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Úvod

V elektronike ve©mi £asto pouºívaným obvôdom je integrovaný obvod 555. Zapojenie,
ktoré som sa rozhodol urobi´ ako svoj projekt, umoº¬uje ve©mi jednoducho otestova´ £i je
obvod 555 funk£ný. Navy²e pridaním reproduktora a vymenením jedného z kondenzátorov
je moºné toto zapojenie pouºi´ aj ako testova£ vodivosti zapojenia.

Obvod 555 sa pouºíva na realizáciu £asových a multivibra£ných obvodov. 555 môºe
by´ zpojený do monostabilného, bistabilného, alebo astabilného módu.

Na Obr 1. je znázornené ozna£enie noºi£iek na obvode 555. Funkcia jednotlivých
noºi£iek je nasledovná(zdroj Wikipedia):

1. GND zem (0V) (ground)

2. TRIG trigger (krátkym pulzom privedením na TRIG sa na²tartuje tajmer)

3. OUT výstup (out)

4. RESET preru²ovanie £asovania (reset)

5. CTRL výstup z vnútorného deli£a napätia 2/3Vcc (control)

6. THR prah pri ktorom kon£í jeden ciklus (threshold)

7. DIS pripojením na kondenzátor sa ovpliv¬uje d¨ºka ciklu (discharge)

8. Vcc na tento vstup sa privádza kladné napätie medzi 3 a 9 V
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Obrázok 1: Schéma noºi£iek obvodu 555

Testova£ funk£nosti integrovaného obvodu 555

Na Obr. 2 je znázornená schéma na základe ktorej som zapojil testova£ obvodu 555.
Pouºil som schému, ktorú som na²iel na stránke www.circuitstoday.com. Hodnoty jed-
notlivých sú£iastok zapojenia sú nasledovné:

Sú£iastka Hodnota
R1 1 kΩ
R2 150 kΩ
R3 390 Ω
R4 390 Ω
C1 1 µF
C2 10 nF
IC 1 NE555

Tabu©ka 1: Tabu©ka pouºitých sú£iastok

Obrázok 2: Testova£ funk£nosti integrovaného obvodu 555

Ke¤ je obvod 555 funk£ný tak obe LED diódy blikajú. V prípade, ºe by obvod 555
bol tak nefunk£ný, ºe na výstupe (noºi£ka 3) je napätie uzemnenia, tak svieti len D1 LED
dióda. Ke¤ z výstupu nejde ºiaden signál, tak sú£astne svietia D1 LED a D2 LED.
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Na Obrázkoch 3,4 a 5 je zapojenie, ktoré som zapojil v labáku na základe schémy z
Obr. 2. Napätie 9V som ziskal zo zdroja napätia, ktoré sa nachádza v laboratoriu.

Kedºe na obrázkoch je taºko zachyti´ blikanie LED diód :), nato£il som aj krátke .avi,
ktoré je príloha k tomuto dokumentu.

Obrázok 3: Testova£ funk£nosti 555 (prípad ke¤ svieti len D1 LED)
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Obrázok 4: Testova£ funk£nosti 555 (svietenie oboch diód)

Obrázok 5: Testova£ funk£nosti 555 (zblízka)
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Testova£ vodivosti

Jednoduchým pridaním reproduktora do zapojenia z Obrazku 2. získame zapojenie,
ktoré nám umoºní testova´ vodivos´. Okrem reproduktora, v zapojení z Obrázku 2 treba
e²te vymeni´ kondenzátor C1. Treba tam vloºi´ kondenzátor s men²ou kapacitou, aby
frekvencia zvuku z reproduktoru bola vy²²ia. Schéma zapojenia je na Obrázku 6.

Pomocou zapojenia z Obr. 6 vodivos´ sa testuje tak, ºe namiesto spína£a máme vyve-
dené dva drôty, ktoré potom pripojíme na dva body medzi ktorími chceme otestova´ vo-
divos´. Ke¤ medzi týmito bodmy existuje vodivé spojenie, tak reproduktor bude vydáva´
zvuk. Hlasitos´ zvuku z reproduktora závisí aj od odporu medzi týmito dvomi bodmy.

Praktické zapojenie je na Obr 7. Pouºité sú£iastky sú v tabu©ky.

Sú£iastka Hodnota
R1 1 kΩ
R2 150 kΩ
R3 390 Ω
R4 390 Ω
R5 390 Ω
C1 10 nF
C2 10 nF
IC 1 NE555

Tabu©ka 2: Tabu©ka pouºitých sú£iastok

Obrázok 6: Testova£ vodivosti
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Obrázok 7: Testova£ vodivosti (praktické zapojenie)
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