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Budowa
interkomu

Interkom umieúci³em
w†obudowie plastykowej
z†dwoma uchwytami. Na
obudowie znajduj¹ siÍ dwa
gniazda typu duøy jack do
pod³¹czenia zestawÛw mik-
rofonowo - s³uchawkowych
kierowcy i†pasaøera. Znajdu-
j¹ siÍ tam rÛwnieø wy³¹cznik
zasilania i†wy³¹cznik uk³adu
VOXa. Z†obudowy wyprowa-
dzone s¹ nastÍpuj¹ce prze-
wody:
- przewÛd zasilaj¹cy z†bez-
piecznikiem;

- przewÛd ekranowany
z†wtyczk¹ do gniazda do-
datkowego wyjúcia g³oúni-
ka radia CB (wtyczka jack
mono);

- przewÛd p³aski szeúcioøy-
³owy do gniazda mikrofo-
nowego radia CB (bez
wtyczki - naleøy j¹ dobraÊ
zaleønie od typu radiote-
lefonu).
Uk³ad sk³ada siÍ z†na-

stÍpuj¹cych zasadniczych
blokÛw (rys. 1):

- zasilacza;
- uk³adu VOX (sterowanie
radiotelefonem);

- toru rozmÛwnego kierow-
cy;

- toru rozmÛwnego pasaøe-
ra.
DostÍpne s¹ dwa tryby

pracy interkomu:
- rozmowa miÍdzy kierow-
c¹ a†pasaøerem;

- rozmowa kierowcy przez
radiotelefon i†z†pasaøe-
rem.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny in-

terkomu przedstawiono na
rys. 2. Sygna³ z†mikrofonu
umieszczonego w†kasku kie-
rowcy jest doprowadzony do
wzmacniacza toru rozmÛw-
nego. Mikrofon w†kasku jest
po³¹czony za pomoc¹ prze-
wodu z†t¹ czÍúci¹ interko-
mu. Sygna³ z†mikrofonu kie-
rowcy jest wzmacniany we
wzmacniaczu zbudowanym
na uk³adzie LM386 (US2).
Poziom sygna³u wejúciowego
we wzmacniaczu US2 regu-
luje siÍ za pomoc¹ potencjo-
metru POT2 o†rezystancji
10kΩ. Wzmocniony sygna³
jest skierowany do s³ucha-
wek zestawu rozmÛwnego
pasaøera.

Sygna³ z†zestawu mikro-
fonowo - s³uchawkowego
pasaøera jest wzmacniany
we wzmacniaczu zbudowa-
nym rÛwnieø na uk³adzie
LM386 (US3) . Wyjúc ie

wzmacniacza jest po³¹czo-
ne ze s³uchawkami w†kas-
ku kierowcy. Identycznie
jak w†US2, poziom sygna³u
wejúciowego reguluje siÍ za
pomoc¹ potenc jomet ru
POT3 o†rezystancji 10kΩ.
Takie po³¹czenie dwÛch od-
dzielnych wzmacniaczy po-
zwala na realizacjÍ rozmo-
wy dupleksowej pomiÍdzy
pasaøerem a†kierowc¹ mo-
tocykla.

Do sterowania prac¹ ra-
diotelefonu w†czasie jazdy
s³uøy uk³ad VOX. Wykona-
ny jest przy uøyciu rÛwnieø
uk³adu scalonego LM386
(US1). Uk³ad VOX jest ste-
rowany sygna³em pocho-
dz¹cym z†mikrofonu kie-
rowcy . Sygna ³ ten po
wzmocnieniu w†US1 jest
doprowadzone do zasadni-
czej czÍúci VOX-a oraz po-
przez styki przekaünika P1
do wejúcia mikrofonowego
radiotelefonu.

Przekaünik P1 jest prze-
kaünikiem o†szeúciu sprÍøy-
nach stykowych. Przy jego
pomocy moøemy dostoso-
waÊ interkom do sterowania
radiotelefonami rÛønych ty-
pÛw (rys. 3). Czu³oúÊ za-
dzia³ania VOX-a jest regu-
lowana przy pomocy poten-
cjometru POT1 o†rezystancji
10kΩ. OpÛünienie uk³adu
VOX realizuje siÍ przy za-
stosowaniu kondensatora
C6, ktÛry jest w³¹czony rÛw-
nolegle z†cewk¹ przekaüni-
ka P1. Im wiÍksza pojem-
noúÊ kondensatora C6, tym
wiÍksza jest zw³oka przy
przyci¹ganiu i†zwalnianiu
czÍúci ruchomej (kotwicy)
przekaünika P1. WartoúÊ po-
jemnoúci kondensatora C6
dobra³em eksperymentalnie.
W†uk³adzie modelowym C6
wynosi 470µF.

Ze wzglÍdu na wymiary
obudowy uøytej do budowy
interkomu, przekaünik P1
zosta³ zamontowany na
p³ytce drukowanej w†pozy-
cji leø¹cej.

Elementami uk³adu wy-
konawczego VOX s¹ tranzys-
tory T1 (BC107) i†T2 (BD135),

Interkom do motocykla

Projekt

054
Zaprojektowanie uk³adu
u³atwiaj¹cego kontakt
kierowcy motocykla

z†pasaøerem oraz ze
úwiatem poprzez

radiotelefon CB by³o
spowodowane proúbami

znajomych
ìmotoromaniakÛwî.
Naleøa³o zbudowaÊ

uk³ad prosty w†obs³udze
i†tani. Pomys³ by³ úwietny,
trudno bowiem wyobraziÊ

sobie rozmowÍ
z†pasaøerem podczas

jazdy na motocyklu. A†juø
nie wyobraøam sobie

bezpiecznego prowadzenia
motocykla podczas

rozmowy przez radio CB
lub jakikolwiek inny
radiotelefon. Prostym
rozwi¹zaniem tego

problemu jest zastosowanie
prezentowanego uk³adu.

Rys. 1.



86

P R O J E K T Y   C Z Y T E L N I K Ó W

Elektronika Praktyczna 2/98Elektronika Praktyczna 11/98

tworz¹ce uk³ad Darlingtona
steruj¹cy prac¹ przekaünika
P1. Zasilanie uk³adu moto-
rinterkomu jest realizowane
z†instalacji elektrycznej mo-
toru 12V lub z†oddzielnego
akumulatora. Uk³ad moøe
byÊ zasilany z†tej samej ba-
terii co radiotelefon. PobÛr
pr¹du w†czasie rozmowy kie-
rowca - pasaøer (przy
napiÍciu 12V) wynosi 25mA.
W†czasie rozmowy przez ra-
diotelefon pobÛr pr¹du siÍ
zwiÍksza, ze wzglÍdu na ko-
niecznoúÊ zasilania przekaü-
nika P1 i†wynosi 45mA. Pod-
czas jazdy motocyklem, kie-
dy nie rozmawiamy przez ra-
diotelefon, moøemy wy³¹czyÊ
czÍúÊ wykonawcz¹ uk³adu
VOX wy³¹cznikiem W2. Od-
cina on zasilanie cewki prze-
kaünika P1. Tor rozmÛwny
kierowcy, tor rozmÛwny pa-
saøera oraz wzmacniacz
wstÍpny uk³adu VOX s¹ za-
silane napiÍciem 10V po-
przez stabilizator scalony
US4 7810. Uk³ad wykonaw-
czy VOX-a jest bezpoúrednio
zasilany napiÍciem 12V.

W†celu zabezpieczenia
motor interkomu przed
ewentualnym odwrotnym
do³¹czeniem zasilania, za-
stosowano diodÍ D3. Jest ona
w³¹czona miÍdzy masÍ
a†plus zasilania. Dodatko-
wo, w†dodatnim przewodzie
zasi la j¹cym umieúci³em
bezpiecznik B1 o†wartoúci
0,25A. Celem unikniÍcia
ewentualnych zak³ÛceÒ ze
strony uk³adu zap³onowego
motocykla, umieúci-
³em przed stabilizato-
rem scalonym filtr
przeciwzak³Ûceniowy
typu Π†z³oøony z†d³a-
wika L1 o†wartoúci
indukcyjnoúci 1µH
i†dwÛch kondensato-
rÛw C1 i†C2 o†pojem-
noúci 150nF kaødy.
W³¹czenie i†wy³¹cze-
nie zasilania uk³adu
jest realizowane wy-
³¹cznikiem W1.

Montaø uk³adu
Montaø jest doúÊ

prosty i†nie powinien
stwarzaÊ k³opotÛw.

Najistotniejsze jest to, aby
zamontowaÊ interkom w†ta-
kim miejscu motocykla, aby
nie stwarza³ problemÛw
przy eksploatacji. Naleøy
zwrÛciÊ uwagÍ na d³ugoúÊ
kabli:
- zasilaj¹cego;
- kabli po³¹czeniowych do
radiotelefonu;

- przewodÛw od zestawÛw
mikrofonowo-s³uchawko-
wych kierowcy i†pasaøera.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3: 10Ω
R4: 4,7kΩ
R5: 2,2Ω
POT1..3: 10Ω
POT4: 68Ω
Kondensatory
C1, C2, C4, C6, C14, C19:
150nF
C3, C6: 470µF/25V
C5: 4,7nF
C7, C15, C21, C24: 10µF/
25V
C8, C13, C20: 47µF/25V
C10, C12, C17: 2,2µF/25V
C11, C16, C18: 47nF
C23, C22: 220nF
Półprzewodniki
US1..3: LM386
US4: 7810
T1: BC107
T2: BD135
D1, D2: BAVP17
D3: 1N4148
Różne
P1: MT−6
L1: 1µH

Rys. 2.

OprÛcz tego waøna jest
rÛwnieø ³atwoúÊ ³¹czenia
tych zestawÛw z†zasadni-
cz¹ czÍúci¹ interkomu.
Blokowy schemat po³¹-
czeÒ przedstawiony jest
na rys. 4.

NajwiÍcej k³opotÛw przy
budowie motorinterkomu
moøe sprawiÊ wykonanie
zestawu mikrofonowo-s³u-
chawkowego wed³ug sche-
matu rys. 5 i†umieszczenie
go w†kasku. Powinniúmy
uøyÊ mikrofonu dynamicz-
nego - najlepiej do tego celu
wykorzystaÊ wk³adkÍ telefo-
niczn¹ lub jak¹kolwiek inn¹
s³uchawkÍ, np. ze starych
s³uchawek od walkmana.
Moøna uøyÊ rÛwnieø goto-
wych zestawÛw mikrofono-

Rys. 3.
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wo - s³uchawkowych do-
stÍpnych w†sklepach kom-
puterowych i†z†akcesoriami
do telefonÛw komÛrkowych.
W†kasku ca³y zestaw
umieszczamy tak, aby nie
przeszkadza³ w†czasie jaz-
dy i†nie powodowa³ ugnia-
tania w†g³owÍ. Na rys. 6
przedstawiono zalecany
sposÛb do³¹czenia zestawu
rozmÛwnego do wtyczki jack
(lewa czÍúÊ rysunku) oraz
sposÛb do³¹czenia dodatko-
wego wyjúcia g³oúnikowego
radiotelefonu (prawa czÍúÊ
rys. 6).

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Uruchomienie uk³adu
Po zmontowaniu uk³adu

i†pod³¹czeniu zasilania oraz
zestawÛw mikrofonowo-s³u-
chawkowych moøemy przy-
st¹piÊ do regulacji motorin-
terkomu. Regulacji dokonu-
jemy w†czterech punktach
za pomoc¹ potencjometrÛw
POT1..4.

Przy pomocy POT1 usta-
wiamy czu³oúÊ zadzia³ania
VOX-a. Regulacji naleøy do-
konaÊ z†uwzglÍdnieniem t³a
akustycznego, tzn. czu³oúÊ
VOX-a ustawiÊ tak, aby ha-
³as pracuj¹cego motoru nie
w³¹cza³ radiotelefonu.

Poziom sygna³u
skierowanego do wej-
úcia mikrofonowego
jest regulowany za po-
moc¹ potencjometru
POT4. TÍ regulacjÍ
moøna przeprowadziÊ
w†sposÛb bardzo pros-

ty za pomoc¹ drugiego
radiotelefonu. Przy tej re-
gulacji suwak potencjo-
metru ustawiÊ w†pozycjÍ
do masy i†mÛwiÊ do mik-
rofonu zestawu mikrofo-
nowo-s³uchawkowego
kierowcy. PrzesuwaÊ su-
wak POT4 monitoruj¹c
jednoczeúnie sygna³ przy
pomocy drugiego radio-
telefonu, tak aby nie by³o
øadnych zniekszta³ceÒ
w†sygnale. W†przypadku wy-
st¹pienia sprzÍøeÒ podczas
uruchamiania i†regulacji na-
leøy sprawdziÊ poprawnoúÊ
po³¹czeÒ interkomu z†radio-
telefonem, co moøe byÊ
przyczyn¹ wadliwej pracy
motorinterkomu. Do regula-
cji poziomÛw w†torach roz-
mÛwnych kierowcy i†pasaøe-
ra s³uø¹ potencjometry POT2
i†3. Ustawiamy s³yszalnoúÊ
kierowcy i†pasaøera wed³ug
w³asnego uznania, tak jed-
nak, aby praca silnika nie
zag³usza³a rozmowy miÍdzy
nimi. Jest to regulacja na
ìuchoî, doúÊ prymitywna,
ale pozwala wyregulowaÊ
uk³ad bez uøycia jakichkol-
wiek miernikÛw.

Ostatni¹ regulacj¹ po
zmontowaniu uk³adu i†za-
montowaniu urz¹dzenia na
motorze jest odpowiednie
ustawienie poziomu sygna-
³u wychodz¹cego z†g³oúnika
dodatkowego radiotelefonu.
Regulujemy pokrÍt³em g³oú-
noúci radiotelefonu i†usta-
wiamy odpowiedni poziom
otwarcia blokady szumÛw.

W†celu zabezpieczenia
powierzchni p³ytki druko-
wanej przed wilgoci¹ pokry-
³em druk roztworem kalafo-
nii w†spirytusie.

Konstrukcja motorinter-
komu jest nieskomplikowa-
na i†moøe byÊ wykonana na-
wet przez pocz¹tkuj¹cego
ìmotoromaniakaî elektroni-
ka. Zastosowane rozwi¹za-
nia konstrukcyjne nie s¹
ostateczne. Na przyk³ad
w†celu zmniejszenia wymia-
rÛw moøemy zastosowaÊ in-
ny przekaünik o†szeúciu
sprÍøynach lub teø inne
gniazda do zestawÛw mikro-
fonowo - s³uchawkowych.
Motor interkom wspÛ³praco-
wa³ z†radiotelefonem CB
Midland CTE 77/102.

Kaødy, kto siÍ zdecyduje
na wykonanie tego uk³adu
bÍdzie mia³ pole do popisu
przy umieszczeniu w†kasku
zestawÛw mikrofonowo-s³u-
chawkowych. Interkom uøy-
wany przez kolegÛw do roz-
mowy przez radiotelefon CB
lub jakikolwiek inny spisy-
wa³ siÍ w†czasie jazdy mo-
torem znakomicie.
Krzysztof Górski, SQ2GCL


