
Sound generator ENIGMA-E 

Van : Dan de Bruijn, PA1FZH
Datum : februari 2022
Ref. : Enigma-E 

De Enigma-E geeft met behulp van een piëzo zoemertje een piepje bij het indrukken van een 
toets, maar dit is niet echt het originele geluid van een Enigma.

Gerard, DL8SEL, maakte een prachtig ontwerp met een Arduino-Nano en een simpele MP3 
speler. Op de MP3 speler staan een aantal WAV files en de Arduino kiest welke WAV afgespeeld
wordt.
Gerard nam ook de moeite om mij stap voor stap door het proces te helpen en daar ben ik 
hem erg dankbaar voor.
Bij het opstarten van de Enigma-E hoor je wat achtergrondgeluiden van Bletchley Park.

Benodigdheden:
• Arduino Nano
• DFPlayer mini
• Mini SD kaartje met de WAV files (de files zijn minder dan 1 MB)
• Weerstand van 2k2
• Weerstand van 10k
• Luidsprekertje van 8 – 30 ohm, 0,5 watt
• Stukje experimenteerprint
• 7805 stabilisator met 2 x 100nF ontkoppeling

Kosten:
Afhankelijk waar je de spullen koopt, kun je voor €10 klaar zijn.
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Opbouw:

Ik heb er bewust voor gekozen om een aparte 5V stabilisator voor de Arduino en MP3 speler te
gebruiken. De reden is dat de Enigma-E een 78L05 stabilisator (100 mA) heeft en de Arduino 
+ MP3 speler ruim 150 mA trekken (afhankelijk van het volume).
Uiteraard worden de Enigma-E en de soundgenerator uit dezelfde bron gevoed. Een 9 V 
batterij is dan te weinig dus ik heb er voor gekozen om 9 – 13 V vanaf buiten te voeden met 
een adaptor of een losse batterijset.

Stromen voor de Enigma-E, Arduino-Nana en DFPlayer mini gezamenlijk:
– Enigma in M3 stand : 80 mA
– Enigma in M4 stand : 90 mA
– Toetsaanslag : 220 mA

Met een 8 ohm speakertje loopt de stroom in de pieken op tot ruim 400 mA. Een speakertje 
van 32 ohm (of een 12 ohm / 0,5 watt weerstand in serie met een 8 ohm speakertje) geeft 
ook nog genoeg geluid; de kast werkt letterlijk als klankkast.

De optie om de letters (in Engels of Duits) uit te laten spreken, heb ik niet geïnstalleerd.
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Aansluiten Arduino op de Enigma-E:
– Vervang de originele piëzo zoemer door een weerstand van 10k.
– Tak het signaal voor de Arduino af van pin 17 van de PIC van de Enigma-E.
– De min loopt uiteraard via de gemeenschappelijke voeding.
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SD micro kaart:
• Maak een directory MP3 aan
• Zet de de volgende files in de directory MP3: 

◦ 001.mp3 (opstartgeluid)
◦ 002.wav (rotor verdraaiing)
◦ 003.wav (key down)
◦ 004.wav (key up)

Als je de 001.mp3 file weg laat, start de Enigma zonder geluid op en hoor je alleen de klikjes 
van het verdraaien van de rotor en uiteraard de key-down , key-up geluiden.
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Gegevens DFPlayer mini:

Spanning : 3,3 – 5 V
Stroom : ca. 20 mA in rust

  ca. 160 mA met geluid 

Gevens Arduino Nano:

Spanning : + 5 V op de 5V aansluiting of 6 – 9 volt op de “V in” aansluiting
Stroom : ca. 20 mA
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Toelichting van Gerard DL8SEL:

The sound generator consist of two module:

1: DFPlayer Mini  (MP3 Player, Google for "DFPlayer Mini" )
2: ATmega 328-PU   or  2a:  Arduino Mini/Nano or whatever version suits you.

and some small parts:
• one speaker (small 8 Ohm, 0.5 Watt is OK)
• one resistor 2.2 KOhm
• 2 ea 200nF capacitor if an ATmega 328 is used.

Function:
When the Enigma-E is switched ON, the sound generator will play the file 0001.mp3
This is an intro sound running during the self-test and simulate a transmission room with TTY 
and Morse transmission.
If the file 0001.mp3 in the directory MP3 is missing, then there is no intro sound.

The ATmega (or Arduino) picks up the RS232 signal of the Enigma-E (do not forget to plug the 
jumper #2 to activate the RS232 output).

According to the RS232 signal the sound generator will play

0002.mp3 when a rotor is moved up or down
0003.mp3 when a key is pressed
0004.mp3 when the key is released

All these files must also be in the MP3 directory. 
The MP3 directory must be in the root of the SD card.

I have added a "secret" function: if you type a message who's
OUTPUT corresponds to a "secret" password, the Key Sound output will
stop and a voice will speak the output character.

To turn off the voice output you must again type a message who's
OUTPUT correspond to the password or turn of the device.

Here are the "secret" passwords:
DDDDD   This will change the sound output to a German female voice
EEEEE   This will change the sound output to a English female voice

Any other five same character will work if you put a corresponding
directory name on the root of the SD card. 
Corresponding directory name means directory
01 for AAAAA,   02 for BBBBB...  26 for ZZZZZ
The rules for the directory name is rigid: 2 digits from 01 to 26

In these directory you must put 26 files called 065.mp3 to 090.mp3,
065.mp3 being for the output "A"..... and 090.mp3 for the output "Z"
(Note that these sound files are 3 digit name whereby the sound name 
in the MP3 directory is a 4 digit name).
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Description of the SD card:

root--------- MP3.........0001.mp3 // intro
            I 0002.mp3 // rotor click
            I 0003.mp3 // key down
            I 0004.mp3 // keu up
            I
            I--- 01...............065.mp3 // voices for
            I     I
            I  090.mp3 // "A" secret code
            I
            I--- 02..............065.mp3 // voices for
            I     I
            I 090.mp3 // "B" secret code
            I     I
            I     I
            I     I
            I     I
            I--- 26..............065.mp3 // voices for

    I
 090.mp3 // "Z" secret code

In the attachment you will find:

• the schematics for connecting the DFPlayer Mini to the ATMega328PU. If you use an 
arduino you must use the hardware UART as input/output instead of pin 2 and 3 of the 
ATmega.

• the software to "read" the RS232 signal and control the MP3 player. The software  is 
written with the Arduino IDE for easy adaption to personal needs. DON'T SHOOT AT ME 
for the software, im am not a programmer.  Feel free to modify as needed.

• A compiled version of the same software to be transfered to an ATMega328-PU 8MHz 
with an ISP programmer

• The sound files. I recorded the sound 0002.mp3 to 0004.mp3 from the Enigma at the 
NCM. The sound 0001.mp3 is from an unknown source. The sound file 0001.mp3 play 
during the self-test (aprx 23 sec) when you turn on the enigma.

The ATMega328-PU can be replaced with a small Arduino mini which will simplify the project 
for those do not have any hardware handy.

I provide two set of voices sound files:

 04 = D = Deutsch and
 05 = E = English

but this can be changed / extended by anyone without modifying the software.
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