
TThhee  cciirrccuuiitt  iiss  ssoo  ssiimmppllee,,  rreeqquuiirriinngg  oonnllyy  tthhrreeee  ppaarrttss,,  aann  
IICC  ((iinntteeggrraatteedd  cciirrccuuiitt))  oonnee  ccaappaacciittoorr  aanndd  tthhee  LLEEDD..  AAtt  
aarroouunndd  $$66  ffoorr  ppaarrttss  ((eexxcclluuddiinngg  tthhee  bbaatttteerryy))  iitt  wwiillll  hhaarrddllyy  
bbrreeaakk  tthhee  bbaannkk  ffiittttiinngg  iitt  iinn  aa  wwaaggoonn  oorr  bbooxxccaarr  sshhoouulldd  bbee  
nnoo  pprroobblleemm  aass  tthhee  bbaatttteerryy  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  ppaarrtt  aanndd  eevveenn  
tthheessee  ffiitt  iinnttoo  NN  ssccaallee  wwaaggoonnss..  TThhiiss  cciirrccuuiitt  uusseess  tthhee  
ttiimmiinngg  ccaappaacciittoorr  ffoorr  vvoollttaaggee  bboooosstt  aanndd  ddeelliivveerrss  ppuullsseess  
ooff  aarroouunndd  ttwwoo  vvoollttss  ttoo  tthhee  lliigghhtt  eemmiittttiinngg  ddiiooddee..  NNoo  
sswwiittcchh  iiss  rreeqquuiirreedd  bbeeccaauussee  tthhee  cciirrccuuiitt  ddrraawwss  ssoo  lliittttllee  
ccuurrrreenntt  ((2255  uuAA))  aanndd  tthhee  lleedd  wwiillll  ffllaasshh  hhaappppiillyy  ffoorr  
sseevveerraall mmoonntthhss oonn oonnee AAAA cceellll..    
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OOnnee  ooff  tthhee  ssmmaallll  ddeettaaiillss  tthhaatt  ccaann  eeaassiillyy  bbee  rreepprroodduucceedd  oonn  mmooddeell  rraaiillwwaayyss  iiss  aa  wwoorrkkiinngg  ttaaiilllliigghhtt..  PPiicckkuuppss  
ffrroomm  eeaacchh  wwhheeeell  aanndd  aa  rreedd  gglloobbee  wwiillll  ddoo  tthhee  ttrriicckk  bbuutt  iitt  iiss  hhaarrddllyy  pprroottoottyyppiiccaall,,  aass  tthhee  lliigghhtt  iinntteennssiittyy  vvaarriieess  
wwiitthh  tthhee  ssppeeeedd  aanndd  vvaanniisshheess  aallttooggeetthheerr  wwhheenn  ssttaattiioonnaarryy!!  AA  sseeccoonndd  pprroobblleemm  aarriisseess  wwiitthh  ssoommee  ttrraaiinnss  tthhaatt  
rreeqquuiirree  aa  ffllaasshhiinngg  rreedd  lliigghhtt,,  bbuutt  ssuurrpprriissee,,  ssuurrpprriissee,,  iinn  rreeaalliittyy,,  tthhiiss  iiss  tthhee  eeaassiieerr  ttoo  rreepprroodduuccee  ssoo  tthhaatt  iiss  wwhheerree  
II  wwiillll  ssttaarrtt..  
II  ffoouunndd  tthhee  cciirrccuuiitt  ((DDiiaaggrraamm  11))  iinn  aa  DDiicckk  SSmmiitthh  ccaattaalloogg,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  aarroouunndd  ffoorr  qquuiittee  ssoommee  ttiimmee,,  II  hhaavvee  
sseeeenn  oonnee  iinn  uussee  iitt  wwoorrkkeedd  wweellll  aanndd  llooookkeedd  tthhee  ppaarrtt..    
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AA  sseeccoonndd  cciirrccuuiitt  tthhaatt  hhaass  ccoommee  ttoo  mmyy  aatttteennttiioonn  iiss  sshhoowwnn  iinn  ddiiaaggrraamm  22  tthhiiss  wwoorrkkss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  bbuutt  
ddrraawwss  mmuucchh  lleessss  ppoowweerr..  TThhiiss  cciirrccuuiitt  sshhoouulldd  rruunn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ffoorr  aabboouutt  oonnee  yyeeaarr  oonn  aann  SS  7766  bbuuttttoonn  cceellll  oorr  
aarroouunndd  22  ––  33  yyeeaarrss  oonn  oonnee  AAAA  aallkkaalliinnee  cceellll..  CCoosstt  ttoo  bbuuiilldd  wwoouulldd  aallssoo  bbee  aarroouunndd  $$66  ((aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  wwrriittiinngg,,  
eexxcclluuddiinngg  tthhee  bbaatttteerryy))  NNeexxtt  eeddiittiioonn  ((ppaarrtt  22))  II  wwiillll  ddeessccrriibbee  hhooww  ttoo  hhaavvee  tthhee  lliigghhtt  oonn  aallll  tthhee  ttiimmee  
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