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

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Programowany generator nietypowych dźwięków
Generator umoøliwia

wygenerowanie sygna³u
akustycznego

naúladuj¹cego düwiÍki
z†filmÛw

fantastycznych.
Przypominaj¹ one

ìrozmowÍî robotÛw lub
komputerÛw. Ze wzglÍdu

na interesuj¹c¹
kombinacjÍ düwiÍkÛw

moøe byÊ wykorzystany
w dzwonku do drzwi

lub w syrenie
alarmowej.

Rekomendacje:
projekt dla

pocz¹tkuj¹cych
elektronikÛw - na jego
przyk³adzie moøna siÍ
sporo nauczyÊ, buduj¹c
przy okazji efektowny
dzwonek do drzwi.

Generator wykonano na
znanym Czytelnikom time-
rach NE555 oraz liczniku
dziesiÍtnym CMOS 4017.
Prosta budowa generatora
umoøliwia wykonanie go
przez kaødego pocz¹tkuj¹cego
elektronika amatora.

Schemat elektryczny
uk³adu przedstawiono na rys.
1. Sk³ada siÍ on z†trzech za-
sadniczych czÍúci:
- generatora impulsÛw taktu-
j¹cych,

- licznika,
- generator m.cz.

Jako generator impulsÛw
zliczanych przez licznik wy-
korzystano timer NE555 pra-
cuj¹cy w†trybie astabilnym.
Generowane przez niego im-
pulsy s¹ powtarzane z czÍs-
totliwoúci¹ oko³o 1†Hz i†po-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 4,7kΩ
R2...R4: 1kΩ
R5: 330Ω
R6: 100Ω
POT1, POT7: 10kΩ
POT2...POT6: 1kΩ
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2, C3: 100nF
C4: 10µF/25V
Półprzewodniki
T1, T2: BC237
US1, US3: NE555
US3: 4017
Różne
Gł1: 8Ω/0,5W

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1382.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
wrzesien03.htm.

dawane na wejúcie zegarowe
CLK (wyprowadzenie 14)
licznika dekadowego 4017.
Licznik zlicza impulsy, usta-
wiaj¹c kolejno wysokie po-
ziomy napiÍcia na wyjúciach
Q0...Q9 uk³adu 4017. Kaøde
z†wyjúÊ Q0...Q9 jest do³¹czo-
ne do diody LED, polaryzuj¹c
j¹ w†kierunku przewodzenia.
Katody diod po³¹czono
w†piÍÊ par: Q0 z†Q9, Q1 z†Q8
itd. DziÍki zastosowaniu diod
LED moøemy obserwowaÊ
pracÍ licznika. W†obwÛd ka-
tod par diod w³¹czono poten-
cjometry POT2...POT6 o†re-
zystancji 1†kΩ, ktÛre s³uø¹ do
zmiany czÍstotliwoúci sygna-
³u akustycznego. Generator
m.cz. zbudowano na drugim
timerze NE555 (US3) pracu-
j¹cym w†konfiguracji multi-

wibratora astabilnego.
Sygna³ akustyczny z†wyj-
úcia generatora podawany
jest na wzmacniacz m.cz.,
zbudowany na dwÛch tran-
zystorach: T1 i†T2 po³¹czo-
nych w†uk³ad Darlingtona.
Z†wyjúcia wzmacniacza
jest sterowany g³oúnik 8Ω/
0,5W. Uk³ad moøe byÊ za-
silany z†baterii lub zasila-

Rys. 1

Rys. 2

cza stabilizowanego o†napiÍ-
ciu od +5 V do +12 V.

Egzemplarz modelowy
zmontowano na jednostron-
nej p³ytce drukowanej, ktÛrej
mozaikÍ úcieøek wraz z†roz-
mieszczeniem elementÛw po-
kazano na rys. 2. Niewielka

liczba elementÛw pozwala na
szybki montaø i uruchomie-
nie generatora.

Po zmontowaniu uk³adu
naleøy ustawiÊ odpowiadaj¹-
cy nam sygna³ düwiÍkowy
i†szybkoúÊ jego odtwarzania,
do czego s³uø¹ potencjometry
POT1...POT7.
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