M I N I P R O J E K T Y

Elektroniczny “ptak”
Prezentowany projekt
jest kolejnym
przyk³adem niezwyk³ych
moøliwoúci uk³adÛw
oferowanych przez firmÍ
Holtek.
Tym razem
proponujemy wykonanie
prostego sygnalizatora
akustycznego, ktÛry
moøna wykorzystaÊ np.
jako efektowny dzwonek
do drzwi. W†zaleønoúci
od wersji zastosowanego
uk³adu moøemy mieÊ
w†domu dzwonek
Êwierkaj¹cy, mucz¹cy
lub strasz¹cy...

Na rys. 1 przedstawiono
schemat blokowy uk³adu
HT2813, ktÛry jest ìsercemî
opisywanego urz¹dzenia.
Czytelnicy, ktÛrzy úledz¹ opracowania oparte na uk³adach firmy Holtek, bez trudu zauwaø¹ podobieÒstwo
uk³adu HT2813 do wielu
wczeúniej opisanych w†EP
uk³adÛw scalonych tego rodzaju.
Na rys. 2 znajduje siÍ
schemat elektryczny proponowanego urz¹dzenia. Jest to
typowa, zalecana przez producenta aplikacja uk³adu
HT2813. Tranzystor T1 spe³nia rolÍ wzmacniacza mocy,
dziÍki ktÛremu moøliwe jest
wysterowanie g³oúnika o†impedancji cewki 8..40Ω. Rezystor R1 ogranicza pr¹d bazy tranzystora T1. Rezystor
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R2 odpowiada za szybkoúÊ
odtwarzania zaprogramowanych przez producenta
düwiÍkÛw. Uk³ad HT2813
jest dostÍpny w†kilku wersjach oznaczonych literami
(np. HT2813D -†g³os ducha,
HT2813E oraz F†-†symulacje
g³osu ptakÛw, HT2813G - symulacja
g³osu
krowy,
HT2813H - symulacja g³osu
ma³ego psa). W†egzemplarzu
modelowym sprawdzono
dzia³anie uk³adu
w†wersji F, ktÛra
doskonale nadaje
siÍ do stosowania
w†elektronicznym sygnalizatorze, ktÛry moøna
stosowaÊ zamiast
klasycznego
dzwonka. Eksperymentalnie dobrano pojemnoúÊ
kondensatora C1,
ktÛry odpowiada
za kszta³towanie
obwiedni sygna³u wyjúciowego.

W†niektÛrych wersjach uk³adu HT2813 moøe
okazaÊ siÍ niezbÍdne zastosowanie dodatkowego rezystora R2 (uwaga ta nie dotyczy egzemplarza modelowego).
Wzmacniacz wyjúciowy
uk³adu HT2813 jest przystosowany do bezpoúredniego
sterowania przetwornika piezoceramicznego. DziÍki zastosowaniu takiego przetwornika zamiast standardowego g³oúnika moøliwe jest
znaczne ograniczenie poboru pr¹du przez urz¹dzenie.
P³ytka drukowana zosta³a
zaprojektowana w†taki sposÛb, øe moøliwe jest zastosowanie zarÛwno wzmacniacza
tranzystorowego, jak i†przetwornika piezoceramicznego.
Przetwornik piezoceramiczny naleøy pod³¹czyÊ do
punktÛw na p³ytce, ktÛre
oznaczono ìCî i†ìDî. Przy
zastosowaniu tego przetwornika moøna nie montowaÊ
na p³ytce rezystora R1 oraz
tranzystora T1.
Widok úcieøek na p³ytce
drukowanej przedstawiono
na wk³adce wewn¹trz numeru, a†rozmieszczenie elementÛw przedstawia rys. 3.†Na
p³ytce przewidziano miejsce
na wlutowanie opcjonalnego transoptora TO1 oraz diody D1 zabezpieczaj¹cej jego
wejúcie. Przy pomocy tych
elementÛw moøna zast¹piÊ
prze³¹cznik uruchamiaj¹cy
odtwarzanie düwiÍku przez
uk³ad US1.
Na rys. 4 znajduje siÍ
wykres przedstawiaj¹cy reakcjÍ uk³adu HT2813F na pobudzenie wejúcia KEY.†Inne
wersje uk³adu mog¹ zachowywaÊ siÍ odmiennie. Do-

Rys. 3.

k³adne informacje s¹ dostÍpne w†katalogu firmy Holtek,
ktÛry znajduje siÍ na p³ycie
CD-EP4.
SR

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 120Ω
R2: 560kΩ
R3: nie wchodzi w skład kitu
Kondensatory
C1: 47µF/10V
C2: 100µF/10V
C3: 100nF
Półprzewodniki
US1: HT2813F
T1: BC547
Różne
S1: przełącznik chwilowy
Uwaga! Opcjonalnie można
zastosować transoptor TO1
(np. CNY63) i diodę D1
(1N4148). Elementy te nie
wchodzą w skład kitu.

Kompletny uk³ad i p³ytki drukowane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1189.
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