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Sygnalizator początku
i końca nadawania
AVT−882

Prosta konstrukcja, oparta na
nieúmiertelnym timerze 555, daje
gwarancjÍ, øe uk³ad zadzia³a bez
specjalnych zabiegÛw, co nie jest
bez znaczenia na pocz¹tku kariery
elektronika amatora. DosyÊ duøe
rozmiary p³ytki drukowanej moøna
oceniaÊ jako jej wadÍ lub zaletÍ.
Wad¹ jest to, øe ma spore wymia-
ry jak na tego typu uk³ad, a†zalet¹
jest moøliwoúÊ ³atwego montaøu
poszczegÛlnych elementÛw na p³yt-
ce drukowanej. Przy konstruowa-
niu urz¹dzenia za³oøy³em, øe uk³ad
powinien generowaÊ krÛtki sygna³
akustyczny zaraz po wejúciu radio-
telefonu w†tryb nadawania oraz
tuø przed wyjúciem z†nadawania.
Dodatkowo powinien byÊ tak skon-
struowany, aby po niewielkich
przerÛbkach moøna go by³o zasto-
sowaÊ do rÛønych typÛw radiote-
lefonÛw. Powinien rÛwnieø posia-
daÊ mikrofon ze wzmacniaczem
m.cz.

Opis uk³adu
UwzglÍdniaj¹c przedstawione

za³oøenia opracowano uk³ad, ktÛ-
ry moøna podzieliÊ na nastÍpu-
j¹ce bloki (rys. 1):
- generator monostabilny (uk³ad
wyzwalania),

- generator akustyczny (astabilny),
- wzmacniacz m.cz. (mikrofono-
wy),

- uk³ad prze³¹czaj¹cy,
- zasilacz.
Schemat elektryczny propono-

wanego uk³adu sygnalizatora znaj-
duje siÍ na rys. 2. Uk³ad wyzwa-
lania zbudowany jest na jednej
po³Ûwce uk³adu US1A, a elemen-
tem steruj¹cym jest prze³¹cznik
dwupozycyjny P1. Zadaniem uk³a-
du jest generowanie krÛtkiego im-
pulsu przy prze³¹czaniu stykÛw
prze³¹cznika P1. Na drugiej czÍúci
uk³adu US1B zbudowany jest ge-
nerator akustyczny, z†ktÛrego syg-
na³ jest kierowany poprzez poten-
cjometr POT1 do wejúcia mikro-
fonowego radiotelefonu. Zamiast
uk³adu NE556 moøna uøyÊ dwÛch
uk³adÛw typu NE555, przerabiaj¹c
odpowiednio p³ytkÍ obwodu dru-
kowanego.
Wzmacniaczem mikrofonowym

jest standardowy uk³ad aplikacyj-
ny wzmacniacza scalonego m.cz.,
tj. uk³adu scalonego (US2) typu
KA386 (LM386). Uk³ad prze³¹cza-
j¹cy zawiera przekaünik PK1 szeú-
ciostykowy typu RKE6, ktÛry za-
³¹cza siÍ podczas dzia³ania uk³a-
du wyzwalania. Zasilacz z†uk³a-
dem US3 dostarcza niezbÍdnych
napiÍÊ: +10V dla uk³adu NE556

Kaødy radioamator,
krÛtkofalowiec czy
CB-sta, w†ktÛrymú

momencie swojej kariery
krÛtkofalarskiej stwierdzi,

øe w†praktyce bardzo
jest przydatna akustyczna
sygnalizacja pocz¹tku lub
koÒca nadawania. Obecnie

w†handlu jest wiele
mikrofonÛw z†wbudowanymi

takimi uk³adami, ale ich
cena nie zawsze jest do

przyjÍcia. Prezentowany uk³ad
jest bardzo tani i moøna go
wykonaÊ w†bardzo krÛtkim

czasie. Nadaje siÍ szczegÛlnie
do wykonania przez m³odych

krÛtkofalowcÛw.
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do³¹czenie wyprowadzeÒ umoøli-
wia zastosowanie uk³adu jako
mikrofonu z†sygnalizacj¹ pocz¹tku
i†koÒca nadawania do radiotelefo-
nu rÛønych typÛw. Urz¹dzenie
modelowe wspÛ³dzia³a³o z†doúÊ
popula rnym radio te le fonem
FM315 przestrojonym na pasmo
dwumetrowe.
W†chwilÍ po w³¹czeniu zasila-

nia uk³ad przechodzi w†tryb na-
dawania i†generuje krÛtki sygna³
akustyczny do chwili na³adowa-
nia siÍ kondensatora C4, ktÛry
jest pod³¹czony poprzez styki
prze³¹cznika P1 i†rezystor R5 do
plusa zasilania. Podczas ³adowa-
nia siÍ kondensatora na wejúciu
wyzwalaj¹cym TRIG pierwszej po-
³Ûwki US1A jest obniøone napiÍ-
cie. Gdy napiÍcie to ma wartoúÊ
poniøej 1/3 napiÍcia zasilania,
jest to impuls wyzwalaj¹cy. Po-
danie impulsu wyzwalaj¹cego na
wejúcie TRIG powoduje natych-
miastowe w³¹czenie wewnÍtrzne-
go przerzutnika i†powstanie na
wyjúciu Q†uk³adu US1A stanu
wysokiego. Rozpoczyna siÍ proces
³adowania kondensatora C6. Czas
³adowania okreúlony jest wartoúci¹

i†KA386 oraz +12V do zasilania
cewki przekaünika uk³adu prze³¹-
czaj¹cego.
Zastosowany w†sygnalizatorze

uk³ad scalony US1 typu NE556
zawiera dwa identyczne timery
bÍd¹ce odpowiednikami uk³adu
NE555. Pierwsza po³Ûwka uk³adu
US1A pracuje jako generator mo-
nostabilny, druga jako astabilny
(generator m.cz.). S¹ to podstawo-
we konfiguracje uk³adu 555. Wy-
prowadzenie 6 (TRIG) pierwszej
po³Ûwki uk³adu jest pod³¹czone
do úrodka prze³¹cznika dwupozy-
cyjnego P1. Pozosta³e koÒcÛwki
prze³¹cznika pod³¹czone s¹ do
masy uk³adu poprzez kondensato-
ry C3, C4 o†pojemnoúci oko³o
1µF, zbocznikowane rezystorami
(R1, R2) o wartoúci 300kΩ. Do-
datkowo, do styku prze³¹cznika
P1 w†pozycji NADAWANIE do³¹-
czona jest dioda D4 pod³¹czona

do bazy tranzystora
T1 steruj¹cego prac¹
przekaünika PK1.
KoÒcÛwka 14 (wyj-
úcie - OUT - gene-
ratora monostabilne-
go) jest po³¹czona
z†wejúciem 10 (RE-
SET) generatora asta-
bilnego. Wejúcie to
po³¹czone jest rÛw-
nieø z†baz¹ tranzys-
tora T1 poprzez dio-
dÍ D3. Wyjúcie gene-
ratora astabilnego

m.cz. (pin 9, OUT) jest po³¹czone
z potencjometrem POT1, ustalaj¹-
cym poziom wyjúciowy sygna³u
m.cz. Wyjúcie i†wejúcie wzmac-
niacza jest zaopatrzone w†poten-
cjometry POT2 i†POT3. Ma to
zasadnicze znaczenie przy regulo-
waniu urz¹dzenia i†uruchamianiu
z†radiotelefonem. Po³¹czenie uk³a-
du sygnalizatora z†radiotelefonem
realizujemy poprzez z³¹cze JP1.
Na to z³¹cze wyprowadzone s¹
wszystkie styki przekaünika, wyj-
úcie generatora akustycznego, wej-
úcie do wzmacniacza mikrofono-
wego oraz wyjúcie z†niego. Takie

Rys. 1. Schemat blokowy.

Rys. 2. Schemat elektryczny sygnalizatora.
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pojemnoúci C6 i†rezystancji R6.
Moøemy go ³atwo obliczyÊ ze
wzoru T[s] = 1,1xR6[Ω]xC6[F].
£adowanie kondensatora C6

trwa aø do osi¹gniÍcia na konden-
satorze napiÍcia rÛwnego 2/3 na-
piÍcia zasilania. WewnÍtrzny kom-
parator wy³¹cza przerzutnik, wyj-
úcie uk³adu ustawiane jest w†stan
niski i kondensator C6 zostaje
roz³adowany poprzez wewnÍtrzny
tranzystor. Uk³ad jest w†stanie
oczekiwania na nastÍpny impuls
wyzwalaj¹cy.
Odpowiednie pod³¹czenie ele-

mentÛw zewnÍtrznych R8, R9 i

C8 do drugiej po³Ûwki NE556
US1B powoduje, øe dzia³a ona
jako generator astabilny (multi-
wibrator astabilny). Przy tym ro-
dzaju pracy kondensator C8 ³adu-
je siÍ poprzez rezystory R8 i†R9.
Po osi¹gniÍciu wartoúci napiÍcia,
odpowiadaj¹cej 2/3 napiÍcia zasi-
lania, wewnÍtrzny przerzutnik wy-
³¹cza siÍ. Na wyjúciu Q†US1B
pojawia siÍ stan niski i konden-
sator C8 zaczyna siÍ roz³adowy-
waÊ poprzez rezystor R9 aø do
osi¹gniÍcia na C8 napiÍcia o†war-
toúci 1/3 napiÍcia zasilania. Na-
stÍpnie w³¹cza siÍ wewnÍtrzny

przerzutnik, a na wyjúciu Q†po-
jawia siÍ stan wysoki. Kondensa-
tor ³aduje siÍ do wartoúci 2/3
napiÍcia zasilania i†tak w†kÛ³ko.
Taka praca uk³adu daje na wyj-
úciu ci¹g impulsÛw generowanych
tak d³ugo, dopÛki na wejúciu
zeruj¹cym R†nie pojawi siÍ stan
niski. CzÍstotliwoúÊ generatora as-
tabilnego moøemy obliczyÊ ze
wzoru:
f[Hz]=1,49/(R8+R9[Ω])xC8[F].
Jak widzimy na schemacie

elektrycznym, generator monosta-
bilny steruje prac¹ generatora as-
tabilnego. W†sytuacji, gdy przy-
cisk P1 prze³¹czymy w†pozycjÍ
nadawanie, rozpoczyna siÍ wyøej
opisany proces wyzwalania gene-
ratora monostabilnego, jednoczeú-
nie baza tranzystora T1 BD135
zostaje spolaryzowana napiÍciem
dodatnim, ktÛre pochodzi z†do-
datnio spolaryzowanego rezysto-
rem R5 wejúcia wyzwalaj¹cego
TRIG (pin 6) uk³adu NE556. Ma
to na celu podtrzymanie pracy
T1, a†co za tym idzie pracy
nadajnika radiotelefonu po zakoÒ-
czeniu dzia³ania generatora mono-
stabilnego i†wys³aniu sygna³u
akustycznego.
Wyjúcie generatora monostabil-

nego oprÛcz sterowania prac¹ ge-
neratora astabilnego steruje dodat-
kowo rÛwnieø prac¹ tranzystora
T1 poprzez diodÍ D3. Powoduje
to, øe w†chwili prze³¹czenia przy-
cisku P1 z†pozycji nadawanie na
odbiÛr moøliwe jest ponowne

Rys. 4. Podłączenie do
radiotelefonu z gniazdem 5.

Rys. 5. Podłączenie do
radiotelefonu z gniazdem 4.

Rys. 6. Podłączenie do
radiotelefonu FM315.

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
POT1..POT3: 47kΩ
R1, R2: 300kΩ
R3: 820Ω
R4, R5: 3,9kΩ
R6, R8, R9: 100kΩ
R7: 15kΩ
R10: 10Ω
Kondensatory
C1: 1000µF/25V
C2: 220µF/25V
C3, C4: 1µF
C5, C7: 10nF
C6: 22µF
C8: 4,7nF
C9: 220nF
C10: 2,2µF
C11: 100µF
C12: 47nF
C13: 10µF
Półprzewodniki
D1, D3, D4: 1N4148
D2: LED
M1: mostek1A
US1: NE556
US2: KA386
US3: 7810
Różne
P1: RKE6 Siemens
PK1: przełącznik 2−biegunowy

wprowadzenie radiotelefonu
w†stan nadawania i†wys³anie akus-
tycznej informacji o†zakoÒczeniu
rozmowy.
Podsumujmy: kaøde przejúcie

prze³¹cznika z†jednego po³oøenia
w†drugie powoduje za³¹czenie na-
dajnika i†wys³anie krÛtkiego syg-
na³u akustycznego bÍd¹cego infor-
macj¹ o†rozpoczÍciu lub zakoÒ-
czeniu nadawania.
Jako wzmacniacz mikrofonowy

zosta³ zastosowany ogÛlnie dostÍp-
ny uk³ad US2 KA386 (LM386).
Sygna³ akustyczny z†mikrofonu do-
prowadzony jest do wyprowadze-
nia 3 wzmacniacza US2 poprzez
potencjometr POT3. Potencjomet-
rem tym dokonujemy regulacji
poziomu sygna³u wejúciowego.
Z†wyprowadzenia 5†uk³adu sca-

lonego US2 wzmocniony sygna³
skierowany jest na 9†pin z³¹cza
JP1 poprzez kondensator C13 i†po-
tencjometr POT2 ustalaj¹cy po-
ziom sygna³u wyjúciowego. MiÍ-
dzy koÒcÛwkÍ 1†i†8†uk³adu scalo-
nego w³¹czony jest kondensator
C10, ktÛrego zadaniem jest usta-
lenie poziomu wzmocnienia na-
piÍciowego wzmacniacza.
Przy maksymalnym wzmocnie-

niu konieczne jest zastosowanie
kondensatora odsprzÍgaj¹cego za-
silanie na wyprowadzeniu pin 7
tzw. BYPASS (C11) o†wartoúci
oko³o 100µF.

Montaø
Mozaika úcieøek p³ytki druko-

wanej znajduje siÍ na wk³adce
wewn¹trz numeru, a†rozmieszcze-
nie elementÛw jest widoczne na
rys. 3. Jak widaÊ, nie jest to
skomplikowany wzÛr, wiÍc nie
powinno byÊ k³opotÛw z†wykona-

niem p³ytki. RÛwnieø montaø ele-
mentÛw nie powinien sprawiaÊ
øadnych problemÛw. Uk³ady sca-
lone proponujÍ umieúciÊ w†pod-
stawkach. Uruchomienie uk³adu
polega na odpowiednim wyregu-
lowaniu poziomÛw sygna³Ûw po-
tencjometrami POT1, POT2, POT3.
Przed pod³¹czeniem uk³adu suwa-
ki potencjometrÛw ustawiamy
w†pozycji úrodkowej, nastÍpnie
pod³¹czamy uk³ad do radiotelefo-
nu i†metod¹ na s³uch regulujemy
odpowiednio tak, aby jakoúÊ syg-
na³u transmitowana przez nadaj-
nik by³a odpowiednia.

Pod³¹czenie sygnalizatora
do radiotelefonu
Z†pod³¹czeniem do radiotelefo-

nu nie powinniúmy mieÊ wiÍk-
szych problemÛw. Uk³ad z†powo-
dzeniem by³ stosowany w†radio-
telefonie CB, jak i†UKF typu
FM315. Pod³¹czaj¹c uk³ad do ra-
diotelefonu powinniúmy dyspono-
waÊ opisem mikrotelefonu stoso-
wanego w†danym typie radiotele-
fonu. Na podstawie tego opisu
bÍdziemy odpowiednio konfiguro-
waÊ po³¹czenie pomiÍdzy radio-
telefonem a†naszym uk³adem.
Na rys. 4..6 mamy przedstawio-

ne najczÍúciej spotykane schematy
mikrotelefonÛw oraz sposÛb pod-
³¹czenia uk³adu do radiotelefonÛw.
Na rys. 4†przedstawiony jest

sposÛb pod³¹czenia do radiotele-
fonu CB MARK-2. Ze wzglÍdu na
to, øe radiotelefony wielu typÛw
maj¹ identyczne opisy gniazd mik-
rotelefonÛw ten opis moøemy sto-
sowaÊ rÛwnieø do innych typÛw.
Na rys. 5†przedstawiono spo-

sÛb pod³¹czenia sygnalizatora do
radiotelefonu z†gniazdem 4†PIN,

natomiast rys. 6†przedstawia
wspÛ³pracÍ sygnalizatora z†radio-
telefonem FM315.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu PCB.


