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Kísérletezõk versenye

5. Villogó
Építsünk villogót, azaz szabadon futó multivibrátort, két pnp-típusú tran-

zisztorból (EFT306), fenydiódából (LED), kondenzátorból (1-50 µF) és négy
ellenállásból (két 220Ù-1kΩ , és két 10kΩ-100kΩ ). Az alábbi rajzokon a villogó
kapcsolási rajzát, illetve a villogó vázlatos kialakítási rajzát láthatjátok.

Útmutatás:
Az áramkört legalkalmasabb  megfelelõen kialakított nyomtatott áramkörre

(NYÁK) elkészíteni. Mivel ez igényesebb mûvelet, ajánlatos fizikakörön elvégez-
ni. Erre a célra azonban megfelel egy bontásból származó, letisztított NYÁK-
darab is. Ennek hiányában egy deszkalapra szegezz fel néhány rézlemezkét (el-
használt zseblámpaelem sarkokat), majd ezekhez cínezd hozzá az alkatrészeket. A
cínezéshez csíszold tisztára a fémfelületeket, majd a forrasztópákával (vagy pisz-
tollyal) olvassz gyantát rájuk, utána meg cínt. Cínezés helyett fémcsipeszeket is
alkalmazhatsz. A tranzisztor kivezetéseit (lábait) könnyen azonosíthatod, ha a
tranzisztort a lábak felõl nézed úgy, hogy két átellenes lába a vizszintes átmérõje
mentén, a harmadik pedig a felsõ negyedben helyezkedjen el. Balról jobbra kö-
vetkeznek az emitter (e), a bázis (b) és a kollektor (k) kivezetései. Ügyeljünk a
fénydiódák (LED) és az elektrolit kondenzátorok bekötésmódjára: tartsuk be a
feszültségpolaritást! Vizsgáljátok meg a villogást különbözõ kapacitásértékek
esetében! A szükséges alkatrészeket rádiójavító mûhelybõl, vagy elektronikus
szakboltból szerezhetitek be. Kérjétek a fizikatanárotok segítségét is.
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