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R1, R4 és R6 ellenállásnak áram-
korlátozó szerepe van. A villogó
már 3,5 V tápfeszültségről jól lát-
hatóan működik, néhány milli-
amperes (2...3 mA) áramfelvétel-
lel. Biztonsággal számolva az
áramkör egy zseblámpaelemről
működtethető. A villogókapcso-
lás 9 V tápfeszültség esetén 20
mA-nél kevesebbet vesz fel.

Elkészítés

A kapcsolást 54 × 38 mm nagysá-
gú nyáklapon helyezhető el. A
nyákrajz a 11. ábrán, a beültetési
rajz a 12. ábrán látható. A nyom-
tatott áramkört univerzálisra ter-
veztük. Ha a villogás sebességét
gyorsra szeretnénk választani, ak-
kor a beültetési rajzon látható
„A” és „B” pontokat szigetelt be-
kötő huzallal összeforrasztjuk. Ha

közepesen gyors villogást szeret-
nénk, akkor P helyére fix ellenál-
lást forrasztunk erre a két pontra,
melynek értéke 470 ohm. Ez az
érték a leglassúbb esetre 3,3
kohm. Amennyiben a villogás se-
bességét szabályozhatóra akarjuk
elkészíteni, akkor nyákba ültethe-
tő 5 (vagy 4,7) kohmos potmétert
forrasztunk be. Az alkatrészekre
vonatkozó tudnivalót az előző
kapcsolásoknál már említettük.

e) változat

Ebben a pontban nem annyira
szokványos két villogókapcsolást
mutatunk be.

Működés

Egy háromfokozatú konfiguráci-
ót látunk a 13.a ábrán. Ebben a
megoldásban egyszerre mindig
két LED világít. Tételezzük fel,
hogy a villogókapcsolást tápfe-
szültségre kapcsolás után T1, T2
vezet, T3 lezárt állapotban van.
Ez más megfogalmazásban annak
felel meg, hogy D1, D2 világít,
míg D3 sötét. Amikor T3 lezárt ál-
lapotban van, a bázisán levő fe-
szültség kisebb UBE3+D3 nyitófe-
szültségnél. Mivel T2 nyitva van
C2 kondenzátor R5-T2-D2 útvo-

nalon kisül, ez addig tart, míg C2
lemerül (0 V). Ekkor elkezdődik
a szóban forgó kondenzátor át-
töltődése, ami T3 bázis-emitter +
D3 LED nyitófeszültségének el-
éréséig tart. Most T3 kinyit és a
negatív feszültségugrás hatására
T1 lezár (átbillen). Most T2, T3
vezet, T1 le van zárva; vagyis D2,
D3 fénydióda világít, míg D1 kial-
szik. Eközben C1 kondenzátor
R2-T2-D2 útvonalon tápfeszült-
ségre töltődik. A lezárt T1 bázi-
sán negatívabb a potenciál mint
az emitterén, most C3 kondenzá-
tor elkezd kisülni T3 tranziszto-
ron. A kisütés és az áttöltődés R1-
T3-D3 elemeken keresztül törté-
nik, és addig tart, míg T1 kinyit,
ekkor a kollektorán a feszültség
lecsökken, ami negatív feszültség-
ugrásnak felel meg és hatására
T2 lezár. Ekkor T1 és T3 vezet, te-
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