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ش  555ا  : هد ماره  آزما

ارش ل، يک مدار آاستابل، و يک در يک مدار مونو استابپالس عرض . را بطور کامل تشريح نماييد 555د يک تراشه ملکرع : شیپ 

و با  اين آزمايش را طراحيمدارهاي  .را بصورت پارامتري بدست آوريد) %50 کمتر از(با سيکل کاري اصالح شده  مدار آاستابل

NI  ياPSpice کنيد شبيه سازي.  

  555تراشه مونو استابل و آاستابل با هاي بررسي عملکرد مولتي ويبراتور :دف

یاز ورد  ار     1سيم اتصال و ساير قطعات مطابق با جدول  ،DCمولد موج، اسيلوسکوپ، برد آزمايشگاهي، منبع تغذيه  :ا

  ليست قطعات مورد نياز :1جدول 

  مشخصات  نام قطعه  رديف

  بر حسب نياز   مقاومت  1
  بر حسب نياز  خازن   2

3  LM555 بر حسب نياز  
  بر حسب نيازLEDو  ديود  4
  بر حسب نياز  پتانسيومتر  5

 بعلت .دارد پالس تکنيک در بخصوص و مدارات در فراواني کاربردکه  ستا تايمر هاي سي آي ر زمره خانوادهد 555 سي آي :وری 

 شکل مولد و تايمر مدارات و آستابل و منواستابل مدارات انواع توان مي خازن و مقاومت عدد چند ، بهمراهين تراشها ار سادهساخت

 تقريبا ،  کريستال از استفاده بدون( دقيق نسبتا )time base( بيسهاي تايم توليد IC اين مزيت.  نمود اجرا و طراحي را موج

 Dualطرفين در قرينه پايه رديف دو DIP پايه 8 هاي بسته در IC اين.باشد مي حرارت و تغذيه منبع ولتاژ تغيرات از مستقل

Inline Package ديگر نوع و Metal Can Package )بيشتر حرارت دفع جاهائيکه در يا و قديميتر انواع در که) اي قابلمه 

  .)شکل يک( شود مي ساخته ، باشد نياز مورد

  
  555ختار متفاوت سادو  :1شکل 

ش جام آزما    :ا

ف با اعمال تريگر را بسته و  PW = 0.1 ms با عرض پالس مونواستابلمدار  VCC = 9Vتغذيه ي  و با 555راشه ت مککبا  )ا

شامل همه مراحل طراحي ( رسم کنيد 2در شکل مشاهده و  OSCمدار را همزمان با اعمال ورودي تريگر در روجي خ ،مناسب

  )را در پيش گزارش قيد کنيدگير حي مشتقطرا
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 555منواستابل با  مشخصه زماني پاسخ مدار :2شکل 

درصد  65درصد و  35و سيکل کاري  kHz 1آاستابلي با فرکانس  دارم VCC = 9Vتغذيه ي  و با 555راشه تبا استفاده از  )ب

   .رسم کنيد 3مشاهده و در شکل  پايه هفتبا ولتاژ شکل موج خروجي را بطور همزمان  ز بستن آنا سپطراحي و 

  

  
 555استابل با آ مشخصه زماني پاسخ مدار :3شکل 

Time/div= 
V/div=

Time/div= 
V/div= 
D.C. = 65%

Time/div= 
V/div= 
D.C. = 35%
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 VCC = 9Vتغذيه ي  و با 555راشه ت دو با استفاده از. مت آزمايش طراحي چراغ راهنمايي چهارراه ميباشدهدف از اين قس )ج

را بين  قادر باشيم زمان روشن بودن چراغهاي سبز و قرمز و نارنجيبراي کنترل ترافيک يک چهار راه طراحي کنيد بطوريکه  يدارم

مدار را روي برد آزمايشگاه ببنديد و . )براي همين منظور استفاده کنيدهاي رنگي  LEDاز ( .دقيقه تنظيم کنيم 3ثانيه تا  30

  .نشان دهيد LAها به  LEDنحوه کنترل ترافيک چهارراه را با تنظيم زمان روشني 

بطوريکه مدار  ميباشد 555با کمک   Pulse Width Modulation (PWM)دار ممت آزمايش طراحي هدف از اين قس )د

عرض ک يک بار مقاومتي، تغييرات ممدار را روي برد آزماشگاه ببنديد و با ک .درصد باشد 95تا  5قادر به کنترل سيکل وظيفه بين 

  .پالس را روي خروجي مشاهده کنيد

  

ش     :ق و رپ

  .اختصار توضيح دهيد هرا بپارامترهاي مختلف آنا از روي ديتاشيت استخراج کنيد و ر 555شخصات کامل يک تراشه م 1:سوال 

  .دقيقه اي طراحي کنيد 35ک مدار تاخير دهنده ي 2:سوال 

 مدار را همراه با قطعات الزم رسم. آنرا تبديل به يک فلزياب کنيد 555ا تغييرات الزم در يک مولتي ويبراتور آاستابل با ب 3:سوال 

  ).مراحل طراحي را در گزارش ذکر کنيدکليه ( کنيد و طراحي

  




