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Jednym z†najpowaøniejszych prob-
lemÛw, na jaki napotykaj¹ konstruk-
torzy urz¹dzeÒ telekomunikacyjnych,
jest zaprojektowanie dobrej jakoúci,
spe³niaj¹cego wymagania wszystkich
norm, modu³u sprzÍgaj¹cego liniÍ te-
lefoniczn¹ z†do³¹czanym do niej
urz¹dzeniem. Problemy wi¹ø¹ siÍ
przede wszystkim z†koniecznoúci¹
pogodzenia ze sob¹ wielu przeciw-
stawnych warunkÛw, tzn. zapewnie-
nia separacji galwanicznej, maksy-
malnie szerokiego pasma przenoszo-
nych czÍstotliwoúci i†odpornoúci na
przepiÍcia powstaj¹ce w†linii.
Najbardziej powszechnie dotychczas

stosowanym elementem sprzÍgaj¹cym by³y
transformatory. Ich zalet¹ jest niski koszt
wykonania, skuteczna izolacja, odpornoúÊ
na przepiÍcia (przy odpowiednim zabez-
pieczeniu dodatkowym) i†³atwoúÊ ìwplata-
niaî w†standardowe opracowania inøynier-
skie. NajwiÍkszymi, z†punktu widzenia
konstruktorÛw, wadami transformatorÛw s¹:
duøe t³umienie, silna zaleønoúÊ wspÛ³czyn-
nika t³umienia od czÍstotliwoúci przeno-
szonego sygna³u, stosunkowo duøe wymia-
ry oraz koniecznoúÊ stosowania z³oøonych
uk³adÛw steruj¹cych transformator.

SLIC-e z†separacj¹ galwaniczn¹
Poniewaø wymagania rynku telekomuni-

kacyjnego nieustannie ros³y, kanadyjska fir-
ma Mitel wprowadzi³a na pocz¹tku 1995
roku do swojej oferty produkcyjnej uk³ady
hybrydowe, przy pomocy ktÛrych moøna
zast¹piÊ transformator, uzyskuj¹c przy okaz-
ji szereg dodatkowych moøliwoúci funkcjo-
nalnych. Uk³ady te nazwano SLIC (od ang.
Subscriber Line Interface Circuit, czyli In-
terfejs Linii Abonenckiej).
Uk³ady SLIC zapewniaj¹ separacjÍ galwa-

niczn¹ linii od do³¹czanego urz¹dzenia,
dopasowanie impedancyjne do linii, moø-
liwoúÊ przekazywania dowolnych sygna-
³Ûw przekazywanych liniami telefoniczny-
mi (g³os, fax, dane cyfrowe kodowane
w†ktÛrymú ze standardÛw modemowych,
sygna³y steruj¹ce Bell, itp.). Schemat blo-
kowy prezentuj¹cy budowÍ jednego z†naj-
bardziej popularnych uk³adÛw SLIC z†ofert
firmy Mitel (uk³ad nosi oznaczenie
MH88422) znajduje siÍ na rys. 1.
IzolacjÍ galwaniczn¹ uzyskano dziÍki za-

stosowaniu dwukierunkowego sprzÍøenia
optycznego pomiÍdzy lini¹ telefoniczn¹
i†do³¹czanym urz¹dzeniem. DziÍki odpo-
wiedniej konstrukcji ceramicznej p³ytki
noúnej uk³adu oraz przemyúlanemu roz-
mieszczeniu elementÛw, transoptorowa ba-
riera optyczna zapewnia odpornoúÊ na prze-
bicia 3kV (napiÍcia zmiennego!). Standar-
dowa rÛønica napiÍÊ pomiÍdzy modu³em
linii abonenckiej a†interfejsem uøytkowni-
ka moøe wynosiÊ 250V (wartoúÊ skuteczna).
Od strony linii abonenckiej uk³ad

MH88422 posiada dwukierunkowe z³¹cze
TIP/RING, ktÛre spe³nia rolÍ obci¹øenia li-
nii (po podniesieniu s³uchawki), interfejs
wejúciowy audio TXIN/TF oraz wejúcie de-
tektora pÍtli pr¹dowej i†sygna³u dzwonka
RLS. Elementy do³¹czone do wyprowadzeÒ
TIP/RING spe³niaj¹ rolÍ klucza sterowane-
go stanem logicznym podawanym na we-
júcie !LC. DziÍki temu istnieje moøliwoúÊ
wykorzystania uk³adu MH88422 jako inter-
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fejsu wybierania impulsowego. Wejúcie VR
umoøliwia przesy³anie sygna³u audio w†kie-
runku ìdoî linii abonenckiej.
Na wyjúciu RVLC sygnalizowany jest fakt

pojawienia siÍ w†linii sygna³u dzwonka
oraz do³¹czenia do linii obci¹øenia pr¹do-
wego (znajduj¹cego siÍ pomiÍdzy wypro-
wadzeniami TIP i†RING). Wyjúcie VX jest
standardowym wyjúciem audio z†prostym
uk³adem antylokalnym, ktÛry pozwala unik-
n¹Ê wielokrotnego nak³adania siÍ echa prze-
kazywanego sygna³u. CzÍúÊ uk³adu, do ktÛ-
rej do³¹czane s¹ urz¹dzenia uøytkownika
wymaga dostarczenia zasilania +5V. Linia
zasilaj¹ca jest takøe ca³kowicie odizolowa-
na od ³¹cza telefonicznego. Na rys. 2 przed-
stawiono najprostszy schemat aplikacyjny
uk³adu MH88422. Zbliøony konstrukcyjnie
do tego uk³adu jest MH88400.

Poniewaø zazwyczaj uk³ady SLIC (np.
MH88400, MH88422) nie s¹ wewnÍtrznie
zabezpieczone przed przepiÍciami mog¹cy-
mi siÍ pojawiÊ pomiÍdzy przewodami linii
telefonicznej, niezbÍdne jest zastosowanie
dodatkowego elementu zabezpieczaj¹cego
jego wejúcie. W†najprostszym przypadku
moøe to byÊ transil (rys. 2), moøna takøe
zastosowaÊ specjalne zabezpieczaj¹ce uk³a-
dy hybrydowe firmy Mitel (np. MH80625C).
Uproszczony schemat prezentuj¹cy sposÛb
w³¹czenia w†liniÍ uk³adu zabezpieczaj¹ce-
go przedstawiono na rys. 3.

SLIC-e standardowe
Poniewaø nie we wszystkich aplikacjach

warunek separacji galwanicznej pomiÍdzy
lini¹ abonenck¹ a†do³¹czanym do niej urz¹-
dzeniem musi byÊ spe³niony dostÍpne s¹
takøe interfejsy SLIC bez separacji. BudowÍ
wewnÍtrzn¹ jednego z†najbardziej popular-
nych uk³adÛw tego typu przedstawiono na
rys. 4. Podstawowym obszarem aplikacyj-
nym uk³adÛw zbliøonych do MH88500 s¹
lokalne centralki abonenckie, w†ktÛrych
SLIC-e spe³niaj¹ rolÍ kluczowanych (przez
cyfrowe obwody centrali) interfejsÛw, do
ktÛrych pod³¹czane s¹ telefony.

Ze wzglÍdu na specyfikÍ aplikacji doúÊ
czÍsto ta grupa uk³adÛw SLIC wyposaøona
jest w†wewnÍtrzny zestaw elementÛw, ktÛ-
re gwarantuj¹ ich kompatybilnoúÊ ze spe-
cyfikacj¹ BORSH (ang. Battery, Overvolta-
ge, Ringing, Supervision, Hybrid). Oznacza
to, øe poprzez SLIC-a moøna zasilaÊ po-
przez liniÍ telefoniczn¹ telefon (Battery),
jest on zabezpieczony przed przepiÍciami
(Overvoltage), moøe dostarczaÊ do linii syg-
na³ dzwonienia (Ringing), zapewnia moø-
liwoúÊ nadzorowania stanu linii (Supervi-
sion) oraz, øe zapewnia konwersjÍ symet-
rycznego sygna³u z†linii na sygna³ niesy-
metryczny i†odwrotnie (Hybrid). Przyk³a-
dem konstrukcji spe³niaj¹cej za³oøenia
BORSH s¹ uk³ady MH88510 oraz MH88511.
Kolejnym, istotnym problemem na jaki

napotykaj¹ konstruktorzy urz¹dzeÒ elekt-
ronicznych jest koniecznoúÊ dopasowania
impedancji wyjúciowej (wejúciowej) do wy-
magaÒ standardÛw. Poniewaø w†rÛønych
krajach wymagania te s¹ odmienne nie-
zbÍdne okaza³o siÍ opracowanie wielu wer-
sji tych samych uk³adÛw, w†zaleønoúci od
rynku, na jaki by³y kierowane. Uk³ad
MH88600 (rys. 5) pozwoli unikn¹Ê takich

problemÛw, moøliwe jest bowiem samo-
dzielne dobieranie impedancji jego obwo-
dÛw wyjúciowych. Selekcji dokonuje siÍ
poprzez odpowiednie po³¹czenie koÒcÛ-
wek ZN0..ZN14. Producent przewidzia³
7†standardowych impedancji. W†przypad-
ku koniecznoúci ich modyfikacji jest to
moøliwe poprzez dobranie wartoúci ele-
mentÛw zewnÍtrznych. Uk³¹d MH88600

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

jest zgodny ze specyfikacj¹ BORSH, co
powoduje, øe jest to najbardziej uniwer-
salny uk³ad spoúrÛd dostÍpnych w†chwili
obecnej na rynku.

Podsumowanie
W†artykule bardzo skrÛtowo przedstawi-

liúmy rodzinÍ interfejsÛw telekomunikacyj-
nych SLIC. Ca³kowicie zosta³y pominiÍte
uk³ady wspÛ³pracuj¹ce z†telefonami cyfro-
wymi, co wynika z†faktu ich niewielkiej
popularnoúci na naszym rynku.
Firma Mitel ca³y czas wprowadza na

rynek nowe opracowania, ktÛre w†znacz-
nym stopniu rozszerzaj¹ moøliwoúci uk³a-
dÛw SLIC. DostÍpny juø jest pierwszy uk³ad
wykonany w†technologii monolitycznej
(MT91600), pojawi³y siÍ takøe uk³ady prze-
znaczone do stosowania w†szybkich mode-
mach lub faxach (MH88434).
Piotr Zbysiński, AVT

Artyku³ opracowano na bazie materia³Ûw
dostarczonych przez firmÍ Iwanejko Elec-
tronics, polskiego przedstawiciela firmy Mi-
tel.

SzczegÛ³owe informacje s¹ dostÍpne
w†Internecie pod adresem: www.semi-
con.mitel.com


