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Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forskningstorget, Universitetsplassen Oslo, 19-20 september 2014 

Forklaring (teori) for eksperimentet: 

«Lommelykt og solcelle for overføring av lyd via lys» 

Koblingsskjemaet nedenfor viser lommelykta slik den selges i butikken (øverste skjema), og slik den er etter at vi har 

modifisert den til å kunne “sende lyd” (nederste skjema). 

 
Ved å koble lykta til høretelefonuttaket på en mp3-spiller, smartphone eller lignende, kan man få lysmengden fra 

lykta til å svinge i takt med lyden. Dette kalles å amplitudemodulere lyset. Det elektriske signalet fra 

høretelefonuttaket går altså over til å bli et optisk (lys) signal. 
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Når lykta slås på, vil den lyse – også om det ikke er noe signal på jack-pluggen. Dette er fordi det uansett går en 

konstant strøm, såkalt likestrøm (DC – Direct Current), fra batteriet, gjennom de to motstandene og gjennom 

lysdioden (LED). Det er jo dette lykta opprinnelig er konstruert for. 

Hvis nå jack-pluggen får signal fra mp3-spilleren, så går dette signalet til inngangen på forsterkeren (rød og grønn 

ledning). Forsterkeren gjør signalet kraftigere. Strømmen som kommer ut av forsterkerens utgang (blå ledning), 

sendes også gjennom lysdioden, sammen med likestrømmen fra batteriet. Denne strømmen varierer i takt med 

svingningene i lydsignalet fra mp3-spilleren, og kalles for vekselstrøm (AC – Alternating Current). Hensikten med 

forsterkeren er bare å gjøre denne vekselstrømmen kraftig nok til å kunne konkurrere med likestrømmen fra 

batteriet. Da vil nemlig lyset variere i takt med lyden. 

Hensikten med den ekstra motstanden (10 Ohm) som er satt inn, er at forsterkeren ellers ville oppleve lysdioden 

nesten som en “kortslutning”. Forsterkeren er nemlig laget for å drive en høyttaler, som har flere ganger større 

motstand enn en slik lysdiode. 

Hensikten med kondensatoren er å forhindre at det kommer likestrøm fra batteriet inn gjennom forsterkerens 

utgang. Det tåler nemlig ikke forsterkeren. En kondensator er en innretning som lar vekselstrøm passere nesten 

uhindret, men stopper likestrøm. Man kan si at den har lav motstand for vekselstrøm, men høy motstand for 

likestrøm. 

Forsterkeren sender ut et kraftigere signal (det vil si mer energi) enn den mottar. For å kunne gjøre dette trenger 

den energiforsyning. Forsterkeren er koblet slik at når bryteren slås på, så får den energi (strøm) fra batteriet i lykta 

(gul ledning for pluss og svart ledning for minus) 

Hvis lydsignalet svinger veldig langsomt, det vil si at det har veldig lav frekvens (dyp bass), så vil øyet faktisk kunne se 

at lysstyrken varierer. Men frekvensene i vanlig musikk og tale er alt for høye til at øyet kan se dem. 

Men man kan jo gjøre det varierende lyset om til vanlig lyd igjen. Da må man først gjøre lyssignalet om til et elektrisk 

signal, som så kan sendes til en høyttaler. 

Ei solcelle er en innretning som lager elektrisk strøm når den treffes av lys. Den omformer altså energien i lyset til 

elektrisk energi. Solceller brukes for eksempel til å lade opp batterier om dagen når det er lyst, så har man strøm om 

natten når det er mørkt. Det finnes små solceller som bare driver en lommekalkulator eller et armbåndsur, og større 

solcellepaneler som kan gi strøm til ei hytte. 

Det heter solcelle, men fungerer også med annet lys. Ei slik solcelle kan derfor også brukes til å omforme lyssignalet 

fra lommelykta tilbake til et elektrisk signal igjen. Koblingsskjemaet for dette er superenkelt; det er bare å koble 

solcella til en høretelefon. Hvis man ønsker lyd i en høyttaler må solcella kobles til en forsterker, fordi signalet ellers 

blir for svakt. En såkalt aktiv PC-høyttaler egner seg godt til dette. Siden solcella gjør om alt lyset fra lykta til elektrisk 

strøm, så vil den produsere både likestrøm og vekselstrøm samtidig. Siden høretelefoner og høyttalere bare er laget 

for vekselstrøm, må vi fjerne likestrømmen. Dette gjør vi ved å bruke en kondensator, som bare slipper gjennom 

vekselstrømmen. 



 

 

 

ET  ENKLERE  ALTERNATIV  ikke demonstrert under «Forskningstorget» 

Hvis man har et stereoanlegg med løse høyttalere, hvor det altså går ledning fra stereoanleggets høyttalerutgang og 

fram til høyttalerne, så er det mulig å forenkle innmaten i lommelykta. Siden et slikt høyttalersignal er mye kraftigere 

enn signalet i et høretelefonuttak, trenger man ingen innebygd forsterker i lommelykta. Dette vil også gi bedre 

lydkvalitet. 

Hvis det er et kraftig stereoanlegg, så kan dette signalet kunne være på over 100 Watt når volumet er skrudd høyt 

opp. Et så kraftig signal vil ødelegge lysdioden, så det viktig å ikke overdrive volumnivået. 

Skjemaet nedenfor viser det mye enklere koblingsskjemaet man da kan bruke. 
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Byggebeskrivelse for 

«Lommelykt og solcelle for overføring av lyd via lys» 

1) Demonter lommelykta. Den svarte front-delen tas av ved å vri mot urviseren. Ikke mist glasset som nå ligger 

løst inni frontdelen. Selve lysdioden er tilkoblet med ei rød (+) og ei svart (-) ledning. Den gule ledninga er 

strømforsyning (+) til forsterkeren. 

 

2) Klipp av den røde og den svarte ledninga. Du klipper med avbitertang omtrent midt på mellom det grønne 

lommelykthuset og aluminiumsplata bak lysdioden. Ikke klipp av for nært lommelykthuset – da får du 

problemer når du skal avisolere ledningene – som er det neste du skal gjøre. Avisoler den gule ledninga også. 

Veilederen viser deg hvordan du avisolerer. Pass på å ikke dra så hardt i ledningene at de løsner i den andre 

enden! 

 

Bor et hull i lommelykthuset til signalkabelen. Et 3 mm hull er passelig 

 

  



3) Finn fram forsterkeren som allerede er koblet sammen med kondensatoren og seriemotstanden, som 

henger på den blå ledninga ut av forsterkeren (NB: har du kjøpt delene selv, må du koble sammen dette 

selv). Bildet til høyre viser selve forsterkeren, som er et lite kretskort med noen få komponenter på. 

Forsterkerkretsen er en «PAM8403», som er en 3Watt klasse «D» forsterker. Dette kortet, med 

komponenter og alt, koster mellom 5 og 10 kroner på eBay – inklusive frakt! 

 

4)  Ledningene skal klippes til passende lengde (se bildet over) og avisoleres. Så skal de kobles mot ledningene i 

lykta ved å snurre sammen endene og lodde i tillegg. Alle ledninger fra forsterkerdelen skal kun kobles til 

ledninger i lykta som har samme farge. Men bildet over viser tre røde ledninger, som ikke må forveksles, så 

her må vi passe på. Fargene på ledningene er angitt på koblingsskjemaet under. Det som er til høyre for den 

grå stiplede linjen er det som er/blir montert i den fremre delen av lykta. Den gule ledningen er ikke original, 

men er montert på forhånd. Hvis du har kjøpt delene selv, må du selv montere den gule ledningen. 
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5)  Den avklippede røde ledninga til lysdioden kobles til som vist under. Pass på at selve lysdioden kobles til den 

røde ledninga som ikke er koblet sammen med ei grå ledning. Endene snurres godt sammen og loddes med 

loddebolt og loddetinn. 

 

6)  Så snurrer du sammen alle de tre svarte ledningene, og lodder dem: 

 

  



7)  Så snurrer du sammen de to gule ledningene og lodder. Dette er strømforsyningen til forsterkeren. 

 

8)  Tre signalkabelen gjennom hullet i lyktehuset. Fest et strips på enden, ytterst på den svarte ytterkappen av 

kabelen. Klipp av den lange enden av stripset 

 



9)  Så snurrer du sammen de røde og grønne signalledningene og lodder over. Hvis du har kjøpt delene selv, er 

det typisk ingen grønn ledning ut av signalkabelen. Men da gjelder følgende: Ledninga som kommer fra 

tuppen på jack-pluggen, skal kobles til pluss-inngangen på forsterkeren (rød ledning på bildet). Hvis du har 

kjøpt delene selv kan dette være en annet farge enn rød, f.eks. hvit. Så skal ledninga som er koblet til den 

bakerste delen av jack-pluggen kobles til «felles inngangen» på forsterkeren (grønn ledning på bildet). Denne 

har gjerne en annen farge hvis du har kjøpt jack-kabelen selv – den kan til og med være uisolert rent metall. 

Da må du passe på å isolere så det ikke blir kortslutning. 

 

10)  Så kapper du til ca 10 mm lange biter av «krympestrømpe» som du trer på alle koblingene hvor du har 

snurret sammen ledninger. Bruk en varmepistol, som blåser flere hundre grader varm luft. Når 

krympestrømpen varmes opp, trekker den seg sammen, og sitter godt fast. Pass på. Lett å brenne seg. 

 



11)  Så stapper du forsiktig alt ned i lyktekroppen. Dra signalkabelen ut til det stopper i stripset på innsiden. 

 

12)  For å montere fronten med lysdiode og reflektor, lirker du først reflektoren inn i den svarte lyktefronten (få 

med glasset også). Og så skrur du fast lyktefronten med en liten vri med uviseren. Så kan du sette i batterier, 

koble til en mp3-spiller, og sjekke om lykta virker ved å prøve mot ei solcelle med tilkoblet ørepropp eller 

aktiv høyttaler. På «Forskningstorget 2014» er det ferdig oppkoblede solceller du kan prøve mot. Hvis du har 

kjøpt deler selv, må du lodde opp solcella (se neste punkt) før du får utført denne testen. 

 



13)  Så monterer du solcella. Du finner fram signalkabelen med jack-kontakten (motstykket til jack-plugg). 

Avisoler først den tykke svarte kappen utenpå kabelen, uten å skade isolasjonen på de tynne ledningene 

innenfor. En skalpell eller annen skarp kniv er fin til dette. Så må du finne ut hvilken av de tre ledningene inni 

som er «jord». Jord er den ledninga som er koblet til den ytterste delen av kontakten, og som svarer til den 

bakerste delen av en jack-plugg. Det er litt forskjellige farger på disse tre ledningene fra kabel til kabel. 

«Jord» er ofte også uisolert bart metall. Ledninga som er «jord» skal loddes til «minus» på solcella. De andre 

to ledningene snurres sammen og loddes til «pluss» på solcella. På bildet rett under er «jord» svart, mens de 

andre to er hvit og gul. På bildet nederst til høyre er den gule ledningen som er jord, og som derfor er loddet 

til «minus» på solcella. De andre to, rød og hvit, er tvunnet sammen og koblet til «pluss» 

 

14)  Kondensatoren er ferdig montert på baksiden av solcella. Fest det selvklebende hvite kabelfestet på 

baksiden av kortet, og fest kabelen med strips. Dette fungerer som strekk-avlasning, og sikrer at kabelen ikke 

så lett kan rives av fra solcella. 

   



NB: 

Hvis du har kjøpt solcella selv, så kommer den uten kondensator. Kondensatoren er den gule dingsen på bildet over. 

Denne må du i så fall montere selv. 

Kondensatoren på bildet over er en såkalt overflatemontert komponent, beregnet til å loddes på et kretskort. 

Kretskortet er i dette tilfellet baksiden av solcella. Før kondensatoren kan loddes fast må den grønne loddestopp-

lakken skrapes av. Deretter må selve kobberbanen på kortet kappes av, slik at strømmen må gå gjennom 

kondensatoren. Dette kan gjøres med en skalpell, en liten «Dremel» fresemaskin eller lignende. 

Den tykke streken på kondensatoren markerer «pluss», og må kobles til det som er «pluss» på solcella. Det ser 

kanskje motsatt ut på bildet, men det er fordi pluss på solcella er helt til høyre. Det er her strømmen fra selve 

solcella, som jo er på de andre siden av kortet, kommer. Så skal strømmen gå gjennom kondensatoren og til det 

tilkoblingspunktet som er merket med en «pluss» på kretskortet. 

 

 

Hvor er delene til dette oppsettet kjøpt? 

 Lommelykta kommer fra butikken / postordrefirmaet «Jula» og koster kr 39,- pr stk 

 10 Ohms motstanden er kjøpt hos postordrefirmaet «Elfa» og koster kr 0,59 pr stk (ved kjøp av minimum 

100 stk). Elfa artikkelnummer: 60-122-56  (100 Ohm kullfilmmotstand, max ½ Watt) 

 Kondensatorene kan kjøpes hos Elfa. Dette er en 220 microFahrad Tantalkondensator. F.eks. Elfa 

varenummer 67-748-48, som koster kr 7,90 pr stk i små antall. Billigere i store antall.  

 Ledningene er kjøpt hos «Elfa» og koster kr 75,- for en rull med 100 m. Typen er «Flex PVC 0.14mm2» 

Elfa artikkelnummer: 55-501-00 (rød farge) 

 Forsterkeren er kjøpt på eBay, og koster mellom kr 5,- og 10,- pr stk. Det er mange selgere som har samme 

type ferdig opploddet kort med denne IC-kretsen. Gå inn på «eBay.com» og søk på «PAM8403» 

 Solcella er også kjøpt på eBay, og koster ca kr 4,- pr stk i små antall. Søk på: «2V 56mA 30x36 mini Solar 

Epoxy Panel”. Andre solceller kan også brukes 

 Audio skjøtekabel med ferdig montert jack-plugg i den ene enden og jack-kontakt i den andre kommer fra 

“Biltema”. Denne kommer i ulike lengder, og kan klippes i to for å få en kabel med jack-plugg og en med jack-

kontakt. Prisen avhenger av hvor lang den er; fra et par tre tiere og oppover. 

 Krympestrømpe får man f.eks. på Biltema, Clas Ohlsson og Elfa. 

 Hvis man mangler verktøy, så har de brukbar kvalitet på Biltema og Clas Ohlsson. Elfa har mer profft verktøy. 

 

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=67-748-48&toc=19211

