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Wspólną cechą układów opisywanych w dziale „Miniprojekty” jest łatwość ich praktycznej realizacji. Zmontowanie układu nie za-
biera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu kilkunastu minut.

Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i in-
teligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy opisywane w tym dziale są wykonywane i baane w laboratorium 
AVT. Większość z nich znajduje się w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

2–liniowy adapter telefoniczny
Urządzenie jest zasilane z linii 

telefonicznej i umożliwia przełą-
czanie się pomiędzy dwoma 
liniami w sposób zdalny – 
z poziomu klawiatury tele-
fonu. Pozwala to na jego 
użycie także dla telefonów 
bezprzewodowych. Ponieważ 
układ sterowany jest z kla-
wiatury telefonu wprowadza 
on pewne ograniczenia w funk-
cjonowaniu linii telefonicznych. Ada-
pter jest sterowany za pomocą funkcji 
Flash (krótkotrwała przerwa w linii), 
dlatego korzystanie z dodatkowych 
funkcji centrali typu: połączenie trój-
stronne po zastosowaniu adaptera nie 
będzie możliwe. Dodatkowo jedna li-
nia (główna) umożliwia wykonywanie 
i odbieranie połączeń, natomiast druga 
tylko wykonywanie połączeń wycho-
dzących. W związku z tym układ do-
skonale nadaje się do połączenia, na 

z b ę d n a 
jest bramka 
VOIP wyposażona 
w analogową linię telefo-
niczną).

W tej sytuacji brak możliwości od-
bierania połączeń z linii drugiej nie 
stanowi problemu, gdyż służy ona 
tylko do połączeń wychodzących. 
Wprowadzenie tych ograniczeń po-
zwoliło na przełączanie pomiędzy 

Korzystając z dwóch linii 
telefonicznych mamy do wyboru 

albo zastosowanie dwóch 
aparatów telefonicznych albo 

jednego dwuliniowego. Dwa 
telefony to rozwiązanie dość 

niewygodne, telefony dwuliniowe 
natomiast są rzadko spotykane, 

a przy tym stosunkowo drogie. 
Dlatego czasami lepszym 

rozwiązaniem jest zastosowanie 
przełącznika pomiędzy liniami 

i standardowego telefonu 
jednoliniowego. 
Rekomendacje:

polecamy przede wszystkim 
użytkownikom „przemysłowym”, 

którym możliwość wygodnego 
przełączania się pomiędzy 

liniami telefonicznymi może 
ułatwić pracę i to bez 

stosowania – czasami kłopotliwej 
– centrali telefonicznej.

Rys. 1. Schemat elektryczny adaptera

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na 
płytce adaptera

przykład standardowej linii telefo-
nicznej oraz linii telefonii interne-
towej. Główna linia zapewni numer 
telefoniczny dla połączeń przycho-
dzących oraz możliwość wykonywa-
nia połączeń wychodzących, nato-
miast druga linia już tylko jako wy-
chodząca pozwoli na wykonywanie 
tanich połączeń międzymiastowych 
czy międzynarodowych (do wykony-
wania połączeń internetowych nie-

W ofercie AVT jest dostępna:
– [AVT–1447A] – płytka drukowana

WYKAZ ELEMENTÓW
R1: 220 V
R2: 10 kV
C1: 1000 mF/16V
D1: 1N4148
D2: Dioda Zenera 5,6V
TS: Transoptor PC817
JP1…JP4: Goldpin 1x3 +zworka
CON1…CON3: Gniazdo telefoniczne 
RJ11
PK: Przekaźnik OMRON 5 V Typ 
G6H 
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liniami w łatwy sposób. Dodatkowo 
w telefonach wyposażonych w pa-
mięć numerów (książkę telefoniczną) 
na etapie wprowadzania numeru do 
pamięci można określić, przez którą 
linię ma być realizowane połącze-
nie. Przykładowo: programując numer 
w postaci 0221234567 zostanie on 
wybrany przez linię pierwszą. Do-
dając na początku znacznik przyci-
sku Flash, numer będzie miał postać 
F0221234567 i automatycznie będzie 
wybierany przez linię drugą. 

Schemat elektryczny adaptera 
przedstawiono na rys. 1. Dla pracy 
układu niezbędne jest zachowanie od-
powiedniej polaryzacji napięcia linii 
telefonicznej zastosowany został układ 
umożliwia jej zmianę, jeśli bezpośred-
nie połączenie jest nieodpowiednie. 
Do tego celu służą zworki JP1 i JP2, 
które umożliwiają skierowanie linii 
wejściowej do dalszej części układu 
w dowolny sposób. Za zworką JP1 
znajduje się obwód czujnika prądu 

zbudowany za pomocą transoptora 
TS. Po podniesieniu słuchawki lub 
w trakcie dzwonienia płynący przez 
diodę transoptora prąd powoduje 
przewodzenie tranzystora wyjściowe-
go. Równolegle włączona dioda D1 
umożliwia przepływ prądu (w kierun-
ku telefonu), jeśli napięcie w linii te-
lefonicznej zmieni polaryzację (w przy-
padku sygnału dzwonienia), natomiast 
rezystor R1 ogranicza płynący przez 
diody prąd. Po przejściu przez trans-
optor sygnał jest kierowany na styk 
przekaźnika i dalej poprzez styk „nor-
malnie zamknięty” trafia na diodę 
Zenera D2. Na szeregowo włączonej 
diodzie odkłada się napięcie o warto-
ści około 5,6 V, które stanowi źródło 
zasilania cewki przekaźnika. Włączony 
równolegle do diody D2 kondensator 
C1 pracuje jako źródło chwilowego 
zasilania cewki przekaźnika po roz-
warciu linii telefonicznej (odłożenie 
słuchawki). Sygnał z drugiej linii te-
lefonicznej „Linia 2” poprzez układ 

dopasowujący polaryzację (JP3 i JP4) 
kierowany jest na styki przekaźnika 
„normalnie rozwarte”. Adapter zmon-
towano na płytce, której schemat 
montażowy przedstawiono na rys. 2. 
Po zmontowaniu układu i dołączeniu 
linii telefonicznych należy sprawdzić 
poprawność działania, która jest zależ-
na od prawidłowej polaryzacji napię-
cia linii telefonicznych. Do tego celu 
można użyć woltomierza ustawiając 
tak zworki, aby pomiędzy wyprowa-
dzeniami przekaźnika było napięcie 
dodatnie odpowiednio: pomiędzy 2 
i 9 dla linii pierwszej i pomiędzy 4 
i 7 dla linii drugiej. Bez woltomierza 
poprawność można sprawdzić w na-
stępujący sposób: jeśli po podniesie-
niu słuchawki i naciśnięciu przycisku 
FLASH przekaźnik nie załącza się, to 
należy zmienić polaryzację linii pierw-
szej. Jeśli przekaźnik przyciąga styki, 
ale po chwili je zwalnia, to należy 
zmienić polaryzację linii drugiej. 
KPlefonicznej „Linia 2” poprzez układ KP

Ten prosty detektor pozwala 
wykryć rozlaną wodę na 

podłodze lub sygnalizować 
jej pojawienie się w dowolnie 
wybranym miejscu. Obecność 

wody sygnalizowana jest 
sygnałem dźwiękowym trwającym 

aż do momentu usunięcia 
zalania. Jako sondy wystarczy 

użyć dwóch niewielkich 
odcinków drutu.
Rekomendacje:

polecamy wszystkim Czytelnikom 
zamierzającym zabezpieczyć 

swoje mieszkanie, piwnicę lub 
garaż przed zalaniem.

W ofercie AVT jest dostępna:
– [AVT–1448A] – płytka drukowana
– [AVT–1448B] – kompletny zestaw

Detektor zalania

Schemat elektryczny detektora 
pokazano na rys. 1. Pojawienie się 
przewodzącej cieczy na elektrodach 
czujnika spowoduje spolaryzowa-
nie tranzystora T1. W konsekwen-
cji uruchomiony zostanie generator 
z membraną piezoelektryczną – za 
co odpowiada tranzystor T2. 

Czujnik w stanie spoczynku prak-
tycznie nie pobiera prądu (w stanie 
pobudzenia też niewiele) i może być 
z powodzeniem zasilany z baterii, 

WYKAZ ELEMENTÓW
R1, R2: 1 kV SMD
C1, C2: 100 nF SMD
C3: 10 mF SMD
T1: BC847
T2: BC857
Y1: piezo z generatorem 9 V
Zatrzask baterii 9 V

nawet jeżeli wykorzystywany będzie 
jako stały czujnik alarmujący w wy-
padku powstania wycieku wody. 
Układ zmontowany ze sprawnych 
elementów nie wymaga ani urucha-
miania, ani żadnej regulacji. Po do-
łączeniu baterii działa natychmiast 
poprawnie, a dotknięcie elektrod np. 
zwilżonym palcem powinno spowo-
dować włączenie głośnego sygnału 
dźwiękowego.
GB

Rys. 1.

Rys. 2.


