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Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs:
• kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos analoga elektronikkretsar
• kunna konstruera och dimensionera enkla analoga elektronikkretsar
• kunna ställa upp modeller för komponenter och enkla kopplingar
• kunna mäta på enkla analoga kretsar
• kunna beskriva digitala kretsar med Boolsk algebra
• kunna minimera Boolska uttryck
• kunna konstruera digitala kombinatoriska kretsar
• ha kännedom om digitala sekvenskretsar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
IDF200-Integraler och differentialekvationer och
 EKV201-Elkretsanalys II, växelström eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen samt laborationer i grupp. Tidplan för samtliga 
bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning fastställs skriftligt av 
examinator och delges studenterna genom KursPM.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, 3, 4 och 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 
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: ELK201

Elektronik, 7,5 hp
Electronics, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen innefattar både analog och digital elektronik.
Analog elektronik: Signaler, analoga och diskreta i tid och amplitud.
Halvledarkomponenter (dioden, zenerdioden, bipolartransistorn, fälteffekttransistorn).
Tillämpningar med dioder. Förstärkarsteg, gemensam emitterkoppling, gemensam
kollektorkoppling, arbetspunkt. Småsignalmodeller av förstärkarsteg. Spänningsstabilisering.
Operationsförstärkare med tillämpningar. Bode-diagram.
Digital elektronik: Binära talsystemet. Switchnät, digitala grindar, grundläggnade Boolsk
algebra, sanningstabeller, Karnaugh-diagram. Logiska byggblock, ex. multiplexer och
adderare. Kretsteknologier. Vippor och latchar. Enkla exempel på sekvenskretsar.
Tillståndsdiagram.
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