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hát D1, D3 fénydiódák égnek és
D2 kialszik. Ez idő alatt C2 R4-T3-
D3 elemeken át feltöltődik. Most
az előző ciklus újra ismétlődik,
miután visszaáll a kiinduló álla-
pot, azaz T1és T2 vezet, T3 pedig
lezárt állapotban van.

A kapcsolás 9 V-ról 14 mA-t
vesz fel, ugyanezzel az elemérté-
kekkel 5 V esetén 6 mA-t.

13.b ábrán látható változat
nem más, mint két astabil multi-
vibrátor egymás után való soros
kapcsolása. A kapcsolás szimmet-
rikus felépítésű, ezért elég a fizi-
kai folyamtok ismertetése a villo-
gó egyik felében. A működés is-
mertetésénél abból indulunk ki,
hogy T1 vezet, míg T2 le van zár-

va. Ennek megfelelően D1 fény-
dióda világít, míg D2 LED sötét.
A vezető állapotban levő T1 kol-
lektorán a feszültség UCE1sat+UD1,
T1 lezárt állapotához a kollekto-
rán tápfeszültség jelenik meg. T1
nyitásakor C1 kondenzátoron ez
a negatív feszültségugrás rákerül
T2 bázisára, így T2 bázisán a po-
tenciál alacsonyabb lesz, mint az
emitterén. Tehát T2 lezár. Most
C1 kondenzátor kisül R3-T1-D1
elemeken keresztül. Amikor C1
már kiürült (0 V), elkezdődik el-
lentétes polaritásra töltődés és ez
addig tart amíg C1 negatív fegy-
verzete eléri T2 bázis-mitter
plusz D2 LED nyitófeszültségé-
nek összegét. Ekkor a kapcsolás

átbillen, és T2 vezetni fog.
Ugyanez a folyamat fog lejátszód-
ni T3 és T4 esetében is, a vég-
eredmény: T2, T4 vezetni fog,
miközben T1, T3 lezár. Ennek
következményeként D2, D4 LED
világítani fog, míg D1 D3 elal-
szik. Ebből látszik, hogy mindig
csak egy diódapár világít, de el-
lentétes fázisban. Visszatérve az
átbillenéshez: amikor T1 vezet
C1 kisül, ez idő alatt C2 R4-T3-
D3 úton feltöltődik. Átbillenés
után C2 R5-T2-D2 útvonalon ke-
resztül kisül, eközben C1 R2-T2-
D2 elemeken át tápfeszültségre
feltöltődik.

A villogási frekvenciát a bázis -
ellenállásokkal vagy a fokozatok
közti csatolókondenzátorok ér-
tékének változtatásával tudjuk a
kívánt értékre beállítani. A villo-
gás frekvenciája a közölt értékek
mellett kb. 1 Hz-re adódik. A
kapcsolás 9 V-ról 15 mA-t vesz
fel. A villogó változatlan elemér-
tékek mellett már 5 V-ról műkö-
dik, ekkor 6 mA körüli áramfel-
vétellel számolhatunk.

Elkészítés

A két villogóváltozatnak egy
nyomtatott áramkört terveztünk.
A nyákrajz 84 × 32 mm-es, a 14.
ábra mutatja, a beültetési rajz a
15. ábrán látható. Ha a háromfo-
kozatú villogót készítjük el, ak-
kor a beültetési rajzon látható
„X” és „Y” pontot egy bekötőhu-
zallal átkötjük. Eredetileg a C4-
gyel jelölt kondenzátor helyére
kerül C3. Ezzel megtörtént a há-
romfokozatúvá történő átalakí-
tás. Mindkét változatot elkészít-
hetjük azonos vagy különböző
színű LED-ekkel.
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