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Artikelnr: EKB31 Byggsats Blinkande lysdioder
Inledning
En grön och en röd lysdiod kopplade som en ”astabil vippa”. Blinkfrekvensen kan varieras. 
Vippor ingår i räknare, minnen och register som är viktiga delar i datorer. En vippa kan också användas som 
blinkers, alarm, tongenerator mm. Lättbyggd byggsats med 13 komponenter. 
Batteri: 9V, köps separat.

Komponentförteckning 
Öppna förpackningen och häll ut alla komponenter i en burk eller på en bricka och kontrollera att alla kom-
ponenter finns med i förpackningen. 

Komponent storlek/typ antal
Resistor  470 Ω  2
Resistor  3,3 kΩ  2
Potetiometer (trimmotstånd) 10 k 1
Lysdiod  röd  1
Lysdiod  grön  1
Elektrolytkondensator  33 μF  2
Transistor  C458 (ev. C945)  2
Koppingsstift   2
Kretskort  35x30 mm  1
Ledningstråd   2
Lödtenn   1  
Batterikontakt för 9V 1
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FÄRGKOD FÖR MOTSTÅND
För att ange ett motstånds värde, används oftast en 
färgkod enligt figuren.

Så här tolkar du koden
Börja i den ände av resistorn som inte är guld eller 
silver. Skriv ned siffervärdet för den första ringen och 
sedan den andra ringen.  
Reristorn till höger ger:   4  0

För den tredje ringen skriver man ej siffervärdet, istället 
sätter man dit lika många nollor som siffervärdet anger. 
På bilden är den 3:e ringen röd och det innebär att man 
skall sätta dit 2 nollor. 
Värdet blir då: 4 0 00 ohm eller 4,0 kΩ . 

Resistorns tolerans: 
Den fjärde ringen anger hur noga det angivna värdet är.  
Röd = 2 %, guld = 5 %  och silver = 10 %.  
 
I exemplet är resistorns värde således  
4,0 kΩ ± 10 %. Tillverkaren garanterar då att resistorns  
verkliga värde ligger mellan 3,6 och 4,4 kΩ.

Färg        Värde 
SVART 0 
BRUN  1
RÖD  2
ORANGE 3
GUL  4
GRÖN 5
BLÅ  6
VIOLETT 7
GRÅ  8
VIT  9 

EN SMART MINNESREGEL
Lägg kodordet ROGGBIV på minnet!

gul  svart  röd    silver

 

Ex. 4,0 kΩ 
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Montering
Alla komponenter skall monteras på komponentsi-
dan. Benen sticks igenom hålen och löds fast på 
den sida som har etsade kopparbanor. Efter det att 
benen är fastlödda kan man klippa av de delar av 
benen som sticker ut. Var noga så att rätt kompo-
nent kommer på rätt plats!

1. Börja med att löd fast de 4 resistorerna.

2. Löd fast potentiometern (vridmotståndet).
Potentiometern har 3 ben men på kretskortet finns 
det 5 hål borrade för att det skall passa olika fabri-
kat. På kretskortet skall potentiometern monteras 
vid markeringen  VR10k. Sätt 2 ben bredvid varan-
dra och välj det främre hål som passar bäst.

3. Löd fast de båda kondensatorerna. Även de 
måste vändas rätt. Ett av benen är markerat med 
minus på kåpan och skall vändas mot minussidan 
i kopplingen.

4. Löd fast de båda lysdioderna.
En diod fungerar som en enkelriktad väg  
och släpper bara igenom ström åt ena hållet.  
Därför är det är viktigt att den vänds åt rätt  
håll. Lysdiodens korta ben skall vändas  
åt minussidan i kopplingen. 

5. Montera och löd fast de båda transistorerna. 
En transistor har tre ben (som kallas för bas, 
emitter och kollektor). För att det skall fun-
gera så måste alla ben hamna på rätt plats 
i kopplingen. Titta på transistorn och jämför 
med ritningen på kretskortet så förstår du 
hur den ska vändas. En transistor är känslig 
för värme - se till att du inte värmer för my-
cket då du löder fast den!

6. Löd fast kontaktstiften, 2 st.  
Löd fast dem i hålen märkta: +9V och G.

 
7. Löd fast batterikontakten. Den röda sladden löds 
fast på stiftet som är märkt +9V och den svarta på 
stiftet märkt med G (G=ground=jord=minus).

8. Dags att testa!  
Sätt i ett 9 volts batteri.  
Nu skall lysdioderna börja blinka.  
 
9. Vad händer om du vrider på potentiometern? 
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Så här fungerar kretsen
Vippan kan liknas vid en gunga. Den har två lä-
gen. Då spänningen slås på kommer en av de två 
transistorerna att släppa igenom ström, transistorn 
leder, och den andra transistorn att stoppa ström-
men.

Transistorn
En transistor kan leda eller stoppa ström. Det som 
bestämmer är hur stor basspänningen är.  
Om spänningen är större än ca 0,6 V så leder 
transistorn och är den lägre så stoppar transistorn 
strömmen.

Studera kopplingsschemat:
Vi antar att T1 börjar leda och lysdioden L1 lyser. 
Det gör den eftersom strömmen då går från plus, 
genom R1 och L1 till T1: s kollektor, genom transis-
torn till dess emitter och vidare till minus.

Samtidigt går det ström genom potentiometern som 
laddar upp kondensatorn C1 (C2 är redan laddad). 
Då ökar basspänningen på T2. Då basspänningen 
vuxit till ca 0,6 V kommer T2 att börja leda och då 
lyser L2!

Att T2 leder innebär att dess kollektor förbinds med 
dess emitter varvid kollektorspänningen sjunker. 
Denna sjunkande spänningsförändring förs vidare 
över C2 till basen på T1 som då slutar leda. L1 
slocknar! Sedan startar allt om igen. Resultatet är 
att lysdioderna blinkar. En sådan koppling kallas för 
en ‘Astabil vippa’.  

Potentiometern
Då man ändrar på potentiometern ökar eller min-
skar laddningsströmmen till kondensatorerna vilket 
gör att laddningstiden ändras och därmed även 
blinkfrekvensen.
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