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Montaø i†uruchomienie
Kompletny uk³ad zmontowano

na dziewiÍciu p³ytkach drukowa-
nych, z†ktÛrych 6 (p³ytki obwo-
dÛw abonenckich) jest jednako-
wych. P³yta g³Ûwna, tablica linio-
wa oraz p³ytka przyciskÛw steru-
j¹cych zosta³y wykonane jako p³yt-
ki jednostronne. Tylko obwody
abonenckie zosta³y zaprojektowa-
ne na p³ytkach drukowanych dwu-
stronnych. Po zgromadzeniu
wszystkich niezbÍdnych podze-
spo³Ûw moøemy przyst¹piÊ do
montaøu centrali, ktÛry pomimo
duøej liczby elementÛw sk³ado-
wych nie powinien stwarzaÊ prob-
lemÛw nawet pocz¹tkuj¹cym elek-
tronikom-hobbystom.
Ca³y proces montaøu powin-

niúmy rozpocz¹Ê od zmontowania
szeúciu p³ytek obwodÛw abonen-
ckich. Schemat montaøowy p³ytek
obwodÛw abonenckich przedsta-
wiono na rys. 5.
Montaø elementÛw na p³ytce

obwodu abonenckiego powinniú-

W drugiej czÍúci artyku³u
omawiamy sposÛb montaøu

i uruchomienia polowej
³¹cznicy telefonicznej, ktÛrej
ìwojskowaî budowa u³atwi

prace montaøowe takøe mniej
wprawnym konstruktorom.

my rozpocz¹Ê od wlutowania lis-
twy krawÍdziowej typu gold-pin.
Robimy to w†ten sposÛb, øe d³uø-
sz¹ (zgiÍt¹) czÍúÊ montujemy do
p³ytki obwodu abonenckiego,
a†krÛtsza (prosta) pos³uøy do osa-

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów
na abonenckiej płytce drukowanej.
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Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na głównej płytce drukowanej łącznicy.

dzenia w†p³ycie g³Ûwnej centrali.
Po wlutowaniu listwy obcinamy
jej d³uøsze koÒcÛwki. NastÍpnie
montujemy kolejne elementy
z†tym zastrzeøeniem, øe uk³ad
scalony oraz transoptor osadzamy
w†podstawkach. Taki montaø pod-
zespo³Ûw pozwoli na zaoszczÍdze-
nie nam ewentualnych k³opotÛw
przy uruchamianiu centrali. Iden-
tycznie postÍpujemy z†kolejnymi
piÍcioma p³ytkami obwodÛw abo-
nenckich, po zmontowaniu ktÛ-
rych nie osadzamy ich na p³ycie
g³Ûwnej. BÍd¹ one stopniowo
montowane w†trakcie uruchamia-
nia centrali.
Jak juø wczeúniej wspomnieliú-

my, p³yta g³Ûwna jest elementem
scalaj¹cym wszystkie peryferie w†je-
den ìorganizmî, jakim jest centrala.
Schemat montaøowy p³yty g³Ûwnej
przedstawiono na rys. 6. Po wlu-
towaniu w†p³ytÍ g³Ûwn¹ elementÛw
wchodz¹cych w†sk³ad zasilacza mo-
øemy dokonaÊ jego sprawdzenia.
Podczas montaøu powinniúmy za-
stosowaÊ metodÍ ìma³ych krocz-
kÛwî, polegaj¹c¹ na sprawdzaniu
poszczegÛlnych blokÛw†urz¹dzenia
zaraz po ich z³oøeniu.
Kolejnym krokiem podczas

montaøu uk³adu jest z³oøenie lis-
twy przyciskÛw z†diodami sygna-
lizacyjnymi LED, wed³ug schema-
tu montaøowego z†rys. 7, oraz
pod³¹czenie jej do p³yty g³Ûwnej.
Na listwie umieszczonych jest

szeúÊ diod LED oraz siedem mi-
niaturowych przyciskÛw funkcyj-
nych, w†tym jeden przycisk RE-
SET. Modu³ sygnalizacyjny ³¹czy-
my z†p³yt¹ g³Ûwn¹ kablem p³as-
kim wieloøy³owym. Naleøy zwrÛ-
ciÊ uwagÍ na poprawnoúÊ po³¹-
czenia ze wzglÍdu na potrzebÍ
rozszycia przewodu.
Jako gniazda i†wtyki ³¹czenio-

we najlepiej zastosowaÊ elementy
o†jak najlepszej jakoúci. Zosta³y
one zamontowane na p³ycie czo-
³owej, gdzie rÛwnolegle do gniaz-
da do³¹czony jest sznur po³¹cze-
niowy z†wtyczk¹ oraz kabel p³aski
³¹cz¹cy gniazda z†p³yt¹ g³Ûwn¹.
Rozmiar gniazd i†wtykÛw jest do-
wolny i†zaleøy od wielkoúci obu-
dowy, w†jakiej planujemy umieú-
ciÊ centralÍ.
Tablica liniowa jest zewnÍt-

rznym elementem centrali, zmon-
towanym na p³ytce jednostronnej.
Jej schemat montaøowy pokazano
na rys. 8. Montaø samej tablicy
jest bardzo prosty, naleøy tylko
zwrÛciÊ uwagÍ na to, aby zamon-
towaÊ gniazdo DB25 øeÒskie (ta-
kie samo, jakie zastosowaliúmy na
p³ycie g³Ûwnej). Po³¹czenie ³¹cz¹-
ce tablicÍ liniow¹ z†reszt¹ uk³adu
zosta³o wykonane przy uøyciu
taúmy 25-øy³owej oraz dwÛch z³¹-
czy zaciskowych DB25 (mÍskich).
Uruchamianie uk³adu rozpo-

czynamy od z³oøenia wszystkich
blokÛw w†ca³oúÊ, nie wlutowuj¹c

tylko obwodÛw abonenckich. Przy
uruchamianiu powinniúmy mieÊ
dostÍp do chociaø dwÛch apara-
tÛw†polowych. Jeden pod³¹czamy
do zaciskÛw APARAT OPERATO-
RA na tablicy liniowej, a drugi
bÍdziemy pod³¹czaÊ po kolei do
zaciskÛw abonentÛw. Aby dodat-
kowo usprawniÊ uruchamianie
i†øeby nie pope³niÊ pomy³ki przy
okreúlaniu przyporz¹dkowania ob-
wodu abonenckiego do danego
abonenta, najlepiej obwody ponu-
merowaÊ od 1†do 6.

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej klawiatury.
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Jeøeli przyjrzycie siÍ dok³adnie
p³ytce obwodu abonenckiego, na
pewno zauwaøycie, øe czÍúÊ wy-
prowadzeÒ listwy k¹towej gold-
pin jest ponumerowana od AB1
do AB6. I†tak, dla obwodu abo-
nenta pierwszego przed umiesz-
czeniem na p³ycie g³Ûwnej naleøy
obci¹Ê wyprowadzenia od AB2 do
AB6 oprÛcz AB1.
Po wlutowaniu p³ytki pierw-

szego obwodu abonenckiego nale-
øy w³¹czyÊ zasilanie centrali, pod-
³¹czyÊ aparat do zaciskÛw na
tablicy liniowej AB1 i†wys³aÊ zew.
Powinna zaúwieciÊ siÍ dioda syg-
nalizacyjna oraz w³¹czyÊ genera-
tor akustyczny. Przy sprawdzaniu
postÍpujemy zgodnie z†opisem ob-
s³ugi ³¹cznicy polowej. Po spraw-
dzeniu pierwszego obwodu abo-
nenckiego moøemy przyst¹piÊ do
montaøu drugiego. Podobnie jak
w†pierwszym, obcinamy wypro-
wadzenia AB oprÛcz AB2 i†wlu-
towujemy w†p³ytÍ g³Ûwn¹. Kolej-
ne czynnoúci przy sprawdzaniu s¹
identyczne, jak w†przypadku ob-
wodu pierwszego.
Przy nastÍpnych obwodach

czynnoúci siÍ powtarzaj¹. Naleøy
jednak pamiÍtaÊ, aby obcinaÊ od-
powiednie koÒcÛwki obwodÛw
abonenckich. Generalnie, jeøeli
uk³ad zosta³ poprawnie z³oøony
i†nie ma øadnych wadliwych ele-
mentÛw, to z uruchomieniem ³¹cz-
nicy nie powinniúmy mieÊ øad-
nych problemÛw.
Mam nadziejÍ, øe centrala dos-

tarczy wiele zabawy tym wszys-
tkim, ktÛrzy zdecyduj¹ siÍ j¹
wykonaÊ.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl

Rys. 8. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej tablicy liniowej.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/

?pdf/wrzesien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP09/2001B w katalogu PCB.


