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Układ do ćwiczenia
wymowy
kit AVT−428

Prezentowany w†artykule
uk³ad moøe znaleüÊ
przynajmniej dwa

zastosowania: moøe byÊ
uøyteczny podczas nauki

jÍzykÛw obcych i†w†leczeniu
wad wymowy.

Powszechnie wiadomo, øe cz³o-
wiek w³aúciwie nie s³yszy samego
siebie. CzÍste s¹ przypadki, kiedy
ktoú w†ogÛle nie jest w†stanie
rozpoznaÊ w³asnego g³osu nagra-
nego na taúmÍ magnetofonow¹.
Nie wiem jakie s¹ przyczyny
takiego zjawiska i†naleøa³oby o†nie
zapytaÊ fachowcÛw znaj¹cych ana-
tomiÍ i†fizjologiÍ cia³a cz³owieka.
Niemniej zjawisko to jest faktem
i†powaønie utrudnia uczenie siÍ
wymowy w†obcym jÍzyku. Æwi-
cz¹c wymowÍ jakiegoú s³owa, np.
w†jÍzyku angielskim, nie bardzo
potrafimy stwierdziÊ, czy wymÛ-
wiliúmy je poprawnie, czy teø
mÛwimy po angielsku z†akcentem
nadwiúlaÒskim.
Moøna oczywiúcie nagraÊ wy-

mawiane przez siebie s³owa i†zda-
nia na taúmÍ magnetofonow¹, ale
jest to czynnoúÊ nieco k³opotliwa.
Naleøy w³¹czyÊ magnetofon na
zapis, nagraÊ potrzebny tekst,
prze³¹czyÊ urz¹dzenie na odczyt,
cofn¹Ê taúmÍ, z†trudem trafiaj¹c
na pocz¹tek nagrania, i†w³¹czyÊ
odtwarzanie. Sporo tego, prawda?
CzynnoúÊ nagrywania i†natych-
miastowego odtwarzania jest na
tyle k³opotliwa, øe czÍsto rezyg-
nujemy z†tej formy sprawdzenia
poprawnoúci wymowy w†obcym
jÍzyku.
Proponowane urz¹dzenie po-

siada tylko jeden przycisk steru-
j¹cy: ìNagrywanieî. Jego naciúniÍ-
cie i†przytrzymanie spowoduje na-
granie za poúrednictwem wbudo-
wanego mikrofonu tekstu o†mak-
symalnej d³ugoúci 20 s. Naleøy

s¹dziÊ, øe jest to czas zupe³nie
wystarczaj¹cy do ÊwiczeÒ wymo-
wy. Natychmiast po puszczeniu
przycisku nagrywania nasz uk³ad
przechodzi w†tryb odtwarzania.
Nagrany tekst zostaje odtworzony
i†urz¹dzenie przechodzi w†stan
oczekiwania na kolejne nagranie.
Tak wiÍc do obs³ugi uk³adu

wystarczy pos³ugiwaÊ siÍ jedn¹
rÍk¹, a†w³aúciwie tylko jednym
palcem. Jeøeli dodamy do tego, øe
uk³ad jest wrÍcz úmiesznie ³atwy
w†wykonaniu nawet dla pocz¹tku-
j¹cych elektronikÛw, to naleøy
s¹dziÊ, øe moøe on byÊ prost¹
i†tani¹ pomoc¹ dla wszystkich,
ktÛrzy ucz¹ siÍ jÍzykÛw obcych.
Jak juø wspomnia³em, drugim

zastosowaniem proponowanego
uk³adu moøe byÊ pomoc w†lecze-
niu wad wymowy. Moøe byÊ,
poniewaø w†tej sprawie mog¹ wy-
powiadaÊ siÍ jedynie osoby kom-
petentne, czyli lekarze i†rehabili-
tanci. O†ile mi jednak wiadomo,
w†terapii wad wymowy uøywa siÍ
powszechnie magnetofonÛw,
a†wiÍc i†nasz uk³ad moøe znacz-
nie uproúciÊ rehabilitacjÍ osÛb
cierpi¹cych na takie dolegliwoúci.
Uk³ad modelowy wspÛ³praco-

wa³ z†niewielkim g³oúnikiem o†re-
zystancji 8Ω. Nie robi³em jakich-

Podstawowe parametry urządzenia:
Napięcie zasilania: 5..6VDC, z baterii lub zasilacza

sieciowego.
Pobór prądu: 3..4mA podczas nagrywania,

podczas odtwarzania zależny od
ustawionego poziomu głośności.

Zakres przenoszonych częstotliwości: obejmujący całe
pasmo głosu przeciętnego
człowieka.
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kolwiek prÛb z†zastosowaniem s³u-
chawek, ale nie ma najmniejszego
powodu, aby urz¹dzenie nie pra-
cowa³o poprawnie takøe z†takim
przetwornikiem elektroakustycz-
nym.

Opis dzia³ania uk³adu
Na rys. 1 zosta³ pokazany

schemat elektryczny naszego mag-
netofoniku. Nihil novi sub sole -
do budowy uk³adu wykorzystano
dobrze znane i†powszechnie sto-
sowane elementy, ktÛre juø wie-
lokrotnie by³y uøywane przez kon-
struktorÛw AVT.
Sercem uk³adu jest nasz dobry

znajomy: popularny i†niezwykle
atrakcyjny dla konstruktora cyfro-
wy ìmagnetofonikî - ISD1420.
Jest to juø moøe kostka trochÍ
przestarza³a, firma Information
Storage Devices wypuúci³a bowiem
na rynek kolejne, znacznie ulep-
szone i†dysponuj¹ce wiÍksz¹ pa-
miÍci¹ generacje tego uk³adu (np.
seria ISD25XXX). Do naszych ce-
lÛw uk³ad ISD1420 wydaje siÍ byÊ
zupe³nie wystarczaj¹cy. Nie ma
chyba potrzeby nagrywania pod-
czas nauki jÍzyka tekstÛw d³uø-
szych niø 20 sekund i†wydawanie
pieniÍdzy na uk³ad umoøliwiaj¹cy
d³uøszy czas zapisu by³oby eko-
nomicznym nonsensem.
Nie mam najmniejszego zamia-

ru zanudzaÊ CzytelnikÛw drobiaz-
gowym opisem ISD1420. Uk³ad
ten by³ juø wielokrotnie stosowa-
ny w†projektach publikowanych
w†EP, a†takøe szczegÛ³owo opisa-
ny w†biuletynie USKA. Wystarczy
tylko wspomnieÊ, øe ISD1420 jest
kompletnym magnetofonem cyfro-

wym umoøliwiaj¹-
cym zapisywanie
i†odtwarzanie dowol-
nych komunikatÛw,
o†³¹cznym czasie
trwania nie przekra-
c za j ¹ cym 20 s .
Uk³ad posiada wbu-
d ow a n y p r z e d -
wzmacniacz mikro-
fonowy, uk³ad ARW
i†wzmacniacz wy-
júciowy o†niewielkiej
mocy. W³aúnie ta
niewielka moc wy-
j úc iowa sk³oni ³a
mnie do zastosowa-
nia dodatkowego
wzmacniacza.
Zosta³ on zbudo-

wany z†wykorzysta-
niem popularnego
wzmacniacza m. cz.
m a ³ e j  m o c y -
LM386. Przy zasto-
sowaniu g³oúnika
d o b r e j  j a k o ú c i ,
wzmacn i a c z t en
umoøliwi uzyskanie
dostatecznej si³y g³o-
su nawet w†przypad-
ku, kiedy z†urz¹dze-
nia mia³yby korzys-
taÊ osoby o†s³abym
s³uchu. LM386 pra-
cuje w†typowej, za-
lecanej przez produ-
centa konfiguracji.
Trzecim blokiem

funkcjonalnym nasze-
go magnetofoniku jest
prosty uk³ad cyfrowy
realizuj¹cy funkcjÍ
automatycznego prze-
³¹czania magnetofonu
na odczyt po zakoÒ-
czeniu zapisu. Ten
fragment uk³adu zo-
sta³ zbudowany z†wy- Rys. 1. Schemat elektryczny układu.
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korzystaniem trzech bramek NAND
z†histerez¹, zawartych w†uk³adzie
scalonym CMOS - 4093.
OmÛwmy teraz pokrÛtce dzia-

³anie tego fragmentu uk³adu. Na-
ciúniÍcie przycisku RECORD - S1
powoduje wymuszenie na wejúciu
REC IC1 stanu niskiego, ktÛry jest
sygna³em do rozpoczÍcia nagry-
wania. Nagrywanie bÍdzie trwa³o
do momentu zwolnienia przycis-
ku S1 lub do zape³nienia ca³ego
obszaru pamiÍci. Jednoczeúnie, po
naciúniÍciu przycisku, kondensa-
tor C14 roz³adowuje siÍ poprzez
diodÍ D1 do napiÍcia ok. 0,6V.
Po puszczeniu przycisku konden-
sator ³aduje siÍ poprzez rezystor
R9 i†po wyst¹pieniu na nim na-
piÍcia rÛwnego ok. 2/3 napiÍcia
zasilania, bramka IC2A zmienia
swÛj stan z†wysokiego na niski.

Ujemny impuls zostaje przekaza-
ny za poúrednictwem kondensato-
ra C6 na wejúcie bramki IC2B,
a†nastÍpnie, po podwÛjnym zane-
gowaniu na wejúcie PLAYE\ uk³a-
du IC1. Wejúcie to reaguje na
opadaj¹ce zbocze impulsu wej-
úciowego i†powoduje rozpoczÍcie
odtwarzania nagranego komunika-
tu. Odtwarzanie bÍdzie trwa³o aø
do momentu pojawienia siÍ znacz-
nika EOM (ang. End of Message),
lub do koÒca obszaru pamiÍci.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 przedstawiono roz-

mieszczenie elementÛw na p³ytce
drukowanej. Widok úcieøek znaj-
duje siÍ na wk³adce wewn¹trz
numeru.
P³ytka zosta³a wykonana z la-

minatu jednostronnego i†szczÍúli-
wie uda³o mi siÍ unikn¹Ê jakich-
kolwiek zworek. Montaø wykonu-
jemy w†typowy sposÛb, rozpoczy-
naj¹c od rezystorÛw, a†koÒcz¹c na
wlutowaniu kondensatorÛw elek-
trolitycznych. Pod uk³ady scalone
warto zastosowaÊ podstawki,
w†szczegÛlnoúci pod stosunkowo
drogi uk³ad ISD.
Uk³ad zmontowany ze spraw-

nych elementÛw nie wymaga ani
uruchamiania ani jakiejkolwiek re-
gulacji. Powinien byÊ zasilany
napiÍciem 5 6VDC. Ze wzglÍdu
na ma³y pobÛr pr¹du sugerowa³-
bym zasilanie bateryjne.
A†teraz, Drodzy Czytelnicy,

uczcie siÍ jÍzykÛw, a†przede

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce układu.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 3,3kΩ
R2: 2,2kΩ
R3: 12kΩ
R4, R5, R6: 100kΩ
R7: 10kΩ − potencjometr obrotowy
R8: 30Ω
R9: 220kΩ
Kondensatory
C1, C3, C4, C7, C10: 470nF
C2, C11: 47µF/10V
C5: 10µF/10V
C6: 10nF
C8, C13: 100µF/10V
C9: 100nF
C12: 47nF
C14: 1µF/63V monolityczny
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: ISD1420
IC2: 4093
IC3: LM386
Różne
M1: mikrofon elektretowy,
dwukońcówkowy
S1: przycisk typu RESET
S2: przełącznik dźwigienkowy
Gl: głośnik 8..40Ω
Obudowa KM−35
UWAGA! Głośnik LS1 nie wchodzi
w skład kitu AVT−428B.

wszystkim naszego miÍdzynarodo-
wego jÍzyka elektronikÛw - an-
gielskiego.
Zbigniew Raabe, AVT


