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

Gong “Ding−Dong”
DziÍki rewelacyjnej
ofercie firmy Holtek
mogliúmy przedstawiÊ
Wam na ³amach EP
szereg interesuj¹cych
elektronicznych uk³adÛw
düwiÍkowych, w†tym
rÛønego rodzaju gongi.
Postanowiliúmy do
tematu wrÛciÊ, poniewaø
ìwpad³î w†nasze rÍce
uk³ad scalony imituj¹cy
nowe gongi, w†tym
znane na ca³ym úwiecie
West Minster.

Tym razem naprawdÍ nie
ma o†czym pisaÊ. Co wiÍcej,
nie ma z†czego! Wynika to
z†faktu, øe ca³a dokumentacja
uk³adu M995B sk³ada siÍ
z†rzadko zadrukowanej po³owy strony A4.
Tak wiÍc, przechodz¹c do
rzeczy, schemat elektryczny
proponowanego gongu znajduje siÍ na rys. 1. Jest to typowa
aplikacja uk³adu M995, rozszerzona o†stabilizator napiÍcia
3,3V (US2) MAX604 oraz cztery transoptory zastosowane na
wejúciach wyzwalaj¹cych odtwarzanie düwiÍkÛw. Tranzystor T1 spe³nia rolÍ wzmacniacza pr¹dowego do sterowania
g³oúnika. Rezystor R1 s³uøy do
ustalenia czÍstotliwoúci generatora taktuj¹cego przetwornik
wyjúciowy, dziÍki czemu
brzmienie düwiÍkÛw moøna
dostosowaÊ do indywidualnych upodobaÒ.
Transoptory zastosowano
opcjonalnie i†z†tego powodu
nie bÍd¹ one do³¹czane do
zestawu. Uwaga ta dotyczy
takøe diod D1..4. W†wiÍkszoúci typowych zastosowaÒ
zamiast transoptorÛw moøna
zastosowaÊ zwyk³e w³¹czniki
przyciskowe, ktÛre naleøy
w³¹czyÊ w†miejsce kolektora
i†emitera wybranego transoptora. W³¹czniki te bÍd¹ uruchamia³y jedno z†czterech
wejúÊ wyzwalaj¹cych, ktÛre
spe³niaj¹ nastÍpuj¹ce funkcje:

- wejúcie K1: niezaleønie od
wersji uk³adu inicjuje odtworzenie bicia gongÛw
West Minster,
- wejúcie
K2:
w†uk³adzie
M995B-DB s³uøy do uruchomienia odtwarzania sygna³u
ìDingî, w†uk³adzie M995BDB2 sygna³u ìDing-Dingî,
- wejúcie K3: niezaleønie od
wersji uk³adu s³uøy do
uruchomienia
sekwencji
düwiÍkÛw ìDing-Dongî,
- wejúcie PS: w†obydwu wersjach uk³adu M995 s³uøy do
sekwencyjnego wybierania
odtwarzanych sygna³Ûw.
W†zaleønoúci od potrzeb
moøna zamontowaÊ tylko jeden lub kilka transoptorÛw
(w³¹cznikÛw), dziÍki czemu
dzwonek-gong u³atwi odrÛønienie, do ktÛrego wejúcia domu dotarli znajomi. MoøliwoúÊ
odtworzenia trzech rÛønych
sygna³Ûw przez uk³ad M995
moøna wykorzystaÊ takøe np.
do akustycznej sygnalizacji
przekroczenia w†gÛrÍ lub
w†dÛ³ zadanej w†termostacie
temperatury, czy teø jako zabawny sygnalizator w†budziku.
Pewnego komentarza wymaga sposÛb sterowania obwodÛw wejúciowych transoptorÛw. Diody 1N4148 w³¹czone s¹ odwrotnie w†stosunku do wewnÍtrznych
diod LED transoptora, co zabezpiecza te ostatnie przed

zbyt wysokim napiÍciem
wstecznym, w†przypadku zasilania napiÍciem przemiennym. Maksymalny pr¹d przewodzenia diod LED nie powinien byÊ wiÍkszy od
15mA, do ktÛrego to warunku naleøy dobraÊ zewnÍtrzne
elementy ograniczaj¹ce pr¹d.
W†przypadku zasilania wejúÊ
transoptorÛw bezpoúrednio
z†sieci 220V, jako element
ograniczaj¹cy pr¹d moøna
wykorzystaÊ kondensator
o†pojemnoúci ok. 470nF
z†szeregowo w³¹czonym rezystorem 3,3..5,6kΩ o†mocy
min. 0,5W. Na p³ytce drukowanej (schemat montaøowy
na rys. 2) nie przewidziano
miejsca na te elementy.
AG

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 200kΩ
R2: 1kΩ
Kondensatory
C1: 220µF/16V
C2: 10µF/10V
C3: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4148 (nie
wchodzą w skład kitu)
T1: BC338
TO1, TO2, TO3, TO4: CNY63
(nie wchodzą w skład kitu)
US1: M995B−DB lub M995D−
DB2
US2: MAX604CPA
Różne
G1: 8Ω

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1257.

Rys. 1.

Rys. 2.
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