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 555تایمر    ICبا طراحی مولتی ویبراتورها فصل پنجم:

 

 

 :555تایمر    ICساختمان داخلی 

  

 

 

 

  تریگر کردنIC  : 

 

 

ccv 1از 2یعنی پایه ی  Triggerاگر پاتدی 

3
می گردد و در نتیجه  0Q̅ =می شود و  setکمتر کنیم  فلیپ فالپ  

خاموش می شود ( با برداشتن ولتاژ تریگر یعنی   Dischargeبرابر یک می شود ) ترانزیستور   (output)خروجی 

ccv 1برگرداندن آن به باالی 

3
 شود .  Resetخروجی تغییری نمی کند تا اینکه فلیپ فالپ  

ccv 2از  6یعنی پایه   Thresholdاگر پایه ی 

3
می گردد در  1Q̅ =می شود و  Resetفلیپ فالپ  بیشتر شود،  

 . و به اشباع می رود روشن  Dischargeو ترانزیستور   نتیجه خروجی صفر یا غیرفعال می شود 
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  555طراحی مونواستابل با 

 

 

 

 

 

 

 𝑣𝑐(𝑡) = 𝑉𝑐𝑐 + (0 − 𝑉𝑐𝑐)𝑒
−𝑡

𝑅𝐶⁄   

𝑖𝑛 𝑡 = 𝑇   𝑣𝑐(𝑡) = 2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 

2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 (1 − 𝑒

−𝑡
𝑅𝐶⁄ ) 

⇒ 𝑇 = 𝑅𝐶 ln 3 = 1.1𝑅𝐶 

 

 باشد . می توان از پالس تریگر مشتق گرفت.  Tپهنای پالس تریگر باید کمتر از 

 

 

 

 

 

فلیپ فالپ صفر می باشد  Sاست در نتیجه پایه ی  CCVهمواره  2در مدار مونواستابل فوق فرض بر این است که پایه 

 شود . تا خروجی به حالت پایدار صفر برسد . برای این . وقتی منبع تغذیه را روشن کنیم، یک زمان گذاری باید طی

 ccvوصل است به  IC  6شروع به شارژ می نماید تا اینکه ولتاژ آن که به پایه ی RCبا ثابت زمانی  Cامر خازن 
2

3
برسد   
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 Q̅=1صفر و  Qمی نماید . در نتیجه پایه  RESETفیلیپ فالپ یک شده و فلیپ فالپ را  R. در اینصورت پایه ی 

روشن شده و به اشباع برود و چون پایه ی  Dischargeمی گردد  و باعث می شود خروجی صفر شده و ترانزیستور 

به سر خازن وصل است به سرعت خازن را تخلیه می نماید و آنرا در صفر ولت نگه می دارد و این وضعیت بطور  7

 روشن است .  Dischargeمی یابد چون ترانزیستور پایدار باقی می ماند، در این حالت خازن اجازه ی شارژ شدن ن

 ccvاز  p Am-Opاعمال نماییم ولتاژ سر منفی 2حال اگر یک پالس تریگر به پایه ی 
1

3
کمتر گردیده و باعث می   

صفر می گردد و ترانزیستور  Q̅شده و  set( ، در نتیچه فلیپ فالپ SR= 10یک گردد  )  Op-Ampشود خروجی 

Discharge  خاموش می شود و قید خود را از روی خازن بر می دارد و اجازه شارژ شدن آن را می دهد . در این

 حالت خروجی نیز یک می گردد و مونو استابل به حالت پایدار وارد می شود . 

 ccv   به  6شروع به شارژ می نماید تا اینکه ولتاژ پایه ی  RCاز این به بعد خازن با ثابت زمانی 
2

3
 Resetبرسد و باعث   

بازگشته است و باعث می  CCVدوباره بالفاصله به  2( ) توجه داریم که پایه ی  SR= 01شدن فیلیپ فالپ گردد . ) 

 صفر گردد (  Sگردد که  

روشن می  Dischargeیک گردیده و خروجی صفر می شود و ترانزیستور  Qشدن فلیپ فالپ،  Resetبه محض 

شود و خازن را بالفاصله تخلیه می نماید و مونو استابل به حالت پایدار بر می گردد  و تا اینکه پالس تریگر جدیدی 

 را مطابق روابط فوق محاسبه نماییم .  Tمی توان معادله شارژ خازن را نوشته و  Tاعمال شود . برای بدست آوردن 

را انتخاب کرده و دیگری را از روی آن  C یا   T = 1.1 RC   ،R رابطه ی  داده شده باشد با استفاده از Tچنانچه 

 بدست می آوریم . 

2 یتا نویز و نوسانات احتمال می گرددبه زمین وصل  pf 100با یک خازن کوچک  5پایه  نکته :
3⁄ 𝑉𝑐𝑐   تغییر را

 .ندهد

  محدودیت هایR  وC :  

می گردد و خازن   6خیلی بزرگ انتخاب شود جریان ناچیزی که به وجود می اید به یک باره وارد پایه  Rاگر 

می گردد، که ممکن است با خازنهای  Cرا نمی تواند شارژ کند . همچنین باعث خیلی کوچک شدن خازن 

 است . MΩ 14از نظر بزرگی  Rموجود پراکنده در مدار قابل مقایسه گردد .محدوده 
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نباید خیلی بزرگ باشد که باعث زیاد شدن جریان و ایجاد  Cکمتر شود .  خازن  pf 100نباید از  Cهمچنین خازن 

جریان  نشتی می شود وجریان نشتی باعث بهم خوردن روابط می گردد. همچنین ممکن است جریان شدید موقع 

 آسیب برساند . Dischargeتخلیه خازن به ترانزیستور 

 555تی ویبراتور  آ استابل با طراحی مول 

 است  1برابر   Ǭحالت عادی که خروجی قطع است در

 روشن است بنابراین    Dischargeپس ترانزیستور ِ

 شروع به شارژ می کند  𝑅2Cبا ثابت زمانی  Cخازن 

1از  2پایه  هنگامی که
3⁄ 𝑉𝑐𝑐   می خواهد کمتر شود 

ثابت زمانی  در نتیجه خازن باو قطع می شود  Discharge خروجی به سطح باال می رود و ترانزیستور 

 (𝑅1 + 𝑅2)𝐶   1 شارژ می شود تا از 3⁄ 𝑉𝑐𝑐 2به
3⁄ 𝑉𝑐𝑐  برسد.در این لحظهF.F.  Reset  خروجی شده و

وصل می شود و خازن از این طریق شروع به دشارژ می  Dischargeدر سطح پایین رفته و ترانزیستور 

2 نماید.تا از 
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 2به

3⁄ 𝑉𝑐𝑐                             .برسد   

 

  

 



 555تایمر    ICبا طراحی مولتی ویبراتورها: نجمپفصل    جزوه تکنیک پالس                                                               

 

110 
 

𝒗𝒄(𝒕)   :                                          1معادله شکل موج نقطه  = 𝑽𝒄𝒄 + (1
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 − 𝑽𝒄𝒄)𝒆

−𝒕
𝞽𝟏⁄   

𝑖𝑛    𝑡 = 𝑇1:   𝑣𝑐(𝑡) = 2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 ⇒ 2

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 = 𝑽𝒄𝒄 − 2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 . 𝒆

−𝑻𝟏
𝞽𝟏⁄  

  𝑇1 = (𝑅1 + 𝑅2)𝐶. ln 2 ⇒  𝑇1 = 0.693(𝑅1 + 𝑅2)𝐶   

 

𝒗𝒄(𝒕)                                                                   : 2معادله شکل موج نقطه  = 𝟎 + (2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 − 𝟎)𝒆

−𝒕
𝞽𝟐⁄ 

𝑖𝑛:    𝑡 = 𝑇2         𝑣𝑐(𝑡) = 1
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 ⇒ 1

3⁄ 𝑉𝑐𝑐 = 2
3⁄ 𝑉𝑐𝑐 . 𝒆

−𝑻𝟐
𝞽𝟐⁄                                                        

𝑇2 = 𝑅2𝐶. ln 2 ⇒  𝑇2 = 0.693𝑅2𝐶   

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 = (𝑅1 + 2𝑅2)𝐶. ln 2 ⇒  𝑇 = 0.693(𝑅1 + 2𝑅2)𝐶 ⇒ 𝑓 =
1

𝑇
=

1.44

(𝑅1 + 2𝑅2)𝐶
 

  محاسبهduty cycle: 

duty cycle = 
𝑅1+𝑅2

𝑅1+2𝑅2
=

𝑇1

𝑇
 > 50% 

≅ 50% ≅ 
1

2
  duty cycle = 

𝑇1

𝑇2
  →<< 𝑅2  𝑅1اگر 

فوق کمتر گردد. یک راه برای به در مدار   %50ز  نمی تواند ا  duty cycleمالحظه می شود که 

 کنیم.  NOTآن است که خروجی را ،   %50کمتر از   duty cycleدست آوردن 

در جهت شارژ و دشارژ خازن قرار می گیرد بطور معکوس که    𝐷1 , 𝐷2راه دیگر استفاده از دو عدد 

 که همواره یکی از آنها روشن و دیگری خاموش می باشد. می باشد

 

 هابا فرض ایده آل بودن دیود

     𝑇1=0.693(𝑅1 𝐶) 

 𝑇2=0.693(𝑅2 𝐶)   
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تنطیم مورد نظررا به هر مقدار   duty cycle ،به دلخواه    𝑅1  و 𝑅2در این حالت می توانیم با انتخاب

 نمائیم.

 Gated A-stable: 

از کار می افتد پس می توانیم از آن به  A-stableوصل نکنیم مدار    vccرا به   4اگر پایه

 در آوریم.  Gated A-stableو آن را به صورت  ضامن استفاده نماییم عنوان

 اگر بخواهیم شکل موج روبرو را مثالبرای 

 یکمانند شکل زیرداشته باشیم باید  

 Gated A-stable  که پریود آن بسازیم T   

𝑇 ).باشد = 𝑇1 + 𝑇2)  

بل متصل اآ است 4طراحی کنیم و خروجی آنرا به پایه  𝑇3با زمان  Mono stableهمچنین یک 

 را ببینید.( 2مسئله  11)تکلیف شماره  کنیم.
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  مدوالسیون پهنای پالسPWM :Pulse Width Modulation  

شکل موج ورودی را به پهنای یک دنباله پالس پریودیک  اگر بخواهیم اطالعات موجود در دامنه یک

بطوریکه هر جا دامنه کم  ،یعنی دامنه شکل موج ورودی را سوار بر عرض پالس نماییم ،منتقل نمائیم

است عرض پالسهای مربوط باریکتر و هر جا دامنه بیشتر می شود متناسب با آن عرض پالسهای مربوط 

نو استابل استفاده کرده و به پایه تریگر آن یک شکل موج مربعی پریودیک وزیاد گردد می توانیم از یک م

ثانیه به حالت پایدار  Tنو استابل تریگر شده و به مدت ومتناوب وارد نماییم که با هر لبه پایین رونده آن م

که  𝑉𝑖حال اگر شکل موج ورودی  گیریم . را کوچکتر از زمان تناوب پالس تریگر در نظر می T .می رود

در این صورت می  ،وصل کنیم  (control voltage) 5 آن را سیگنال مدوله کننده می نامیم را به پایه

2 توانیم به جای  3⁄ 𝑉𝑐𝑐   ولتاژ𝑉𝑖  را داشته باشیم و چون𝑉𝑖   1 قبال که 2متغیر است پایه 3⁄ 𝑉𝑐𝑐  بود، 

𝑉𝑖حال
دیگر برقرار نیست و   T=1.1RC)) نو استابل داشتیم ومی گردد و روابط قبلی که در مورد م⁄2

T به  و وابسته متغیر𝑉𝑖 .برای ایجاد پالس ورودی تریگر از یک مدار َ خواهد داشتA-stable  استفاده

 کنیم. می 

 

است,   𝑉𝑖در حال تغییر با   duty cycleاگر در شکل موج خروجی توجه کنیم مالحظه می شود که 

  dcبرای کنترل دور یک موتور  𝑉𝑜(𝑡) .شکل موج خروجی نیز زیاد می شود  dcزیاد شود   𝑉𝑖هرچه 

 دور موتور را کم و زیاد کنیم. 𝑉𝑖متناسب با   dcاستفاده کنیم و با اعمال آن به دو سر روتور یک موتور 
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اگر در مونواستابل بجای مقاومت بر سر راه خازن از منبع جریان مطابق شکل زیر استفاده نمائیم شارژ و دشارژ 

خطی خواهد گردید. DCخازن خطی می گردد و تغییرات ولتاز 

 

 


