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Φρονομέτρης 555 – (555 Timer)

Γεκηθά παναθηενηζηηθά
Ο πνμκμμέηνεξ 555 είκαη έκα πμιύ εύπνεζημ θαη θζεκό 
μιμθιενςμέκμ θύθιςμα. Φνεζημμπμηείηαη ζε θοθιώμαηα 
πνμκηζμμύ όπμο δειαδή ζημ θύθιςμα πνεηάδεηαη κα εηζαπζεί 
μ πανάγμκηαξ ημο πνόκμο. 
Tμ  IC 555  μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα δύμ βαζηθέξ 
ιεηημονγίεξ: 



Φνμκμμέηνεξ 555 – (555 Timer)
α) Μμκμζηαζήξ ιεηημονγία 
Με αοηό ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο 555, μπμνεί έκα ελωηενηθό 
ελάνηεμα (π.π. led, ιάμπα, βμμβεηήξ θ.η.ι.) κα εκενγμπμηεζεί 
γηα πνμθαζμνηζμέκε πνμκηθή δηάνθεηα ή ακηίζεηα, ημ ελάνηεμα 
κα εκενγμπμηεζεί μεηά από θάπμημ πνμθαζμνηζμέκμ πνόκμ. 
Μηιάμε δειαδή γηα ιεηημονγία μηαξ βμιήξ . 
Έκα πανάδεηγμα  ένγμο μαζεηώκ με εθανμμγή ηε μμκμζηαζή 
ιεηημονγία ημο 555, είκαη έκα ζύζηεμα πμο πνμκμμεηνεί ημ 
βνάζημμ εκόξ αογμύ.  

β) Αζηαζήξ Λεηημονγία
Σηεκ αζηαζή ιεηημονγία ημ 555 δεκ πανμοζηάδεη ζηαζενή 
θαηάζηαζε, αιιά αιιάδεη από μηα θαηάζηαζε ζηεκ άιιε ζε 
πνμθαζμνηζμέκμοξ πνόκμοξ. μία ιάμπα γηα πανάδεηγμα μπμνεί 
κα ακαβμζβήκεη ζοκέπεηα με θάπμημ νοζμό ή έκαξ βμμβεηήξ κα 
επεί ζε πνμθαζμνηζμέκε ζοπκόηεηα. 



Τμ μιμθιενςμέκμ θύθιςμα  555  απμηειείηαη από έκα 
θμμμάηη ζηιηθόκεξ πάκς  ζημ  μπμίμ έπεη παναπζεί έκα 
θύθιςμα απμηειμύμεκμ από 25 ηνακδίζημν, 2 δηόδμοξ, 
θαη 16 ακηηζηάηεξ.

Σοζθεοάδεηαη ζε μαύνμ πιαζηηθό με 8 αθνμδέθηεξ ζε δύμ 
εοζογναμμηζμέκεξ γναμμέξ (DIL – Dual In Line)

Φνμκμμέηνεξ 555 – (555 Timer)
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ΣΥΜΒΟΛΟ



Αθνμδέθηεξ Πενηγναθή

1 Σοκδέεηαη με ηα  0V (-)  ηεξ ηνμθμδμζίαξ.

2 Δηέγενζε/Σθακδάιε (Trigger) – Δηεγείνεη ημκ πνμκμμέηνε όηακ
ε ηάζε ζημκ αθνμδέθηε αοηό πέζεη θάης από ημ 1/3 ηεξ ηάζεξ ηεξ 
ηνμθμδμζίαξ οπό ηεκ πνμϋπόζεζε όηη μ αθνμδέθηεξ 5 είκαη «ειεύζενμξ».

3 Έλμδμξ (Output) – Με ημ λεθίκεμα δηέγενζεξ μ αθνμδέθηεξ ελόδμο 
μεηάγεηαη από ηάζε 0V ζε ηάζε ορειή- HIGH (πενίπμο ίζε με ηε ηάζε 
ηνμθμδμζίαξ). 

4 Γπακαθμνά (Reset) – Γπακαθένεη ημ πνμκμμέηνε ζηεκ ανπηθή ημο 
θαηάζηαζε όηακ ε ηάζε ζημκ αθνμδέθηε αοηό πέζεη μεηαλύ 0 έςξ 0.4V.

5 Έιεγπμξ ηάζεξ (Voltage control) – Πνμθαζμνίδεη ηεκ ηάζε πμο πνέπεη 
κα θηάζεη μ αθνμδέθηεξ 6 γηα κα γίκεη εκαιιαγή ηεξ θαηάζηαζεξ ελόδμο 
από HIGH ζε LOW.

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 εμωηεξηθέο ζπλδέζεηο ην όξην ζηνλ 

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

7 Εθθόξηηζε (Discharge) – Δηακέζνπ ηνπ αθξνδέθηε απηνύ εμωηεξηθόο ππθλωηήο 

(πνπ αξρηθά θνξηίδεηαη κέρξη πνπ ε ηάζε ηνπ θηάζεη ην όξην) εθθνξηίδεηαη.

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

Δηάηαλε αθνμδεθηώκ IC 555



Αθνμδέθηεξ Πενηγναθή

1 Σοκδέεηαη με ηα  0V (-)  ηεξ ηνμθμδμζίαξ.

2 Δηέγενζε/Σθακδάιε (Trigger) – Δηεγείνεη ημκ πνμκμμέηνε όηακ
ε ηάζε ζημκ αθνμδέθηε αοηό πέζεη θάης από ημ 1/3 ηεξ ηάζεξ ηεξ 
ηνμθμδμζίαξ οπό ηεκ πνμϋπόζεζε όηη μ αθνμδέθηεξ 5 είκαη «ειεύζενμξ».

3 Έλμδμξ (Output) – Με ημ λεθίκεμα δηέγενζεξ μ αθνμδέθηεξ ελόδμο 
μεηάγεηαη από ηάζε 0V ζε ηάζε ορειή- HIGH (πενίπμο ίζε με ηε ηάζε 
ηνμθμδμζίαξ). 

4 Γπακαθμνά (Reset) – Γπακαθένεη ημ πνμκμμέηνε ζηεκ ανπηθή ημο 
θαηάζηαζε όηακ ε ηάζε ζημκ αθνμδέθηε αοηό πέζεη μεηαλύ 0 έςξ 0.4V.

5 Έιεγπμξ ηάζεξ (Voltage control) – Πνμθαζμνίδεη ηεκ ηάζε πμο πνέπεη 
κα θηάζεη μ αθνμδέθηεξ 6 γηα κα γίκεη εκαιιαγή ηεξ θαηάζηαζεξ ελόδμο 
από HIGH ζε LOW.

6 Όνημ/Γκαιιαγή (Threshold) – Όηακ ε ηάζε ζημκ αθνμδέθηε 
αοηόκ λεπενάζεη ηεκ πνμθαζμνηζμέκε ηημή ζε ζπέζε με αοηή ημο 
αθνμδέθηε 5, ηόηε γίκεηαη ε εκαιιαγή ηεξ θαηάζηαζεξ ελόδμο 
από HIGH ζε LOW.
Με ημκ αθνμδέθηε 5 ειεύζενμ από ελςηενηθέξ ζοκδέζεηξ ημ όνημ 
ζημκ αθνμδέθηε 6, είκαη ηα 2/3 ηεξ ηάζεξ ηεξ ηνμθμδμζίαξ
(2/3  Vcc).

7 Γθθόνηηζε (Discharge) – Δηαμέζμο ημο αθνμδέθηε αοημύ 
ελςηενηθόξ ποθκςηήξ (πμο ανπηθά θμνηίδεηαη μέπνη πμο ε ηάζε 
ημο θηάζεη ημ όνημ) εθθμνηίδεηαη.

8 Σοκδέεηαη με ημ  (+)  ηεξ ηνμθμδμζίαξ Vcc 4.5-16V.

Δηάηαλε αθνμδεθηώκ IC 555



Καηαζθεοαζηηθά παναθηενηζηηθά ημο 555

- Λεηημονγεί από 4.5 – 16V (Σηε πνάλε όμςξ απμθεύγμκηαη μη δύμ αθναίεξ 
ηημέξ, έηζη ζοκήζςξ μηιάμε γηα πναθηηθή ιεηημονγία  5 – 15V)

- Μπμνεί κα δώζεη  θαη κα  ‘απμννμθήζεη’ μέπνη 200mA 
Έηζη ζπεηηθά μηθνά θμνηία - π.π. μηα LED ή μηα ιάμπα 6V, 60mA -
μπμνμύκ κα ζοκδεζμύκ απεοζείαξ ζημκ αθνμδέθηε ελόδμο (αθνμδέθηε 3).  

5-15V
5-15V

-Καηακαιώκεη πενίπμο 8 mA. ζε αοηό πνμζηίζεηαη βέβαηα θαη ημ νεύμα ημο 
θμνηίμο πμο ζοκδέεηαη ζηεκ έλμδμ

-Γίκαη εοαίζζεημ ζημοξ ζπηκζενηζμμύξ ηςκ δηαθμπηώκ  θαη ζηηξ δηαθομάκζεηξ 
ηεξ ηάζεξ πανμπήξ



Καηάζηαζε ενεμίαξ ημο πνμκμμέηνε 
Τη ζομβαίκεη όηακ απιά θαη μόκμ δώζμομε ηνμθμδμζία ζημ 555;

Όηαλ ζπλδέζνπκε ηνπο αθξνδέθηεο 8  θαη 1 ζην +Vcc θαη 0V
αληίζηνηρα, ζα ζπκβνύλ ηα πην θάηω: 

- Ακαπηύζζεηαη ζημκ αθνμδέθηε 5 ηάζε ίζε με ηα  2/3 ηεξ ηάζεξ ηεξ 
ηνμθμδμζίαξ 
( V5 = 2/3 VCC).
- Η έλμδμξ  3  ημο πνμκμμέηνε  βνίζθεηαη ζηα 0V.  

2/3 VCC



Καηάζηαζε ενεμίαξ ημο πνμκμμέηνε 
Τη ζομβαίκεη όηακ απιά θαη μόκμ δώζμομε ηνμθμδμζία ζημ 555;



Α) υνδεσμολογία του 555 σε Μονοσταθή λειτουργία

την μονοσταθή λειτουργία το 555 έχει μια μόνο σταθερή

κατάσταση (off). Όταν για κάποιο λόγο διεγερθεί (σκανδάλη)

αλλάζει κατάσταση (on). Η έξοδος του (output - 3) παραμένει

σε κατάσταση ψηλή, όπου η τάση είναι ίση με την τάση

τροφοδοσίας, για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά

επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του κατάσταση (off).



Σο κύκλωμα λειτουργεί ως Μονοσταθές αφού λάβει ένα σήμα διέγερσης

στον ακροδέκτη σκανδάλης 2. Σο σήμα διέγερσης – η τάση στον ακροδέκτη

κανδάλης- Trigger – πρέπει να οδηγηθεί κάτω από το 1/3 της τάσης της

πηγής.

ήμα Διέγερσης στην κανδάλη

U < 1/3 U πηγής

Αφού πάρει το σήμα διέγερσης η έξοδος (output -3) παίρνει και διατηρεί 

μια υψηλή τιμή τάσης  (HIGH)  για κάποιο χρονικό διάστημα.



Για την δημιουργία ενός παλμού προκαθορισμένου χρόνου, το 555

χρησιμοποιεί δυο εξωτερικά εξαρτήματα, έναν αντιστάτη,R, και έναν

πυκνωτή, C.

Η χρονική διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) κατά την οποία η έξοδος είναι

HIGH, είναι ίδιος με τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η τάση στον

ακροδέκτη 6 τα δυο 2/3 της τάσης της πηγής εξαρτάται από την αντίσταση

R (Ω) και τη χωρητικότητα του πυκνωτή C (F)

Ο ακριβής χρόνος που το 555 παραμένει σε λειτουργία δίνεται από τον

τύπο

t= 1.1 x R x C



Με απινύο ππνινγηζκνύο βξίζθνπκε όηη αλ ζην θύθιωκα

R=100K= 100000 και C= 100μF=100x10-6

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

Αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ ππθλσηή κπνξνύκε λα 

κεηαβάινπκε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παικνύ



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 





Μονοσταθής  λειτουργία του χρονομέτρη – Crocodile Clips



Ρύθμιση χρονομέτρησης
Ένας απλός και πρακτικός τρόπος ρύθμισης της χρονομέτρησης 

(δηλαδή του χρόνου που η έξοδος παραμένει σε κατάσταση HIGH ) 

είναι η σύνδεση μεταβλητού αντιστάτη στο κύκλωμα RC όπως φαίνεται 

στο σχήμα 



Σρόποι διέγερσης - σκανδάλης 555 (trigger)



Δπαλαθνξά (Reset) ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε κνλνζηαζνύο πνιπδνλεηή 



Τεχνολογία Β’ Ενιαίου Λυκείου - Ηλεκτρονικά 

Φύλλο  εργασίας: Διερεύνηση του χρονομέτρη (timer) 555 μέσω της 
ηλεκτρονικής πλακέτας  Ωμέγα.

Άσκηση 1: Βασικό μονοσταθές Κύκλωμα
Συναρμολογήστε το κύκλωμα που φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. 

3

4

2

5 6

7

Χρησιμοποιήστε αντιστάτη 10ΚΩ για την Ra , 
100μF για τον πυκνωτή C και για έξοδο την 
λάμπα.
Πατήστε τον ωστικό διακόπτη.



Λνγηζκηθό Crocodile clips 

Δμνκνίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ θπθιωκάηωλ  6/26 ηεο ζειίδαο 191 θαη 6/32 

(α) ζειίδαο 193 ηνπ βηβιίνπ Β’ Λπθείνπ.



Β)  ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗ 555  Ε ΑΣΑΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

την ασταθή λειτουργία το 555 δεν έχει καθόλου σταθερή 

κατάσταση αλλά μεταπηδά από μια κατάσταση στην άλλη

Η έξοδος (ακρ. 3) παίρνει τη μορφή μιας σειράς από παλμούς με 
συγκεκριμένη περίοδο και συχνότητα. 

Παράδειγμα:
•Λάμπα που αναβοσβήνει σε σύστημα συναγερμού
•Μεγάφωνο που παράγει ένα συνεχή τόνο εάν ο ρυθμός της εναλλαγής είναι πολύ
γρήγορος

Η ταχύτητα με την οποία αλλάζει κατάσταση λέγεται συχνότητα και

συμβολίζεται με το Ηz (Φερτς)

Ένα 555 έχει την ικανότητα να αλλάξει κατάσταση μέχρι και ένα

εκατομμύριο φορές το φορές το δευτερόλεπτο.



RA

RB

C

ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗ 555  Ε ΑΣΑΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Με το  διακόπτη τροφοδοσίας ανοικτό: 

Η τάση στην έξοδο (ακροδέκτης 3) είναι  0V.

Ο πυκνωτής C είναι αφόρτιστος και ως εκ τούτου η τάση στους 

ακροδέκτες 2, 6 είναι 0V



R1

R2

C

ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗ 555  Ε ΑΣΑΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Με ην θιείζηκν ηνπ  δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο :

Ο ππθλσηήο C πνπ είλαη εληειώο αθόξηηζηνο, κε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ λα 

είλαη 0 Volt. Απηό ζεκαίλεη όηη ΣΙΓΜΙΑΙΑ θαη ζηνλ αθξνδέθηε 2 (ζθαλδάιε) ε 

ηάζε είλαη επίζεο 0 Volt.  Έηζη ην 555 ελεξγνπνηείηαη θαη ε Σάζε Δμόδνπ

(αθξ. 3) κεηάγεηαη ζε Ηigh. 



R1

R2

C

ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗ 555  Ε ΑΣΑΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σαπηόρξνλα αξρίδεη θαη ν ππθλσηήο C κέζσ ησλ αληηζηαηώλ  R1 θαη R2  λα 

θνξηίδεηαη, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ. Να απμάλεηαη 

δειαδή ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε 6. Η έμνδνο παξακέλεη HIGH

Μόιηο ε ηάζε απηή μεπεξάζεη ηα 2/3 ηεο ηάζεο ηεο πεγήο ε έμνδνο (αθξ. 3) 

κεηάγεηαη απηόκαηα ζε LOW. 



R1

R2

C

ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗ 555  Ε ΑΣΑΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο ππθλσηήο αξρίδεη λα εθθνξηίδεηαη (όρη όκσο αθαξηαία) δηακέζνπ ηνπ 

αληηζηάηε R2 θαη ηνπ αθξνδέθηε 7 (αθξνδέθηεο εθθόξηηζεο) αθνινπζώληαο 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκό εθθόξηηζεο.    

Μόιηο ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη άξα ζηνλ αθξνδέθηε 2 πέζεη θάησ 

από ην 1/3 ηεο ηάζεο ηεο ηξνθνδνζίαο, ε δηέγεξζε μαλαξρίδεη θαη ν θύθινο 

απηόο         επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα. 



Ο ρξόλνο πνπ ε έμνδνο παξακέλεη ζην HIGH εμαξηάηαη από ηηο ηηκέο ησλ 

αληηζηαηώλ R1 + R2 θαη ηνπ ππθλσηή C. Υξόλνο πνπ θνξηίδεηαη ν 

ππθλσηήο.

Ο ρξόλνο  πνπ ε έμνδνο παξακέλεη ζην LOW εμαξηάηαη από ηηο ηηκέο ηνπ 

αληηζηάηε R1 θαη ηνπ ππθλσηή C.  Υξόλνο  εθθόξηηζεο ηνπ ππθλσηή)

Η ρξνληθή δηάξθεηα (ζε δεπηεξόιεπηα) πνπ ε έμνδνο είλαη (HIGH) 

ππνινγίδεηαη από ηελ ζρέζε:

THIGH =0.7 x (R1 + R2 )x C

Η ρξνληθή δηάξθεηα (ζε δεπηεξόιεπηα) πνπ ε έμνδνο είλαη LOW 

ππνινγίδεηαη  από ηε ζρέζε:

TLOW =0.7 x R2 x C

Όπνπ R κεηξηέηαη ζε Ω

C κεηξηέηαη ζε F



ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΣΑΘΟΤ



ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΣΑΘΟΤ

O ιόγνο ζήκαλζεο πξνο δηάζηεκα  είλαη πάληα κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο.

Αλ ε αληίζηαζε  R2 είλαη πνιύ πην κεγάιε από ηελ  R1 ηόηε νη ρξόλνη TH θαη

TL είλαη πξαθηηθά νη ίδηνη θαη  έηζη ν ιόγνο ζήκαλζεο πξνο δηάζηεκα είλαη 

πεξίπνπ ίζνο κε ηε κνλάδα. 





ΕΛΕΓΦΟ  ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΗΜΑΝΗ Ω ΠΡΟ ΔΙΑΣΗΜΑ

Tν βαζηθό αζηαζέο κπνξεί εύθνια λα ηξνπνπνηεζεί αλ ζπλδέζνπκε κηα δίνδν 

αλόξζσζεο παξάιιεια κε ηελ R2. Απηό ζα έρεη ωο απνηέιεζκα ν ππθλωηήο 

λα θνξηίδεηαη κόλν δηακέζνπ ηεο R1. Η εθθόξηηζε ηνπ ππθλωηή γίλεηαη 

δηακέζνπ ηεο R2. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη δπλαηόλ λα ειέγρνπκε ην ρξόλν ζηνλ 

νπνίν ην θύθιωκα βξίζθεηαη ζην HIGH θαη ην ρξόλν πνπ βξίζθεηαη ζην LOW

μερωξηζηά.

Λόγνο ζήκαλζεο πξνο  δηάζηεκα:   = R1 / R2



Έλεγχος της φωτεινότητας μίας λάμπας και της ταχύτητας ενός 

μικροκινητήρα

Όταν η τιμή του αντιστάτη R2 είναι μεγάλη τότε

Λόγος ήμανσης προς Διάστημα, ΣΗ / ΣL =  R1 / R2 < 1 

Η λάμπα τροφοδοτείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να ανάβει 

αμυδρά.

Όταν η τιμή του αντιστάτη R2 είναι μικρή τότε

Λόγος ήμανσης προς Διάστημα, ΣΗ / ΣL =  R1 / R2 > 1 

Η λάμπα τροφοδοτείται σχεδόν συνεχώς με αποτέλεσμα να ανάβει έντονα.

Κατά συνέπεια μεταβάλλοντας την τιμή του RB , αλλάζει ο λόγος σήμανσης 

προς Διάστημα,  αλλάζοντας την φωτεινότητα της λάμπας.

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και έλεγχος της ταχύτητας ενός 
μικροκινητήρα.



Έλεγχος της φωτεινότητας μίας λάμπας και της ταχύτητας ενός 

μικροκινητήρα



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Φρησιμοποιώντας τη σειρά TRIPLE 5 TIMER του ΩΜΕΓΑ ή το 555 του 

προγράμματος Crocodile Clips,  συνθέστε  ή εξομοιώστε στην οθόνη του 

Η/Τ τα ηλεκτρονικά συστήματα/κυκλώματα που δίνουν λύση στα πιο κάτω 

προβλήματα (ημ: Σα κυκλώματα  3&4  δεν μπορούν να επιτευχθούν  

ικανοποιητικά  στο crocodile clip με τη χρήση του 555)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ΟΝ

χεδιάστε ένα σύστημα που να ελέγχει τη φωτεινότητα μια λάμπας μέσα σε 

ένα δωμάτιο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ΟΝ

χεδιάστε ένα σύστημα που να ελέγχει την ταχύτητα ενός μικροκινητήρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3ΟΝ 

χεδιάστε ένα σύστημα το οποίο θα αυξάνει το ρυθμό που αναβοσβήνει μια 

led όσο αυξάνεται η θερμοκρασία σε ένα ειδικό χώρο πάνω από 22 

βαθμούς.



ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΣΑΘΗ ΜΔ ΑΣΑΘΗ 



ΣΤΠΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗ 555

ΜΟΝΟΣΤΑΘΕΣ  ΚΥΚΩΜΑ (Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κυκλώματα χρονικισ κακυςτζρθςθσ 
που εκκινοφν με τθν ενεργοποίθςθ του διακόπτθ PS1 ι αυτόματα με τθ χριςθ πυκνωτι 
100nF ςτθ κζςθ του PS1. Οι τιμζσ των VR1 και C1 μποροφν να αλλάξουν ανάλογα με το 
εφροσ του χρόνου που επικυμείτε. Με κάποιεσ μικροαλλαγζσ ςτθν ζξοδο το κφκλωμα μπορεί 
να οδθγιςει απευκείασ βομβθτι. Στθν ζξοδο μπορεί να τοποκετθκεί ξεχωριςτό κφκλωμα 
οδιγθςθσ θλεκτρονόμου-μικροκινθτιρα).



ΑΣΤΑΘΕΣ  ΚΥΚΩΜΑ  1: (Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κυκλώματα  ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ 
φωτιςμοφ ι των ςτροφών μικροκινθτιρα που κα ςυνδεκοφν ςτθν ζξοδο O/P. Αν ςτθ κζςθ του 
αντιςτάτθ R3 τοποκετθκεί φωτοαντιςτάτθσ ι κερμίςτορ τότε θ μζςθ τιμι τθσ τάςθσ εξόδου κα 
ελζγχεται από το επίπεδο φωτιςμοφ ι τθ κερμοκραςία. Οι τιμζσ των VR1,R3  και C1 μποροφν 
να αλλάξουν ανάλογα με το εφροσ του ρυκμοφ που επικυμείτε.



ΑΣΤΑΘΕΣ  ΚΥΚΩΜΑ  2: (Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κφκλωμα όπου δφο leds αναβοςβινουν 
με κάποιο ρυκμό.O ρυκμόσ ελζγχεται από τον ρυκμιηόμενο αντιςτάτθ VR1. Αν ςτθ κζςθ του 
αντιςτάτθ R3 τοποκετθκεί φωτοαντιςτάτθσ ι κερμίςτορ τότε ο ρυκμόσ που αναβοςβινουν τα 
δφο leds μεταβάλλεται ανάλογα από το επίπεδο φωτιςμοφ ι τθ κερμοκραςία. 

Σθμ.: Αν δεν τοποκετθκεί ο διακόπτθσ PS ςτθν πλακζτα να ςυνδεκεί ςτθ κζςθ του ζνα κομμάτι 
ςφρμα.



ΑΣΤΑΘΕΣ  ΚΥΚΩΜΑ  3: (Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι απλοφ 
κυκλώματοσ αρμονίου με τισ οκτώ βαςικζσ νότεσ. Η ρφκμιςθ των νότων γίνεται με τθ 
βοικεια των ρυκμιηόμενων αντιςτατών VR1-VR8. 


