หน่ วยที่ 18
ไอ.ซี.ออปแอมป์ และไอ.ซี.ไทเมอร์
สาระสาคัญ
Op – amp มีชื่อเต็มว่า Operational amplifier จัดเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาจาพวก ไอ.ซี.
(Integrator circuit) ใช้สาหรับขยายสัญญาณ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองความถี่สูงและความถี่
ต่า วงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณและอื่น ๆ ส่วนของ ไอ.ซี.เวลา ใช้สาหรับการตั้งเวลา ที่นิยมใช้มาก
ที่สุด คือ ไอ.ซี.ไทเมอร์ เบอร์ 555
เรื่องที่จะศึกษา
18.1 บทนา
18.2 โครงสร้าง สัญลักษณ์และคุณลักษณะของออปแอมป์
18.3 วงจรการใช้งานออปแอมป์ พื้นฐาน
18.4 ไอ.ซี.ไทเมอร์
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้าง สัญลักษณ์และคุณลักษณะของ
ออปแอมป์ และไอ.ซี.ไทเมอร์
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการใช้งานออปแอมป์ พื้นฐานและ
ไอ.ซี.ไทเมอร์
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับออปแอมป์ และไอ.ซี.ไทเมอร์ การ
ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้
คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกโครงสร้างและ สัญลักษณ์ของออปแอมป์ ได้
2.2 บอกคุณลักษณะของออปแอมป์ ได้
2.3 คานวณหาค่าแรงดันเอาต์พตุ ของวงจรเปรี ยบเทียบแรงดันได้
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2.4 คานวณหาอัตราขยายแรงดันเอาต์พตุ และกระแสเอาต์พตุ ของวงจรขยายกลับเฟสได้
2.5 คานวณหาอัตราขยายแรงดันเอาต์พตุ และกระแสเอาต์พตุ ของวงจรขยายไม่กลับเฟสได้
2.6 คานวณหาอัตราขยายของวงจรตามแรงดันได้
2.7 คานวณหาค่าความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่าผ่านได้
2.8 คานวณหาค่าความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่สูงผ่านได้
2.9 สามารถต่อวงจรการทดลองวงจรการใช้งานออปแอมป์ พื้นฐานได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู ้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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18.1 บทนา
ออปแอมป์ หรื อ Op – amp เป็ นชื่อย่อของ Operational amplifier ถูกจัดเป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จาพวก ไอ.ซี. (Integrator Circuit) ซึ่งจัดเป็ นอุปกรณ์ที่รวบรวมอุปกรณ์จาพวกพาส
ซีฟ (Passive) และ แอกตีฟ (Active) ไว้ภายในตัวถังเดียวกัน ซึ่งในปั จจุบนั ออปแอมป์ ถูกนามาใช้
งานหลากหลาย ทั้งในวงจรขยายสัญญาณ วงจรออสซิลเลเตอร์วงจรกรองความถี่สูงและต่า วงจร
เปรี ยบเทียบสัญญาณและอื่น ๆ

18.2 โครงสร้ าง สั ญลักษณ์ และคุณลักษณะของออปแอมป์

ก) โครงสร้าง Op – amp 741

ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 18.1 โครงสร้างภายในและสัญลักษณ์ของออปแอมป์
รู ปที่ 18.1 ก) เป็ นโครงสร้างของออปแอมป์ เบอร์ 741 ซึ่งจัดเป็ น ไอ.ซี. 8 ขา ขาที่ 1 และขา
ที่ 5 จะเป็ นขาOFFSET NULทาหน้าที่ปรับ Output offset voltage ให้เป็ นศูนย์โวลต์จริ ง ๆ ขา 2 เป็ น
อินพุตลบ หรื ออินพุตแบบกลับเฟส มักเรี ยกทับศัพท์วา่ “อินเวอร์ตงิ้ อินพุต” (Inverting input)
หมายความว่าถ้าสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ขานี้ เป็ นบวกมันจะถูกกลับเฟสให้เป็ นลบ
ถ้าสัญญาณ
อินพุตที่เข้ามาเป็ นลบมันจะถูกกลับเฟสให้เป็ นบวก สาหรับขาที่ 3 เรี ยกว่าอินพุตบวกหรื ออินพุต
แบบไม่กลับเฟส เรี ยกทับศัพท์วา่ “นอนอินเวอร์ติ้งอินพุต” (Non – inverting input) หมายความว่า
สัญญาณอินพุตที่เข้ามาที่ขานี้เป็ นสัญญาณแบบใดก็จะได้เอาต์พตุ แบบนั้น ส่วนขาที่ 4 และ 7 จะถูก
ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง ไอ.ซี. แบบ  โดยขา 4 ถูกต่อกับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง – และขา 7 ต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง + สาหรับเอาต์พตุ ของวงจรจะอยูท่ ี่ขา 6 ส่วนขา 8 ไม่ได้ต่อใช้งานใด ในส่วนของ
สัญลักษณ์รูปที่ 18.1 ข) อาจเขียนโดยตัดขาที่เป็ นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง + Vcc และ - Vcc ออกไปก็ได้
แต่ที่นิยมเขียนไว้ในวงจรก็เพือ่ ให้สามารถระบุแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงที่ใช้ให้ทราบว่ามีขนาดกี่โวลต์
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รู ปที่ 18.2 ลักษณะแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง 
จากรู ปที่ 18.2 จะเห็นว่า ลักษณะของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง เกิดจากการนาแบตเตอรี่ สองตัวที่มี
ขนาดแรงดันไฟฟ้ าเท่ากันมาต่ออนุกรมกัน จากนั้นจะทาการต่อตาแหน่งกราวนด์ ณ บริ เวณจุดต่อ
ของแบตเตอรี่ ท้งั สองตัวให้เป็ นตาแหน่งกราวนด์ของวงจรเพือ่ นาไปใช้งานต่อไป
ลักษณะภายในทางอุดมคติของออปแอมป์
1. มีอตั ราขยายแรงดันสูงมากจนหาที่สิ้นสุดมิได้(เป็ นอนันต์)
2. มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์สูงมากจนหาที่สิ้นสุดมิได้
3. มีค่าเอาต์พตุ อิมพีแดนซ์ต่ามากจนถือว่าเป็ นศูนย์
4. ทางานได้ต้งั แต่ยา่ นไม่มีความถี่จนถึงความถี่ที่หาที่สิ้นสุดมิได้
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ งนั้น อัตราขยายแรงดันก็มีขีดจากัด โดยอินพุตอิมพีแดนซ์ของ
ออปแอมป์ จะมีค่าที่ประมาณ 130 k  3 M เอาต์พตุ อิมพีแดนซ์ประมาณ 0.75  1,000 

18.3 วงจรการใช้ งานออปแอมป์ พืน้ ฐาน
วงจรการใช้งานออปแอมป์ พื้นฐาน ถือเป็ นส่วนสาคัญหลักในการที่จะนาออปแอมป์ ไปใช้
กับวงจรการใช้งานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีท้งั วงจรในลักษณะลูปเปิ ดและลูปปิ ด โดย
ลักษณะลูปเปิ ดจะเป็ นการใช้งานโดยไม่มีการนาสัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ กลับมาป้ อนให้กบั อินพุต
ด้านอินเวอร์ติ้ง แต่ถา้ เป็ นแบบลูปปิ ด จะมีการนาสัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ ป้ อนกลับ(Feedback)
มายังด้านอินเวอร์ติ้งอินพุตอีกครั้งหนึ่ง ดังรู ปที่ 18.3
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RF
Input1



Input 2





A V  max
Output
Input1

ก) Opened-loop mode

A V  max
Output



ข) Closed-loop mode

RF
RF
R in
Output

R in
Input1

AV 







Input1

ค) Controlled gain

AV  1
Output



ง) Unity gain

รู ปที่ 18.3 ลักษณะวงจรแบบลูปเปิ ดและลูปปิ ด
ในรู ปที่ 18.3 ก) เป็ นลักษณะออปแอมป์ ในขณะลูปเปิ ด จะเห็นว่าอัตราขยายแรงดันขณะนี้
จะมีค่าสูงที่สุด ส่วนในรู ป 18.3 ข) เมื่อออปแอมป์ อยูใ่ นลักษณะลูปปิ ด (Closed – Loop) นัน่ คือมี
การป้ อนกลับสัญญาณจากเอาท์พตุ นามาป้ อนให้กบั ด้านอินพุตโดยผ่านตัวต้านทาน RF อัตราขยาย
AV จะมีค่าลดลงส่วนในรู ป 18.3 ค) นั้น จะเป็ นการควบคุมอัตราขายแรงดันขณะปิ ดลูปโดยสามารถ
ควมคุมอัตราขยายแรงดันได้ดว้ ยการอาศัยตัวต้านทาน RF และ Rin จะทาได้อตั ราขยายแรงดันเป็ น
AV  

RF
.............................................18.1
Ri

ส่ วนในรู ป 18.3 ง) เป็ นวงจรลูปปิ ดที่ให้อตั ราขยายเป็ น 1 ( Unity gain )
โดยทัว่ ไปวงจรการใช้งานออปแอมป์ พื้นฐานจะมีท้งั วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน วงจรขยาย
แรงดันแบบกลับเฟส วงจรขยายแรงดันแบบไม่กลับเฟส วงจรตามแรงดัน วงจรกรองสัญญาณ
ความถี่ และวงจรอื่น ๆ อีกมากมาย หลักการต่าง ๆ ของวงจรเหล่านี้จะเป็ นพื้นฐานในการที่จะนา
ออปแอมป์ ไปใช้สร้างวงจรเครื่ องกาเนิดสัญญาณไซน์ สัญญาณสามเหลี่ยมและสัญญาณสี่เหลี่ยม
เพือ่ นาไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ตามต้องการดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้พอสังเขป
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18.3.1 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator)
ลักษณะของวงจรเรี ยกว่าแบบลูปเปิ ดหรื อเปิ ดลูป (Opened – loop) ซึ่งนัน่ ก็คือไม่มี
การดึงสัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ กลับมาป้ อนให้กบั อินพุต

รู ปที่ 18.4 วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน
รู ปที่ 18.4 เป็ นวงจรเปรี ยบเทียบแงดัน หลักการทางานของวงจรคือ สัญญาณด้าน
อินพุต V1 และ V2 ที่ป้อนเข้ามาจะมีการเปรี ยบเทียบค่ากันว่า สัญญาณใดมีค่ามากกว่ากัน จากนั้น
จึงจะส่งผลไปยังเอาต์พตุ ของวงจรว่าจะมีค่าออกมาเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
และจะมีค่าที่ตาแหน่ง
สูงสุดที่ไม่เกิน+90% ของแหล่งจ่าไฟเลี้ยงวงจรที่จ่ายให้กบั ออปแอมป์ ค่าแรงดันเอาต์พตุ ที่ 90% นี้
เรี ยกว่า Vsat ซึ่งอาจพิจารณาได้ดงั นี้
เมื่อ V1  V2 จะได้ VO เป็ นลบ(ไม่เกิน 90 % ของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงในที่น้ ีประมาณ
– 8 V)
เมื่อ V2  V1 จะได้ VO เป็ นบวก (ในที่น้ ีประมาณ + 8 V )
ดังนั้น VO  Vsat  Signal(V2  V1 )................................(18.2)
สมมุติวา่ V1  1 V , V2  1 V
จะได้ VO  Vsat  Signal (V2  V1 )
 (9  0.9)   1   1
 8   2
 16 V

แต่คาตอบที่แท้จริ ง VO  8 V เพราะอย่างไรก็ตามค่าของ VO นั้น จะต้องมีค่าไม่เกิน
90 % ของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง
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18.3.2 วงจรขยายแรงดันแบบกลับเฟส (Inverting amplifier)

รู ปที่ 18.5 วงจรขยายแรงดันแบบกลับเฟส
รู ปที่ 18.5 เป็ นวงจรขยายแรงดันแบบกลับเฟส ลักษณะของวงจรเป็ นแบบลูปปิ ด
(Close – loop) คือมีการดึงสัญญาณเอาต์พตุ ผ่าน RF ป้ อนกลับมายังอินพุตด้านลบหรื ออินเวอร์ติ้ง
อินพุต สัญญาณทีไ่ ด้ทางด้านเอาต์พตุ จะมีลกั ษณะตรงข้ามกับสัญญาณด้านอินพุต ซึ่งค่าแรงดันที่ได้
ทางเอาต์พตุ พิจารณาได้ดงั นี้
18.3
....................
อัตราขยายแรงดันของวงจร A V    RR F
in

R
 VO  A V  Vin   F  Vin
R in

.....................................18.4

จากวงจรรู ปที่ 18.5 จะเห็นว่าระหว่างขั้วอินพุตทั้งสองจะถูกปรับให้มีค่าผลต่างของ
แรงดันเป็ นศูนย์ดงั นั้นบริ เวณจุดต่อ R in กับ R F ด้านอินพุตลบ จึงมีค่าเป็ นศูนย์ จุดนี้จึงเสมือนว่า
เป็ นกราวนด์อีกจุดหนึ่ง เรี ยกว่ากราวด์เสมือน (Virtual ground) แรงดันตกคร่ อม R in จึงมีค่าเท่ากับ
Vin ดังนั้น เราจึงสามารถหาค่าของกระแสและแรงดันที่ส่วนต่าง ๆ ได้ดงั นี้
 I in 

Vin
0.1 V

 0.1 mA
R in
1 k

VO  

RF
10
 Vin    0.1  1 V.
R in
1

IL 

VO
1V

 1 mA
RL
1 k

IF 

VO
1V

 0.1 mA
RF
10 k
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18.3.3 วงจรขยายแรงดันแบบไม่ กลับเฟส (Non – inverting amplifier)

รู ปที่ 18.6 วงจรขยายแรงดันแบบไม่กลับเฟส
รู ปที่ 18.6 เป็ นวงจรขยายแรงดันแบบไม่กลับเฟส ลักษณะวงจรเป็ นแบบลูปปิ ด คือมี
การดึงสัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ ป้ อนกลับผ่าน RF มายังอินพุตด้านลบหรื ออินเวอร์ติ้งอินพุต ซึ่ง
ค่าแรงดันทางด้านเอาต์พตุ และอัตราขยายของวงจรสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
อัตราขยายแรงดันของวงจร A V   VVO  VVO ...................18.5
in

R in
VA 
 VO
R in  R F

ดังนั้น

....................................18.6

VO
R in  VO
R in  R F
R RF
 in
R in

AV 

 1



A

RF
R in

............................................18.7 

VO
R
 1 F
Vin
R in
R

VO   F  1 Vin
 R in


18.8
..................................................
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18.3.4 วงจรตามแรงดัน (Voltage follower or Buffer)
วงจรนี้จะมีอตั ราขยายแรงดันเป็ นหนึ่ง(Unity)ใช้สาหรับการเชื่อมต่อวงจร 2 วงจร
เข้าหากันมี 2 แบบ ดังรู ปที่ 18.7 และ 18.8

รู ปที่ 18.7 วงจรตามแรงดันแบบ Non – inverting
วงจรรู ปที่ 18.7 นี้ เรี ยกว่าวงจรตามแรงดันแบบ Non – inverting คือจะสังเกตได้วา่
มีการดึงสัญญาณทีไ่ ด้ทางเอาต์พตุ กลับมาป้ อนให้กบั สัญญาณอินพุตด้านลบโดยตรง แต่จะไม่ผา่ น
RF ขณะเดียวกันที่อินพุตก็จะไม่มี Rin ดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง RF ต่อ Rin จึงมีค่าเป็ น 1 นัน่ คือ
AV 

RF
0
1 
1  1
R in
R in

..........................................18.9

รู ปที่ 18.8 วงจรตามแรงดันแบบ Inverting
วงจรรู ปที่ 18.8 นี้ เรี ยกว่าวงจรตามแรงดันแบบ Inverting คือจะสังเกตได้วา่ มีการ
ดึงสัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ กลับมาป้ อนให้กบั สัญญาณอินพุตด้านลบโดยผ่าน RF ขณะเดียวกันที่
อินพุตก็จะมี Rin ที่มีขนาดเท่ากันกับ RF ดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง RF ต่อ Rin จึงมีค่าเป็ น 1 นัน่ คือ
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AV  

R F 10 k

 1
R in
10 k

..........................................18.10

หมายเหตุ เครื่ องหมาย - หมายถึง เอาต์พตุ กลับเฟสกับอินพุต 180 ส่วน R 2 มีไว้
เพือ่ ลดกระแสออฟเซ็ตที่อินพุตทาให้อินพุตทั้งสองเกิดสมดุล
18.3.5 วงจรกรองความถี่ต่าผ่ าน (Low pass filter)
วงจรกรองความถี่ต่าผ่าน เป็ นวงจรที่ใช้สาหรับกันไม่ให้สญ
ั ญาณที่มีค่าความถี่สูงกว่า
ค่าความถี่คตั ออฟ(fc) ผ่านเข้าไปในวงจร โดยทัว่ ไปจุดที่มีความถี่เท่ากับ fc มีค่าประมาณ 0.707 Vout
เทียบกับ Vin สูงสุด ช่วงของสัญญาณที่มีความถี่ต่ากว่า fc เรี ยกว่าช่วงที่ผา่ นได้ (Pass band) และ
ช่วงที่ความถี่สูงกว่า fc เรี ยกว่าช่วงที่ถูกกั้น (Stop band) ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 18.9

รู ปที่ 18.9 แสดงช่วงการกรองความถี่ต่า



R in

Vout


Vin
C

fc 

1
2RC

รู ปที่ 18.10 วงจรกรองความถี่ต่าพื้นฐานใช้ออปแอมป์
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จากรู ปที่ 18.10 เป็ นวงจรกรองความถี่ต่าพื้นฐานใช้ออปแอมป์ พิจารณาหาค่าต่าง ๆ
ของวงจรได้ดงั นี้
ค่า XC ของ C ในวงจร หาได้จาก
1
c
1

2fc

XC 

(  2f )

f คือความถี่ของสัญญาณอินพุต เมื่ออินพุตมีความถี่ต่า XC จะมีค่าสูง ทาให้แรงดัน
เกือบทั้งหมดตกคร่ อมที่ C เป็ นผลให้ Vout มีค่าประมาณเท่ากับ Vin และเมื่ออินพุตมีความถี่สูง
XC จะมีค่าต่าด้วย ดังนั้น ช่วงสัญญาณอินพุตที่มีความถี่ต่าจะผ่านไปปรากฏที่เอาต์พตุ ได้ และหา
ความถี่ fc ได้วา่
fc 

1
...........................................................(
18.11)
2RC

อย่างไรก็ตาม วงจรกรองความถี่พ้นื ฐานมีขอ้ เสียในเรื่ องของการเลื่อนเฟส แต่เรา
สามารถปรับปรุ งวงจรให้สมบูรณ์ได้ดงั รู ปที่ 18.11
C1
R3
R1

R2


Vin

Vout
C2



รู ปที่ 18.11 วงจรกรองความถี่ต่าที่มีการปรับปรุ งให้สมบูรณ์
วงจรในรู ปที่ 18.11 จะทางานได้ดีตอ่ เมื่อ R1 = R2 และ C1 จะมีคา่ ความจุสูงกว่า
C2 ค่าของ R3 = R1 + R2 ซึ่งจะทาให้ได้สญ
ั ญาณที่เอาต์พตุ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับอินพุตที่สุด ส่วน
ค่าของความถี่คตั ออฟ (fc) หาได้จาก
fc 

1
2 R 1 R 2 C 1 C 2

..........................................(18.12)
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18.3.6 วงจรกรองความถี่สูงผ่ าน (High pass filter)
มีลกั ษณะตรงข้ามกับวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน คือจะกันไม่ให้มีความถี่ต่าผ่านไปได้
แต่ในส่วนของความถี่สูงสามารถผ่านได้ โดยทัว่ ไปจุดที่มีความถี่เท่ากับ fc มีค่าประมาณ 0.707 Vout
เทียบกับ Vin สูงสุด ช่วงของสัญญาณที่มีความถี่ต่ากว่า fc เรี ยกว่าช่วงที่ถูกกั้น (Stop band) และ
ช่วงที่ความถี่สูงกว่า fc เรี ยกว่าช่วงที่ผา่ นได้ (Pass band)ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 18.12

รู ปที่ 18.12 แสดงช่วงการกรองความถี่สูง
R1
R3

C1



C2

Vout


Vin
R2

รู ปที่ 18.13 วงจรกรองความถี่สูงผ่าน
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รู ปที่ 18.13 เป็ นวงจรที่เรี ยกว่าวงจรกรองความถี่สูงผ่าน การทางานของวงจรจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้น้ นั ค่าของ C1 ควรมีค่าเท่ากับ C2 ค่า R2 = R3 โดยมี R1 เป็ นตัวป้ อน
สัญญาณแบบป้ อนกลับกลับเพือ่ การกรองสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง ส่วนค่าความถี่คตั ออฟ(fc) หาได้จาก
fC 

...............................18.13

1
2 R 1 R 2 C 1 C 2

18.3.7 วงจรกาเนิดสั ญญาณรู ปคลื่นไซน์

R3

C1

R4

C2

R1

-

741

741

+
R2

VOsquare 

+

R5
VOsin 

รู ปที่ 18.14 วงจรกาเนิดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์
จากวงจรรู ปที่ 18.14 เป็ นการนาสัญญาณกรองความถี่บางช่วงมาใช้สาหรับเลือก
ความถี่ของสัญญาณออสซิลเลต ลักษณะวงจรเป็ นวงจรแบ่งแรงดัน (comparator) และวงจรกรอง
ความถี่เป็ นช่วง ค่าความถี่เอาต์พตุ ของสัญญาณรูปคลื่นไซน์หาได้จากสมการที่ 18.14
f 0ut 

1
2 R 1 R 4 C1 C 2

...............................18.14
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18.3.8 วงจรกาเนิดสั ญญาณรู ปคลื่นสามเหลี่ยม
R1

C2

-

-

R4

741

C1

VOtri 

741

+

+

R2

R3
R5

VOsquare 

รู ปที่ 18.15 วงจรกาเนิดสัญญาณรู ปคลื่นสามเหลี่ยม
จากวงจรรู ปที่ 18.15 คลื่นสามเหลี่ยม(Sawtooth waveform) เกิดขึ้นจากการนา
รู ปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square wave) ป้ อนเข้าไปยังอินพุตอินเวอร์ติ้งของวงจรอินทิเกรเตอร์(Integrator)
ในช่วงที่คลื่นสี่เหลี่ยมเป็ นสัญญาณด้านบวก เอาต์พตุ สามเหลี่ยมจะลดลงอย่างคงที่ดว้ ยความชัน
สม่าเสมอ และเมื่อคลื่นสี่เหลี่ยมเกิดสัญญาณด้านลบ เอาต์พตุ สามเหลี่ยมก็จะเพิม่ ขึ้นคงที่ดว้ ยความ
ชันที่สม่าเสมอเหมือนกับช่วงลดลง ค่าความถี่เอาต์พตุ ของสัญญาณรู ปคลื่นสามเหลี่ยมจึงมีค่าเท่ากัน
กับของรู ปคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งหาได้จากสมการที่ 18.15
f 0ut 

1
2 R 1 C1

...............................18.15

18.3.9 วงจรกาเนิดสั ญญาณรู ปคลื่นสี่ เหลีย่ ม
R1

-

741

C

VOsquare 

+
R2

R3

รู ปที่ 18.16 วงจรกาเนิดสัญญาณรู ปคลื่นสี่เหลี่ยม
ค่าความถี่เอาต์พตุ ขอวงจรรู ปที่ 18.16 หาได้จาก
f 0ut 

1
2R 1 C

...............................18.16

เมื่อ R 3  0.86R 2
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18.4 ไอ.ซี.ไทเมอร์
วงจรตั้งเวลาในงานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะใช้ ไอ.ซี.ไทเมอร์(I.C.Timer) ซึ่งไอ.ซี.ที่
นิยมใช้ทวั่ ไปได้แก่ ไอ.ซี.เบอร์ 555 เนื่องจากสามารถหน่วงเวลาได้ดีและนานพอสมควร สามารถ
ใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0  70 O C มีขาสาหรับต่อใช้งานและรู ปแบบโครงสร้างเช่นเดียวกันกับไอ.ซี.
ออปแอมป์ คือมี 8 ขา สามารถนามาต่อใช้งานสาหรับวงจรตั้งเวลา ดังรู ปที่ 18.17
Vin 5V  15V 

R1
4

7

8
3

Output

2
R2

I.C.555
6

5

Ct

C

1

รู ปที่ 18.17 วงจรอะสเตเบิลใช้ ไอ.ซี. 555
จากวงจรรู ปที่ 18.17 เป็ นวงจรตั้งเวลาแบบอะสเตเบิล การทางานของวงจรพิจารณาที่ขา 2
ที่ในสภาวะปกติสญ
ั ญาณจุดชนวนที่ขานี้จะมีค่าอยูใ่ นระดับสูง แต่ถา้ มันลดค่าลงจนเหลือ 1 ใน 3
ของสัญญาณจุดชนวนด้านบวก จะมีผลให้เอาต์พตุ ที่ขา 3 เปลี่ยนค่าจากระดับแรงดันต่าให้มีค่าที่
ระดับแรงดันสูงในทันที ดังแสดงในรู ปที่ 18.18
2 / 3V 

Trigger
1 / 3V 
t 1 ON 
Output

t 2 OFF
0

รู ปที่ 18.18 สัญญาณจุดชนวนและสัญญาณเอาต์พตุ
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พิจารณาสัญญาณจากรู ปที่ 18.18 เมื่อสัญญาณแรงดันที่เอาต์พตุ เปลี่ยนจากระดับต่าเป็ นสูง
จะทาให้ที่ขา 7 มีความต้านทานสูง Ct จะทาการประจุผา่ น R1 และ R2 ทาให้แรงดันตกคร่ อมที่ Ct
สูงขึ้นจนมีค่าถึง 2/3 ของ V+ ขา 6 ที่ต่ออยูก่ บั ขา 7 จะมีความไวต่อศักย์ไฟฟ้ าที่ระดับนี้ จะมีผลทา
ให้เอาต์พตุ เปลี่ยนจากระดับสูงเป็ นระดับต่า ขณะเดียวกันกับที่เอาต์พตุ เปลี่ยนมาเป็ นระดับต่า จะ
ส่งผลให้ขา 7 ลดค่าความต้านทานลงสู่ระดับต่าด้วย Ct สามารถคายประจุผา่ น R2 ลงกราวนด์ และก็
จะเริ่ มเข้าสู่รอบใหม่ของการจุดชนวนอีกครั้งหนึ่ ง
ช่วงเวลาในการทางาน(ON)และหยุดทางาน
(OFF) ในแต่ละรอบ ตลอดถึงความถี่ที่ได้ทางเอาต์พตุ สามารถหาได้ดงั นี้
t 1  0.693R 1  R 2 C t

อย่างไรก็ตาม เราสามารถสรุ ปคุณสมบัติของขาต่าง ๆ ของไอ.ซี.555 ได้ดงั นี้
ขา 1 Ground เป็ นขาที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ
ขา 2 Trigger เป็ นขาที่ทาให้ค่าเอาต์พตุ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับสูงเป็ นต่า หรื อจาก
ระดับต่าเป็ นสูง ตามสัญญาณจุดชนวนที่ได้รับ
ขา 3 Output เป็ นสัญญาณที่ได้เพือ่ นาไปใช้งาน
ขา 4 Reset ใช้เมื่อต้องการให้เอาต์พตุ กลับมาอยูร่ ะดับต่า โดยการป้ อนแรงดันประมาณ
0.7V ที่ขานี้ แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการใช้ขานี้ให้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ V+
ขา 5 Control voltage จะถูกต่อกับตัวเก็บประจุค่าประมาณ 0.01F ผ่านลงกราวนด์เพือ่
ไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนขณะทางาน
ขา 6 Threshold เป็ นขาที่เมื่อได้รับสัญญาณแรงดันถึง 2/3V+ จะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับแรงดันที่เอาต์พตุ จากระดับสูงเป็ นระดับต่า
ขา 7 Discharge เป็ นขาที่ตวั เก็บประจุ Ct คายประจุผา่ นขาคอลเลคเตอร์และไปผ่านขา
อิมิตเตอร์ที่ต่ออยูภ่ ายในตัวไอ.ซี.ลงกราวนด์
ขา 8 ไฟเลี้ยง เป็ นขาที่จะถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงขั้วบวกที่ระดับ +5 ถึง +15V

