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niku C/A. MinimalizacjÍ
liczby zewnÍtrznych
elementÛw osi¹gniÍto
dziÍki wbudowaniu
w†strukturÍ uk³adu
generatora wzor-
cowego (czÍstot-
liwoúÊ jego
pracy dobiera
siÍ przy pomo-
cy zewnÍtrznego
rezystora) oraz uk³adu
odczytu 6-przyciskowej kla-
wiatury.

Na rys. 2 znajduje siÍ
schemat elektryczny ìperku-
sjiî. Rezystor R1 odpowiada
za czÍstotliwoúÊ taktowania
(wzorcow¹), od ktÛrej zaleøy
brzmienie instrumentÛw. Za-
lecana wartoúÊ rezystancji
tego rezystora (dla uk³adu
HT3012A) wynosi 82kΩ. Re-
zystor R2 ogranicza pr¹d ba-
zy tranzystora T1, ktÛry spe³-
nia w†urz¹dzeniu rolÍ pros-
tego wzmacniacza akustycz-
nego.

Jak moøna zauwaøyÊ na
schemacie elektrycznym,
uk³ad HT3012 zosta³ wypo-
saøony w†dwa dodatkowe
wyjúcia (OUT1B, OUT2B),
ktÛre nie zosta³y wykorzysta-
ne w†prezentowanym urz¹-
dzeniu. Moøna je wykorzys-
taÊ do sterowania dwoma
diodami LED, z†ktÛrych jed-
na - do³¹czona do OUT1B -
jest prostym wskaünikiem
rytmu (migacza z†czÍstotli-
woúci¹ 4Hz), druga nato-
miast spe³nia rolÍ wskaüni-
ka poziomu sygna³u analo-
gowego na wyjúciu AVD.
W†przypadku stosowania
diod LED, ich katody naleøy
do³¹czyÊ do wyjúÊ OUT1/2B,
a†anody (przez rezystor ok.
100Ω) do plusa zasilania.

SposÛb pracy uk³adu kon-
figurowany jest przy pomocy
przyciskÛw SW6 (RHM )
i†SW4 (DEMO ) . Przebieg
ìúcieøkiî logicznej sterowa-
nia przedstawiono na rys. 3.
Przyciski do³¹czone do wejúÊ
K1..4 umoøliwiaj¹, w†trybie
rÍcznym, uruchamianie od-
twarzania kaødego instru-
mentu osobno. W†trybie au-
tomatycznym te same przy-
ciski powoduj¹ uruchomie-
nie na sta³e odpowiedniego
generatora rytmu.

W†uk³adzie HT3012A
przyciskom do³¹czonym do
wejúÊ K1..4 odpowiadaj¹
düwiÍki nastÍpuj¹cych in-
strumentÛw: cymba³ki, bÍben
taktowy, konga, werbel.

Elektroniczna perkusja
Prezentujemy

kolejny, bardzo
efektowny elektroniczny

gadøet, ktÛry
wykonaliúmy w†oparciu
o†uk³ad scalony firmy
Holtek. Tym razem jest

to symulator prostej
w†wykonaniu

i†uruchomieniu
perkusji, ktÛra moøe

pracowaÊ jako
automatyczny generator
rytmu lub jako zestaw
rÍcznie wyzwalanych

instrumentÛw.

Prezentowane w†artykule
urz¹dzenie mieúci siÍ ideal-
nie w formule Miniprojekty -
pojedynczy uk³ad scalony
potrafi zast¹piÊ rozbudowa-
ne urz¹dzenie wykonane
w†technice dyskretnej, za-
pewniaj¹c rÛwnie dobre
brzmienie. Tak efektowny
sukces konstrukcyjny moøna
by³o odnieúÊ dziÍki znako-
mitemu uk³adowi produko-
wanemu przez tajwaÒsk¹ fir-
mÍ Holtek (kompletny kata-
log uk³adÛw produkowanych
przez tÍ firmÍ znajduje siÍ
na p³ycie CD-EP4). Schemat
blokowy uk³adu HT3012
przedstawiono na rys. 1.

Podobnie jak wszystkie
inne uk³ady Holteka, integ-
ruje on wszystkie modu³y nie-
zbÍdne do poprawnej pracy
ìperkusjiî. PrÛbki düwiÍkÛw
s¹ zapisane w†wewnÍtrznej
pamiÍci ROM, ktÛrej zawar-
toúÊ jest przetwarzana do po-
staci analogowej w†przetwor-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 82kΩ
R2: 100Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 47µF/10V
Półprzewodniki
US1: HT3012A
T1: BC548 lub podobny
Różne
SW1..6: mikroprzełączniki do
druku
SPK: głośnik miniaturowy
8..40Ω

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1203.

Rys. 1.

Rys.
2.

DziÍki ogromnej prosto-
cie urz¹dzenia moøliwe by³o
zmontowanie go na niewiel-
kiej, jednostronnej p³ytce
drukowanej, ktÛrej mozaikÍ
úcieøek przedstawiono na
wk³adce wewn¹trz numeru.
Na rys. 4 przedstawiono roz-
mieszczenie na niej elemen-
tÛw. Montaø jest bardzo pros-
ty i†nie wymaga szczegÛlne-
go omawiania. Zalecane jest
zastosowanie podstawki pod
uk³ad US1.

Urz¹dzenie moøna zasi-
laÊ z†baterii lub zasilacza
o†napiÍciu wyjúciowym
3..4,5V. PobÛr pr¹du jest za-
leøny od impedancji zasto-
sowanego g³oúnika.
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