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Analogteknik indeholder al den teori, man har brug for, når man arbejder professionelt med analogteknik,
eller hvis man er i gang med en elektronikuddannelse. Bogen er skrevet i et sprog, der ud over at være præcist

og letlæst tager læseren gennem de mange emner på en meget gennemskuelig måde.

Analogteknik er opbygget efter Top-down« princippet, hvilket betyder, at den beskriver emnerne fra det
generelle til det specifikke, opdelt i flere lag. Så man starter med det enkle og stiger gradvist til det mere

komplicerede.

Elektronik-serien er udviklet til at kunne indgå i alle typer af elektronik-undervisning fra grundforløbet over
hovedforløbene til efteruddannelse og videreuddannelse. Bøgerne kan følge med i hele undervisningsforløbet

og anvendes inden for erhvervsuddannelsernes indgang Strøm, styring og it.

Analogteknik 4. udgave, indeholder det samme stof som i 3. udgave, men er nu tilført 8 nye kapitler som fører
læseren op i HF-området.
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