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Programowany
sygnalizator głosowy
AVT−508

Przedstawione w†ar-
tykule urz¹dzenie naj-
³atwiej jest zaliczyÊ
do grupy dzwonkÛw
elektronicznych o†bar-
dzo uniwersa lnych
moøliwoúciach. Umoøliwia ono
odtworzenie dowolnego düwiÍku,
melodii czy nawet piosenki. Moø-
liwe jest to dziÍki zastosowaniu
specjalizowanego uk³adu umoøli-
wiaj¹cego  nagrywanie i†odtwarza-
nie düwiÍkÛw. DziÍki temu uk³a-
dowi przedstawiony dzwonek mo-
øe jako sygna³ dzwonienia odtwo-
rzyÊ dowolny düwiÍk zapisany
w†jego pamiÍci, a†nagrane düwiÍ-
ki, czyli düwiÍk dzwonka, mog¹
byÊ dowolnie zmieniane. Maksy-
malna d³ugoúÊ nagranych düwiÍ-
kÛw wynosi 20 sekund.
Urz¹dzenie wyposaøono we

wzmacniacz z†wbudowan¹ cyfro-
w¹ regulacj¹ g³oúnoúci, dziÍki cze-
mu g³oúnoúÊ dzwonienia moøna
regulowaÊ za pomoc¹ dwÛch kla-
wiszy. DziÍki zastosowaniu uk³a-
du oszczÍdzaj¹cego pobierany
pr¹d dzwonek moøe byÊ zasilany
z†baterii.
Wyzwolenie dzwonienia odby-

wa siÍ poprzez podanie impulsu

Jedn¹ z†pierwszych
aplikacji tego urz¹dzenia by³
oryginalny dzwonek domowy.
CzÍsto spotykane konstrukcje

mechaniczne umoøliwiaj¹
uzyskanie jednego lub dwÛch
tonÛw, dzwonki elektroniczne
pozwalaj¹ odtworzyÊ wczeúniej
zaprogramowane düwiÍki lub

melodie. My proponujemy
wykonanie urz¹dzenia

odtwarzaj¹cego dowolne
düwiÍki, ktÛre moøna
samodzielnie nagraÊ

w†pamiÍci ìkrzemowego
magnetofonuî.

Rekomendacje: urz¹dzenie
polecamy wszystkim

zwolennikom nietypowych
rozwi¹zaÒ domowych

systemÛw powiadamiania
(nazwijmy je ìdzwonkamiî),

a†takøe projektantom rÛønego
typu urz¹dzeÒ, w†ktÛrych

przydatna jest g³osowa
sygnalizacja stanu pracy.

220 VAC lub wyst¹pienie
pr¹du dzwonienia w†linii
telefonicznej - jeúli uk³ad
bÍdzie wspÛ³pracowa³
z†telefonem. Uk³ad wyzwa-
lania zosta³ zbudowany za

pomoc¹ transoptora, dziÍki czemu
elementy dzwonka s¹ odizolowa-
ne galwanicznie od napiÍcia wy-
zwalaj¹cego dzwonienie, co za-
pewnia bezpieczeÒstwo jego uøyt-
kowania.

Budowa i†zasada
dzia³ania
Schemat elektryczny urz¹dze-

nia przedstawiono na rys. 1.
G³Ûwnym elementem ca³ej kon-
strukcji jest uk³ad US1. Umoøli-
wia on zapis düwiÍkÛw†o†maksy-
malnym czasie trwania do 20
sekund. Uk³ad ISD1420 zawiera
w†swojej strukturze kompletny tor
zapisu i†odtwarzania düwiÍkÛw
wraz z†niezbÍdnymi filtrami wej-
úciowymi i†wyjúciowymi. Dodat-
kowo w†uk³adzie zawarty jest
wzmacniacz wejúciowy umoøliwia-
j¹cy bezpoúrednie pod³¹czenie
mikrofonu pojemnoúciowego oraz
wzmacniacz wyjúciowy umoøli-
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wiaj¹cy do³¹czenie g³oúnika.
W†przedstawionym uk³adzie
düwiÍki nagrywane s¹ poprzez
mikrofon ìMKî, rezystory R6, R7
i†R8 oraz kondensator C12 stano-
wi¹ obwÛd zasilania mikrofonu,
kondensatory C9 i†C10 oddzielaj¹
sk³adow¹ sta³¹ od wejúcia wzmac-
niacza zawartego w†uk³adzie US1.
Uk³ad pracuje w†trybie adreso-

wania i†po kaødorazowym wyzwo-
leniu odtwarzania czy teø nagry-
wania proces rozpoczyna siÍ od
pocz¹tku wewnÍtrznej pamiÍci
i†w†przypadku nagrywania trwa
do powrotu jedynki logicznej na
wejúciu ìRECî lub przepe³nieniu
wewnÍtrznej pamiÍci, a††w†przy-
padku odtwarzania do momentu
wykrycia znacznika koÒca wiado-
moúci.
Poniewaø zawarty wewn¹trz

uk³adu US1 wzmacniacz posiada
niewielk¹ moc, zastosowano ze-
wnÍtrzny uk³ad wzmacniacza US2.
Uk³ad ten jest wzmacniaczem au-
dio umieszczonym w†obudowie
SO8 o†maksymalnej mocy 0,8 W,
przy napiÍciu zasilania rÛwnym
5†V. OprÛcz standardowego
wzmacniacza uk³ad TDA8551 za-
wiera wewnÍtrzny regulator g³oú-
noúci sterowany cyfrowo. Regula-
tor posiada 64 kroki, a†sterowanie
odbywa siÍ za pomoc¹ tylko jed-
nego wyprowadzenia. Podanie na
wejúcie steruj¹ce (wyprowadzenie

1) dodatniego impulsu powoduje
zwiÍkszenie poziomu g³oúnoúci,
natomiast podanie ujemnego im-
pulsu powoduje jego zmniejsze-
nie. DziÍki temu poziom g³oúnoúci
jest regulowany za pomoc¹ klawi-
szy bez koniecznoúci stosowania
dodatkowych potencjometrÛw
elektronicznych.
Dodatkowo wzmacniacz posia-

da wejúcie s³uø¹ce do sterowania
trybem pracy, podanie na wejúcie
ìMODEî masy powoduje, øe
uk³ad jest w†stanie aktywnym
i†wzmacnia sygna³y podawane na
jego wejúcie jeúli na wejúcie
ìMODEî zostanie podane napiÍ-
cie rÛwne po³owie napiÍcia za-
silania, to uk³ad przejdzie do
trybu ìMUTEî i†bÍdzie pracowa³,
lecz düwiÍk bÍdzie wyciszony.
Ostatnim trybem pracy jest tryb
ìSTANDBYî, tryb ten zostaje w³¹-
czony po zwarciu wejúcia ìMO-
DEî z†plusem zasilania. W†tym
stanie wszystkie bloki wewnÍt-
rzne s¹ wy³¹czone, jedynie jest
podtrzymywana pamiÍÊ nastawio-
nej g³oúnoúci, w†trybie tym uk³ad
pobiera oko³o 10 µA pr¹du. Jak
widaÊ, uk³ad TDA8551 zawiera
modu³y znacznie poprawiaj¹ce
komfort obs³ugi i†umoøliwiaj¹ce
zastosowanie go w†uk³adach za-
silanych bateryjnie.
Prezentowany dzwonek umoø-

liwia wspÛ³pracÍ z†typow¹ insta-

lacj¹ dzwonkow¹, gdzie wyzwole-
nia dzwonka objawia siÍ pojawie-
niem napiÍcia 220 V. Moøe wiÍc
zast¹piÊ standardowy dzwonek
elektromagnetyczny. Aby bezpiecz-
nie wykryÊ pojawienie siÍ napiÍ-
cia 220 V, zastosowano transoptor
TS1, ktÛry umoøliwia odizolowa-
nie galwaniczne dzwonka od na-
piÍcia sieci. ObwÛd†zasilania dio-
dy nadawczej zawartej w†transop-
torze TS1 zbudowany jest za
pomoc¹ kondensatora C6, rezysto-
rÛw R2 i†R3 oraz diod D2...D4.
Kondensator wraz z†rezystorami
obniøa wartoúÊ pr¹du zasilania
diody transoptora, dioda D4 za-
bezpiecza diodÍ zawart¹ w†trans-
optorze przed uszkodzeniem
w†przypadku pojawienia siÍ pr¹-
du wstecznego o†zbyt duøej war-
toúci. Diody Zenera D2 i†D3 ob-
niøaj¹ napiÍcie w†obwodzie
o†oko³o†15V. Diody te s¹ szczegÛl-
nie przydatne w†przypadku wyko-
rzystania przedstawionego uk³adu
jako dzwonka telefonicznego, gdyø
umoøliwiaj¹ przep³yw pr¹du
dzwonienia, a†jednoczeúnie bloku-
j¹ zwieranie linii telefonicznej
przez kondensator C6 w†czasie
rozmowy telefonicznej. W†czasie
rozmowy na linii telefonicznej
panuje napiÍcie oko³o 10 V, diody
D2 i†D3 powoduj¹ spadek napiÍ-
cia oko³o 15 V, co sprawia, øe
w†obwodzie wejúciowym transop-

Rys. 1. Schemat elektryczny programowanego sygnalizatora głosowego
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tora nie p³ynie pr¹d, a†tym sa-
mym kondensator C6 nie t³umi
uøytecznego sygna³u rozmÛwnego.
Po stronie wtÛrnej transoptora
zastosowano uk³ad ca³kuj¹cy, zbu-
dowany z†kondensatora C5 i†re-
zystora R1. Pojawienie siÍ pr¹du
przemiennego w†obwodzie wej-
úciowym transoptora powoduje,
øe na kolektorze tranzystora wyj-
úciowego pojawiaj¹ siÍ ujemne
impulsy o†czÍstotliwoúci rÛwnej
czÍstotliwoúci napiÍcia sieci (50
Hz) lub czÍstotliwoúci pr¹du
dzwonienia (25 Hz), w†zaleønoúci
od wykorzystania dzwonka. Na
rys. 2 przedstawiono przebiegi
czasowe wystÍpuj¹ce w†poszcze-
gÛlnych punktach uk³adu. Zasto-
sowanie uk³adu ca³kuj¹cego po-
woduje, øe w†czasie przep³ywu
przemiennego pr¹du w†obwodzie
wejúciowym, na wyjúciu transop-
tora panuje stan niski. NastÍpnie
sygna³ ten trafia na wejúcie bram-
ki US3D i†dalej do bramki US3C,
na wyjúciu bramki US3C otrzymu-
jemy w†pe³ni cyfrowy sygna³ in-
formuj¹cy o†istnieniu pr¹du dzwo-
nienia.
Pojawienie siÍ pr¹du dzwonie-

nia w†obwodzie wejúciowym
transoptora powoduje podanie
stanu niskiego na wejúcie bramki
US3B, bramka ta wraz z†bramk¹
US3A pe³ni rolÍ przerzutnika RS.
Podanie stanu niskiego na wejúcie
bramki US3B powoduje zmianÍ
stanu tego przerzutnika i†podanie
stanu niskiego na wejúcie ìMO-
DEî wzmacniacza US2. Podanie
masy na to wejúcie powoduje
prze³¹czenie wzmacniacza w†tryb

aktywny. Jednoczeúnie z†prze³¹-
czeniem wzmacniacza w†tryb ak-
tywny z†wyjúcia bramki US3C
zostaje podany stan niski na
wejúcie wyzwalania odtwarzania
komunikatu ìPLAYEî uk³adu
US1, co powoduje rozpoczÍcie
odtwarzania zapisanego komuni-
katu düwiÍkowego. Wejúcie
ìPLAYEî charakteryzuje siÍ tym,
øe po podaniu nawet krÛtkiego
ujemnego impulsu nagrany ko-
munikat zostanie odtworzony do
jego koÒca. W†odrÛønieniu do
wejúcia ìPLAYLî, gdzie komuni-
kat jest odtwarzany tylko wtedy,
gdy na tym wejúciu panuje stan
niski, podanie w†dowolnym mo-
mencie stanu wysokiego powodu-
je przerwanie odtwarzania komu-
nikatu, bez wzglÍdu na to, czy
komunikat zosta³ zakoÒczony, czy
teø nie.
Po odtworzeniu ca³ego komu-

nikatu na wyjúciu ìRECLEDî uk³a-
du US1 pojawia siÍ ujemny im-
puls sygnalizuj¹cy zakoÒczenie
odtwarzania i†uk³ad ISD1420 prze-
chodzi w†stan spoczynku. Impuls
ten kierowany jest do bramki
US3A i†powoduje wyzerowanie
przerzutnika, a†co za tym idzie
podanie stanu wysokiego na wej-
úcie ìMODEî wzmacniacza, co
z†kolei prze³¹cza go w†tryb czu-
wania ìSTANDBYî. W†ten sposÛb
w†czasie spoczynku uk³ad dzwon-
ka pobiera oko³o 10 µA pr¹du, co
umoøliwia zastosowanie zasilania
bateryjnego.
Do rÍcznego wyzwolenia syg-

na³u dzwonka zastosowano przy-
cisk SW3, przycisk ten w³¹czony

jest rÛwnolegle z†tranzystorem
wyjúciowym transoptora i†jego
zwarcie jest interpretowane tak,
jak wyst¹pienie napiÍcia w†obwo-
dzie wejúciowym transoptora.
Przycisk ten jest przydatny pod-
czas sprawdzania poprawnoúci na-
granego komunikatu oraz do usta-
wienia g³oúnoúci.
Do wyzwolenia nagrywania ko-

munikatu zastosowano zworkÍ JP1.
Uk³ad zasilania zosta³ wykona-

ny z†uøyciem uk³adu US4, ktÛry
dostarcza napiÍcia 5V, kondensa-
tory C1...C4 filtruj¹ napiÍcie od
strony wejúciowej i†wyjúciowej
stabilizatora. Dioda D1 zabezpie-
cza uk³ad przez odwrotn¹ pola-
ryzacj¹ napiÍcia zasilania.

Montaø i†uruchomienie
Przy montaøu elementÛw

dzwonka postÍpujemy wed³ug
ogÛlnie przyjÍtych zasad, poczy-
naj¹c od elementÛw o†najmniej-
szych gabarytach (schemat mon-
taøowy p³ytki pokazano na rys.
3). Ze szczegÛln¹ ostroønoúci¹
naleøy przyst¹piÊ do montaøu
uk³adu US2, ze wzglÍdu na to,
øe uk³ad umieszczony jest w†obu-
dowie SMD. Uk³ad ten naleøy
wlutowaÊ przed montaøem z³¹czy
CON1...CON3 i†kondensatorÛw
C13 i†C15. Podyktowane to jest
tym, øe przed wlutowaniem tych
elementÛw jest swobodny dostÍp
do uk³adu US2 i†jego montaø
moøna przeprowadziÊ bez proble-
mu przy pomocy  lutownicy
transformatorowej. Po wlutowaniu
uk³adu wzmacniacza moøna
wmontowaÊ kondensatory C13
i†C15 oraz z³¹cza CON1...CON3.
Jako z³¹cze CON4, CON5 zastoso-
wano z³¹cza typu goldpin, do
ktÛrych naleøy przylutowaÊ prze-
wody zakoÒczone przyciskami
SW1...SW3 (wed³ug schematu).
Przed zamontowaniem stabili-

zatora naleøy zdecydowaÊ, w†jaki
sposÛb bÍdzie zasilany dzwonek.
Jeøeli uk³ad ma byÊ zasilany
z†zasilacza, to naleøy wlutowaÊ
wszystkie elementy  pokazane na
rys. 1. Jeøeli jednak uk³ad ma byÊ
zasilany bateryjnie, to w†miejsce
stabilizatora US4 naleøy wlutowaÊ
zworkÍ pomiÍdzy wejúciem a†wyj-
úciem (naleøy zewrzeÊ punkty
oznaczone na p³ytce jako 1-3). Do
zasilania bateryjnego naleøy zasto-
sowaÊ cztery baterie po³¹czone
szeregowo, zastosowane baterie

Rys. 2. Przebiegi czasowe w poszczególnych punktach układu
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musz¹ byÊ alkaliczne, gdyø o†ile
w†czasie spoczynku dzwonek po-
biera znikomy pr¹d (ok. 10 µA),
o†tyle w†czasie odtwarzania po-
bierany pr¹d moøe wynieúÊ nawet
200 mA. Cztery baterie dostarcza-
j¹ napiÍcia wynosz¹cego ponad
6†V, co mog³oby uszkodziÊ uk³a-
dy, ale szeregowo w³¹czona dioda
D1 powoduje spadek napiÍcia
o†oko³o 0,7 V, w†konsekwencji
uk³ady s¹ zasilane napiÍciem
o†wartoúci oko³o 5,3 V, a†to jest
napiÍcie mieszcz¹ce siÍ w†zakre-
sie pracy wszystkich uk³adÛw
dzwonka. Zestaw baterii umoøli-
wia wielomiesiÍczne uøytkowanie,
gdyø w†czasie spoczynku uk³ad
pobiera znikomy pr¹d, a†w†czasie
dzwonienia duøy pr¹d jest pobie-
rany chwilowo.
Jeúli dzwonek bÍdzie wyko-

rzystany do sygnalizacji dzwonie-
nia telefonu i†wyst¹pi¹ problemy
z†jego wyzwalaniem, to naleøy
zwiÍkszyÊ pojemnoúÊ kondensato-
ra C6 do wartoúci 220 nF/250 V.
Modelowy uk³ad pracowa³ pra-
wid³owo bez zwiÍkszania tej po-
jemnoúci, ale w†przypadku linii
telefonicznych o†innych paramet-
rach pojemnoúÊ 47 nF moøe oka-
zaÊ siÍ zbyt ma³a.
Po zmontowaniu uk³adu nale-

øy do z³¹cza CON3 pod³¹czyÊ
g³oúnik, a†do z³¹cza CON1 napiÍ-
cie zasilania, nie ma potrzeby
pod³¹czania jeszcze przewodÛw
wyzwalania dzwonienia do z³¹-
cza CON2.

Aby zmontowany dzwonek
spe³nia³ swoje zadanie, naleøy
w†pamiÍci uk³adu ISD1420 nagraÊ
komunikat dzwonienia. RozpoczÍ-
cie nagrywania nast¹pi po zwar-
ciu zworki JP1, po tej czynnoúci
poprzez mikrofon bÍd¹ nagrywane
pojawiaj¹ce siÍ düwiÍki, w†czasie
nagrywania bÍdzie zapalona dioda
D5, sygnalizuj¹c stan nagrywania.
ZakoÒczenie procesu nagrywania
wykonuje siÍ poprzez rozwarcie
zworki JP1. Komunikat zosta³ za-
pisany w†pamiÍci i od tej pory
bÍdzie odtwarzany po kaødorazo-
wym wyzwoleniu. Rozwarcie
zworki JP1 spowoduje rÛwnieø
zgaszenie diody ìD5î, jeúli jednak
w†czasie nagrywania komunikatu
dioda ta zgaúnie samoczynnie,
bÍdzie to oznacza³o, øe†nagrywany
komunikat jest za d³ugi i†nast¹-
pi³o przepe³nienie wewnÍtrznej
pamiÍci. Dlatego komunikat nie
moøe byÊ d³uøszy niø 20 sekund.
Po prawid³owym nagraniu ko-

munikatu moøna sprawdziÊ, jak
zosta³ zapisany, w†tym celu na-
leøy nacisn¹Ê przycisk SW3, a†ko-
munikat zostanie odtworzony.
Jeúli proces nagrywania zosta³

zakoÒczony, to moøemy przejúÊ
do pod³¹czenia przewodÛw z†na-
piÍciem wyzwalania do z³¹cza
CON2. Przy tej czynnoúci naleøy
zachowaÊ szczegÛln¹ ostroønoúÊ,
gdyø zarÛwno napiÍcie 220V jak
i†napiÍcie dzwonienia w†linii te-
lefonicznej s¹ niebezpieczne dla
zdrowia.
Po zmontowaniu i†przy³¹cze-

niu dzwonka do uk³adu wyzwa-
lania naleøy ustawiÊ poziom g³oú-
noúci. Regulacji g³oúnoúci moøna
dokonaÊ jedynie podczas odtwa-
rzania komunikatu, gdyø w†czasie
spoczynku uk³ad US2 znajduje siÍ
w†trybie ìSTANDBYî i†wewnÍt-
rzny uk³ad zmiany poziomu
düwiÍku jest rÛwnieø wy³¹czony.
Podtrzymywana jest tylko wartoúÊ
poziomu g³oúnoúci ustawionej
w†trybie aktywnym. Aby wiÍc
zmieniÊ g³oúnoúÊ, naleøy urucho-
miÊ odtwarzanie komunikatu przy-
ciskiem SW3, a†klawiszami SW1
i†SW2 ustawiÊ ø¹dany poziom,
klawiszem SW1 poziom ten jest
zwiÍkszany, a†klawiszem SW2 po-
ziom jest zmniejszany.
Uwaga! Jeøeli poziom g³osu

zostanie odpowiednio ustawiony,
a†po odtworzeniu komunikatu zo-
stanie on samoczynnie zmniejszo-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1, R4: 100kΩ
R2, R3: 4,7kΩ
R5, R6: 1kΩ
R7, R8: 10kΩ
R9: 5,1kΩ
R10: 470kΩ
R11, R12: 2,2kΩ
Kondensatory
C1, C4, C14: 100µF/16V
C2, C3, C7, C10, C15, C16:
100nF
C5, C11: 4,7µF/16V
C6: 47nF/400V
C12: 220µF/16V
C13: 330nF
Półprzewodniki
D1: 1N4007
D2, D3: DZ 15V
D4: 1N4148
D5: LED 3mm czerwona
TS1: PC817
US1: ISD1420
US2: TDA8551
US3: CD4011
US4: LM7805
Różne
JP1: goldpin 1x2 + jumper
CON1: ARK2(5mm)
CON2, CON3: ARK2(3,5mm)
CON4: goldpin 1x4
CON5: goldpin 1x2
SW1, SW2, SW3: mikrowłączniki
MK: mikrofon pojemnościowy
Podstawki DIL28, DIL14, DIL8

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej

ny, oznaczaÊ to bÍdzie, øe ürÛd³o
zasilania ma za ma³¹ wydajnoúÊ
pr¹dow¹ i†powstaje zbyt duøy
spadek napiÍcia. Taka sytuacja
bÍdzie siÍ pojawia³a, jeúli napiÍ-
cie zasilania spadnie poniøej
4,5†V. Jeøeli uk³ad jest zasilany
bateryjnie, bÍdzie to oznacza³o, øe
ba te r ie zos ta ³y †wyczerpane ,
a†w†przypadku zasilacza, øe zasto-
sowany zasilacz posiada zbyt ma-
³¹ wydajnoúÊ pr¹dow¹ i†naleøy
zastosowaÊ ìsilniejszyî zasilacz.
Wymagany pr¹d zasilania wynosi
minimum 200 mA przy napiÍciu
oko³o 9†V.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/kwiecien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP4/2003B w katalogu PCB.


