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Institutionen för elektro- och informationsteknik

1 Inledning

I kursplanen kan man läsa:
Färdighet och förm̊aga
För godkänd kurs skall studenten

• för en given uppsättning in- och utsignaler kunna välja och dimensionera en förstär-
karkoppling med operationsförstärkare

• uppvisa praktisk laborativ vana och förm̊aga till metodisk felsökning Värderingsförm̊aga
och förh̊allningssätt För godkänd kurs skall studenten

• ha förm̊aga att skriva en teknisk rapport av god kvalitet enligt R̊ad och riktlinjer för
rapportskrivning E, D och F”

• med lätthet kunna tillgodogöra sig inneh̊allet i fackpress inom elektronikomr̊adet.

Ovanst̊aende tränas/examineras i projektdelen. Projektbeskrivningarna är ganska öppna
till sin formulering vilket kan kännas ovant till en början. Men efter en stunds funderande och
diskussion i gruppen samt sökning i litteratur och p̊a nätet kan en fungerande lösning växa
fram. Handledarstöd kommer att finnas, men blir mest i formen av hjälp att komma vidare och
inte i form av lösningsförslag.

2 Projektbeskrivning

I projektarbetet, som görs i grupper om ca 4 personer, ska ni bygga en apparat/koppling som
utför en funktion. Förslag väljs ur nedanst̊aende lista eller fr̊an egen ide’. Gruppen skall produ-
cera en teknisk rapport enligt “R̊ad och riktlinjer för rapportskrivning p̊a linjerna D, E och F”
(se länk p̊a hemsidan). Rapporterna kommer förutom av handledare och kamrater att granskas
av spr̊akvetare fr̊an institutionen för nordiska spr̊ak.

3 Genomförande

Grupperna sätts ihop slumpmässigt och finns att hitta p̊a hemsidan. Vilket projekt som ni
väljer samt ert gruppnummer skall meddelas via e-mail till kursansvarig senast mån 19/12
(Johannes@eit.lth.se). OBS, om ni inte väljer i tid kommer ni tilldelas ett projekt. Ni söker
material i böcker, p̊a internet och p̊a institutionen för att lösa er uppgift. Lablokalerna (E:2424
och E:2425) kommer att vara tillgängliga för er och där f̊ar ni h̊alla till d̊a det inte är laboration
i andra ämnen. Lista p̊a upptagna tider är uppsatt p̊a väggen utanför lokalerna. Labsalarna är
bokade för er
mån 10-12 eller 13-15 / ons 8-10 / tors 13-17 i läsvecka 1-6 (se schema i TimeEdit)
d̊a det även kommer att vara 2 handledare närvarande. Ni måste efter varje g̊ang städa av
bänken och hänga tillbaka sladdar m.m. s̊a att en vanlig laboration kan h̊allas p̊a arbetsplatsen.
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Ni har egna kopplingsplattor, men om de inte räcker till finns det att l̊ana p̊a lab. Plattorna
ställs undan varje g̊ang p̊a avsedd hylla med tydlig märkning med namn och årskurs. Om ni vill
löda fast era komponenter (förslagsvis efter ni konstruerat en fungerade krets) finns plattor och
komponenth̊allare (för att lätt kunna byta t.ex. OP förstärkare) vid begäran. Förutom att ni d̊a
kan spara kretsen efter kursen s̊a kan ibland en del problem med t.ex. störningar undvikas när
komponenterna löds fast. Jag rekommenderar starkt att ni gör noggranna anteckningar fr̊an
första dagen s̊a blir rapportskrivningen lättare och tar mindre tid. Börja gärna skriva rapporten
direkt, d.v.s. gör strukturen och fyll i efter hand.
Det ligger tre föreläsningar under LP3.

tors 26/1 8.15-10.00 V:A (obs i V-huset) föreläsning om AD/DA omvandlare.

1/2, 3/2, 7/2: labb om AD/DA omvandlare.

mån 6/2 10.15-12.00 V:B (obs i V-huset) föreläsning om databassökning. Ges av Emma-Lisa
Hansson fr̊an biblioteket.

mån 13/2 10.15-12.00 V:B (obs i V-huset) föreläsning om rapportskrivning. Ges av Pär Nilsson
fr̊an Spr̊ak- och Litteraturcentrum.

4 Obligatoriska handledarmöten

Det blir en obligatorisk avstämning med er tilldelade handledare i första läsveckan i LP3,
d̊a specifikationen av ert projekt och en tidplan skall vara klar samt en grov skiss p̊a hur ni
tänker lösa uppgiften.
I läsvecka 4 ska ni ha ytterligare ett möte för att diskutera läget i projektet. Ni bör även
diskutera rapportskrivning / upplägg med er handledare p̊a ett tidigt stadium.
Ni f̊ar gärna ha fler än tv̊a möten med er handledare.
Det är upp till er att bestämma träff med er handledare. Email till respektive handle-
dare finns p̊a hemsidan.

5 Inlämning och Presentation

fre 24/2: Sista dag för inlämning av rapporten till, Johannes, via email som pdf-dokument.
Filnamnet ska vara p̊a formatet ”Elektronikprojekt grupp nummer - projektnamn - ”. Al-
la gruppers rapporter kommer sedan mailas ut till kamratgranskning, till handledare och till
spr̊akgranskare för kommentarer. Kortfattande instruktioner för kamratgranskningen finns p̊a
hemsidan samt listan med grupper kommer att uppdateras med den grupp ni ska opponera p̊a.

fre 3/3: Sista dag att skicka in kommentarer p̊a annan grupps projekt som pdf till Johan-
nes. Dessa kommentarer kan göras direkt i pdf-dokumentet eller handskrivna kommentarer kan
scannas in. Filnamn ”Elektronikprojekt projektnamn - grupp nummer - kamratgranskning”. Ni
kommer därefter att f̊a kommenterade rapporter (handledare och kamratgranskade) utskickade
för att kunna göra ändringar.
fre 3/3: Feedbackmöte i E:2323 (mötesrum mitt i v̊ar korridor) för spr̊ak och rapportstruk-
tur med Pär Nilsson fr̊an Nordiska spr̊ak som läst rapporterna. Detta möte är obligatoriskt
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för alla gruppmedlemmar och är ett ypperligt tillfälle att f̊a bra tips om rapportskrivning och
spr̊ak. Här är tiderna för feedbackmötet. Se till att vara i god tid eftersom det endast är 15 min.

tid 9.00 9.15 9.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.15 11.30
grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tid 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.15 15.30
grupp 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I sista veckan, Vt1:8, sker en kort (12 min) muntlig redovisning i E:2311 av ert projekt genom
offentlig presentation (inför tre andra grupper) följt av en kort fr̊agestund. Det är obligatorisk
närvaro för alla i gruppen, dock bör endast 1-2 personer presentera. N̊agra tips inför presenta-
tionen finns p̊a hemsidan.

mån 6/3 10.15-12.00 13.15-15.00 15.15-17.00
grupp 1-4 5-8 9-12

tis 7/3 10.15-12.00 13.15-15.00 -
grupp 13-15 16-18 -

fre 10/3: Sista dag för att skicka in uppdaterad version av rapporten. Filnamn ”Elektronikpro-
jekt - grupp nummer - projektnamn - korrigerad”. Observera! Om ni inte gjort de ändringar
som föreslagits av handledare, kamratgranskare och spr̊akgranskare (förutsatt att ni inte har
en bra motivering till att inte ändra) s̊a kommer ni att f̊a rapporten i retur.

6 Godkännande

Institutionen godkänner grupper som:

• enligt handledaren gjort ett godkänt arbete med projektet

• gjort en godkänd granskning av annan grupps rapport

• gjort en rapport som uppfyller kraven i “R̊ad och riktlinjer för rapportskrivning p̊a linjerna
D, E och F” och tagit hänsyn fr̊an kommentarer fr̊an granskare

• gjort en muntlig presentation

• deltagit i feedbackmötet

Grupper som inte är klara inom utsatt tid f̊ar göra om projektet nästa läs̊ar. Den muntliga
presentationen kan göras av 1-2 personer i gruppen, men det är obligatorisk närvaro p̊a de
muntliga presentationerna.

7 Projektförslag

(Uppskattad sv̊arighetsgrad inom parentes, 1-lätt till 5-sv̊ar)
Egna projektförslag är till̊atna efter diskussion med kursansvarig.
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1. Färgigenkänning - En burkautomat skall skilja p̊a gröna, röda och silvriga (vita) burkar.
Gör en koppling som indikerar med en lysdiod med samma färg som burken som ställs
framför givaren. (4)

2. Bullerindikator - P̊a dagis, gym m.m. finns en indikator som varnar för hög ljudniv̊a.
Konstruera en s̊adan som indikerar med röd, gul och grön lysdiod den aktuella bullerniv̊an.
(3)

3. Spektrumanalysator - En enkel spektrumanalys kan åstadkommas med mikofon, fil-
ter och förstärkare. Ljudfrekvenser och dessas amplitud kan d̊a illustreras med ett antal
lysdiodstaplar. Tre frekvensomr̊aden är lagom för detta projekt. (4)

4. Ljus-till-ljud omvandlare - Motsatsen till uppgift 3 är en koppling som omvandlar ljus
till ljud. Utsignalen fr̊an en fototransistor eller fotodiod (eller flera) p̊averkar/skapar en
ljudsignal med viss amplitud och/eller frekvens, i en högtalare. Kan byggas ut med filter,
olika färger, infrarött ljus (=värme) etc. Fantasin sätter gränserna. (2-5).

5. Termometer - Olika varianter av termometrar kan byggas, tex halkvarnare, feberter-
mometer, vällingtemperaturen etc. Presentation med lysdioder eller som en spänning till
multimeter eller visarinstrument. (1).

6. Wienoscillatorn - En Wienoscillator kan användas för att generera en oscillerande
signal. Använd OP förstärkare för att bygga den. Den ska ha variabel frekvens i kHz-
omr̊adet och ha amplitudstabilisering. Konstruera för l̊ag distorsion (sinus). Kopplingen
kan utvärderas med v̊art analysinstrument Audio Precision. (3-4)

7. Automatiskt cykelljus - En koppling som tänder ljuset p̊a cykeln när det blir mörkt.
Inbyggd filtrering och fördröjning som motverkar tillfälliga variationer i omgivningsljuset.
Drivs p̊a batteri. Kan vidareutvecklas med blinkfunktioner. (2-3)

8. Kylsk̊apsvakt - Känner av att ljuset tänds och/eller temperaturen stiger över +10◦ C.
Fördröjning p̊a 30 sekunder innan summern ljuder. (2)

9. Kapacitansmeter - Koppling som ger en analog utsignal, 0-5V, som beror p̊a en okänd
extern kapacitans. Begränsning till kapacitanser mellan 1-10nF. Kan byggas ut med större
omr̊ade. Flera olika metoder kan användas, se litteratur. (3-4)

10. Kabel-/regeldetektor - En koppling som detekterar dolda reglar, rör och kablar i väggar
med hjälp av kapacitansändring mellan tv̊a plattor. Visning med tre lysdioder som visar
läget när detektorn flyttas över regeln. (4-5)

11. Syskonretare - Koppling som, efter att ljuset släckts, (slumpvis) avger en kort ton. D̊a
ljuset tänds tystnar den. (4)

12. Temperaturregulator - För m̊anga tillämpningar s̊a används en proportionell-integrerande-
differentiell (PID) regulator för att styra t.ex. en värmare för att uppn̊a en viss temperatur.
Detta görs genom att ta hänsyn till skillnaden mellan uppmätt temperatur och önskad
temperatur (proportionell), hur snabbt temperaturen har ändrat sig tidigare (integreran-
de) och hur snabbt temperaturen ändras för tillfället (differentiell). Utmaningen är att
styra temperaturen hos en värmare till en stabil niv̊a snabbt och undvika oscillationer.
Alla tre delar (PID) behövs inte alltid för att lyckas. (5+)
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13. Synth - För att bygga en enkel synth kan ni t.ex. använda en timerkrets vars ljudfrekvens
styrs med tryckknappar. Synthen kan utökas med diverse effekter (t.ex. attack, decay,
sustain, release) m.h.a. trimkondensatorer och trimpotentiometrar samt lysdioder. (3-5)

14. Mobildetektor - En koppling som tr̊adlöst detekterar ett samtal till/fr̊an en mobiltelefon
även om den är satt p̊a ljudlöst. Signalerna fr̊an en mobil ligger i GHz omr̊adet men kan
plockas upp m.h.a. av en enkel antenn. När en mobilsignal upptäcks s̊a ska en LED tändas
och/eller ett ljud höras. (3)

15. Superkänslig ljusdetektor med lock-in - Det är ofta sv̊art att mäta små signaler p.g.a.
brus. Dock kan man m.h.a. av smart lock-in teknik öka signal/brus kvoten avsevärt genom
att modulera signalen med en känd frekvens. I detta projekt ska ni detektera ljuset fr̊an
en blinkande LED p̊a relativt stort avst̊and m.h.a av att bygga en lock-in förstärkarkrets.
Intressant är ocks̊a att jämföra känsligheten med en mer traditionell förstärkarkrets. (5)


