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1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol är vända enligt bilden.

2. Tryck ner strömbrytaren i ca 3 sekunder och släpp sedan upp den. Vad händer?

3. Varför lossnar inte propellern från motorn förrän strömmen bryts?

4. Byt först ut tryckströmbrytaren mot skjutströmbrytaren
och sedan mot tungelementet.

5. Hur fungerar ett tungelement?

6. Nu har du provat tre olika typer av strömbrytare.
När är det bra att använda de olika brytarna?
Ge några förslag.

7. Vad blir det för skillnad om du kopplar in ytterligare en
batterihållare i serie med hållaren som redan finns i
kretsen?
Testa.

8. Rita ett kopplingsschema över kretsen som är på bilden.

Klurighet
9. Material: 1 st batterihållare, skjutströmbrytare,

tryckströmbrytare, 6V-lampa och ledare.
Bygg en krets där motorn startar och 6V-lampan tänds då man sluter
skjutströmbrytaren. Dessutom ska du kunna öka motorns hastighet genom att
trycka ner tryckströmbrytaren. Samtidigt ska lampan slockna.

Skjutströmbrytare

Tungelement
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1. Koppla upp kretsen på bilden till
höger.

2. Tryck på tryckströmbrytaren.
Tänds lampan?

3. Byt ut ledaren P3 mot ett motstånd på
100Ω.

4. Tryck på tryckströmbrytaren.
Tänds lampan?

5. Vilken funktion har ett motstånd?

6. Byt ut glödlampan mot lysdioden.
Var noga med att vända lysdioden
enligt bilden till höger.

7. Tryck på tryckströmbrytaren.
Tänds lysdioden?

8. Lysdioder används ofta som
signallampor och displayer på många
elektronikprylar.
Vilka fördelar har lysdioder jämfört
med glödlampor?

9. Vänd på dioden (byt plus och minus).
Tryck på tryckströmbrytaren. Tänds lysdioden?

10. Vad finns det för användningsområden för en diod / lysdiod?

11. Fungerar den gröna lysdioden i satsen på samma sätt som den röda?

12. Rita ett kopplingsschema över kretsen på den nedre bilden.

Klurighet
13. Hur ska batteriet i kretsen vändas

för att lysdioden i mitten ska lysa?
Motivera ditt svar.
A) Plus uppåt
B) Plus neråt
C) Lyser aldrig
D) Lyser alltid
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NPN-transistorn
1. Koppla upp kretsen på bilden.

Skjut potentiometerns reglage till översta
läget.

2. Lyser lampan?
Går det någon stor ström i kretsen?

3. Koppla en lysdiod mellan A och B.
Lysdiodens plussida mot B.
Ändra motståndet hos potentiometern,
fram och tillbaka.
Vad händer?

4. Går det in en stor eller liten ström vid
basen på transistorn? Motivera.

5. Kommer det ut en stor eller liten ström
vid emittern på transistorn? Motivera.

6. Man brukar säga att basströmmen
öppnar transistorn. Vad menar man med
det?

7. Hur ändras strömmen vid emittern då man ökar och
minskar strömmen som kommer in vid basen?

Sammanfattning för NPN-transistor
Om det inte går in någon ström vid basen på transistorn
så stoppar transistorn ström från kollektorn till emittern.
Om man skickar in en liten ström vid basen så släpper
transistorn igenom en stor ström från kollektorn till
emittern.
Om den lilla basströmmen ändras så ändrar sig den stora
strömmen på samma sätt.
En av transistorns viktiga uppgifter är alltså att förstärka
en liten ström. Det finns därför många transistorer i alla
ljudförstärkare som t.ex. radio, TV och stereo.

Klurighet
PNP-transistorn fungerar ungefär på samma sätt som
NPN-transistorn.
På något ställe går dock strömmen i en annan riktning.
Med hjälp av kretsen till höger kan du kanske fundera ut
hur PNP-transistorn fungerar.
8. Rita ett enkelt kopplingsschema som visar

strömmarna i kretsen.
9. I symbolen för transistorn finns en pil. Vad visar den?

A B

Bas

Kollektor

Emitter



Copyright                   2004
Får fritt kopieras av innehavare av Elektroniksatsen. 5

1. Koppla upp kretsen till höger.
Vänd lysdioden rätt.

2. Prova med olika motstånd.
Vilket är det största motstånd du kan ha
och fortfarande se att lysdioden lyser?
Tänk på att 1 kΩ = 1 000 Ω.

3. Byt motståndet mot fotomotståndet.
Är resistansen stor eller liten i
fotomotståndet? Motivera.

4. Koppla upp kretsen på nedre
bilden. Vänd lysdioden rätt.
Vad händer om du lyser på
fotomotståndet eller skuggar
det?

5. Hur ändras fotomotståndets
resistans då det träffas av ljus?

6. Rita ett kopplingsschema över
kretsen. Rita pilar som visar hur
strömmarna går i kretsen, då du
lyser på fotomotståndet.

7. Varför används en transistor i
kretsen?

8. Den här kretsen liknar den som
tänder gatubelysningen då det
blir mörkt ute.
Tyvärr fungerar kretsen
baklänges. Dioden slocknar då
det blir mörkt.
Fundera ut några andra tillfällen
när ett fotomotstånd kan vara bra
att använda.

9. Fungerar kretsen även om du byter ut lysdioden mot 2,5 V-lampan?
Varför / varför inte?



Copyright                   2004
Får fritt kopieras av innehavare av Elektroniksatsen. 6

1. Koppla upp kretsen på bilden ovan.

2. Placera kretsen så att fotomotståndet träffas av ljus. Slå på strömbrytaren.
Justera potentiometern så att lampan precis slocknar eller så att den lyser så
svagt som möjligt.

3. Täck över fotomotståndet med handen. Vad händer?

4. Vad kan den här kretsen användas till?

5. Rita ett kopplingsschema över kretsen.

Klurigheter
6. Varför används två transistorer i kretsen?

7. Försök att förklara hur strömmarna går i
kretsen både då fotomotståndet skuggas
och då det träffas av ljus.
Tips: Se bilden till höger.

Skuggat fotomotstånd
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I den här laborationen använder du en ampéremeter.
Den visar om det går någon ström i kretsen.
Var försiktig med ampèremetern. Håll i plattan med
tryckknapparna när du trycker dit den och när du
lossar den!

1. Koppla upp kretsen på bilden till höger.
Vänd kondensatorn och lysdioden åt rätt håll,
pluspolerna uppåt.

2. Titta på ampèremetern och tryck ner
tryckströmbrytaren ca 15 sekunder.
Vad visar mätaren om strömmen?

3. Tryck ner strömbrytaren igen.
Vad händer?

4. Någon av komponenterna stoppar
strömmen. Vilken är det?

5. Bygg på kretsen och flytta
strömbrytaren enligt bilden till
höger.

6. Titta noga på lysdioden och slut
kretsen genom att hålla ner
tryckströmbrytaren ca 5 sekunder.
Vad händer?

7. Ofta kommer strömmen från ett
batteri. Varifrån kom den nu?

8. Flytta gärna tillbaka strömbrytaren
till sin gamla plats och upprepa
försöken.

9. Jämför kondensatorn med ett
uppladdningsbart batteri.
Vilka är likheterna?
Vilka är skillnaderna?

Klurighet
10. Kan du förklara varför en kondensator släpper igenom växelström men stoppar

likström?
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1. Koppla upp kretsen. Vänd kondensatorn åt rätt håll, pluspolen uppåt. Ställ
potentiometerns reglage något till höger om mitten.

2. Håll ner tryckströmbrytaren. Vad händer?

3. Vad händer när man släpper upp tryckströmbrytaren?

4. Vilken uppgift har kondensatorn?
Fundera först och testa sedan genom att ta bort den.

5. Vad kan man ändra med potentiometern?
Skjut reglaget på potentiometern åt vänster. Tänd och släck lampan.
Blir basströmmen till NPN-transistorn större eller mindre?

6. I den här kretsen används kondensatorn för att lampan ska lysa en stund efter att
man har släppt upp tryckströmbrytaren. Kan du ge något eller några andra
exempel där du tror att en kondensator används.

Klurighet
7. Bilden till höger visar hur strömmen går när

tryckströmbrytaren hålls ner. Varför är
strömmen genom kondensatorn streckad?

8. Hur går strömmen i kretsen då man släpper
upp tryckströmbrytaren?
Rita ett kopplingsschema över kretsen och
rita in hur strömmarna går.



Copyright                   2004
Får fritt kopieras av innehavare av Elektroniksatsen. 9

1. Koppla upp kretsen.
Vänd kondensatorn åt rätt håll, pluspolen neråt i detta fall.

2. Slut kretsen med hjälp av strömbrytaren. Vad händer?

3. Vilken funktion har fotomotståndet?
Lys först på fotomotståndet, skugga det sedan med handen.

4. Vad skulle den här koppling kunna användas till?

5. Bryt kontakten mellan kondensatorn och ledaren vid punkten A.
Vad händer?

6. Vilken uppgift har kondensatorn?

7. Vad händer om du byter ut 10µF kondensatorn mot en kondensator på 100µF?
Fundera först och testa sedan. Vänd kondensatorn åt rätt håll, pluspolen neråt.

Klurighet
8. Rita ett kopplingsschema över kretsen.

A
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Motstånd, kondensatorer, spolar, dioder och
transistorer tillverkas i färdiga kretsar.
Dessa kretsar görs mycket små och skyddas av
plasthöljen med att antal anslutningsben.
En sådan enhet kallas integrerad krets eller IC-
krets och kan innehålla miljontals(!)
komponenter.

1. Koppla upp kretsen.
I komponent nr. 21 finns en IC-krets.

2. Slut kretsen med hjälp av strömbrytaren.

3. Vilken melodi är det?

4. Koppla upp kretsen.

5. Slut kretsen med hjälp av strömbrytaren.

6. Koppla in ytterligare en ledare mellan
punkterna A och B. Testa!

7. Flytta ledaren mellan A och B till punkterna
C och D. Testa!

8. I vilka typer av filmer kan ljuden passa?

9. Koppla upp kretsen.

10. Stäng och öppna strömbrytarna…

11. De tre IC-kretsarna i dessa försök är
byggda för att skapa olika ljud.
Vad kan IC-kretsar i andra elektroniska
apparater ha för uppgift?

Klurighet
12. Hur fungerar en högtalare?

Forska, rita och förklara.

A C

B D

En IC-krets i samma skala som
vår distansknapp.
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Till det här försöket behöver du två långa labsladdar och fyra krokodilklämmor.

1. Koppla upp kretsen. Vänd kondensatorn (10µF) och mikrofonen åt rätt håll.

2. Skjut reglaget på potentiometern till det nedersta läget.
Slut kretsen med hjälp av strömbrytaren.
Prata i mikrofonen och skjut försiktigt reglaget på potentiometern uppåt.
Varför finns det en potentiometer i kretsen?

3. Om reglaget på potentiometern skjuts uppåt för långt eller om mikrofonen
kommer för nära högtalaren hörs en skarp ton.
a) Vad kallas fenomenet?
b) Hur bildas tonen och varför blir den så stark?
c) Ge några olika förslag på hur man bryter tonen.

4. Den gula förstärkarmodulen innehåller en IC-krets.
Vilken eller vilka komponenter tror du finns i den?

Klurighet
5. Koppla in fler mikrofoner till samma förstärkare.

Prova olika varianter av kopplingar.
Hur kopplade du då det fungerade bäst?
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1. Koppla upp kretsen.

2. Slut kretsen med hjälp av strömbrytaren.

3. Radion är självsökande.
Tryck på R (Reset) för att starta sökningen från lägsta frekvens.
Tryck på T (Tune) för att söka efter nästa radiostation.
Med skjutströmbrytaren regleras ljudvolymen.

4. Här följer några viktiga delar i radion.
Ordna dem i rätt ordning som de används i radion.
¤  Förstärkare Förstärker strömstyrkan på ljudsignalen.
¤  Svängningskrets Filtrerar bort alla radiostationer utom den önskade.
¤  Högtalare Omvandlar strömmar till hörbart ljud.
¤  Potentiometer Används för att justera strömstyrkan på ljudsignalen.
¤  Antenn Tar emot radiovågorna i luften.
¤  Demodulator Filtrerar bort bärvågen från tal och musik.

Klurighet
5. För att kunna sända tal och musik som radiovågor i luften måste de först blandas

med en bärvåg. Det görs i en modulator och sedan skickas det ut i luften.
”Blandningen” kan göras på två sätt. Vad kallas de? Vad är skillnaden?


