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Telefoniczny mostek,
część 2
kit AVT−489

Instalacja
Ze wzglÍdÛw ekonomicznych

opisywany mostek ma moøliwoúÊ
tylko impulsowego wybierania nu-
merÛw telefonicznych. Zasadniczo
dotyczy to obydwu linii: wejúcio-
wej i†wyjúciowej. W†rzeczywistoúci,
jak okaøe siÍ przy szczegÛ³owym
omÛwieniu obs³ugi mostka, ko-
nieczna jest tylko jedna linia pra-
cuj¹ca w†tym standardzie. Publicz-
ne centrale telefoniczne maj¹ za-
wsze moøliwoúÊ wspÛ³pracy z†urz¹-
dzeniami z†wybieraniem impulso-
wym. NajczÍúciej dopiero pierwsza
cyfra odebrana w†systemie tono-
wym wy³¹cza w†centrali odbiornik
sygnalizacji dekadowej. Dlatego
mostek bÍdzie pracowa³ poprawnie
ze wszystkimi typami central pub-
licznych.
Inaczej jest z†centralkami abo-

nenckimi, a†mostek moøe przecieø
pracowaÊ rÛwnieø na liniach we-
wnÍtrznych. Typ telefonu pod³¹-
czonego do linii wewnÍtrznej usta-
wia siÍ zazwyczaj w†konfiguracji
centralki i†wÛwczas odbiera ona
tylko ustawiony rodzaj sygnalizacji
wybierczej. Zatem, jeúli mostek ma
pracowaÊ na liniach wewnÍtrznych,
naleøy w†centralce ustawiÊ impul-
sowy tryb odbioru cyfr, przynaj-
mniej dla linii wejúciowej.
Mostek nie jest przystosowany

do pracy z†napowietrznymi liniami
telefonicznymi. Jeúli jednak nasze
linie miejskie lub linie wewnÍtrzne
s¹ rozci¹gniÍte na zewn¹trz budyn-
kÛw, naleøy zabezpieczyÊ je ochron-
nikami abonenckimi, ktÛre moøna

nabyÊ w†sklepach ze sprzÍtem te-
lekomunikacyjnym lub wykonaÊ we
w³asnym zakresie. Schemat typo-
wego ochronnika abonenckiego by³
zamieszczony w†EP10/98, przy
okazji prezentacji opisu centralki
telefonicznej.
Maj¹c za³atwion¹ sprawÍ od

strony sieci telefonicznej, warto
zadbaÊ o†dobre zasilanie. W†naj-
prostszym przypadku wystarczy
oczywiúcie zwyk³y zasilacz siecio-
wy. Naleøy siÍ jednak liczyÊ z†tym,
øe od chwili wy³¹czenia pr¹du nie
bÍdzie moøna korzystaÊ z†us³ug
oferowanych przez mostek. Dodat-
kowo, w†przypadku krÛtkotrwa³ych
zanikÛw napiÍcia w†sieci procesor
moøe zostaÊ nieprawid³owo wyze-
rowany, w†rezultacie czego pro-
gram siÍ zawiesi.
Tam gdzie jest to moøliwe

moøna pod³¹czyÊ mostek do baterii
akumulatorÛw zasilaj¹cych central-
kÍ abonenck¹. Jednak najlepszym
rozwi¹zaniem jest dobudowanie do
zasilacza sieciowego prostego uk³a-
du do³adowuj¹cego akumulator.
Przyk³adowy schemat takiego uk³a-
du przedstawiono na rys. 5. Dwie
diody po³¹czone szeregowo obniøa-
j¹ napiÍcie zasilacza do oko³o
13,6V. Jest to zalecana przez pro-
ducentÛw wartoúÊ koÒcowego na-
piÍcia ³adowania dla bezobs³ugo-
wych o³owiowych akumulatorÛw
øelowych. Rezystor ogranicza pr¹d
³adowania akumulatora do bez-
piecznej wartoúci. Normalnie dioda
po³¹czona rÛwnolegle z†rezystorem
jest spolaryzowana zaporowo. Gdy

KoÒczymy opis konstrukcji
mostka telefonicznego

omÛwieniem jego instalacji
oraz sposobu obs³ugi.
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jednak napiÍcie z†zasilacza siecio-
wego obniøy siÍ o 0,6V poniøej
napiÍcia akumulatora, dioda zacz-
nie przewodziÊ, dostarczaj¹c pr¹d
do mostka. W†naszym przypadku
wystarczy zakupiÊ niewielki aku-
mulatorek o†napiÍciu 12V i†pojem-
noúci 6,5Ah. Baterie takie s¹ czÍsto
wykorzystywane w†ma³ych syste-
mach alarmowych.

Obs³uga mostka
Nadszed³ czas, aby dok³adnie

poznaÊ sposÛb obs³ugi mostka. Przy
pierwszym czytaniu obs³uga moøe
wydawaÊ siÍ skomplikowana,
a†w†rzeczywistoúci jest doúÊ natu-
ralna. Oczywiúcie na tyle, na ile
naturalne moøe byÊ dla cz³owieka
naciskanie ìguzikÛwî i†ws³uchiwa-
nie siÍ w†jakieú popiskiwania.
UWAGA: Program steruj¹cy za-

czyna interpretowaÊ cyfrÍ nadan¹
przez nas z†klawiatury telefonu
dopiero po zwolnieniu klawisza.
Kaøda istotna czynnoúÊ jest syg-

nalizowana jednym z†dwÛch düwiÍ-
kÛw: POTWIERDZENIA lub OST-
RZEGAWCZYM. Miejsce programu,
w†ktÛrym siÍ znajdujemy ³atwo
rozpoznaÊ po cyklicznych sygna-
³ach: ZAPROSZENIA, WYBORU,
POLECENIA_1, POLECENIA_2 lub
POLECENIA_3.
W†stanie SPOCZYNKU mostek

oczekuje na dzwonienie na linii
wejúciowej. Ze stanu tego moøe go
wyprowadziÊ jeden dzwonek o†cza-
sie trwania ponad 400 ms. LiczbÍ
wymaganych dzwonkÛw moøna
zwiÍkszyÊ do piÍciu zwieraj¹c
zworkÍ ZW1 oznaczon¹ na druku
symbolami 5DZ. Dwie sekundy po
zakoÒczeniu pierwszego (lub pi¹te-
go) dzwonka mostek odbiera po³¹-
czenie, nadaje sygna³ ZAPROSZE-
NIA i†przechodzi do SPRAWDZE-
NIA_HAS£A. S³ysz¹c sygna³ ZA-
PROSZENIA naleøy podaÊ z†kla-

wiatury telefonu has³o dostÍpu.
Jeúli jest to pierwsza prÛba po
w³¹czeniu zasilania, naciskamy kla-
wisze 1, 2, 3, 4†i†zatwierdzamy
klawiszem #. Poprawne has³o po-
woduje, øe mostek nadaje sygna³
POTWIERDZENIA i†przechodzi do
fazy WYBORU_POLECENIA. Po
b³Ídnym haúle us³yszymy sygna³
OSTRZEGAWCZY, a†nastÍpnie syg-
na³ ZAPROSZENIA. W†ci¹gu jednej
minuty moøemy wykonaÊ trzy prÛ-
by podania has³a. Trzecia, nieuda-
na prÛba lub przekroczenie czasu
powoduje roz³¹czenie i†przejúcie
mostka w†stan SPOCZYNKU. Jeúli
pomylimy siÍ wybieraj¹c kolejn¹
cyfrÍ has³a, moøemy ca³oúÊ powtÛ-
rzyÊ od pocz¹tku. Program inter-
pretuje tylko cztery ostatnie cyfry
przed klawiszem # (hash). W†kaø-
dej chwili moøemy zakoÒczyÊ po-
³¹czenie naciskaj¹c * (gwiazdkÍ).
Jak wspomnia³em wczeúniej, na

podanie has³a mamy 60 sekund od
momentu zajÍcia linii wejúciowej
przez mostek. Jeúli jednak by³o to
ODDZWONIENIE, ten czas jest li-
czony od momentu zakoÒczenia
wybierania numeru zwrotnego. Nie
naleøy zatem zbytnio czekaÊ z†od-
bieraniem po³¹czeÒ zwrotnych, bo
potem moøna nie zd¹øyÊ z†poda-
niem has³a.
Odebranie poprawnego has³a po-

woduje przejúcie do fazy WYBO-
RU_POLECENIA. W†tym stanie
mostek nadaje kolejno sygna³y PO-
LECENIE_1, POLECENIE_2 i†POLE-
CENIE_3. W†ci¹gu 60 sekund mu-
simy zdecydowaÊ, czy mostek ma
do nas oddzwoniÊ - POLECENIE_1,
po³¹czyÊ z†lini¹ wyjúciow¹ - PO-
LECENIE_2, czy teø umoøliwiÊ nam
zmianÍ has³a dostÍpu - POLECE-
NIE_3. Jeúli bÍdziemy zbyt d³ugo
zwlekaÊ z†podjÍciem decyzji, mos-
tek siÍ roz³¹czy. Moøemy ten mo-
ment przybliøyÊ naciskaj¹c klawisz

* (gwiazdka). Po wybraniu
jednej z†trzech cyfr 1, 2†lub
3†us³yszymy sygna³ PO-
TWIERDZENIA. Inne cyfry s¹
w†tym momencie ignorowa-
ne.
Jeúli zadecydowaliúmy, øe

mostek ma do nas ODDZWO-
NIÆ, naciskamy jedynkÍ. Po
us³yszeniu sygna³u POLECE-
NIA_1 musimy podaÊ numer
zwrotny z³oøony maksymal-
nie z†15 cyfr. Nie ma moø-
liwoúci skorygowania ewen-

tualnej pomy³ki w†numerze, ale
klawisz * (gwiazdka) wycofuje nas
z†powrotem do fazy WYBORU_PO-
LECENIA, sk¹d moøemy ponownie
wejúÊ do ODDZWONIENIA. Za-
twierdzenie pustego numeru zwrot-
nego lub podanie wiÍcej niø piÍt-
nastu cyfr powoduje nadanie syg-
na³u OSTRZEGAWCZEGO i†powtÛr-
ne oczekiwanie na poprawny nu-
mer zwrotny. Podawanie numeru
koÒczymy klawiszem # (hash) i†od-
k³adamy mikrotelefon. Mostek rÛw-
nieø siÍ roz³¹czy, odczeka 7†sekund
i†podejmie prÛbÍ zajÍcia linii we-
júciowej. Polega ona na tym, øe
mostek zwiera liniÍ na dwie se-
kundy i†sprawdza obecnoúÊ ci¹g³e-
go sygna³u zg³oszenia centrali. Jeúli
linia jest wolna i†sygna³ siÍ pojawi,
rozpoczyna siÍ wybieranie numeru
zwrotnego. W†przypadku, gdy pier-
wsza prÛba zajÍcia linii siÍ nie
powiedzie, mostek powtarza j¹ jesz-
cze dwukrotnie. Po trzeciej, nie-
udanej prÛbie, przechodzi w†stan
SPOCZYNKU.
Przewiduj¹c moøliwoúÊ pod³¹-

czenia mostka do central abonen-
ckich, ktÛre czÍsto maj¹ nieci¹g³e
sygna³y zg³oszenia, umoøliwiono
wy³¹czenie sprawdzania sygna³u
zg³oszenia. W†tym celu naleøy ze-
wrzeÊ zworkÍ ZW2, oznaczon¹ na
p³ytce drukowanej literami ZGL.
DziÍki temu mostek po dwÛch
sekundach od zajÍcia linii wejúcio-
wej zawsze rozpocznie wybieranie
numeru. Wybieraj¹c numer, mostek
wstawia dodatkow¹, jednosekundo-
w¹ pauzÍ po pierwszej cyfrze, jeúli
ta cyfra jest dziewi¹tk¹ lub zerem.
Pierwsza cyfra rÛwna zero wska-
zuje, øe wychodzimy na kierunki
miÍdzymiastowe (miÍdzynarodowe).
Dziewi¹tka lub zero s³uøy do wy-
chodzenia ìna miastoî w†central-
kach abonenckich. W†obu przypad-
kach odczekanie chwili po pierw-
szej cyfrze jest wskazane, a†zdarza
siÍ, øe jest konieczne.
Jeúli w†fazie WYBORU_POLECE-

NIA nacisnÍliúmy na klawiaturze
klawisz oznaczony cyfr¹ dwa, po-
winniúmy us³yszeÊ sygna³ POLECE-
NIA_2. Teraz, podobnie jak w†PO-
LECENIU_1, mostek oczekuje na
numer docelowy z³oøony maksy-
malnie z†15 cyfr. Po ewentualnym
b³Ídzie w†numerze, tak jak w†PO-
LECENIU_1, moøemy nacisn¹Ê kla-
wisze * (gwiazdka). Znajdziemy siÍ
wÛwczas w†fazie WYBORU_POLE-Rys. 5. Zalecany sposób dołączenia

akumulatora buforowego.
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CENIA, sk¹d moøemy wrÛciÊ do
PO£•CZ_DALEJ naciskaj¹c dwÛjkÍ.
Po odebraniu znaku # (hash), koÒ-
cz¹cego wpisywanie cyfr numeru
docelowego mostek sprawdza, czy
przez ostatnie siedem sekund na-
piÍcie na linii wyjúciowej wynosi³o
ponad 20V. Stan taki oznacza, øe
przez tÍ liniÍ nikt aktualnie nie
rozmawia, np. z†do³¹czonego rÛw-
nolegle telefonu. Jeúli wynik testu
jest pozytywny, mostek nada syg-
na³ POTWIERDZENIA, a†nastÍpnie
zajmie liniÍ wyjúciow¹. Jeúli prÛba
da³a wynik negatywny, us³yszymy
OSTRZEØENIE i†pozostaniemy
w†fazie PO£•CZ_DALEJ. Zwieraj¹c
zworkÍ ZW3, oznaczon¹ na druku
literami ZAJ, moøemy wy³¹czyÊ
detektor napiÍcia. WÛwczas test
zawsze da wynik pozytywny, czyli
mostek zajmie liniÍ wyjúciow¹ bez
sprawdzania jej stanu. Moøemy tak
zrobiÊ tylko wtedy, gdy na linii
wyjúciowej nie s¹ do³¹czone rÛw-
nolegle z†mostkiem øadne inne te-
lefony. Po dwÛch sekundach od
zajÍcia linii rozpoczyna siÍ wybie-
ranie impulsowe podanego nume-
ru.
Wspomnia³em wczeúniej, øe tyl-

ko jedna linia - linia wejúciowa -
musi odbieraÊ impulsow¹ sygnali-
zacjÍ wybiercz¹. Teraz wychodzi
na to, øe takøe na linii wyjúciowej
wybieranie odbywa siÍ w†tym sys-
temie. Owszem, mostek moøe wy-
bieraÊ tylko impulsowo na obu
liniach, ale rÛwnie dobrze numer
na linii wyjúciowej moøemy wy-
braÊ tonowo z†w³asnego aparatu,
wszak po³¹czenie drÛg rozmÛw-
nych jest juø zestawione. Aby to
zrobiÊ musimy podaÊ pusty numer
docelowy. W†przeciwieÒstwie do
ODDZWONIENIA, numer pusty jest
akceptowany i†powoduje prawie na-
tychmiastowe zestawienie po³¹cze-
nia. Po us³yszeniu sygna³u zg³osze-
nia z†linii wyjúciowej wybieramy
numer docelowy. Naleøy jeszcze
pamiÍtaÊ, aby nie uøywaÊ klawisza
* (gwiazdka), gdyø powoduje on
roz³¹czenie linii wyjúciowej i†prze-
júcie do fazy WYBORU_POLECE-
NIA. Jeúli wybieranie numeru po-
wierzyliúmy uk³adom mostka, to
wstawi on dodatkow¹ jednosekun-
dow¹ pauzÍ po pierwszej cyfrze.
Oczywiúcie tylko wÛwczas, gdy ta
cyfra bÍdzie dziewi¹tk¹ lub zerem.
Od tego momentu mostek prze-

chodzi do nadzoru po³¹czenia, aby

w†odpowiedniej chwili dokonaÊ
roz³¹czenia obu linii. I†tu potwier-
dza siÍ stara prawda znana w†krÍgu
programistÛw urz¹dzeÒ telekomuni-
kacyjnych, øe najproúciej jest zesta-
wiÊ po³¹czenie, a†najtrudniej doko-
naÊ roz³¹czenia. Chc¹c zapewniÊ
maksymaln¹ niezawodnoúÊ pracy,
wprowadzono aø piÍÊ kryteriÛw
zakoÒczenia po³¹czenia, przy czym
cztery s¹ sprawdzane przez ca³y
czas zajÍcia linii wejúciowej. Pier-
wsze z†nich to naciúniÍcie klawisza
* (gwiazdka). Jeúli mamy tak¹
moøliwoúÊ, zawsze przed od³oøe-
niem mikrotelefonu naciúnijmy ten
klawisz. Spowoduje on przejúcie do
WYBORU_POLECENIA. Jeúli rzeczy-
wiúcie chcemy zakoÒczyÊ sesjÍ na-
ciskamy * (gwiazdkÍ) po raz drugi.
Drugie kryterium polega na na-

s³uchiwaniu przez mostek sygna-
³Ûw tonowych odbieranych z†obu
linii. Jeúli przez piÍÊ sekund bÍdzie
stamt¹d przychodziÊ na przemian
ton i†cisza oraz oba te stany bÍd¹
trwa³y 400..600 ms, to mostek
zinterpretuje to jako sygna³ zajÍtoú-
ci. WÛwczas rozerwie drogÍ po³¹-
czeniow¹ kluczem 4-5(U4) i†przez
kolejne 3†sekundy bÍdzie spraw-
dza³, czy sygna³ zajÍtoúci nadszed³
od strony linii wejúciowej. Jeúli tak,
to mostek zakoÒczy po³¹czenie
i†przejdzie w†stan spoczynku. Syg-
na³ zajÍtoúci centrala miejska wy-
sy³a po od³oøeniu przez nas mik-
rotelefonu. W†przypadku, gdy to
my dzwoniliúmy do mostka, zajÍ-
toúÊ pojawi siÍ niemal natychmiast
po od³oøeniu. Jeúli by³o to oddzwo-
nienie, czyli byliúmy abonentem
wywo³ywanym, centrala podtrzyma
po³¹czenie przez 90 sekund, potem
roz³¹czy i†wyúle sygna³ zajÍtoúci.
Trzecie kryterium to odwrÛcenie

polaryzacji napiÍcia w†linii wej-
úciowej. Zadzia³a ono wprawdzie
tylko tam, gdzie centrala odwraca
polaryzacjÍ na czas trwania po³¹-
czenia, ale gdy centrala coú takiego
realizuje, jest to bodaj najpewniej-
szy sposÛb na roz³¹czenie zakoÒ-
czonego po³¹czenia. Czwarte kryte-
rium polega na nas³uchiwaniu toru
rozmÛwnego. Trzy minuty ciszy s¹
dla mostka podstaw¹ do roz³¹cze-
nia. Jeúli jednak w†tym czasie
pojawi siÍ cokolwiek: rozmowa,
sygna³ tonowy czy sygnalizacja
DTMF, odliczanie trzech minut
zaczyna siÍ od pocz¹tku. Pi¹te
kryterium jest ostatni¹ desk¹ ratun-

ku, gdy zawiod¹ cztery pierwsze.
Dlatego musi zadzia³aÊ zawsze.
Polega ono na zliczaniu czasu
zajÍcia linii wejúciowej. Gdy zegar
odliczy jedn¹ godzinÍ, niezaleønie
od wszystkiego nast¹pi roz³¹czenie.
Powinny o†tym ograniczeniu czaso-
wym pamiÍtaÊ zw³aszcza osoby
korzystaj¹ce z†mostka do po³¹czeÒ
teleinformatycznych.
Jeúli podczas wyboru polecenia

nacisnÍliúmy trÛjkÍ, wchodzimy do
POLECENIA_3. Umoøliwia ono
zmianÍ has³a zabezpieczaj¹cego do-
stÍp do mostka przed osobami
nieupowaønionymi. Jak wspomnia-
no wczeúniej, program po pierw-
szym uruchomieniu zapisuje wzo-
rzec has³a cyframi 1, 2, 3, 4†i†ta-
kiego has³a musimy uøyÊ przy
wchodzeniu do pierwszej sesji.
Aby zmieniÊ has³o naciskamy czte-
ry cyfry nowego has³a i†zatwierdza-
my klawiszem # (hash). Us³yszymy
sygna³ POTWIERDZENIA, a†nastÍp-
nie ponownie sygna³ POLECE-
NIA_3. Podane poprzednio cyfry
naleøy dok³adnie powtÛrzyÊ i†jesz-
cze raz nacisn¹Ê # (hash). Zgod-
noúÊ obu wzorcÛw mostek potwier-
dza nadaj¹c sygna³ POTWIERDZE-
NIA i†od tego momentu nowe has³o
staje siÍ obowi¹zuj¹ce. Jeúli wykry-
to rÛønice w†podanych wzorcach,
us³yszymy sygna³ OSTRZEGAW-
CZY i†ponownie musimy dwukrot-
nie podaÊ nowe has³o. Podczas
odbierania has³a, program interpre-
tuje tylko cztery ostatnie cyfry
poprzedzaj¹ce klawisz # (hash).
Zatem ewentualne b³Ídy poprawia-
my powtarzaj¹c has³o od pocz¹tku.
Warto wiedzieÊ, øe has³o moøe
zawieraÊ mniej niø cztery cyfry.
Moøemy nacisn¹Ê # (hash) po
trzeciej, drugiej lub pierwszej cyf-
rze. Moøna teø zatwierdziÊ has³o
puste, nie zawieraj¹ce ani jednej
cyfry. Naleøy jednak pamiÍtaÊ, øe
w†przypadku zdefiniowania has³a
zawieraj¹cego mniej niø cztery cyf-
ry nie bÍdziemy mogli skorygowaÊ
ewentualnej pomy³ki przez powtÛr-
ne podanie czterech cyfr. Dzieje siÍ
tak, gdyø na pocz¹tku sprawdzania
bufor odbieranego has³a jest wype³-
niany znakami pustymi, ktÛrych
pÛüniej nie da siÍ wprowadziÊ
z†klawiatury telefonicznej. W†kaø-
dej chwili moøemy przejúÊ do
WYBORU_POLECENIA naciskaj¹c
klawisz * (gwiazdka).
Tomasz Gumny, AVT


