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12. ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΥΡΟΝΙΜΟΤ 

ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ  

 

1. Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά ελόο θπθιώκαηνο αζηαζή πνιπδνλεηή από έλα θύθισκα κνλνζηαζή 

πνιπδνλεηή; 

 

Απάληεζε:  

Ο κνλνζηαζήο πνιπδνλεηήο έρεη κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε εμόδνπ (ινγηθό 0) ζηελ νπνία 

παξακέλεη κέρξη λα δηεγεξζεί από θάπνην εμσηεξηθό ζήκα. Μόιηο ζπκβεί απηό ε έμνδνο κεηαπίπηεη 

ζε κηα αζηαζή θαηάζηαζε (ινγηθό 1) ζηελ νπνία παξακέλεη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

εμαξηάηαη από έλα θύθισκα RC, θαη ζηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζηελ ζηαζεξή θαηάζηαζε (ινγηθό 

0). 

ηνλ αζηαζή πνιπδνλεηή ε έμνδνο ηαιαληώλεηαη κεηαμύ δύν αζηαζώλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή δηέγεξζε. Έηζη παξάγνληαη ηεξαγσληθέο θπκαηνκνξθέο ζπκκεηξηθέο ή 

αζύκκεηξεο. 

 

2. ην θύθισκα ηνπ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή (ζρήκα 12.2.2) νη ηηκέο ησλ εμσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ 

είλαη:R1=100KΩ, R2=10KΩ, R3=330Ω, C1=10κF, C2=0,01κF. Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηνπ παικνύ 

εμόδνπ; 

Απάληεζε:  

Η δηάξθεηα ηνπ παικνύ ζηελ έμνδν ηνπ Ο.Κ. 555 ζαλ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή εμαξηάηαη από ηηο 

ηηκέο ησλ R1=100KΩ, , C1=10κF, θαη δίλεηαη από ηελ ζρέζε  
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3. ην θύθισκα ηνπ αζηαζή πνιπδνλεηή (ζρήκα 12.2.5) νη ηηκέο ησλ εμσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ 

είλαη: R1=22KΩ, R2=820KΩ, R3=330Ω, C1=0,47κF, C2=0,01κF.Να ππνινγηζηνύλ: tON, tOFF, T, f, 

duty cycle ηεο θπκαηνκνξθήο εμόδνπ. 

Απάληεζε:  

tON = 0,693 (R1 + R2) C1  

      = 0,693 (22 10
3

 + 820 10
3
) 0,47 10

-6
  

      = 0,693 842 10
3
 0,47 10

-6
  

      = 0,274sec 

 

tOFF =  0,693 R2 C1  

       = 0,693 820 10
3
 0,47 10

-6
  

       = 0,267sec 

 

T = tON + tOFF  

    = 0,274 + 0,267  

    = 0, 541sec 

 

f = 
0,541

11
=

T
= 1,85Hz 

duty cycle (θύθινο εξγαζίαο) = 
0,541

0,274
=

T

tON 100% = 50,6% 

 

♥ Ο αζηαζήο πνιπδνλεηήο παξάγεη ζπκκεηξηθή ηεηξαγσληθή θπκαηνκνξθή (θύθινο εξγαζίαο 

50%) όηαλ R1=0 ή πξαθηηθά R1<<R2. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΘΕΩΡΙΑ 

1. Ση παξάγεη ην νινθιεξσκέλν θύθισκα ρξνληζκνύ 555 ζηελ έμνδό ηνπ; 

Παικνύο κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα κεγάιεο αθξίβεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο 

2. Πνηα είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη εζσηεξηθά ην Ο.Κ. 555 

α) Σξείο ίζεο αληηζηάζεηο R = 5 KΩ (από όπνπ πήξε θαη ην όλνκα 555), νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ σο δηαηξέηεο ηάζεο γηα ηε VCC . 

β)  Έλαλ αλαζηξέθνληα ζπγθξηηή 

γ)  Έλα κε αλαζηξέθνληα ζπγθξηηή 

δ)  Έλα R–S flip – flop 

ε )  Έλα Σξαλδίζηνξ NPN 

3. Πνηεο είλαη νη δύν θαηαζηάζεηο εμόδνπ πνπ παξνπζηάδεη ν κνλνζηαζήο πνιπδνλεηήο 

α) Μηα ζηαζεξή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ε ηάζε εμόδνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε κεδέλ (ινγηθό 

«0») θαη 

β) Μηα αζηαζή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ε ηάζε εμόδνπ είλαη πςειήο ζηάζκεο (ινγηθό «1») 

4. Πόηε ιακβάλεηαη ε πςειή ζηάζκε ζηελ έμνδν ηνπ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή κε ην ΟΚ 

555 

Η πςειή ζηάζκε ζηελ έμνδν ηνπ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή ιακβάλεηαη όηαλ ζηελ είζνδν 

trigger ηνπ Ο.Κ. 555 (pin-2) εθαξκνζηεί έλαο παικόο κε κέησπν θαζόδνπ θαη απόιπηε ηηκή 

ηάζεο κεγαιύηεξε από ην 1/3 ηεο VCC . 

Η δηάξθεηα ηνπ παικνύ ζηελ έμνδν (δει. ν ρξόλνο πνπ ε έμνδνο ζα είλαη ζε HIGH ζηάζκε) 

εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ησλ R1 C1 . 

Όηαλ πεξάζεη ν ρξόλνο απηόο, ε έμνδνο επαλέξρεηαη απηόκαηα ζηε ζηαζεξή ηεο θαηάζηαζε 

(ινγηθό «0») θαη παξακέλεη έηζη κέρξη λα εθαξκνζηεί έλαο λένο παικόο ζην pin-2. 

5. Πνηεο είλαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ ζηελ έμνδν ηνπ  

κνλνζηαζή πνιπδνλεηή 

 Η δηάξθεηα ησλ παικώλ trigger πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από εθείλε ησλ παικώλ 

εμόδνπ ηνπ Ο.Κ. 555. 

 Η ηάζε εμόδνπ  ηνπ Ο.Κ. 555 παξακέλεη ζε HIGH ζηάζκε γηα ρξόλν tp=1,1 .R1.C1 άξα ε 

δηάξθεηα ηνπ παικνύ επεξεάδεηαη από ηηο ηηκέο ησλ R1 θαη C1. 
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6. ρεδηάζηε ηηο θπκαηνκνξθέο εηζόδνπ – εμόδνπ ηνπ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή 

 

7. Πσο ελεξγνπνηείηαη ε είζνδνο Reset ζην O.K. 555 

Ο κνλαδηθόο ηξόπνο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ κνλνζηαζή πνιπδνλεηή ζηε ζηαζεξή ηνπ 

θαηάζηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ tp, είλαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ είζνδν Reset 

εθαξκόδνληαο κηα αξλεηηθή ηάζε ζην pin-4. 

8. Ση είλαη ν αζηαζήο πνιπδνλεηήο θαη γηαηί νλνκάδεηαη θύθισκα ειεύζεξεο ηαιάλησζεο 

 Είλαη έλα θύθισκα ην νπνίν παξάγεη ζηελ έμνδό ηνπ κηα ηεηξαγσληθή θπκαηνκνξθή, 

θαη θακία από ηηο δύν θαηαζηάζεηο ηεο εμόδνπ δελ είλαη ζηαζεξή. 

 Επεηδή δελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθνύο παικνύο δηέγεξζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο 

εμόδνπ. 

 
9. ρεδηάζηε ηηο θπκαηνκνξθέο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη ηεο εμόδνπ ζηνλ αζηαζή 

πνιπδνλεηή 
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ΑΠΟ ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Α 

Α1. Πνηα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά ελόο θπθιώκαηνο αζηαζή πνιπδνλεηή από έλα θύθισκα 

κνλνζηαζή πνιπδνλεηή; 

Απάληεζε:  

(Εξώηεζε 1.) 

 

Α2. Σν νινθιεξσκέλν θύθισκα (Ο.Κ.) 555, σο κνλνζηαζήο πνιπδνλεηήο, έρεη ηάζε εμόδνπ πνπ 

παξακέλεη ζε HIGH ζηάζκε γηα ρξόλν: tp =1,1· R1·C1. 

(σζηό) 

 

Α3. Έλα θύθισκα ην νπνίν παξάγεη ηεηξαγσληθνύο παικνύο, ρσξίο λα απαηηείηαη εμσηεξηθή 

δηέγεξζε, νλνκάδεηαη κνλνζηαζήο πνιπδνλεηήο. 

(Λάζνο) 

 

Α4. Σν νινθιεξσκέλν θύθισκα ρξνληζκνύ 555 κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν σο αζηαζήο 

πνιπδνλεηήο. 

(Λάζνο) 

 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Δ 

Δ. ην θύθισκα ηνπ αζηαζή πνιπδνλεηή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο δίλνληαη νη ηηκέο ησλ 

εμαξηεκάησλ:  

 

R1 = 10,3 KΩ , R2 = 67 KΩ , C1 = 0,1κF 

Να ππνινγηζηνύλ:  

1. Ο ρξόλνο πνπ ε θπκαηνκνξθή ζηελ έμνδν ηνπ Ο.Κ. 555 παξακέλεη ζε HIGH ζηάζκε ηάζεο (tON)  

2. Ο ρξόλνο πνπ ε θπκαηνκνξθή ζηελ έμνδν ηνπ Ο.Κ. 555 παξακέλεη ζε LOW ζηάζκε ηάζεο (tOFF)  

3. Η πεξίνδνο Σ ηεο θπκαηνκνξθήο ζηελ έμνδν ηνπ Ο.Κ. 555  

4. Η ζπρλόηεηα ηεο θπκαηνκνξθήο ζηελ έμνδν ηνπ Ο.Κ. 555. 

 

1. tON = 0,693 (R1 + R2) C1  

      = 0,693 (10,3 10
3

 + 67 10
3
) 0,1 10

-6
  

      =  0,693 77,3 10
3
 0,1 10

-6
 = 5,36msec 

 

2. tOFF =  0,693 R2 C1  

        = 0,693 67 10
3
 0,1 10

-6
 = 4,64sec 

 

3. T = tON + tOFF = 5,357 + 4,643 = 10msec 

 

4. f = 23 10

1
=

1010

1
=

T

1
 = 10

2 
= 100Hz 


