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ESSF15 – Elenergiteknik 
 

Kursprogram  
 

Inledning 
Mycket av det vi idag förknippar med begreppet välfärd förutsätter att vi använder stora 
mängder energi i olika former, inte minst elektrisk energi. Hur denna energi utvinns ur 
andra energislag, överförs till konsumenten och används är avgörande för 
välfärdsutvecklingen, miljön och har även politiska implikationer. Nära 1 miljard 
människor har ännu inte tillgång till el. Samtidigt har el en central plats i omställningen till 
ett hållbart samhälle – ökad elanvändning kan minska den totala energianvändningen! 
Denna kurs introducerar många aspekter av ämnet, ger dig som inte läser vidare inom 
området en god allmänbildning och utgör samtidigt en grund för fortsatta studier i 
produktion, överföring och användning av elektrisk energi. Kursens mål anges nedan. 

Kunskapsmål  
För att godkännas på kursen ska du: 

• kunna använda begreppen energi och effekt generellt, elektriska energislag speciellt 

• kunna beskriva metoder för generering, överföring och användning av elektrisk 
energi och deras egenskaper.  

• kunna förklara och använda modellering och analys av ett antal olika elektriska 
energisystems dynamiska egenskaper. 

Färdighetsmål  
För att godkännas på kursen ska du: 

• kunna informera om och beskriva ämnet på ett nyanserat sätt. 

• kunna relatera storleksordningar vad gäller olika former av energianvändning. 

• kunna beskriva modellbyggnad och analys på industriella elektrotekniska problem. 

Attitydmål  
För att godkännas på kursen ska du: 

• visa insikt i elenergins möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter. 

Undervisningstillfällen 
Kursen bygger på 12 föreläsningar, 13 övningar och 2 laborationer med 
förberedelseuppgifter. Övningstillfällena används till uppgifter från tidigare duggor och 
tentamina. Två av övningarna hålls i datorsal med Matlab/Simulink och utgör 
förberedelse för laborationerna. 
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Examination 
Två duggor ges 17/2 kl 8.15 i MA 6 och 9/3 kl 8.15 i sal V:C. Skrivtiden är 90 minuter 
och följs av genomgång av lösningar och svar.  

Skriftlig sluttentamen äger rum den 16/3 kl 14.00-19.00 i MA:8. 

För godkänd kurs fordras fullgjorda laborationer. Dessutom krävs antingen 

I) godkända duggor, vilka ger betyget 3, eller 

II) godkänd sluttentamen, vilken ger betyget 3, 4 eller 5. 

Duggorna kan bara skrivas en gång då man går kursen. Om man missar en dugga 
måste man klara sluttentamen. Samtidigt ger varje godkänd dugga 5 poäng tillgodo vid 
sluttentamen, där maximal poäng är 60 och 30 behövs för godkänt. 

Tillåtna hjälpmedel vid både duggorna och sluttentamen är miniräknare, läroboken och 
nya texter om Elmaskiner/Kraftelektronik samt en formelsamling av typen TeFyMa, eller 
en egen enligt instruktioner på hemsidan. 

Lässchema 
Kursen läses under läsperiod 3 med föreläsningar och övningar varje vecka. 
Föreläsningar hålls på förmiddagarna måndag och tisdag, medan laborationer ligger på 
onsdag eftermiddag, samt torsdag och fredag för- och eftermiddag. Aktuellt schema:  

https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/ri60566800000YQQ65Z6587007y5Y5113g66g7
X6Y65ZQ076nZ0QQ05.ics  

Kursen är indelad i två avdelningar som examineras på respektive dugga: 

G Generering och överföring. Hur elmaskiner fungerar och hur det elektriska kraftsystemet 
är uppbyggt och drivs, vilken teknik som används, hur trefassystemet används för att 
överföra effekt samt vilka balansvillkor som behöver vara uppfyllda. 

A Användning. Om den specifika teknik vi utnyttjar för vår dagliga användning av 
elektrisk energi med fokus på hög energieffektivitet och höga prestanda. Områden 
som behandlas särskilt är industri, transporter och byggnader. 

Föreläsningarna utnyttjas också för genomgång av duggor och inför tenta. Något 
oregelbundet hålls föreläsningarna i MA:3, MA:5, M:A och M:B och är fördelade över 
läsperioden enligt Tabell 1. 

Tabell 1  Föreläsningar och duggor  
I=Intro, G=Generering & överföring, A=Användning. 

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
4 G1/MA:5 G2/MA:3  G3/MA:5   
5 G4/MA:5 G5/MA:3    
6 G6/MA:3 G7/M:A    
7 A1/MA:5 A2/M:B    
8 Dugga1/MA 6     
9 Dugga1 åter +A3/MA:5     
10 A4/M:B A5/MA:5    
11 Dugga2/V:C  Dugga2 åter/E:1406   

https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/ri60566800000YQQ65Z6587007y5Y5113g66g7X6Y65ZQ076nZ0QQ05.ics
https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/ri60566800000YQQ65Z6587007y5Y5113g66g7X6Y65ZQ076nZ0QQ05.ics
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Övningarna används huvudsakligen för uppgifter från tidigare tentor och duggor.  

Uppgifterna är korta och lösningarna likaså. Lösningarna ser därför lätta ut, men kräver 
ändå viss metodik som enklast lärs in vid övningstillfällena. Svårighetsgraden stegras 
kontinuerligt så de första uppgifterna är inte representativa för resten. 

Övning 4 och 11 är datorövningar i M-husets datorsal Emma som ägnas åt 
förberedelseuppgifter för Lab 1 och 2. 

Tabell 2 Övnings- och laborationstillfällen 

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
4   Ö1/E:1144 Ö2/E:1123-4  
5 Ö3/E:1123-4 Ö4/M:Em1-3 Ö4/M:Em1-3   
6   

Ö5/E:1144-5 
Ö6/E:1144 

Lab 1 
Lab 1 
Lab 1 

Lab 1 
Lab 1 

7   
Ö7/E:1124-44 

Ö8/E:1144 
Lab 1 

Lab 1 
Lab 1 

 

8 Dugga1 Ö9/E:1124-44 Ö10/E:1124-44   
9 Ö11/M:Em 1-3  

Ö11/M:Em 1-3 
Ö12/E:1144 

Lab 2 
Lab 2 
Lab 2 

Lab 2 
Lab 2 

10   
Ö13/E:1124-44 

 
Lab 2 

Lab 2 
Lab 2 

 

11 Dugga2     

 

Laborationerna är obligatoriska och knutna till kursavsnitten G respektive A och går 
under läsveckorna 3-4 (Lab 1) respektive 6-7 (Lab 2). Anmälning till laborationerna sker 
med Doodle via länk som skickas till alla studenter.  Laborationerna hålls i IEA lab 7 
nära ingången till M-huset från parkeringen vid Ole Römers väg. För att få påbörja 
laborationen måste du kunna redovisa förberedelseuppgifterna. 

Förhinder för laboration anmäls till labbhandledare, se mobilnummer nedan. 

Kursmaterial 
Som kursbok används ”Elenergiteknik” som säljs av KFS.  Övrigt material som berör 
kursen inklusive en uppgiftsamling finns eller kommer att finnas att ladda ner från 
kursens hemsida http://www.iea.lth.se/et/  För att hämta kursmaterial behövs 
lösenord som meddelas på första föreläsningarna. 

Kontaktpersoner  
IEA-s kontorslokaler ligger på 2:a våningen i M-huset. Du når oss lättast på kontorstid. 

Föreläsare, kursansvar olof.samuelsson@iea.lth.se 046 - 222 75 04 
Laborationer, datorövningar johan.bjornstedt@iea.lth.se 0702 - 17 22 99 
Laborationer, /dator/övningar anton.karlsson@iea.lth.se 0730 - 36 98 72 
Övningar martin.lundberg@iea.lth.se  
Kursadministration studexp@iea.lth.se 046 - 222 92 90 

http://www.iea.lth.se/et/
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