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Przystawka do
telefonicznej sekretarki
AVT−825

Przys tawka
dzia³a poprawnie przy

wspÛ³pracy z†centralami no-
wego i†starego typu. Uk³ad mo-
delowy dzia³a³ z†jednym nume-
rem telefonicznym pochodz¹cym
ze starej centrali i†drugim pocho-
dz¹cym z†nowej, elektronicznej
(rys. 1).
Uk³ad moøna rÛwnieø wyko-

rzystaÊ do wspÛ³pracy aparatu
telefonicznego z†domofonem klat-
kowym (Projekty CzytelnikÛw nr
044). W†tym przypadku aparat
telefoniczny bÍdzie wykorzystany
do obs³ugi linii telefonicznej
i†rÛwnoczeúnie domofonu klatko-
wego. MyúlÍ, øe przystawka jest
doskona³ym uzupe³nieniem auto-
matycznej sekretarki lub aparatu
telefonicznego. Jej uniwersalnoúÊ
powoduje, øe moøe byÊ wykorzys-
tywana do wspÛ³pracy z†rÛønymi
aparatami i†urz¹dzeniami telefo-
nicznymi.
Prosta konstrukcja umoøliwia

wykonanie uk³adu nawet przez
pocz¹tkuj¹cych elektronikÛw ama-
torÛw. Aby lepiej zrozumieÊ opis
dzia³ania uk³adu, zapoznajmy siÍ
z kilkoma parametrami roboczymi
urz¹dzeÒ telefonicznych, wspÛ³-
pracuj¹cych z†centralami automa-
tycznymi.
W†przypadku, kiedy aparat te-

lefoniczny ma podniesiony mik-
rotelefon, powinien pracowaÊ bez
zak³ÛceÒ przy poborze pr¹du sta-
³ego z†linii abonenckiej od 17mA
do 70mA. Przy od³oøonym mik-

rotelefonie pobÛr pr¹du z†linii nie
powinien przekraczaÊ 0,4mA.
Aparat telefoniczny powinien byÊ
przystosowany do zasilania napiÍ-
ciem :
- 48V, przy rezystancji uk³adu
zasilaj¹cego 2*400Ω,

- 60V, przy rezystancji uk³adu
zasilaj¹cego 2*500Ω.
Aparat powinien dzia³aÊ nieza-

leønie od biegunowoúci linii abo-
nenckiej, a†rezystancja aparatu dla
pr¹du sta³ego w†stanie rozmowy
powinna wynosiÊ maksymalnie
600Ω. Spadek napiÍcia na apara-
cie nie powinien przekraczaÊ 8V.
Pasmo czÍstotliwoúci przenoszo-
nych sygna³Ûw powinno zawieraÊ
siÍ w przedziale od 300Hz do
3400Hz. Uk³ad wywo³awczy
(dzwonek) powinien dzia³aÊ po-
prawnie przy sygnale o†napiÍciu
od 40V do 90V i†czÍstotliwoúci
25Hz i†50Hz. Uk³ad nie powinien
zadzia³aÊ przy napiÍciu niøszym
niø 16V. Dok³adny opis wymagaÒ
technicznych zawarty jest w†Pol-
skiej Normie PN-92 T-83000:
ìAparaty telefoniczne elektronicz-
ne ogÛlnego przeznaczenia dla
analogowych ³¹czy abonenckichî.
Uøywaj¹c aparatÛw i†urz¹dzeÒ te-
lefonicznych homologowanych
mamy gwarancjÍ pewniejszych po-
³¹czeÒ bez zak³ÛceÒ.

Budowa uk³adu
Uk³ad zmontowany jest na

jednej p³ytce drukowanej, na
ktÛrej s¹ umieszczone wszystkie

Potrzeba jest matk¹
wynalazkÛw. Prezentowany
projekt powsta³ w†wyniku

takiej ìpotrzebyî wystÍpuj¹cej
podczas uøytkowania dwÛch

linii telefonicznych o†rÛønych
numerach.

Zadaniem prezentowanego
urz¹dzenia jest w³aúnie

obs³uga dwÛch linii
telefonicznych przez jedn¹

automatyczn¹ sekretarkÍ lub
przez jednoliniowy aparat

telefoniczny.
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jego elementy. Blokowy schemat
przystawki przedstawiono na
rys. 2.
Uk³ad zbudowany jest z†nastÍ-

puj¹cych piÍciu blokÛw:
- odbiornik sygna³u dzwonienia
z†centrali - linia 1,

- odbiornik sygna³u dzwonienia
z†centrali - linia 2,

- zespÛ³ prze³¹czaj¹cy linie,
- uk³ad zg³oszeniowy,
- zasilacz.
Odbiorniki pr¹du dzwonienia

z†linii L1 i†L2 maj¹ za zadanie,
jak sama nazwa wskazuje, odebra-
nie sygna³u dzwonienia i†za po-
moc¹ zespo³u prze³¹czaj¹cego do-
³¹czenie odpowiedniej linii do
automatycznej sekretarki.
Uk³ad zg³oszenia - po zg³o-

szeniu siÍ automatycznej sekre-
tarki i do³¹czeniu jej do jednej
linii, jego zadaniem jest zablo-
kowanie zespo³u prze³¹czaj¹cego
przed prze³¹czeniem na drug¹
liniÍ podczas trwania tego
po³¹czenia.
Zasilacz (rys. 3) dostarcza nie-

zbÍdnych napiÍÊ do zasilania
uk³adu, tj. +5V i†+12V. Jako ele-
ment wykonawczy zespo³u prze-
³¹czania linii wykorzystano prze-
kaünik telefoniczny typu MT-6.
Moøna oczywiúcie uøyÊ innego
przekaünika o†szeúciu sprÍøynach
stykowych. Ca³y uk³ad najlepiej
jest zamontowaÊ w†obudowie
z†tworzywa sztucznego, na ktÛrej
umieszczone s¹ diody LED syg-
nalizuj¹ce za³¹czenie poszczegÛl-
nych linii i†wskazuj¹ce sygna³
dzwonienia. Zamontowane powin-
ny byÊ rÛwnieø przyciski P1 i†P2
do rÍcznego prze³¹czania poszcze-
gÛlnych linii oraz trzy gniazda do
pod³¹czenia linii L1 i L2 oraz
aparatu telefonicznego lub sekre-
tarki. Zasilanie ca³ego uk³adu od-

bywa siÍ z†zewnÍtrznego ürÛd³a
o†napiÍciu 12VAC lub DC. PobÛr
pr¹du podczas pracy wynosi
40mA.

Dzia³anie uk³adu
Schemat ideowy przystawki

przedstawiono na rys. 4. Przycho-
dz¹ce z†centrali  sygna³y dzwo-
nienia o†napiÍciu od 40V do 90V
i†czÍstotliwoúci 25 Hz s¹ prosto-
wane w†mostku prostowniczym
M1. NastÍpnie napiÍcie to jest
obniøane do wartoúci 12V za
pomoc¹ diody Zenera D3 i†po-
przez rezystor R3 zasila diodÍ
transoptora TO1. Mostek prostow-
niczy M1 jest pod³¹czony do linii
poprzez kondensator C1 i†rezystor
R1. Kondensator C1 stanowi blo-
kadÍ dla pr¹du sta³ego, a†rezystor
R1 ogranicza wartoúÊ pr¹du dzwo-
nienia (w tym pr¹d diody D3).
W†wyniku pojawienia siÍ impul-
sÛw pr¹du dzwonienia, tranzystor
transoptora zaczyna przewodziÊ,
nastÍpuje ³adowanie kondensatora
C3 i†tranzystor T1 przewodzi. Dio-
da úwiec¹ca D1 zaczyna úwieciÊ
- sygnalizuje ona przychodz¹ce
impulsy pr¹du dzwonienia z†linii
telefonicznej. £adowanie konden-
satora C3 powoduje opÛünienie
zadzia ³ania tranzys tora T1
(BC237). WartoúÊ opÛünienia za-
leøy od wartoúci pojemnoúci tego

kondensatora. Analogicznie dzia³a
odbiornik zewu drugiej linii. Wyj-
úcia odbiornikÛw sygna³u dzwo-
nienia s¹ po³¹czone z†przerzutni-
kiem RS zbudowanym na uk³a-
dzie scalonym US1 (CMOS typu
4001 - cztery dwuwejúciowe bram-
ki NOR). Po³¹czenie jest zrealizo-
wane poprzez klucze elektronicz-
ne US2 (4066). Kiedy automatycz-
na sekretarka nie pracuje, klucze
elektroniczne s¹ w†stanie przewo-
dzenia (zwarte). Na wejúciach
przerzutnika w†tym przypadku
wystÍpuje stan niski i przerzutnik
pamiÍta poprzednie ustawienie do
czasu, kiedy na ktÛrejú z†linii nie
pojawi siÍ sygna³ dzwonienia.
ZmianÍ przy³¹czenia linii do sek-
retarki moøemy realizowaÊ rÍcz-
nie poprzez przyciski P1 i†P2.
Kiedy automatyczna sekretarka za-
czyna pracowaÊ, klucze elektro-
niczne s¹ w†stanie wy³¹czenia.
Ma to na celu blokadÍ ustawienia
przystawki przed prze³¹czaniem
sekretarki podczas pracy do innej
linii w†przypadku pojawienia siÍ
na niej impulsÛw pr¹du dzwonie-
nia. Jedno z†wyjúÊ przerzutnika
RS steruje prac¹ tranzystora T3
(BD135), ktÛry wspÛ³dzia³a z†cew-
k¹ przekaünika telefonicznego MT-
6, prze³¹czaj¹cego linie telefonicz-
ne L1 i†L2. W†stanie spoczynko-
wym jedna z†linii jest pod³¹czona

Rys. 1. Schemat funkcjonalny przystawki. Rys. 2. Schemat blokowy przystawki.

Rys. 3. Schemat zasilacza.
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do sekretarki. W†przypadku braku
zasilania ca³ego uk³adu, do sek-
retarki przy³¹czana jest w³aúnie ta
linia - ìlinia uprzywilejowanaî.
Uk³ady scalone US1, US2 oraz
przekaünik i†steruj¹cy nim tran-
zystor tworz¹ zespÛ³ prze³¹czaj¹cy
linie. Diody D6 i†D5 sygnalizuj¹,
do ktÛrej linii jest aktualnie do-
³¹czona sekretarka, natomiast dio-
dy D1 i†D2 informuj¹ o†zewie
przychodz¹cym z†linii. W†chwili,
gdy automatyczna sekretarka za-
czyna pracowaÊ, uruchamia siÍ
uk³ad zg³oszeniowy, na rezystorze
R20 pojawi siÍ spadek napiÍcia,
ktÛry poprzez mostek prostowni-
czy M3 zasila diodÍ transoptora
TO3. Powoduje to, øe w†fazie
koÒcowej na wejúciach steruj¹-
cych prac¹ kluczy US2 (4066)
pojawia siÍ stan niski wprawia-
j¹cy klucze w†stan rozwarcia.
Uniemoøliwia to prze³¹czenie sek-
retarki na drug¹ liniÍ.
Jak widzimy na schemacie, do

rezystora R20 jest jeszcze do³¹czo-
ny rÛwnolegle kondensator C8.
Jego zadaniem jest obniøenie war-

toúci spadku napiÍcia na rezysto-
rze R20 (w†chwili, gdy z†centrali
wys³any zostanie sygna³ zewu -
pr¹d dzwonienia) do takiego po-
ziomu, aby nie uruchamia³ siÍ
uk³ad zg³oszeniowy. W†przypadku,
gdy do obydwu linii jest do³¹czo-
na tylko przystawka, to naleøy
rÛwnolegle z†lini¹ wpi¹Ê konden-
sator o†wartoúci oko³o 1µF/100V
poprzez rezystor 470Ω. Ma to na
celu zasymulowanie obecnoúci
w†linii aparatu telefonicznego.
NapiÍcie do zasilania cewki

przekaünika MT-6†nie musi byÊ
stabilizowane. W†uk³adzie moøe-
my zastosowaÊ przekaüniki o†rÛø-
nym napiÍciu zasilania cewki (np.
5V) i†o†rÛønej konstrukcji mecha-
nicznej. Najlepiej zastosowaÊ prze-
kaünik o†jak najmniejszych wy-
miarach.

Montaø i†uruchomienie
Wszystkie elementy umieszczo-

ne s¹ na dwustronnej p³ytce dru-
kowanej, ktÛrej wzÛr jest dostÍpny
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep.com.pl/pcb.html, a†roz-

Rys. 4. Schemat ideowy przystawki.

mieszczenie elementÛw (schemat
montaøowy) na rys. 5. Uk³ady
scalone naleøy umieúciÊ w†pod-
stawkach.
Przy uruchamianiu uk³adu nie

musimy dysponowaÊ dwoma li-
niami telefonicznymi (jak na rys.
1). Oczywiúcie zdajÍ sobie spra-
wÍ, øe nie zawsze mamy dostÍp
do dwÛch linii. W†takim przypad-
ku proponujÍ inny sposÛb urucha-
miania urz¹dzenia.
Przy poprawnym montaøu

uk³adu z†jego uruchomieniem nie
powinno byÊ øadnych k³opotÛw.
Przede wszystkim powinniúmy
przygotowaÊ ürÛd³o sygna³u dzwo-
nienia o†parametrach: 40-90V/25-
50Hz. Od ìbiedyî moøemy uru-
chamiaÊ uk³ad przy napiÍciu ze-
wu 24VAC/50Hz.
Po w³¹czeniu zasilania uk³ad

automatycznie ustawi siÍ w†pozy-
cji linii uprzywilejowanej. W†celu
sprawdzenia dzia³ania uk³adu na-
leøy do zaciskÛw liniowych L1
i†L2 przyk³adaÊ na przemian na-
piÍcie z†transformatora. Przekaünik
uk³adu powinien prze³¹czaÊ obwo-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R16, R27, R28: 470Ω
R2, R15: 22kΩ
R3, R8, R9, R14, R21, R17: 1kΩ
R4, R13, R29,R30,R22: 15kΩ
R5, R7, R10, R11: 3,9kΩ
R6, R12, R18, R23: 3,3kΩ
R24: 2,2kΩ
R20: 150Ω
R25, R26, R19: 820Ω
Kondensatory
C1, C6: 220nF/100V
C2, C5: 100µF/63V
C3, C4, C7: 10µF/25V
C8: 1µF/250V styrofleksowy
C9: 470µF/25V
C10: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1, D2, D5, D6: LED φ5
D3, D4: diody Zenera 0,3W/12V
D7: 1N4148
M1, M2, M3, M4: mostek 1A
TO1, TO2, TO3: CQ15BP
T1, T2, T4, T5, T6: BC237
T3: BD135
US1: 4001
US2: 4066
US3: 7805
Różne
PK1: Przekaźnik MT−6 lub dowolny
sześciostykowy
P1, P2: Przycisk typu reset

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.

dy. DoúÊ waønymi elementami
uk³adu s¹ rezystor R20 i†konden-
sator C8. S¹ to elementy uk³adu
zg³oszeniowego. WartoúÊ rezystora
powinniúmy dobraÊ eksperymen-
talnie. Niestety, w†tym celu mu-
simy mieÊ koniecznie chociaø jed-
na liniÍ telefoniczna i†aparat. LiniÍ
z†centrali pod³¹czamy do zaciskÛw
L1 lub L2, w†miejsce sekretarki
aparat telefoniczny, a†zamiast re-
zystora R8 potencjometr o†wartoúci
oko³o 500 omÛw i†mocy nie
mniejszej niø 0,5W. Potencjometr
ustawiamy na minimaln¹ wartoúÊ
i†podnosimy s³uchawkÍ aparatu.
NastÍpnie zwiÍkszamy wartoúÊ re-
zystancji potencjometru, kontrolu-

j¹c jednoczeúnie napiÍcie na dio-
dzie transoptora TO 3, doprowa-
dzaj¹c do przewodzenia tranzysto-
ra T4. W†uk³adzie modelowym
dobrana wartoúÊ rezystora R20
wynosi 150Ω. Kondensator C8,
ktÛry jest po³¹czony rÛwnolegle
z†rezystorem R20 powinien mieÊ
pojemnoúÊ stosunkowo duø¹ - nie
powinna byÊ mniejsza niø 1µF/
100V.
Przystawka jest urz¹dzeniem

tanim, prostym, funkcjonalnym,
ktÛre nie powinno sprawiaÊ k³o-
potÛw przy budowie i†uruchamia-
niu nawet pocz¹tkuj¹cemu elekt-
ronikowi.
Krzysztof Górski, SQ2GCL

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP01/
2000 w katalogu PCB.


