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BESKRIVNING ELLÄRA
Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska
grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först,
innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de
tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner.Läs
merSpänning, ström och resistans är abstrakta begrepp och det behövs en förståelse för
begreppen innan sambanden gås igenom. Därför kommer inte matematiken och Ohms lag
in förrän i kapitel 5. För er som vill utgå från Ohms lag som den pedagogiska grunden går
det bar att starta med kapitel 5, efter att ni gått igenom första sidorna i kapitlen spänning,
ström och resistans. Läromedlet är tematiskt uppbyggt så att t.ex. begreppet ström
behandlas ur flera aspekter i strömkapitlet. Det innebär att vi t.ex. går igenom både lik- och
växelström, men begränsar oss till resistiva laster. Det finns en generell struktur i kapitlen
som bygger på:1. Beskrivning av storheter som t.ex. ström.2. Beskrivning av hur man mäter
den storheten.3. Visa principer som t.ex. strömgrening.4. Visa komponenter som är
strömstyrande som t.ex. dioden.I senare delen av boken behandlas reaktiva laster, motorer,
elektromagnetism och elkvalitet. Det gör att nivån på de matematiska exemplen blir högre
och att materialet även vänder sig till grupper som behöver en djupare förståelse för
ellära.RecensionerHelhetsintrycket är att innehållet är modernt, innehållsrikt och
pedagogiskt uppbyggt med ambition att ge en gedigen faktaförståelse och att minimera
risker med elsäkerhetsfel och få bra funktionalitet i elanläggningar.ur Ingvar Kroons
recension, Bibliotekstjänst Häftepos 13108181
VAD ÄR ELEKTRICITET? - GRUNDLÄGGANDE ELLÄRA | KJELL.COM
I detta kapitel ska vi gå igenom grundläggande ellära. Vi kommer att stifta bekantskap med
storheterna spänning, ström, resistans och effekt. Vi kommer också. Ellära A Introduktion
till kursen . Ellära A handlar framförallt om grundläggande samband och storheter inom
ellära. Viktiga storheter är spänning, ström,. Ellära Praktisk ellära, Ellära 1, Ellära 2 Boken
Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om
elektriska principer. 31977_Gustavsson Ellära A LB, s 1-4 vers 03.doc 2007-04-16
15:50:00 Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning Box 141 Besöksadress: Åkergränden 1
En enkel förklaring över ström, spänning och resistans genom en jämförelse med vatten
kan göras på detta sättet : Ellära är ett läroämne som utgör en obligatorisk del av alla
inriktningar på svenska gymnasieskolans elprogram. Den innefattar undervisning i fysik
och kemi som. Dela sidan på Facebook. Nästa avsnitt: ELLÄRA - Coulombs lag Lite värt
att veta om den elektriska strömmen. En kort introduktion till elektricitetslära: Utan att
skrämma bort de av er som tror att ellära är svårt. Lektionsplan. Det här är en planering
som gjordes för ett par år sedan. Jag kommer att fylla på med texter och bilder på denna
sida medans vi jobbar med området. Strömmen i en ledning har två delar som samverkar -
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elektrisk ström och elektrisk spänning. Den elektriska. 1 Ellära övningshäfte för IF1330.
Ersättningsresistans, Resistivitet och resistorers temperatur-beroende, Serie - parallell
kretsar, Vridspoleinstrument. För att räkna ut hur stor resistans något har använder man sig
av hur det ser ut och vilket material det är gjort av. För en rak ledare ser uttrycket ut så här:
Pris: 504 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Ellära av Sven
Spiegelberg, Han Kilander (ISBN 9789147085439) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid. Ellära
i teori och praktik är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen
praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas Kurser i ellära hos JENSEN
komvux. Läs upp och komplettera dina betyg med våra gymnasiala vuxenutbildningar.
Ellära Krets- och fältteori Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även
grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat.
ELLÄRA A - WIKIBOOKS
I ämnet ellära har kursen praktisk ellära reviderats utifrån Elsäkerhetsverkets krav. Ämnet
elektroteknik. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter. Köp böcker ur serien
Ellära: Ellära : krets- och fältteori; Ellära i teori och praktik, faktabok; Ellära Övningsbok
Del 1 m.fl. Elektricitet finns överallt i vår vardag. Utan el så skulle våra hem bli mörka,
kalla och tysta. I det här programmet får du veta mer om ellära. Komplettera din
gymnasieutbildning med en kurs i Praktisk ellära. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för
dig som vill komplettera dina betyg för att söka. Kapitel 2 Vi skall i denna modul repetera
valda delar av elläran för likström •Ledarresistans •Seriekretsen •Parallellkretsen •Inre
resistans Pris: 318 kr. häftad, 2007. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Ellära A :
faktabok av Anders Gustavsson (ISBN 9789144038896) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid.
Pris: 518 kr. Häftad, 2013. Finns i lager. Köp Ellära av Sven Spiegelberg på Bokus.com.
Grundläggande ellära. Spänning, ström, resistans och effekt; Seriekoppling och
parallellkoppling; Digitala in- och utgångar; Användning av digitala ingångar; Observera att
smakprovet inte är ett sammanhängande avsnitt utan består av utdrag ur olika kapitel. Detta
framgår av sidnumreringen. Ellära i teori och praktik. IF1330 Ellära Växelströmskretsar
jω-räkning Enkla filter . F/Ö1 . F/Ö4 . F/Ö6 . F/Ö10 . F/Ö13 . F/Ö15 . F/Ö2 . F/Ö3 .
F/Ö12 . tentamen . William. Ellära. En atom är uppbyggd av en atomkärna, som är positivt
laddad och elektroner, som är negativt laddade. Elektronerna kretsar i banor runt
atomkärnan. Jobbar du i elbranschen och vill uppdatera dina kunskaper? Hos
Distansspecialisten kan du läsa distanskurserna Ellära 1 och 2. Läs mer här! Kursmål. Du
får teoretisk kunskap i elsystemets uppbyggnad från transformator till belastning. Du får
även teoretiska kunskaper om elektriska storheter och.
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