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Kursprogram för: 
 Elektroteknikens grunder EIEF35 

 
Välkommen till kursen “Elektroteknikens grunder”, ETG. Tanken med denna kurs är att du som 
läser Maskinteknik eller Teknisk Design skall kunna bredda din kompetens och kunna hantera 
frågeställningar som hamnar i gränslandet till elektroteknikens olika delar. Exempel på sådant 
finner man ofta inom exempelvis energiteknik, fordonsteknik, maskinkonstruktion eller det 
kanske mest typiska området mekatronik. Ofta handlar det om att kunna samarbeta med andra 
specialister och förstå varandras språk och tankesätt. Inom industri och näringsliv står ju 
produkten och kundens krav i centrum och då finns inte någon möjlighet att dra skarpa gränser 
mellan olika discipliner som maskinteknik, elektroteknik eller datalogi utan man försöker skapa 
den interaktion som bäst löser problemen. Vi hoppas att denna kurs skall ge dig en god grund för 
att kunna lösa problem och/eller samarbeta med specialister inom elektroteknikens område.  
 
Allt kursmaterial finns tillgängligt i Canvas. Begränsad information finns även på kurshemsidan: 
www.iea.lth.se/etg 
 
 
Undervisning 
Kursen ges under läsperiod 1 och 2 och består av:  

 Föreläsningar (KC) 
 Övningar (KC) 
 Laborationer, 2 st i vardera läsperiod (M-huset) 

 
Anmälan till laborationerna sker via Doodle.  
Obligatoriska förberedelser för laborationer framgår av labbhandledningarna. 
 
 
Lärare och administration 
 

Sabine Alexandersson (gästföreläsning)  
Johan Björnstedt (förel, övn, lab, kursansv) 046/222 01 33  Johan.Bjornstedt@iea.lth.se 
Gunnar Lindstedt  (förel) 046/222 94 52 Gunnar.Lindstedt@iea.lth.se 

David Wenader (övn, lab)  David.Wenander@iea.lth.se 

Mattias Ingelström (övn, lab)                           Mattias.Ingelstrom@iea.lth.se 
Carina Lindström (sekreterare) 046/222 92 90 studexp_iea@listserver.lu.se 
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Litteratur, kursmaterial 
 

Kursbok är: 
 

G. Rizzoni, J. Kearns Principles and Applications of Electrical Engineering, 
McGraw-Hill. 
6:th edition, ISBN 9789814577410 eller  
7:th edition, ISBN 9781260598094 

 
Boken säljes på KFS Studentbokhandel mfl.  
 
Komplement till boken samt övningsuppgifter, labbhandledningar och formelblad finns 
tillgängligt i Canvas 
 
 
Schema 
Schema samt läsanvisningar till boken finns i Canvas 
Observera att detta schema kan komma att uppdateras under kursens gång. 
 
 
Kursinnehåll 
Innehållet i kursen kan ses uppdelat i 6 moduler: 
 

Lp1: 
M1 Elkretsanalys och växelström 
M2  Elektronik och elektrisk mätteknik 
M3  Trefas, elektriska maskiner och kraftelektronik 

Lp2: 
M4  OP-förstärkare och filter 
M5  Mätning av icke-elektriska storheter 
M6  Digital och datorteknik 

 
 
Examination 
 

För att bli godkänd på kursen krävs godkända laborationer och godkända tentamina. Kursen har 
två tentamensdelar varav del A skrivs mellan lp1 och lp2 och del B i tentamensperioden efter lp2 
(januari). I del A tenteras modulerna M1-M3 och i B modulerna M4-M6. 
 
 
  


