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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 220kΩ
R2, R3: 330Ω
PR1: 470kΩ − potencjometr
miniaturowy
PR2: 1kΩ − potencjometr
miniaturowy
Kondensatory
C1: 22µF/10V
C2: 47µF/10V
C3: 100nF
Półprzewodniki
IC1: HT812Dx − dowolna
wersja tego układu
T1: BC337
D1, D2: LED okrągłe φ5mm
Różne
CON1, CON2: ARK2 − 3,5
S1, S2, S3, S4:
mikroprzełączniki do druku

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1250.

Rys. 2.

Rys. 3.

Odtwarzacz dźwięków
Tytu³ moøe

sugerowaÊ, øe
w†ìMiniprojektachî

opiszemy jakieú
niezwykle rozbudowane
urz¹dzenie. Ale i†tym

razem tradycji stanie siÍ
zadoúÊ i†pozostaniemy
przy uk³adach bardzo
prostych w†wykonaniu
i†montaøu, a†to dziÍki
ìsprytnemuî uk³adowi
opracowanemu przez

firmÍ Holtek.

Bardzo interesuj¹cymi,
z†grupy uk³adÛw ìgadaj¹-
cychî Holteka, s¹ uk³ady ro-
dziny HT812Dx. Podobnie jak
w†dotychczas prezentowa-
nych konstrukcjach, uk³ad
HT812Dx integruje w†swoim
wnÍtrzu wszystkie elementy
niezbÍdne do odtwarzania
düwiÍkÛw zapisanych w†pa-
miÍci ROM (rys. 1). CzÍstot-
liwoúÊ prÛbkowania odtwa-
rzanego düwiÍku wynosi
6kHz, co przy 6-bitowej prÛb-
ce zapewnia jego doúÊ dobr¹
jakoúÊ.

Wszystkie odtwarzane
düwiÍki zgromadzone s¹
w†pamiÍci ROM uk³adu, ktÛ-
ra jest programowana mask¹
przez producenta. Istnieje
oczywiúcie moøliwoúÊ zamÛ-
wienia wersji uk³adu dosto-
sowanej do wymagaÒ uøyt-
kownika, przy czym maksy-

malny czas zapisu wynosi
2,8 sekundy. Niestety indy-
widualnie trzeba zamawiaÊ
stosunkowo duøe partie
uk³adÛw, aby ich cena nie
by³a zbyt wygÛrowana, co
czyni tego typu proceder
praktycznie nieosi¹galnym
na naszym rynku.

Schemat elektryczny
proponowanego rozwi¹za-
nia znajduje siÍ na rys. 2.

Jest to minimalnie zmodyfi-
kowana firmowo ap-
likacja uk³adu
HT812D. Mo-
dyfikacja pole-
ga na dodaniu
tranzystorowego
wzmacniacza mo-
cy (T1) do zasila-
nia g³oúnika, regu-
latora g³oúnoúci PR2
oraz potencjometru
PR1, ktÛry pozwala
ustawiÊ w†szerokim za-
kresie czÍstotliwoúÊ tak-
towania oscylatora wzorco-
wego. Diody LED D1 i†D2,
w†zaleønoúci od wersji uk³a-
du, sygnalizuj¹ miganiem lub
ci¹g³ym úwieceniem odtwa-
rzanie zapisanego düwiÍku,
mog¹ takøe sygnalizowaÊ po-
ziom (g³oúnoúÊ) odtwarzane-
go sygna³u.

TwÛrcy uk³adu HT812D
przewidzieli moøliwoúÊ po-
dzielenia jego pamiÍci na nie-
zaleøne sektory, ktÛre moøna
odtwarzaÊ sekwencyjnie lub
w†dowolnie wybranej kolej-
noúci. Do uruchamiania od-
twarzania zawartoúci tych
sektorÛw stosowane s¹ przy-
ciski S1..4. Poniewaø dostÍp-
nych jest ok. 20 wersji uk³a-
du HT812D, a†w†kaødej
z†nich przyciski spe³niaj¹ in-
ne funkcje, nie bÍdziemy ich
szczegÛ³owo omawiaÊ w†ar-
tykule. Ich weryfikacja jest

naprawdÍ bardzo prosta.
Urz¹dzenie proponujemy

zmontowaÊ na p³ytce druko-
wanej, ktÛrej mozaikÍ úcie-
øek przedstawiamy na wk³ad-
ce wewn¹trz numeru. Roz-
mieszczenie elementÛw poka-
zuje rys. 3.

Urz¹dzenie moøe byÊ za-
silane napiÍciem 3..5V, a†za-
lecana impedancja cewki
g³oúnika wynosi 40Ω. G³oú-
nik powinien byÊ do³¹czony
do zacisku CON1, a†zasila-
nie do z³¹cza CON2 (biegu-
nowoúÊ zaznaczona na p³yt-
ce drukowanej).
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Karta katalogowa uk³adu
HT812Dx znajduje siÍ na p³y-
cie CD-EP4.

Rys. 1.


