
RT PWR1003   KRAFTRAFEINDATÆKNI    6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT þar til haust 2022. Valnámskeið RT frá og með vori 
2023. 
Undanfarar:    Rafeindatækni I (RT RAT1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 4 fyrirlestrar í viku, 2 dæmatímar á viku. 
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu er stefnt að því að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á: 

• Hvernig hálfleiðararásir eru notaðar til að búa til jafnspennu og riðspennu.  
• Þeim aðferðum sem notaðar eru til að stýra miklu afli.  
• Þeim aðferðum og þeirri tækni sem notuð er til að stýra bæði jafnstraums- og riðstraumsmótorum bæði 

sem mótorum og rafölum.  
• Helstu líkönum og aðferðum sem notuð eru til að reikna og herma kraftrafeindarásir. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 

• Reikna helstu stærðir kraftrafeindarása.  
• Beita helstu aðferðum við að búa til jafnspennu og riðspennu.  
• Beita mismunandi aðferðum kraftrafeindatækninnar við stýringu á rafölum og mótorum.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi aukið hæfni sína til að: 

• Skilja grunnvirkni kraftrafeindarása. 
• Velja helstu aðferðir til að stýra miklu afli og að velja hermilíkön fyrir þær kraftrafeindarásir. 
• Framkvæma reikninga á einföldum kraftrafeindarásum og meta útkomu slíkra reikninga. 

 
Lýsing: Farið er í hvaða hálfleiðara rásir eru notaðar til að stýra straum við stjórnun á aflflæði. Hvernig þeim er 

beitt til að fá breytilega jafnspennu. Einnig er farið í það hvernig rásirnar eru svo notað til að fá 
breytilega riðspennu þar sem bæði spenna og tíðni er stjórnað. Farið er í það hvernig hægt er að 
endurheimta afl þegar bæði jafnstraums- og riðstraumsmótorar eru bremsaðir og þeir notaður sem 
rafalar.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verklegar tilraunir.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

 


