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2.2.4

Przerzutnik Schmitta

Dobre w³aciwoci komparatorów wejciowych w uk³adzie czasowym 555 mo¿na
wykorzystaæ przy budowie ³¹cznika, który reaguje na ró¿ne poziomy napiêcia co pozwoli na
przyk³ad zamieniæ powoli zmieniaj¹ce siê napiêcie na wejciu do wartoci progowej na skokowo
zmieniaj¹ce siê napiêcie na wyjciu.(impulsy).
Na rys. 21 pokazany jest prosty uk³ad wykorzystuj¹cy dolny komparator. Je¿eli napiêcie na wejciu
wyzwalaj¹cym (wyprowadzenie 2) spadnie poni¿ej progu prze³¹czania, dolny komparator zmieni

Rys. 21
TUk³ad czasowy 555 jako przerzutnik Schmitta a) po³¹czenia, b) przebiegi napiêæ.

Rys. 22
Uk³ad czasowy 555 jako przerzutnik Schmitta z sinusoidalnym napiêciem
wejciowym, przekszta³canym na przebiegi prostok¹tne.
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swój stan, wewnêtrzny przerzutnik prze³¹czy siê i na wyjciu uk³adu czasowego (wyprowadzenie 3)
pojawi siê stan H. Je¿eli napiêcie wejciowe przekroczy wartoæ dolnego napiêcia progowego, to
dolny komparator ponownie prze³¹czy, wewnêtrzny przerzutnik prze³¹czy do stanu poprzedniego
i wyjcie uk³adu czasowego 555 ponownie osi¹gnie stan L. Odpowiadaj¹ce temu przebiegi s¹ pokazane
na rys. 21b. Poniewa¿ prze³¹czanie nastêpuje przy ró¿nych poziomach napiêcia (napiêcie w³¹czaj¹ce
jest ni¿sze od napiêcia wy³¹czaj¹cego), to powstaje nieznaczna histereza.
Inny uk³ad nazywany, te¿ inwertuj¹cym komparatorem przedstawiony jest na rys. 22. Wejcie
tworz¹ po³¹czone g³ówne wejcia uk³adu czasowego 555. Je¿eli napiêcie wejciowe przekroczy
górny próg prze³¹czania (wyprowadzenie 6) to wyjcie uk³adu czasowego (wyprowadzenie 3)
osi¹gnie stan L. Je¿eli napiêcie spadnie poni¿ej dolnego progu prze³¹czania (wyprowadzenie 2),
wyjcie uk³adu czasowego osi¹gnie stan H. Odpowiadaj¹ce temu przebiegi napiêæ przedstawione
s¹ na rys. 23. Jak mo¿na zauwa¿yæ histereza jest w tym przypadku du¿o wiêksza (1/3 UB).
Ze wzglêdu na du¿¹ stromoæ zbocza impulsu napiêcia wyjciowego, uk³ad ten mo¿e byæ
wykorzystany do formowania sygna³u. Czasy podnoszenia i opadania napiêcia wyjciowego
uk³adu czasowego 555 (wyprowadzenie 3) wynosz¹ oko³o 100 ns. Mo¿na je wiêc z powodzeniem
pod³¹czaæ bezporednio do obwodów logicznych. Napiêcia progowe obu uk³adów (rys. 21
i rys. 22) mo¿na zmieniaæ przez pod³¹czenie napiêcia steruj¹cego USTER do wejcia pomocniczego
(wyprowadzenie 5). Napiêcie steruj¹ce nie mo¿e byæ jednak wy¿sze od napiêcia zasilania UB.
W przeciwnym przypadku nie bêd¹ dzia³aæ wewnêtrzne komparatory.

Rys. 23
Przebiegi napiêæ uk³adu wg schematu na rys. 22.
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Obwody wyjciowe uk³adu czasowego 555

Znajomoæ ró¿nych mo¿liwoci pod³¹czenia g³ównego wyjcia uk³adu czasowego
(wyprowadzenie 3) jest jedn¹ z podstawowych zasad racjonalnego wykorzystania uk³adu
czasowego 555. Choæ sposób do³¹czenia wejæ i przebieg sygna³ów wewn¹trz timera decyduj¹
o funkcji ca³ego uk³adu. To w³anie po³¹czenia wyjcia z obwodami zewnêtrznymi zapewniaj¹
prawid³owy przebieg ¿¹danej funkcji. W wiêkszoci przypadków chodzi o przetworzenie
sygna³ów elektrycznych na inne lepiej postrzegalne lub widoczne sygna³y wyjciowe.
Je¿eli do wyjcia pod³¹czone s¹ bezporednio dalsze obwody elektryczne to z regu³y nie ma
potrzeby u¿ycia ¿adnych specjalnych obwodów wyjciowych. Je¿eli jednak uk³ad czasowy jest
jedynym aktywnym elementem lub tworzy koñcowy stopieñ uk³adu elektronicznego, to trzeba
zmieniæ elektryczne sygna³y wyjciowe na sygna³y innych form energii, które bêd¹ w danych
przypadkach bardziej przydatne (sygna³y wietlne, dwiêkowe, ruch mechaniczny itp.).
wietlny uk³ad wyjciowy oznacza zastosowanie ró¿nego rodzaju przetworników
elektrooptycznych (¿arówka, dioda wiec¹ca LED = light emitting diode, itp.).
Dwiêkowy uk³ad wyjciowy oznacza zastosowanie przetworników elektroakustycznych
(s³uchawka, g³onik, brzêczyk, przetwornik piezoelektryczny i inne.).
Mechaniczny uk³ad wyjciowy oznacza bezporednie po³¹czenie wyjcia uk³adu czasowego
z przetwornikiem energii elektrycznej na ruch, z regu³y na zasadach elektromagnetycznych
(elektromagnes podnosz¹cy, przekanik, ma³y silnik itp.).
Uk³ad czasowy 555 mo¿e bezporednio sterowaæ obci¹¿enia, których zapotrzebowanie na
pr¹d nie przekracza dopuszczalnej wartoci pr¹du wyjciowego (200 mA) przy napiêciu nie
wy¿szym od dopuszczalnego napiêcia zasilania uk³adu czasowego (16 V  patrz tabelki
w Dodatku). Poza tym trzeba u¿ywaæ napiêcia sta³ego. Wiele urz¹dzeñ wymaga jednak u¿ycia
wiêkszego pr¹du, wy¿szego napiêcia, czêsto pr¹du przemiennego.
Dla sterowania wiêkszych obci¹¿eñ trzeba u¿yæ wzmacniacza. W przypadku napiêcia sta³ego
mo¿na wykorzystaæ tranzystor, tyrystor lub przekanik. W przypadku pr¹du przemiennego mo¿na
zastosowaæ triak lub przekanik.
W wypadku u¿ycia urz¹dzeñ zasilanych bezporednio z sieci elektrycznej czêsto wrêcz
wymagane jest oddzielenie elektronicznych obwodów z uk³adem czasowym 555 od
niebezpiecznego napiêcia sieciowego. Do tego s³u¿y uk³ad wyjciowym z oddzieleniem napiêcia
(uk³ad izoluj¹cy), który mo¿na wykorzystaæ tak¿e do innych celów.

3.1

Wyjciowe uk³ady elektryczne

Wyjcie uk³adu czasowego 555 jest wyjciem elektrycznym i w zasadzie nie wymaga u¿ycia
innego uk³adu wyjciowego. Dla bardziej dok³adnego okrelenia sygna³ów wyjciowych czasami
miêdzy dodatni biegun napiêcia zasilaj¹cego a g³ówne wyjcie uk³adu czasowego pod³¹czany
jest rezystor obci¹¿enia RO w sposób przedstawiony na rys. 24.
Je¿eli po timerze nastêpuj¹ kolejne czu³e obwody elektroniczne, zw³aszcza logiczne, zalecane
jest umieszczenie kondensatora pomiêdzy wyjciem i wspólnym przewodem zasilania  na rys. 24
po³¹czenie oznaczone jest lini¹ przerywan¹.
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Rys. 24
Najprostszy wyjciowy uk³ad elektryczny z jednym rezystorem obci¹¿eniowym.

Rys. 25
Sterowanie tyrystora przy wy¿szych obci¹¿eniach.

Rys. 26
Sterowanie triaku stosowane przy pod³¹czeniu obci¹¿enia z pr¹dem zmiennym.
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Na opadaj¹cej krawêdzi wyjciowego impulsu uk³adu czasowego powstaje bowiem, w okolicy
dolnej granicy cyfrowych uk³adów TTL, w¹ski schodek (50 ns), który mo¿e byæ przyczyn¹
trudnoci wystêpuj¹cych przy wyzwalaniu kolejnych obwodów TTL.
W celu usuniêcia schodka zalecane jest u¿ycie kondensatora o pojemnoci do 1000 pF.
Z wyjcia uk³adu czasowego mo¿na zasilaæ ca³e sieci z³o¿one z elementów pasywnych
podobnie jak i aktywnych  na przyk³ad baza tranzystora mocy.
Na rys. 25 przedstawiony jest przyk³ad sterowania tyrystora. Wyjcie uk³adu czasowego 555
(wyprowadzenie 3) jest po³¹czone przez rezystor ograniczaj¹cy R bezporednio z elektrod¹
steruj¹c¹ tyrystora.
Do wykorzystania obci¹¿eñ zasilanych pr¹dem zmiennym przeznaczony jest uk³ad jak na
rys. 26. Elektroda steruj¹ca triaka pod³¹czona jest przez rezystor ograniczaj¹cy R i diodê ochronn¹
D bezporednio do wyjcia uk³adu czasowego. Z rysunku wynika, ¿e niebezpieczne przemienne
napiêcie sieciowe zasilaj¹ce obci¹¿enie jest jednym koñcem do³¹czone do wspólnego przewodu
zasilania. W ten sposób ca³y uk³ad elektroniczny z uk³adem czasowym 555 jest po³¹czony
galwanicznie z sieci¹ elektryczn¹ co wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ, jak np
dostateczna izolacja elementów sterowania itp. (szczegó³y s¹ w normach ÈSN i ESÈ). W takich
przypadkach zaleca siê stosowanie uk³adu izolacyjnego w zasilaniu wyjciowego uk³adu
czasowego (patrz Rozdzia³ 3.5, rys. 44 do rys. 47).

3.2

Wyjciowe uk³ady optyczne

Najczêciej u¿ywanym wietlnym wyjciem uk³adu czasowego 555 jest dioda wietlna
za³¹czona szeregowo z rezystorem ograniczaj¹cym R pomiêdzy wyjciem (wyprowadzenie 3)
a napiêciem zasilania UB.
Istniej¹ dwie mo¿liwoci pod³¹czenia diody wiec¹cej do wyjcia uk³adu czasowego: do dodatniego
bieguna napiêcia zasilaj¹cego lub do ujemnego bieguna (wspólny, przewód, masa  ziemia).
W pierwszym przypadku wyjcie uk³adu czasowego stanowi rodzaj odbiornika gdy¿ pr¹d I3
p³ynie od zacisku +UB przez rezystor R i diodê wiec¹c¹ LED do wyjcia uk³adu czasowego, jak
to pokazano na rys. 27.

Rys. 27
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z diod¹ wiec¹c¹ (LED wieci, je¿eli wyjcie
posiada stan L).
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Rys. 28
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z diod¹ wiec¹c¹ (LED wieci, je¿eli wyjcie posiada
stan H).

Rys. 29
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z dwoma diodami wiec¹cymi (LED wiec¹ na
przemian).
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Rys. 30
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z ¿arówk¹ (¯ wieci, je¿eli wyjcie posiada stan L).

Rys. 31
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z ¿arówk¹ (¯ wieci, je¿eli wyjcie posiada stan H).
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Rys. 32
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny z dwoma ¿arówkami (wiec¹ na przemian).

Rys. 33
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny ze wzmacniaczem
(¯ wieci, je¿eli wyjcie posiada stan H).
W drugim przypadku wyjcie uk³adu czasowego jest ród³em pr¹du I3, który p³ynie z wyjcia
uk³adu czasowego przez diodê wiec¹c¹ LED i rezystor R do przewodu wspólnego zasilania,
jak to pokazano na rys. 28.
Oczywicie, ¿e mo¿na po³¹czyæ obie mo¿liwoci. Tak wiêc wyjcie uk³adu czasowego
zachowuje siê na przemian jako ród³o napiêcia lub odbiornik pr¹du a diody wiec¹ce wskazuj¹
na jeden z mo¿liwych stanów. Uk³ad taki przedstawiony zosta³ na rys. 29.
Wartoæ rezystancji po³¹czonej szeregowo z diod¹ wiec¹c¹ mo¿na obliczyæ na podstawie
spadku napiêcia UR na rezystorze i pr¹du przep³ywaj¹cego przez diodê wiec¹c¹ przy ¹danej
jasnoci wiecenia.
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Rys. 34
Prosty wyjciowy uk³ad optyczny ze wzmacniaczem
(¯ wieci, je¿eli wyjcie posiada stan L).
Jako wyjcie wiec¹ce mo¿na u¿yæ tak¿e zwyk³ych ¿arówek szczególnie tam, gdzie, potrzebne
jest wiat³o bia³e lub w kolorze, którym diody wiec¹ce nie dysponuj¹ (np. kolor niebieski).
Uk³ad po³¹czeñ jest podobny do uk³adów z diodami wiec¹cymi (rys. 30 do rys. 32). Wa¿ne
jest, by pr¹d p³yn¹cy przez ¿arówkê by³ mniejszy od dopuszczalnego maksymalnego pr¹du na
wyjciu uk³adu czasowego (200 mA).
Je¿eli pr¹d u¿ytej ¿arówki przekracza wartoæ dopuszczalnego pr¹du z wyjcia, nale¿y
zastosowaæ prosty wzmacniacz pr¹du z tranzystorem, jak na rys. 33 i rys. 34. Pr¹d ¿arówki przep³ywa
przez tranzystor pracuj¹cy jako ³¹cznik. Przy zastosowaniu tranzystorów mocy nale¿y zadbaæ, by
potrzebny pr¹d bazy nie przekroczy³ dopuszczalnej wartoci pr¹du na wyjciu uk³adu czasowego
555 (200 mA). Rezystancja R przed baz¹ tranzystora s³u¿y do ograniczenia pr¹du bazy.

3.3

Wyjciowe uk³ady akustyczne

Najprostszy wyjciowy uk³ad akustyczny uzyskamy przez do³¹czenie przetwornika
piezoelektrycznego bezporednio do wyjcia uk³adu czasowego, jak na rys. 35. W niektórych
przypadkach nale¿y za³¹czyæ szeregowo rezystancjê, dziêki której mo¿na nastawiæ ¿¹dan¹ g³onoæ.
Klasyczne do³¹czenie g³onika przez szeregowy kondensator znane ju¿ z po³¹czenia stopni
wyjciowych wzmacniaczy mocy pracuj¹cych w uk³adzie przeciwsobnym pokazane jest na rys 36.
Ze wzglêdu na ograniczony wyjciowy pr¹d uk³adu czasowego mo¿na stosowaæ tylko g³oniki
wysokoomowe. W przypadku stosowania g³oników niskoomowych (rys. 37) nale¿y w szereg
w³¹czyæ rezystor ograniczaj¹cy który jednak przemieni czêæ wyjciowej energii elektrycznej
w niepo¿¹dane ciep³o, kosztem energii akustycznej. Korzystniejsze je zastosowanie prostego stopnia
wzmacniaj¹cego (rys. 38 i rys. 39) w uk³adach odpowiadaj¹cych schematom na rys. 33 i rys. 34.
Innym sposobem dostosowania niskiej impedancji g³onika do wyjcia uk³adu czasowego
jest u¿ycie transformatora. Takie rozwi¹zanie, ze wzglêdu na wielkoæ transformatora i znaczn¹
indukcyjnoæ, stosowane jest bardzo rzadko.
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