
   91Elektronika Praktyczna 10/2002

M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Do³¹czanie jakichkolwiek
urz¹dzeÒ do linii telefonicz-
nej niesie ze sob¹ niebezpie-
czeÒstwo ich uszkodzenia.
Uszkodzenie moøe byÊ spo-
wodowane przepiÍciami wy-
stÍpuj¹cymi w†liniach telefo-
nicznych. Aby moøna by³o
bezpiecznie odbieraÊ sygna³
o†czÍstotliwoúci akustycznej
wystÍpuj¹cy w†linii telefo-
nicznej, niezbÍdne jest odse-
parowanie galwanicznie uk³a-
du odbiorczego (np. wzmac-
niacza) od linii. Na rys. 1
przedstawiono schemat elek-
tryczny uk³adu realizuj¹cego
takie zadanie. Dodatkowo,
uk³ad posiada wyjúcie sygna-
lizuj¹ce, czy w†danej chwili
prowadzona jest rozmowa.
Sygna³ na tym wyjúciu moøna
zastosowaÊ do za³¹czania za-
silania wzmacniacza w†przy-
padku wykorzystania uk³adu
do zestawu g³oúnomÛwi¹cego.
Wzmacniacz taki moøe byÊ za-
silany bateryjnie, gdyø pobie-
ra pr¹d tylko wtedy, gdy pro-
wadzona jest rozmowa i†jest
od³¹czany po od³oøeniu s³u-
chawki. Jeúli uk³ad mia³by byÊ
wykorzystany do nagrywania

rozmÛw, to sygna³em na tym
wyjúciu moøna uruchamiaÊ
uk³ad nagrywaj¹cy.

SeparacjÍ galwanicz-
n¹ uzyskano za pomo-
c¹ transformatora. Li-
nia telefoniczna jest
pod³¹czona do z³¹cza
CON1. Poprzez kondensa-
tory C1 i†C2, oddzielaj¹ce
sk³adow¹ sta³¹, sygna³ jest po-
dawany na uzwojenie pier-
wotne transformatora TR1. Po-
miÍdzy kondensatorami
a†transformatorem znajduje
siÍ mostek prostowniczy, za-
bezpieczaj¹cy obwÛd pierwot-
ny przed przepiÍciami. Sche-
mat zastÍpczy mostka pros-
towniczego przedstawiono na
schemacie za pomoc¹ diod
prostowniczych. Przy takim
pod³¹czeniu mostek prostow-
niczy stanowi uk³ad dwÛch
par diod po³¹czonych prze-
ciwsobnie. Takie po³¹czenie
powoduje, øe wszystkie syg-
na³y o†wartoúci wiÍkszej niø
1,4V (taki spadek napiÍcia
uzyskuje siÍ przy szeregowym
po³¹czeniu diod) bÍd¹ zwie-
rane. Uøyteczny sygna³ ma
mniejsz¹ amplitudÍ, wiÍc nie

jest ìodcinanyî. Jest to dobre
zabezpieczenie przed wysoko-
napiÍciowymi sygna³ami po-
jawiaj¹cymi siÍ w†linii telefo-
nicznej. Po stronie wtÛrnej za-
stosowano taki sam uk³ad za-
bezpieczenia, co powoduje, øe
w†przypadku uszkodzenia
strony pierwotnej pod³¹czone
urz¹dzenie jest dodatkowo za-
bezpieczone. Kondensatory
C3 i†C4 oddzielaj¹ transforma-
tor od obwodu wejúciowego
do³¹czonego urz¹dzenia. Taki
uk³ad zabezpieczeÒ ogranicza

rÛwnieø poziom sygna³u
w†przypadku wyst¹pienia syg-
na³u dzwonienia, ktÛrego am-
plituda jest znacznie wyøsza
niø nominalne napiÍcie linii
telefonicznej. W†czasie dzwo-
nienia s³yszalny jest tylko
ìstukotî, nie spowoduje on
jednak uszkodzenia do³¹czo-
nego urz¹dzenia, gdyø mostki
prostownicze ograniczaj¹ jego
amplitudÍ.

Do wykrywania podniesio-
nej s³uchawki zastosowano
dwa transoptory, ktÛrych dio-
dy steruj¹ce s¹ po³¹czone prze-
ciwnie i†w³¹czone szeregowo
z†aparatem telefonicznym. Ta-
kie w³¹czenie diod transopto-
rÛw zapewnia wykrywanie pr¹-
du p³yn¹cego w†linii niezaleø-
nie od jego kierunku. Rezystor
R1 w³¹czony rÛwnolegle do
tych diod bocznikuje
czÍúciowo pr¹d p³yn¹cy w linii
po podniesieniu s³uchawki.
W†takim czujniku pr¹du spa-

Wykaz elementów
Rezystory
R1: 220Ω
Kondensatory
C1...C4: 1µF
Półprzewodniki
MG1, MG2: mostek
prostowniczy 1A/400V
TR1: TR136−2 (TELZAM)
Różne
CON1...CON3: ARK2(5mm)
CON4: gniazdo CHINCH
kątowe do druku
TS1: PC827

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1353.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
pazdziernik02.htm oraz na p³ycie
CD-EP10/2002 w katalogu PCB.

Bezpieczne wyjście z linii telefonicznej
Jeøeli zamierzasz

w†bezpieczny sposÛb
nagrywaÊ rozmowy

telefoniczne, polecamy
Ci wykonanie uk³adu
opisanego w†artykule.

DziÍki niemu
nagrywanie rozmÛw na

zwyk³y magnetofon
kasetowy lub dysk

twardy komputera nie
bÍdzie trudne.
Rekomendacje:

urz¹dzenie niezbÍdne
dla wszystkich

uøytkownikÛw telefonÛw
stacjonarnych, ktÛrzy
z†rÛønych przyczyn

chc¹ rejestrowaÊ
w†bezpieczny sposÛb
prowadzone rozmowy.

Rys. 2

Rys. 1
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dek napiÍcia wynosi oko³o
1,2V. Po stronie wyjúciowej
transoptorÛw s¹ fototranzysto-
ry NPN. W†celu wykorzystania
tego wyjúcia do sygnalizacji
podniesienia s³uchawki
emitery tych tranzystorÛw
(koÒcÛwka nr ì2î z³¹cza CON3)

naleøy po³¹czyÊ z mas¹ do³¹-
czonego uk³adu. Po zasileniu
obwodu kolektorÛw (rezystor
obci¹øaj¹cy do plusa zasilania)
wyst¹pi na nich (koÒcÛwka nr
ì1î z³¹cza CON3) niskie napiÍ-
cie w†przypadku podniesienia
s³uchawki.

Montaø nie powinien spra-
wiÊ trudnoúci, gdyø ca³y uk³ad
zawiera niewiele elementÛw.
Po zmontowaniu uk³adu do
z³¹cza CON1 pod³¹czamy li-
niÍ telefoniczn¹, a†do z³¹cza
CON2 aparat telefoniczny. Na
z³¹czu CON4 mamy dostÍpne

wszystkie sygna³y wystÍpuj¹ce
w†linii telefonicznej, a†na z³¹-
czu CON3 moøna obserwo-
waÊ zmiany rezystancji przy
od³oøonej i†podniesionej s³u-
chawce.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl


