
RT RAK1003   RAFORKUKERFI I (HÁSPENNA)    6 ECTS 
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið.  
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið RT. Valnámskeið til sérhæfingar í háspennu frá haustönn 
2023.  
Undanfarar:    Greining rafrása (RT RAS1003).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku, auk verklegra æfinga.  
Umsjónarkennari:   Guðmundur Kristjánsson.  
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiðinu er stefnt að því að nemendur tileinki sér eftirtalda færniþætti: 
• Viti undirstöðuatriði raforkukerfa allt frá framleiðslu til notkunar og útskýrt hvernig raforkukerfi virka. 
• Þekki grunnbúnað raforkukerfa s.s. spenna, rafala, flutningslínur o.fl.  
• Þekki mismunandi tegundir virkjanna og stöðugleika raforkukerfa.  
• Geti framkvæmt útreikninga á einföldum raforkukerfum og sem og per-unit útreikning. 
• Þekki þriggja fasa kerfi og greiningu á þriggja fasa rásum og lesið einlínumyndir og nafnspjöld búnaðar. 

 
Þekking: Að nemandi hafi þekkingu á:  

• Uppbyggingu raforkukerfa frá framleiðslu til flutnings og dreifingar.  
• Grunnbúnaði raforkukerfa s.s. afl- og mælispenna, rafölum, flutningslínum o.fl. 
• Þriggja fasa rafmagni og háspennu. 

 
Leikni: Að nemandi hafi leikni í:  

• Að útskýra hlutverk og virkni grunnþátta raforkukerfa. 
• Greiningu á þriggja fasa rásum og einföldum rafkerfum.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni í:  

• Undirstöðuatriðum raforkukerfa. 
• Útreikningi á einföldum raforkukerfum. 
• Lestri á einlínumyndum og þriggja fasa rásarteikningum. 

 
Lýsing: Farið er í grunnþættir raforkukerfa s.s. rafala, spenna, flutnings og dreifikerfa. Einnig eru skoðaðir 

þættir orkuauðlinda og gerðir af rafvélum, svo sem samfasa rafala spanmótora og janfstraumsvéla (rað- 
og hliðtengdar vélar). Skoðað verður Þriggja fasa kerfi og áhrif aflstuðuls á raforkukerfið og hvernig er 
hægt að útjafna hann. Farið verður í segulfræðina bak við rafvélar. Farið verður í gegnum háspennulínur 
og jarðstrengi og áskoranir varðand notkun þeirra í raforkukerfinu. 

 
Lesefni: Power Systems Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, Verkefni – bæði heimadæmi og verklegar æfingar. 
Hópsamræður. Analysis & Design, eftir J.D. Glover, M. Sarma og T.J. Overbye. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, Verkefni – bæði heimadæmi og verklegar æfingar. 
Hópsamræður. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

 


