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Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs:
• kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos elektriska komponenter
• visa kunskap om grundläggande elsäkerhet
• visa förståelse för skillnad mellan modell och verklighet hos komponenter
• visa förmåga till analys av likströmskretsar
• visa färdighet och förmåga att använda de vanligaste elektriska mätinstrumenten
• visa ett ingenjörsmässigt förhållningssätt
• kunna använda presentationsverktyg och uttrycka sig skriftligt i form av teknisk 

rapport
• kunna ge konstruktiv kritik på andras skriftliga arbete.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Elkretsteori: Skriftlig individuell salstentamen samt laborationer i grupp.
Ingenjörsmetodik: Laborationer i grupp, muntlig redovisning i grupp, aktivt deltagande i 
seminarier, individuell skriftlig rapport samt individuell skriftlig respons på rapport.

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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Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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Elektroteknik
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: ELL100

Elkretsanalys I, likström, 7,5 hp
Analysis of Electric Circuits I, Direct Current, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Elkretsteori 5,5 hp (U/3/4/5): Elektriska komponenter och kretsar, komponentmodeller. 
Tvåpoler, Ohms och Kirchhoffs lagar, metoder för analys av serie- och parallellkretsar, sling- 
och nodanalys samt superponering. Tvåpolsatsen. Effektberäkningar. Mättekniska 
grundbegrepp.
Elkretslaborationer 0,5 hp (U/G): Risker med el och säkerhetsföreskrifter för ellaboratorier. 
Förberedelse och utförande av laborationer: mätning av ström, spänning och resistans i 
likströmskretsar, grundläggande oscilloskophandhavande.
Ingenjörsmetodik 1,5 hp (U/G): Ingenjörsmässigt förhållningssätt. Laboration kring 
grundläggande begrepp inom energiomvandling. Presentationsteknik. Muntlig presentation 
och diskussion i seminarieform. Informationssökning och akademiskt skrivande. Skriftlig 
rapport.
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