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E
lsystemet i äldre 
mopeder har en nomi-
nell spänning på 6 volt 
och dessutom är det 
växelström som leve-

reras. Detta duger bra då mopeder 
från 1952 fram till sent 70-tal bara 
har glödlampor och en tuta som 
behöver ström. Bägge dessa nöjer 
sig med växelström vilket är den 
strömtyp som naturligt bildas i 
en svänghjulsmagnet. Men kikar 
man på nyare elektronik vill den 
ha likström och dessutom 12 volt 
eller mer.

En mobilladdare som ska 
användas i cigarettändaruttaget i 
bilar vill ofta ha 12 till 24 volt för 
att göra sitt jobb – och likström. 
Det betyder ju att även om vi 
skulle likrikta strömmen från 
mopedmotorn, vilket bara kräver 
några dioder, så blir spänningen 
ändå bara 6 volt – alltså för låg för 
laddaren som ju vill ha det dubbla.

Då kommer vi raskt in på en 
enkel krets som heter spännings-
dubblare. Den består av två 
dioder samt tre kondensatorer 
och till ett pris som ligger under 
en hamburgares – utan läsk. 
Det en spänningsdubblare gör 
framgår av namnet – den dubb-
lerar  spänningen. På bild 3 ser 
vi kopplings schemat till vår 
spännings dubblare. Till vänster 
matar vi in växelström (den fun-
gerar bara med växelström) och till 
höger kommer det ut likström med 
dubbla spänningen mot inkom-
mande växelström. Dunkar vi in 6 
volt växelström så kommer det ut 
12 volt likström ur vår manick.

Funktionen är barnsligt enkel 
så vi kikar på den innan vi löder. 
På bild 4 ser vi schemat igen, fast 
nu under den positiva delen av 
sinuskurvan. Diod 1 (D1) släpper 
glatt igenom strömmen som då 
laddar upp kondensatorn C1. Detta 
visas som den röda kretsen. D2 
spärrar. Har vi nu en mopedmotor 
som levererar 6 volt så kommer C1 
att laddas upp till 6 volt.

Okej, nu har vi en kondensator 
som är uppladdad till 6 volt, men 
hur ska det hjälpa oss? Vi behöver 
ju det dubbla till vår mobil laddare. 
Lugn och fin. Eftersom vi har 

växel ström från vår motor vänder 
snart strömriktningen vilket den 
gör fyra gånger per vevaxelvarv. 
Då kikar vi på bild 5 och ser vad 
som händer när växelströmmen 
bytt riktning, vilket visas i den blå 
kretsen. Nu öppnar istället D2 och 
släpper iväg strömmen till C2 som 
nu också laddas upp till 6 volt. D1 
spärrar.

Mm … Men vad är det för bra 
med att ha två kondensatorer upp-
laddade till 6 volt när vi behöver 
12 volt? Titta på schemat igen. C1 
och C2 är ju seriekopplade – precis 
som batterierna i en ficklampa. 
Och precis som i ficklampan får 
man lägga ihop spänningen från 
bägge kondensatorerna – alltså 6 
+ 6 = 12 volt. Vår lilla spännings-
dubblare har alltså gjort vad den 
ska. Först laddar den upp C1 och 
ögonblicket efteråt laddar den upp 
C2 och vips så har vi 12 volt. Sen 
upprepas processen hela tiden. Men 
vänta – vad har C3 för uppgift?

Jo, när man likriktar växelström 

så får man en pulserande likström 
– alltså en ström som skuttar lite 
uppåt och nedåt i spänning. Detta 
kallas för rippel och kan irritera 
elektronik. Genom att koppla in 
C3 på utgången så jämnas ripplet 
ut till ett minimum. När spän-
ningen höjs, laddas C3 upp och 
när spänningen ögonblicket efteråt 
sjunker tar C3 över och håller 

upp spänningen. Det blir ungefär 
som med tryckluftstanken till en 
kompressor. När du blåser med 
tryckluften känner du inga pulser 
från kompressorns kolv utan bara 
en jämn ström med luft. Skulle 
man ta luften direkt från kompres-
sorn skulle den pulsera i samma 
takt som kompressorns kolv går 
upp i cylindern. Tanken fungerar 

2 Här har vi motorns kraftverk – belysningsspolen. 
Det är denna lilla spole som ska ge ström till vår 

mobil. Fast spolen ger ju bara 6 volt och laddaren vill 
ha 12. Läs vidare!

1 Kan man ladda 
sin mobil med en 

moped motor? Japp, det 
går alldeles utmärkt 
(med en liten tillsats).

Att mobilens batteri tar slut på mopedturen är inget ovanligt. Men 
hur ska man kunna ladda en mobil när mopeden ger 6 volt växel-
ström och laddaren vill ha 12 volt likström? Värm upp lödkolven – 
nu visar vi!
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Ladda luren
–med mopeden!
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som en buffert och jämnar ut det 
pulserande luftflödet precis som 
sin kusin C3.

På bild 6 ser vi den färdiga 
spänningsdubblaren. Den gula 
kabeln kommer från mopedens 
belysningsspole och den svarta 
kommer från mopedens ram (jord). 
Men eftersom det är växelström 
kan man lika gärna ta ström med 

7 Laddaren är en vanlig mobilladdare för cigarettändaruttag som 
fungerar från 12 till 24 volt. En moped har begränsad effekt från 

belysningsspolen så räkna med lite svagare lyse när du laddar mobi-
len.

8 Större än så här behöver dubblaren inte vara – allt gick ner i en 
gammal snusdosa. Alla delar är fixerade med smältlim så de inte 

kortsluter varandra.

5 Nu har strömmen vänt, men då lurar vi den med hjälp av D2 som 
nu öppnar och laddar upp C2. Nu har vi två kondensatorer som 

vardera är uppladdade till 6 volt. Den uppmärksamme noterar nu att 
dessa ligger i serie med varandra vilket ger totalt 12 volt – en dubb-
lering! C3 jämnar ut pulserna som uppstår.

4 Så här går det till: På vänster sida kommer det nu in en  positiv 
strömpuls på 6 volt växelström. Dioden D1 släpper igenom 

strömmen och laddar upp kondensatorn C1 till 6 volt (röda kretsen).
3 Här är lösningen – en spänningsdubblare. Den fungerar bara med 

växelström vilket är den strömart som kommer från en gammal 
mopedmotor. I andra änden kommer det ut likström med dubbelt så 
hög spänning som växelströmmen. 6 volt blir 12!

6 Så här ser dubblaren ut i praktiken. Dioderna D1 och D2 tål 
3  ampere och heter 1N5402 men allt från 1N5400 till 1N5406 

 fungerar. C1 och C2 är elektrolytkondensatorer på 470 µF som klarar 
en spänning på 16 volt. C3 är en elektrolytkondensator på 2 200 µF 
som klarar 25 volt.

den svarta och jorda den gula. 
Observera att den silvriga ringen 
i änden på dioderna motsvarar 
tvärstrecket i diodsymbolen 
eftersom dessa måste vändas åt 
rätt håll i kretsen. D1 och D2 
laddar växelvis upp C1 och C2 som 
i sin tur laddar upp C3 som jämnar 
ut den pulserande likströmmen. 
Kondensatorerna måste polvändas 
rätt – annars smäller de!

På bild 7 ser vi den lilla laddaren 
som är avsedd för cigarettändar-
uttaget (vem röker i bilen numera?). 
Den vill ha 12 till 24 volt vilket ju 
garanterar att den inte brinner upp 
om vår spänningsdubblare skulle 
klämma ur sig lite högre spänning 
än 12 volt. Tok gör som tok sa 
och vår dubblare gör ju bara sitt 
jobb och dubblar spänningen från 
mopeden som ju kan variera rätt 

mycket beroende på motorvarv. 
Men några 24 volt blir det inte – 
inte ens i nerförsbacke!
Sen ska man ju ha någon form av 
burk att stoppa dubblaren i. Jag 
tog första bästa och det blev en 
snusdosa i plast. Här gäller det 
bara att knyckla ihop hela kretsen 
så den får plats i valfri burk eller 
låda. På bild 8 syns den lite kom-
primerade kretsen där till och med 
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9 Gul kabel från motorn är den från belysningsspolen och här 
kan vi koppla på vår dubblare. Dubblarens andra kabel jordas i 

 ramen. Sätt gärna dit en strömbrytare så man kan stänga av den när 
man inte laddar mobilen.

10    Man kan även ta ström från tutan då den har konstantström 
från belysningsspolen (undantaget Zündapp KS 50). Ta bara 

rätt anslutning – annars kommer tutan att väsnas när du laddar!

11 På MCB E-Type och andra samtida mopeder med varvräknare 
kan man ta strömmen från varvräknaren dit belysningsspolen 

levererar strömmen (vänstra). Här finns även en jordanslutning (högra).
12   Ser man på! Motorn tuffar på tomgång och laddarens röda lys-

diod indikerar att strömmen räcker till, trots att mopedens 
lyse är påslaget. Vår spänningsdubblare är effektiv.

13  Nu kollar vi batteristatusen. Den ligger på 79 procent laddning. 
Vi ansluter mobilens USB-kabel till vår snusdosa och ger oss 

ut på en uppfriskande åktur.
14  För att göra ett ”worst case scenario” fick lyset vara på  under 

hela åkturen. Ser man på! Efter några mil har batteriets ladd-
ning ökat till 87 procent. Troligtvis hade det blivit mer om man kört 
utan lyse. Så här roligt har det aldrig varit att ladda en mobil.

laddaren fick plats. Alla delar är 
fixerade med smältlim så de ligger 
still och inte bråkar med varandra. 
Sen var det ju strömkällan – alltså 
mopeden. 

Den kabel som vi ska ta ström 
ifrån är den gula som kommer från 
belysningsspolen. Här kan man 
kliva på direkt nere vid motorn 
som på bild 9. Men man kan även 

ta strömmen från tutan eller från 
vissa varvräknare som också får 
sin ström från belysningsspolen. 
Jordanslutningen gör man på 
lämpligt ställe på ramen.

Upp till bevis! Dubblaren 
kopplades in på min Crescent 
E-Type. Skulle det gå att ladda en 
mobil med oljeblandad bensin? 
Motorn kickades igång och den 
lilla lysdioden på laddaren tändes 

direkt och indikerade att den var 
klar att ladda. Den lyste till och 
med på tomgång med påslaget 
lyse vilket ju konkurrerar om 
strömmen från belysningsspolen. 
Nu kollades mobilen – okej, 
batteriet ligger på 79 procent. 
Efter en uppfriskande tur på några 
mil hade batteriet gått upp till 87 
procent. Hurra – aldrig mer en död 
mobil på mopedturerna. nn

Stycklista till spänningsdubb-
laren (inga värden är kritiska)
Dioderna D1 och D2: 1N5402 (art.nr 
hos Conrad.se: 564862. 1:50/st)
Kondensatorerna C1 och C2: 470 µF, 
16 volt (art.nr hos Conrad: 422031. 
5:40:-/st). Kondensatorn C3: 2 200 µF, 
25 volt (art.nr hos Conrad: 1472861. 
12:50/st)

I nästa hörna ska vi serva en 
hastighetsmätardrivning.


