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BudowÍ wnÍtrza uk³adu
HT2823, ktÛry stanowi
ìserceî prezentowanej kon-
strukcji przedstawiono na
rys. 1. W strukturze tego,
niewielkiego, uk³adu scalo-
no wiele skomplikowanych
elementÛw - generator wzor-
cowy, dzielnik czÍstotliwoú-
ci, trzy generatory tonÛw,
trzy przetworniki C/A oraz
uk³ad steruj¹cy wyzwala-
niem.

Na rys. 2 znajduje siÍ
schemat elektryczny propo-
nowanego rozwi¹zania. Re-
zystor R1 ustala czÍstotli-
woúÊ taktowania generatora
wzorcowego (dla R1=430kΩ
fosc=65kHz). RolÍ wzmacnia-
cza wyjúciowego pe³ni tran-
zystor T1. Pr¹d bazy tego
tranzystora jest ograniczony
przez ogranicznik napiÍcia
na wyjúciu OUT zrealizowa-
ny przez po³¹czony diodowo
tranzystor T2.

Uk³ad wyzwalania jest
wyposaøony w†dwa wejúcia,
oznaczone KEY1 i†KEY2. Na
rys. 2†narysowano trzy prze-
³¹czniki steruj¹ce tymi wej-
úciami. DziÍki zastosowaniu
dwÛch diod impulsowych D1
i†D2, uk³ad US1 moøe byÊ
wyzwalany z†trzech rÛønych
miejsc, za kaødym razem ge-
neruj¹c inny sygna³ akustycz-
ny. Na rys. 3 przedstawiono
efekt wyzwolenia uk³adu
US1 przyciskiem S1 (do³¹-

czonym do wejúcia
KEY1 ) . Rys. 4
przedstawia reak-
cjÍ uk³adu na po-
budzenie wejúcia
KEY2, a†na rys. 5
reakcjÍ na jedno-
czesne pobudzenie
obydwu wejúÊ.
Uk³ad wyzwalania
reaguje na pobu-

Trójtonowy gong drzwiowy
Prezentowane

w†artykule urz¹dzenie
spe³nia rolÍ

elektronicznego
sygnalizatora

akustycznego, ktÛry
moøna wykorzystaÊ np.

jako gong drzwiowy,
jako sygnalizator

przeci¹øeÒ w†zasilaczu
lub w sytuacjach

awaryjnych
w†samochodzie. Jego
osza³amiaj¹co prosta

konstrukcja jest oparta
na specjalizowanym
uk³adzie tajwaÒskiej

firmy Holtek.

dzenie wejúÊ KEY1 i/lub
KEY2 tylko w†sytuacji, gdy
trwa ono d³uøej niø 8ms.
KrÛtsze impulsy s¹ ignoro-
wane, co zapobiega przypad-
kowemu wyzwoleniu uk³a-
du.

Uk³ad modelowy zmon-
towano na miniaturowej,
jednostronnej p³ytce druko-
wanej, ktÛrej widok przed-
stawiono na wk³adce we-
wn¹trz numeru. Rozmiesz-
czenie elementÛw znajduje
siÍ na rys. 6.

Z†montaøem sygnalizato-
ra poradz¹ sobie nawet naj-
mniej wprawni Czytelnicy.
Rezystor R1 jest montowany
pionowo; pod
uk³ad US1 war-
to zastosowaÊ
podstawkÍ 8-
nÛøkow¹. Do-
puszczalny za-
kres napiÍÊ za-
silaj¹cych syg-
nalizator wyno-
si 2,4..5V.
ZwiÍkszenie na-
piÍcia zasilaj¹-
cego powyøej
3V wymusza ko-
niecznoúÊ za-
stosowania re-
zystora ograni-
czaj¹cego pr¹d
wyjúciowy uk³a-
du US1. Jego
wartoúÊ powin-
na siÍ mieúciÊ
w † z a k r e s i e
560Ω..1kΩ.

Obszar za-
stosowaÒ tego
s y gn a l i z a t o r a
jest bardzo sze-
roki: pocz¹wszy
od sygnalizacji
g o spoda r zowi
domu, do drzwi
ktÛrego pukaj¹
goúcie, poprzez
s y g n a l i z a c j Í
w†komputerze
nastÍpuj¹cych
faktÛw: niebez-
p i e c z n e g o
wzrostu tempe-
ratury proceso-
ra, obniøenia
lub zwiÍkszenia
siÍ napiÍÊ zasi-
laj¹cych, aø po
samochÛd -
gdzie kierowca moøe zostaÊ
ostrzeøony np. przed jazd¹
z†otwartymi drzwiami, ba-
gaønikiem i†pozostawieniem
w³¹czonych úwiate³.
Piotr Zbysiński, AVT

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 430kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
Półprzewodniki
US1: HT2823
T1: BC547C/548C itp.
T2: BC547 itp.
D1, D2: 1N4148
Różne
S1, S2, S3: dowolne
przełączniki chwilowe

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1167.
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