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Az áramkör működése

Az 1. ábrán látható a futófény elvi
kapcsolási rajza. Az órajelet az
IC1a,b kapukkal felépített astabil
multivibrátor szolgáltatja. A frek-
venciát az R1 és a C1 határoza
meg. A kondenzátor növelésével
lassul, csökkenésével pedig gyor-
sul a fénypontok futása. Mindenki
a saját ízlésének megfelelően állít-
hatja be a megfelelő órajel-frek-
venciát, de a C1 értékét célszerű
2,2...22 uF határok között megvá-
lasztani. Az órajelet az IC2, IC3
szám láló/dekóder áramkörbe ve-
zetjük, aminek hatására a kimene-
tek sorban egymás után Q0-tól Q9-
ig H szintre váltanak, majd elölről
kezdődik az egész folyamat.

Az IC2 Q0 kimenete a D1-re, a
Q1 a D2-re stb. van kapcsolva, így a
LED-sor piros fele elkezd fentről
lefelé futni, majd kezdi elölről.

Az IC3-ra szintén ugyanezt a
négyszögjelet kapcsoljuk, ennek
értelmében azonos ütemben
kezd el villogni, de az IC3 kime-
netei az IC2-höz képest ellentéte-
sen, tehát Q0 kimenete a D1 he-
lyett a D10-re, a Q1 pedig a D9-re
stb. van kötve. Így azonos ütemű,
de ellentétes irányú fénypont-
sort kapunk, amely a LED-sor
zöld részére kapcsolódik.

Könnyű belátni, hogy azonos
ütemet feltételezve, páros számú
LED-eknél nem lehetséges,
hogy egyszerre kapjon mindkét
anódja vezérlést. Ezt felhasznál-

va kapunk egy igen érdekes fé-
nyeffektet.

Az R2 ellenállásnak áramkor-
látozó szerepe van. Az áramkört
– aránylag kis áramfelvétele mi-
att – zseblámpatelepről vagy 9 V-
os telepről is táplálhatjuk, eset-
leg autóakkumulátorról is üze-
meltethetjük, de persze legjobb
valamilyen egyenfeszültségű táp-
egységet (akár egy dugasztápot)
használni hozzá. Méréseim sze-
rint 4,5 V-ról 6,5 mA-t, 9 V-ról 
25 mA-t, 12 V-ról 40 mA-t vesz fel
az áramkör. 

Építés, élesztés

A 2. ábra szerinti nyákterv alap-
ján készíthetjük el a nyomtatott
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Kétszínű futófény
Pádár Gábor

Sokaknak unalmasnak tűnhet ez a kapcsolás, hiszen a Rádiótechnikában rengeteg hasonló futófényt kö-
zöltek már. Ezek a futófény-kapcsolások általában egyszínű LED-eket működtettek, vagy csak a LED-füzé-
rek voltak különböző színűek. Ebben a cikkben a jól ismert 4017-es integrált áramkörrel – no meg egy kis
ötlet segítségével – felépített, tíz kétszínű LED-del működő futófényt ismertetek. A működése kissé ha-
sonló a lapunk 2015/1. számában bemutatott futófényéhez, de a felépítése egyszerűbb.

1. ábra
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áramkört. Az alkatrész-beültetési
rajzot a 3. ábra mutatja. A beül-
tetést a 6 db átkötéssel kezdjük.
Az integrált áramkörök számára
nem szükséges foglalatot beül-
tetni, bár sok kellemetlenségtől
véd meg. A LED-eknek először
csak az egyik lábát forrasszuk be
ideiglenesen, majd állítsuk őket
a helyükre, és ezután forrasszuk
be az összes lábat! A kész áram-
kör semmiféle bemérést nem
igényel, helyes összeszerelés ese-
tén a tápfeszültség rákapcsolása-
kor azonnal működnie kell. Ha
ez nem így történne, akkor
egyenként vizsgáljuk meg a LED-
eket, hogy mindkét oldalon kap-
nak-e vezérlést és világítanak-e,
ha nem, valahol szakadás vagy
rövidzár van a nyákon. Esetleg
valamelyik alkatrész a hibás.

Ha mindent rendben talá-
lunk, a kész áramkört egy tetsze-
tős műanyag dobozba szereljük.
A telep kímélése érdekében cél-
szerű egy kapcsolót a tápáram-
körbe iktatni, amelyet a dobozra
felerősítünk.
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3. ábra

2. ábra
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