DATORTEKNIK 1A V2014 ‐ YENKA

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK
I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har
anknytning till El‐ och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs studerar på något annat
gymnasieprogram så kan du eventuellt kanske hitta några andra, mer anpassade
tillämpningsområden, att fördjupa dig inom.

Enklare rit‐ och simuleringsprogram
Kursen Datorteknik 1A skall enligt kursplanen omfatta ”Enklare rit‐ och simuleringsprogram”. Vi
väljer därför programmet Yenka. Ett program som är gratis att använda hemma för lärare och elever.
Programmet kallades tidigare för Crocodile Physics. Detta laddar vi ner från nätet (Sök på Yenka så
hittar du det).

Installation av Yenka
Vi installerar det på vår dator genom att starta installationsprogrammet och följa instruktionerna.

Första gången vi startar programmet får vi acceptera villkoren.
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Yenka kan användas inom fyra olika områden. Välj vilken licenstyp du utnyttjar när du startar
programmet första gången.

Skolor skall välja School License. Vi väljer i detta exempel Home Licence. Vi får då ange vår e‐
postadress samt om man är elev eller lärare.
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Starta Yenka
Varje gång startar Yenka så får man ange vilken licenstyp
man använder. Yenka är fri att använda hemma. Skolor
måste köpa licens för programmet.
Yenka kan användas inom fyra huvudområden, Computing,
Mathematics, Science och Technology.
Computing innebär i första hand att simulera
programmering.
Mathematics används för att simulera och träna
matematik och geometri.
Science omfattar fysik och kemi.
Technology innehåller mycket el‐ och elektronik samt
programmering av mikroprocessorer.
Vi kommer i denna bok att arbeta med Technology. Välj
därför detta och klicka på OK.

Träningsexempel 1
Som ett första exempel skall vi köra några träningsexempel som finns online. Börja med att gå in
under Basic Circuits.
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Klicka på Open – online och gå in under Basic Circuits.

Här finns flera olika lektioner att välja på. Välj Setting up a simple circuit. Klicka på open.
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Klicka på Open Model.

Följ nu instruktionerna som visas längst ner på skärmen. Du kommer att få koppla upp en krets med
ett batteri, en strömbrytare och en lampa.
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Träningsexempel 2
Nu skall vi göra motsvarande krets fast även med kretskort, PCB. Klicka på Creating a PCB och gå
igenom denna lektion.

Resultatet efter denna övning blir både ett kopplingsschema och en 3D‐bild över kretskortet med
komponenterna. 3D‐bilden kan man rotera och flytta runt.

SIDA 6

©THELIN LÄROMEDEL 2014

DATORTEKNIK 1A V2014 ‐ YENKA
Man får också ett fönster med det färdiga kretskortet i något som kallas realPCB. Med hjälp av detta
program kan man rita och skapa en kretskortslayout. Denna kan man sedan exportera till en fil som
man kan använda för att tillverka kretskort med.

Ví kommer att återkomma till arbete med kretskortslayout i kursen Mikrodatortillämpningar.

Träningsexempel 3
Nu tar vi ett exempel där vi själva skall rita upp en egen koppling med enkla komponenter. Vi startar
Yenka och väljer Basic Circuits.
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Klicka sedan på New.

Vi skall använda symboler och öppnar därför objekten under Symbolic Components.

Vi skall rita upp en trappkoppling med två strömbrytare. Den typ av koppling som man har till
belysningen i t.ex. en trappa, där man vill ha två oberoende strömknappar för att tända och släcka.
Den färdiga kopplingen skall se ut så här:
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För att skapa denna så lägger vi in komponenterna Batteri, Lampa och 2 st strömbrytare. Det gör vi
genom att dra in symbolerna för dessa.

Nu behöver vi vända på den högra strömbrytaren. Det gör vi genom att klicka på denna med höger
musknapp och välja Properties. Sedan klickar vi på någon av knapparna för att rotera, 2 gånger.

Som sista steg så kopplar vi ihop komponenterna genom att med musen dra förbindelser där vi vill
koppla ihop dem.
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Några tips


Den lilla röda stapeln som finns vid alla kopplingspunkter är en
spänningsmätare. Om man håller musen placerad över denna så får man
uppgift på aktuell spänning vid punkten och ström som passerar genom den.



Om man vill ändra värdet på en komponent, t.ex. spänningen på ett batteri, så
klickar man på texten för värdet och ändrar denna.



Man kan också ändra egenskaperna för en komponent genom att
högerklicka på den. T.ex. typen av batteri.



Om man vill infoga en komponent i en befintlig krets så kan man helt
enkelt bara dra in den på önskad plats.



Om man vill ta bort en komponent eller en anslutning mellan komponenter
så markerar man den genom att klicka på den och sedan trycker man på Delete.
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Praktiska övningar till Yenka
1)

Installera programmet Yenka (eller något annat Rit‐ och Simuleringsprogram)

2)

Gå igenom Träningsexempel 1 från Läroboken, Setting up a simple circuit.

3)

Skapa följande koppling i Yenka. Prova funktionen hos strömbrytarna.

a) Byt ut lampan mot en lysdiod samt ett motstånd i serie. Välj lämpligt värde på motståndet så
du får lysdioden att lysa.
b) Prova att vända på lysdioden, den lyser bara då strömmen går åt rätt håll!
c) Gör samma uppkoppling, men denna gång även med kretskort.

4)

Komplettera nedanstående uppkoppling med en lampa, en knapp och 4 batterier. Använd
denna gång grafiska komponenter.
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5)

Använd nu Yenka till att göra ritningar och simuleringar inom det ämnesområde som ligger
närmast inriktningen på din utbildning. Praktisera det du lärt dig i andra kurser genom att göra
konstruktioner med Yenka t.ex. inom Elektronik, Programmering, Mekanik, Fysik, Kemi eller
Matematik.
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