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

Muzykalny gadżet
Marzeniem
wiÍkszoúci, zw³aszcza
pocz¹tkuj¹cych,
elektronikÛw jest
samodzielne wykonanie
urz¹dzenia ktÛre bÍdzie
zarÛwno s³ychaÊ, jak
i†widaÊ.
Nowoczesne
podzespo³y u³atwiaj¹
i†przyspieszaj¹
realizacjÍ takich
ambitnych pomys³Ûw.
W†artykule
przedstawiamy projekt
prostego urz¹dzenia,
ktÛre potrafi odegraÊ aø
8†melodyjek, dodatkowo
sygnalizuj¹c swoje
dzia³anie przy pomocy
5†diod LED.

ìSercemî elektronicznego
gadøetu jest uk³ad scalony
HT2884 firmy Holtek. Jego
schemat blokowy przedstawiono na rys. 1. Uk³ad jest
bardzo rozbudowany - oprÛcz standardowego generatora tonÛw w jego wnÍtrzu
znajduje siÍ takøe generator
szumu, ktÛry jest wykorzystywany do wytwarzania
düwiÍkÛw symuluj¹cych instrumenty perkusyjne.
Schemat
elektryczny
kompletnego urz¹dzenia
przedstawiono na rys. 2.
Diody LED D1..5 sterowane
s¹ bezpoúrednio z†wyjúÊ
uk³adu HT2884. SposÛb ich
úwiecenia jest zaleøny od
wersji zastosowanego uk³adu US1 (w chwili pisania
artyku³u dostÍpne by³y uk³ady w†dwÛch wersjach:
HT2884A i†HT2884B). Rezys-

Rys. 1.

Rys. 2.
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tor R1 ogranicza pr¹d p³yn¹cy przez diody LED, jego
wartoúÊ naleøy dobraÊ indywidualnie, w†zaleønoúci od
zastosowanych diod (moøliwe jest takøe zastosowanie
zamiast R1 zwory). Rezystor
R2 pozwala ustaliÊ tempo
odtwarzania melodii. WartoúÊ podana na schemacie
jest zalecana przez producenta. W†urz¹dzeniu modelowym zastosowano uk³ad
w†wersji ìBî. W†tab.
1 zawarto tytu³y odtwarzanych melodii.
Uk³ad HT2884 jest
wyposaøony
we
wzmacniacz napiÍciowy, przystosowany
do bezpoúredniego
sterowania piezoceramicznym przetwornikiem
elektroakustycznym.
Wyjúcia tego
wzmacniacza s¹ ozna-

Rezystory
R1: 68Ω
R2: 750kΩ
R3: 150Ω
Kondensatory
C1: 100µF/10V
C2: 100nF
Półprzewodniki
US1: HT2884 (w zestawie
będą dostarczane układy
w wersji “B” − wykaz melodii
znajduje się w tab. 1)
D1, D2, D3, D4, D5: LED
prostokątne
Różne
przetwornik piezoceramiczny
SW1, SW2: mikroprzełączniki

Kompletny uk³ad i p³ytki drukowane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1184.

czone OUT i†!OUT (znak ì!î
oznacza negacjÍ). Urz¹dzenie
modelowe zosta³o przystosowane do sterowania g³oúni-

Rys. 3.

Rys. 4.
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ka elektromagnetycznego
(dziÍki zastosowaniu wzmacniacza z†tranzystorem T1),
ale moøliwe jest sterowanie
przetwornika piezo - jego
wyprowadzenia naleøy do³¹czyÊ pomiÍdzy wyjúcia
wzmacniacza wbudowanego
w†HT2884, lecz w†takim wypadku nie wolno montowaÊ
rezystora R3 i†tranzystora T1.
Niezaleønie od wersji wykonania, napiÍcie zasilania po-

72

winno siÍ mieúciÊ w†przedziale 2,4..3,3V (moøliwe
jest zasilanie z†dwÛch szeregowo po³¹czonych baterii
R3).
Na rys. 3 przedstawiono rozmieszczenie elementÛw na p³ytce drukowanej,
widok úcieøek znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz numeru.
Sterowanie prac¹ uk³adu
HT2884 jest moøliwe dziÍki

dwÛm przyciskom, oznaczonym SERIAL i†AUTO. Przy
pomocy przycisku SERIAL
moøliwe jest sekwencyjne
uruchamianie odtwarzania
kolejnych melodii, przycisk
AUTO wyzwala odgrywanie
wszystkich melodii kolejno.
Na rys. 4 przedstawiono graficznie sposÛb sterowania
uk³adu HT2884 przy pomocy tych wejúÊ.
RW

Tabela 1. Tytuły melodii zapi−
sanych w układzie HT2884B
1
2
3
4
5
6
7
8

London bridge is falling
down
It come upon a midnight clear
Clementine
Are you sleeping?
The caissons go rolling on
Bee
Row, row, row your boat
Mary had a little lamb
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