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GNALIZATOR POCZĄTKU I KOŃCA NADAWANIA
zysztof Górski
dy radioamator, krótkofalowiec , CB-sta  w którym ś momencie
jej kariery krótkofalarskiej, stwierdzi jak bardzo przydaje
 sygnalizacja pocz ątku lub ko ńca nadawania. Obecnie w
dlu jest wiele mikrofonów z podobnymi układami a cena ich
zawsze jest najni ższa. Zaprezentowany układ jest układem
dzo tanim który mo żna wykona ć przy niewielkim nakładzie
nsowym i do ść krótkim czasie. Szczególnie nadaje si ę do
onania przez młodych krótkofalowców. Prosta i przejrzysta
strukcja oparta na nie śmiertelnej 555 daje gwarancje że
d zadziała bez specjalnej regulacji co jest nie bez
czenia na pocz ątku kariery elektronika amatora. Dosy ć du że
miary płytki drukowanej maj ą wady i zalety. Wad ą  jest to
ma do ść du że wymiary jak na tego typu konstrukcj ę a zalet ą
liwo ść łatwego monta żu poszczególnych elementów na płytce

kowanej. Przy konstruowaniu urz ądzenia zało żyłem że układ
inien generowa ć krótki sygnał akustyczny zaraz po wej ściu

w nadawanie oraz przed wyj ściem z nadawania. Dodatkowo
inien by ć tak skonstruowany aby po nie wielkich przeróbkach
na było by zastosowa ć do ró żnego typów rtlf. Powinien
nie ż posiada ć mikrofon ze wzmacniaczem m.cz. Według tych
żeń powstał układ który mo żemy podzieli ć na nast ępuj ące

i ( rys1 ).
generator monostabilny ( układ wyzwalania )
generator akustyczny ( astabilny )
wzmacniacz m.cz. ( mikrofonowy )
układ przeł ączaj ący
zasilanie
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 wyzwalania zbudowany jest na jednej połówce układu US1A
6 elementem steruj ącym jest przeł ącznik dwu pozycyjny P1.
niem układu jest generowanie krótkiego impulsu przy
ączaniu styków przeł ącznika P1. Na drugiej cz ęści układu

 NE556 zbudowany jest generator akustyczny z którego
ał jest kierowany poprzez potencjometr POT1 47k Ω do
cia mikrofonowego radiotelefonu. Zamiast układu NE556
a u żyć dwóch układów typu NE555 odpowiednio przy tym
abiaj ąc płytk ę drukowan ą.
acniacz mikrofonowy jest to standardowa aplikacja
acniacza m.cz. opartego na układzie scalonym US2 typu KA386
86). Układ przeł ączaj ący zawiera przeka źnik PK1
ciostykowy typu RKE6 który zał ącza si ę podczas działania
u wyzwalania. Zasilacz z układem US3 dostarcza
ędnych napi ęć, +10V dla układu NE556 i KA386, +12V do

nia cewki przeka źnika układu przeł ączaj ącego.
wa układu:
 w sygnalizatorze układ scalony US1 typu NE556 zawiera

identyczne timery b ędące odpowiednikami układu NE555,
„dwa w jednym”. Pierwsza połówka  układu US1A pracuje
generator monostabilny druga jako astabilny ( generator
). S ą to podstawowe układy pracy „pi ęć pi ątki”.
owadzenie pin 6 TRIG pierwszej połówki układu jest
ączone do środka  przeł ącznika dwupozycyjnego P1.
stałe ko ńcówki przeł ącznika podł ączone s ą do masy układy
ez kondensatory C3,C4 o pojemno ści około 1 µF zbocznikowane
torem (R1,R2)o warto ści 300k Ω. Dodatkowo ze styku
ącznika P1 w pozycji NADAWANIE  wyprowadzona jest dioda

N4148 podł ączona do bazy tranzystora T1 BD135 steruj ącego



prac ą przeka źnika PK1. Ko ńcówka pin 5 wyj ście OUT gen
monostabilnego poł ączone jest z wej ściem pin 10 RESET
generatora astabilnego. Wej ście to poł ączone jest równie ż z
baz ą tranzystora T1 BD135 poprzez diod ę D4 1N4148. Wyj ście
generatora astabilnego (m.cz) pin 9 OUT wyprowadzone jest na
potencjometr POT1 47k Ω ustalaj ący poziom wyj ściowy sygnału
m.cz. Wyj ście jak i wej ście wzmacniacza zaopatrzone jest w
potencjometry POT2 i POT3 o warto ści 47k Ω. Ma to zasadnicze
znaczenie przy regulowaniu urz ądzenia i uruchamianiu z
radiotelefonem. Realizacj ę  poł ączenia układu sygnalizatora z
radiotelefonem realizujemy poprzez zł ącze o dziesi ęciu
wyprowadzeniach. Na te zł ącze wyprowadzone s ą wszystkie styki
przeka źnika, wyj ście generatora akustycznego, wej ście do
wzmacniacza mikrofonowego oraz wyj ście z niego. Tak rozwi ązane
wyprowadzenia umo żliwiaj ą zastosowanie układu jako mikrofonu z
sygnalizacj ą pocz ątku i ko ńca nadawania do radiotelefonu
ró żnych typów. Urz ądzenie modelowe współdziałało z do ść
popularnym radiotelefonem FM315 przestrojonym na pasmo
dwumetrowe.
Działanie układu:  W chwil ę po wł ączeniu zasilania układ
przechodzi w nadawanie i generuje krótki sygnał akustyczny do
chwili naładowania si ę kondensatora C4 1 µF,  który jest
podł ączony poprzez styki przeł ącznika P1 i rezystor R5 do
plusa zasilania. W chwili ładowania si ę kondensatora na
wej ściu wyzwalaj ącym TRIG pierwszej połówki NE556 US1A obni ża
si ę napi ęcie gdy napi ęcie obni ży si ę do warto ści 1/3 napi ęcia
zasilania jest to impuls wyzwalaj ący. Podanie impulsu
wyzwalaj ącego na wej ście TRIG powoduje natychmiastowe
wł ączenie wewn ętrznego przerzutnika i powstanie na wyj ściu Q
układu US1A stanu wysokiego. Rozpoczyna si ę proces ładowania
kondensatora C6. Czas  ładowania okre ślony jest pojemno ści ą C6
i rezystancj ą R6. Mo żemy go łatwo obliczy ć z wzoru
Ts = 1,1xR6( Ω)xC6(F).
Ładowanie kondensatora C6 trwa a ż do osi ągni ęcia napi ęcia na
kondensatorze równego 2/3 napi ęcia zasilania. Wewn ętrzny
komparator  wył ącza przerzutnik, wyj ście układu ustawiane jest
w stanie niskim, kondensator C6 zostaje rozładowany poprzez
wewnętrzny  tranzystor. Układ jest w stanie oczekiwania na
nast ępny impuls wyzwalaj ący.
Podł ączenie elementów zewn ętrznych do drugiej połówki NE556
US1B jest typow ą aplikacj ą  działaj ącą  jako generator
astabilny ( multiwibrator). Przy tym rodzaju pracy kondensator
C8 4,7nF ładuje si ę poprzez rezystory R8 i R9 o warto ściach
100k Ω, przy osi ągni ęciu warto ści napi ęcia odpowiadaj ącemu 2/3
napi ęcia zasilania wewn ętrzny przerzutnik wył ącza si ę. Na
wyj ściu Q US1B pojawia si ę stan niski kondensator C8 zaczyna
si ę rozładowywa ć poprzez rezystor R9 a ż do osi ągni ęcia na C8
napi ęcia o warto ści 1/3 U zasilania. Nast ępnie wł ącza si ę
wewnętrzny przerzutnik na wyj ściu Q pojawia si ę stan wysoki.
Kondensator si ę ładuje do 2/3 U zasilania i tak w kółko. Taka
praca układu daje nam na wyj ściu ci ąg impulsów generowanych
tak długo dopóki na wej ściu reset R nie pojawi si ę stan niski.



Częstotliwo ść generatora astabilnego mo żemy obliczy ć według
wzoru f(Hz) = 1,49/(R8 + R9( Ω)) x C8(F).
Jak widzimy na schemacie ideowym ( rys 2)  generator
monostabilny steruje prac ą generatora astabilnego. W sytuacji
gdy przycisk P1 przeł ączymy w pozycj ę nadawanie, rozpoczyna
si ę wy żej opisany proces wyzwalania generatora monostabilnego,
jednocze śnie baza tranzystora T1 BD135 zostaje spolaryzowana
napi ęciem dodatnim, które pochodzi z dodatnio spolaryzowanego
rezystorem R5 3,9k Ω wej ścia  wyzwalaj ącego TRIG pin6 NE556. Ma
to na celu podtrzymanie pracy T1 a co za tym idzie pracy
nadajnika rtlf po zako ńczeniu działania gen monostabilnego i
wysłaniu sygnału akustycznego (pocz ątku rozmowy).
Wyjście generatora monostabilnego oprócz sterowania praca gen
astabilnego steruje dodatkowo równie ż prac ą tranzystora T1
poprzez diod ę D3 1N4148. Takie rozwi ązanie ma za zadanie w
chwili przeł ączenia przycisku P1 z pozycji nadawanie na odbiór
ponowne wprowadzenie w stan nadawania radiotelefonu i wysłanie
akustycznej informacji o zako ńczeniu rozmowy.
Podsumujmy, ka żde przej ście przeł ącznika z jednego poło żenia w
drugie powoduje zał ączenie nadajnika i wysłanie krótkiego
sygnału akustycznego b ędącego informacj ą o rozpocz ęciu lub
zako ńczeniu nadawania.
Jako wzmacniacz mikrofonowy został zastosowany ogólnie
dost ępny układ US2 KA386 (LM386).
Sygnał akustyczny z mikrofonu doprowadzony jest do na
wyprowadzenie pin 3 wzmacniacza US2 KA386 poprzez potencjometr
POT3 o warto ści 47 k Ω. Potencjometrem tym dokonujemy regulacji
poziomu sygnału wej ściowego.
Z wyprowadzenia pin 5 układu scalonego wzmocniony sygnał
skierowany jest  na 9 pin zł ącza JP1 poprzez kondensator C13 o
warto ści 100 µF i potencjometr POT2 47k ustalaj ący poziom
sygnału wyj ściowego. Mi ędzy ko ńcówkę 1 i 8 układu scalonego
wł ączony jest kondensator C10 10 µF którego zadaniem jest
ustalenie poziomu wzmocnienia napi ęciowego wzmacniacza. Przy
zastosowaniu kondensatora C10 o takiej pojemno ści według
danych katalogowych daje nam to maksymalne wzmocnienie
napi ęciowe układu tj. około 46dB.
Przy maksymalnym  wzmocnieniu konieczne jest zastosowanie
kondensatora odsprz ęgaj ącego zasilanie na wyprowadzeniu pin 7
tzw. BYPASS o warto ści około C11 100 µF.

Monta ż:  Szczegółowa mozaika ście żek płytki drukowanej wraz z
rozmieszczeniem elementów została przedstawiona na rys6. Jak
wida ć nie jest to skomplikowany wzór wi ęc nie powinno by ć
kłopotów z wykonaniem płytki. Równie ż monta ż elementów nie
powinien sprawia ć żadnych problemów. Układy scalone proponuje
umie ści ć w podstawkach. Uruchomienie układu polega na
odpowiednim wyregulowaniu poziomów sygnałów potencjometrami
POT1, POT2, POT3. Przed podł ączeniem układu suwaki
potencjometrów ustawiamy w pozycji środkowej nast ępnie
podł ączamy układ do radiotelefonu i metod ą na słuch regulujemy



odpowiednio układ tak aby jako ść sygnału transmitowana przez
nadajnik była odpowiednia.
Jak podł ączy ć układ do radiotelefonu?
Z podł ączeniem do radiotelefonu  nie powinni śmy mie ć wi ększych
problemów układ z powodzeniem był stosowany w radiotelefonie
CB jak i UKF typu FM315. Podł ączaj ąc układ do radiotelefonu
powinni śmy dysponowa ć opisem mikrotelefonu stosowanego w danym
typie radiotelefonu. Na podstawie tego opisu b ędziemy
odpowiednio konfigurowa ć poł ączenie pomi ędzy radiotelefonem a
naszym układem.
Na rysunkach mamy przedstawione najcz ęściej spotykane schematy
mikrotelefonów oraz sposób podł ączenia układu do rtlf. Na rys
3 przedstawiony jest sposób podł ączenia do radiotelefonu CB
MARK-2  ze wzgl ędu na to że radiotelefony wielu typów maj ą
identyczne  opisy gniazd mikrotelefonów ten opis mo żemy
stosowa ć równie ż do innych typów. Na rys4 mamy pokazany sposób
podł ączenia sygnalizatora do radiotelefonu z gniazdem 4 PIN,
natomiast rysunek 5 przedstawia współprac ę sygnalizatora z
radiotelefonem FM315.





Krzysztof Górski
krzysztof.gorski@ep.com.pl

Rys 1 Schemat blokowy
Rys 2 Schemat ideowy
Rys 3 Podł ączenie do radiotelefonu z gniazdem 5
Rys 4 Podł ączenie do radiotelefonu z gniazdem 4
Rys 5 Podł ączenie do radiotelefonu FM315
Rys 6 Płytka drukowana.

SPIS ELEMENTÓW

Spis elementów:

R1-300k Ω
R2-300k Ω
R3-820 Ω
R4-3,9k Ω
R5-3,9k Ω
R6-100k Ω
R7-15k Ω
R8-100k Ω
R9-100k Ω
R10-10 Ω

C1-1000 µF/25V
C2-220 µF/25V
C3-1 µF
C4-1 µF
C5-10nF
C6-22 µF
C7-10nF
C8-4,7nF
C9-220nF
C10-10 µF
C11-100 µF
C12-47nF
C12-10 µF

POT1-POT3 47k Ω
M1-mostek1A
P1-RKE6 Siemens
D1,D3,D4-1N4148
D2-LED
US1 NE556
US2 KA386
US3 7810
P1-przeł ącznik dwu
biegunowy


