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Lýsing:    

Nemendur æfist í notkun mælitækja og geri sér grein fyrir áhrifum mælitækja á virkar rásir. Nemendur 
vinni verkefni við einfaldar transistorrásir, æfist í mælingum með AVO mæla og sveiflusjár. Nemendur 
geri sér grein fyrir hvaða áhrif innri viðnám mælitækja hafa á áhrif mælinga. Nemendur læri að setja 
upp einfaldar rafeindarásir s.s. transistormagnara og aðgerðarmagnara í mismunandi tengingum og 
geri mælingar til glöggvunar á virkni. Nemendur læri um sveifluvaka og virkni helstu gerða. Nemendur 
þjálfist í teikningalestri rafeindarása og í notkun hermiforrita. Lögð er áhersla á að nemendur læri að 
sækja upplýsingar á internetið og nýta þær. Nemendur læri um praktíska notkun rása og hvernig þær 
nýtast í almennum tækjabúnaði. 
 
Forkröfur:   
 

Þekkingarviðmið:    

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

• virkni AVO mæla og sveiflusjá. 

• áhrif mælitækja á virkar rásir. 

• virkni transistorrása. 

• virkni mismunandi tengimáta transistorrása, CE, CB, CC. 

• virkni rása með aðgerðarmagnara og mismunandi tengimáta. 

• mikilvægi rétts frágangs á jarðbindingum í smáspennurásum. 
 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• prófa rafeindarásir í hermiforriti. 

• yfirfæra rafeindarás af teikningu yfir á tengibretti. 

• mæla virkar rafeindarásir og draga ályktanir. 

• nota internetið til öflun upplýsinga um rásir og íhluti. 

 

Hæfniviðmið: 

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

• hanna einfalda transistorrás í stað bilaðrar rásar. 

• hanna einfalda transistorrás inn í stærra kerfi með skilyrta hegðun. 

• mæla og bilanagreina virka rafeindarás. 
 

Námsgögn: 

• Rafbók, RTM - Rafeindafræðihefti eftir SÖK og BEB (Sigurð Örn Kristjánsson og Bergstein Baldursson). 

• Rafbók, RTM - Bækur Sigursteins Hersveinssonar. 

• Eitt og annað frá kennara, bæði rafrænt og á pappír. 

• Moodle-vefurinn verður notaður í þessum áfanga. 
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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 (27.ág-2. sep) Upprifjun RTM: 
Transistorar - sem rofar 

eða magnarar. 

 
 

35 (27.ág-2. sep) Upprifjun RTM: 
Transistorar - sem rofar 

eða magnarar. 
 

 

36 (3.-9. sept) Línulegur aflgjafi.                                      

Mælingaverkefni 2. 
 

 

37 (10.-16. sept) Hliðrænir (analog) mælar   

38 (17.-23. sept)                           

Mælingaverkefni 3. 
Tímapróf.      

15% 

39 (24.-30. sept) FET og MOSFET   

40 (31. s-7. okt) Mismunamagnari.                                  

Mælingaverkefni 4. 
 

 

41 (8.-14. okt) Aðgerðamagnari.   

42 (15.-21. okt) Aðgerðamagnararásir.                             

Mælingaverkefni 5. 
 

 

43 (22.-28. okt) Stafræn mælitæki, A/D 
breytur.           

 
Tímapróf 2 

15% 

44 (29. okt-4. nóv) Sveiflusjá, blokkmynd og 

virkni. 
 

 

45 (5.-11. nóv) Sveifluvakar.                                        

Mælingaverkefni 6. 
 

 

46 (12.-18. nóv) Aflmagnarar.   

47 (19.-25. nóv) Upprifjun og ýmis verkefni.                      

Mælingaverkefni 7. 
 

 

48 (26.-2. des) Upprifjun og samantekt - 

ýmis verkefni 
 

 

49 (3.-9. sept) Upprifjun og samantekt - 

ýmis verkefni 
 

 

Námsmat og vægi námsmatsþátta:    

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

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Mælingar 6 bestu mælingaverkefni á önninni. (7% hvert) 42% 

Tímapróf 2 tímapróf á önninni (15% hvort) 30% 

Verkefni Ýmis verkefni 28% 

 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. 
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Dagsetning: 
20.08.2020 
Guðmundur Hermannsson 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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