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Spínané generátory zvuku

Generátory pøeruovaného zvuku se dvìma èasovaèi 555, z nich prvý pøeruuje (spíná)
napájecí napìtí druhého, který je vlastním zdrojem zvuku se nazývají spínané generátory zvuku.
Dùvodem pro pouívání pøeruovaného zvuku je skuteènost, e akustický signál s pulzujícím charakterem je lépe vnímán ne trvalý tón.
Spínání druhého èasovaèe mùe být v kladné nebo záporné napájecí vìtvi a to buï pøímo
nebo pomocným prvkem (tranzistorem, tyristorem apod.). Jednoduchý tónový generátor spínaný v záporné vìtvi lze nalézt v L14 (obr. 63), zapojení pro pøeruovaný tón spínané v kladné
vìtvi rovnì v L14 (obr. 64) a zapojení napodobující zvuk pískání lokomotivy, v nìm jsou
v kladné vìtvi spínány dokonce dva èasovaèe je v L16 (obr. 57).
V uvádìných zapojeních spínaných generátorù zvuku nelze místo dvou èasovaèù 555 pouít
jeden dvojitý èasovaè 556, nebo aèkoli jsou oba èasovaèe jinak samostatné, mají napájení spoleèné (zøejmì pro zmenení poètu vývodù) a proto je není mono vyuít jako vstupù pro spínání.

4.1

Nahrávací pípání

Jednoduchý zdroj krátkého pípání, pouívaný pøi dovoleném nahrávání telefonních rozhovorù je na obr. 47. Jak je známo, je jinak nahrávání bez souhlasu druhého úèastníka nepøípustné
(ilegální  platí zøejmì v severní Americe, odkud zapojení pochází).

Obr. 47
Zapojení zdroje nahrávacího pípání
Oba èasovaèe jsou v základním zapojení astabilního multivibrátoru, pøièem výstup levého
èasovaèe je pøímo spojen s napájením pravého èasovaèe (vývod 1). Pravý èasovaè kmitá jen
tehdy, je-li výstup levého èasovaèe na nízkém potenciálu.
Nízkoohmový reproduktor je pøipojen na výstup pravého èasovaèe pøes kondenzátor (výhody tohoto druhu zapojení jsou podrobnì vysvìtleny v L20, obr. 17).
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4.2

Generátor pípání

Zapojení spínaného generátoru zvuku na obr. 48 napodobuje pípání èasového znamení rozhlasových stanic (uvádìna je BBC News type) s intervaly nastavitelnými od 3 do 20 s.
Oba pouité èasovaèe jsou v základním zapojení astabilního multivibrátoru, pøièem levý,
který vyrábí spínací impulzy pro pravý èasovaè má na výstupu (vývod 3) krátké pevnì nastavené mezery mezi impulzy (pøiblinì 1 s  délka pípnutí) a dlouhé kladné impulzy odpovídající
mezerám mezi výstupním pípáním. Délka intervalu je nastavitelná potenciometrickým trimrem
M47 v nabíjecí cestì kondenzátoru levého èasovaèe.
Protoe u klasického základního zapojení astabilního multivibrátoru s èasovaèem 555 není
nikdy moné, aby mezera mezi impulzy byla delí ne je íøka kladného výstupního impulzu
(délka kladného impulzu je 0,7 (R1 + R2) . C1, zatímco délka mezery je 0,7 R1 . C1  podrobnosti napø. v L11, kap. 2.2.2), je nutný pro spínání druhého èasovaèe invertující tranzistor T1, zapojený
do kladné napájecí vìtve.
Po dobu mezery mezi impulzy (na výstupu prvého èasovaèe je nízký potenciál) je na bázi
pnp tranzistoru T1 nízké napìtí, take je otevøen a na napájecí pøívod pravého èasovaèe je pøivedeno napájecí napìtí, umoòující kmitání pravého multivibrátoru.
Pevnì nastavený kmitoèet pravého èasovaèe je pøiblinì 1,2 kHz. Na výstupu generátoru
pípání je jednostupòový zesilovaè s tranzistorem T2, v jeho kolektoru je zapojen vysokoohmový reproduktor.
Pro stabilní interval se doporuèuje na místì C1 tantalový kondenzátor. Delí intervaly lze
získat zvýením kapacity na 100 µF (nebo více) a zvìtením hodnoty potenciometrického trimru
na 1 MW.
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5

Spoutìné generátory zvuku

Èasovaè 555 je svými tvùrci od prvopoèátku vybaven moností bezvýkonového vypínání
a zapínání pøivedením nízkého nebo vyího napìtí na pomocný vstup nulování (vývod 4).
Toho je vyuíváno u mnoství zapojení, u kterých je ádána pøeruovaná funkce zapojení
s èasovaèem.
Spoutìné generátory zvuku jsou vlastnì zdroje skupin impulzù (burst), jejich opakovací
kmitoèet je v oblasti (slyitelného) zvuku. Jejich zapojení lze proto èasto nalézt mezi impulzními generátory, jako napø. v L14, kap. 5 (obr. 48).

Obr. 48
Zapojení generátoru pípání rozhlasových stanic
Ze zkuenosti je známo, e pulzující zvukový signál upoutává více pozornost ne stejnomìrný trvalý tón, co je dùvodem pro pouívání pøeruovaného zvuku v poplaných zaøízeních.

5.1

Pøímá vazba

Nejjednoduí vazbou mezi dvìma èasovaèi je pøímé spojení výstupu levého (spoutìjícího)
èasovaèe se vstupem nulování pravého (spoutìného) èasovaèe.

5.1.1

Zdroj pípání

Jednoduchý zdroj pøeruovaného zvuku, nazývaného nìkdy pípavý tón je na obr. 49. Pouité
èasovaèe jsou v základním zapojení astabilních multivibrátorù, jejich èasovací èleny mají znaènì
odliné hodnoty. Levý multivibrátor pracuje s opakovacím kmitoètem 2 Hz, pravý tónový
s kmitoètem pøiblinì 1 kHz.
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Obr. 49
Zapojení zdroje pípání
Výsledný zvuk je rytmicky pøeruován, pøièem délky tónu a mezer jsou shodné vlivem
zapojení diody D do nabíjecího obvodu spoutìcího èasovaèe. Je-li na jeho výstupu kladné
napìtí, pravý multivibrátor kmitá, zatímco v mezeøe je na výstupu napìtí blízké nule a tónový
multivibrátor je blokován.
Na výstup generátoru pípání lze pøipojit akustický mìniè pøímo nebo pøes tranzistorový zesilovaè. Nejrùznìjí monosti jsou popsány v pøehledu výstupních obvodù zvuku (L20, kap. 3).

5.1.2

Zdroj dlouhého pípání

Zapojení zdroje pípání na obr. 50 bylo vyvinuto pro hluèné prostøedí, ve kterém je obtíné
rozeznat trvalý tón, zatímco zdroje pøeruovaného zvuku jsou mnohem lépe slyitelné. Pouito
je dvou samostatných èasovaèù 555 nebo jednoho dvojitého èasovaèe 556.
Levý astabilní multivibrátor má nabíjecí dobu pøiblinì 1 s (výstup je na úrovni H) a vybíjecí
dobu 0,2 s (výstup je na úrovni L). Pravý astabilní multivibrátor vyrábí vlastní tónový kmitoèet
a na jeho výstupu je zapojen pøes kondenzátor obyèejný dynamický reproduktor.
Vzhledem k pøímému spojení výstupu levého èasovaèe a vstupu nulování pravého èasovaèe, je po dobu impulzu (výstup je H) tónový generátor v èinnosti a v mezeøe (výstup je L) je
vypnut. Tím vzniká dlouhé pípání s krátkou mezerou.
Je-li zapotøebí naopak krátkého pípání s dlouhou mezerou, je nutno signál spoutìcího èasovaèe invertovat (napø. tranzistorem, viz obr. 60).

5.1.3

Pøeruovaný tón

Jednoduchý generátor pøeruovaného tónu je na obr. 51. Sestaven je ze dvou èasovaèù 555
v základním zapojení astabilních multivibrátorù, pøièem levý vyrábí kmitoèet taktu pøiblinì
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Obr. 50
Zapojení zdroje dlouhého pípání
1 Hz a pravý tónový kmitoèet kolem 1 kHz. Výstup levého èasovaèe je spojen pøímo s nulovacím
vstupem pravého èasovaèe.
Má-li výstup taktovacího multivibrátor úroveò H, pracuje tónový generátor a z reproduktoru
je slyet pískot. Je-li na výstupu napìová úroveò L, je generátor zablokován.
Regulace hlasitosti výsledného pøeruovaného tónu je umonìna nízkoohmovým potenciometrem, zapojeným do série s reproduktorem.

Obr. 51
Zapojení zdroje pøeruovaného tónu
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