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

Dodatkowy układ przywoławczy do telefonu
Proponowany uk³ad
jest dedykowany przede
wszystkim osobom o†nie
najlepszym s³uchu oraz
tym, ktÛrzy np. podczas
pracy ìzapominaj¹
o†boøym úwiecieî.
WspÛ³czeúnie
produkowane,
nowoczesne aparaty
telefoniczne maj¹ jedn¹
wspÛln¹ cechÍ, ktÛra
dla wyøej wymienionych
osÛb moøe okazaÊ siÍ
wad¹: stosunkowo s³aby
sygna³ przywo³ania. Pod
tym wzglÍdem tradycyjne
aparaty z†donoúnym
dzwonkiem mia³y nad
nimi zdecydowan¹
przewagÍ.

NajczÍúciej posiadamy
w†domu tylko jeden aparat
telefoniczny, ktÛrego sygna³
przywo³ania moøe byÊ s³abo
s³yszalny podczas przebywania w†odleg³ym pomieszczeniu. Nasz uk³ad moøemy do³¹czyÊ do linii telefonicznej
w†dowolnym miejscu, niekoniecznie w†pobliøu aparatu
telefonicznego, co pozwoli
na objÍcie ca³ego mieszkania lub domu zasiÍgiem sygna³u przywo³ania telefonu.
Jak przysta³o na miniprojekt, proponowany uk³ad odznacza siÍ wielk¹ prostot¹
i†moøe byÊ wykonany nawet
przez zupe³nie pocz¹tkuj¹cych elektronikÛw. Zaprojektowany zosta³ z†wykorzystaniem typowych, ³atwo do-

stÍpnych i†tanich elementÛw.
Opis dzia³ania
uk³adu
Schemat
elektryczny
proponowanego uk³adu
pokazano na
rys. 1 . Dla
wygody moøemy
podzieliÊ go na
dwa
bloki
funkcjonalne: uk³adu
detekcji sygna³u przywo³ania, wystÍpuj¹cego w†linii
telefonicznej, i†uk³adu wykonawczego, generuj¹cego
düwiÍk o†duøym natÍøeniu

i†odpowiednim czasie trwania. Zacznijmy od omÛwienia dzia³ania uk³adu detekcji.
Linia telefoniczna do³¹-

Rys. 1.

76

Elektronika Praktyczna 4/99

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

Rys. 2.

czona jest do z³¹cza CON1.
W†stanie oczekiwania na
przewodach telefonicznych
wystÍpuje napiÍcie ok.
60VDC, natomiast sygna³
ìdzwonieniaî jest po prostu
ci¹giem impulsÛw o†amplitudzie 60V. Wydawa³oby siÍ
wiÍc, øe wystarczy zbudowaÊ prosty uk³ad wykrywaj¹cy fakt wyst¹pienia w†linii
telefonicznej takich impulsÛw, ktÛry nastÍpnie uruchamia³by nadajnik radiowy.
Niestety, nie jest to takie
proste i†w†praktyce bÍdziemy musieli zastosowaÊ nieco bardziej z³oøone rozwi¹zanie. Prosty detektor wystÍpowania impulsÛw prostok¹tnych w†linii telefonicznej
by³by wystarczaj¹cy tylko
w†przypadku, kiedy bylibyúmy jedynymi uøytkownikami
telefonu w†naszym domu.
Tak jednak najczÍúciej nie
jest i†zastosowanie takiego
detektora prowadzi³oby do
sytuacji, w†ktÛrych bylibyúmy wzywani do telefonu takøe w†momencie wybierania
numeru przez innego jego
uøytkownika. Wybieranie
numeru telefonu w†systemie impulsowym powoduje bowiem takøe wytwarzanie w†linii telefonicznej
impulsÛw o†czÍstotliwoúci
ok. 10Hz. Na szczÍúcie ich
czÍstotliwoúÊ oraz czas
trwania jest znacznie mniejszy i†fakt ten moøemy wykorzystaÊ do budowy detektora
rozrÛøniaj¹cego czy ktoú prÛbuje siÍ do nas dodzwoniÊ,
czy teø ktoú z†domownikÛw
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pragnie skorzystaÊ
z†aparatu telefonicznego.
Impulsy powstaj¹ce w†linii telefonicznej poddawane
s¹ detekcji w†uk³adzie z†prostownikiem pe³nookresowym BR1 i†kondensatorem C2. Wartoúci C2 i†R2+PR1 zosta³y dobrane tak,
øe podczas wybierania numeru telefonu C2 nie zd¹øy
na³adowaÊ siÍ do
napiÍcia powoduj¹cego przewodzenie
diody LED zawartej
w†strukturze transoptora IC1.
W³¹czenie diody LED transoptora
powoduje przewodzenie tranzystora
zawartego w†tym
uk³adzie i†w†konsekwencji pojawienie siÍ
opadaj¹cego zbocza na wejúciu wyzwalaj¹cym multiwibratora monostabilnego
IC2A. Wygenerowany zostaje
impuls o†czasie trwania
okreúlonym pojemnoúci¹ C3
i†rezystancj¹ R3. Z†wartoúciami elementÛw takimi jak
na schemacie, czas trwania
tego impulsu wynosi ok. 3s.
Wysoki poziom logiczny
z†wyjúcia Q†uniwibratora jest
podawany na wejúcie 1 bramki IC3A, powoduj¹c rozpoczÍcie pracy przez zbudowany na tej bramce generator.
CzÍstotliwoúÊ pracy tego generatora okreúlona jest pojemnoúci¹ C4 oraz rezystancj¹ R5 i†z†wartoúciami elementÛw takimi jak na schemacie wynosi ok. 1Hz. Impulsy prostok¹tne generowane przez IC3A powoduj¹ cykliczne w³¹czanie drugiego
generatora, zbudowanego
z†wykorzystaniem bramki
IC3B, ktÛry wytwarza sygna³
o†czÍstotliwoúci
akustyc znej,
dopasowanej za pomoc¹ potencjomet-

ru montaøowego PR1 do czÍstotliwoúci
rezonansowej
przetwornika
piezoelektrycznego (ok. 3,5kHz).
Z†inwerterÛw IC4A..IC4D
zbudowane zosta³o ìcoú
w†rodzajuî wzmacniacza
BTL, sterowanego sygna³em
z†wyjúcia bramki IC3B i†odwrÛconym w†fazie sygna³em
z†wyjúcia inwertera IC4E. Do
wyjúcia tego wzmacniacza
zosta³ do³¹czony przetwornik piezoceramiczny o†wyj¹tkowo duøej sprawnoúci.
Uk³ad moøe byÊ zasilany
napiÍciem sta³ym z†zakresu
odpowiedniego dla uk³adÛw
CMOS4000. Poniewaø w†stanie spoczynku uk³ad praktycznie nie pobiera pr¹du,
sugerowa³bym zastosowanie
zasilania bateryjnego 9V.
Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej urz¹dzenia. Mozaika úcieøek znajduje siÍ na wk³adce wewn¹trz
numeru.
Z†pozoru p³ytka zosta³a
zaprojektowana w†sposÛb
wyj¹tkowo nonszalancki,
z†pozostawieniem duøych
obszarÛw wolnego miejsca.
Taka rozrzutnoúÊ zosta³a jednak spowodowana chÍci¹
dopasowania wymiarÛw p³ytki do rozstawu ko³kÛw mocuj¹cych w†obudowie typu
KM33, wprost idealnie nadaj¹cej siÍ do ìzapakowaniaî
w†ni¹ naszego uk³adu.
Montaø uk³adu wykonujemy wed³ug ogÛlnie znanych zasad, rozpoczynaj¹c
od elementÛw o†najmniejszych gabarytach, a†koÒcz¹c
na wlutowaniu kondensatorÛw elektrolitycznych. Pod
uk³ady scalone warto zastosowaÊ podstawki. Zmontowany ze sprawdzonych elementÛw uk³ad nie wymaga
uruchamiania, ale jedynie
regulacji czu³oúci detektora
sygna³u przywo³ania i†dopasowania czÍstotliwoúci pracy generatora akustycznego
do czÍstotliwoúci rezonansowej przetwornika piezo.
Zmontowany nadajnik
do³¹czamy do zasilania
i†do linii telefonicznej. Aby wykonaÊ
regulacjÍ, najproúciej bÍdzie poprosiÊ kogoú ze
znajomych
o†wykrÍcenie
naszego numeru
telefonu, uprzedza-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1, PR2: potencjometr
montażowy miniaturowy
20kΩ
R1: 220Ω
R2, R7: 1,2kΩ
R3: 8,2MΩ (*)
R4: 100kΩ
R5: 220kΩ
R6: 15kΩ
Kondensatory
C1: 100nF/250V
C2, C6: 100µF/50V
C3: 1µF
C4: 470nF
C5: 47nF
C7: 100nF
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy
1A/100V
IC1: CNY17
IC2: 4098
IC3: 4093
IC4: 40106
Różne
CON1, CON2: ARK2
(3,5mm)
Q1 przetwornik piezo
Obudowa typu KM33
Złącze do baterii 9V
S1: przełącznik
dźwigienkowy

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT1225.

j¹c øe nie bÍdziemy podnosiÊ s³uchawki. Wyjmujemy
z†podstawki transoptor IC1
i†do punktÛw lutowniczych
odpowiadaj¹cych wyprowadzeniom 1 i†2 przylutowujemy czerwon¹ diodÍ úwiec¹c¹ LED. Ustawiamy PR1 na
minimum czu³oúci i†kiedy
odezwie siÍ sygna³ przywo³ania obserwujemy diodÍ.
Najprawdopodobniej dioda
nie zapali siÍ, a†my pokrÍcaj¹c potencjometrem montaøowym PR1 musimy postaraÊ
siÍ ìz³apaÊî moment, w†ktÛrym uk³ad zacznie reagowaÊ
b³yskaniem diody LED na kolejne sygna³y przywo³ania.
Po zabezpieczeniu PR1
przed przypadkowym przesuniÍciem moøemy przejúÊ
do regulacji czÍstotliwoúci
pracy generatora akustycznego, ktÛrej dokonamy za pomoc¹ potencjometru montaøowego PR2 ìna s³uchî, staraj¹c siÍ uzyskaÊ maksymalne (lub poø¹dane) natÍøenie
düwiÍku generowanego sygna³u.
Andrzej Czarnecki
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