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A futó fénypontos kapcsolásokat
rendszerint diszkrét vagy integ-
rált astabil multivibrátorok segít-
ségével építjük fel. Ha az egyes
tranzisztoros fokozatokat láncol-
juk és a bázisok feszültségét –
azaz a billenési pontot – szabá-
lyozhatóvá tesszük, akkor érde-
kes jelzési lehetőségek adódnak.

Az 1. ábrán báziscsatolt astabi-
lok láncolatából kialakított, mi-
nimális alkatrészigényű futó-
fénykapcsolást láthatunk. A kap-
csolás különlegessége, hogy a P
potenciométer állásától függően
kétféle jelzéskép nyerhető. Az el-
ső esetben mindig két LED – a
D1 és a D3, illetve a D2 és a D4 –
aktív és a diódapárok egymással
ellenfázisban világítanak. Lehet-
séges azonban olyan beállítás is,
amikor a LED-ek sorban egymás
után villannak fel, azaz a fény-
pontok „futnak”. A villogás frek-
venciája mindkét esetben a P-vel
szabályozható. A C1...C4 csatoló-
kondenzátor értéke 4,7...22 uF
között válaszható meg, de csak
azonos (illetve a tűrésen belül
azonos) értékű kondenzátorok-

kal működik megfelelően a kap-
csolás. A C5 az áramfelvétel-in-
gadozást csökkenti, kímélve a te-
lepet. E pozícióban a megadott-
nál nagyobb értékű kondenzátor
is használható, ha az adott hely-
re befér. 

A kapcsolás A jelű pontja és a
földpont között, nagy bemeneti
ellenállású műszerrel feszültsé-
get mérve, 9 V-os tápfeszültség
esetén a táblázatba foglalt ered-
ményeket kapjuk. A feszültség és
az ellenállás táblázatbeli értékei
csak hozzávetőlegesek, nagyság-
rendi tájékoztatásul szolgálnak!

A kapcsolás az adott elemérté-
kek mellett még 5 V tápfeszült-
ség esetén is működőképes, a P
utánállítására nincs szükség. Az
áramfelvétel a jelzésképtől függ:

két LED egyidejű felvillanása
esetén kb. 18...20 mA, futófény
esetén átlagosan 5...6 mA.

Elkészítés

A kerékpár-irányjelzőhöz terve-
zett, egyoldalon fóliázott, 2570
mm-es nyomtatott áramkör raj-
zolata a 2. ábrán, az alkatrészek
beültetése a 3. ábrán látható. Ér-
telemszerűen az áramkörből két
azonos darab szükséges. A rádió-
telep feszültségét jelen esetben
háromállású kapcsolóval (közép-
ső állás: „Ki”) adjuk az egyes pa-
nelokra, az irányváltoztatási szán-
déknak megfelelően. A panelen
nincs felerősítő furat: az áram-
kört ragasztással (tömítetten)
rögzítjük a műanyag házba. A víz-
mentes tokozás kérdésének meg-
oldását a kedves olvasó lelemé-
nyességére bízom. A szerelt nyák
színtelen lakkal való lefújása
nem árt...

Az ábrán X-szel jelölt (üresen
hagyott) és a potenciométer kö-
zépponti furata fix ellenállás be-
ültetéséhez használható fel. Ha
nem kívánunk a jelzésképen vál-
toztatni, akkor a P helyett – elál-
lítódását megelőzendő – fix érté-
kű ellenállást is használhatunk.
A kívánt jelzéskép potenciomé-
teres beállítása után lemérjük
ennek ellenállását és a potencio-
métert egy közelítő értékű ellen-
állással helyettesítjük. Ne feled-
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Futófényes kijelző
Dr. Fábián Tibor okl. villamosmérnök, itaf70@gmail.com

A különleges fényeffektusok egyik csoportjába tartozik a „futó fénypont”, melyre számtalan – főleg integ-
rált áramkörös – kapcsolási megoldás született, lapjainkban is megtalálható jó pár. Cikkünkben a futó-
fény diszkrét elemes változatát ismertetjük. Az áramkört például kerékpárhoz irányjelzőként vagy akár
hátsó világításként is használhatjuk.

UA, V P,  kohm Jelzéskép

9 0...10 A LED-ek párosával, egymáshoz képest ellen -
ütemben, 3...4 Hz-cel villognak

+2...2,5 25...28 Mint fent, de a villogási frekvencia kb. 1 Hz
+1,5 65...70 A LED-ek lasan, egymás után villannak fel

+1,3...1.4 kb. 75 A P növelésével egyre gyorsuló futófény

1. ábra
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kezzünk meg ekkor a beültetési
rajzon szaggatottan jelölt átkötés
elkészítéséről sem! (Eredetileg a
testpont átkötésére a potencio-
méter fém leszorító kengyelét
használtuk fel.)

A LED-ek vörös színűek, „nor-
mál” vagy „szuper” fényűek. Ke-

rékpárnál a nagyobb, 100 mcd
(millikandela) fényerősségű tí-
pusok jobb láthatóságot biztosí-
tanak. A LED-eket egymástól el-
szigetelt kivezetésekkel, állítva
forrasszuk be! Ha a burkolat át-
látszó, akkor a beültetett LED-ek
magassága ne haladja meg a

kapcsolás egyéb alkatrészeinek
11...13 mm-es magasságát!

A kapcsolás „ékszeres doboz”
díszítésére vagy akár „diszkóvil-
logóként” is felhasználható. A
LED-eket ekkor pl. egy 10...15
mm élhosszúságú négyzet csúcs-
pontjaiban helyezhetjük el.
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