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Áfangalýsing:   
Nemandinn lærir grunnatriði við smíði rafeindarása. Hann fær upplýsingar um efnisfræði íhluta 
rafeindatækninnar og virkni þeirra. Nemandinn lærir að beita helstu verkfærum eins og lóðbolta, 
tinsugu, bítara, járnsög, klippum, skrúfjárni og skiptilykli. Nemandinn smíðar einfaldar rafeindarásir og 
fær þjálfun í að beita verkfærum og gera mælingar á rásinni. Lögð er áhersla á að nemandinn styrki 
hæfni sína til mælinga á spennu, viðnámi og straum í tengslum við rafmagnsfræði. 

Þekkingarviðmið   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• virkni lóðbolta og mikilvægi hitastigs 
• efnisfræði íhluta 
• leiðni mismunandi efna 
• myndun tæringar og spennu milli efna 
• hvernig meðhöndla skal verkfæri 
• hvernig meðhöndla skal AVO mæla 
• helstu gerðum prentplatna 
• hvernig nota á vírendahulsur og -skó, RS 45 og koax tengi
• helstu atriðum varðandi öryggi 

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• stilla og hreinsa lóðbolta 
• lóða rafeindarás án kaldra lóðninga 
• nota tinsugu eða tinhreinsivír
• nota þau verkfæri sem tilheira þeim endabúnaði sem unnið er með hverju sinni
• bora með fjölhraða borvél 
• beygja og fella íhluti í prent svo vel fari 
• nota helstu málmsmíðatæki 

Hæfniviðmið
 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• setja upp og lóða einfalda rafeindarás á prentplötu 
• lóða íhluti án kaldra lóðninga • lóða íhluti með hámarks leiðni 
• losa íhluti upp án þess að skemma þá 
• prófa rásina með AVO mæli 
• bilanagreina ef rásin virkar ekki 
• Nota vírendabúnað og verkfæri rétt og faglega

Námsgögn:  
• Efni á Moodle
• Ljósrit frá kennara
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og 
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Lota 1 Umfjöllun um öryggismál 
og vinnuvernd

Efni á Moodle

Lota 2 Loðningar æfingar Efni á Moodle og verklegar 
æfingar

Lota 3 Unnið að smíði 
rafeindarása á prentplötu

Efni á Moodle og verklegar 
æfingar

Lota 4 Mismunandi strengir og 
vírar

Efni á Moodle og verklegar 
æfingar

Lota 5 Tengi og endabúnaður á 
strengi og víra

Efni á Moodle og verklegar 
æfingar

Lota 6 Frágangur á verkefnum og 
kennslustofu

Verklegar æfingar

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verklegt Umgengni um verkfæri, efni og vinnustað 10%

Verklegt Víraverkefni 10%

Verklegt Lóðningaverkefni 20%

Verklegt Kapalverkefni 10%

Verklegt Íhlutasmíði 20%

Verklegt/bóklegt Endabúnaður á mismunandi víra 20%

Bóklegt/verklegt Öryggismál og vinnuvernd 10%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Áskilin er er réttur til að gera breytingar á námsáætlun vegna COVID-19. Það gæti t.d þýtt 
að hópum sé skipt í verklegri vinnu og hluti námsins fari fram rafrænt, Einnig getur 
námsmat breyst.
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Dagsetning:

Björn Gunnar Hreinsson _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Magni Rúnar Magnússon
Undirritun kennara

Guðmundur Trausti Hermannsson
Undirritun kennara
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