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Coraz rzadziej na ³amach
EP moøna spotkaÊ opisy urz¹-
dzeÒ zbudowanych z dwÛch
tranzystorÛw i†garstki ele-
mentÛw dyskretnych, spe³-
niaj¹cych przy tym jak¹ú uøy-
teczn¹ funkcjÍ. Z†tego powo-
du kaødy taki uk³ad wart jest,
moim zdaniem, uwagi.

Prezentujemy zatem urz¹-
dzenie, ktÛre moøe pracowaÊ
jako udoskonalona s³uchaw-
ka telefoniczna, zastÍpuj¹c
przestarza³e s³uchawki stoso-
wane w†aparatach telefonicz-
nych starego typu, a†takøe
moøe byÊ zastosowana
w†amatorskich konstrukcjach
takich aparatÛw.

Opis dzia³ania uk³adu
Uk³ad do³¹czany jest do

linii telefonicznej za poúred-
nictwem mostka prostowni-
czego zbudowanego z†diod
D1..D4. Rozwi¹zanie to zwal-
nia nas z†koniecznoúci iden-
tyfikacji biegunowoúci linii
telefonicznej i†chroni uk³ad
przed uszkodzeniem w†przy-
padku zmiany tej bieguno-
woúci. Dodatkowym zabez-
pieczeniem uk³adu jest dioda
Zenera D5. Obci¹øeniem linii
telefonicznej s¹ szeregowo
po³¹czone tranzystory T1
i†T2. Do zasilania mikrofonu
elektretowego lub pojemnoú-
ciowego wykorzystano pros-
ty zasilacz stabilizowany,
zbudowany z†wykorzysta-
niem diody Zenera D6. Po-
chodz¹cy z†mikrofonu sygna³
przekazywany jest za poúred-
nictwem kondensatora C1 na
bazÍ tranzystora T1, wzmac-
niany i†kierowany do linii te-
lefonicznej poprzez mostek
prostowniczy.

Sygna³ akustyczny pocho-

dz¹cy z†linii telefonicznej
przekazywany jest za poúred-
nictwem obwodu z†rezysto-
rem R9 i†kondensatorem C3
na bazÍ tranzystora T2, pra-
cuj¹cego jako wzmacniacz
klasy A, i†po wzmocnieniu
kierowany do g³oúnika - s³u-
chawki Q1. WartoúÊ rezysto-
ra R2 zosta³a dobrana dla li-
nii telefonicznej o†napiÍciu
60V (przed podniesieniem
s³uchawki). W†przypadku li-
nii o†mniejszym napiÍciu, np.
wewnÍtrznych sieci telefo-
nicznych, wartoúÊ tego rezys-
tora moøna zmniejszyÊ do
5..10kΩ.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego,
wykonanego na laminacie
jednostronnym. Montaø tak
banalnie prostego uk³adu nie
nastrÍczy z†pewnoúci¹ niko-
mu trudnoúci. Wykonamy go
w†typowy sposÛb, rozpoczy-
naj¹c od wlutowania w†p³yt-
kÍ rezystorÛw, a†koÒcz¹c na
kondensatorach elektrolitycz-
nych.

Wzmianka o†tym, øe
uk³ad nie wy-
maga urucha-
miania jest
chyba zbÍdna.
Jedyn¹ czyn-
noúci¹ regula-
cyjn¹ moøe
byÊ dobranie
wartoúci re-
zystora R2
w†przypadku
k o r z y s t a n i a
z†linii telefo-
nicznej o†na-
piÍciu znacz-
nie mniejszym
niø 60V.

W † u k ³ a -
dzie modelo-
wym, przezna-
czonym wy-

Słuchawka telefoniczna “Hands Free”

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 47Ω
R2: 20kΩ
R3: 3,3Ω
R4: 100kΩ
R5, R10: 4,7kΩ
R6: 100Ω
R7: 10kΩ
R8: 30Ω
R9: 560Ω
Kondensatory
C1: 47nF
C2, C4: 100µF/16V
C3: 1µF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4148 lub
odpowiednik
D5: dioda Zenera 15V
D6: dioda Zenera 5,1V
T1: BC211 lub odpowiednik
T2: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1237.

Prezentowany
w†artykule uk³ad

umoøliwia
wykorzystywanie
podczas rozmÛw

telefonicznych typowych,
³atwo dostÍpnych

i†tanich zestawÛw:
s³uchawki - mikrofon,

jakie s¹ obecnie
stosowane

w†komputerowych
systemach

multimedialnych.
Rozwi¹zanie takie

pozwala na prowadzenie
rozmowy telefonicznej
i†robienie np. notatek

bez koniecznoúci
niezbyt wygodnego
przytrzymywania

s³uchawki ramieniem.

³¹cznie do testÛw laboratoryj-
nych, zastosowano mikrofon
elektretowy wlutowany bez-
poúrednio w†p³ytkÍ. W†uk³a-
dach praktycznych takie roz-
wi¹zanie nie mia³oby
w†wiÍkszoúci przypadkÛw
sensu i†do p³ytki naleøy przy-
lutowaÊ odpowiednie gniaz-
dka umoøliwiaj¹ce jej pod³¹-
czenie do zestawu: s³uchaw-
ki - mikrofon.
Andrzej Gawryluk, AVT
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