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Procedura uzyskiwania
po³¹czenia jest, jak wszyst-
kim wiadomo, prosta: w³¹cza-
my wybieranie numeru i†z†fi-
lozoficznym spokojem obser-
wujemy cyklicznie pojawia-
j¹ce siÍ komunikaty ìLinia
by³a zajÍtaî, a†niekiedy dla
urozmaicenia ìOd³¹czono od
komputera, ktÛrego numer
wybranoî i†inne mi³e wiado-
moúci. Podczas dnia taka za-
bawa moøe trwaÊ nawet wie-
le godzin, zmuszaj¹c nas do
nieustannego obserwowania
ekranu monitora.

Postanowi³em wiÍc wyko-
naÊ prosty uk³ad, ktÛry za po-
moc¹ w†miarÍ donoúnego
sygna³u düwiÍkowego zawia-
damia³by o†fakcie uzyskania
po³¹czenia telefonicznego
i†podjÍciu przez komputer
rozpaczliwych prÛb ìdoga-
daniaî siÍ z†serwerem.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat uk³adu pokaza-

no na rys. 1. Do wykrywania
uzyskania po³¹czenia telefo-
nicznego z†wybranym nume-
rem wykorzysta³em wystÍpu-

Sygnalizator odebrania telefonu
Proponowany uk³ad
powsta³ dos³ownie

ìz potrzeby chwiliî,
jako odpowiedü na

utrapienie, jakim jest
uzyskiwanie po³¹czenia

z†numerem
telefonicznym jednego

z†providerÛw
internetowych.

W†komputerze wysiad³a
mi karta düwiÍkowa, do

sobotniej gie³dy
pozosta³o jeszcze kilka
dni, a†ja mia³em do
napisania artyku³, do

ktÛrego musia³em
zdobyÊ informacje

z†Internetu.

j¹ce w†takim momencie zja-
wisko odwracania polaryza-
cji napiÍcia w†linii telefo-
nicznej.

Poniewaø w†za³oøeniu
sygnalizator mia³ byÊ mak-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 560Ω
R2, R3, R4: 10kΩ
R5, R6, R7: 100kΩ
R8: 1MΩ
Kondensatory
C1, C2, C5: 100nF
C3: 1µF/100V
C4: 100µF/16V
Półprzewodniki
D1: dubarwna LED
D2: 1N4148 lub odpowiednik
IC1: 4093
IC2: 4098
T1: BC557 lub odpowiednik
T2: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1, CON2: ARK2
(3,5mm)
Q1: przetwornik piezo
z generatorem

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1242.

Rys. 1.

Rys. 2.

symalnie prosty w†uøytkowa-
niu, zosta³ wyposaøony
w†uk³ad uniezaleøniaj¹cy je-
go dzia³anie od pocz¹tkowej
polaryzacji linii telefonicz-
nej.

Za³Ûømy, øe nasz uk³ad
zosta³ do³¹czony do linii te-
lefonicznej tak, øe baza tran-
zystora T2 zosta³a spolaryzo-
wana dodatnim napiÍciem
wystÍpuj¹cym na rezystorze
R4. Tranzystory T1 i†T2 prze-
wodz¹, co powoduje wymu-
szenie niskiego stanu na wej-
úciach bramki IC1B i†w³¹cze-

nie jednej z†diod zawartych
w†strukturze D1.

Jeøeli teraz polaryzacja
napiÍcia w†linii telefonicz-
nej zmieni siÍ, to tranzystor
T2 przestanie przewodziÊ.
Zostanie w³¹czona druga
dioda D1 i†na wejúciu bram-
ki IC1B pojawi siÍ wysoki
poziom napiÍcia. Spowodu-
je to podanie za poúrednic-
twem kondensatora C1 krÛt-
kiego impulsu ujemnego na
wejúcie bramki IC1D oraz
wyzwolenie przerzutnika
monostabilnego IC2A. Prze-

rzutnik ten w³¹czy
siÍ na czas okreúlo-
ny rezystancj¹ R8
i†pojemnoúci¹ C3,
powoduj¹c zadzia-
³anie generatora
akustycznego do³¹-
czonego do jego
wyjúcia Q.

Zmiana polary-
zac j i nap iÍc i a

w†linii telefonicznej spo-
woduje wiÍc wygenerowa-
nie ujemnego impulsu na
wyjúciu bramki IC1A i†wy-
zwolen ie prze rzu tn ika
IC2A.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 widoczne jest

rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego.
Montaø uk³adu wykonujemy
w†ogÛlnie przyjÍty sposÛb,
rozpoczynaj¹c od elementÛw
o†najmniejszych gabarytach,
a†koÒcz¹c na wlutowaniu
w†p³ytkÍ kondensatorÛw
i†z³¹cz ARK. Pod uk³ady sca-
lone zalecam zastosowaÊ
podstawki.

Uk³ad wymaga doprowa-
dzenia napiÍcia zasilania
z†przedzia³u 5..12VDC, a†ze
wzglÍdu na niewielki pobÛr
pr¹du moøna zastosowaÊ za-
silanie bateryjne.
Tadeusz Rosak


