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Rys. 2.

Uk³ad scalony HT2887
spe³niaj¹cy rolÍ ìmÛzguî ge-
neratora jest bardzo cieka-
wym elementem. DziÍki
wbudowanej programowalnej
matrycy PLA (ang. Program-
mable Logic Array) - rys. 1,
uøytkownik moøe "zamÛwiÊ"
w³asne wersje uk³adÛw, ge-
neruj¹cych düwiÍki spe³nia-
j¹ce indywidualne wymaga-
nia. W†prezentowanym opra-
cowaniu zastosowano jedn¹
z†preprogramowalnych wer-
sji uk³adu HT2887, oznaczo-
n¹ sufiksem ìDî. W obydwu
matrycach PLA tej wersji
uk³adu zaprogramowano
szereg düwiÍkÛw bardzo
"przydatnych" w†øyciu co-
dziennym, tzn. strza³y z†pis-
toletu maszynowego, düwiÍk
silnika samolotu, odg³osy
ptakÛw itp.

Elektroniczny generator efektów − wszystko w jednym
Niebywa³a

popularnoúÊ
opisywanych

dotychczas w†EP
generatorÛw efektÛw

akustycznych jest dla
nas zachÍt¹ do
kontynuowania

prezentacji tego typu
urz¹dzeÒ.

Tym razem
przedstawiamy

niezwykle prosty
generator dziewiÍciu

efektÛw akustycznych,
ktÛry w†skrÛcie moøna

przedstawiÊ jako
ìwszystko w†jednymî.

Schemat
elektryczny urz¹-
dzenia przedstawiono na
rys. 2. Tranzystor Q1 spe³nia
rolÍ wzmacniacza mocy, ktÛ-
ry bezpoúrednio steruje g³oú-
nik do³¹czony do zaciskÛw
SPK. Rezystor R1 odpowiada
za tempo odtwarzania
düwiÍkÛw.

Uk³ad HT2887 moøe byÊ
zasilany napiÍciem z†prze-
dzia³u 3..4,5V. Aby u³atwiÊ
zasilanie generatora z†typo-
wych zasilaczy (np. o†napiÍ-
ciu wyjúciowym 5V) zastoso-
wano diodÍ D1. Jeøeli urz¹-
dzenie bÍdzie zasilane na-
piÍciem niøszym od 4,5V, to
naleøy je do³¹czyÊ bezpo-
úrednio do zacisku VDD.
W†obydwu przypadkach
wspÛlnym (ujemnym) biegu-
nem zasilania jest GND.

Generator zmontowano
na p³ytce drukowanej, ktÛrej
mozaikÍ úcieøek przedsta-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 120kΩ
R2: 1kΩ
Półprzewodniki
US1: HT2887D
Q1: BC547 lub podobny
D1: 1N4001 lub podobna
Różne
S1..9: mikroprzełączniki

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dos-
tÍpna w AVT - oznaczenie
AVT-1217.
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wiono na rys. 3. Schemat
montaøowy przedstawiono
na rys. 4. P³ytka pokazana
na rysunkach rÛøni siÍ nieco
od modelu (zdjÍcie), ktÛry
pierwotnie by³ przystosowa-
ny do wspÛ³pracy z†prze-
twornikiem piezoceramicz-
nym. Podczas testÛw okaza-
³o siÍ, øe znacznie lepszym
rozwi¹zaniem jest wykorzys-
tanie elektromagnetycznego
przetwornika düwiÍku. Za-
pewnia on zdecydowanie
wiÍksz¹ g³oúnoúÊ generowa-
nego sygna³u.

Ze wzglÍdu na ogromn¹
prostotÍ urz¹dzenia jego uru-
chomienie nie sprawi trud-
noúci takøe mniej wprawnym
amatorom. Zalecane jest sto-
sowanie podstawki pod
uk³ad US1.
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