
70 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2011

MINIPROJEKTY

Miernik zachwytu 
grupowego
Applause meter (1)

MINIPROJEKTY

Tradycyjnie w  sierpniu coś 
półżartem. Applause meter, 

czyli urządzenie do pomiaru 
natężenia oklasków, można 

spotkać w  wielu amerykańskich 
kościołach (raczej domach 

modlitwy), w  których wierni 
reagują co chwilę burzliwymi 

owacjami na popisy oratorskie 
kaznodziei. W  polskich 

kościołach raczej to się nie 
przyjmie, ale można tym 

urządzeniem świetnie „podkręcić” 
atmosferę zabawy na różnych 

imprezach grupowych – 
w  szkole, na scenie, itp.

Applause meter rozbawiał wszystkich uczestników zlotu Forum BudujemyDom.pl

Rysunek 1. Schemat blokowo-funkcjonalny Applause metr’u

Przykładem świetnej zabawy z  Ap-
plause metrem w  roli głównej może być 
żartobliwy wykład na zlocie Forum Bu-
dujemy Dom, do obejrzenia na YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=DnP-
ghU1_zWA lub posłużyć się należy wy-
szukiwarką na portalu YouTube, w  któ-
rej trzeba wpisać „Konferencja Aktywu 
2011”). Potężne gabaryty wskaźnika (ok. 
1  m×1  m), wielka strzałka wskazująca 
natężenie oklasków, jak też nazwa urzą-
dzenia (Miernik zachwytu grupowego), do-
brze usposabiają publiczność do zabawy. 
OK, ale najpierw trzeba to urządzenie wy-
konać, a to całkiem niezły kawałek frajdy 
dla elektronika. Wszystkie szczegóły pro-
jektu, t.j. schemat ideowy i  montażowy 
opublikujemy w  następnym, wrześnio-

wym wydaniu EP. Teraz wyjaśnimy tylko 
ogólne zasady działania tego urządzenia, 
które ilustruje schemat blokowy na ry-
sunku 1.

Sygnał z  mikrofonu trafia do przed-
wzmacniacza. Przedwzmacniacz ma dwa 
podzakresy wzmocnienia – 1× i  10×, 
i pozwala na płynną regulację wzmocnie-
nia w każdym z nich. Wzmocniony sygnał 
jest podawany na wejście przetwornika 
A/D wbudowanego w mikrokontroler. Sy-
gnał ten jest próbkowany z  częstotliwo-
ścią 10 kHz, a w buforze jest zapamięty-
wana tylko wartość maksymalna. Wartość 
z  bufora jest odczytywana ok. 10 razy 
na sekundę, następnie jest odpowiednio 
przetwarzana i  dodawana do licznika 
punktów, a  bufor zostaje wyzerowany. 
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Stan licznika punktów jest stale przetwarzany na kąt wychylenia 
serwomechanizmu poruszającego wielką strzałką. Taki sposób 
działania sprawia, że szybkość narastania punktów, czyli szyb-
kość wychylania się wskazówki zależy od natężenia dźwięku.

Panel sterujący ma przyciski Start, Stop, przełącznik wyboru 
czasu pomiaru oklasków – 10  s/20  s, przełącznik wzmocnienia 
1×/10× i pokrętło regulacji wzmocnienia.

Na wyświetlaczu w  górnej linii jest prezentowana malejąca 
wartość czasu i aktualna suma punktów, a w dolnej linii w po-
staci poziomego barografu jest przedstawiony poziom sygnału 
z mikrofonu.

Tablica zawiera serwomechanizm ze wskazówką i  10 diod 
LED obrazujących upływ czasu. Serwomechanizm jest sterowany 
bezpośrednio z  mikrokontrolera, natomiast diody są sterowane 
za pośrednictwem dwóch rejestrów przesuwających typu 74164, 
połączonych w szereg.


