
Zsolt Szalay, 3f2 
 

Sekven�ný blika� z 10 LED 
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circuits/led_circuits.htm 

 

 
 
Potrebné elektronické sú�iastky (pod�a originálnej schémy ): 
 
1× �asova� 555 
1× CMOS 4017 (Johnsonov �íta�-dekadický �íta� s 10 dekódovanými výstupmi) 
10×LED 
10× NPN tranzistor 2N3904 
1× zdroj napätia ( 9V batéria) 
1× kondenzátor 1�F 
1× odpor 47K� 
1× odpor 120� 
 
�íta� 4017: 
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/4017.pdf  
 
 CP0 clock input (LOW to HIGH triggered) 
 CP1 clock input (HIGH to LOW triggered) 
 MR master reset input 
 O0 to O9 decoded outputs 
 O5-9 carry output (active LOW)  

 
VDD - Napájanie 5-15V 
VSS – 0V 
 

Využitie: 

• Dekadický �íta� – 1-10, po rozšírení o �alšie 4017 po�íta desiatky, stovky… 

• Sekven�ná riadiaca jednotka - napr. napodob�ovanie fungovania semafóru  

• �asova� 

 

Spojením RESETu- pin15- a �ubovo�ného výstupu O1-O9 vybraný výstup vynuluje sekvenciu 

a za�ne po�íta� od za�iatku. 

Pri správnom naladení frekvencie by bolo možné použi� ako stopky, alebo zapína�-vypína� 

s definovaným oneskorením. 



Najpreferovanejšími medzi jednoduchými elektronickými  s týmto �íta�om na webe sú práve 

obvody pre rôzne svetelné efekty, praktické je napr. blika� do tmy na bicykel. 

 

 
 
�asovací diagram 4017: 

 
 
Detaily oh�adom fungovania obvodu: 
 
Pod�a schémy sa obvod má napája� 4,5 - 6 voltami. Pri 3V �íta� nepracuje. Pri 9V LEDky 

žiaria silnejšie. 555 je generátorom frekvencie blikania LEDiek. Frekvenciu ur�uje pripojený 

odpor a kondenzátor.  

D	žka impulzu: t: ( ) sec047,0047,0.1. =Ω=≈ MFCRt oscosc µ  

Na výstupoch 4017 sú k LEDkám pripojené tranzistory, na zosilnenie prúdu prechádzajúceho 

cez ne. Po ich odstránení nie je však vidie� pokles intenzity vyžarovaného svetla. Zapojený 

120 Ohmový odpor RLED sa príliš prehrieval, preto bol vymenený za vä�ší: 
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, kde napájacie napätie Unap=9V, úbytok napätia na dióde ULED=2V, prúd prúd vo vetve 

s diódou a odporom ILED=20mA. Potom odpor RLED =350�. Boli použité tri 110 ohmové 

odpory. Cez LED diódy by teda nemal prechádza� vä�ší prúd, než ko�ko znesú. V prípade 

vyššieho prúdu  kvôli krátkosti impulzu by nedošlo k tepelnej deštrukcii sú�iastky, nanajvýš 

k skráteniu životnosti sú�iastky. 

 

Obvod z internetu s opisom: 

10 Channel LED Sequencer 
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