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óbeinar mælingar með ýmsum mælitækjum til uppmælinga á helstu véla- og tækjahlutum við lausn verkefna. 
Þá eru kynnt sértæk vélateikniforrit, eins og AutoCAD og Mechanical eða Inventor.

Byggingatækniskólinn

TÞT103 Þrívíddarteikning
Undanfari: Enginn
Áfanganum er ætlað að kynna undirstöðuatriði í vinnu með þrívíð líkön sem síðan eru notuð til framsetningar 
á tví- og þrívíðum teikningum. Nemendur læra að nota stafræn þrívíddarteiknikerfi til framsetningar á 
hugmyndum og skissum. Nemendur vinna með þrívíðar teikningar, breyta þeim og laga til á ýmsan hátt. 
Nemendur læra á ýmsar stillingar og aðgerðir sem stafræn þrívíddarforrit gefa möguleika á, bæði fyrir þrívíða 
og tvívíða myndvinnslu og framsetningu. Byggð eru einstök þrívíð líkön og unnin heildstæð verkefni. Þá eru 
kynnt sértæk þrívíddarteikniforrit.

Byggingatækniskólinn

TÞT203 Þrívíddarteikning 
Undanfari: TÞT103
Í áfanganum er fjallað um undirstöðuatriði vinnu með þrívíð líkön, birt sem myndgerðir og líkingar á 
fyrirhuguðu raun- og framtíðarútliti, til kynningar á hugmyndum, hvort sem um er að ræða tvívíðar myndir 
eða hreyfimyndir. Nemendur læra að nota stafræn þrívíddarteiknikerfi til að birta hugsanlegt raun- og 
framtíðarútlit til að túlka hugmyndir hönnuða. Nemendur móta eða setja upp þrívíddarlíkön, flytja þau á 
milli forrita til frekari úrvinnslu með yfirborð og efni í því skyni að skýra hönnunartillögu og sýna endanlegt 
útlit til kynningar. Nemendur læra ýmsar stillingar og aðgerðir sem slík forrit gefa möguleika til fyrir þrívíða 
myndmótun. Unnið er með einstaka þrívíða líkanahluta, ennfremur heildstæð líkön til að vinna yfirgripsmeiri 
heildarlausnir verkefna. Kynnt eru sértæk þrívíddarforrit.

Byggingatækniskólinn

TÞT303 Þrívíddarteikning 
Undanfari: TÞT203
Í áfanganum er gert ráð fyrir að nemendur vinni sjálfstætt að verkefnum sem tengjast vinnslu og framsetningu 
gagna með þrívíddarforritum.  Áfanganum er einnig ætlað að dýpka skilning nemenda á notkun þrívíddarforrita 
á mismunandi fagsviðum og til framsetningar í mismunandi mælikvörðum.

Upplýsingatækniskólinn

TÆK1A1U – Talnakerfi og rökrásir
 Undanfari:Enginn
Meigináherslan er á tvíunda-, áttunda-, og sextándatölukerfi. Einnig er farið í Boolean-algebru og einfaldar 
rökrásir.

Upplýsingatækniskólinn

TÆK2A3U Tölvutækni – vélbúnaður og jaðartæki 
Undanfari: TÆK1T1U
Megináherslan er á vélbúnað, jaðartæki og stýrikerfi. Nemendur setja saman tölvu og setja upp stýrikerfi, 
uppfæra BIOS, rekla og stýrikerfi. Farið er í hlutverk og samskipti mismunandi íhluta tölvunnar, s.s. örgjörva, 
minnis o.fl. Fínstilling á vélbúnaði og stýrikerfi. Samskipti við viðskiptavini og þjónustuborð. Hvernig farga á 
tölvubúnaði. Tenging og uppsetning á jaðartækjum. Nemendur tengja saman tvær eða fleiri tölvur og láta þær 
hafa samskipti sín á milli.

Upplýsingatækniskólinn

TÆK2B2U Tölvutækni - Netkerfi fyrir heimili og lítil fyrirtæki 
Undanfari: TÆK2A3U; samhliða: FOR2B2U, GRU2L3U, GSÖ2B2U og VSH2B2U
Framhaldsáfangi í vélbúnaði, stýri- og netkerfum. Megináhersla á netstýrikerfi og þjónustur. Nemendur 
kynnast grunnuppbyggingu netkerfa og netstýrikerfa. Farið er í uppbyggingu OSI módelsins og TCP/IP 


