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Zbudowanie dobrej jakoú-
ci symulatora perkusji wy-
maga wykonania skompliko-
wanego urz¹dzenia elektro-
nicznego lub zastosowania
specjalizowanego uk³adu
scalonego. Poniewaø czyta-
cie teraz Miniprojekty, oczy-

Perkusyjny generator rytmów
Jednym z†marzeÒ

kaødego dziecka jest,
aby zostaÊ gwiazd¹

telewizji lub estrady.
Autor chcia³ zostaÊ
perkusist¹, co jest
o†tyle ³atwe do
zrozumienia, øe
perkusista jest

najwaøniejsz¹ osob¹
w†kaødym zespole

muzycznym - wszyscy
instrumentaliúci graj¹
pod jego ìdyktandoî.

Urz¹dzenie
prezentowane

w†artykule nie
wspomoøe wprawdzie
rozwoju praktycznych
umiejÍtnoúci grania na

perkusji, pozwoli
jednak w†bardzo
efektowny sposÛb

ìpoudawaÊî, øe siÍ je
posiada...

wiste jest, øe proponujemy
to drugie rozwi¹zanie.

Z†pomoc¹ przysz³a nam
firma Holtek. Jej konstrukto-
rzy opracowali specjalizowa-
ny uk³ad generuj¹cy 16 rÛø-
nych rytmÛw latynoamery-
kaÒskich, ktÛry nosi oznacze-

Rys. 1.

nie HT3015A. Schemat bloko-
wy tego uk³adu przedstawio-
no na rys. 1. Jak widaÊ, ma on
w†swoim wnÍtrzu wszystkie
elementy, ktÛre s¹ niezbÍdne
do zbudowania elektronicznej
perkusji. DziÍki zastosowaniu
6-bitowego przetwornika C/A,
jakoúÊ odtwarzanego düwiÍku
jest bardzo dobra i†do z³udze-
nia (oczywiúcie dla mniej
wprawnego ucha) przypomi-
na prawdziwy zestaw perku-
syjny.

Schemat elektryczny
urz¹dzenia przedstawiono
na rys. 2. Zdumiewaj¹ca
prostota aplikacji jest moøli-
wa tylko dziÍki znacznemu
skomplikowaniu struktury
uk³adu US1. Tranzystor T1
spe³nia rolÍ prostego wzmac-
niacza mocy, ktÛry steruje

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2: 100kΩ
Kondensatory
C1, C2: 100nF
C3: 100µF/10V
Półprzewodniki
T1: BC548
US1: HT3015A
Różne:
Gl: głośnik 8..40Ω

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1172.
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Tab. 1.
Ozn. Funkcja

KEY1 przełącza rytmy sekwencyjnie

KEY2 Latin fusion 1

KEY3 Latin fusion 2

KEY4 Latin ballad 1

KEY5 Latin ballad 2

KEY6 Latin rock 1

KEY7 Latin rock 2

KEY8 Latin fusion 3

KEY9 Samba 1

KEY10 Samba 2

KEY11 Son afro

KEY12 Mambo

KEY13 Latin rock 3

KEY14 Rhumba

KEY15 Cha−cha

KEY16 Samba 3

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

bezpoúrednio g³oúnikiem Gl.
Rezystor R2 ustala czÍstotli-
woúÊ wzorcow¹, od wartoúci
ktÛrej zaleøy brzmienie od-
twarzanych instrumentÛw.

Przyciski do³¹czone do
wejúÊ KEY1..16 wyzwalaj¹
generatory rytmÛw, ktÛrych
krÛtki opis przedstawiono
w†tab. 1. Przyciski te nie s¹
montowane na p³ytce dru-
kowanej, co pozwoli³o
znacznie ograniczyÊ jej wy-
miary.

Na schemacie elektrycz-
nym narysowano dodatkowy
rezystor R†oraz diodÍ úwie-
c¹c¹, ktÛra jest do³¹czona do
wyjúcia FLAG US1. Dioda ta
migocze podczas odtwarza-
nia úcieøki z†czÍstotliwoúci¹
ok. 3†Hz. Do³¹czenie tych
elementÛw przewidziano
tylko jako opcjÍ, poniewaø
w†praktyce ta sygnalizacja
jest ma³o przydatna.

Na rys. 3 przedstawiono
sposÛb reakcji uk³adu US1
na naciúniÍcia przyciskÛw
KEY1..16. Prze³¹czniki
o†wiÍkszych numerach (na
rys. 3†- M) maj¹ wiÍkszy
priorytet niø prze³¹czniki
o†numerach mniejszych (na
rys. 3†- N).

Na rys. 4 przedstawiono
rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce drukowanej. Wi-

dok úcieøek znajduje siÍ na
wk³adce wewn¹trz numeru.
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