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P   R   O  J   E   K   T   Y

Timer telefoniczny
kit AVT−352

Prowadzenie d³ugich
rozmÛw telefonicznych jest
ulubionym zajÍciem bardzo
wielu osÛb. Poniewaø ceny
us³ug telekomunikacyjnych

nieustannie rosn¹
postanowiliúmy skonstruowaÊ

urz¹dzenie, ktÛre nieco u³atwi
orientacjÍ w†przybliøonym

koszcie rozmowy.
Nie jest to urz¹dzenie

spe³niaj¹ce rolÍ klasycznego
taryfikatora rozmÛw

telefonicznych, lecz jego
funkcjonalnoúÊ i†prosta

obs³uga zadowoli (mamy tak¹
nadziejÍ) wielu uøytkownikÛw

telefonÛw.

Telekomunikacja Polska S.A.
nie rozpieszcza nas. PrzeciÍtny
uøytkownik telefonu w†kaødej
chwili moøe spodziewaÊ siÍ pod-
wyøki op³at za pojedynczy impuls
i†coraz wiÍkszych rachunkÛw za
telefon. Og³aszane powszechnie
uzasadnienie jest proste: wiÍksze
koszty T.P. S.A. W†tej sytuacji,
øeby ratowaÊ swÛj portfel, pozo-
staje jedyny sposÛb: do niezbÍd-
nego minimum ograniczyÊ czas
trwania rozmÛw przez telefon. Jak
bywa to trudne wie o†tym kaødy
- podczas rozmowy bardzo szybko
zapomina siÍ o†zegarku.
ByÊ moøe projekt prostego mi-

nutnika, w³¹czanego po podnie-
sieniu s³uchawki telefonicznej,
ktÛry úwiat³em i†düwiÍkiem bÍ-
dzie przypomina³ o†up³ywaj¹cym
czasie okaøe siÍ wsparciem dla co
bardziej rozdyskutowanych Czy-
telnikÛw Elektroniki Praktycznej.

Opis uk³adu
Jak widaÊ na schemacie ideo-

wym (rys.1), ca³y uk³ad zbudowa-
ny zosta³ z†kilku uk³adÛw CMOS.
Up³ywaj¹ce kolejne minuty sygna-
lizuje zapalanie siÍ nastÍpnej dio-
dy LED, a†przed zakoÒczeniem
zliczania wybranego przedzia³u
czasu element piezo generuje krÛt-
ki sygna³ düwiÍkowy. Urz¹dzenie
moøe byÊ zasilane zarÛwno z†ba-

terii 9V jak i†napiÍciem sta³ym
12V. Dla zminimalizowania pobo-
ru pr¹du, urz¹dzenie po w³¹cze-
niu zasilania znajduje siÍ w†stanie
nieaktywnym. Do zasilania przy-
³¹czony jest tylko uk³ad bramek
U4 oraz rejestr U3. Poniewaø po
w³¹czeniu zasilania wyjúcie bram-
ki U4B znajdzie siÍ zawsze w†sta-
nie wysokim, tranzystor T1 (PNP)
zostanie zatkany i†pozosta³e uk³a-
dy scalone pobieraj¹ce pr¹d z†jego
kolektora zostan¹ odciÍte. Ponie-
waø do³¹czone ca³y czas do za-
silanie uk³ady U4 i†U3 s¹ wyko-
nane w†technologi i CMOS,
a†w†stanie nieaktywnym nie s¹
prze³¹czane, to pobÛr mocy przez
ca³y uk³ad jest minimalny.
Po naciúniÍciu przycisku SW1

uk³ad rozpoczyna odmierzanie
czasu. Przerzutnik U4A i†U4B
zmieni swÛj stan i†tranzystor T1
zacznie przewodziÊ, doprowadza-
j¹c zasilanie do pozosta³ych uk³a-
dÛw zegara. Jego g³Ûwn¹ czÍúci¹
jest generator o†czÍstotliwoúci
32,768kHz stabilizowanej kwar-
cem. Impulsy taktuj¹ce, zliczane
przez licznik U2, s¹ wytwarzane
p r z e z 14 - b i t owy dz i e l n i k
czÍstotliwoúci z oscylatorem 4060
(uk³ad U1). Prze³¹cznikiem SW2
moøna wybraÊ jedn¹ z†dwÛch
czÍstotliwoúci, dla ktÛrych bÍdzie
odliczany interwa³ 6 albo 12



Wskaźnik czasu trwania rozmowy telefonicznej

Elektronika Praktyczna 11/9738

minut, zaleønie od tego, jaki limit
czasu dla naszej rozmowy
telefonicznej wybierzemy.
Dla 6†minut czÍstotliwoúÊ
ta wynosi 64Hz, a†dla 12
minut jest dwa razy mniej-

sza i†rÛwna siÍ 32Hz.
Impulsy o wybranej czÍstotli-

woúci odniesienia z†prze³¹cznika
SW2 s¹ podawane na wejúcie
taktuj¹ce 14-bitowego licznika
dwÛjkowego U2. Licznik ten,
w†po³¹czeniu z bramkami U6A
i†U6B, wytwarza na wyjúciu Q12
symetryczny przebieg prostok¹tny
o†okresie rÛwnym 60 lub 120
sekund, w†zaleønoúci od wybrane-
go prze³¹cznikiem interwa³u czasu
do odmierzania. Impulsy z†tego
wyjúcia s¹ podawane z†kolei do
uk³adu U3, ktÛry jest dekad¹
z † w y j ú c i ow ym k o d em
pierúcieniowym "1 z 10" .
Zbudowano z niego licznik
modulo 6 (zerowanie przez bramki
U4C i U4D) odliczaj¹cy up³ywa-
j¹ce minuty. Dane na wyjúciach
tego licznika maj¹ inny format niø
w†przypadku normalnych liczni-
kÛw binarnych. Kaøde kolejne,
zliczone zbocze powoduje poja-
wienie siÍ stanu wysokiego na
nastÍpnym wyjúciu i†wyzerowanie
wszystkich pozosta³ych. Wyjúcia
steruj¹ szeúcioma diodami úwie-
c¹cymi. W†ten sposÛb odliczenie
kaødych 60 sekund (lub 120
w†przypadku pomiaru 12 minut)
spowoduje zapalenie siÍ tylko
jednej, kolejnej diody. Kiedy licz-
nik uaktywni wyjúcie Q6, to
poprzez bramki U4D i†U4C zeruje
siÍ i†ca³y proces odliczania roz-
poczyna siÍ od nowa. ZakoÒcze-
nie odliczania i†przejúcie uk³adu
w†stan nieaktywny nastÍpuje po
ponownym przyciúniÍciu przycis-
ku SW1.

Zapalenie siÍ diody D6 powo-
duje dodatkowo wygenerowanie
sygna³u düwiÍkowego. Stan wy-
soki z†wyjúcia Q5, poprzez tran-
zystor T2, bramkÍ U5A i†konden-
sator C5 otwiera bramki U5C
i†U5D, do wyjúÊ ktÛrych jest
pod³¹czony element piezoelekt-
ryczny. Do pozosta³ych wejúÊ
obydwu bramek jest doprowa-
dzony z†uk³adu U1 sygna³ o†czÍs-
totliwoúci ok. 1kHz. W†czasie 1s,
kiedy roz³adowuje siÍ kondensa-
tor C5, g³oúnik piezo wytwarza
sygna³ alarmu o†czÍstotliwoúci
1kHz.Rys. 1. Schemat elektryczny wskaźnika czasu trwania rozmowy telefonicznej.
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Montaø i†uruchomienie
Uk³ad zmontowany zosta³ na

dwustronnej p³ytce drukowanej
o†wymiarach 100 x†60 mm (jej
widok znajduje siÍ na wk³adce
wewn¹trz numeru). Na p³ytce zna-
laz³y siÍ wszystkie elementy ze-
gara: uk³ady, LED-y, prze³¹cznik,
przycisk i†piezoelement. Roz-
mieszczenie elementÛw przedsta-
wiono na rys.2.
Po naciúniÍciu przycisku SW1

zapala siÍ najpierw dioda D1. Po-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 10kΩ
R2, R3, R6, R7, R8, R9, R10, R11:
100kΩ
R4: 470kΩ
R5: 10MΩ
R12: 100Ω
Kondensatory
C1, C5, C7: 10µF/16V
C2, C6: 1µF/50V
C3, C4: 22pF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4, D5, D6: LED
(zielone, żółte i czerwone)
D9, D10: 1N4148
T1: BC558
T2, T3: BC548
U1: 4060
U2: 4020
U3: 4017
U4, U5: 4011
U6: 4012
Różne
G1: piezoelement
SW1: przełącznik astabilny
SW2: przełącznik dwupozycyjny
X1: 32,768kHz

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.

tem kolejna dioda D2 itd. Diody
zapalaj¹ siÍ z†gÛry na dÛ³, obrazowo
pokazuj¹c "wyciekanie" pieniÍdzy
z†naszej kieszeni. LED-y D4 i†D5
maj¹ w†modelu barwÍ øÛ³t¹, ostrze-
gaj¹c¹ przed przed³uøaj¹cym siÍ
czasem rozmowy, natomiast LED D6
jest czerwona i†razem z†sygna³em
düwiÍkowym sygnalizuje zagroøenie
naszych finansÛw. Mamy nadziejÍ,
øe nasz zegar pozwoli je zachowaÊ
w†dobrym stanie.
Ryszard Szymaniak, AVT


