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Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• förklara kondensatorns, spolens och resistorns frekvensegenskaper
• analysera växelströmskretsar
• förstå skillnaden mellan modell och verkligt beteende hos elektriska komponenter
• redogöra översiktligt för den globala och svenska energitillförseln och 

energianvändningen
• beskriva elproduktionsanläggningar och deras miljöpåverkan
• visa grundläggande kunskaper om projektplanering
• visa förmåga att skriva en akademisk rapport och muntligt presentera ett 

projektarbete
• visa förmåga att ge konstruktiv kritik på andras rapport och presentation.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ELL100-Elkretsanalys I, likström och
 ALT100-Algebra och trigonometri eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Elkretsteori: Skriftlig individuell salstentamen samt laborationer i grupp.
Elproduktionsanläggningar: Skriftlig projektplan i grupp, skriftlig och muntlig rapportering 
av projekt i grupp samt skriftlig och muntlig opponering i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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KURSENS INNEHÅLL
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Analysis of Electric Circuits II, Alternating Current, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Elkretsteori 5,2 hp (U/3/4/5): Växelströmsförlopp. Impedans. Frekvensegenskaper hos 
komponenter. Fasvridning. Visardiagram. Komplexa metoden. Resonans. Aktiv, reaktiv och 
skenbar effekt.
Elkretslaborationer 0,3 hp (U/G): Förberedelse och utförande av laborationer: fasvridning, 
mätningar i växelströmskrets, serieresonans.
Elproduktionsanläggningar 2 hp (U/G): Grundläggande projektmetodik och 
opponeringsteknik. Energitillförsel, energianvändning och elproduktion i både globalt och 
svenskt perspektiv. Elproduktionsanläggningar. Elproduktionens påverkan på miljön. 
Kursdelen ges i projektform, redovisas skriftligt i akademisk rapport och muntligt i 
seminarieform.
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