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

Kennari Guðmundur Hermannsson Sk.st. GTH 

 
Áfangalýsing: 
Í þessum áfanga er lögð áhersla á hönnun og smíði rafeindarása til að taka við boðum og stýra ytri 
búnaði. Kennd er hönnun og smíði samsettra rafeindarása og veitt innsýn í eðlisfræði íhluta. Smíðaðar 
eru einingar til að taka við merkjum frá skynjurum og til aflstýringar á orkufrekum tækjum. Farið er í 
uppröðun og tengingar á tilbúnum iðnaðarreglunareiningum á DIN skinnu og gengið frá kassa með 
búnaði á DIN skinnu í samræmi við staðla og ákvæði reglugerða. Farið er í fínlóðningar með 
yfirborðsásetta íhluti (SMD) og kennd tækni við að skipta út íhlutum með mörgum tengingum. Farið er 
í kynnisferðir í framleiðslufyrirtæki. Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð og notkun hermiforrita. 
 
Forkröfur:   
 
Þekkingarviðmið:    

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

• prentplötugerð og mikilvægi rýmda og spans í rásum. 

• helstu verkfærum fyrir rásasmíði. 

• merkingum og stöðlum yfirborðslóðaðra íhluta (SMD) 
 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• leggja tölvuteiknaða rafeindarás á prent 

• æta eða fræsa prentplötur með ljósfilmu 

• lóða SMD íhluti á prent 

• aflóða SMD íhluti 

 

Hæfniviðmið: 

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

• hanna og teikna rafeindarásir í þar til gerðu teikniforriti 

• hanna prentplötu út frá skematískri teikningu 

• sannreyna virkni rásarinnar í hermiforriti 

• lóða upp rásina með hvort heldur sem er gegnumgangsíhlutum 

• sannreyna virkni rásarinnar með mælitækjum 
 

Námsgögn: 

• Frá kennurum, bæði rafrænt og á pappír. 

• Moodle-vefurinn verður notaður í þessum áfanga. 

 
Lýsing aðalverkefnis: 

Smíða hitastýringu. Hitanemi, stilliviðnám og þrýstirofar gefa inngangsmerki. Útgangar fyrir a.m.k. 2 
stk. 230VAC hitara, analog mæli sem sýnir hitastig og gaumljós sem sýna stöðu kerfis. Gengið frá 
búnaðinum á DIN-skinnu í stálkassa á vegg. Stýrirás á prentplötu með bæði gegnumgangandi og 
yfirborðsfestum íhlutum. 
Smíða annað mátulega flókið tæki.  Verkefni í lóðningum og aflóðningum SMD-íhluta. 
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Gæðahandbók 09: Námsáætlanir  Prent. dags.: 20/08/2020 

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

35-36 Iðnstýringar í DIN-skinnu 

skápum 

 

Taka töfluskápa, hreinsa úr þeim 
búnað og festa á vegg. Varðveita 

búnaðinn! 

 

36 – 37 Prentrásahönnun og smíði. Hanna og smíða prentrás fyrir 
Arduino-Nano í plastbox fyrir 

DIN-skinnu.  
Afhent rásateikning og 
íhlutastaðsetning, nemendur 

klára einhliða prentrásateikningu 
með hönnunarforriti, smíða 

prentrás og lóða íhluti í/á plötu. 

Skilaverkefni 1 - Rásateikning 

og prentrásarteikning 

10% 

38-41 Iðnstýringar í DIN-skinnu 

skápum 

Skynjarar, stýring og annar 
búnaður settur í töfluskáp. 
Aflgjafi, stýrirás, SSR relay, 

hitaelement, yfirhitavörn, 
neyðarstopp, rofar, gaumljós, 

mælar, stilli, skjár? 

 

42-43 Forritun og prófun á 

stýringu 

Forrita stýringuna og prófa 
hvernig hún virkar. 

Skila skýrslu! 

 

44-49 "Tæki" með ca. 100  
tengipunktum (+/- 50%) 
hannað/teiknað/smíðað. 

 

Skilaverkefni 2. - Rásateikning 
og prentrásarteikning 

 

10% 

Námsmat og vægi námsmatsþátta:    

Matsform: X☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Prentrásahönnun Skilaverkefni 1 (10%) og skilaverkefni 2 (10%) 20% 

Smíði rása Smíði stýriplötu í skápinn (10%), smíði verkefnis 2 (20%) 30% 

Búnaður í töflu Búnaður settur í skáp og tengdur. 20% 

Forritun, prófun Forritun, prófun á virkni, niðurstöðum skilað sem skýrslu 10% 

SMD SMD lóðninga- og aflóðninga- verkefni 20% 

 Samtals: 100% 

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

Annað:  

 
 Réttur áskilinn til breytinga á þessari áætlun ef þörf krefur. 
Dagsetning: 
20.08.2020 
Guðmundur Hermannsson 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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