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Echo cyfrowe z układem HT8955
Zastosowaniem propono-

wanego uk³adu jest przede
wszystkim szeroko rozumiana
zabawa. Moøe on stanowiÊ at-
rakcjÍ dla naszych dzieci, cho-
ciaø nie ukrywajmy, øe i†my
sami teø czasem lubimy siÍ tro-
chÍ pobawiÊ. Uk³ad echa wbu-
dowany w†jak¹ú gotow¹ zabaw-
kÍ moøe stanowiÊ kolejny wa-
riant elektronicznej papugi,
znacznie ustÍpuj¹cej wpraw-
dzie papudze, opisanej w†nu-
merze 5/99, czasem odtwarza-
nia düwiÍku, ale przewyøsza j¹
jakoúci¹ tego düwiÍku.

Cyfrowe echo moøe byÊ tak-
øe kolejnym urz¹dzeniem z†serii
uk³adÛw przeznaczonych do ro-
bienia bliünim nieco z³oúliwych,
ale nieszkodliwych dowcipÛw.

Wyobraümy sobie, øe nasz
uk³ad zosta³ dyskretnie, bez
wiedzy w³aúciciela wmonto-
wany w†obudowÍ jakiegoú do-
mowego urz¹dzenia RTV lub
AGD, naleø¹cego do ìzatwar-
dzia³egoî humanisty, nie ma-
j¹cego pojÍcia o†elektronice.
Osoba taka z†pewnoúci¹ po-
myúli, øe jej telewizor lub pral-
ka zwariowa³y i†jakimú niepo-
jÍtym sposobem powtarzaj¹
wszystkie us³yszane düwiÍki!
Czy jesteúcie chociaø w†stanie
sobie wyobraziÊ, jaki ubaw bÍ-
d¹ mieli pracownicy serwisu,

Chcia³bym
zaproponowaÊ

Czytelnikom Elektroniki
Praktycznej budowÍ
kolejnego zabawnego
gadøetu, oczywiúcie

znowu na uk³adzie tak
modnej ostatnio firmy

HOLTEK. MuszÍ
przyznaÊ, øe dzia³alnoúÊ
tej firmy wyj¹tkowo mi

imponuje. Chyba nikomu
jeszcze nie uda³o siÍ

wyprodukowaÊ tak wielu
ciekawych uk³adÛw

powszechnego uøytku,
mog¹cych znaleüÊ tak

rÛønorodne zastosowania.
HOLTEK nastawi³ siÍ

g³Ûwnie na dostarczanie
na rynek uk³adÛw

typowo "rozrywkowych",
ktÛre mog¹ znaleüÊ

zastosowanie
w†produkcji ciekawych
zabawek, ale stanowi¹

takøe istn¹ skarbnicÍ dla
hobbystÛw. Magnesem,

ktÛry przyci¹ga
amatorÛw do oferty

handlowej firmy
HOLTEK jest takøe

wyj¹tkowo niska cena
produkowanych przez tÍ

tajwaÒsk¹ firmÍ
wyrobÛw.

do ktÛrego przeúladowany
przez nas nieszczÍúnik zwrÛci
siÍ ze swoim problemem?

Parametry akustyczne pro-
ponowanego uk³adu s¹ bardzo
dobre, co sk³ania do zastano-
wienia siÍ, czy nie mÛg³by on
znaleüÊ ca³kiem powaønego
zastosowania w†elektroakusty-
ce. Nie jestem jednak fachow-
cem w†tej dziedzinie i†odpo-
wiedü na to pytanie pozosta-
wiam Czytelnikom.

Uk³ad, z†ktÛrego budow¹
zapoznamy siÍ za chwilÍ, jest,
podobnie jak wszystkie urz¹-
dzenia wykorzystuj¹ce uk³ady
firmy HOLTEK, bardzo prosty
do wykonania i†nie wymaga ja-
kichkolwiek skomplikowanych
czynnoúci uruchomieniowych.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny uk³a-

du echa cyfrowego pokazano
na rys. 1. Od razu moøna za-
uwaøyÊ, øe sercem urz¹dzenia
jest wspomniany juø uk³ad sca-
lony HT8955 i†wspÛ³pracuj¹ca
z†nim pamiÍÊ DRAM typu
41256. Moim zdaniem HT8955
stanowi prawdziwe arcydzie³o
w†sztuce projektowania uk³a-
dÛw powszechnego stosowania
i†dlatego zapoznajmy siÍ tro-
chÍ bliøej z†t¹ ciekaw¹ kostk¹.

W†strukturze HT8955 ìupa-
kowaneî zosta³o wiele uk³adÛw:
wzmacniacz wejúciowy, oscyla-
tor wytwarzaj¹cy impulsy zega-
rowe steruj¹ce prac¹ systemu,
przetworniki D/A i†A/D oraz
uk³ad kontroli nad pamiÍci¹
DRAM. CzÍstotliwoúÊ prÛbko-
wania sygna³u akustycznego
wynosi 25 kHz, a†maksymalny
czas opÛünienia powtarzanego
düwiÍku 0,8 s (0,2 s przy sto-
sowaniu pamiÍci typu 4164).
Uk³ad moøe bezpoúrednio
wspÛ³pracowaÊ z†mikrofonem
pojemnoúciowym lub elektreto-
wym i†wymaga jedynie dodania

prostego wzmacniacza wyjúcio-
wego m.cz. Schemat blokowy
uk³adu pokazano na rys. 2.

Potencjometr P1 s³uøy do
p³ynnej regulacji czasu opÛü-
nienia wytwarzanego efektu
echa, natomiast za pomoc¹
potencjometru montaøowego
PR1 moøemy regulowaÊ jego
intensywnoúÊ.

Uk³ad HT8955 nie jest

Podstawowe parametry
elektryczne układu HT8955:
✓ Napięcie zasilania: 5VDC

(4,5..5,5VDC),
✓ Pobierany prąd: typowo 2,5mA

(maks. 8mA przy 5,5V),
✓ Wzmocnienie przedwzmacnia−

cza wejściowego: 2000V/V,
✓ Częstotliwość próbkowania:

25kHz,
✓ Wprowadzane zniekształcenia

harmoniczne: 0,5%,
✓ Maksymalny czas opóźnienia:

0,8 s (0,2 s przy współpracy
z pamięcią 64kB).

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 500kΩ
P1: potencjometr obrotowy
470kΩ/A
P2: potencjometr obrotowy
47kΩ/B
R1: 5,6kΩ
R2: 150kΩ
R3: 560kΩ
R4: 100kΩ
R5: 680kΩ
R6: 10kΩ
R7: 560Ω
R8: 47kΩ
R9: 22Ω
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 300pF
C3: 10nF
C4, C7, C11: 220µF/16V
C5, C8, C9, C10: 100nF
C6: 1000µF/16V
C12: 470nF
Półprzewodniki
IC1: HT8955
IC2: 41256
IC3: 78L05
IC4: LM386
Różne
CON1, CON2: ARK2
(3,5mm)
JP1: 2xgoldpin + jumper
M1: mikrofon elektretowy

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1251.
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Rys. 1.

w†stanie samodzielnie wyste-
rowaÊ g³oúnika. Dlatego teø
uk³ad cyfrowego echa zosta³
wyposaøony w†dodatkowy

Rys. 3.

wzmacniacz wyjúciowy mo-
cy, zrealizowany na doskona-
le nam znanym uk³adzie ty-
pu LM386. Poziom g³oúnoúci
moøemy regulowaÊ za pomo-
c¹ potencjometru P2.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 3 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na p³yt-
ce obwodu drukowanego, wyko-
nanego na laminacie dwuwars-
twowym. Uwaøni Czytelnicy
z†pewnoúci¹ zauwaøyli pewne,
doúÊ istotne rÛønice pomiÍdzy
rysunkiem p³ytki obwodu dru-
kowanego, a†zdjÍciem prototypu.
Zosta³y one wywo³ane b³Ídem
na etapie projektowania, spowo-
dowanym pomy³k¹ w†karcie ka-
talogowej HT8955. Obudowa te-
go uk³adu zosta³a tam opisana
jako DIP24, a†nie jak w†rzeczy-
wistoúci SDIP24. Na szczÍúcie
uk³ad da³ siÍ stosunkowo ³atwo
zmontowaÊ, a†p³ytka zosta³a na-
tychmiast poprawiona.

Montaø uk³adu wykonuje-

my w†typowy sposÛb, rozpo-
czynaj¹c od elementÛw o†naj-
mniejszych gabarytach, a†koÒ-
cz¹c na wlutowaniu w†p³ytkÍ
potencjometrÛw obrotowych
P1 i†P2. Pod uk³ady scalone
zalecam zastosowaÊ podstaw-
ki.

Starannie zmontowany
uk³ad elektronicznego echa nie
wymaga uruchamiania, ale je-
dynie wyregulowania, stosow-
nie do potrzeb. Na p³ytce nie
przewidziano øadnych otworÛw
mocuj¹cych, poniewaø lekki
uk³ad moøna doskonale zamo-
cowaÊ w†obudowie wykorzys-
tuj¹c potencjometry P1 i†P2.

Warto jeszcze zwrÛciÊ
uwagÍ na fakt, øe naprawdÍ
dobre efekty pog³osu moøemy
uzyskaÊ jedynie z†g³oúnikami
o†przyzwoitej jakoúci, najlepiej
wykorzystuj¹c ma³¹ kolumnÍ
g³oúnikow¹.

Uk³ad powinien byÊ zasi-
lany napiÍciem sta³ym o†war-
toúci ok. 12V, a†pobÛr pr¹du

Rys. 2.

zaleøy g³ownie od mocy od-
dawanej do g³oúnika przez
wzmacniacz.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl


