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Námsáætlun Vor 2022
linn á Akureyri

Kennari Gunnar Möller Sk.st. GMG

Áfangalising:
Þessi áfangiflallar um grundvallaruppbyggingu og eöli riöstraums og þau lögmál og hugtök sem þar

eiga við. Nemendur öölast þekkingu og færni viö aö beita vektoramyndum og útreikningi í

riðstraumsrásum og öðlast þannig skilning á orsökum og áhrifum fasviks í riöstraumsrásum bæöi,

einfasa og þriggja fasa, ásamt því aö öÕlast betri skilning á raforkukerfum og geti annast rekstur

þeirra.

Markmiö:
Þekkingarviðmið

Nemandiskal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

. grundvallarhugtökum riÕstraumsfræðinnar

. fasviki íriðstraumsrásum og orsökum þess

. notkun vektora viö aö ákvarða stærðir í riðstraumsrásum

. notkun hornafalla til að reikna út stæröir ívektoramyndum

o þrískiptingu afls í riöstraumsrásum

. aöferöum við aö leiörétta fasvik íriðstraumsrásum

Leikniviömið

Nemandiskal hafa öðlast leikni íað:

. framkvæma útreikninga á einfasa riöstraumsrásum meö blönduÕu álagi

o framkvæma útreikninga á þriggja fasa riöstraumsrásum meÕ og án fasviks

Hæfniviömið

Nemandiskalgeta hagn¡itt þá almennu þekkingu og leiknisem hann hefur aflaö sértil aö

r Finna orsök óeðlilegs fasviks ískipum

. Reikna út stærðir þétta sem þarf til aö leiðrétt fasvik

Námsgögn:
Kennslubók er aðgengileg rafrænt á Moodle/innu

+20cm Reglustika, 90o horn, Gráðubogi. Reiknivél með hornaföllum
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Áætlun um rferð rlö nn

*ATH. Þessi áætl un mun að öllum lÍkindum riðlast eitthvað og þvÍ er nokkuð góður tÍmi í restina til að vinna upp

Námsmat væ in

Dagsetning

Undirritun kennara

lTrrott

eöa staögengils

Skil á vinnubók 200,6Upprifun, samantektVika 19

Heimaverkefni 2. 100,6Upprif,unVika 18

Tímapróf 3. 150,6Páskafrí Verkefnavinna vinnubókVika 15-17

Vika'14

Dæmi 85-90Bls 151-159Vika 13

Dæmi 78-84Bls 131-151Vika 12

Tímapróf 2. 150,6Dæmi73-77Bls 124-131Vika 11

Dæmi 69-72Bls 119:124Vika 10

Heimaverkefni 1. 100,6Dæmi 31-38Reiknuð dæmiVika I (2 tímar)

Dæmi 52-60Blsll1-119Vika I
Dæmi 43-51Bls 106-l l'lVika 7

Dæmi 4O-42Bls 85-106Vika 6

Tímapróf 1. 150,6Dæmi 30-39Bls 63-85Vika 5

Dæmi 1-12Bls 36-63Vika 4

Dreifast á ônnina eftir hentugletkumBls 1-36Vika 3

ATH: l\¡oodlryerkefnr sarntals 15c,6Upprif un á riÕstraumVika 2

Vægi námsmatsþáttaHeimavinna/verkefniNámsefni (verklegt og bóklegt)Vika

Annaö: Nemendum ber að skila öllum námsmatsþáttum innan gefinna tímamarka. Ef nemandi getur
af einhverjum óviöráöanlegum ástæöum ekki skilað námsmati á réttum tíma fær hann möguleika á
því á næsta námsmatsdegi. Námsmatsdagar verða 10. feb. 9. mars og 11. maí
Lágmarkseinkunn í kaflaprófum er 4,0. Nái nemandi ekki lágmarkseinkunn fær hann tækifæri á að
taka sambærilegt próf á næst námsmatsdegi. Skráö einkunn verður þó að hámarki 5.

100o/oSamtals:

2Oo/oGlósur og dæmi vetrarinsVinnubók

15o/oMoodleverkefni, eins mörg og við verður komið. (6 bestu
gilda)

Moodle verkefni

2Oo/oTvö verkefni 10% hvortHeimaverkefni

45o/oÞrjú tímapróf 15% hvertTímapróf

VægiLfsing námsmatsþáttarNámsmatsþættir

tr Lokapróf/valið lokapróf tr LokaverkefniE SímatMatsform
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