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Gæðahandbók 09: Námsáætlanir  Prent. dags.: 20/08/2020 

 
Áfangalýsing:    
Nemendur ná tökum á teikniforriti og að teikna einfaldar rafeindarásir. Nemendur læra um hefðbundin 
form teikninga, stöðluð tákn og merkingar. Nemendur æfa sig í mismunandi gerðum teikninga. 
 

 
Markmið:    
 
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

§ teikniforriti sem býður upp á tákn og tengingu milli tákna 
§ helstu táknum í rafeindatækni 
§ formi sem teikningar eru unnar á 
§ merkingum teikninga og mikilvægi þeirra 
§ faglegu mikilvægi góðra teikninga 

 
Leikniviðmið  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

§ teikna rafeindarásir 
§ setja upp grunn fyrir teikningu með öllum atriðum merkinga 
§ teikna teiknitákn og geyma í táknabanka 

 
Hæfniviðmið  
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

§ teikna rafeindarás á teikniforriti á faglegan og snyrtilegan hátt 
§ teikna rásateikningu af almennu rafeindatæki 
§ hanna íhlutatákn í teikniforriti til nota síðar 
§ geta flutt teikningar milli forrita 

 
 
 
Námsgögn:    
PDF skjöl, ljósrit,glærur og verkefni frá kennara sem verða aðgengileg á Moodle kerfi VMA. 

  

Kennari Haukur Eiríksson Sk.st. HEI 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 

Vikur Námsefni (verklegt og bóklegt) Verkefni Vægi  

34 Kynning á áfanga , farið yfir námsáætlun og hvaða 
hugbúnað nemendur nota í verkefnum 

  

35 Farið yfir gunnatriði varðandi skipulag á rafeindateikningum, 
hugtök og góð vinnubrögð 

  

Lota 1 
36-40 

Nemendur vinna fjölbreytt teikniverkefni í KiCad 
teikniumhverfinu. Setja upp hugbúnað, læra um mismunandi 
hluta umhverfisins.   
Nemendur vinna með: 
Schematic – rásamyndir og tákn 
PCB – prentrásir og tákn 
Footprint – fótspor íhluta, Library – táknmyndasöfn 
Layers – teiknilög, Gerber skrár og fleira. 
 

Uppsetning teikniumhverfi 
 
 
Teikning á rásamynd  
 
 
Teikning á prentrásarmynd  

10% 
 
 
20% 
 
 
20% 

41 Próf  10% 
Lota 2 
42-45 

Nemendur læra á og vinna fjölbreytt verkefni í Fusion360 
þrívíddarteikniforriti. 
 
 

 
Teikniverkefni 

 
20% 

Lota 3 
46-49 

Nemendur læra á og vinna fjölbreytt verkefni í Autocad 
teikniforriti.  

 
Teikniverkefni   

 
20% 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:    

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Teikniverkefni Rafrásateikningar – KiCad - eschema 
Prentrásateikningar – KiCad - PCB 
Þrívíðar teikningar – Fusion360 
Raflagnateikningar – AutoCad 
 

20% 
20% 
20% 
20% 

Verkefni/skýrslur Uppsetning á KiCad hugbúnaði – hugtök og skipulag 10% 

Próf Próf úr rafrásateikningum  10% 

 Samtals: 100% 

 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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