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Cel zbudowania sygnali-
zatora optyczno - radiowego
by³ jasno okreúlony: uk³ad de-
dykowany by³ modelarzom
buduj¹cym modele rakiet
i†mia³ s³uøyÊ u³atwieniu od-
najdywania modeli, ktÛre po
udanym locie wyl¹dowa³y na
spadochronie w†krzakach lub
innym ìmaskuj¹cymî je tere-
nie. Pierwotne zastosowanie
uk³adu nie wyklucza jednak
uøycia go w†innych sytua-
cjach, kiedy potrzebna bÍdzie
sygnalizacja optyczna za po-
moc¹ jasno b³yskaj¹cej diody
LED i†jednoczesne przekaza-
nie informacji radiowej
o†dzia³aniu lub braku dzia³a-
nia jakiegoú urz¹dzenia.

Jak przysta³o na minipro-
jekt, uk³ad jest wrÍcz dzie-
cinnie prosty i†po zbudowa-
niu wymaga jedynie ³atwego
dostrojenia do wymaganej
czÍstotliwoúci radiowej leø¹-
cej na zakresie UKF. Sygna-
lizator moøe wspÛ³pracowaÊ
z†dowolnym odbiornikiem
z†tym zakresem (czyli z kaø-
dym wspÛ³czeúnie produko-
wanym odbiornikiem radio-
wym), ewentualnie wyposa-
øonym w†antenÍ kierunkow¹.

Opis dzia³ania
uk³adu

Schemat elekt-
ryczny sygnalizato-
ra pokazano na rys.
1. G³Ûwnym elemen-
tem uk³adu jest nie-
zwykle interesuj¹cy
uk³ad scalony - LM3909.

Nie pora tu i†nie miej-
sce na szczegÛ³owe omawia-
nia tej ciekawej kostki. Wy-
starczy tylko wspomnieÊ, øe
LM3909 zosta³ zaprojektowa-
ny specjalnie do zasilania mi-
gaj¹cych diod LED ze ürÛd³a
o†napiÍciu 1,15..6VDC. Ponie-
waø napiÍcie przewodzenia
diod LED wynosi od 1,5 do
kilku woltÛw, uk³ad LM3909
wyposaøony zosta³ w†wewnÍt-
rzn¹ przetwornicÍ podwy-
øszaj¹c¹ napiÍcie pobierane ze
ürÛd³a zasilania, ktÛrym naj-
czÍúciej jest bateria 1,5V.
SprawnoúÊ uk³adu jest bardzo
wysoka i†jeøeli wierzyÊ infor-
macjom podanym przez pro-
ducenta (National Semicon-
ductors), LM3909 zasilany
z†pojedynczej baterii R6 moøe
pracowaÊ przez ponad rok, aø
do kompletnego wyczerpania
ürÛd³a zasilania.

W†naszym uk³adzie
LM3909 pracuje w†typowej
aplikacji fabrycznej z†jednym
wyj¹tkiem: niezaleønie od
diody LED uk³ad zasila do³¹-
czony do niej rÛwnolegle
prosty nadajnik radiowy, zbu-
dowany z†wykorzystaniem
tranzystora T1. CzÍstotliwoúÊ
pracy tego nadajnika okreúlo-
na jest wartoúci¹ indukcyj-
noúci L1 i†pojemnoúci C3.
Trymer C3 umoøliwia dostro-
jenie nadajnika do czÍstotli-
woúci leø¹cej pomiÍdzy czÍs-
totliwoúciami komercyjnych
nadajnikÛw radiowych pracu-
j¹cych na zakresie UKF.

Fala noúna generowana
przez nadajnik nie jest mo-
dulowana (a†w³aúciwie mo-
dulowana jest nietypowo:
sygna³em o†czÍstotliwoúci ok.
1Hz). Nie przeszkadza to jed-
nak w†lokalizacji nadajnika,
poniewaø w†odbiorniku do-
strojonym do odpowiedniej
czÍstotliwoúci s³yszalne bÍd¹
charakterystyczne ìpukniÍ-

Sygnalizator optyczno−radiowy
Uk³ad, z†ktÛrego

opisem zapoznamy siÍ
za chwilÍ, zbudowany
jest z†wykorzystaniem

jednego 8-koÒcÛwkowego
uk³adu scalonego,
jednego tranzystora
i†kilku elementÛw

dyskretnych.
c i a î

ú w i a d c z ¹ c e
o†odebraniu noúnej.

Uk³ad powinien byÊ zasi-
lany z†baterii lub akumula-
torka o†napiÍciu 1,5V (1,2V).
Typ baterii zaleøy wy³¹cznie
od zastosowania uk³adu: przy
montowaniu urz¹dzenia
w†modelach rakiet naleøy,
oczywiúcie, stosowaÊ baterie
o†jak najmniejszym ciÍøarze.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie
jednostronnym, a†widok mo-
zaiki úcieøek znajdziecie na
wk³adce wewn¹trz numeru.

Montaø urz¹dzenia wyko-
nujemy w†typowy sposÛb,
a†komentarza wymaga jedynie
wykonanie cewki L1. CewkÍ
tÍ nawijamy drutem izolowa-
nym emali¹ lub cienk¹ sreb-
rzank¹ na wzorcu o†úrednicy
ok. 4mm. Liczba zwojÛw po-
winna wynosiÊ ok. 8..12. Na-
winiÍt¹ cewkÍ wlutowujemy
w†p³ytkÍ, do ktÛrej naleøy
jeszcze do³¹czyÊ antenÍ: odci-
nek przewodu o†d³ugoúci kil-
ku..kilkunastu centymetrÛw.

Zmontowany uk³ad nale-
øy dostroiÊ do ìwolnego miej-
scaî w†paúmie UKF, zwaøa-
j¹c aby jego dzia³anie nie za-
k³Ûca³o odbioru komercyj-
nych stacji radiowych.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.plRys. 1.

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/10V
C2: 10nF
C3: trymer 60pF
C4: 5pF
Półprzewodniki
D1: LED
IC1: LM3909
T1: BF199
Różne
L1: 8..12 zwojów φ4mm na
rdzeniu powietrznym

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1239.

Podstawowe parametry elektryczne układu LM3909
Parametr .......................................................................................... Wartość
Napięcie zasilania ....................................................................... 1,15..6VDC
Średni prąd zasilania ....................................................................... 0,55mA
Częstotliwość błysków diody LED (C=300µF) ........................................ 1Hz
Maksymalny chwilowy prąd diody LED (C=300µF) ............................. 45mA
Szerokość impulsu (czas świecenia diody) ........................................... 5ms
Zakres temperatury roboczej ....................................................... −25..+70OC


