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Melodyjka i gong

Uniwersalny modu³ z melodyjk¹
Opisywany uniwersalny modu³ pozwala
w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci wszystkich
popularnych scalonych uk³adów z melodyjk¹. Schemat uk³adu pokazany jest na rysunku 1, a wygl¹d p³ytki i trzech modeli z ró¿nymi uk³adami scalonymi przedstawiaj¹ rysunek i fotografia 2. W ¿adnej wersji nie s¹
montowane wszystkie elementy  zawsze
montowany jest tylko jeden graj¹cy uk³ad
scalony: zale¿nie od typu trzeba go wlutowaæ

albo w miejsce U1, albo U2, lub U3. Zawsze
montowane s¹ elementy obwodu zasilania
(R1, C1, D1), obwodu wyjciowego (R3, R4,
R5, T2) oraz przetwornik dwiêku Y1. Zale¿nie od u¿ytego uk³adu scalonego potrzebne
mog¹ te¿ byæ dodatkowe elementy (zwora Z1
oraz T1 i R2). Szczegó³owe wskazówki podane s¹ równie¿ w wykazie elementów; pomoc¹
bêd¹ te¿ fotografie modeli. Podzespo³y warto
wlutowaæ w p³ytkê drukowan¹, poczynaj¹c od

Uniwersalny modu³ pozwalaj¹cy
w pe³ni wykorzystaæ dowolny uk³ad z melodyjk¹.
Daje dwiêk nieporównanie g³oniejszy
ni¿ klasyczne aplikacje.
Przystêpna, szczegó³owa i wyczerpuj¹ca instrukcja
zastosowania popularnych kostek.
Umo¿liwia ³atwe wykorzystanie wszelkich odmian
uk³adów graj¹cych dostêpnych na rynku.
Modu³ pracuje prawid³owo
w bardzo szerokim zakresie napiêæ zasilania.
Dodatkowy obwód pozwala uzyskaæ
wy¿sze napiêcie wyjciowe.
Bardzo g³ony dwiêk dziêki zastosowaniu
wysokosprawnego przetwornika piezoelektrycznego
z rodziny PCA-100.
Zalecany zakres napiêæ zasilania 2,4V 24V.
Pobór pr¹du 5 6mA przy 9V.
Ω
Mo¿liwoæ wspó³pracy z g³onikiem 8Ω
przy napiêciach zasilania 3 6V.
Dziêki dodatkowym informacjom modu³ mo¿e s³u¿yæ
do eksperymentów z dowolnymi uk³adami z melodyjk¹.
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najmniejszych, a koñcz¹c na najwy¿szych.
Liczne wskazówki dotycz¹ce szczegó³ów
monta¿u podane s¹ na plakatach, które
zamieszczone by³y w numerach 5 7/2004
(numery te dostêpne s¹ w internetowym Sklepie AVT  www.sklep.avt.pl).
W ka¿dym przypadku przed w³¹czeniem
zasilania nale¿y starannie sprawdziæ poprawnoæ monta¿u. Po sprawdzeniu mo¿na do³¹czyæ ród³o zasilania: bateriê 9-woltow¹ lub
jakiekolwiek inne ród³o zasilania o napiêciu
4,5 15V. Uk³ad bezb³êdnie zmontowany ze
sprawnych elementów od razu bêdzie poprawnie pracowa³.
Wersje uk³adów do pracy ci¹g³ej (z liter¹ L
w oznaczeniu) bêd¹ graæ bez przerwy, natomiast wersje jednorazowe (z liter¹ S)
odtworz¹ melodyjkê tylko raz po naciniêciu
przycisku S1.
Dziêki zastosowaniu przetwornika piezoelektrycznego Y1 i dodatkowego obwodu
wyjciowego g³onoæ dwiêku jest zadziwiaj¹co du¿a. Przy zasilaniu napiêciem 9V uk³ad
pobiera w spoczynku oko³o 6mA (tyle p³ynie
przez diodê LED), a podczas pracy pr¹d
wzrasta do oko³o 10mA.

Tylko dla dociekliwych
 dzia³anie uk³adu

Sercem modu³u jest uk³ad scalony z melodyjk¹. Wszystkie tego typu kostki przeznaczone s¹ do zasilania z jednego lub dwóch
ogniw i z regu³y prawid³owo pracuj¹ w zakresie napiêæ zasilania 1,5 3V, a nawet szerszym. W module napiêcie to, o wartoci nieco
ponad 3V, pobierane jest z niebieskiej lub bia³ej diody LED D1 (mo¿na zastosowaæ diodê
dowolnego koloru). Wiêkszoæ graj¹cych
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uk³adów scalonych nawet podczas pracy
pobiera znikomy pr¹d rzêdu 15 50 mikroamperów. Wiêkszy pr¹d mo¿e tam p³yn¹æ
tylko przez obwód wyjcia.
Istniej¹ dwa g³ówne typy uk³adów z melodyjk¹. Jedne, oznaczane liter¹ L, przeznaczone s¹ do pracy ci¹g³ej  podanie napiêcia
zasilania powoduje nieprzerwane, cykliczne
powtarzanie zapisanej melodii. Inne, oznaczane liter¹ S, po podaniu napiêcia zasilania jednorazowo odtwarzaj¹ zapisan¹ melodiê i przechodz¹ potem do stanu spoczynku, w którym
prawie nie pobieraj¹ pr¹du. Do ponownego
odtworzenia melodii przez taki jednorazowy uk³ad wymagane jest chwilowe od³¹czenie i powtórne podanie napiêcia zasilania.
Istniej¹ jednak wersje uk³adu VT66, w ceramicznej okr¹g³ej obudowie z czterema koñcówkami, sporód których jedna jest koñcówk¹ steruj¹c¹ - chwilowe do³¹czenie tej koñcówki do plusa zasilania powoduje jednorazowe odegranie melodyjki (dwiêku gongu).
Obwody wyjciowe. Wród obu tych
g³ównych typów uk³adów (/L i /S) spotyka siê
dwa rodzaje obwodów wyjciowych. Niektóre uk³ady, jak na przyk³ad VT66, maj¹ wyjcie typu otwarty kolektor (lub otwarty dren),
przez które pr¹d mo¿e p³yn¹æ tylko w jednym
kierunku, ale za to o znacznej wartoci, nawet
do 100mA. W przypadku uk³adów jednorazowych (/S), po odegraniu melodii, w stanie
spoczynku uk³ad jest zasilany, ale tranzystor
wyjciowy jest zatkany i w obwodzie wyjcia
nie p³ynie pr¹d. Oczywicie w tego rodzaju
uk³adach obci¹¿enie musi byæ do³¹czone
miedzy wyjcie a dodatni¹ szynê zasilania 
patrz rysunek 3a. Obci¹¿eniem i przetwornikiem dwiêku mo¿e byæ miniaturowy g³oniczek dynamiczny (s³uchawka) o dowolnej
opornoci. Przetwornikiem mo¿e te¿ byæ
membrana piezo, ale wtedy trzeba zastosowaæ
dodatkowy równoleg³y element: albo rezystor, albo lepiej cewkê o znacznej indukcyjnoci, która dodatkowo zwiêksza g³onoæ
dwiêku  rysunek 3b. Uwaga  cewka musi
mieæ znaczn¹ indukcyjnoæ rzêdu kilku do
kilkudziesiêciu milihenrów  po¿¹danej roli
nie spe³ni¹ popularne miniaturowe d³awiki
o indukcyjnoci rzêdu mikrohenrów. Bez
rezystora lub cewki membrana do³¹czona do
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wyjcia typu otwarty kolektor praktycznie nie
wyda dwiêku, poniewa¿ jest elementem
pojemnociowym, przez który nie mo¿e p³yn¹æ pr¹d sta³y. Cewka musi byæ w³¹czona
równolegle do przetwornika  po³¹czenie szeregowe nic nie daje.
Na p³ytce uk³ady scalone z wyjciem typu
otwarty kolektor nale¿y montowaæ albo w
miejsce U1, albo U3. Do wyjcia przez rezystor R3 pod³¹czony jest obwód bazy tranzystora T2. Przy zastosowaniu uk³adów jednorazowych (/S) w spoczynku T2 nie przewodzi.
Natomiast podczas odgrywania melodyjki T2

jest na przemian w pe³ni otwierany i zamykany. Na kolektorze T2 wystêpuje wiêc sygna³
o amplitudzie bliskiej pe³nego napiêcia zasilania, które mo¿e byæ du¿o wy¿sze ni¿ napiêcie
zasilaj¹ce uk³ad scalony. Dziêki temu mo¿liwe jest uzyskanie du¿o wiêkszej g³onoci.
Inne uk³ady, jak na przyk³ad UM66 i BT66,
maj¹ klasyczne wyjcie CMOS, a pr¹d wyjciowy mo¿e p³yn¹æ w obu kierunkach.
Wa¿ne jest, ¿e w wersjach jednorazowych
(/S) na takich wyjciach panuje stan niski
(minus zasilania), a wiêc obci¹¿enie musi byæ
do³¹czone miêdzy wyjcie a ujemn¹ szynê
zasilania. Do takich uk³adów mo¿na bezporednio do³¹czyæ membranê piezo wed³ug
rysunku 4a. Obci¹¿eniem mo¿e te¿ byæ g³onik dynamiczny (s³uchawka)  patrz rysunek
4b. Pr¹d wyjciowy takiego wyjcia jest wewnêtrznie ograniczony do oko³o 2 5mA. Dlatego czêsto uk³ady te wspó³pracuj¹ wed³ug
rysunku 4c z dodatkowym tranzystorem,
w którego kolektorze mo¿e byæ umieszczony
g³onik dynamiczny albo te¿ membrana piezo
z cewk¹ wed³ug rysunku 3b.
W³anie ze wzglêdu na te dwa rodzaje
wyjcia, w prezentowanym uniwersalnym
module wystêpuje dodatkowy tranzystor
T1, który prawid³owo steruje wykonawczym
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tranzystorem T2, a uk³ad graj¹cy z wyjciem
CMOS trzeba wlutowaæ jako U2. Obecnoæ
tranzystora T1 umo¿liwia prawid³owe wykorzystanie jednorazowych uk³adów z tego
typu wyjciem, poniewa¿ w spoczynku na
wyjciu uk³adu scalonego panuje stan niski
i oba tranzystory T1, T2 s¹ zatkane.
Przycisk S1 jest niezbêdny przy wspó³pracy z jednorazowymi uk³adami graj¹cymi,
które ca³y czas pozostaj¹ pod napiêciem,
a jednorazowo graj¹ melodiê po chwilowym
zaniku napiêcia zasilania. Zanik napiêcia zasilania realizowany jest przez zwarcie przyciskiem koñcówek zasilania (konieczna zwora
Z1) - ganie wtedy dioda LED D1.
Zwora nie jest potrzebna przy wspó³pracy
z czterokoñcówkowymi uk³adami VT66A
w okr¹g³ej obudowie ceramicznej.

Mo¿liwoci zmian

Proponowane wartoci elementów zapewniaj¹ bardzo dobry efekt (zaskakuj¹co du¿¹ g³onoæ) w przypadku wspó³pracy z przetwornikiem PCA-100. G³onoæ zale¿y oczywicie od
wartoci napiêcia zasilaj¹cego (punkty P, O).
G³onoæ dwiêku mo¿na bardzo ³atwo
zmniejszyæ, zwiêkszaj¹c wartoæ rezystora R5
Lista melodii kostek UM66, M66, M66T
(U)M66-01 Jingle Bells + Santa Claus Is Coming To Town
+ We Wish You A Merry Christmas
(U)M66-05 Home Sweet Home
UM66-06
Let Me Call You Sweetheart
(U)M66-08 Happy Birthday
(U)M66-09 Wedding March (Mendelssohn)
UM66-11
Love Me Tender
UM66-13
Easter Parade
(U)M66-19 For Elise (Dla Elizy)
UM66-32
Coo Coo Waltz
UM66-33
Mary Had a Little Lamb
UM66-33
The Train is Running Fast
(U)M66-68 It Is A Small World
Lista melodii kostek VT66(A)S i VT66(A)L.
-01
JINGLE BELLS
-02
JINGLE BELLS / CICHA NOC
-03
JINGLE BELLS / O TANNENBAUM /
/ RUDOPH, THE RED - NOSE RETNDEER
-04
DLA ELIZY
-05
MUSIC BOX DANCE
-06
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
-07
EASTER PARADE
-08
HOME, SWEET HOME
-09
LET ME CALL YOU SWEET HEART
-10
YOU ARE MY SUNSHINE
-11
TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR
-12
OLD MACDONALD HAD A FARM
-13
THE CUCKOO WALTZ
-14
ROCK A BY BABY
-15
ITS A SMALL WORLD
-16
HE PARADE OF THE WOODEN SOLDIERS
-17
YANKEE DOODLE
-18
MARY HAD A LITTLE LAMB
-19
LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN
-20
DZWONEK DO DRZWI
-21
GONG - DING DONG
-22
CONGRATULATION
-23
MARSZ WESELNY
-24
LOVE ME TENDER
-25
MY WAY
-26
LOVE STORY
-27
LULLABY BRAHMS
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nawet do kilkudziesiêciu kiloomów. Mo¿na
te¿ zrezygnowaæ z T2 i R5, a przetwornik
piezo do³¹czyæ do przewidzianych w tym celu
punktów A, B (jeden z rezystorów R3, R4
mo¿na wtedy zast¹piæ zwor¹).
Jeli trzeba, g³onoæ dwiêku mo¿na te¿
jeszcze bardziej zwiêkszyæ. W tym celu
zamiast rezystora R5 nale¿y wlutowaæ cewkê
o znacznej indukcyjnoci (22mH 100mH).
Przy indukcyjnoci 10mH i mniejszej pobór
pr¹du bêdzie wiêkszy, a dwiêk  cichszy.
Poniewa¿ uk³ady scalone pobieraj¹ znikomy pr¹d, mo¿liwa jest praca modu³u przy
niskich wartociach napiêcia zasilaj¹cego:
1,5V, a nawet mniej. W wielu przypadkach
optymalne oka¿e siê zasilanie ca³ego modu³u napiêciem 3V z dwóch baterii R06 (AA)
lub R03 (AAA  ma³e paluszki) albo
nawet z jednej baterii litowej, np. CR2025,
CR2032. Nie s¹ przy tym konieczne ¿adne
zmiany w uk³adzie. Ale jeli kto stosuj¹c
jednorazow¹ wersjê (S) przy zasilaniu 3V
chcia³by zredukowaæ pobór pr¹du w spoczynku do zera (poni¿ej 1 mikroampera),
powinien usun¹æ D1 i ewentualnie w roli T2
zamiast BC516 zastosowaæ BC558B
(BC557B).

W wersji podstawowej modu³ przeznaczony jest do wspó³pracy z membran¹ piezo typu
PCA-100 lub podobn¹. Zamiast przetwornika
piezoelektrycznego Y1 mo¿na zastosowaæ
dowolny g³onik o opornoci 8Ω. Rezystor
R5 nie jest wtedy potrzebny.
Zastosowany w roli T2 tranzystor BC516
o pr¹dzie 0,4A i mocy strat 0,625W pozwala
na wspó³pracê z 8-omowym g³onikiem
(zwyk³ym lub lepiej tubowym).
Uwaga! Zalecane jest, by napiêcie zasilania przy wspó³pracy z g³onikiem 8Ω nie
przekroczy³o 6V, ¿eby nie przeci¹¿yæ tego
tranzystora (który przy takiej pracy mo¿e siê
nagrzewaæ). Jeliby kto chcia³ uzyskaæ g³oniejszy dwiêk z g³onika, powinien zwiêkszyæ napiêcie zasilania powy¿ej 6V, ale wtedy
konieczna bêdzie wymiana tranzystora T2 na
darlingtona mocy PNP, np. BD650 (który
nale¿y wlutowaæ za pomoc¹ przewodów).
Jakoæ dwiêku z g³onika jest du¿o lepsza
ni¿ z przetwornika piezo.
Kto bêdzie wykorzystywa³ tylko przetwornik piezo PCA-100, mo¿e zamiast darlingtona
PNP typu BC516 mia³o wlutowaæ jako T2
popularny tranzystor BC558B (BC557B).

Lista melodii kostek VT66D.
D01
JINGLE BELLS
D02
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
D03
CICHA NOC
D04
DLA ELIZY
D05
MUSIC BOX DANCER
D06
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
D07
YOU LIGHT UP MY LIFE
D08
HOME, SWEET HOME
D09
CHANGING PARTNER
D10
YOU ARE MY SUNSHINE
D11
GREEN SLEEVES
D12
OLD MACDONALD HAVE A FARM
D13
CUCKOO WALTZ
D14
ROCK A BY BABY
D15
IT IS A SMALL WORLD
D16
PARADE OF THE WOODEN SOLDIERS
D17
YANKEE DOODLE
D18
MARY HAD A LITTLE LAMB
D19
LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN
/ THE TRAIN IS RUNNNING FAST
D20
ARE YOU SLEEPING?
D21
THE MORE WE GET TOGETHER
D22
OH! SUSANNAH
D23
I AM SO HAPPY
D24
MOONLIGHT ON THE COLORADO
D25
MY WAY
D26
LOVE STORY
D27
CRADLE SONG
D28
FLY BIRDIE, FLY
D29
KARINKA
D30
LAMBADA

We wczeniejszej czêci artyku³u oraz w wykazie elementów podano szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce wykorzystania najpopularniejszych graj¹cych uk³adów scalonych
dostêpnych aktualnie na rynku. Warto jednak
wiedzieæ, ¿e produkowane s¹ liczne odmiany
uk³adów z melodyjk¹, maj¹ce odmienne
w³aciwoci i rozk³ad wyprowadzeñ.
- Przede wszystkim uk³ady produkowane s¹
w dwóch g³ównych wersjach: do grania ci¹g³ego  z literk¹ L oraz jednorazowe z literk¹
S.
- Spotyka siê dwa rodzaje obwodów wyjciowych: z otwartym kolektorem, gdzie obci¹¿enie bezwzglêdnie musi byæ do³¹czone do
plusa zasilania, oraz z wyjciem CMOS,
gdzie w uk³adach jednorazowych obci¹¿enie musi byæ do³¹czone do masy.
- po trzecie, uk³ady graj¹ce nie maj¹ standardowego rozk³adu wyprowadzeñ. Wprost przeciwnie, uk³ady o podobnych w³aciwociach
pochodz¹ce od ró¿nych producentów, mog¹
mieæ odmienny uk³ad wyprowadzeñ.
Brak te¿ porz¹dku w systemie oznaczeñ,
gdzie dwie ostatnie cyfry oznaczenia kostki
okrelaj¹ zawart¹ w niej melodiê.
Taka ró¿norodnoæ, a tak¿e niecis³oci
i b³êdy w informacjach katalogowych powoduj¹ wiele zamieszania i s¹ przyczyn¹ licznych niepowodzeñ i frustracji. Co gorsza,
sytuacja mo¿e siê jeszcze zmieniæ z up³ywem
czasu. Warto mieæ jednak podstawowe informacje, które pozwol¹ wykorzystaæ tak¿e
mniej popularne kostki.
Przyk³adem mog¹ byæ uk³ady M66 i M67
tajwañskiej firmy MICRO ELECTRONICS

Lista melodii kostek BT66T:
BT66T-01
Santa Claus Is Coming To Town
BT66T-01
We Wish You A Merry Christmas
BT66T-02
Jingle Bell
BT66T-03
Silent Night
BT66T-06
You Are My Sunshine
BT66T-08
Happy Birthday
BT66T-11
Love Me Tender Love Me True
BT66T-17
We Wish You A Merry Christmas
BT66T-19
For Elise
BT66T-24
Twinkle Twinkle Little Star
BT66T-30
London Bridge Is Falling Down
BT66T-32
Cuckoo Waltz
BT66T-33
Old Macdonald Had A Farm
BT66T-34
Train Is Running Fast
BT66T-68
Its a Small World

Dla bardzo dociekliwych
 odmiany uk³adów

51

Elektronika dla nieelektroników
LTD, przeznaczone do zasilania napiêciem
w zakresie 1,2V 3,6V. Wed³ug karty katalogowej uk³ady M67 maj¹ uk³ad wyprowadzeñ
jak na rysunku 5a. Odmiana M67 ma dwukierunkowe wyjcie CMOS o gwarantowanej
wydajnoci pr¹dowej 2mA, natomiast M67T
ma jednokierunkowe wyjcie typu otwarty
kolektor o wydajnoci a¿ 75 .100mA. Z kolei
kostki M66 tej firmy wed³ug katalogu maj¹
rozk³ad wyprowadzeñ jak na rysunku 5b,
i tak¿e M66 ma wyjcie CMOS, a M66T ma
wyjcie otwarty kolektor o znacznej wydajnoci pr¹dowej. Melodie s¹ takie same jak
w uk³adach znanej od dawna rodziny UM66.
Jednak wed³ug innych katalogów uk³ady
o takich samych w³aciwociach, równie¿
oznaczone M66T, produkowane przez inn¹
firmê, maj¹ wyjcie CMOS i uk³ad wyprowadzeñ jak na rysunku 5c. Taki sam uk³ad
wyprowadzeñ maj¹ te¿ znane od lat kostki
UM66, a tak¿e ma³o popularne kostki VT66D w klasycznych obudowach TO-92 (o napiêciu zasilania 2,4 5V), które jeszcze mo¿na
czasem spotkaæ. Natomiast rysunek 5d pokazuje uk³ad wyprowadzeñ znacznie popularniejszych kostek VT66 w obudowach TO-92
z dodatkow¹ blaszk¹ w górnej czêci obudowy. Jak widaæ, maj¹ one odmienny rozk³ad
wyprowadzeñ. Wersja z liter¹ A w oznaczeniu
(np. VT66A S21) ma wyjcie typu otwarty
kolektor o wiêkszej wydajnoci pr¹dowej
(ponad 12mA) i mo¿e s³u¿yæ do bezporedniego sterowania g³onika 8Ω 0,2W bez potrzeby stosowania zewnêtrznego tranzystora.
Wersja bez literki A (np. VT66 S21),
o wydajnoci pr¹dowej wyjcia CMOS rzêdu
2mA, przeznaczona jest do wspó³pracy z
membran¹ piezo. Zakres napiêæ zasilania
wynosi 1,2...3,6V, natomiast wersji A 1,5...3,6V.

5

Wykaz elementów

(w kolejnoci lutowania)

Elementy montowane we wszystkich wersjach:
1

R1  1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)

2

R3  4,7kΩ (¿ó³ty.-fiolet.-czerw.-z³oty)

3

R5  2,2kΩ (czerw.-czerw.-czerw.-z³oty)

4

C1  220nF (mo¿e byæ oznaczony 224)

5

R4  4,7kΩ (¿ó³ty.-fiolet.-czerw.-z³oty)

6

T2  BC516

7

D1  dioda LED (niebieska lub bia³a)

8

S1  przycisk

9

Y1  do³¹czyæ do punktów C, D przetwornik PCA-100 lub podobny

do³¹czyæ do punktów P, O kijankê  z³¹czkê baterii
10
VT66 - obudowa ceramiczna 4-koñcówkowa
11

U1  VT66 (napisem w stronê R1)

VT66  obudowa ceramiczna 3-koñcówkowa

6
Rysunek 6 pokazuje uk³ad aplikacyjny
czterokoñcówkowych i trzykoñcówkowych
uk³adów VT66 w okr¹g³ej obudowie ceramicznej, a w tabelach przedstawione s¹ listy
melodii zawartych w uk³adach ró¿nych producentów.
Piotr Górecki

12

U1  VT66 (napisem w stronê R1)

13

Z1  zwora z drutu

UM66 lub BT66
14

U2  UM66 lub BT66

16

Z1  zwora z drutu

17

R2  100kΩ (br¹z.-czarny-¿ó³ty-z³oty)

18

T2  BC548 (BC547)

VT66  obudowa TO-92 z blaszk¹
U3  VT66
19
Z1  zwora z drutu
20
W sk³ad zestawu AVT-737 wchodz¹ dwa ró¿ne uk³ady VT66.

Komplet podzespo³ów z p³ytk¹ jest dostêpny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-737
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