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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu, gdyż
ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty
kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Generator dźwięków alarmowych
To proste

urz¹dzenie generuje
szeúÊ rÛønych

düwiÍkÛw alarmowych,
w†tym sygna³ zbliøony

do klaksonu
samochodowego

i†karetki pogotowia.
DziÍki niskiemu
kosztowi i†ma³o
skomplikowanej

konstrukcji, urz¹dzenie
to moøna zastosowaÊ
m.in. jako generator

sygna³u w†domowych
systemach alarmowych
lub jako elektroniczny
klakson samochodowy,
co wymaga oczywiúcie

zastosowania
dodatkowego
wzmacniacza
i†specjalnego
przetwornika
akustycznego.

Po raz kolejny w†naszych
opracowaniach siÍgnÍliúmy
po uk³ad produkowany przez
firmÍ Holtek (patrz Minipro-
jekty EP12/97 i†EP1/98, pro-
jekt ok³adkowy w†EP1/98).
Tym razem wykorzystany
przez nas uk³ad s³uøy prze-
de wszystkim zabawie, ale
moøna go wykorzystaÊ takøe
w†wielu praktycznych apli-
kacjach.

Na rys. 1 przedstawiono
schemat blokowy uk³adu
HT2860. Jak widaÊ, jest to
zaawansowany konstrukcyj-
nie, programowany genera-
tor düwiÍkÛw, zintegrowany
z†oscylatorem i†wszystkimi
licznikami niezbÍdnymi do
poprawnej pracy (licznik
cykli, liczniki tonu i†preska-
ler czÍstotliwoúci odniesie-
nia). DziÍki tak silnemu roz-
budowaniu uk³adu HT2860,
ma on ma³e wymagania
w†stosunku do swojego ìoto-
czeniaî.

Na rys. 2 przedstawiony
zosta³ schemat elektryczny
generatora. Elementy R1 i†R2

ustalaj¹ czÍstotli-
woúÊ wzorcow¹
generatora taktu-
j¹cego. Rezystor
R3 ogranicza
pr¹d diody úwie-
c¹cej D1, ktÛra
swoim migota-
niem okreúla

tempo odtwa-
rzania düwiÍ-
ku. Jej stosowa-
nie nie jest ko-
nieczne, stano-
wi ona tylko
prosty, lecz cza-
sami przydatny
gadøet. Rezystor
R4 ogranicza
pr¹d bazy tran-
zystora T1. Za-
daniem tego
tranzystora jest
w zm o c n i e n i e
sygna³u pojawia-
j¹cego siÍ na wy-
júciu OUT1 uk³a-
du US1. Ponie-
waø napiÍcie za-
silaj¹ce uk³ad ma
stosunkowo nie-
wielk¹ wartoúÊ, impedancja
g³oúnika obci¹øaj¹cego tran-
zystor T1 moøe mieÊ wartoúÊ
ok. 4Ω. Znaczne jej zwiÍk-
szenie ogranicza moc wyj-
úciow¹ generatora.

Jeøeli generator ma byÊ
zasilany bateryjnie, to
w†miejscu g³oúnika i†zasila-

Rys. 1.

Rys. 2.

Tabela 1.
Parametr Min. Typ. Max. Jednostka
Napięcie zasilania 2,4 3 4,5 V
Prąd spoczynkowy − 1 5 µA
Prąd zasilania w czasie pracy − 100 200 µA
Prąd wyjściowy (OUT1/2) 1 2 − mA

j¹cego go tranzystora T1
moøna zastosowaÊ przetwor-
nik piezoelektryczny. Nale-
øy go w³¹czyÊ tak, jak poka-
zano na schemacie ideowym
z†rys. 2†(przetwornik nosi
oznaczenie PT1).

W†pamiÍci uk³adu zapi-
sano szeúÊ sygna³Ûw alarmo-
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Rys. 3.

Rys. 4.

wych. S¹ one generowane po
naciúniÍciu odpowiedniego
przycisku S1..6. W†zaleønoú-
ci od sposobu wyzwolenia
uk³adu moøna wielokrotnie
odtwarzaÊ jeden wybrany
sygna³ lub zaprogramowan¹
ich sekwencjÍ. Odpowiednie
przebiegi przedstawiono na
rys. 3.

P³ytkÍ drukowan¹ sygna-
lizatora przedstawiono na

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 120kΩ
R2: 560kΩ
R3: 120Ω
R4: 560Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 1nF
Półprzewodniki
D1: LED prostokątna
T1: BC548C
Różne
G1: miniaturowy głośnik 4Ω
PT1: przetwornik
piezoceramiczny (nie
wchodzi w skład kitu)
S1, S2, S3, S4, S5, S6:
mikroprzełączniki

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1170.

wk³adce wewn¹trz numeru.
Rozmieszczenie na niej ele-
mentÛw przedstawia rys. 4.

Poniewaø konstrukcja
urz¹dzenia jest prosta, nie
wymaga on praktycznie øad-
nego uruchamiania. Naleøy
tylko przestrzegaÊ granicz-
nych wartoúci napiÍcia zasi-
lania uk³adu HT2860, ktÛre
przedstawiono w†tab. 1.
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