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Elmaskiner och omriktare, 7,5 hp
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Kursens mål
Studenten skall kunna:
• redogöra för grundläggande fysikaliska principer för roterande elektriska maskiner
• beskriva viktiga egenskaper hos elektriska maskiner i stationär drift
• redogöra för funktionen hos de vanligaste typerna av omriktare och deras påverkan 

på andra delar av ett elektriskt system
• beskriva uppbyggnad av och driftegenskaper hos elektriska drivsystem
• beräkna viktiga driftstorheter hos elektriska maskiner
• genomföra informationssökning
• presentera ett arbete muntligt med stöd av datorbaserade presentationshjälpmedel.

Behörighetskrav
Minst 60 hp inom ämnet elektroteknik varav kurserna RTB301 Reglerteknik 7.5 hp samt 
TEB310 Transformatorer och elnät 7.5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen, laborationer i grupp samt projektuppgift med muntlig 
redovisning i grupp.

Kursens innehåll
Elmaskiner, omriktare och drivsystem 6,5 hp (U/3/4/5): Elektriska drivsystem, 
elektromekanisk energiomvandling, roterande elmaskiners allmänna uppbyggnad och 
funktion, likströmsmaskiner, asynkron- och synkronmaskiner. Dioder, tyristorer samt tänd- 
och släckbara strömventiler. Ostyrda och styrda nätkommuterade strömriktare, 
självkommuterade omriktare. Nätåterverkan. Lik- och växelströms drivsystem: uppbyggnad 
och styrprinciper.
Elmotorsystem 0,5 hp (U/G): Elmotorskydd. Installation och underhåll av drivsystem. Små 
elmotorer. Kursdelen ges i projektform, redovisas i seminarium.
Laborationer 0,5 hp (U/G): Förberedelse och utförande av laborationer: elmaskiner, 
likriktare, frekvensomriktare.

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

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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