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

Elektroniczny gong drzwiowy
Opublikowaliúmy juø
na ³amach EP opisy
wielu urz¹dzeÒ do
generacji i†obrÛbki
düwiÍku, w ktÛrych
zastosowano uk³ady
produkowane przez
tajwaÒsk¹ firmÍ Holtek.
Urz¹dzenie
przedstawione
w†artykule moøe
idealnie zast¹piÊ
standardowy dzwonek
lub gong
elektromechaniczny.

Elektromechaniczne
gongi drzwiowe s¹ bardzo
czÍsto
wykorzystywane
w†naszych domach, przede
wszystkim ze wzglÍdu na
³agodny i†bardzo przyjemny
düwiÍk.
Elektronika takie rozwi¹zanie elektromechaniczne
z†pewnoúci¹ nie zadowoli aø siÍ prosi, aby zwoje drutu, metalowe p³ytki i†ca³¹
resztÍ przerÛønych elementÛw zast¹piÊ urz¹dzeniem
elektronicznym. Najprostszym sposobem osi¹gniÍcia
celu jest siÍgniÍcie po jeden
z†uk³adÛw produkowanych
przez tajwaÒsk¹ firmÍ Holtek - nosi on oznaczenie
HT2820D.

Rys. 1.

Na rys. 1 przedstawiono

Rys. 2.
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schemat elektryczny proponowanego gongu. Poniewaø zastosowano w
nim specjalizowany uk³ad scalony, w†jego otoczeniu znajduje
siÍ bardzo ma³a
liczba dodatkowych
elementÛw.
Przez
zmianÍ wartoúci elementÛw R4, C1 moøna
zmieniÊ kszta³t obwiedni
sygna³u wyjúciowego. Rezystor R3 ma z†kolei wp³yw
na brzmienie düwiÍku, poniewaø od jego wartoúci
zaleøy czÍstotliwoúÊ taktowania generatora wzorcowego. Tranzystory T1 i†T2 pracuj¹ w†uk³adzie prostego
wzmacniacza mocy, ktÛry
steruje bezpoúrednio g³oúnik
elektromagnetyczny Gl.
Istotn¹ rolÍ spe³nia
w†urz¹dzeniu kondensator
oznaczony na schemacie
elektrycznym jako Cd. Naleøy go stosowaÊ w†wypadkach, kiedy uk³ad bÍdzie wyzwalany przyciskiem do³¹czonym
przewodami
o†znacznej d³ugoúci. Zadaniem tego kondensatora jest
likwidacja wp³ywu zak³ÛceÒ
elektromagnetycznych na
dzia³anie uk³adu HT2820D.
W†pewnych sytuacjach (ktÛre moøna ³atwo wykryÊ podczas eksploatacji dzwonka)
moøe okazaÊ siÍ niezbÍdne
powiÍkszenie jego pojemnoúci nawet do 1µF.
Z powodu ogromnej
prostoty uk³adowej, dla
gongu zaprojektowano jednostronn¹ p³ytkÍ drukowan¹ o†niewielkich wymiarach. Rozmieszczenie elementÛw na niej przedstawiono na rys. 2. Widok mozaiki úcieøek znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz numeru.

Na rys. 2†przedstawiono
ponadto sposÛb do³¹czenia
elementÛw zewnÍtrznych do
p³ytki gongu. W†podanym
przyk³adzie jako ürÛd³a zasilania zastosowano dwa ogniwa 1,5V, ale w†praktyce moøliwe jest zasilanie gongu dowolnym napiÍciem z†przedzia³u 2,7..4,5V. DoúÊ d³ugo
testowano pracÍ gongu zasilanego napiÍciem 5V i, jak
siÍ okaza³o, uk³ad HT2820D
zniÛs³ to bardzo dobrze. Nie
jest to jednak zgodne z danymi katalogowymi producenta.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 560Ω
R2, R4: 10kΩ
R3: 150kΩ
Kondensatory
C1, C2: 47µF/10V
Półprzewodniki
US1: HT2820D
T1: BC547 lub podobny
T2: BC557 lub podobny
Różne
Gl: miniaturowy głośnik
o impedancji 8..40Ω

Kompletny uk ³ad i p³yt k i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í p n e
w † A V T p o d o z n a czeni em
AVT-1202.
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