
 

ELWE(Thailand) หน้า 1 

 

1 
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์                                                                                                        บทที่ 8                               
รหัสวชิา  2104 – 2205 

บทท่ี 8 
ไอ.ซี.ตั้งเวลา  

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายการท างานของ ไอ.ซี.ตั้งเวลา Timer 555 ได้ 
2. ค านวณวงจรโมโนสเตเบิล ที่ใช ้ไอ.ซี. Timer 555 ได ้
3. ค านวณวงจรอะสเตเบิล ที่ใช้ ไอ.ซี. Timer 555 ได้ 
 
8.1 ไอ.ซี. ตั้งเวลา 
 ไอ.ซี. ตั้งเวลา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไอ.ซี.ไทเมอร์(Timer ICs)  หรือ ไอ.ซี. ตัง้เวลาที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายคือ Timer 555      Timer 555 นั้นเป็นไอ.ซี.ที่ท างานได้หลายฟังก์ชัน แต่
หน้าที่หลัก คือ ท างานในโหมดก าเนิดสัญญาณต่อเนื่อง (Free Running Multi-vibrator) และ
โหมดก าเนิดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง หรือ โมโนสเตเบิล(Mono Stable Multi-vibrator) แต่สามารถ
น าไปประยุกต์ให้เป็นวงจรก าเนิดสัญญาณสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงจรตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
วงจรพัลส์วิดธ์มอดูเลชั่น วงจรชมิตตท์ริกเกอร์ วงจรควบคุมไฟจราจร วงจรเตือนภัย ฯลฯ ใน
ปัจจุบัน Timer 555      บรรจุอยู่ในตัวถัง 2 แบบ คือ แบบ DIP 8ขา อีกแบบหนึ่งคือ DIP 14 ขา 
เป็นเบอร์ 556 ซ่ึงภายในบรรจุด้วย Timer 555 จ านวน 2 ตัว ที่ได้ชื่อวา่ Timer หรือตัวตั้งเวลาก็
เพราะว่า Timer 555  สามารถก าหนด Delay Time ด้วย R และ C ภายนอกได้ตั้งแต่ µS จนถึง
หลาย ๆ ชั่วโมง  
 Timer 555 ใช้ได้กับแหล่งจ่ายตั้งแต่ +5 V ถึง +18 V จ่ายกระแสเอาต์พุตได้ไม่เกิน 200 
mA เอาต์พุตของมันเชื่อมต่อกับไอซีลอจิกได้ทั้งแบบ TTL และแบบ CMOS ลักษณะภายนอกและ
โครงสร้างภายในของไอซีเบอร์ 555 แสดงในรูป 8.1  
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รูปที่ 8.1 แสดงลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของไอ.ซี.เบอร์ 555 

 จากโครงสร้างของไอ.ซี.เบอร์ 555  หรือ Timer 555 ที่แสดงในรูปที่ 8.1 (ข) จะเห็นว่า
ระหว่างขา Vcc(8) และขา GND(1) จะมีตัวต้านทาน 5 kΩ 3 ตัวต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดัน ดังนั้น ค่า
ของแรงดันตกคร่อม R 5kΩ ตัวแรกจึงเท่ากับ 

3

1 VCC และตัวที่สองคือ 
3

2 VCC นั้น คือค่าแรงดันที่ขา

ของออปแอมป์ตัวบน (Upper Comparator) จะเท่ากับ 
3

2 VCC และแรงดันที่ขา + ของออปแอมป์

ตัวล่าง (Lower Comparator) จะเท่ากับ 
3

1  VCC ดังนั้นการเปลี่ยนและค่าแรงดันเอาต์พุตของ

ออปแอมป์ทั้งสองดังจะขึ้นอยู่กับผลการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน 
3

2 VCC และ VCC และ R-S flip-

flop ท าหน้าที่สร้างสัญญาณส่ีเหลียมส่งออกไปที่ขาเอาต์พุต (3) ของ Timer 555  ในทางปฏิบัติ
บริษัทผู้ผลิตจะก าหนดให้มี C = 0.01 µF ต่อระหว่างขา Control (5) ลง GND (1) เพ่ือลด
สัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 

 
8.2 การท างานในโหมดโมโนสเตเบิล 
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 วงจรการท างาน Timer 555 ในโหมดโมโนสเตเบิลจะแสดงในรูปที่ 8.2  

 
(ก) วงจรโมโนสเตเบิล 555 

 
(ข) รูปสัญญาณอินพุต-เอาต์พุตของวงจรโมโนสเตเบิล  

             รูปที่ 8.2 วงจรโมโนสเตเบิล Timer 555 และสัญญาณอินพุต-เอาต์พุต 

ลักษณะของวงจรโมโนสเตเบิลที่ใช้ Timer 555 นั้น จากรูป(ก) จะรับสัญญาณอินพุตที่เป็น
ลักษณะของพัลส์ขาลงหรือ (Negative Going Pulse) เป็นสัญญาณจุดชนวนการท างานของวงจร 
โดยวงจรจะก าเนิดเอาต์พุตหนึ่งพัลส์ต่อหนึ่งอินพุตพัลส์ ส าหรับพัลส์เอาต์พุตจะเป็นแบบพัลส์บวก
รูป(ข) แสดงรูปคลื่นสัญญาณอินพุตเปรียบเทียบกับสัญญาณเอาต์พุต ค่าความกว้างของพัลส์คือ 
thigh จะมีค่าเท่ากับสมการ 

   thigh = 1.1 RAC             (8.1) 
  เมื่อ RA คือ ตัวต้านทานภายนอกที่ก าหนดค่าเวลา  
        C คือ ตัวเก็บประจุภายนอกที่ก าหนดค่าเวลา 
การท างานของวงจรจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ขา(2)  ตามรูปที่ 8.2 (ข) จะท า

ให้ขา 7 ต่อลง GND ผลคือ C จะคายประจุผ่านขา 7 จะท าให้ขณะนั้นแรงดัน VO   VCC เอาต์พุต
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ขา 3 และเมื่อ C คายประจุไปช่วงเวลาเท่ากับ thigh แรงดัน VC = 
3

2 VCC ตัวเปรียบเทียบแรงดัน

ภายในไอซี 555 จะท างานท าให้เอาต์พุตเปลี่ยนจากสูงเป็นต่ า (   0 V) ซ่ึงค่าของ thigh เป็นไปตาม
สมการ (8.1) ดังนั้น ค่าแรงดันอินพุตต้องมีค่าสูงสุดมากกว่า 

3

2 VCC เสมอ  

 
      รูปที่ 8.3 กราฟช่วยค านวณคา่ thigh ของโมโนสเตเบิล 555 

กราฟในรูป 8.3 เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลอย่างรวดเร็วเพราะว่า
จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า C (µF) และค่า RA โดยแกนเวลา คือ ค่า thigh หรือ tW(output 
pulse duration) จะมีค่าตั้งแต่ 0.001-100 S(วินาที)  และค่าของ C จะมีค่าระหว่าง10-15-5 µF 
และกราฟค่า RA จะมีค่าตั้งแต่ 1 KΩ จนถึง 10 MΩ  

การใช้กราฟช่วยออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลท าได้โดยสะดวก เช่น หากต้องการ thigh(tW) 
= 0.01S จากกราฟ 8.3 ถ้าเลือกออกแบบที่จุด X จะได้ค่า RA=100KΩ, C=0.1 µF และ thigh(tW) 
= 10-2S = 0.01S นั่นเอง 

การท างานของ Timer 555 
http://www.williamson-labs.com/pu-aa-555-timer_med.htm 

 
 

ตัวอย่างที่ 8.1  จงออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลที่ใช้ Timer555 ดังรูปที่ 8.2 (ข) โดยก าหนดให้ VO 
มีค่า thigh = 10 mS 
วิธีท า          
 ก)  จากกราฟช่วยออกแบบในรูปที่ 8.2 (ข)  ที่ค่า thigh = 
10 mS(10-4S) เลือกค่า RA = 1 KΩ จากกราฟจะอ่านค่า 
C ได้ประมาณ 0.09 µF 

http://www.williamson-labs.com/pu-aa-555-timer_med.htm
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ข)  ค านวณจากสมการ  
 thigh  =  1.1 RA C 
       =  1.1 (1 kΩ) (0.09 µF)     
 thigh  =  9.9 mS 
  
 ลักษณะของสัญญาณอินพุตพัลส์ของโมโนสเตเบิลที่มีลักษณะเป็นพัลส์ลบนั้น อาจเป็นรูป
ที่เหลี่ยมหรือรูปแหลมก็ได้ ดังรูปที่ 8.3 (ก) อย่าลืมว่าวงจรโมโนสเตเบิลต้องการพัลส์อินพุต 1 
พัลส์ เพ่ือก าเนิดพัลส์เอาต์พุต 1 พัลส์เช่นกัน หากพัลส์อินพุตเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างมาก
เกินไปจะท าให้วงจรโมโนสเตเบิลท างานผิดพลาดได้  เช่น พัลส์จากลอจิกเกต อาจปรับปรุงส่วน
อินพุตใหม่ โดยใช้วงจรดังแปลงรูปพัลส์ให้เป็นพัลส์รูปแหลมได้โดยใช้วงจร R C และ D ช่วยดังรูป
ที่ 8.4  
 

 
 

รูปที่ 8.4 วงจรเปลี่ยนรูปพัลส์ส่ีเหลี่ยมเป็นพัสส์รูปแหลมด้วย Rd D และ Cd  
ที่มา : http://www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc45.php 

 
 

 
 

http://www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc45.php
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                               รูปที่ 8.5 วงจรโมโนสเตเบิล 555 ที่ปรับปรุงแล้ว 
 เมื่อน าสัญญาณอินพุต Vin เป็นพัลส์ส่ีเหลี่ยมป้อนให้กับวงจรเปลี่ยนรูปพัลส์สี่เหลี่ยมเป็น
พัลส์รูปแหลมด้วย Rd Cd และ D1 จะได้พัลส์รูปแหลมเพ่ือจ่ายให้กับอินพุต(V2)ขา 2 ของวงจรโม
โนสเตเบิลที่ใช้ Timer 555 ท าให้ได้วงจรโมโนสเตเบิลที่ปรับปรุงแล้วดังรูปที่ 8.5 อย่างไรก็ตามสิ่ง
ที่ต้องค านึงถึงคือ ค่าคงตัวเวลา (Time Constant) ของวงจร Rd Cd นั้นจะต้องน้อยกว่า thigh ของ
วงจรโมโนสเตเบิล 
 
ตัวอย่างที่ 8.2 จากวงจรในรูปที่ 8.5 จงออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลให้มีค่า thigh = 2 mS 
ก าหนดให้ C = 0.2 µF  และจงค านวณค่าคงตัวเวลาของวงจร Rd Cd  

 
วิธีท า            จากสมการ 
  thigh  =    1.1 RA C 
                         2 mS   =   1.1 (RA )(0.2µF) 

       RA       =   F2.01.1

mS2


 = 9.09 KΩ  

  TRdCd   =  Rd Cd 
          = 10KΩ(0.001µF)   
                                                                       =  

0.01mS 
 

 
8.3 การท างานในโหมด อะสเตเบิล 

วงจรการท างาน Timer 555 ในโหมด อะสเตเบิลจะแสดงในรูปที่ 8.6 วงจรอะสเตเบิล 
เป็นวงจรที่ใช้ก าเนิดสัญญาณส่ีเหลี่ยมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีสัญญาณอินพุต การต่อ RB เข้าไป
ที่ขา 2 ท าให้วงจรนี้สามารถกระตุ้นตนเองได้อัตโนมัติ วงจรจึงท างานได้อย่างต่อเนื่อง C จะเก็บ
ประจุผ่าน RA และ RB แต่ช่วงการคายประจุจะผ่านเฉพาะ RB เท่านั้นช่วงเวลาการเก็บประจุ
(tH)และการคายประจุ (tL) ดังรูป(ข) จึงเป็นตัวก าหนดค่า ความถี่ และ Duty cycle ของสัญญาณ
เอาต์พุต 
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(ก) วงจรอะสเตเบิล 555 

 
(ข) รูปสัญญาณอินพุต-เอาต์พุตของวงจรอะสเตเบิล  

             รูปที่ 8.6 วงจรอะสเตเบิล Timer 555 และสัญญาณอินพุต-เอาต์พุต 

tH  = 0.693(RA +RB)C                                    (8.2) 
tL  = 0.693(RB)C                            (8.3) 

สมการอ่ืนๆที่ส าคัญ ดงันี้ : 
คาบเวลา(T)   = tH + tL = 0.693(RA + 2RB)C 
ความถี่(f)   = 1.44/(RA + 2RB)C 
Duty cycle   = tH/(tH + tL) = 1 – RB/(RA + 2RB) 
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      รูปที่ 8.7 กราฟช่วยค านวณคา่ thigh ของอะสเตเบิล 555 

กราฟในรูป 8.7 เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบวงจรอะสเตเบิลอย่างรวดเร็วเพราะว่า
จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า C (µF) และค่า RA, RB โดยแกนความถี่มีค่า f จะมีค่าตั้งแต่ 0.1-
100 kHz  และค่าของ C จะมีค่าระหว่าง0.001-100 µF และกราฟค่า RA+2RB จะมีค่าตั้งแต่ 1 
KΩ จนถึง 10 MΩ การใช้กราฟช่วยออกแบบวงจรอะสเตเบิลท าได้ง่าย เช่น หากต้องการ f = 
100Hzจากกราฟ 8.7 เลือกค่า f = 100Hz จะได้ค่า C=0.1 µF และ RA+2RB =100KΩ เป็นต้น
จากนั้นจึงก าหนดค่า RA แล้วแทนค่า เพ่ือหา RB ต่อไป  

การท างานของวงจรอะสเตเบิล ศึกษาเพิ่มเตมิได้ที่ 
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#pb_02 
 
 

ตัวอย่างที่ 8.3 วงจรอะสเตเบิลที่ใช้ Timer 555 ดังรูปที่ 8.6 โดยก าหนดให้ VO มีค่า +5V และ 
RA =5K, RB = 3K, C=0.15µF จงหาค่าของ TH, TL, f, Duty cycle 
วิธีท า          
ก)  หาค่า tH, tL 

tH  =  0.693(RA +RB)C                                                   
=  0.693(5KΩ +3KΩ) 0.15 µF                                                 
=  0.831mS                                                 

tL  =  0.693(RB)C 
=  0.693(3KΩ) 0.15 µF                                                 
= 0.311mS 

http://www.doctronics.co.uk/555.htm#pb_02
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ข)  หาค่า f    
f  =  1/( tH + tL)  

=  1/(0.831+0.311)mS  
= 374 Hz 

ค) หาค่า Duty cycle 
Duty cycle =  tH / T  

   =  0.831 / 1.142 
              =  0.58 

 
 

   
 

แบบฝึกหัดบทที่ 8 
จงเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สดุ 

วงจรต่อไปน้ีใช้ส าหรับตอบค าถามข้อ 1-4 
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1. ภายใน ไอ.ซี. Timer 555  มีวงจรเปรียบเทียบแรงดันก่ีตัว                  
ก) 1                 ข)    2                     ค) 3               ง)   ไม่ม ี

2. ไอ.ซี. Timer 555  ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ เท่ากับ 
ก) 2-10V            ข)    3-10V               ค) 3-15V         ง)   5-15V 

3. อุปกรณ์ในข้อใด ก าหนดคาบเวลาของสัญญาณเอาต์พุต ของไอ.ซี. Timer 555   
ก) R1,R2,C        ข)    R, R1,R2,C          ค) Flip-flop     ง)   R, C 

4. ไอ.ซี. Timer 555  ท างานได้ในโหมดใดบ้าง 
ก) โมโนโทน, อะสเตเบิล 
ข)  ไทเมอร์ และ โมโนสเตเบิล 
ค)  ไทเมอร์   โมโนสเตเบิล  และ อะสเตเบิล 

          ง)  โมโนสเตเบิล และ อะสเตเบิล 
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5. อุปกรณ์ในข้อใด ก าหนดคาบเวลาของสัญญาณ Output(pin 3)   
ก) R1,C2        ข)    R1,C2,C1          ค) R1,C1     ง)   R, C, Timer 555 

6. วงจรดังกล่าวเรียกว่าอะไร 
ก) อะสเตเบิล   ข)  ไทเมอร์ และ โมโนสเตเบิล 
 ค)  โมโนสเตเบิล        ง)   ไบสเตเบิล 

7.  คาบเวลาของสัญญาณ Output(pin 3) มีค่าเทา่กับข้อใด   
ก) 20µS  ข)    2.2mS   ค) 0.2mS  ง)   2mS 

8. ถ้าต้องการคาบเวลาของสัญญาณ Output(pin 3) เท่ากับ 5mS ค่า R1 จะมีค่าเท่าไร  
ก) 20K  ข)    22K   ค) 50K  ง)   55K            

            
                 วงจรต่อไปนี้ใช้ส าหรับตอบค าถามข้อ 9-15 

 

 
 

9. วงจรดังกล่าวเรียกว่าอะไร 
ก) อะสเตเบิล   ข)  ไทเมอร์ และ โมโนสเตเบิล 
 ค)  โมโนสเตเบิล        ง)   ไบสเตเบิล 
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10. ช่วงเวลา t1 ของสัญญาณ Output ค่าเท่ากับข้อใด   
ก) 366.54mS  ข)    651.42mS  ค) 122.12mS   ง)   542.42mS 

11. ความถี่ (f) ของสัญญาณ Output มีค่าเทา่ไร  
ก)0.22KHz   ข)    1.200Hz  ค) 1.023Hz   ง)   5.11Hz            

12. คาบเวลา (T) ของสัญญาณ Output ค่าเท่ากับข้อใด   
ก) 366.54mS  ข)    977.13mS  ค) 822.12mS   ง)   542.42mS 

13. ค่า Duty cycle ของสัญญาณ Output เท่ากับข้อใด   
ก) 36.67%   ข)    46.67%   ค) 56.67%   ง)   66.67% 

14. ถ้าเปลี่ยนค่า C=0.1 µF ความถี่ของสัญญาณ Output เท่ากับข้อใด   
ก) 481Hz   ข)    466Hz   ค) 227%   ง)   681Hz 

15. ถ้าเปลี่ยนค่า C=0.1 µF ค่า Duty cycle ของสัญญาณ Output เท่ากับข้อใด   
ก) 36.67%   ข)    46.67%   ค) 56.67%   ง)   66.67% 
 

 


