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

Organki
Mi³oúnikÛw muzyki,
takøe samodzielnie
tworzonej, nie brakuje
wúrÛd naszych
CzytelnikÛw.
Urz¹dzenie ktÛre
prezentujemy
w†artykule zapewne ich
rozczaruje, ale powsta³o
z†myúl¹
o†pocz¹tkuj¹cych
elektronikach muzykach, dla ktÛrych
waøne jest samodzielne
wykonanie urz¹dzenia
do grania.
ChÍtnych
zapraszamy!

Po raz kolejny siÍgamy
po niezawodne uk³ady Holteka. Tym razem wykorzystaliúmy tani uk³ad przeznaczony
do
stosowania
w†elektronicznych organkach. Nosi on oznaczenie
HT3320 i†umoøliwia emulowanie jednego z†czterech
instrumentÛw. Generator tonu jest sterowany przez
prost¹ klawiaturÍ z†32 stykami.

Rys. 1.
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Jak zwykle w†przypadku
uk³adÛw firmy Holtek, wszystkie niezbÍdne elementy zintegrowano w†jednej obudowie
(rys. 1). DziÍki temu ca³e
urz¹dzenie jest bardzo proste, co widaÊ na schemacie
elektrycznym z†rys. 2.
Organki sk³adaj¹ siÍ
z†trzech podstawowych czÍúci: organkÛw w³aúciwych (to
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Rys. 2.

taki wojskowy øart), wzmacniacza mocy z†regulatorem
barwy düwiÍku oraz zasilacza. Uk³ad US1 wraz z†otaczaj¹cymi go elementami odpowiada za generacjÍ sygna³Ûw o†zadanej przez uøytkownika czÍstotliwoúci i†obwiedni. Rodzaj symulowanego instrumentu wybiera siÍ za pomoc¹ prze³¹cznikÛw do³¹czonych do z³¹cza JP2..5. We-
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júcia VIOLIN, FLUTE, ORGAN i†PIANO s¹ wyposaøone
w†rejestr
zatrzaskowy,
w†zwi¹zku z†czym wystarczy
chwilowe zwarcie jednego
z†nich do masy zasilania.
Elementy R7, C8 odpowiadaj¹ za kszta³t obwiedni
sygna³u wyjúciowego. Zastosowane wartoúci elementÛw
s¹ kompromisowe dla wszystkich czterech emulowanych

brzmieÒ, lecz
moøna je zmodyfikowaÊ tak,
aby düwiÍk by³
dostosowany do
upodobaÒ wykonawcy. Rezystor
R8 ustala wzorcow¹ czÍstotliwoúÊ generatora
tonu, w†zwi¹zku
z†czym nie zaleca siÍ zmiany jego wartoúci.
Atrakcj¹
uk³adu HT3320
jest moøliwoúÊ
odtwarzania
ìwbudowanejî
melodii w†trybie
DEMO. RÍczne
uruchomienie
odtwarzania
moøliwe
jest
dziÍki przyciskowi Wl3. Z†odtwarzaniem tej
melodii zwi¹zany jest takøe
jumper JP1. Jeøeli wejúcie OPTION uk³adu
US1 zostanie
zwarte do plusa
zasilania, melodia bÍdzie kaødorazowo odtwarzana
po
w³¹czeniu zasilania. Zwarcie
wejúcia OPTION
do masy zasilania wymusi zablokowanie autostartu tej melodii.
Wyjúciowy
sygna³ audio filtrowany
jest
w†uk³adzie ca³kuj¹cym
R6,
C11. Likwiduje
on czÍúÊ zniekszta³ceÒ odtwarzanego sygna³u,
ktÛre s¹ efektem
zastosowanego
w†HT3320 sposobu konwersji
C/A.
Uk³ad US2
spe³nia
rolÍ
wzmacniacza mocy, ktÛry integruje w†swojej strukturze

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 1,5kΩ
R3: 1kΩ
R4: 68Ω
R5: 390kΩ
R6: 240kΩ
R7: 220kΩ
R8: 62kΩ
Kondensatory
C1: 470µF/16V
C2, C6, C9: 100nF
C3, C4, C10: 47µF/16V
C5: 100µF/10V
C7: 470nF
C8: 4,7µF/10V
C11: 1nF
Półprzewodniki
US1: HT3320
US2: TDA8551
US3: 78M05 lub podobny
M1: mostek 1A/50V
Różne
Wl1, Wl2, Wl3:
mikroprzełączniki
Zl1: złącze zasilania DC
Zl2: gniazdo mini−jack stereo
JP1..5: goldpiny 1x3 +
jumpery
Radiator

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1228.

takøe elektroniczny potencjometr (uk³ad TDA8551 zastosowano w†miniprojekcie
AVT-1223 z†EP2/99). Pomimo tego, øe jest on zasilany
niskim napiÍcie 5V, na wyjúciu uzyskuje duø¹ moc. Jest
to moøliwe poniewaø stopieÒ
wyjúciowy wzmacniacza pracuje w†uk³adzie mostkowym.
Øadna koÒcÛwka g³oúnika,
ktÛry standardowo jest do³¹czany do z³¹cza Zl2 nie moøe
byÊ zwarta z†mas¹ lub plusem zasilania, poniewaø grozi to uszkodzeniem US2. RegulacjÍ g³oúnoúci umoøliwiaj¹ dwa mikroprze³¹czniki
Wl1 i†Wl2.
Ostatnim blokiem organek jest zasilacz. Zastosowano w†nim typowe rozwi¹zania ze stabilizatorem
78M05 i†mostkiem prostownicznym na wejúciu. Zasila-

Rys. 3.
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nie uk³adu US1 jest odseparowane od zasilania koÒcÛwki mocy przy pomocy
prostego filtru R4, C10. NapiÍcie z†zewnÍtrznego zasilacza AC lub DC jest do³¹czane do z³¹cza Zl1. Jego
wartoúÊ powinna mieúciÊ
siÍ w†przedziale 8..15V.
Jak wczeúniej wspomniano uk³ad HT3320 wspÛ³pracuje z†32 klawiszami. Na rys.
3 pokazano rozmieszczenie
klawiszy z przyporz¹dkowanymi im düwiÍkami i†opisem
odpowiadaj¹cych im numerÛw stykÛw.
Dla prezentowanych w†artykule organek przygotowano
jednostronn¹ p³ytkÍ drukowan¹, ktÛrej mozaika znajduje siÍ na wk³adce wewn¹trz
numeru. Na rys. 4 przedsta-
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wiono rozmieszczenie na niej
elementÛw.
W†odrÛønieniu od wiÍkszoúci kitÛw AVT nie zaleca
siÍ stosowania podstawek
pod uk³ady US1 i†US2. Wynika to z†faktu, øe uk³ad
HT3320 jest ìopakowanyî
w†wyj¹tkowo nietypow¹ obudowÍ (DIP48!), a†koniecznoúÊ
odprowadzenia ciep³a z†US2
wymagaj¹ lutowania uk³adu
bezpoúrednio w†p³ytkÍ.
Urz¹dzenia w†zasadzie siÍ
nie uruchamia, a†to dziÍki zastosowaniu specjalizowanych
uk³adÛw scalonych. Tak
wiÍc, jeøeli ca³oúÊ poprawnie
zlutujecie nie powinno byÊ
øadnych problemÛw.
Ruszajcie w†úlady Jeana
Michela Jarre'a!
Tomasz Chudy

Rys. 4.
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