemandi að geta tengt ýmsa nema við örgjörva 

 ætti nemandi að geta bestað forrit fyrir gefinn vélbúnað 

 ætti nemandi að geta klárað skilgreint verkefni á kerfisbundinn og fyrirsjáanlegan hátt 

 Ætti nemandi að 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:   Carryer et al. Introduction to Mechatronic Design. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar, verkefni. 
Námsmat:  Heimavinna 30%, Miðannarmat 15%, framsaga 15%, vinnubók 10%, skýrsla 30%. 
Tungumál:  Enska/íslenska. 
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T- 510-MALI  MÆLITÆKNI OG LÍFSMÖRK     6 ECTS  

 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið HEV. 
Undanfarar:   Stærðfræði 1 (T-101-STA1), Stærðfræði II (T-102-STA2), Stærðfræði III (T-301-MATH),  
   Eðlisfræði I (T-201-EDL1), Eðlisfræði II (T-202-EDL2), Lífeðlisfræði I (T-206-LIFE),  
   Lífeðlisfræði II (T-306-LIFE), Rafeindatækni (T-509-RAFT), Merkjafræði (T-306-MERK),  
   Tölfræði I (T-306-TOLF).  
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku auk verklegra æfinga. 
Umsjónarkennari:  Þórður Helgason.  
Kennari:   Helga Jóna Harðardóttir, Örn Orrason o.fl. 
 
Lærdómsviðmið: Í lok námskeiðs á nemandi að: 

 þekkja vel notkun Laplace vörpunar til að lýsa nemum, mögnurum og mælikerfum. 

 þekkja vel helstu skekkjutegundir og kunna að meðhöndla þær. 

 þekkja uppruna raflífmerkja og lífeðlisfræðilegan bakgrunn annarra lífmerkja. 

 gera sér grein fyrir eiginleikum rafskauta til upptöku á raflífmerkjum. 

 þekkja helstu nema sem notaðir eru til upptöku á merkjum frá líkamanum. 

 hafa fengið æfingu í að reikna yfirfærslueiginleika nema, magnara og mælikerfis. 

 kunna að meta og fara með mæliskekkjur. 

 þekkja helstu lífsmörk. 

 þekkja CE og FDA kröfur. 

 þekkja rafmagnsöryggiskröfur lækningatækja. 

 hafa æfingu í að smíða lífmerkjamagnara. 

 hafa æfingu í að mæla nokkur dæmigerð merki í líkamanum. 
 

Lýsing: Farið er í mælingu á nokkrum algengum stærðum til sjúkdómsgreininga og vöktun sjúklinga. Viðfangsefnið er 
uppruni merkjanna, rafskaut til upptöku, tæknileg gerð nema og magnara auk aðferða við að taka upp merkin. Um er að 
ræða mælingar á raflífmerkjum eins og hjartariti, heilariti, vöðvariti o.fl. Einnig mælingar á blóðþrýstingi, blóðflæði í æðum, 
mælingar með úthljóði og öndunarmælingar. Farið er í hvernig lífsmörk eru metin. Þá er farið í kröfur fyrir CE merkingu og 
FDA samþykki. Farið er í Laplace stærðfræði til að lýsa nema, magnara og yfirfærslu þeirra. Einnig tegundir og tölfræðilega 
meðhöndlun mæliskekkja. Í námskeiðinu er magnari til mælinga og upptöku hinna ýmsu merkja útgangspunktur. 
Nemendur smíða magnarann og reikna helstu eiginleika hans. Þeir læra að tengja nema við hann og gera sér grein fyrir 
hvernig heildarkerfið virkar, þ.e. nemi og magnari. Eiginleikar mælikerfisins eru reiknaðir. Gerðar eru verklegar æfingar til 
að æfa þetta. Leiðarljós yfirferðar er hvernig þekkingu í lífeðlisfræði, eðlisfræði, stærðfræði og rafeindatækni beitt til að 
skilgreina mælikerfið og hanna það. Í námskeiðinu er gert ráð fyrir að nemendur hafi þekkingu úr þessum grunnfögum 
heilbrigðisverkfræðinnar. Kennt á ensku (nema allir skráðir nemendur séu íslenskumælandi). 
 
Lesefni: John G. Webster, Medical Instrumentation. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar eru tvo daga í viku. Þá er dæmatími einu sinni í viku eða eftir þörfum.  Dæmatímar eru 
hengdir við fyrirlestratíma eða fléttaðir inn í þá.  Nemendur skila vikulega dæmaúrlausnum.  Dæmin eru um nema, 
magnara og yfirfærslu þeirra. Einnig um meðferð og úrvinnslu mæligagna eða efni tengdum þeim. Þá eru tvennskonar 
verkefni: 1. Verklegar æfingar. Verklegu æfingarnar eru þrjár æfingar sem nemendur ýmist skila um lítilli skýrslu í lok tíma 
eða vinna úr á eftir.  2. Magnarasmíði. Nemendur skipta sér uppí tveggja manna hópa og smíðar hver hópur einn magnara. 
Skil eru á magnara og skýrslu um hann. Sjá nánar á verkefnislýsingu um magnarasmíði. Skriflegt próf er í lok annar. Er það 
bæði krossaspurningar og reiknuð dæmi. 
Námsmat: 1. Skiladæmi/verkefni, einu sinni í viku – 10% a. Nauðsynlegt að skila 70% af vikudæmum til að fá einkunn í 
þessum þátt og próftökurétt í skriflegu prófi í lok misseris, sjá atriði 4. í þessum námsmatslista. b. Bestu verkefnin (70%) 
verða tekin með í mat á þessum þátt 2. Magnarasmíði – 25% a. Sett fyrir í fyrstu viku. b. Unnið jafnt yfir önnina. c. 
Áfangaskýrsla í kennsluviku 7 d. Lokaskýrsla í kennsluviku 10  3. Verklegar æfingar - 15% a. Þrjár verklegar æfingar. b. 
Framkvæmdar uppúr miðju misseri  4. Próf í lok misseris – 50% a. Próftökurétt hafa þeir sem skilað hafa a.m.k. 70% af 
vikulegum skilaverkefnum. 
Tungumál: Enska/Íslenska. 
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T-629-URO1  RANNSÓKNARVINNA Í GRUNNNÁMI I    6 ECTS  
 
Ár:                              3. ár 
Önn:                              Haustönn/vorönn/sumarönn.  
Stig námskeiðs:          Grunnnám – sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið. 
Undanfarar:                Samþykki umsjónarkennara. 
Umsjónarkennari:      Eyjólfur Ingi Ásgeirsson.  
Kennari:                        Leiðbeinendur úr hópi fastráðinna kennara. 
 
Lærdómsviðmið: Helstu markmið eru að kynna fyrir nemendum rannsóknarvinnu innan HR, dýpka skilning nemenda 
á tilteknu rannsóknarsviði og veita nemendum tækifæri til að hefja feril í rannsóknum.  
 
Lýsing: Rannsóknarvinna í grunnnámi er aðallega hugsað fyrir framúrskarandi nemendur sem hafa sýnt góðan 
árangur í námi og hafa mikinn áhuga á að stunda akademískar rannsóknir. Nemendur geta sótt um stöður í 
rannsóknarvinnu sem auglýstar eru af kennurum, eða nálgast kennara með hugmynd að rannsóknarverkefni. 
Kennarar ákveða hvaða nemendur fá stöður undir þeirra leiðsögn. Þegar kennari og nemandi hafa komið sér saman 
um verkefni, þarf nemandi að útbúa 1-3 bls verkefnistillögu með aðstoð leiðbeinanda.  Verkefnistillaga er svo lögð 
fyrir námsráð tækni- og verkfræðideildar til samþykktar. Ekki er leyfilegt að þiggja laun fyrir verkefni né að verkefni 
sé unnið utan HR.  Rannsóknavinnan getur verið sjálfstætt, afmarkað verkefni eða unnin sem hluti af stærra 
rannsóknarverkefni 
 
Lesefni:  Skv. ábendingum leiðbeinenda. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur sjálfstætt undir leiðsögn kennara. 
Námsmat:  Staðið/Fall. 
Tungumál: Íslenska/Enska 
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T-629-URO2  RANNSÓKNARVINNA Í GRUNNNÁMI II    6 ECTS  
 
Ár:                                 3. ár 
Önn:                              Haustönn/vorönn/sumarönn.  
Stig námskeiðs:           Grunnnám – sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:               Rannsóknarvinna í grunnnámi I (T-629-URO1). Samþykki umsjónarkennara. 
Umsjónarkennari:     Eyjólfur Ingi Ásgeirsson.  
Kennari:                      Leiðbeinendur úr hópi fastráðinna kennara. 
 
Lærdómsviðmið: Helstu markmið eru að kynna fyrir nemendum rannsóknarvinnu innan HR, dýpka skilning nemenda 
á tilteknu rannsóknarsviði og veita nemendum tækifæri til að hefja feril í rannsóknum.  
 
Lýsing: Rannsóknarvinna í grunnnámi er aðallega hugsað fyrir framúrskarandi nemendur sem hafa sýnt góðan 
árangur í námi og hafa mikinn áhuga á að stunda akademískar rannsóknir. T-629-URO2 er fyrir stærri verkefni, þ.e. í 
þeim undantekningartilfellum þar sem verkefni er meira en 6 ECTS einingar þá er hægt að sækja um að taka T-629-
URO2 í framhaldi T-629-URO1 (samtals 12 ECTS einingar). Nemendur geta sótt um stöður í rannsóknarvinnu sem 
auglýstar eru af kennurum, eða nálgast kennara með hugmynd að rannsóknarverkefni.  Kennarar ákveða hvaða 
nemendur fá stöður undir þeirra leiðsögn. Þegar kennari og nemandi hafa komið sér saman um verkefni, þarf 
nemandi að útbúa 1-3 bls verkefnistillögu með aðstoð leiðbeinanda.  Verkefnistillaga er svo lögð fyrir námsráð 
tækni- og verkfræðideildar til samþykktar. Ekki er leyfilegt að þiggja laun fyrir verkefni né að verkefni sé unnið utan 
HR.  Rannsóknavinnan getur verið sjálfstætt, afmarkað verkefni eða unnin sem hluti af stærra rannsóknarverkefni 
 
Lesefni: Skv. ábendingum leiðbeinenda. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur sjálfstætt undir leiðsögn kennara. 
Námsmat: Staðið/Fall. 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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T-650-SUST  SJÁLFBÆRNI       6 ECTS  
  
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn   
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið RV.  
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur – 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:  Páll Jensson. 
Kennari:   Jóhanna Harpa Árnadóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Í námskeiðinu er stefnt að því að nemendur öðlist: 

 Þekkingu, og skilning á, hvernig misskipting gæða, ofnýting auðlinda, lífshættir og neysluvenjur nútímans 
kalla á breytta hugsun, og nauðsynlega endurskoðun, í framleiðslu og lifnaðarháttum með sjálfbærni að 
leiðarljósi 

 Þekkingu á grundvallarhugtökum um sjálfbærni, og sjálfbæra þróun, í sögulegu samhengi. 

 Þekkingu á helstu áhrifaþáttum sjálfbærni og þróun þeirra, aðferðum og verkfærum. 

 Hæfni til að tengja, og samþætta, sjálfbærni við sitt sérhæfingarsvið, leita sjálfbærra lausna og innleiða. 

 Hæfni til að sjá álitamál tengd sjálfbærri þróun, og nálgast ný viðfangsefni, í samhengi efnahagslegra-, 
umhverfislegra- og samfélagslegra þátta en ekki sem einangrað og aðskilið. 
 

Lýsing: Í námskeiðinu verður fjallað um hvernig hin öra fjölgun mannkynsins, og umsvifin sem henni fylgja, hefur á 
undanförnum áratugum haft sívaxandi áhrif á náttúruauðlindir og umhverfi. Í því felst áskorun til verkfræðinga að 
hagnýta þekkingu sína, og leita leiða að lausnum, til að fólk geti mætt þörfum samtímans án þess að skerða 
möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. 
Farið er yfir sögu sjálfbærniumræðunnar almennt og hver hin alþjóðlega stefnumörkun hefur verið. Þróun sjálfbærni 
hugtaksins er skoðuð og sú hugmyndafræði sem liggur að baki skilgreiningu þess, þ.e.a.s. samspil efnahags, 
umhverfis og samfélags. 
Rætt verður um hvernig efnahagskerfi heimsins mætir sjálfbærri þróun og hvernig hún fer saman með hagvexti. Er 
neyslan fólks í samræmi við burðargetu jarðar og hvaða áhrif hafa atriði eins og lífstíll og tíska á þetta jafnvægi? Þá 
verður skoðað hverjar eru helstu orsakir umhverfisvandamála og þýðingu þeirra bæði í íslensku og alþjóðlegu 
samhengi. Greindir verða hvaða hvatar eru til staðar í samfélaginu fyrir fyrirtæki að taka upp umhverfisstjórnun og 
hver ávinningurinn af því er. Hin ýmsu verkfæri kynnt, s.s. ISO14000 staðallinn, umhverfismerki, umhverfismat og 
vistfótspor. Þá er sjónum beint að þeim samfélagslegu þáttum sem hafa áhrif á sjálfbærni eins og t.d. mannréttindi 
og jafnrétti. Hvað felst í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og hvernig geta þau lagt mat á stöðu sína? 
Markmiðið er að nemendur geti tengt helstu álitamál tengd sjálfbærri þróun við sitt sérhæfingarsvið, öðlist færni til 
að leita sjálfbærra lausna og geri sér grein fyrir þeim siðferðislegum skyldum sem á þeim hvíla að starfa sem 
sérfræðingur fyrir almannhag. 
 
Lesefni: Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræðu- og verkefnatímar, hópverkefni og nemendakynningar. Að öðru jöfnu verða 2 
fyrirlestrar og 4 umræðu-/verkefnatímar í viku. Kennt á íslensku. 
Námsmat: A:70% Verkefni og virkni. 30% Hópverkefni unnin í fimmtudagstímunum. Skylduskil á 5 af 6. 
Fyrirtækjaheimsókn. 10% Kynning á niðurstöðum úr verkefninu sem unnin eru í vikunni áður. 25% Verkefni unnið í 
tengslum við ákveðin fyrirtæki og skilað í lokaskýrslu. 5% Kynning á lokaskýrslu. Skil á umsögn skylda til á fá einkunn. 
B:30% Lokapróf. Nemandi þarf að standast prófið með lágmarkseinkunn 5 til að verkefnavinnan sé metin með til 
lokaeinkunnar. 
Tungumál: Íslenska. 
 
 
  



83 

T-629-INDE  SJÁLFSTÆTT VERKEFNI       6 ECTS  
 
Ár:    3. ár.  
Önn:    Haustönn/vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Samþykki umsjónarkennara og sviðsstjóra.  
Skipulag:   Nemandi vinnur sjálfstætt undir leiðsögn leiðbeinanda. 
Umsjónarkennari:  Haraldur Auðunsson. 
Kennari:   Leiðbeinendur úr hópi fastráðinna kennara. 
 

Lærdómsviðmið: Eftir að hafa lokið námskeiðinu á nemandi: 
                - að hafa tekið virkan þátt í að skipuleggja vel afmarkað verkefni 
                - að hafa unnið verkefni að mestu sjálfstætt og með handleiðslu kennara 
              - að hafa gert grein fyrir niðurstöðum verkefnisins á skýran og hnitmiðaðan hátt 
              - að hafa öðlast haldbæra reynslu í að vinna og klára vel afmarkað verkefni. 

Lýsing: Vel afmarkað verkefni sem reynir á sjálfstæð vinnubrögð nemanda, að mestu unniðs jálfstætt en undir 
handleiðslu leiðbeinanda.. Verkefnið getur verið rannsókn, þróunarverkefni, smíði eða hönnun og er það unnið utan 
skipulagðs náms í verkfræði.  Forkröfur: Sviðsstjóri námsbrautarinnar sem nemandinn stundar nám í þarf að 
samþykkja val á verkefni og leiðbeinanda áður en nemandi getur skráð sig í námskeiðið.  

 
Lesefni: Skv. ákvörðun leiðbeinanda. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur sjálfstætt að verkefni undir handleiðslu leiðbeinanda. Nemandi skilar skýrslu og 
kynningarefni (t.d. veggspjaldi eða efni á vefinn) við lok verkefnis. 
Námsmat: Nemandi leggur fram skýrslu um verkefnið, eða handrit að grein. Nemandi skilar einnig veggspjaldi 
rafrænt eða öðru sambærilegu kynningarefni.  Framlögð gögn eru metin af tveimur kennurum tækni- og 
verkfræðideildar ásamt leiðbeinanda verkefnisins. Þessir aðilar meta hvort verkefnið standist þær kröfur sem 
eðlilega má gera til verkefnis af þessu tagi, og matið er annað hvort “Staðið” eða “Fall”. 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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T-600-STAR  STARFSNÁM        6 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Starfsnámið er eingöngu ætlað nemendum á síðasta námsári í BSc. 
   verkfræði.  Ekki opið skiptinemum. 
Skipulag:   Kennt í 10 - 12 vikur skv. vinnuáætlun sem nemandi gerir í samráði við  
   leiðbeinanda/umsjónarmann hjá fyrirtæki og umsjónarkennari þarf að samþykkja. 
Umsjónarkennari:  Ingunn Sæmundsdóttir. 
Kennari:   Ása Guðný Ásgeirsdóttir og Ingunn Sæmundsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið: Meginmarkmið með starfsnámi eru: 

 að auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum þess fagsviðs sem þau vilja starfa við í framtíðinni.  

 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.  

 að efla tengsl tækni- og verkfræðideildar HR við atvinnulífið. 
 

Lýsing: Valnámskeið á lokaári í BSc verkfræði. Þátttakendur eru valdir úr hópi umsækjenda, m.a. er tekið tillit il 
námsframvindu og einkunna. Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónarmanns hjá 
fyrirtæki/stofnun. Starfsnámið felur í sér að lágmarki 120 vinnustundir í fyrirtæki/stofnun sem hægt er að dreifa á 
10-12 vikur, því til viðbótar kemur undirbúningsvinna, gerð lokaskýrslu og kynning á verkefninu. Vinnutíma ber að 
haga þannig að hann skarist ekki við kennslustundir í öðrum námskeiðum. 
 
Lesefni:  Afhent af leiðbeinanda/umsjónarmanni hjá fyrirtæki/stofnun við upphaf starfsnáms. 
Kennsluaðferðir: Nemandi vinnur að lágmarki 120 vinnustundir í fyrirtæki/stofnun undir eftirliti umsjónarkennara   
frá HR, með leiðsögn umsjónarmanns hjá fyrirtæki. Auk þess tekur nemandi þátt í undirbúningsnámskeiði og 
undirbúningsfundum, vinnur lokaskýrslu og kynnir hana. 
Námsmat: Mat á frammistöðu nemanda á vinnustaðnum, ásamt mati á lokaskýrslu og kynningu.  Lokaeinkunn 
er Staðið/Fall. 
Tungumál: Íslenska/Enska. 
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T-424-SLEE  SVEFN         6 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:  Vorönn. Kennt annað hvert ár á móti T-624-NEEL Tauga raflífeðlisfræði. Ekki kennt á 

vorönn 2018. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Karl Ægir Karlsson. 
Kennari:   Karl Ægir Karlsson. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 Öðlist skilning á hvað svefn er 

 Öðlist skilning á þeim vandamálum sem hindra að svefn sé að fullu útskýrður 

 Að hverju rannsóknum verður beint í nánustu framtíð 

 Kunni skil á helstu mæli og úrvinnsluaðerðum 
 

Lýsing: Efnistök námskeiðsins eru meðal annars: Saga svefnrannsókna, taugafræðilegar undirstöður svefns og vöku, 
samanburður svefns og vöku milli tegunda, hlutverk svefns í þroska og minni, svefnsjúkdómar, áhrif svefnleysis, og 
virkni svefn og vökulyfja. Lögð verður áhersla á að skoða hagnýtingu svefnrannsókna til dæmis í tengslum við lyfja og 
tækjaþróun. Engin kennslubók verður notuð - eingöngu verða lesnar viðeigandi frumheimildir; jafnt sígildar sem 
glænýjar. Námskeiðið er hugsað fyrir nemendur sem eru í MSc námi eða lengra komnir í BSc námi. Gott væri er 
nemendur hefðu tekið til dæmis: T-106-LIFV eða E-112-LIAT; en nálgunin verður þverfagleg og er því ekki neinn einn 
bakgrunnur skilyrði fyrir inngöngu (en er háð samþykki kennara). Verklegar æfingar verða hluti af námsmati. 
Námskeiðið er á íslensku en verkefnum má skila hvort heldur sem er á íslensku, ensku (eða skandinavísku eitthverri). 
 
Lesefni: 
Kennsluaðferðir:  Haldnir verða hefðbundnir fyrirlestrar en þeir verða í minnihluta. Námskeiðið byggist upp á 

umræðum þar sem lesefnið, sem og inntak verklegra æfinga verður greint. Verklegar æfingar verða 
fyrirferðamiklar 

Námsmat:  Þátttaka í tímum 20%, nemendur senda að auki tölvupóst til kennara í hverri viku þar sem inntak 
greinanna sem verða lesnar í þeirri viku er dregið saman; 30% skýrsla um verklegar æfingar (nánar 
útlistaðar í upphafi námskeiðs), 50% ritgerðarpróf 

Tungumál:  Íslenska/Enska 
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T-624-NEEL  TAUGA-RAFLÍFEÐLISFRÆÐI     6 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:  Vorönn. Kennt annað hvert ár á móti T-424-SLEE Svefn. Kennt á vorönn 2018. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Karl Ægir Karlsson. 
Kennari:   Karl Ægir Karlsson. 
 
Lærdómsviðmið: Following a successful completion of the course the student should be able to: 

 Describe the basic electrical properties of neurons and the ionic basis of membrane potentials 

 Describe the basic elements of an electrophysiology recording system 

 Describe and critically compare the different electrophysiological recording preparations (e.g. extracellular, 
intracellular and patch-clamp recordings) and be able to express which questions each method is best 
suited to address 

 Describe and compare different types of tissue preparations 

 Describe the most common ways of manipulating neural activity in during electrophysiological recordings 

 Understand and be able to carry out standard electrophysiological data analysis (e.g. ionic current 
calculations, current-voltage curves and spike sorting). 

Lýsing: The course is designed for MSc and upper level BSc students in engineering.  The course is centered on a set 
of hands-on exercises:  
 
A) preparation of tissue slices (using Danio rerio) for recording;   
B) set of recordings and manipulations;  
C) data will be analyzed and  
D) turned in in poster format.  

Formal lectures will be kept to a minimum. Necessary prerequisites include: molecular biology, physiology and 
chemistry. Maximum attendance is only 12 students.  The course language is English (lectures, materials, exams and 
poster are all English only). 

Lesefni:   Original papers, book chapters and other hand-outs will be delivered by the teacher. 
Kennsluaðferðir:  The course is first and foremost hands-on in a laboratory setting. Under instructor guidance the 

students set-up recording apparatus, prepares tissue samples for recording, records neural 
activity, and analysis data. The lectures are few and seminar style. 

Námsmat:   Students will be rated on participation in hands on practicums (good attendance is critical), three 
take home exams and a poster format presentation of data. No final exam. 

Tungumál:  English. 
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T-606-LABB  TILRAUNASTOFA Í VARMA- OG STRAUMFRÆÐI    6 ECTS  

Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn – síðast boðið 2015. Ekki í boði á vorönn 2018. 
Stig námskeiðs:     Grunnnám,sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. Stýrt val í VV, nemandi skal taka annað hvort T-606-LABB eða T-606-NUFF. 
Undanfarar:   Straumfræði (T-536-RENN) eða Straum- og varmaflutningsfræði (VT STV 1003). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 4 kennslustundir á viku. Auk þess sjálfstæð vinna nemenda á  
   rannsóknarstofu skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennari:   NN. 
 
Lærdómsviðmið: Nemendur öðlast þekkingu á virkni algengra mælitækja í straum, varma og varmaflutningsfræði til 
mælinga á hita, þrýstingi, og hraða, og færni í notkun þeirra.  Jafnframt munu nemendur fá grunnfærni í úrvinnslu 
tölulegra gagna (tímaraðir) sem og myndrænna gagna (myndvinnsla). Lögð er sérstök áhersla á færni í framsetningu 
gagna samkvæmt þeim hefðum sem til staðar eru á viðkomandi vísindasviðunum. Nemendur kynnast jafnframt 
greiningu einfaldra iðustreyminna frjálsra skerflæða. 
Nemendur fá færni í hönnun og smíði einfaldra tilrauna með því markmiði að geta staðfest einföld og vel þekktar 
niðurstöður. 
 
Lýsing: Í námskeiðinu eru kynnt til sögunnar tilraunaaðferðir og mælitæki í straum- og varma- og 
varmaflutningsfræði. Áhersla er lögð á flókin mælitæki sem notuð eru í vísindarannsóknum og tilraunum tengdum 
vöruþróun, djúpum skilning á virkni þeirra og möguleikum. Mikilvægur þáttur námsskeiðsins snýst um gagnavinnslu, 
og skýra og vísindalega framsetningu gagna. 
Í byrjun námskeiðs er áherslan á skilning á mælitækjum, frá einföldum til flókinna mælitækja til mælinga á hitastigi, 
þrýstings og streymis. Í framhaldinu er kynnt til sögunnar flóknari mælitæki - ásamt því sem fjallað er fræðilega um 
fyrirbæri sem tengjast tilraununum sem framkvæmdar eru. Seinni hluta námskeiðs framkvæma nemendur tilraunir, 
vinna úr gögnum og skila ítarlegum skýrslum. 
Nauðsynlegir undanfarar: Straumfræði T-536-RENN, eða Straum- og varmaflutningsfræði VT-STV-1003. 
 
Lesefni:   Dreift í fyrirlestrum. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar og verklegar æfingar. 
Námsmat:  Smíðaverkefni (40%): Nemendur hanna, útfæra og forprófa tilraunaaðstöðu, skila 

hönnunarskýrslum.   
Tilraunaskýrslur (40%): Tvær viðamiklar tilraunir eru framkvæmdar í námskeiðinu.  
Forritunarverkefni (20%): Tengjast tilraunum. 
 Munnlegt próf er haldið í lok námskeiðs, nemendur verða að standast prófið til að 
standast kúrsinn. 

Tungumál:   Íslenska/Enska 
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T-606-NUFF  TÖLULEG STRAUM- OG VARMAFLUTNINGSFRÆÐI    6 ECTS  
 
Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs: Valnámskeið. Stýrt val í VV, nemandi skal taka annað hvort T-844-FEMM eða T-606-NUFF. 
Undanfarar:   Straumfræði (T-536-RENN) eða Straum- og varmaflutningsfræði (VT STV 1003). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku.  
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennari:   Yonatan Afework Tesfahunegn. 

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs mun nemandinn hafa góðan skilning á fræðilegri undirstöðu CFD, þar með talið 
smábútaaðferð, nákvæmni og stöðugleika. Nemandi mun öðlast færni til að skrifa einföld lausnaralgrím, og kynnast 
nokkrum CFD forritum.  
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á 

 Líkanagerð 

 Flokkun grunnjafna straumfræðinnar 

 Smábútaaðferðum 

 Greiningu á stöðuleika lausna og nákvæmni. 

 Lausnaraðferðum 

Færni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa færni í: 

 Notkun og forritun númerískra aðferða í straumfræði 

 Setja upp gefið vandamál í CFD forriti 

 Setja upp net 

 Velja viðeigandi jaðarskilyrði við hermun 

 Túlka niðurstöður á gagnrýnin hátt. 

Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni: 

 Til að framkvæma töluleg lausnir á vandamáli í straum- og varmaflutningsfræði. 

 Leggja mat á tölulegar aðferðir við lausnir í straum- og varmaflutningsfræði. 

 
Lýsing: Tilgangur námskeiðsins er að kynna til sögunnar fræðilega undirstöðu tölulegrar straumfræði (CFD) til að 
greina og leysa vandamál í straum- og varmaflutningsfræði. Hagnýt verkefni eru lögð fyrir, þar sem nemendur 
kynnast undirstöðu CFD með forritun lausnaralgríma og notkun CFD kóða. 
 
Lesefni:   Essential computational fluid dynamics (Zikanov Oleg, 2010) 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar, og hagnýt verkefni. Áfanganum er skipt í tvo þætti, í fyrri hluta (um 60 % 
af námstíma) er grunnaðferðir CFD kynntar á fyrirlestraformi. Þar er forritun algríma í Matlab löfð fyrir 
Síðari hluti námskeiðsins snýr að hagnýtum verkefnum þar sem CFD forrito er beitt, og net skilgreind með (ICEM-
CFD), Notast er við Fluent og opinn CFD kóða (SU2) 
Námsmat:   Forritunarverkefni og heimaverkefni 10%, Stærri forritunarverkefni 25%, Skilgreining net 10%; CFD 
smærri verkefni 15%; CFD hermunarverkefni 30%; skyndipróf 10%; eða í heild, 100%. 
Tungumál:  Enska. 
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T-844-FEMM  TÖLVUSTUDD GREINING MEÐ EININGAAÐFERÐINNI   8 ECTS  

Ár:    3. ár BSc / 1. ár MSc.  
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, inngangsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. Stýrt val í VV, nemandi skal taka annað hvort T-606-NUFF eða T-844-FEMM. 
Undanfarar:   Stöðu- og burðarþolsfræði (T-106-BURD), Aflfræði (T-534-AFLF). 
Skipulag:  Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  Jónas Þór Snæbjörnsson. 
Kennari:   Jónas Þór Snæbjörnsson. 
 
Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðsins eiga nemendur að geta: 

 Notað einingaaðferðina (FEM) við lausn á aflfræðilegum viðfangsefnum 

 Notað aðferð sýndarvinnu til að setja fram kerfislíkingar og kerfisfylki fyrir helstu gerðir 

eininga  

 Skilgreint viðeigandi randskilyrði og leyst tilheyrandi jöfnuhneppi 

 Sett fram lausnaraðferð, byggða á smábútaaðferð, til greiningar á aflfræðilegum 

viðfangsefnum 

 Lagt mat á skekkjur og frávik í FEM greiningu 

 Byggt einingalíkön og unnið greiningar í algengum alhliða FEM hugbúnaði  

 Sett fram niðurstöður FEM greiningar á skýran og skilmerkilegan hátt. 

 
Lýsing: Námskeiðið fjallar um einingaaðferðina (FEM) og notkun hennar við lausn aflfræðilegra viðfangsefna. Farið 
verður í fræðilegan bakgrunn aðferðarinnar þannig að nemendur öðlist skilning á grundvallaratriðum 
einingaraðferðarinnar. Áhersla er lögð á nemendur geri sér grein fyrir hugsanlegum skekkjuvöldum og hvernig megi 
auka nákvæmni aðferðarinna Lögð verður áhersla á hagnýta notkun aðferðarinnar. Markmiðið er að veita 
nemendum innsýn í möguleika og eiginleika einingaraðferðarinnar við greiningu á aflfræðilegum viðfangsefnum sem 
og þjálfun í notkun hugbúnaðar sem byggir á aðferðarfræðinni. Gerðar verða einfaldar greiningar í MATLAB auk þess 
verða stærri FEM forrit (SAP2000, ANSYS og/eða sambærilegt) notuð fyrir flóknari greiningar. 
 
 
Lesefni:   Tilkynnt síðar. 
Kennsluaðferðir:   Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat:  Einstaklings skilaverkefni 30%, hópskilaverkefni 30%, lokapróf 40%.   
Tungumál:   Enska. 
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T-606-HEAT  VARMAFLUTNINGSFRÆÐI       6 ECTS  

Ár:    3. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV. 
Undanfarar:   Stærðfræði III (T-301-MATH), Varmafræði (T-507-VARM), Straumfræði (T-536-RENN). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 6 kennslustundir á viku. Verklegar æfingar skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari:  Ármann Gylfason. 
Kennari:   Lahcen Bouhlali. 
 
Lærdómsviðmið: Í lok þessa kúrs hafa nemendur: 

 öðlast skilning á undirstöðum varmaflutnings og tengslum milli streymis og varmaflutnings, 

 öðlast færni til að forhanna varmaskipta og aðra hluti sem verða fyrir varmaálagi, og 

 öðlast færni til að framkvæma einfaldar tilraunir í varmaflutningsfræði. 
 
 Lýsing: Í þessu námskeiði eru grunnhugtök og grunnaðferðir í varmaflutningsfræði kynntar: 

 Varmaleiðni: Æstæð varmaleiðni í einni vídd, lausn á jöfnu Fourier fyrir æstæð og tímaháð vandamál. 
Greining á hnikkluðum kerfum með varmaviðnámi. Tölulegar aðferðir. 

 Varmaburður: Frjáls varmaburður. Þvingaður varmaburður, lagstreymi og iðustreymi í innra og ytra streymi, 
t.d. streymi í samsíða plötum, yfir flata plötu og í hringlaga pípu. Varmaburður við þéttingu og suðu. 
Tölulegar aðferðir. 

 Varmageislun: Grunnlögmál, geislunareiginleikar, formstuðlar, geislun frá svörtum hlut og frávik frá því, 
geislun frá gösum. 

 Varmaskiptar: Flokkun varmaskipta, hitastigsdreifing, heildarvarmaburðarstuðull. Greining varmaskipta með 
LMTD og NTU aðferðum. 

Nauðsynlegur undanfari er undirstöðunámskeið í straumfræði. 
 

Lesefni: Incropera Dewitt, Bergmenn and Lavine, Introduction to Heat Transfer. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar. Dæmaæfingar, skiladæmi, verklegar æfingar, og forritunarverkefni. 

Námsmat: 
1. Skiladæmi (10%): Nemendur skila vikulega dæmum. Ekki er tekið við lausnum eftir skilafrest. 
2. Verklegar æfingar (20%): Nemendur vinna í hópum og gera tvær verklegar æfingar. Hver hópur skilar 

sameiginlegri skýrslu úr hvorri tilraun. Mætingarskylda og skil á skýrslum er 100% til þess að öðlast 
próftökurétt. 

3. Verkefni (20%): Hver nemandi skrifar forrit fyrir tölulega greiningum á varmastreymi. Skila þarf greinagóðri 
skýrslu um verkefnið. 

4. Lokapróf (50%): Skriflegt lokapróf í fjórar klukkustundir. Eina leyfillega hjálpargagnið í prófinu er reiknivél af 
gerðinni Casio FX350. Formúlublöð munu fylgja prófinu. 

Tungumál: Enska. 
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T-507-VARM  VARMAFRÆÐI        6 ECTS 
  
Ár:    2. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV, stýrt val HÁV. Valnámskeið í öðrum verkfræðigreinum. 
Undanfarar:  Stærðfræði I (T-101-STA1), Eðlisfræði (T-102-EDL1) 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur - 4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar vikulega. 
Umsjónarkennari:  Ágúst Valfells.  
Kennari:   Ágúst Valfells. 
 
Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 hafi góðan skilning á grunnatriðum varmafræðinnar. 

 geti beitt beitt aðferðum varmafræðinnar til greiningar á hagnýtum vandamálum. 
 

Lýsing: Kynnt verða undirstöðuhugtök varmafræðinnar: Ástand og eiginleikar efna. Fjallað verður um 1. lögmál 
varmafræðinnar, vinnu, varma, varmaflutning og nýtni. Þá verður fjallað um eiginleika hreinna efna, t.d. 
fasabreytingar, kjörgas, raungas og ýmsar ástandsjöfnur. Kennd verður varmafræðileg greining á lokuðum og opnum 
kerfum, t.d hverflum og varmaskiptum. Annað lögmál varmafræðinnar verður kynnt og beiting þess. Rætt verður um 
varmafræðilegar hringrásir, viðsnúanleg og óviðsnúanleg ferli, Carnot-ferli o.sv.f.. Óreiðuhugtakið verður útskýrt , 
ójafna Clausiusar og þriðja lögmál varmafræðinnar. Exergíu-hugtakið verður kynnt til sögunnar og beiting exergíu til 
greiningar á orkuferlum.  
 
Lesefni: Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, Thermodynamics: An engineering approach. 
Kennsluaðferðir:  Fyrirlestrar og dæmatímar.  
Námsmat:  

Verkefni 20%. Tveimur verkefnum skal skila (fjögurra manna hópar), að auki er hverjum nemanda ætlað að 
leysa og útskýra eitt heimadæmi fyrir samnemendur sína. 
Áfangapróf 2x15%. (3 próf, 2 gilda til lokaeinkunnar, engin sjúkra- eða upptektarpróf) Nákvæm tímasetning 
ákveðin síðar. 
Lokapróf 50%. 3 klst. Nemendur verða að standast lokapróf (a.m.k. 4,75/10) til að aðrir hlutar námsmats 
komi til (amk. 4.75/10.0).  (athugið að jafnvel þótt nemendur standist lokapróf, getur slök misseriseinkunn 
valdið því að nemendur falli í námskeiðinu). 
Stefnt er að því að í prófum megi hafa eingöngu kennslubók og óforritanlega reiknivél. 

Tungumál: Íslenska. 
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T-423-ENOP  VERKFRÆÐILEGAR BESTUNARAÐFERÐIR    6 ECTS  
 
Ár:    3. ár. 
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:  Valnámskeið. 
Undanfarar:   Basic knowledge of (1) Matlab programming, and (2) calculus (elementary linear algebra,  
   in particular, vector/matrix operations and linear systems, as well as basic knowledge of  
   derivatives, including Taylor expansion). 
Skipulag:   Kennt alla daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
Umsjónarkennari: Slawomir Koziel. 
Kennari:   Slawomir Koziel. 
 
Lærdómsviðmið: Upon completing the course, the students should be able to: 
(1) Formulate engineering optimization problem, corresponding objective functions and constraints, 
(2) Select appropriate optimization/modeling methodology, 
(3) Implement basic optimization and modeling procedures as well as develop necessary Matlab code, 
(4) Solve problems using existing packages, in particular Matlab and Matlab’s Optimization Toolbox, 
(5) Visualize the optimization process and the results. 
 
Lýsing: The course introduces the concept and methods of engineering optimization. Major topics discussed 
throughout the course are: formulation of unconstrained and constrained optimization problems, objective 
functions, classification of optimization methods, first- and second-order optimality conditions, gradient-based 
search methods, derivative-free optimization, stochastic search methods including multi-agent systems and 
evolutionary algorithms, multi-objective optimization, surrogate-based optimization with focus on space mapping, 
functional and physical surrogate modeling, design of experiments, model selection and validation, as well as solving 
real-world engineering optimization problems with interfacing of commercial simulators. The relevant material 
concerning Matlab programming as well as calculus in the scope necessary for the course will also be given. 
 
Prerequisites: (1) basic knowledge of Matlab programming, and (2) calculus (elementary linear algebra, in particular, 
vector/matrix operations and linear systems, as well as basic knowledge of derivatives, including Taylor expansion). 
 
Lesefni: 
Kennsluaðferðir:   Lectures and practical sessions. 
Námsmat:  Grades are based exclusively on the assessment of the solutions to the practical exercises. 

Requirement regarding the solution format and other details will be given during the first 
lecture. 

Tungumál:   Enska. 
 
 
 
 
  



93 

T-401-VELH  VÉLHLUTAFRÆÐI       6 ECTS  

Ár:    2. ár/3. ár.  
Önn:    Vorönn.  
Stig námskeiðs:     Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið VV á 2.ári, skyldunámskeið HÁV á 3.ári. 
Undanfarar:   Stöðu og burðarþolsfræði (T-106-BURD),Tölvustudd teikning og tölvustudd hönnun  
   (T-116-VERK; eða AI TEI 1001 og VI HON 1001), Aflfræði (T-534-AFLF). 
Skipulag:   Kennt í 12 vikur, 6 kennslustundir á viku. 
Umsjónarkennari:  María S. Guðjónsdóttir. 
Kennari:   María S. Guðjónsdóttir. 
 
Lærdómsviðmið:  
Stefnt er að því að nemendur:  

 öðlist þekkingu á hönnun samsettra vélhluta, álagsgreiningu gagnvart stöðugu og breytilegu álagi og 
virknigreiningu þeirra, með aðferðum vélhutafræðinnar og með aðstoð CAD forrita.  

 öðlist þjálfun í hönnun og smíði einfaldra vélhluta með álagsgreiningu og efnisvali. 

 sýni hæfni við líftíma og álagsgreiningu velti og rennilega. 

 geti stærðarákvarðað  hemla og tengsli út frá afl og kraftagreiningu ásamt vali á heppilegum núningsefnum í 
hemla og tengsl. 

 þekki hönnun reima og keðjudrifa út frá álags- og afl forsendum og geti valið stærðir á reimum og keðjum út 
frá vörulistum framleiðenda. 

 geti  stærðaðákvarðað  tannhjólakerfi út frá afli, álagi og hraðahlutföllum og geti fundið álag á öxla og legur í 
tannhjólakerfum (gírum) út frá aflutningi. 

 þekki hönnun gorma og fjaðra út frá skilyrðum um aflögun og styrk. 

 geti hannað hannað suðu og boltasamsetningar við stöðugt og breytilegt álag. 
 
Lýsing : Fjallað er um álags- og spennugreiningu bita, öxla og platna. Farið er yfir helstu brotkenningar og 
málmþreytu vélhluta undir stöðugu og breytilegu álagi. Fjallað er um hönnun bolta, suðusamskeyta og gorma. Álag á 
veltilegur og rennilegur eru greind og líftími ákvarðaður. Jafnframt er fjallað um tannhjól, gíra, reimdrif/keðjudrif, 
bremsur og tengi. 
 
Lesefni:  Budynas and Nisbett, Shigley‘s Mechanical Engineering Design, 10. útgáfa 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, dæmatímar og verklegar æfingar. 
Námsmat: Heimadæmi 10%, hönnunarverkefni 20%, lokapróf 70%. 
Tungumál: Íslenska. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


