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

Prosty domofon

Prezentowany
w artykule uk³ad dowodzi
chyba, øe najwaøniejszym
elementem konstrukcji
elektronicznych jest... dobry
pomys³!

Tab.1. Parametry układu TDA1010
✓ napięcie zasilania: 6..24VDC,
✓ maksymalny prąd wyjściowy: 3A,
✓ moc wyjściowa przy Vp=14,4V
i oporności głośnika 2 Ω: 6.4W,
✓ zniekształcenia harmoniczne przy
P=1W i oporności głośnika 4 Ω:
0,2%,
✓ prąd spoczynkowy (typ.): 31mA.
Układ posiada zabezpieczenie
przeciwzwarciowe i przeciwko
przegrzaniu struktury.
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Aby wyt³umaczyÊ Czytelnikom do czego s³uøy proponowane urz¹dzenie najlepiej
bÍdzie pos³uøyÊ siÍ przyk³adem. Wyobraücie sobie, moi
Drodzy, øe ktoú z†Was ma jak¹ú sprawÍ do omÛwienia
z†niøej podpisanym. W†zasadzie nie ma problemu w†stopce redakcyjnej s¹ zamieszczone telefony do AVT
i†wystarczy wykrÍciÊ numer,
aby porozmawiaÊ z†autorem
tego artyku³u.
Po wybraniu numeru odezwie siÍ centrala telefoniczna AVT i†oczywiúcie poprosicie o†po³¹czenie z†redakcj¹
EP. W†redakcji na drugim
piÍtrze zadzwoni telefon, ktoú
podniesie s³uchawkÍ... i†teraz
mog¹ zajúÊ nastÍpuj¹ce zdarzenia:
1. Autor przebywa w†redakcji.
2. Autor montuje prototyp
kolejnego uk³adu, ktÛrego
opis ma byÊ zamieszczony
w†EP i†jest w†pracowni
konstrukcyjnej.
3. Autor wybra³ siÍ w³aúnie
do magazynu na parter.
4. Autor za³atwia jakieú sprawy w†dziale zaopatrzenia
na pierwszym piÍtrze.
Nie bÍdziemy Was d³uøej
zanudzaÊ opisem k³opotÛw
na jakie napotka osoba odbieraj¹ca telefon, bo i†tak
wiemy juø o†co chodzi.
Opisany w†artykule domofon ma za zadanie umoøliwiÊ porozumienie siÍ z†osob¹, o†ktÛrej nie wiadomo
w†jakim miejscu budynku ak-

tualnie przebywa. NaciúniÍcie przycisku i†wypowiedzenie jakiekolwiek komunikatu
do mikrofonu w†jednej ze stacji spowoduje, øe bÍdzie on
do skona l e s³ ysz a l ny we
wszystkich pomieszczeniach,
w†ktÛrych zainstalowano stacje naszego domofonu. Przy
zastosowaniu g³oúnikÛw 16W
takich stacji moøe byÊ maksymalnie dziewiÍÊ, co zupe³nie wystarcza do nag³oúnienia nawet sporego budynku.
Urz¹dzenie przewidziane jest
do stosowania w†domkach
jednorodzinnych, willach czy
teø pomieszczeniach firm.
Jedn¹ z†g³Ûwnych zalet
proponowanego uk³adu jest
jego prostota oraz tanioúÊ
i†dostÍpnoúÊ elementÛw.

Opis uk³adu
Na rys.1 widzimy schemat blokowy instalacji domofonu. W†konfiguracji minimalnej potrzebne nam bÍd¹
dwi e st a c j e i † z a si l a c z ,
a†w†maksymalnej moøemy

zastosowaÊ aø dziewiÍÊ stacji, oczywiúcie takøe z†zasilaczem.
Do wykonania instalacji
wystarcz¹ nam trzy przewody, a†nawet dwa, jeøeli jako
trzeci przewÛd wykorzystamy
np. instalacjÍ wodoci¹gow¹.
Stanowczo odradzamy natomiast wykorzystywania przewodu zerowego sieci energetycznej. O†pomy³kÍ ³atwo,
a†skoÒczyÊ siÍ to moøe w†najlepszym wypadku zniszczeniem urz¹dzenia.
Analizuj¹c rys.1 ³atwo zauwaøyÊ, øe w†stanie spoczynkowym wszystkie g³oúniki s¹
po³¹czone ze sob¹ rÛwnolegle. Po naciúniÍciu przycisku
ìNadawanieî jeden z†g³oúnikÛw zostaje od³¹czony od linii i†do³¹czony do wejúcia
wzmacniacza, pe³ni¹c rolÍ
mikrofonu. Wzmocniony sygna³ zostaje doprowadzony do
wszystkich pozosta³ych g³oúnikÛw. Autor przypuszcza, øe
nic prostszego nie da³oby siÍ
chyba wymyúliÊ!

Rys. 1.

Elektronika Praktyczna 1/97

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

Rys. 2.

Wiemy juø, øe kaøda stacja domofonu musi zawieraÊ
w†sobie wzmacniacz z†przedwzmacniaczem mikrofonowym i†prze³¹cznik dwusekcyjny. Przejdümy wiÍc do
analizy konkretnego rozwi¹zania konstrukcyjnego.
Zastosowany uk³ad scalony TDA1010 nadaje siÍ do
naszych celÛw wrÍcz idealnie, poniewaø zawiera
w†swojej strukturze czu³y
przedwzmacniacz i†moøe
wspÛ³pracowaÊ z†g³oúnikami
o†wypadkowej opornoúci do
2†omÛw. W†tab.1 zamieszczamy podstawowe dane techniczne tej interesuj¹cej kostki.
Schemat elektryczny stacji domofonu widoczny jest
na rys.2. Niewiele jest tutaj
do opisywania: schemat jest
typow¹ aplikacj¹ fabryczn¹
TDA1010. Sygna³ z†g³oúnika
pe³ni¹cego czasowo funkcjÍ
mikrofonu podawany jest na
wejúcie 8†przedwzmacniacza.
Po wstÍpnym wzmocnieniu
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kierowany jest na wejúcie
koÒcÛwki mocy (pin 6). Ostatecznie wzmocniony sygna³
kierowany jest za pomoc¹
prze³¹cznika S2 (ustawionego w†pozycji ìNadawanieî,
przeciwnie niø na schemacie)
do po³¹czonych rÛwnolegle
g³oúnikÛw pozosta³ych stacji.

Montaø
i†uruchomienie
Na rys.3 przedstawiony
zosta³ widok rozmieszczenia
elementÛw. P³ytkÍ drukowan¹ przedstawiono na wk³adce wewn¹trz numeru. Montaø kaødej ze stacji domofonu
nie powinien zaj¹Ê wiÍcej niø
kilkanaúcie minut. Wszystkie
elementy montujemy w†sposÛb tradycyjny, wyj¹tkiem s¹
tylko kondensatory elektrolityczne, ktÛre musimy ìpo³oøyÊî na p³ytce.
Z†obudow¹ takøe nie bÍdziemy mieli wiÍkszego k³opotu: jedyn¹ przerÛbk¹ bÍdzie wyciÍcie otworu na klawisz ISOSTAT-u.

Ten prosty uk³ad nie wymaga oczywiúcie uruchamiania ani regulacji i†dzia³a natychmiast poprawnie. Do zasilania domofonu zaleca siÍ
uøycie zasilacza
o† na pi Í c i u wyj ú c i o w y m
1 2 . . 1 8 V D C
i†o†maksymalnym
pr¹dzie ok. 1,5A.
Nie musi to byÊ
nawet zasilacz stabilizowany, wystarczy dobre wyg³adzenie tÍtnieÒ
za pomoc¹ kondensatorÛw o†duøej pojemnoúci.
Nie zaleca siÍ natomiast stosowania zasilania bateryjnego: jeøeli zasi l a Ê bÍ dz i e my
maksymaln¹
liczba stacji, to Rys. 3.
pr¹d spoczynkowy moøe wynieúÊ 9x31mA,
czyli blisko 300mA!
Zbigniew Raabe, AVT

Rezystory
R1: 4,7Ω
R2: 330kΩ
Kondensatory
C1: 4700µF/25V (zalecany
poziomy)
C2, C3, C10: 100nF
C4: 1nF
C5, C9: 470nF
C6, C8: 100µF/25V
C7: 1000µF/25V
Półprzewodniki
U1: TDA1010
Różne
G1: głośnik dynamiczny 16Ω
o średnicy max. 60mm
S1, S2: przełącznik
monostabilny, dwusekcyjny
typu ISOSTAT
Z1: ARK3
Obudowa KM−35N

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ d o s t Íp n e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1111.
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