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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• visa förståelse för funktion och användning av halvledarkomponenter.
• visa förståelse för funktionen hos de vanligaste typerna av omriktare.
• visa förståelse för egenskaperna hos halvledarkomponenter och uppkomsten av 

förluster i en omriktare.
• förklara principen för styrning av en omriktare.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa färdighet och förmåga att:
• förklara funktionen hos en omriktare.
• beräkna förluster hos en omriktare.
• beräkna driftstorheter hos omriktare i stationär drift.
• analysera en omriktare med hjälp av datorbaserade simuleringsverktyg.
• presentera ett arbete skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomförd kurs kunna:
• argumentera för val av omriktartopologi och halvledarkomponenter för en given 

tillämpning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
RLT200-Reglerteknik och
SST200-Sensorteknik och
EKL101-Elkretsanalys I, likström och
EKV202-Elkretsanalys II, växelström och
EKV203-Elkretsanalys III, trefas och
EMA102-Elmaskiner eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig tentamen. Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Projektuppgift med 
muntlig och skriftlig redovisning i grupp.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: KRO400

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

Delar av kursen kan ges på engelska.

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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KURSENS INNEHÅLL
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Halvledarkomponenter som dioder, tyristorer samt transistorer.
Ostyrda och styrda självkommuterade omriktare: topologi, styrning av tändvinkel och 
principer för glättning.
Likströmsomriktare: topologi, styrning, påverkan av val av switchfrekvens och induktans/
kapacitans.
Enfas och trefas spänningsstyva omriktare: topologi, pulsbreddsmodulering, vektorstyrning.
Förlustberäkningar för omriktare, utvärdering av olika typer a transistorer.
Tillämpningar av kraftelektronik inkluderat drivsystem samt omriktare kopplade till nätet, 
tex HVDC.
Simulering av omriktarna, inklusive demonstration av omriktarnas funktion och påverkan av 
styrning och val av parametrar.
Modellering av ett system innehållande en omriktare samt validering av modellen mot 
uppmätta värden.
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