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Pøedmluva
O vyuití èasovaèe 555 snad ve vech oborech lidského ití bylo ji napsáno nejen nepøehledné
mnoství èasopiseckých pøíspìvkù, nýbr i øada knih. Pøedloená pøíruèka je v poøadí ji está
v èeské edici 555, zabývající se výluènì èasovaèi 555. Pøedchozí publikace se vìnovaly nejrùznìjím zapojením s jedním, se dvìma a více èasovaèi (L11, L14, L16), dále vyuití èasovaèe
ve spínaných zdrojích (L17) a naposledy vydaná kniha se zabývala zvuky s jedním èasovaèem
(L20).
V pøíruèce jsou popisována zapojení generátorù zvuku, a to se dvìma èasovaèi 555 (pøípadnì s jedním sdrueným èasovaèem 556). Ji pøi výbìru pøíkladù schémat tónových generátorù
(L14, kap. 6) bylo k dispozici tolik zajímavých zvukových zapojení, e bylo høíchem se omezit
jen na tìch pár reprezentativních zvukových generátorù, které se vely do jedné kapitoly. V té
dobì vznikla mylenka napsat celou knihu o zvucích se dvìma èasovaèi.
Vekerá zapojení jsou krátce avak dostateènì vysvìtlena a popøípadì doplnìna prùbìhy
napìtí. Nìkdy jsou obsaeny i praktické zkuenosti, pøevzaté z pùvodních pramenù a z vlastní
praxe. Funkcí nebo zapojením podobná schémata jsou soustøedìna do samostatných kapitol.
Pøedloená kniha má podobnou strukturu jako pøedchozí pøíruèky a je opìt rozdìlena do tøí
hlavních dílù. Prvá èást (kapitoly 1 a 3) se veobecnì zmiòuje o generování zvuku a elektroakustických mìnièích, popisuje funkci èasovaèe 555, jeho základní zapojení a speciální varianty,
pouívané v generátorech zvuku, jako i monosti ovlivòování a vzájemné vazby mezi dvìma
èasovaèi. V druhé èásti (kapitoly 4 a 8) jsou pøedloeny pøíklady praktických zapojení z naich
i zahranièních pramenù. Tøetí èást obsahuje technická data èasovaèe, seznam literatury a rejstøík.
V pøedchozích pøíruèkách se zapojeními s jedním, dvìma a více èasovaèi 555 nebo ve svazku o zvucích byla tøetí kapitola vdy vìnována nìkterému obecnìjímu aspektu: systematickému
rozdìlení výstupních zapojení èasovaèe 555, klasifikaci vzájemných vazeb mezi dvìma a více
èasovaèi nebo výstupním obvodùm generátorù zvuku. Zde jsou v tøetí kapitole podrobnì rozebrány druhy vzájemných vazeb mezi dvìma èasovaèi, uívané zejména u zvukových generátorù.
Pøehled tìchto vazeb se systematickým rozdìlením je novinkou a nebyl v uvedeném rozsahu
dosud publikován v ádné literatuøe.
Dùleitou èástí knihy jsou odkazy na literaturu, obdobnì uspoøádané jako v pøedchozích
pøíruèkách. Nejprve jsou uvedeny známé knihy nebo obsáhlejí èlánky, zabývající se výhradnì
èasovaèem 555. Tyto literární prameny zpravidla obsahují vysvìtlení funkce a èinnosti základních zapojení a jistý poèet pøíkladù schémat. Jsou sestaveny za sebou (jak se je postupnì podaøilo
obstarat) a prùbìnì oèíslovány (L1, L2, L3 atd.).
U praktických pøíkladù pouití èasovaèù 555 (od kap. 4) jsou odkazy na pùvodní prameny
pøiøazeny jednotlivým obrázkùm. To umoòuje ètenáøi nahlédnout do odpovídající literatury,
kde nalezne napø. podrobnìjí popisy, stavební návody s návrhy desek ploných spojù, rozpisky
souèástek a dalí informace, potøebné pro stavbu a oivování popisovaného zapojení.
Pøeji vem ètenáøùm, aby se nauèili o èasovaèi co nejvíce, aby mìli z výkladu a jeho pochopení vlastní uspokojení, aby v pøíruèce pøedloená zapojení byla pobídkou k vlastním pokusùm
a aby mìli z experimentù èi realizovaných zapojení mnoho zábavy i uitku.
Autor
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