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Elektroniczny “odrzutowiec” lub... “motocykl”
Jak zwykle z†uk³adami

Holteka bywa, wszystkie blo-
ki funkcyjne efektownego
uk³adu s¹ zamkniÍte w†nie-
wielkiej, 18-pinowej obudo-
wie uk³adu scalonego.
W†prezentowanym urz¹dze-
niu zosta³ zastosowany ge-
nerator düwiÍku HT2830A
(schemat blokowy na rys. 1),
ktÛry potrafi doskonale na-
úladowaÊ dobrze uzbrojony
samolot myúliwski lub mo-
tocykl.

Schemat elektryczny tego
symulatora przedstawiono
na rys. 2. Przyciski SW2
i†SW4 s³uø¹ do ìuruchamia-
niaî karabinu maszynowego
i†wyrzutni rakiet, a†przy po-
mocy przyciskÛw SW1
i†SW3 moøemy dobraÊ
brzmienie düwiÍku genero-
wanego przez pojazd.

Dodatkowym efektem,
tym razem ciesz¹cym oko,
jest miganie dwÛch diod
LED (D1 i†D2). Tempo ich
migotania jest powi¹zane
z†szybkoúci¹ odtwarzania
düwiÍku i†zaleøy od wartoú-
ci rezystora R1. RolÍ prze-
twornika elektroakustyczne-
go spe³nia p³ytka piezocera-
miczna do³¹czona bezpo-
úrednio do wyjúÊ wzmacnia-
cza zintegrowanego w†struk-
turze uk³adu US1. Dioda D3
zabezpiecza uk³ad US1

Tak, tak drodzy
Czytelnicy -

przedstawiamy Wam
kolejn¹ super zabawkÍ,

ktÛra ujrza³a úwiat³o
dzienne dziÍki

nieprawdopodobnej
inwencji konstruktorÛw

firmy Holtek.
Tym razem jest to

elektroniczny symulator
düwiÍku odrzutowca

lub motoru, ktÛry zosta³
przez swoich twÛrcÛw
dodatkowo wyposaøony

w†wyrzutniÍ rakiet
oraz szybkostrzelny
karabin maszynowy!

przed zniszczeniem po od-
wrotnym do³¹czeniu ürÛd³a
zasilaj¹cego. Do poprawnej
pracy HT2830A wymaga na-
piÍcia zasilaj¹cego o†wartoú-
ci 2,4..3,3V. W†praktyce
sprawdzono, øe uk³ad spisu-
je siÍ doskonale zasilany na-
piÍciem 4,5V z†trzech ogniw
AA3 (paluszki). Spadek na-
piÍcia na diodzie D3 wynosi
ok. 0,65V, dziÍki czemu US1
jest zasilany napiÍciem
o†wartoúci ok. 3,85V, co
mieúci siÍ w†zakresie do-
puszczanym przez producen-
ta (max. 5V).

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 62kΩ
R2: 100Ω
Kondensatory
C1: 100µF/10V
C2: 100nF
Półprzewodniki
US1: HT2830A (DIP18)
D1, D2: dowolne diody LED
D3: 1N4001
Różne
PIEZO: przetwornik
piezoceramiczny
SW1, SW2, SW3, SW4:
mikroprzełączniki

P³ytka drukowana wraz z
kompletem elementÛw jest
dostÍpna w AVT - oznacze-
nie AVT-1213.Rys. 1. Rys. 3.

Montaø generatora moø-
na przeprowadziÊ na p³ytce
drukowanej wykonanej we-
d³ug wzoru zamieszczonego
na wk³adce wewn¹trz nume-
ru. Na rys. 3 przedstawiono
rozmieszczenie elementÛw
na wspomnianej p³ytce dru-
kowanej.

Po zmontowaniu urz¹-
dzenie nie wymaga øadnej
regulacji - jeøeli zostanie
wykonane z†dobrych ele-
mentÛw, a†montaø bÍdzie
prawid³owy, to z†ca³¹ pew-
noúci¹ ìwystartujeî od razu!
Tomasz Janik

Rys. 2.


