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Domofon klatkowy

Projekt

044

Moøna siÍ pokusiÊ
o†stwierdzenie, øe ten
domofon jest jakby ma³¹
central¹ telefoniczn¹.
Nie ma w†tym øadnej
przesady, gdyø dzia³anie
domofonu przypomina
dzia³anie aparatu telefo-
nicznego.

Do budowy domofonu
uøy³em elementÛw stosowa-
nych w†aparatach telefonicz-
nych produkcji krajowej.
Podstawow¹ rÛønic¹ miÍdzy
prezentowanym domofonem,
a†konstrukcjami domofonÛw,
ktÛre by³y i†s¹ produkowane
w†kraju jest to, øe ograniczo-
no do minimum liczbÍ prze-
wodÛw ³¹cz¹cych centralÍ
domofonu z†poszczegÛlnymi
mieszkaniami.

Zazwyczaj jest to jeden
przewÛd wspÛlny i†po jed-
nym przewodzie sygna³o-
wym do kaødego mieszka-

Rozwi¹zania
zastosowane przez
konstruktora w†tym
projekcie tr¹c¹ nieco

myszk¹, ale dziÍki temu
moøliwe jest wykonanie

doskona³ej instalacji
domofonowej w†oparciu
o†czÍsto spotykane, lecz

coraz rzadziej
wykorzystywane telefony

z†wybieraniem
impulsowym.

OprÛcz niskiego kosztu
wykonania, prezentowany

domofon jest prosty
w†instalacji, poniewaø

wymaga niewielkiej liczby
przewodÛw ³¹cz¹cych
poszczegÛlne elementy

konstrukcji. nia. Do aparatÛw nie potrze-
ba doprowadzaÊ przewodÛw
zasilaj¹cych, nie ma teø przy
aparacie przycisku do otwie-
rania rygla. Rygiel otwiera
siÍ poprzez przekrÍcenie tar-
cz¹ aparatu telefonicznego
pod³¹czonego do domofonu.
To wszystko w znacznym
stopniu u³atwia montaø do-
mofonu oraz jego konserwa-
cjÍ. Opisany uk³ad domofo-
nu dzia³a od paru lat na
mojej klatce schodowej bez
øadnych zastrzeøeÒ.

Domofon sk³ada siÍ z†na-
stÍpuj¹cych zasadniczych
blokÛw (rys. 1):
- zespo³u prze³¹cznikÛw;
- uk³adu rygla;

- zasilacza dostar-
czaj¹cego napiÍÊ
24VDC, 24VAC,
10VDC;
- transformato-
ra telefonicz-
nego w†uk³a-

dzie antylokal-
nym;

- wzmacniacza m. cz.
z†g³oúnikiem.
ZespÛ³ prze³¹cznikÛw,

to listwa z†izostatami nie-
stabilnymi w†liczbie rÛwnej
liczbie mieszkaÒ, do ktÛrych
ma byÊ pod³¹czona central-
ka domofonu. Uk³ad rygla
eliminuje dodatkowy prze-
wÛd steruj¹cy ryglem, wy-
korzystywany w†innych
konstrukcjach domofonÛw.
Transformator telefoniczny
jest standardowym transfor-
matorem wyjÍtym ze starego
aparatu telefonicznego, ktÛ-
rego zadaniem jest utworze-
nie uk³adu antylokalnego.
Do jednego z†uzwojeÒ trans-
formatora jest pod³¹czony
wzmacniacz m.cz. z†g³oúni-
kiem, a†do drugiego mikro-
fon wÍglowy. Zasilacz do-
starcza napiÍcia do zasila-
nia wzmacniacza m. cz.,
uk³adu rygla, napiÍcia do
wysy³ania zewu do abonen-
ta oraz napiÍcie do zasila-
nia obwodu mikrofonowego.

Model uk³adu jest zmon-
towany na dwÛch p³ytkach
drukowanych, po³¹czonych
przewodami zakoÒczonymi
z³¹czami wielopinowymi,
co u³atwia montaø uk³adu
oraz jego uruchomienie.

Zasada dzia³ania
Domofon wykorzystuje

zasadÍ dzia³ania aparatu te-
lefonicznego. Centralnym
elementem domofonu jest
transformator telefoniczny
w†uk³adzie antylokalnym
(rys 2). Uzwojenie L1 jestRys. 1.
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to uzwojenie, do ktÛrego
jest przy³¹czony wzmac-
niacz m. cz. Uzwojenia L2
i†L3 oraz rezystory R4 i†R5
wchodz¹ w†sk³ad obwodu
mikrofonu.

Dzia³anie uk³adu jest
nastÍpuj¹ce: traktuj¹c mik-
rofon jako ürÛd³o si³y elek-
tromotorycznej widzimy, øe
kierunki pr¹dÛw p³yn¹cych
w†uzwojeniach L2 i†L3
transformatora s¹ przeciw-
ne. Liczba zwojÛw w†uzwo-
jeniach L2 i†L3 oraz rezys-
tancja ca³kowita uzwojenia
L2 i†L3 s¹ tak dobrane
w†stosunku do ³¹cza (linii
abonenta), øe pr¹dy p³yn¹-
ce przez uzwojenia L2 i†L3
daj¹ praktycznie takie same
spadki napiÍÊ. Wobec prze-
ciwnych kierunkÛw tych
pr¹dÛw, nie wytworz¹ one
øadnego strumienia, a†co za
tym idzie nie przedostan¹
siÍ do wzmacniacza m. cz.

KrÛtko mÛwi¹c, zada-
niem takiego uk³adu jest
niedopuszczenie do obwo-
du wzmacniacza pr¹du
przemiennego wytworzone-
go przez mikrofon. Nato-
miast pr¹dy przychodz¹ce
z†³¹cza abonenta przep³ywa-
j¹ przez uzwojenia L2 i†L3
w†tym samym kierunku wy-
twarzaj¹c zgodne co do kie-
runku strumienie i†w†rezul-
tacie przenosz¹ siÍ do
wzmacniacza m. cz.

Jak widaÊ ze schematu
(rys. 3), rÛwnolegle do
uzwojenia L1 transformato-
ra telefonicznego s¹ pod³¹-
czone przeciwstabnie diody
D1 i†D2. Stanowi¹ one tzw.
obwÛd przeciwtrzaskowy
(ogranicznik napiÍcia do
±0,7V). W†czasie normalnej
rozmowy napiÍcie induko-
wane w†uzwojeniu L1 jest
rzÍdu u³amka wolta, wobec
czego diody D1 i†D2 nie
przewodz¹.

Gdy napiÍcie wzroúnie
powyøej wartoúci napiÍcia
przewodzenia diody, dioda
przewodzi bocznikuj¹c we-

júcie wzmacniacza m. cz.
W†rezultacie nie s³ychaÊ
w†g³oúniku ewentualnych
trzaskÛw.

Biegun dodatni zasila-
cza 24VDC jest po³¹czony
przez zespÛ³ prze³¹cznikÛw
oraz liniÍ do aparatu
w†mieszkaniu, drugi prze-
wÛd (wspÛlny) od aparatu
jest pod³¹czony do uzwoje-
nia L2 transformatora tele-
fonicznego centralki domo-
fonu. ObwÛd rozmÛwny za-
myka siÍ do masy poprzez
uzwojenia L2 i†L3 oraz re-
zystory R4 i†R5 i†wk³adkÍ
mikrofonow¹. W†przypadku
gdy s³uchawka aparatu jest
od³oøona, w†opisanym ob-
wodzie nie p³ynie pr¹d.
Gdy s³uchawka zostanie
podniesiona, to w†wyøej
opisanym obwodzie roz-
mÛwnym pop³ynie z†zasila-
cza pr¹d zasilania mikrofo-
nu. W†obwodzie tym pod-
czas rozmowy zmienia siÍ
rezystancja mikrofonu wÍg-
lowego, w†zwi¹zku z†tym
p³yn¹ rÛwnieø pr¹dy roz-
mÛwne. Pr¹d rozmÛwny
wytworzony w†aparacie
abonenta (w mieszkaniu)
p³yn¹c w†tym obwodzie,
indukuje w†uzwojeniach
wtÛrnych transformatora
centralki domofonu napiÍ-
cie, ktÛre nastÍpnie jest
wzmacniane we wzmacnia-
czu m. cz.

W†obwÛd rozmÛwny jest
w³¹czony rezystor Rx. Spa-
dek napiÍcia na tym rezys-
torze steruje uk³adem rygla.
WartoúÊ rezystora Rx jest
tak dobrana, aby spadek na-
piÍcia wynosi³ powyøej
0,5V przy zwartych przewo-
dach do abonenta i†przy re-
zystancji pÍtli zwarciowej
nie wiÍkszej niø 15Ω. Przy
podniesionej s³uchawce
spadek napiÍcia na rezysto-
rze Rx powinien byÊ mniej-
szy niø 0,5V. Dobieraj¹c
wartoúÊ rezystora Rx powin-
niúmy uwzglÍdniÊ to, øe
wszyscy abonenci mog¹

podnieúÊ s³uchawkÍ, co au-
tomatycznie spowoduje
zmniejszenie rezystancji ob-
wodu rozmÛwnego. W†tym
przypadku zwiÍkszenie
spadku napiÍcia na rezys-
torze nie moøe spowodowaÊ
w³¹czenia tranzystora T1
i†otwarcia zamka rygla.
Orientacyjna rezystancja
wejúciowa aparatu telefo-
nicznego produkcji polskiej
w†stanie rozmowy wynosi
dla pr¹du sta³ego maksy-
malnie 600Ω.

W†obwodzie steruj¹cym
prac¹ rygla zastosowa³em
popularny uk³ad NE555
w†funkcji wy³¹cznika cza-
sowego. Dzia³anie uk³adu
rygla jest nastÍpuj¹ce: przy
podniesieniu s³uchawki
przez abonenta w†mieszka-
niu, spadek na Rx wynosi
oko³o 0,2V co nie powodu-
je zadzia³ania tranzystora
T1 i†T2 i†wyzwolenia uk³a-
du czasowego NE555.

Po pokrÍceniu tarcz¹
numerow¹ aparatu, zwiera-
j¹ siÍ styki, ktÛre boczniku-
j¹ aparat telefoniczny, co
powoduje obniøenie siÍ re-
zystancji obwodu. NastÍpu-
je zwiÍkszenie wartoúci pr¹-
du p³yn¹cego w†obwodzie
i†zwiÍkszenie spadku napiÍ-
cia na Rx do wartoúci oko³o
0,6V. Powoduje to zadzia³a-
nie tranzystora T1 oraz T3,
wyzwolenie uk³adu czaso-
wego NE555 i†uruchomie-
nie rygla zamka. Rygiel ot-
warty jest przez czas zaleø-
ny od doboru wartoúci ele-
mentÛw R7 i†C15. Czas ot-
warcia rygla oblicza siÍ we-
d³ug wzoru T†=
1,1xR7xC15. Czas otwarcia
proponujÍ ustawiÊ na 3..5
sekund.

Wysy³anie zewu z†cent-
rali domofonu do aparatu
w†mieszkaniu odbywa siÍ
poprzez przyciúniÍcie przy-
c isku izosta tu danego
mieszkaÒca (schemat po³¹-
czeÒ na rys. 4). NapiÍcie
zmienne 24V jest przy na-
ciúniÍciu przycisku poda-
wane na aparat telefonicz-
ny, gdzie powoduje zadzia-
³anie dzwonka w†aparacie
abonenta. Przy zasilaniu
dzwonka aparatu doúÊ nis-
kim napiÍciem zmiennym
(24V), ktÛre jest w†stanie
uruchomiÊ dzwonek, nale-
øy zwrÛciÊ uwagÍ na kon-
densator C17. Jego pojem-
noúÊ powinna byÊ jak naj-
wiÍksza, aby opÛr dla pr¹-
du zmiennego stawiany
przez ten kondensator by³

jak najmniejszy. W†przy-
padku, kiedy po wys³aniu
zewu do abonenta dzwonek
w†aparacie nie bÍdzie siÍ
odzywa³ lub bÍdzie dzwo-
ni³ bardzo cicho, naleøy
wyregulowaÊ dzwonek
w†sposÛb mechaniczny.
Moøna teø zwiÍkszyÊ pojem-
noúÊ kondensatora C17.

W†zas i laczu naleøy
zwrÛciÊ uwagÍ na filtracjÍ
napiÍcia zasilania obwodu
mikrofonu. Kondensator fil-
truj¹cy C9 powinien mieÊ
pojemnoúÊ nie mniejsz¹ niø
4700µF, aby tÍtnienia by³y
jak najmniejsze. Do zasila-
nia wzmacniacza m.cz.
i†uk³adu rygla jest zastoso-
wany stabilizator scalony
typu 7810. NapiÍcie prze-
mienne do zasilania zewu
jest brane bezpoúrednio
z†uzwojenia wtÛrnego trans-
formatora zasilaj¹cego.

Transformator zasilaj¹cy
zastosowany w†domofonie,
to transformator typu TS8/
2, ktÛry dostarcza na wtÛr-
nym uzwojeniu napiÍcia
o†wartoúci co najmniej 24V.
Moøna zastosowaÊ transfor-
matory innych typÛw,
zwracaj¹c uwagÍ na napiÍ-
cie wtÛrne, aby by³o nie
mniejsze niø 24V. Przy
mniejszym napiÍciu moøe
nie zadzia³aÊ dzwonek
w†aparacie abonenta.

Wzmacniacz m.cz. wy-
konany zosta³ z†uøyciem
uk³adu scalonego produkcji
krajowej UL1401. Jest to
fabryczna aplikacja tego
uk³adu. Poziom wyjúciowy
ze wzmacniacza reguluje siÍ
za pomoc¹ potencjometru
P1, tak aby nie wystÍpowa³y
sprzÍøenia miÍdzy mikrofo-
nem a†g³oúnikiem wzmac-
niacza. Aby ograniczyÊ wy-
miary zastosowa³em g³oúnik
o†úrednicy 5,5cm, o†mocy
0,25VA i†impedancji 8Ω. Za-
stosowany mikrofon wÍglo-
wy typu MB61 o†úrednicy
3cm lub trochÍ wiÍkszy ty-
pu CB68 o†úrednicy 4,5cm.

Po zmontowaniu uk³adu
i†pod³¹czeniu abonentÛw
naleøy go wyregulowaÊ.

Regulacji trzeba poúwiÍ-
ciÊ trochÍ czasu ze wzglÍdu
na potrzebÍ dobrania war-
toúci rezystora Rx i†regula-
cji potencjometrami P1 i†P2
oraz dobrania odleg³oúci
miÍdzy g³oúnikiem a†mikro-
fonem. W†rozwi¹zaniu mo-
delowym uøy³em jako Rx
rezystora o†wartoúci 6Ω/1W,
ktÛry dobra³em eksperymen-
talnie.

Rys. 2.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 330Ω
R2: 100Ω
R3: 680Ω
R4: 200Ω
R5: 2,2kΩ
R6: 4,7kΩ
R7: 22kΩ (dobrać wg
podanego wzoru)
R8, R10: 1kΩ
R9: 10kΩ
Rx: 6Ω/1W ew. dobrać
P1: 47kΩ
P2: 220Ω
Kondensatory
C1, C2: 470µF/25V
C3: 560pF
C4: 4,7µF/16V
C5: 1,5nF
C6, C16: 47µF/25V
C7: 220µF/25V
C8: 10µF/25V
C9: 4700µF/50V
C10, C11, C12: 47µF/50V
C13: 220nF
C14: 10nF
C15: 22..47µF/25V* (dobrać
wg podanego wzoru)
C17: 2,2µF/63V
Półprzewodniki
D1..D6: 1N4006
US1: UL1401
US2: UA7810C
US3: NE555
T1, T3: BC338
T2: BD135
Różne
Głośnik 0,25VA/8Ω
Mikrofon MB61 lub CB68
TR1: sieciowy TS8/2 lub inny
o napięciu wtórnym 24 V
TR2: telefoniczny np. TR−
140−CB

Dok³adnej regulacji pro-
gu zadzia³ania rygla doko-
nuje siÍ za pomoc¹ poten-
cjometru P2. Robi siÍ to
w†nastÍpuj¹cy sposÛb: po
skrÍceniu suwaka potencjo-
metru do masy uk³adu, przy
podniesionej s³uchawce
ktÛregoú z†abonentÛw (naj-
lepiej dwÛch) zwiÍkszamy
rezystancjÍ potencjometru
do chwili, gdy zadzia³a ry-
giel. Wtedy naleøy cofn¹Ê
potencjometr, aø do mo-
mentu kiedy zaczep puúci.
NastÍpnie trzeba sprawdziÊ,
czy przy pokrÍceniu tarcz¹
rygiel zadzia³a. Jeøeli nie,
to naleøy czynnoúci powtÛ-
rzyÊ z†wiÍksz¹ precyzj¹.

NastÍpnie, potencjomet-
rem P1 ustawiamy odpo-
wiedni poziom s³yszalnoúci
z†g³oúnika tak, aby nie po-
wodowaÊ sprzÍøeÒ miÍdzyRys. 3.
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Rys. 4.

g³oúnikiem a†mikrofonem.
Odleg³oúÊ miÍdzy g³oúni-
kiem a†mikrofonem dobie-
ramy eksperymentalnie; im
wiÍksza tym lepiej. Propo-
nujÍ, aby po zmontowaniu
i†wyregulowaniu domofo-
nu, p³ytkÍ zabezpieczyÊ od
strony druku roztworem ka-
lafonii w†spirytusie. Po-
zwoli to unikn¹Ê korozji
i†negatywnych wp³ywÛw
wilgoci na pracÍ uk³adu.

Montaø domofonu ze
wzglÍdu na jego prost¹
konstrukcjÍ i†niewielk¹
liczbÍ kabli po³¹czenio-
wych jest bardzo prosty
i†przyjemny. Regulacja nie
powinna sprawiÊ trudnoú-
ci, nawet pocz¹tkuj¹cemu
elektronikowi.

Jeøeli na swojej klatce
nie masz jeszcze domofo-
nu, proponujÍ abyú wy-
kona³ ten tani uk³ad, ktÛ-
ry zaskoczy swoj¹ funk-
cjonalnoúci¹ zarÛwno Cie-
bie jak i†Twoich s¹sia-
dÛw.
Krzysztof Górski, SQ2GCL
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