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Υξνλνκέηξεο 555 – (555 Timer)

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά

Ο ρξνλνκέηξεο 555 είλαη έλα πνιύ εύρξεζην θαη θζελό 

νινθιεξσκέλν θύθισκα. Χξεζηκνπνηείηαη ζε θπθιώκαηα 

ρξνληζκνύ όπνπ δειαδή ζην θύθισκα ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί ν 

παξάγνληαο ηνπ ρξόλνπ. 

Tν  IC 555  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δύν βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: 



Βαζηθέο ιεηηνπξείεο Υξνλνκέηξε 555

α) Μνλνζηαζήο ιεηηνπξγία 

Με απηό ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 555, κπνξεί έλα εμσηεξηθό 

εμάξηεκα (π.ρ. led, ιάκπα, βνκβεηήο θ.η.ι.) λα ελεξγνπνηεζεί 

γηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ή αληίζεηα, ην 

εμάξηεκα λα ελεξγνπνηεζεί κεηά από θάπνην 

πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. Μηιάκε δειαδή γηα ιεηηνπξγία ¨μιας 

βολής¨. 

Έλα παξάδεηγκα  έξγνπ καζεηώλ κε εθαξκνγή ηε κνλνζηαζή 

ιεηηνπξγία ηνπ 555, είλαη έλα ζύζηεκα πνπ ρξνλνκεηξεί ην 

βξάζηκν ελόο απγνύ.  
β) Αζηαζήο Λεηηνπξγία

Σηελ αζηαζή ιεηηνπξγία ην 555 δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή 

θαηάζηαζε, αιιά αιιάδεη από κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε ζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο. κία ιάκπα γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα αλαβνζβήλεη ζπλέρεηα κε θάπνην ξπζκό ή έλαο 

βνκβεηήο λα ερεί ζε πξνθαζνξηζκέλε ζπρλόηεηα. 



Τν νινθιεξσκέλν θύθισκα  555  απνηειείηαη από έλα 

θνκκάηη ζηιηθόλεο πάλσ  ζην  νπνίν έρεη ραξαρζεί έλα 

θύθισκα απνηεινύκελν από 25 ηξαλδίζηνξ, 2 δηόδνπο, θαη 

16 αληηζηάηεο.

Σπζθεπάδεηαη ζε καύξν πιαζηηθό κε 8 αθξνδέθηεο ζε δύν 

επζπγξακκηζκέλεο γξακκέο (DIL – Dual In Line)

Υξνλνκέηξεο 555 – (555 Timer)



ΤΜΒΟΛA



Αθξνδέθηεο Πεξηγξαθή

1 Σπλδέεηαη κε ηα  0V (-)  ηεο ηξνθνδνζίαο.

2 Δηέγεξζε/Σθαλδάιε (Trigger) – Δηεγείξεη ηνλ ρξνλνκέηξε όηαλ

ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε απηό πέζεη θάησ από ην 1/3 ηεο ηάζεο ηεο 

ηξνθνδνζίαο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν αθξνδέθηεο 5 είλαη «ειεύζεξνο».

3 Έμνδνο (Output) – Με ην μεθίλεκα δηέγεξζεο ν αθξνδέθηεο εμόδνπ κεηάγεηαη 

από ηάζε 0V ζε ηάζε πςειή- HIGH (πεξίπνπ ίζε κε ηε ηάζε ηξνθνδνζίαο). 

4 Επαλαθνξά (Reset) – Επαλαθέξεη ην ρξνλνκέηξε ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε όηαλ ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε απηό πέζεη κεηαμύ 0 έσο 0.4V.

5 Έιεγρνο ηάζεο (Voltage control) – Πξνθαζνξίδεη ηελ ηάζε πνπ πξέπεη λα 

θηάζεη ν αθξνδέθηεο 6 γηα λα γίλεη ελαιιαγή ηεο θαηάζηαζεο εμόδνπ από 

HIGH ζε LOW.

Γηάηαμε αθξνδεθηώλ IC 555



6 Όξην/Ελαιιαγή (Threshold) – Όηαλ ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε απηόλ 

μεπεξάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

αθξνδέθηε 5, ηόηε γίλεηαη ε ελαιιαγή ηεο θαηάζηαζεο εμόδνπ από 

HIGH ζε LOW.

Με ηνλ αθξνδέθηε 5 ειεύζεξν από εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ην όξην ζηνλ 

αθξνδέθηε 6, είλαη ηα 2/3 ηεο ηάζεο ηεο ηξνθνδνζίαο (2/3  Vcc).

7 Εθθόξηηζε (Discharge) – Δηακέζνπ ηνπ αθξνδέθηε απηνύ εμσηεξηθόο 

ππθλσηήο (πνπ αξρηθά θνξηίδεηαη κέρξη πνπ ε ηάζε ηνπ θηάζεη ην 

όξην) εθθνξηίδεηαη.

8 Σπλδέεηαη κε ην  (+)  ηεο ηξνθνδνζίαο Vcc 4.5-16V.

Γηάηαμε αθξνδεθηώλ IC 555



Καηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 555

- Λεηηνπξγεί από 4.5 – 16V (Σηε πξάμε όκσο απνθεύγνληαη νη δύν αθξαίεο ηηκέο, 

έηζη ζπλήζσο κηιάκε γηα πξαθηηθή ιεηηνπξγία  5 – 15V)

- Μπνξεί λα δώζεη  θαη λα  ‘απνξξνθήζεη’ κέρξη 200mA 

Έηζη ζρεηηθά κηθξά θνξηία - π.ρ. κηα LED ή κηα ιάκπα 6V, 60mA - κπνξνύλ λα 

ζπλδεζνύλ απεπζείαο ζηνλ αθξνδέθηε εμόδνπ (αθξνδέθηε 3).  

5-15V
5-15V

-Καηαλαιώλεη πεξίπνπ 8 mA. ζε απηό πξνζηίζεηαη βέβαηα θαη ην ξεύκα ηνπ θνξηίνπ 

πνπ ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν

-Είλαη επαίζζεην ζηνπο ζπηλζεξηζκνύο ησλ δηαθνπηώλ  θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο

ηάζεο παξνρήο



Καηάζηαζε εξεκίαο ηνπ ρξνλνκέηξε 

Ση ζπκβαίλεη όηαλ απιά θαη κόλν δώζνπκε ηξνθνδνζία ζην 555;

Όηαλ ζπλδέζνπκε ηνπο αθξνδέθηεο 8  θαη 1 ζην +Vcc θαη 0V

αληίζηνηρα, ζα ζπκβνύλ ηα πην θάησ: 

- Αλαπηύζζεηαη ζηνλ αθξνδέθηε 5 ηάζε ίζε κε ηα  2/3 ηεο ηάζεο ηεο ηξνθνδνζίαο 

( V5 = 2/3 VCC).

- Η έμνδνο  3  ηνπ ρξνλνκέηξε  βξίζθεηαη ζηα 0V.  

2/3 VCC



Καηάζηαζε εξεκίαο ηνπ ρξνλνκέηξε 

Ση ζπκβαίλεη όηαλ απιά θαη κόλν δώζνπκε ηξνθνδνζία ζην 555;



Α) πλδεζκνινγία ηνπ 555 ζε Μνλνζηαζή ιεηηνπξγία

Σηελ κνλνζηαζή ιεηηνπξγία ην 555 έρεη κηα κόλν ζηαζεξή θαηάζηαζε

(off). Όηαλ γηα θάπνην ιόγν δηεγεξζεί (ζθαλδάιε) αιιάδεη θαηάζηαζε (on).

Η έμνδνο ηνπ (output - 3) παξακέλεη ζε θαηάζηαζε ςειή, όπνπ ε ηάζε

είλαη ίζε κε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο, γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεηά

επηζηξέθεη απηόκαηα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (off).



Τν θύθισκα ιεηηνπξγεί σο Μνλνζηαζέο αθνύ ιάβεη έλα ζήκα δηέγεξζεο ζηνλ αθξνδέθηε

ζθαλδάιεο 2. Τν ζήκα δηέγεξζεο – ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε Σθαλδάιεο- Trigger – πξέπεη

λα νδεγεζεί θάησ από ην 1/3 ηεο ηάζεο ηεο πεγήο.

Σήκα Δηέγεξζεο ζηελ Σθαλδάιε

U < 1/3 U πεγήο

Αθνύ πάξεη ην ζήκα δηέγεξζεο ε έμνδνο (output -3) παίξλεη θαη δηαηεξεί κηα πςειή ηηκή 

ηάζεο  (HIGH)  γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα.

Ο ρξνλνκέηξεο δηεγείξεηαη (δειαδή 

ε έμνδνο κεηάγεηαη από LOW ζε 

HIGH) κόιηο ε ηάζε ζηνλ 

αθξνδέθηε 2 πέζεη  ζηηγκηαία θάησ 

από  ην  1/3 ηεο ηάζεο ηεο 

ηξνθνδνζίαο.



Εδώ γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο παικνύ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην 555 ρξεζηκνπνηεί

δπν εμσηεξηθά εμαξηήκαηα, έλαλ αληηζηάηε,R, θαη έλαλ ππθλσηή, C.

Η ρξνληθή δηάξθεηα (ζε δεπηεξόιεπηα) θαηά ηελ νπνία ε έμνδνο είλαη HIGH, είλαη ίδηνο κε

ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε 6 ηα δπν 2/3 ηεο ηάζεο

ηεο πεγήο εμαξηάηαη από ηελ αληίζηαζε R (Ω) θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή C (F)

Ο ρξόλνο πνπ ην 555 παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία δίλεηαη από ηνλ ηύπν

t= 1.1 x R x C



Με απινύο ππνινγηζκνύο βξίζθνπκε όηη αλ ζην θύθισκα

R=100K= 100000 και C= 100μF=100x10-6

T=1.1 x 100,000x 100x10-6 = 11 δεστερόλεπτα

Αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ ππθλσηή κπνξνύκε λα 

κεηαβάινπκε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παικνύ



Επεξιγθςθ Μονοςτακοφσ Λειτουργίασ 
Χρονομζτρθ 555

• Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και αιτιολόγθςθ τθσ μονοςτακοφσ
λειτουργίασ του χρονομζτρθ 555 πρζπει να  λθφκεί υπόψθ και θ 
λειτουργία των εςωτερικϊν εξαρτθμάτων του IC και ειδικότερα του 
τρανηίςτορ του οποίου ο ςυλλζκτθσ και ο εκπομπόσ ενϊνονται ςτα άκρα 
του εξωτερικοφ πυκνωτι.

Αξρηθή θαηάζηαζε κνλνζηαζνύο

θπθιώκαηνο (ζπλζήθεο εξεκίαο).

Τν ηξαλδίζηνξ ιεηηνπξγεί ζαλ θιεηζηόο 

δηαθόπηεο βξαρπθπθιώλνληαο ηνλ 

ππθλσηή 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηέγεξζεο. 

Τν ηξαλδίζηνξ ιεηηνπξγεί ζαλ 

αλνηθηόο δηαθόπηεο 

επηηξέπνληαο ζηνλ ππθλσηή λα 

θνξηηζηεί κέζσ ηνπ R1



Μόλις η τάση στον ακροδέκτη 6  ξεπεράσει την τάση του ακροδέκτη 5 -

που βρίσκεται στα 2/3 της τάσης  της τροφοδοσίας- τότε συμβαίνουν τα 

παρακάτω: 

Η έξοδος (3) επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή LOW και 

παραμένει έτσι μέχρι την επόμενη διέγερση.

 HIGH 

 

LOW LOW 

 

 

2/3 Vcc

•Ο πυκνωτής  εκφορτίζεται ακαριαία, μέσω του ακροδέκτη 7  

- Η τάση στα άκρα του πυκνωτή – και άρα στον ακροδέκτη 6 – επανέρχεται στα 0V 





Σξόπνη δηέγεξζεο - ζθαλδάιεο 555 

(trigger)



Δπαλαθνξά (Reset) ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

κνλνζηαζνύο πνιπδνλεηή 

Μπνξεί λα γίλεη επαλαθνξά (reset) ηνπ θπθιώκαηνο ζηελ αξρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε πξηλ ηε  ιήμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ 

όηαλ ε ηάζε ζην αθξνδέθηε 4 πέζεη ζηα 0V

( θαη’ αθξίβεηα κεηαμύ 0V θαη 0,4 V). 



Δμνκνίσζε Μνλνζηαζνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξνλνκέηξε 555



Γηεξεύλεζε ηνπ ρξνλνκέηξε (timer) 555 κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  Ωκέγα.
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