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Po raz kolejny siÍgamy
po niezawodne uk³ady Hol-
teka. Tym razem wykorzys-
taliúmy tani uk³ad przezna-
czony do stosowania
w†elektronicznych organ-
kach. Nosi on oznaczenie
HT3320 i†umoøliwia emulo-
wanie jednego z†czterech
instrumentÛw. Generator to-
nu jest sterowany przez
prost¹ klawiaturÍ z†32 sty-
kami.

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! Jak zwykle w†przypadku
uk³adÛw firmy Holtek, wszys-
tkie niezbÍdne elementy zin-
tegrowano w†jednej obudowie
(rys. 1). DziÍki temu ca³e
urz¹dzenie jest bardzo pros-
te, co widaÊ na schemacie
elektrycznym z†rys. 2.

Organki sk³adaj¹ siÍ
z†trzech podstawowych czÍú-
ci: organkÛw w³aúciwych (to

Organki

Rys. 1.
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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 kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1228.

taki wojskowy øart), wzmac-
niacza mocy z†regulatorem
barwy düwiÍku oraz zasila-
cza. Uk³ad US1 wraz z†ota-
czaj¹cymi go elementami od-
powiada za generacjÍ sygna-
³Ûw o†zadanej przez uøytkow-
nika czÍstotliwoúci i†obwied-
ni. Rodzaj symulowanego in-
strumentu wybiera siÍ za po-
moc¹ prze³¹cznikÛw do³¹czo-
nych do z³¹cza JP2..5. We-

júcia VIOLIN, FLUTE, OR-
GAN i†PIANO s¹ wyposaøone
w†rejestr zatrzaskowy,
w†zwi¹zku z†czym wystarczy
chwilowe zwarcie jednego
z†nich do masy zasilania.

Elementy R7, C8 odpo-
wiadaj¹ za kszta³t obwiedni
sygna³u wyjúciowego. Zasto-
sowane wartoúci elementÛw
s¹ kompromisowe dla wszys-
tkich czterech emulowanych

brzmieÒ, lecz
moøna je zmo-
dyfikowaÊ tak,
aby düwiÍk by³
dostosowany do
upodobaÒ wyko-
nawcy. Rezystor
R8 ustala wzor-
cow¹ czÍstotli-
woúÊ generatora
tonu, w†zwi¹zku
z†czym nie zale-
ca siÍ zmiany je-
go wartoúci.

A t r a k c j ¹
uk³adu HT3320
jest moøliwoúÊ
o d t w a r z a n i a
ìwbudowanejî
melodii w†trybie
DEMO. RÍczne
uruchomien ie
o d t w a r z a n i a
moøliwe jest
dziÍki przycis-
kowi Wl3. Z†od-
twarzaniem tej
melodii zwi¹za-
ny jest takøe
jumper JP1. Je-
øeli wejúcie OP-
TION uk³adu
US1 zostanie
zwarte do plusa
zasilania, melo-
dia bÍdzie kaø-
dorazowo od-
twarzana po
w³¹czeniu zasi-
lania. Zwarcie
wejúcia OPTION
do masy zasila-
nia wymusi za-
blokowanie au-
tostartu tej me-
lodii.

Wy j ú c i owy
sygna³ audio fil-
trowany jest
w†uk³adzie ca³-
kuj¹cym R6,
C11. Likwiduje
on czÍúÊ znie-
kszta³ceÒ odtwa-
rzanego sygna³u,
ktÛre s¹ efektem
zastosowanego
w†HT3320 spo-
sobu konwersji
C/A.

Uk³ad US2
spe³nia rolÍ

wzmacniacza mocy, ktÛry in-
tegruje w†swojej strukturze

takøe elektroniczny potencjo-
metr (uk³ad TDA8551 zasto-
sowano w†miniprojekcie
AVT-1223 z†EP2/99). Pomi-
mo tego, øe jest on zasilany
niskim napiÍcie 5V, na wy-
júciu uzyskuje duø¹ moc. Jest
to moøliwe poniewaø stopieÒ
wyjúciowy wzmacniacza pra-
cuje w†uk³adzie mostkowym.
Øadna koÒcÛwka g³oúnika,
ktÛry standardowo jest do³¹-
czany do z³¹cza Zl2 nie moøe
byÊ zwarta z†mas¹ lub plu-
sem zasilania, poniewaø gro-
zi to uszkodzeniem US2. Re-
gulacjÍ g³oúnoúci umoøliwia-
j¹ dwa mikroprze³¹czniki
Wl1 i†Wl2.

Ostatnim blokiem orga-
nek jest zasilacz. Zastoso-
wano w†nim typowe roz-
wi¹zania ze stabilizatorem
78M05 i†mostkiem prostow-
nicznym na wejúciu. Zasila-

Rys. 2.

Rys. 3.
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nie uk³adu US1 jest odsepa-
rowane od zasilania koÒ-
cÛwki mocy przy pomocy
prostego filtru R4, C10. Na-
piÍcie z†zewnÍtrznego zasi-
lacza AC lub DC jest do³¹-
czane do z³¹cza Zl1. Jego
wartoúÊ powinna mieúciÊ
siÍ w†przedziale 8..15V.

Jak wczeúniej wspomnia-
no uk³ad HT3320 wspÛ³pra-
cuje z†32 klawiszami. Na rys.
3 pokazano rozmieszczenie
klawiszy z przyporz¹dkowa-
nymi im düwiÍkami i†opisem
odpowiadaj¹cych im nume-
rÛw stykÛw.

Dla prezentowanych w†ar-
tykule organek przygotowano
jednostronn¹ p³ytkÍ druko-
wan¹, ktÛrej mozaika znajdu-
je siÍ na wk³adce wewn¹trz
numeru. Na rys. 4 przedsta- Rys. 4.

wiono rozmieszczenie na niej
elementÛw.

W†odrÛønieniu od wiÍk-
szoúci kitÛw AVT nie zaleca
siÍ stosowania podstawek
pod uk³ady US1 i†US2. Wy-
nika to z†faktu, øe uk³ad
HT3320 jest ìopakowanyî
w†wyj¹tkowo nietypow¹ obu-
dowÍ (DIP48!), a†koniecznoúÊ
odprowadzenia ciep³a z†US2
wymagaj¹ lutowania uk³adu
bezpoúrednio w†p³ytkÍ.

Urz¹dzenia w†zasadzie siÍ
nie uruchamia, a†to dziÍki za-
stosowaniu specjalizowanych
uk³adÛw scalonych. Tak
wiÍc, jeøeli ca³oúÊ poprawnie
zlutujecie nie powinno byÊ
øadnych problemÛw.

Ruszajcie w†úlady Jeana
Michela Jarre'a!
Tomasz Chudy


