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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Vi er ombord på et teknikkens tog som hele tiden øker farten. Framfor
oss, langs linjen, ligger et ukjent antall penser og hvert eneste spor fører
oss til ukjente bestemmelsessteder. Lokomotivføreren er på ingen måte
alene, og det er ikke bare gode krefter som legger over pensene. De aller fleste
sitter likevel behagelig tilbakelent i kupeene og ser for det
meste bakover.....

Slik beskrev en amerikansk forfatter framtiden for den tekniske utviklingen omkring 1970.
Vi må ikke tillate at utviklingen tar sine egne veier uten at vi viser interesse for å ta del i 
styringen, men vi må heller ikke være så opptatte av teknikk og “teknikkens tog” at vi glemmer landskapet rundt oss.

Vårt fag er basert på elektrisitet, og det samfunnet vi er en del av, har gjort seg totalt avhengig
av elektrisitet for å kunne fungere. Det utvikles stadig nye systemer som endrer levemåten
både for mennesker og dyr, og vårt fag er i høy grad delaktig i disse endringene. Det er viktig
å se fremover og gjøre de riktige veivalg, slik at de gode kreftene kan få være bestemmende for fremtiden.

En fagteknikers arbeidsoppgaver innenfor faget elektro spenner over et vidt felt. Arbeid med
elektrisk og elektronisk utstyr krever stor grad av nøyaktighet, og det setter store krav til 
utøveren. For en fagtekniker vil det dessuten være viktig å kunne kombinere teoretiske
kunnskaper med praktiske erfaringer for å utføre arbeid på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte. I arbeid som fagtekniker vil du være med på å sette i drift systemer som griper inn i andre personers hverdag, og det er derfor viktig å kunne ha en helhetlig forståelse for faget og samfunnet rundt oss.

Som mellomleder vil en fagtekniker ha behov for å kunne kommunisere med alle nivåer
innenfor en organisasjon, og det vil også være nødvendig å kommunisere med bedrifter utenfor egen organisasjon. Med den internasjonalisering vi ser i dag, vil slik kommunikasjon ofte ikke være på norsk, og en fagtekniker må derfor kunne beherske minst ett fremmedspråk så godt at faglig kommunikasjon kan foregå også utover landets grenser.

Fagteknikeren vil med sin bakgrunn og teoretiske kunnskaper være et naturlig bindeledd
mellom de som praktisk og de som teoretisk utøver faget. Fagteknikeren må derfor ha gode
samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er også viktig at fagteknikeren har innsikt i og kunnskaper om økonomi og personaladministrasjon, slik at hun kan utføre arbeidsoppgaver som kombinerer dette med tekniske disipliner.

I arbeidssituasjoner der fagteknikeren er ansvarlig for egen og andres sikkerhet, er det
nødvendig å ha kunnskaper om helse og miljø slik at dette kan bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Der arbeidsplassen påvirker det ytre miljøer må fagteknikeren bidra til at 
miljømessige skader minimaliseres, og hun må arbeide for at ugunstig miljøpåvirkning 
opphører.

Fagteknikerutdanningen skal motivere dyktige fagfolk til å utdanne seg videre på høgskolenivå for at viktig kunnskap om praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver skal tilflyte dette sjiktet. Kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap vil være av uvurderlig betydning for de veivalg framtidens ledere skal kunne ta for “passasjerer på teknikkens tog”.

Fagfordypning elkraft
Elkraft er et vidt begrep som omfatter alt fra produksjon og fordeling til forbruk av elektrisk energi.

Fagområdet elkraft består av flere elementer som er nødvendige for at dagens samfunn skal kunne fungere. Her kan en kort nevne stabile strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m.

En fagtekniker med fordypning innen elkraft kan lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Dette innebærer arbeid både på linjer og tekniske installasjoner i bygg. Arbeidet krever gode kunnskaper om lover, regler samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at konkrete og problemorienterte oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte.

Utdanningen til fagtekniker innen elektro kvalifiserer for arbeid innenfor installasjonsbedrifter, elverk, elektroteknisk rådgivning og salg av tekniske hjelpemidler og systemer. Opplæring etter denne læreplanen tar også sikte på å dekke de teoretiske kravene for å kunne søke autorisasjon som sakkyndig driftsleder, installatør, kontrollør av elinstallasjoner og heisinstallatør.

Fagfordypning elektronikk
Mulighetene for å behandle store datamengder ved hjelp av informasjonsteknologi har endret innholdet i mange arbeidsoppgaver både i butikk-, bank, kontorarbeid og i produksjonsprosesser i industrien. Mikroelektronikk vinner innpass på stadig flere felter, og spenner over hele spekteret fra underholdningsindustriens videoer til moderne styringssystemer basert på informasjonsteknologi. Hjelpemidler basert på elektronikk er blitt så vanlige i private hjem at vi ikke lenger kan tenke oss et liv uten f.eks. datamaskin, telefon, video, TV, o.l.

Elektronisk utstyr brukes i stadig større omfang for styring av større systemer. Eksempler på dette kan være produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning.

Produktene utvikles videre hele tiden. Det er ikke bare nye produkter som ser dagens lys, men apparater og installasjoner gjennomgår forandringer og forbedringer. Det er derfor nødvendig med stor grad av endringsdyktighet og -vilje hos yrkesutøvere innen elektronikkbransjen.
En fagtekniker med fordypning innen elektronikk kan lede arbeidet med produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr. Arbeid med elektronikkprodukter krever nøyaktighet, sikkerhet og systematikk. Det fordrer logisk tenkemåte kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og det forutsetter kreativitet både i løsning av konkrete oppgaver og utvikling av nye produkter og tjenester.

Fagfordypning automatisering
Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Fagområdet har utviklet seg fra mekanisering av tunge operasjoner i industrien til å være et nesten altomfattende begrep, sterkt preget av utviklingen innen elektronikk og databehandling. I dag dekker automatiseringsbegrepet nærliggende fag som teknisk kybernetikk, reguleringsteknikk, styring, prosesskontroll og overvåking.

Et automatisert anlegg slik det er lagt til grunn i denne læreplanen, grenser på den ene siden mot de administrative systemene som for eksempel produksjonsplanlegging og vedlikehold, og på den andre siden mot den prosess som skal automatiseres. Læreplanen omhandler den teknologi og bakenforliggende teori som dekker disse områdene. I tillegg er måleteknikk et vesentlig element.

En fagtekniker med fordypning innen automatisering kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg. Å få et automatisert anlegg til å fungere krever bred helhetstenking som omfatter både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Fagfordypning datateknikk
For bare få år siden var datamaskinen et verktøy for spesielt interesserte og ble gjerne brukt i helt spesielle sammenhenger. Slik er det ikke lenger. Datamaskinen er i dag det viktigste verktøyet på ethvert kontor både i offentlig og privat virksomhet. Samfunnet er i ferd med å gjøre seg avhengig av datamaskinen og de nettverk en kan være tilkoplet for overhodet å kunne utøve sin virksomhet. Stadig flere typer næringer tar dette verktøyet i bruk.

For at datamaskinen og nettverkene skal være de hjelpemidler de er tiltenkt å være, må de være funksjonelle og brukervennlige. I større bedrifter er man avhengig av å ha personer som til enhver tid kan rette feil på både nettverk og program for at ikke virksomheten skal stoppe opp, og bedriftens ansatte har behov for brukerveiledning og støtte.

En fagtekniker med fordypning innen data kan lede og være ansvarlig for planlegging av større bedrifters dataanlegg og veiledning i bruk av disse. Dette innebærer bl.a. brukerstøttefunksjoner og tilpasninger av program. Arbeidet krever gode teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at konkrete og problemorienterte oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til teknisk fagskole linje for elektro må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innenfor fagområdet eller vitnemål fra annen relevant yrkesopplæring i videregående opplæring i tillegg til to års relevant praksis. Verdiskapingsåret i fagopplæringen utgjør det ene praksisåret.

1.3	Varighet

Teknisk fagskole, linje for elektro, er normalt to-årig.

1.4	Innhold

Teknisk fagskole, linje for elektro, består av allmenne fag, linjefag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
For å tilrettelegge opplæringen i teknisk fagskole for målgruppen voksne er det en forutsetning at læreplanen er delt inn i moduler. På denne måten kan ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Etter to år i teknisk fagskole er man fagtekniker. Det er utarbeidet en beskrivelse av denne generelle teknikerkompetansen:

Fagteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike typer yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.

Fagteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.

Fagteknikeren kan stimulere til nyskaping, etablering og drift av ulik virksomhet og har grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 

For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer*

*	I opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne, kan timetallet komprimeres til 2/3. For teknisk fagskole vil det da gjenstå ca. 500 timer for å oppnå generell studiekompetanse.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for linjefagene

Studentene skal

·	kjenne grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring og ha kunnskaper om systematisk helse-, sikkerhets- og miljøarbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter

·	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere eget arbeid i henhold til gitte kvalitetskrav

·	kunne planlegge, lede og kontrollere fagarbeid som utføres av andre

·	kunne planlegge og vurdere arbeidsoppgaver ut fra en økonomisk side

·	kunne bedømme den virkningen arbeidsplassen har på miljø og ressursforvaltning lokalt og globalt

·	kjenne eget arbeidsområde og kompetanse og vite når annen fagkompetanse er nødvendig

·	ha forståelse og respekt for ulike fagområders egenart og kunne samarbeide med personer utenfor eget fagfelt

·	kunne ta selvstendige avgjørelser og sette seg inn i nye problemstillinger

·	kunne kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

·	vise evne til positiv omgang og kommunikasjon med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

·	vise kreative, praktiske og eksperimenterende evner i møte med utfordringer og ved løsning av oppgaver

·	gjennom fagteknikerutdanningen skaffe seg kompetanse for videre studier

·	ha evne til å tilegne seg ny viten i en livslang læringsprosess

·	ha kunnskaper om og vise positive holdninger til de moralske og etiske verdier som gjelder i 	samfunnet og på arbeidsplassen

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	vise evne til å sette seg inn i de utfordringer og muligheter den tekniske utviklingen medfører

·	kunne bruke aktuell engelskspråklig dokumentasjon og faglitteratur

·	kunne gjøre bruk av aktuelle kommunikasjonsformer mellom ulike bedrifter og organisasjoner

·	kunne ta ansvar for egen læring ved å organisere arbeidet, sette mål og delta i evalueringen

	kjenne den betydning elektrisk energi har hatt for samfunnsutviklingen i Norge

·	kjenne til de nordiske lands energikilder og samarbeidsformer for energioverføring, og kunne sette dette inn i et globalt perspektiv


2.2	Felles linjefag



2.2.1	Elektroteknikk


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om og kunne bruke de fundamentale elektrotekniske lover og prinsipper som gjelder innen kretsteknikk. De skal kjenne til hva resistansbegrepet innebærer og kunne finne effektuttak og energiforbruk i kretsene

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet resistans, kunne drøfte hvordan temperaturen innvirker på elektrisk motstand og kunne utlede hvordan resistansen bestemmes av ledermaterialet

1b	kunne bruke aktuelle metoder for analyse av elektriske kretser, f.eks. Norton/Thevenin, Kirschoff og superposisjonsprinsippet, på likestrømskretser med serie- og parallellkoplinger av resistanser

1c	kunne finne effektuttaket og energiforbruket i likestrømskretser med serie- og parallell-koplinger av resistanser


Mål 2
Studentene skal kjenne de grunnleggende begreper innen magnetisme og statisk elektriske felt og kunne bruke størrelsene induktans og kapasitans

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare de grunnleggende begreper innen magnetisme, som magnetisk feltstyrke, flukstetthet, fluks og magnetisk motstand

2b	kunne beregne magnetisk flukstetthet rundt en eller flere enkeltledere, som f.eks. varmekabler og kunne drøfte magnetiske felts miljøpåvirkning

2c	kjenne begrepet EMC og dets betydning for samspillet mellom elektriske apparater

2d	kunne regne på enkle magnetiske kretser

2e	kunne forklare de grunnleggende begreper i forbindelse med elektrostatiske felt, som elektrisk feltstyrke og flukstetthet og kunne drøfte elektrostatiske felts miljøpåvirkning

2f	kunne gjøre rede for elektrisk induksjon og induktans
2g	kunne gjøre rede for kapasitans og kunne beregne kapasitans, ladning og spenninger for serie- og parallellkoplinger av kapasitanser

2h	kunne analysere inn- og utkoplingsforløp i enkle induktive og kapasitive koplinger i likestrømskretser og kunne utlede tidskonstanter for slike kretser


Mål 3
Studentene skal ha kjennskap til impedansbegrepet og kunne analysere vekselstrømskretser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for ikke-sinusformede strømmer og spenninger og kunne klassifisere dem i like- og vekselstrøm/spenning

3b	kunne undersøke sinusformede strøm- og spenningskurver og kunne beregne momentanverdier

3c	kunne utlede sentrale størrelser for vekselstrøm og spenning generelt, som toppverdi, effektivverdi, middelverdi, formfaktor og RMS (Root Mean Square) og kunne gjøre rede for hvilken betydning disse størrelsene har ved valg av måleinstrumenter

3d	kunne gjøre rede for hvordan overharmoniske strømmer og spenninger oppstår

3e	kunne forklare hvordan enkelte komponenter av overharmoniske strømmer i nettet kan gi forskjellige problemer

3f	kunne gjøre rede for impedansbegrepet

3g	kunne bruke nødvendig vektorregning ved undersøkelse av elektriske kretser

3h	kunne bruke komplekse tall i den grad det er nødvendig ved undersøkelse av elektriske kretser

3i	kunne analysere vekselstrømskretser med impedanser koplet i serie og parallell

3j	kunne beregne effekt, energi og effektfaktor for vekselstrømskretser

3k	kunne undersøke enkle trefasesystemer med symmetriske belastninger


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om energiforsyningssystemer, beregningsverktøy for elektriske energikretser og måletekniske instrumenter

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne forklare hva som er karakteristisk for nettsystemene IT, TN og TT og være kjent med de aktuelle normene

4b	kunne bruke aktuelle beregningsverktøy for dimensjonering av elektriske energikretser

4c	kunne bruke aktuelle måletekniske instrumenter for undersøkelse av elektriske energikretser



2.2.2	Matematikk


Mål 1	Algebra
Studentene skal kunne løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter både grafisk, ved regning og med bruk av informasjonsteknologi, og kunne gjøre rede for de enkelte trinnene i løsningen

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne løse enkle ikke-lineære ligninger og ligningssystemer

1b	kunne løse lineære ligningssystemer med flere enn to ukjente

1c	kunne bruke informasjonsteknologi til å undersøke og løse ligninger og ulikheter

1d	kunne formulere og løse praktiske problemer ved hjelp av ligninger og ulikheter

1e	kunne løse enkle irrasjonale ligninger


Mål 2	Trigonometri
Studentene skal kunne regne med trigonometriske begreper og kjenne noen av deres vanligste anvendelser

Hovedmomenter 
Studentene skal

2a	kjenne absolutt vinkelmål og kunne regne om mellom grader og radianer

2b	kjenne definisjonen av sinus, cosinus og tangens for vilkårlige argumenter
2c	kunne bruke cosinussetningen og sinusproporsjonen

2d	kunne finne argumentet når verdiene til trigonometriske funksjoner er gitt


Mål 3	Rekker og logaritmer
Studentene skal være fortrolige med aritmetiske og geometriske rekker (kunne bevise enkle egenskaper) og kunne løse praktiske oppgaver. Studentene skal kunne regne med logaritmer og kjenne noen enkle anvendelser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne summere endelige aritmetiske og geometriske rekker

3b	kunne løse enkle praktiske problemer ved bruk av rekker

3c	kjenne definisjonen av ax (for rasjonale og irrasjonale x)

3d	kjenne logaritmer med grunntall 10 og grunntall e og kunne gjøre rede for enkle anvendelser

3e	kunne bruke de grunnleggende regnereglene for logaritmer


Mål 4	Funksjonslære
Studentene skal være fortrolige med funksjonsbegrepet og de grunnleggende egenskaper til funksjoner og kunne utnytte denne kunnskapen til å løse praktiske problemer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	være fortrolige med polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner, også av høyere orden

4b	kjenne logaritmefunksjoner med grunntall 10 og e og eksponentialfunksjoner 10x og ex  og sammenhengen mellom dem

4c	kjenne begrepene grenseverdi og asymptoter

4d	kunne bestemme asymptoter

4e	kunne bruke formler for derivasjon av potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, differanser og kvotienter

4f	kunne derivere potensfunksjoner

4g	kunne derivere summer, differanser, produkter og kvotienter av funksjoner

4h	kunne bruke førstederiverte til å drøfte grafen til en funksjon for å kunne løse praktiske problemer

4i	kunne bruke grafiske, regnetekniske og eksperimentelle verktøy basert på informasjons-teknologi i funksjonslæren

4j	være kjent med integralet som en grense av summer

4k	kunne finne bestemte integraler ved hjelp av regnetekniske verktøy


Mål 5	Sannsynlighetsregning og statistikk
Studentene skal kjenne grunnbegrepene i sannsynlighetsteori og statistikk, og kunne løse praktiske problemer ved hjelp av sannsynlighetsregning. Studentene skal kunne bruke statistikk som et redskap til å vurdere utsagn og hypoteser

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	være kjent med grunnreglene i kombinatorikk

5b	kunne beregne enkle sannsynligheter og undersøke dem gjennom eksperimenter og simuleringer

5c	være kjent med noen vanlige misoppfatninger om sjanser og sannsynligheter, og kunne løse enkle praktiske problemer ved hjelp av sannsynlighetsregning

5d	kunne beregne og vurdere ulike beliggenhets- og spredningsmål

5e	være fortrolig med begrepene hyppighet, populasjon og stikkprøve



2.2.3	Datakommunikasjon


Mål 1
Studentene skal kjenne til grunnleggende begreper og definisjoner innen datakommunikasjon og kommunikasjonsarkitektur

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare oppbygningen av et datakommunikasjonssystem ved hjelp av blokkskjema og kjenne til hvilke funksjoner som utføres i hver blokk

1b	kjenne til de vanligste former for overføring av digitale signaler
1c	kjenne til hensikten med og bruken av ulike typer protokoller

1d	kjenne til tjenester som utføres på de forskjellige lag av OSI-modellen

1e	kunne gjøre rede for ulike typer grensesnitt

1f	ha kjennskap til de mest brukte linjekoder og deres egenskaper

1g	kjenne til de viktigste feilkontroller og deres hovedspesifikasjoner


Mål 2
Studentene skal kjenne til de vanligste systemer for overføring av data og kunne vurdere systemenes egenskaper i forhold til praktisk bruk
 
Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til fordeler og ulemper ved bruk av linjesvitsjede og pakkesvitsjede nett

2b	kjenne til det offentlige telefon- og datanettets muligheter og begrensninger

2c	kjenne til karakteristiske egenskaper ved radio- og satellittsystemer

2d	kjenne til bruken av forskjellige typer kabler og kablingssystemer

2e	kjenne til karakteristiske egenskaper ved fiberoptiske systemer og til bruken av disse

2f	kjenne til oppbygningen av et system for overføring av data på høyspentlinjer og de sikkerhetsmessige forholdene ved slik overføring


Mål 3
Studentene skal kunne konfigurere og kople opp enkle datakommunikasjonssystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til oppbygningen av eksterne nett

3b	kjenne til egenskapene og spesifikasjonene til interne nett

3c	kunne gjøre rede for benyttede bussystemer for datainnsamling, styring og regulering

3d	kunne konfigurere og kople sammen måleutstyr og datamaskin

3e	kunne konfigurere, kople opp og drive enkel feilsøking på et system for fjernmåling og styring

2.2.4	Elektroniske systemer


Mål 1
Studentene skal forstå bruken av de mest vanlige analoge komponenter i sammensatte elektroniske systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forstå bruken av aktuelle typer operasjonsforsterkere i analoge kretsløsninger

1b	kjenne til bruken av integrerte effektforsterkere

1c	kjenne til problemene med effekttap og varmeavledning i effektkomponenter

1d	kunne forstå prinsippene for forskjellige typer spenningsforsyninger i elektroniske systemer

1e	kjenne til forskjellige metoder som brukes til å redusere støy i analoge kretsløsninger


Mål 2
Studentene skal forstå bruken av de mest vanlige integrerte digitale kretser i sammensatte systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forstå virkemåten til logiske grunnelementer i sammensatte digitale systemer

2b	kunne gjøre rede for bruken av sekvenskretser som tellere, register o.l. i digitale systemer

2c	kjenne til bruken av forskjellige typer minnekretser i digitale systemer

2d	kjenne til bruken av programmerbare logiske kretser i digitale systemer

2e	kjenne til prinsippene for AD- og DA-omformere i elektroniske systemer og til bruksområder for slike omformere



Mål 3
Studentene skal kjenne til systemer der mikroprosessorer inngår som en sentral komponent

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for bruksområder for mikroprosessorbaserte systemer

3b	kunne forklare oppbygningen av et mikroprosessorbasert system

3c	kunne forstå bruken av mikrokontrollere i enkle måle- og styringssammenhenger

3d	kunne gjøre rede for bruken av dataloggere og kunne bruke disse til å løse måleoppgaver

3e	kunne konfigurere mikroprosessorbasert måle- og styreutstyr ved hjelp av aktuell programvare



2.2.5	Tegning og dokumentasjon


Mål 1
Studentene skal kunne lese og forstå tegningstyper fra ulike fagfelt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne lese og forstå byggtekniske tegninger

1b	kunne lese og forstå elektriske tegninger

1c	kunne lese og forstå mekaniske tegninger

1d	kjenne til isometriske tegninger


Mål 2
Studentene skal kunne lese og forstå ulike skjematyper og symbolnormer, og kunne oppdatere aktuelle skjematyper

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne gjeldende symbolnormer innen fagene elkraft, elektronikk, automatisering og datateknikk

2b	kunne lese, forstå og oppdatere aktuell dokumentasjon
Mål 3
Studentene skal ha nødvendig kunnskap om aktuelle referansesystemer for å kunne sette enkeltdokumenter inn i en større sammenheng

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til de vanligste strukturer i dokumentoppbygning

3b	kunne benytte kryssreferansesystemer til å finne frem i en tverrfaglig dokumentstruktur


Mål 4
Studentene skal ha nødvendige fagkunnskaper i engelsk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne bruke engelsk og norsk faglitteratur

4b	kunne bruke instruksjonshefter, manualer og annen teknisk dokumentasjon 

4c	kunne dokumentere eget arbeid på engelsk



2.2.6	Industriell måleteknikk


Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om de ulike måletekniske prinsipper og om bruken av dem

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	forstå sammenhengen mellom nøyaktighet og oppløsning og kunne foreta feilanalyse og resultatvurdering av målingene

1b	kjenne ulike systemer og metoder for kalibrering

1c	kjenne til de vanligste signalstandarder og måleverdiomformere



Mål 2
Studentene skal forstå de tekniske prinsippene for måling av de mest grunnleggende parametrene i tekniske anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for temperaturmålinger i ulike media

2b	kunne gjøre rede for ulike typer trykkmåling

2c	kunne gjøre rede for mengdemålinger for ulike materialstrømmer

2d 	kunne gjøre rede for ulike typer nivåmåling

2e	kunne gjøre rede for ulike metoder for posisjonsindikering


Mål 3
Studentene skal ha kjennskap til de viktigste prinsippene for styring og regulering

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gi en blokkskjematisk forklaring på en automatisk prosessregulering

3b	kunne forstå bruken av forskjellige komponenter i reguleringssystemer

3c 	kunne gi en blokkskjematisk oversikt over de vanligste typer av reguleringssystemer


2.3	Fordypningsområde elkraft



2.3.1	Energiproduksjon og -distribusjon


Mål 1
Studentene skal ha kjennskap til energiproduksjon, energihandel og hvilke faktorer som påvirker miljøet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til hovedprinsippene for kraftproduksjon fra alternative energikilder

1b	kjenne til hovedprinsippene ved vannkraftproduksjon og kunne gjøre rede for hovedelementene i oppbygningen av vannkraftverk

1c	kunne beregne hoveddata for ulike typer anlegg for energiproduksjon og distribusjon og kunne vurdere lønnsomhet for disse

1d	kjenne til forskjellige turbintyper, som pelton, francis og kaplan

1e	kunne ta hensyn til miljøfaktorer som påvirkes av kraftproduksjon og distribusjon

1f	kjenne til gjeldende normer og regler i forbindelse med kraftproduksjon og handel med energi

1g	kjenne til prinsippene for stabile energileveranser


Mål 2
Studentene skal kjenne til oppbygning av fordelingsanlegg og prinsippene for
overføring av elektrisk energi

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til prinsippene for oppbygning av fordelingsnettene og aktuelle overføringsspenninger

2b	kunne beregne linjeprofiler og mekaniske påkjenninger som virker på lederne

2c	kunne beregne og gjøre rede for spenningsfall, effekttap og energitap i overføringsnett

2d	kunne beregne og gjøre rede for fasekompensering i distribusjonsnett

2e	kunne gjøre rede for gjeldende normer og forskrifter for forsyningsanlegg 

2f	kunne gjøre rede for bruken av isolatorer og kunne bestemme rett type til rett formål

2g	kjenne til prinsippene for høyspennings likestrømsanlegg (HVDC-nett)


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om dimensjonering av vern i høyspent og lavspent fordelingsnett og kunne bruke aktuelle beregningsprogram

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for normerte definisjoner for kortslutning og forstå kortslutning i likestrømsnett og vekselstrømsnett

3b	kunne beregne kortslutningsstrømmer og gjøre rede for hvilke krefter og temperaturer som oppstår ved kortslutning

3c	kjenne til metoder for reduksjon av kortslutningsstrømmer

3d	kunne beregne jordslutningsstrømmer og kjenne til metoder for reduksjon av jordslutningsstrømmer

3e	kunne beregne og gjøre rede for bruk av aktuelle vern og overvåkningssystemer og kjenne til kommunikasjonssystemer og fjernstyring av systemer

3f	kunne gjøre rede for bruk av releer, effektbrytere, overspenningsvern og andre aktuelle beskyttelsessystemer

3g	kunne gjøre rede for beskyttelsesgass for bruk i elektriske anlegg


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om koplingsstasjoner og bruk av transformatorer i fordelingsnett. De skal kjenne viktige data for kabler og liner

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for oppbygningen av koplingsstasjoner for både utendørs og innendørs apparatanlegg

4b	kunne gjøre rede for krafttransformatorer, småtransformatorer og måletransformatorer

4c	kunne gjøre rede for oppbygning og montering av nettstasjoner

4d	kjenne til normer for oppbygning og merking av kabler og liner
4e	kunne gjøre rede for skjøting og montering av kabler og liner

4f	kunne gjøre rede for elektriske forstyrrelser og elektrisk feltstyrke i forbindelse med linjer og kabler i forsyningsanlegg

4g     ha kjennskap til forskjellige tarifferingsutstyr i elektriske distribusjonsanlegg


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, særlig under arbeid med spenning

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for lover, forskrifter og normer for verne- og sikkerhetsarbeid

5b	kunne bruke personlig verneutstyr

5c	kunne utføre brannvern i el-anlegg

5d	kunne gi førstehjelp

5e	kunne lede arbeid under spenning



2.3.2	Elektriske maskiner og omformere


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om virkemåten til og bruken av ulike typer transformatorer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for oppbygningen og virkemåten til enfase og trefase transformatorer
	og autotrafoer

1b	kjenne til prinsippene med lekkfelt og hovedfelt i transformatoren

1c	kjenne til de induserte spenninger i viklinger

1d	kunne analysere transformatorens ekvivalensskjema

1e	kunne gjøre rede for normenes angivelse av de forskjellige koplingsgrupper for transformatorene

1f	kunne gjøre rede for transformatoren i tomgang, kortslutning og belastning

1g	kunne gjøre rede for parallellkopling av transformatorer

1h	kunne velge og begrunne valg av transformator ut fra et teknisk og økonomisk
	synspunkt


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om virkemåten til og bruken av synkronmaskinen som generator og motor

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for bruk av synkronmaskinen

2b	kunne gjøre rede for synkronmaskinens oppbygning og virkemåte

2c	kunne beregne og analysere de forskjellige størrelsene i synkronmaskinens
	ekvivalensskjema

2d	kunne gjøre rede for magnetiseringsstrømmen ved forskjellige belastninger

2e	kunne gjøre rede for synkronmaskinens poltall og omdreiningshastighet

2f	kunne gjøre rede for og analysere parallelldrift av synkronmaskiner

2g	kunne gjøre rede for de forskjellige kortslutningsstrømmene

2h	kunne gjøre rede for feilsøking ved hjelp av ekvivalensskjema

2i	kunne gjøre rede for og utføre innfasing av en synkronmaskin til et nett

2j	kunne velge og begrunne valg av maskintype ut fra et teknisk og økonomisk 
	synspunkt

2k	kunne ta opp de forskjellige karakteristikkene til synkronmaskinen


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om virkemåten til og bruken av asynkronmaskinen som generator og motor, der hovedvekten legges på motorbruken. De skal ha kjennskap til valg av motortyper ut fra et teknisk og økonomisk synspunkt

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for oppbygningen av asynkronmaskiner med kortslutningsrotor og 
	sleperingsrotor

3b	kunne beregne og analysere asynkromaskinens ekvivalensskjema

3c	kjenne til de induserte spenninger i rotorviklingen

3d	kunne beregne motorens omdreiningshastighet og sakking 

3e	kunne analysere effektflyten på bakgrunn av ekvivalensskjema

3f	ha kjennskap til moment og sakkingskarakteristikker

3g	ha kjennskap til kippmoment og kippsakking

3h	kunne gjøre rede for asynkronmaskinens virkningsgrad 

3i	ha kjennskap til forskjellige typer strømfortrengningsrotorer

3j	ha kjennskap til og kunne gjøre beregninger på ulike startmetoder for asynkronmaskiner

3k	kunne utføre feilsøking ved hjelp av ekvivalensskjema

3l	kunne forstå begrunnelsen for valg av maskintype ut fra et teknisk økonomisk 
	synspunkt

3m	kunne ta opp de forskjellige karakteristikkene til asynkronmaskinen

3n	kunne gjøre rede for metoder for å turtallstyre asynkronmaskiner


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om virkemåten til og bruken av likestrømsmaskiner

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for likestrømsmaskinens oppbygning

4b	kunne beregne starts- og driftsmetoder for ulike likestrømsmaskiner

4c	kunne tegne koplingsskjema for de enkelte maskintyper og kunne beregne klemmespenning, omdreiningshastighet, virkningsgrad og tap i maskinene ved forskjellige belastninger og magnetiseringsstrømmer

4d	kunne velge og begrunne valg av maskintype ut fra et teknisk, økonomisk synspunkt

4e	kunne bruke de forskjellige karakteristikkene til likestrømsmaskinene


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende kraftelektronikk og bruken av kraftelektronikk i dagens samfunn

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kjenne de komponenter og begreper som er aktuelle innen kraftelektronikk

5b	kunne gjøre rede for aktuelle former for likeretting og vekselretting

5c	kunne gjøre rede for og kunne analysere aktuelle typer av frekvensomformere, spesielt til bruk innen motorstyringer

5d	kunne dimensjonere enkle kraftelektroniske kretser

5e	kjenne til hvordan ulineære kraftelektroniske belastninger kan forårsake overharmoniske strømkomponenter, kunne forklare hvilke problemer disse kan forårsake og kjenne til hvordan man kan eliminere dem

5f	kunne forklare hvilke problemer enkelte overharmoniske komponenter kan forårsake og kjenne til aktuelle metoder til å eliminere dem

5g	kunne bruke aktuelle måleinstrumenter og kunne analysere måleresultater fra på kraftelektroniske kretser



2.3.3	Automatiserte anlegg


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende begreper innen automasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for begrepene styring og regulering

1b	kunne forklare hva som menes med kombinatorisk og sekvensiell styring 

1c	kjenne til likheter og forskjeller på reléstyring, programmerbar styring og datamaskinbasert styring

1d	kjenne til likheter og forskjeller i dokumentasjonsformene for reléstyring, programmerbar styring og datamaskinbasert styring og utarbeide dokumentasjon for disse


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om ulike programmerbare styringer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha kunnskaper om oppbygningen av programmerbare styringer

2b	kunne drøfte sammensatte styringsoppgaver og lage løsninger for programmerbare styringer ved bruk av aktuelt dataverktøy

2c	kunne bruke datamaskin som programmeringsverktøy

2d	kunne bruke de viktigste motorer og pådragsorgan innen elektro, pneumatikk og hydraulikk

2e	kunne forklare kommunikasjon og protokoll mellom aktuelle enheter som programmerbare styringer og datamaskin og kjenne til aktuelle program for styring av en prosess direkte fra data-skjerm


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om de grunnleggende reguleringstekniske prinsippene og om bruken av regulatorer i automatiserte anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for de grunnleggende reguleringstekniske begreper som nøyaktighet, hurtighet og stabilitet

4b	ha kunnskaper om matematiske begreper som er nødvendige for å kunne analysere reguleringstekniske problemer

4c	kunne forklare den teoretiske løsningen av enkle reguleringstekniske problemer

4d	kunne bruke praktiske metoder for løsning av enkle reguleringstekniske problemer

4e	kunne bruke data-baserte verktøy for simulering og utprøving av reguleringseksempler
2.3.4	Prosjektering av elektriske anlegg


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om prosjektering av elektriske anlegg og om hvordan byggefasen er regulert gjennom forskjellige typer standarder og normer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke standarder som regulerer anbudsforhold

1b	kunne beregne lønns- og prisstigning for et byggeprosjekt

1c	kunne inngå kontrakter og kjenne til hvilke avtaleforhold og normer som er lagt til grunn for dette

1d	ha kjennskap til avtaleforhold som gjelder krav til sikkerhetsstillelse

1e	kunne utarbeide beskrivelse for elektriske installasjoner i forskjellige typer bygg ved bruk av gjeldende standarder

1f	ha kjennskap til involverte parter i et byggeprosjekt og til hvordan et slikt prosjekt er bygd opp


Mål 2
Studentene skal ha kjennskap til valg og bruk av forskjellige belysningsmetoder og kunne vurdere og beregne valg av forskjellige typer belysningsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de forskjellige lystekniske definisjonene

2b	ha kjennskap til forskjellige typer lyskilder

2c	ha generell kunnskap om oppbygningen av belysningsutstyr

2d	kunne bruke og forklare aktuelle lysberegningsmetoder manuelt og ved hjelp av dataprogram

2e	ha kjennskap til forskjellige lystekniske målemetoder

2f	ha kjennskap til gjeldende normer og forskrifter for lysanlegg



Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om aktuelle metoder for varmetekniske beregninger og ha kjennskap til forskjellige varmesystemer og energiøkonomiserende tiltak (ENØK)

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for forskjellige varmetekniske definisjoner

3b	kunne beregne varmetap og energiforbruk i forskjellige bygg og kunne gjøre rede for 
hvilke faktorer som påvirker dette

3c	kunne gjøre rede for forskjellige oppvarmingssystemer og bruksområdene for disse

3d	ha kjennskap til hvilke miljøfaktorer som legges til grunn for valg av bestemte varmesystemer

3e	kunne gjøre rede for forskjellige typer tariffer og avregningsmetoder

3f	kunne gjøre rede for forskjellige faktorer som påvirker energiforbruket som material-valg og tilskuddsvarme

3g	ha kjennskap til gjeldende normer og standarder for varmetekniske beregninger

3h	kunne sette opp energibudsjett for bygninger og prosesser

3i	kunne bruke beregningsverktøy for varmeanlegg og kunne vurdere resultatene


Mål 4
Studentene skal kunne beregne og dimensjonere elektriske installasjoner etter gjeldende normer og forskrifter

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for og beregne inntak i større installasjoner med utgangspunkt i anleggets effekt, energibehov og samtidighetsfaktorer

4b	kunne beregne vern med utgangspunkt i spenningsfall, overbelastning, kortslutning, selektivitet og temperaturer

4c	kunne bruke beregningsverktøy for dimensjonering av vern og kunne vurdere resultatene

4d	kunne beskrive hvordan overspenningsvern virker og brukes

4e	kunne gjøre rede for tiltak for å redusere påvirkninger av overharmoniske strømmer

4f	kunne beregne forskjellige typer fasekompenseringsanlegg

4g	kunne gjøre rede for usymmetriske belastede trefasesystemer

4h	kunne bruke måleverktøy til måling av kortslutningsstrømmer, jordplatemålinger m.m.

4i	kunne gjøre rede for gjeldende forskrifter og normer for elektriske anlegg


Mål 5
Studentene skal kunne mengdeberegne, kalkulere og installere elektriske anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne planlegge et elektrisk anlegg

5b	velge utstyr i en installasjon og kunne benytte forskjellige
	typer installasjonsmateriell

5c	kunne mengdeberegne et elektrisk anlegg

5d	kunne bruke beregningsverktøy for tegning og mengdeberegning av el-anlegg

5e	ha kjennskap til og gjøre rede for prinsippene for forskjellige bus-systemer

5f	ha kjennskap til moderne programmer for prosjektstyring og kalkulasjon

5g	kunne programmere og installere ulike bus-systemer

5h	ha kjennskap til normer og standarder som gjelder bus-systemer

5i	ha kjennskap til prinsippene for sentrale driftskontrollanlegg og til bruken av dem

5j	kunne bruke moderne metoder til å søke informasjon i forskjellige databaser til planlegging av el-anlegg


Mål 6
Studentene skal ha kunnskaper om internkontroll og kvalitetssikring i elektriske anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	ha kjennskap til aktuelle normer og direktiver som er aktuelle for el-anlegg i bygninger

6b	kjenne til oppbygningen og bruken av internkontroll i el-anlegg

6c	kunne utarbeide prosedyrer og sjekklister i forbindelse med internkontroll
2.3.5	Mekanikk og fysikk


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om krefter og bevegelse langs en rett linje. De skal kjenne til ytre krefter på enkle konstruksjoner og kjenne til moment og likevekt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne identifisere og analysere ytre krefter på legemer og enkle konstruksjoner

1b	kjenne begrepene moment og likevekt

1c	kunne bruke Newtons lover for rettlinjet bevegelse

1d	kunne bruke bevegelseslikningen for kontant akselerasjon

1e	kjenne til virkningen av friksjonskrefter og luftmotstand


Mål 2
Studentene skal kjenne til indre spenninger i materialer og kunne regne på enkle konstruksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne spenningsbegrepet for aktuelle materialer

2b	kunne beregne strekk, trykk, skjær- og bøyespenninger for enkle konstruksjoner

2c	kunne forklare spennings- og tøyningskurver for aktuelle materialer

2d	kunne forklare begrepet vridning



Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om roterende maskiner

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne aktuelle størrelser for roterende bevegelser som vinkelhastighet, vinkelakselerasjon og treghetsmoment

3b	kunne forklare stive legemers rotasjon om en fast akse

3c	kunne beregne sentripetalakselerasjon og –kraft

3d	kunne beregne enkle heisespill og akseldiametre



2.4	Fordypningsområde elektronikk



2.4.1	Elektronikk


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om analoge kretsløsninger i sammensatte elektroniske systemer. De skal kunne bruke analoge komponenter i sammensatte systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for egenskapene til forskjellige forsterkerkoplinger med analoge komponenter for lave og høye frekvenser

1b	kunne forklare egenskapene til filterkoplinger og kunne tilpasse aktuelle filtertyper i forskjellige koplinger

1c	kunne forklare egenskapene til logaritmiske forsterkere og kjenne til bruken av slike forsterkere

1d	kunne gjøre beregninger for stabilitet i forsterkertrinn

1e	kunne forklare virkemåten til forskjellige typer oscillatorer med analoge komponenter og kunne bruke slike oscillatorer i oppkoplinger

1f	kunne bruke og forstå bruken av spenningsregulatorer i strømforsyninger

1g	kunne bruke og forstå bruken av forskjellige typer effektkomponenter og kunne gjøre beregninger for dimensjonering av kjøleflater

1h	kunne forstå kravene som stilles til jordingsforbindelse og kunne utføre koplingstekniske tiltak som hindrer støy og ustabilitet i analoge kretsløsninger


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om digitale kretsløsninger i sammensatte elektroniske systemer. De skal kunne bruke konvensjonelle digitale kretsløsninger og programmerbare digitale kretser og kjenne til programmering og bruk av programmeringsverktøy for digitale kretser

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for forskjellige kretsfamilier av digitale kretser, og kjenne til bruksområder for de forskjellige kretstypene
2b	kunne bruke digitale kretser som kommuniserer med hverandre over et bussystem

2c	kunne forklare bruken av forskjellige minnetyper og kunne gjøre rede for hvordan store minnekapasiteter bygges opp ved hjelp av flere minnekretser

2d	kunne gjøre rede for bruken av programmerbare digitale kretser, og kunne bruke programmeringsverktøy for slike kretser

2e	kunne gjøre rede for viktigheten av korrekt jordingsforbindelse i systemer med digitale og analoge kretser


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om elektroniske systemer der mikroprosessorer inngår som en sentral komponent. De skal også kunne bruke mikroprosessorbaserte systemer og kunne bruke mikrokontrollere som sentral komponent i måle- og styresystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for mikroprosessorsystemer som brukes innen databehandling og i måle- og styresystemer

3b	kunne bruke og forstå forskjellige typer mikrokontrollere i måle- og styresystemer

3c	kjenne til bruken av ulike typer digitale signalprosessorer 

3d	kunne bruke programmeringsverktøy for mikrokontrollere til å lage enkle programmer for måling og styring

3e	kunne gjøre rede for bruken av hjelpekretser som gir sikker drift av mikroprosessorsystemer

3f	kjenne til forskjellige typer av alfanumeriske og grafiske display og til hvordan disse kommuniserer med mikroprosessorer


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om ulike former for signalbehandling og kunne vurdere bruk av signalbehandlingsmetoder

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne forklare de mest vanlige prinsipper for omforming av fysiske størrelser til elektriske signal 

4b	kunne forklare ulike prinsipper for omforming av signaler fra en signalform til en annen

4c	kunne gjøre rede for hvordan støy kan dempes ved forsterking av små signalstørrelser fra følere og antenner

4d	kunne gi eksempler på kretsløsninger som brukes til å overføre signaler mellom ulike typer overføringsmedia

4e	kunne velge metode for omforming av analoge signaler til digital form og omforming av digitale signaler til analog form ut fra gitte krav og spesifikasjoner

4f	kunne bruke datamaskinen og aktuell programvare til innsamling av måledata og behandling av disse


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om elektronikkproduksjon og om hvordan et produkts dokumentasjon er bygd opp. De skal kunne lage prototyper i henhold dokumentasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kjenne til prinsippene som automatisk produksjonsutstyr til montasje av hull- og overflatemonterte komponenter arbeider etter

5b	ha kunnskaper om ulike krav og normer som gjelder for kretskort

5c	ha kunnskaper om hvilke krav og normer som gjelder for lodding og montering av elektroniske komponenter og utstyr

5d	kunne vite hvordan kabeltilvirking og kontaktering utføres etter gjeldende krav og normer

5e	kunne gjøre rede for strukturen i oppbyggingen av dokumentasjon for et sammensatt produkt

5f	kunne bygge prototyper i henhold til dokumentasjon og kunne vurdere produktets produserbarhet

5g	kunne bruke programmeringsverktøy for kretsutlegg




2.4.2	Dataanlegg


Mål 1
Studentene skal kunne installere aktuelle operativsystemer og programvare i datamaskiner. De skal kunne feilsøke på og vedlikeholde datamaskiner og tilhørende periferiutstyr og kunne gi nødvendig brukerstøtte

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare et operativsystems oppgave

1b	kunne installere og oppgradere et operativsystem

1c	kunne installere drivere, oppstartingsfiler og konfigureringsfiler

1d	kunne bruke systemkommandoer og lage kommandofiler

1e	kunne installere aktuelle typer lagringsmedia

1f	kunne installere grafikkort og andre aktuelle tilleggskort

1g	kunne installere nye program og kunne tilpasse disse mot aktuelle brukere

1h	kunne gi brukerstøtte i form av muntlig og skriftlig veiledning på standard programpakker

1i	kunne bruke programmer og måleutstyr til feilsøking og feilanalyse på datautstyr

1j	kunne legge opp og følge rutiner for vedlikehold av periferiutstyr


Mål 2
Studentene skal kunne installere, sette i drift og vedlikeholde lokale datanett. Studentene skal ha kunnskaper om personvern og om hvilke etiske retningslinjer som må følges ved tilgang til andres data

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare strukturen på de mest brukte lokale datanett

2b	kunne installere og oppgradere nettoperativsystemer

2c	kunne installere og konfigurere nettverkskort

2d	kunne kople sammen datamaskiner og nødvendig utstyr i et lokalnett

2e	kunne installere brukerprogramvare i et lokalnett og kunne tilpasse programvaren til aktuelle brukere

2f	kunne lage gode rutiner for sikring av data, brukerrettigheter og passord

2g	kjenne de krav som stilles til elektronisk lagring av personopplysninger

2h	kunne følge de etiske retningslinjer som gjelder for innsyn i andres data


Mål 3
Studentene skal ha nødvendige kunnskaper for å kunne kople brukere opp mot eksterne nett og gi veiledning og hjelp til disse. De skal kunne vedlikeholde virksomhetens egeninformasjon i et eksternt nett

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne installere nødvendig programvare og kunne klargjøre nødvendig utstyr for oppkopling mot eksterne datanett

3b	kjenne til metoder som hindrer utilsiktet tapping av data og kunne lage gode prosedyrer på sikring av egne data

3c	kunne veilede brukere i informasjonshåndtering på eksterne datanett

3d	kunne vedlikeholde virksomhetens egen informasjon i et eksternnett



2.4.3	Telesystemer


Mål 1
Studentene skal kjenne den grunnleggende teorien for omforming og behandling av elektroniske signaler

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til prinsippene for Fourieranalyse av et periodisk signal

1b	kunne foreta Fourieranalyse av enkle periodiske signal

1c	kjenne til hvordan signalet kan påvirkes av overføringskanalens båndbredde, fasegang og amplituderespons

1d	kjenne til hensikten med og bruken av veiekurver

1e	kunne forklare ulike prinsipper for modulasjon av et signal


Mål 2
Studentene skal kjenne til prinsippene som gjelder for overføring av elektroniske signaler og kunne utføre enkle beregninger av signaler og kunne måle signaler på transmisjonslinjer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til hvordan et sinusformet signal brer seg utover en transmisjonslinje

2b	kunne gjengi og bruke begrep som anskueliggjør et signals utbredelse over en transmisjonslinje

2c	kjenne til de hvordan elektromagnetiske bølger overføres fra en senderantenne til en mottakerantenne

2d	kunne forklare og måle karakteristiske egenskaper ved enkle antennesystemer

2e	kunne forklare oppbygningen av et fiberoptisk system og kunne gjengi karakteristiske egenskaper til hovedkomponentene i systemet

2f	kunne gjøre rede for egenskapene til en fiberoptisk linje og kunne gjøre enkle beregninger for slike linjer

2g	kunne måle karakteristiske egenskaper ved vanlige kabler og fiberoptiske kabler

2h	kunne bruke et Smith-diagram til beregning av impedanstilpasning, standbølger og refleksjoner


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om hvordan støy og andre forstyrrelser påvirker en transmisjonskanals utnyttelse og kvalitet

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til de grunnleggende begrepene innen informasjonsteori

3b	kjenne til sammenhengen mellom en transmisjonskanals kanalkapasitet, båndbredde og støyeffekt

3c	kjenne til vanlige støykilder og årsaker til forvrengning av et signal

3d	kunne utføre beregninger av signal til støyforhold og kunne sette opp et dempningsregnskap

3e	kjenne til hvordan dempnings- og fasekorreksjon utføres


Mål 4
Studentene skal kjenne arkitekturen til de vanligste telesystemer og kunne forklare hensikten med og virkemåten til de enkelte blokkene i et slikt system. De skal kunne prosjektere, kople opp og sette i drift brukerinstallasjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kjenne til oppbygningen av et bærefrekvenssystem

4b	kunne gjøre rede for signalgangen i et PCM-system ut fra en blokkskjematisk fremstilling av systemet

4c	kjenne til oppbygningen og tjenestetilbudet til de offentlige telenett og kunne gjøre rede for funksjonene til vanlig teleteknisk brukerutstyr

4d	kunne vurdere et telesystems egenskaper med hensyn til overføring av lyd, bilde og måledata

4e	kunne prosjektere, mengdeberegne og kalkulere et tele-/dataanlegg 

4f	kople opp, installere og sette i drift bedriftsinterne nett for analog og digital telefoni


2.5	Fordypningsområde automatisering



2.5.1	Energiteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne lede arbeid med pneumatiske komponenter og systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive virkemåten til pneumatiske komponenter

1b	kunne beskrive bruksområdet for pneumatikk og kunne forklare fordelene og ulempene ved valg av pneumatiske komponenter og systemer

1c	kunne planlegge og gjennomføre arbeid med å tilpasse, installere, igangsette og vedlikeholde pneumatiske komponenter og systemer


Mål 2
Studentene skal kunne lede arbeid med hydrauliske komponenter og systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beskrive virkemåten til hydrauliske komponenter

2b	kunne beskrive bruken av hydraulikk og kunne gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av hydrauliske komponenter og anlegg

2c	kunne planlegge og gjennomføre arbeid med å tilpasse, installere, igangsette og vedlikeholde hydrauliske komponenter og systemer


Mål 3
Studentene skal kunne lede arbeid med ulike typer reguleringsventiler

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive virkemåten til reguleringsventiler og aktuatorer


3b	kunne beskrive bruksområdet for reguleringsventiler og kunne forklare fordeler og ulemper ved valg av reguleringsventiler og aktuatorer

3c	kunne planlegge, beregne og gjennomføre arbeid med reguleringsventiler og aktuatorer


Mål 4
Studentene skal kunne lede arbeid med ulike typer elektriske motorer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	forklare virkemåten til ulike elektriske motorer og tilhørende komponenter

4b	kunne gjøre rede for ulike typer av hastighet og momentkontroll av motorer, avhengig av systemet disse inngår i

4c	kunne velge riktig type elektrisk motor

4d	kunne planlegge og gjennomføre arbeid med å tilpasse, installere, sette i drift og vedlikeholde elektriske motorer og komponenter tilknyttet disse

4e	ha kjennskap til gjeldende normer og forskrifter for elektriske installasjoner


Mål 5
Studentene skal kjenne til samspillet mellom de ulike energitekniske komponentene og til forhold av betydning for sikkerheten

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kjenne til ulike tilknytningsmuligheter mellom komponenter fra de ulike energiteknikk familiene

5b	kunne gjøre rede for valg av energikomponenter ved oppbygging av et system

5c	kunne velge korrekt vern ut fra nettsystem og  kortslutningsytelse

5d	kunne følge gjeldende normer og forskrifter, kunne vurdere risiko og kunne iverksette tiltak for å forhindre skader ved arbeid på ulike typer energikomponenter



Mål 6
Studentene skal ha kjennskap til grunnleggende teorier om systematisk vedlikehold og kunne bruke disse på  enkle prosesser og anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for levetidskostnadsbegrepet

6b	kunne gjøre rede for korrektivt vedlikehold, preventivt vedlikehold og tilstandskontroll

6c	kunne utarbeide vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategier og vedlikeholdsplaner med sikte på å oppnå forbedringer i forhold til optimal tilgjengelighet for produksjonsutstyret.



2.5.2	Instrumentering og måleteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne bruke måleelementer og instrumenter for ulike prosesser

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke fysikk som forklaringsverktøy i instrumentering og måleteknikk

1b	kunne forklare og regne på størrelser innen varmelære, mekanikk, elektriske og magnetiske felt

1c	gjøre rede for de vanligste metodene for måling av nivå, trykk, temperatur, posisjon, flyt (flow), vekt, pH, gass, lys og “av/på” -komponenter


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere, velge ut og kunne bruke aktuelle måleverdiomformere mot ulike signalstandarder

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare virkemåten til aktuelle måleverdiomformere med vekt på funksjon

2b	kjenne til aktuelle signalstandarder og de krav disse stiller til måleverdiomformere

2c	kunne tilpasse og forstå helheten i en måleteknisk sløyfe

2d	kjenne til ulike måter å benytte måletekniske sløyfer i automatiserte anlegg og kunne velge riktig sløyfe til det enkelte anlegg

2e	kunne gjøre rede for hvordan nøyaktighet til utstyret blir påvirket av miljø og hvordan sannsynligheten for flere feil påvirker instrumentene


Mål 3
Studentene skal kunne bruke måletekniske komponenter i systemer for ulike formål i automatiserte anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bruke måletekniske komponenter for presentasjon, datainnsamling og lagring

3b	kunne bruke måletekniske komponenter i styre- og reguleringssystemer

3c	kunne bruke måletekniske komponenter i alarm- og overvåkningssystemer

3d	kunne kalibrere måleteknisk utstyr


Mål 4
Studentene skal kunne prosjektere, kalkulere og dokumentere måletekniske komponenter og systemer i henhold til gjeldende normer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne prosjektere og kalkulere et enkelt måleteknisk anlegg, kunne utarbeide dokumentasjon og kunne følge gjeldende normer

4b	kunne lage, endre og benytte ulike typer prosessdiagrammer

4c	kjenne normer og forskrifter for arbeid i eksplosjonsfarlig område




2.5.3	Styring


Mål 1
Studentene skal kunne bruke ulike styringsmetoder for automatiserte anlegg 

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne velge styresystem basert på den energiteknikk som skal brukes

1b	kjenne til de begrensningene ulike styresystemer har

1c	kunne kombinere energitekniske komponenter med ulike typer styresystemer ut fra tekniske og sikkerhetsmessige krav


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om programmerbare styresystemer og om programmering og dokumentasjon  av kombinatoriske og sekvensielle styringer 

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forstå og gjennomføre oppkopling av programmerbare styringer med både analoge og digitale signaler

2b	kunne lage, strukturere og dokumentere programmer for programmerbare styringer 

2c	kunne følge gjeldende normer for dokumentasjon av programmerbare anlegg


Mål 3
Studentene skal ha gode kunnskaper om ulike typer grensesnitt mellom styresystem og inn- og utgangssignaler (I/O)

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere, velge og bruke grensesnitt mot analoge  og digitale I/O

3b	kunne vurdere, velge og bruke grensesnitt mot spesielle I/O




2.5.4	Reguleringsteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne bruke generell reguleringsteknikk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne fremstille et reguleringssystem blokkskjematisk, og kunne gjøre rede for og forenkle blokkene i en slik skjematisk fremstilling

1b	kunne beskrive P-, I- og D-parametrene i en regulator og deres betydning for regulatorens egenskaper og funksjonalitet

1c	kunne gjøre rede for hvordan de forskjellige egenskapene i en regulator utnyttes i prosesser med ulike karakteristikker

1d	kunne gjøre rede for grunnleggende reguleringstekniske begreper som nøyaktighet, hurtighet og stabilitet

1e	ha kunnskaper om matematiske begreper som er nødvendige for å kunne analysere enkle reguleringstekniske problemer i tidsplan og s-plan

1f	kunne forklare den teoretiske løsningen av enkle reguleringstekniske problem

1g	kunne bruke databaserte verktøy for å beregne, simulere og utprøve reguleringseksempler


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om de vanligste regulatorkoplingene og innstillingsmetodikkene for reguleringssystemer, og kunne stille inn ulike regulatortyper som benyttes i ulike bransjer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for forskjellen på en foroverkoplet og en bakoverkoplet regulator

2b	kunne forklare hva som menes med regulatorer koplet i kaskade, og hva som menes med en splitrange-kopling

2c	kunne beskrive innholdet i begreper som adaptiv og parameterstyrt regulering

2d	kunne gjøre rede for og kunne bruke praktiske metoder for innstilling av P-, I- og D-parametre

2e	kunne kople opp og betjene ulike regulatorer i forhold til parametrisering og innstilling og kunne bruke tilleggsfunksjoner i forhold til teknisk dokumentasjon

2f	kunne utnytte reguleringteknisk utstyr for å oppnå rett kvalitet på produktene og for å sikre et godt indre og ytre miljø



2.5.5 	Operatørstøttesystemer


Mål 1
Studentene skal kunne bruke konvensjonelle betjeningstavler og lokale paneler i ulike bransjer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare ulike prinsipper og begrunnelser som gjelder for valg av sentraliserte og distribuerte operatørstøttesystemer i prosesskontroll og -overvåking

1b	kunne dokumentere og kople opp konvensjonelle operatørstøttesystemer knyttet til prosessen

1c	kunne dokumentere og kople opp konvensjonelle operatørstøttesystemer som presenterer prosessverdier og alarmmeldinger for operatøren

1d	kunne prosjektere, dokumentere og kalkulere  konvensjonelle operatørstøttesystemer


Mål 2
Studentene skal kjenne til muligheter og begrensninger ved databaserte operatørstøttesystemer og kunne konfigurere og igangsette slike systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til grunnleggende teorier og prinsipper om menneske/maskin-kommunikasjon og kunne utvikle gode brukergrensesnitt

2b	kunne bruke ulike metoder for sammenkopling mellom styresystemer og databaserte operatørstøttesystemer

2c	kunne konfigurere et anlegg hvor prosessverdier og tilstander animeres grafisk og kunne foreta endringer og oppgraderinger i aktuelle tabeller og databaser

2d	kunne bruke de vanligste metodene for presentasjon av feilmeldinger og alarmhåndtering i databaserte operatørstøttesystemer

2e	kunne veilede operatører slik at en oppnår best mulig utnyttelse av systemet
	
2f	kunne følge aktuelle normer for operatørstøttesystemer

2g     kunne følge gjeldende normer for datasikkerhet og personvern
	
2.6 	Fordypningsområde datateknikk



2.6.1 	Programmering


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om hvordan datamaskiner kan brukes for å løse oppgaver ved strukturert programmering i høynivåspråk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke objektorienterte høynivåspråk

1b 	ha kunnskaper om de grunnleggende elementene som finnes i høynivåspråk

1c	kunne kalle opp andre rutiner fra programmet og kunne overføre nødvendige parametre i begge retninger

1d	kunne vurdere hvilket grensesnitt som gir best brukervennlighet

1e	kunne programmere slik at behovet for dokumentasjon blir ivaretatt


Mål 2
Studentene skal ha kunnskap om hvordan man bruker datastrukturer i programmering og databasesystem

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha kjennskap til grunnleggende databaseteori og kunne planlegge, konstruere og administrere en databaseapplikasjon

2b 	kunne beskrive datamengder

2c	kunne bruke objekter for lagring og gjenfinning av data

2d	kjenne til søkings- og sorteringsmetoder



Mål 3
Studentene skal kjenne til sanntids operativsystem

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne programmere et I/O-system i sann tid

3b	kunne programmere, kople opp og utprøve et system basert på sanntidsstyring


Mål 4
Studentene skal kunne programmere og vedlikeholde globale og lokale nettløsninger og kjenne til de mest brukte protokoller og programmeringsspråk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne bruke grafisk programvare til presentasjon

4b	kunne bruke utstyr og bildebehandlingsprogram for å lage gode grafiske grensesnitt

4c	kunne lage programmer for interaktiv bruk av nett

4d	kunne bruke programmeringsverktøy til å lage programmer som skal brukes i et globalt nettmiljø



2.4.2	Maskinvare og operativsystemer


Mål 1
Studentene skal ha innsikt i hvordan de ulike enhetene i en moderne datamaskin fungerer og spiller sammen og ha kjennskap til om hvordan denne er bygd opp. De skal kunne vedlikeholde datamaskiner og tilhørende periferiutstyr

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til oppbygningen og funksjonen til ulike datamaskinarkitekturer

1b	kjenne til funksjonen til aktuelle mikroprosessorer

1c	kjenne til virkemåte og egenskaper til aktuelle bussystemer og hva som særtegner de ulike typene

1d	kunne gjøre rede for hvordan ulike lagringsmedier er bygd opp og fungerer og 	hvordan datamaskinen kommuniserer med disse
1e	kjenne oppbygning og virkemåte til utstyr som formidler lyd og bilde 

1f	kjenne til oppbygning og virkemåte til aktuelle utskriftsmedia

1g	kunne utføre service og vedlikehold på datamaskiner og periferienheter


Mål 2
Studentene skal ha kjennskap til funksjonen og oppbygningen til ulike operativsystemer. De skal ha kjennskap til hvordan en installerer og bruker brukerprogrammer og kunne gi brukerstøtte på disse

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne til oppbygning og virkemåten til et operativsystem og kunne gjøre rede for egenskapene til forskjellige operativsystemer

2b	kunne installere drivere og nye programmoduler i et operativsystem

2c	kunne installere og konfigurere operativsystemet for optimal ytelse avhengig av behov



2.4.3 Nettverk


Mål 1
Studentene skal kjenne til de ulike typene nettverk og til hvordan de er bygd opp og fungerer. De skal ha god innsikt i hvordan de enkelte enhetene i et nettverk fungerer sammen. Studentene skal med denne kunnskapen kunne bygge opp og drive et nettverk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til oppbygningen av de forskjellige nettverkstyper
1b	kjenne de forskjellige bruksområdene
1c	kunne lese og bruke dokumentasjon
1d	kunne foreta feilsøking og feilretting
1e	kjenne de enkelte komponentenes virkemåte og funksjon i nettet


1f	kunne installere, tilpasse og oppgradere nettverksoperativsystemer

1g	kjenne til protokoller, beskrive disse og kunne benytte dem på riktig måte

1h	kunne prosjektere, mengdeberegne og kalkulere system med programvare, maskiner og nettverk


Mål 2
Studentene skal kjenne til lover og regler som gjelder for informasjonsbehandling i interne og eksterne nettverk. De skal kjenne til rutiner for å ivareta sikkerheten både når det gjelder tap av data og forsøk på ulovlig tilgang

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne nasjonale og internasjonale lover og regler for informasjonsbehandling i nettverk

2b	kjenne til og kunne sette i verk rutiner for sikring mot tap av data

2c	kjenne til og kunne sette i verk rutiner for sikring mot ulovlig tilgang til data

2d	kunne drøfte og følge etiske normer for innhenting, utveksling og behandling av informasjon



2.4.4. Brukersystemer

Mål 1
Studentene skal kunne installere, forestå drift, gi brukerstøtte og tilpasse aktuelle program og systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne utvikle strategier og prosedyrer ved nyanskaffelse og oppdatering av maskin- og programvare og kunne foreta økonomiske betraktninger rundt dette

1b	kunne bygge opp brukerstøtte for nettverket og for de funksjoner det omfatter

1c	kunne utforme en strategi for systematisk brukerstøtte

1d	kunne installere og bruke applikasjonsprogramvare og utføre brukertilpasning

1e	kunne gi service og brukerveiledning slik at brukeren blir i stand til å utnytte program og system på best mulig måte

1f	kunne sikre data og beskytte mot virusangrep
Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere studentene, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt studentene er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle studentene
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse studentene har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er studentenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studentene fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og linjefag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Målene i læreplanen tilfredsstiller teorien til installasjonsprøven.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i teknisk fagskole, linje for elektro

Felles allmenne fag


Totalt antall timer
Norsk
373 timer x 2/3
248*
Engelsk
37 timer x 2/3
25*
Nyere historie
150 timer x 2/3
100* 
Matematikk
75 timer x 2/3
50*
Naturfag
112 timer x 2/3
75*



Fellesfag


Økonomi

112
Ledelse

112
Markedsføringsledelse

76



Linjefag


Felles linjefag

543
Fordypningsfag

977






Valgfag

300



Til sammen

2618



*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltstudenter som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


1.2	Moduler i teknisk fagskole, linje for elektro

Felles linjefag
Moduler
Totalt antall timer



Elektroteknikk
Modul 1: Mål 1 og 2
35

Modul 2: Mål 3 og 4
77
Matematikk
Modul 1: Mål 1 og 2
35

Modul 2: Mål 3 og 4
35

Modul 3: Mål 5
24
Datakommunikasjon
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75
Elektroniske systemer
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
112
Tegninger og
dokumentasjon
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
75
Industriell måteteknikk
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75


543
Fordypningsområde elkraft


Energiproduksjon og  -distribusjon 
Modul 1: Mål 1 og 2
50

Modul 2: Mål 3, 4 og 5
137
Elektriske maskiner og omformere
Modul 1: Mål 1
35

Modul 2: Mål 2
35

Modul 3: Mål 3
70

Modul 4: Mål 4
37

Modul 5: Mål 5
70
Automatiserte anlegg
Modul 1: Mål 1 og 3
84

Modul 2: Mål 2
70
Prosjektering av elektriske anlegg
Modul 1: Mål 1, 5 og 6
130

Modul 2: Mål 2
50

Modul 3: Mål 3
50

Modul 4: Mål 4 
70
Mekanikk og fysikk
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
89


977
Fordypningsområde elektronikk


Elektronikk
Modul 1: Mål 1
87

Modul 2: Mål 2
85

Modul 3: Mål 3
85

Modul 4: Mål 4
75

Modul 5: Mål 5
75
IT-anlegg
Modul 1: Mål 1
126

Modul 2: Mål 2
125

Modul 3: Mål 3
75


Telesystemer
Modul 1: Mål 1 og 2
122

Modul 2: Mål 3 og 4
122


977
Fordypningsområde datateknikk


Programmering
Modul 1: Mål 1 og 2
120

Modul 2: Mål 3 og 4
120
Maskinvare og operativ- systemer
Modul 1: Mål 1
 Modul 2: Mål 2
152
152
Nettverk
Modul 1: Mål 1
228

Modul 2: Mål 2
76
Brukersystemer
Modul 1: Mål 1
129


977
Fordypningområde automatisering


Energitekniske komponenter
Modul 1: Mål 1 
37

Modul 2: Mål 2
37

Modul 3: Mål 3 
37

Modul 4: Mål 4 
74

Modul 5: Mål 5 
37

Modul 6: Mål 6 
74
Instrumentering og måleteknikk
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
111

Modul 2: Mål 4 
74
Styring
Modul 1: Mål 1 
37

Modul 2: Mål 2 og 3
111
Reguleringsteknikk
Modul 1: Mål 1 
163

Modul 2: Mål 2 
74
Operatørstøttesystemer
Modul 1: Mål 1 
24

Modul 2: Mål 2 
87


977


Vedlegg 2


Vurdering i teknisk fagskole, linje for elektro



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamensordning og eksamensform i teknisk fagskole, linje for elektro:

Felles allmenne fag:	Norsk: Alle studenter skal opp til eksamen i norsk hovedmål skriftlig og norsk sidemål skriftlig. Oppgavene utarbeides sentralt med sentral sensur. Studentene kan i tillegg trekkes ut til lokal muntlig eksamen i norsk.
	Matematikk: Studentene kan trekkes ut til eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Engelsk: Studentene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Naturfag: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen med eksperimentelt innslag etter sentrale retningslinjer.
		Nyere historie: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig 	eksamen etter sentrale retningslinjer.
	

Fellesfag:	Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse: Alle studenter skal opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen der alle tre fagene inngår.

	Eksamensoppgavene for en slik tverrfaglig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur.



Linjefag:	Studentene skal trekkes ut til minst ett felles linjefag. Eksamensform: Skriftlig. 
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Fordypningsfag:	Alle studenter skal gjennomføre en tverrfaglig prosjekteksamen hvor fordypningsfagene inngår. Eksamensform: Skriftlig og muntlig.

Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.



