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DziÍki firmie Holtek pre-
zentowany w†artykule elekt-
roniczny bÍben sk³ada siÍ
z†nieporÛwnywalnie mniej-
szej liczby elementÛw od
swojego skÛrzano-kostnego
pierwowzoru. Do jego wyko-
nania wystarcza bowiem je-
den (tani!) uk³ad scalony,
tranzystor spe³niaj¹cy rolÍ
wzmacniacza mocy i†kilka
elementÛw biernych.

Jak to jest moøliwe? Od-
powiedzi¹ niech bÍdzie
schemat blokowy uk³adu
HT3020 (rys. 1), ktÛry jest
ìmÛzgiemî ca³ego urz¹dze-
nia. W†niewielkiej, 16-pino-
wej obudowie znajduj¹ siÍ
wszystkie elementy niezbÍd-
ne do uzyskania dobrej ja-
koúci düwiÍku. DüwiÍk ten
nie jest syntezowany, lecz
odtwarzany z†prÛbek zapisa-

Elektroniczny bęben
nych w†wewnÍtrz-
nej pamiÍci
R O M .
WewnÍt-
rzny au-
t o m a t
steruj¹cy
wyzwala -
n i e m
umoøl iwia
odtwarzanie
jednokrotne
(po jedyncze
u d e r z e n i e
w†bÍben) lub
w†pÍtli, co po-
zwala wykorzystaÊ urz¹dze-
nie np. jako prosty metro-
nom.

Uk³ad HT3020 wystÍpuje
w†trzech rÛønych wersjach,
ktÛrych zestawienie znajduje
siÍ w†tab. 1. W†kitach dostar-
czane bÍd¹ uk³ady HT3020A.

Schemat elekt-
ryczny proponowanego roz-
wi¹zania przedstawiono na
rys. 2. Dioda D1 zapobiega
uszkodzeniu uk³adu US1
w†przypadku odwrotnego do-
³¹czenia biegunÛw ogniwa
zasilaj¹cego. Kondensatory
C1 i†C2 s¹ odpowiedzialne
za filtrowanie napiÍcia zasi-
laj¹cego, zapobiegaj¹c m.in.
wadliwej pracy wewnÍtrzne-
go oscylatora US1. Rezystor
R1 ustala podstawow¹ czÍs-
totliwoúÊ oscylatora. WartoúÊ
rezystancji R1 naleøy dobraÊ
do wersji uk³adu zgodnie
z†tab. 1.

Sterowanie uk³adem
HT3020 umoøliwiaj¹ dwa
przyciski - KEY1 i†KEY2.
KEY2 spe³nia rolÍ pa³eczki
perkusisty - po jego jedno-
krotnym wciúniÍciu odtwa-
rzane jest jedno uderzenie
bÍbna. WciúniÍcie KEY1

Tak, tak - lubicie
elektroniczne gadøety!

Niemal wszystkie
elektroniczne zabawki

z tego dzia³u -
zw³aszcza generuj¹ce
efekty akustyczne -
ciesz¹ siÍ u†Was

ogromnym
powodzeniem. Trudno

siÍ temu dziwiÊ,
poniewaø te proste

urz¹dzenia dostarczaj¹
doskona³ej rozrywki,
daj¹c przy tym nieco

satysfakcji
majsterkowiczowi.

W†artykule
przedstawiamy kolejne

ìrozrywkoweî
urz¹dzenie -

elektroniczny bÍben, na
ktÛrym moøna graÊ,

moøna go takøe
wykorzystaÊ jako

specyficzny straszak.

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 240kΩ
R2: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 47µF/10V
Półprzewodniki
US1: HT3020A (lub inna
wersja tego układu)
T1: BC337
D1: 1N4001
Różne
Gl1: głośnik min. 8Ω (duża
membrana)
KEY1, KEY2: mikroprzełączniki

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍp-
na w AVT - oznaczenie AVT-
1221.

powoduje wyzwolenie od-
twarzania ca³ego zaprogra-
mowanego rytmu. Po zakoÒ-
czeniu odtwarzania wybra-
nego düwiÍku na wyjúciu
PULSE kaødorazowo poja-
wia siÍ ujemny sygna³ (wy-
júcie jest zwierane do ma-
sy).

Rys. 2.

Tab. 1. Zestawienie produkowanych wersji układu HT3020.
Oznaczenie KEY1 KEY2 R1 [kΩ]

HT3020A March Snare drum 240
HT3020B Latin Conga 270
HT3020C Big band Cymbal 120
HT3020D Dance High−Hat 110

Rys. 3.

Urz¹dzenie zmontowano
na jednostronnej p³ytce dru-
kowanej, ktÛrej widok znaj-
duje siÍ na wk³adce we-
wn¹trz numeru. Schemat
montaøowy p³ytki przedsta-
wiono na rys. 3.

NapiÍcie zasilaj¹ce nie
musi byÊ stabilizowane,

waøne jest tylko, aby jego
wartoúÊ mieúci³a siÍ w†prze-
dziale podanym na schema-
cie elektrycznym. Dla jakoú-
ci odtwarzanego düwiÍku

bardzo waøne jest, aby wy-
korzystywany g³oúnik mia³
moøliwie nisk¹ doln¹ czÍs-
totliwoúÊ przenoszenia, co
wi¹øe siÍ ze stosunkowo du-
ø¹ úrednic¹ membrany.

To tyle uwag - zaprasza-
my do bÍbnienia!
Tomasz Chudy


