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

PanuWorld Nokia Cable
Opublikowana
miesi¹c temu pierwsza
czÍúÊ artyku³u
o†protokole Mbus dla
telefonÛw Nokia
wywo³a³a ogromne
zainteresowanie wúrÛd
naszych CzytelnikÛw.
Specjalnie dla nich
przygotowaliúmy
miniprojekt interfejsu,
za pomoc¹ ktÛrego bÍd¹
mogli modyfikowaÊ
zawartoúÊ pamiÍci
swojego telefonu.
Rekomendacje: dla
wszystkich
uøytkownikÛw telefonÛw
Nokia (z interfejsami
Mbus i†Fbus), ktÛrzy
zamierzaj¹ nieco lepiej
poznaÊ ich moøliwoúci...

Prezentowany projekt powsta³ na bazie popularnego
rozwi¹zania PanuWorld Nokia Cable, czyli dwustandardowego interfejsu zgodnego
z†protoko³ami Mbus oraz
Fbus. Wejúcia i†wyjúcia interfejsu (od strony telefonu) s¹
przystosowane do wspÛ³pracy ze wszystkimi telefonami,

Zasilanie dla tego uk³adu jest
dostarczane
z†interfejsu
RS232 komputera PC, dioda
Zenera D1 spe³nia rolÍ stabilizatora-ogranicznika napiÍcia, zapobiegaj¹cego przekroczeniu wartoúci napiÍcia zasilaj¹cego powyøej 4,7V.
Interfejs zmontowano na
niewielkiej p³ytce drukowa-

Prezentowany interfejs nie nadaje się
do “flashowania” telefonów Nokia!
Odpowiedni do tego celu interfejs
opiszemy w EP za miesiąc.
takøe tymi, ktÛrych interfejsy
s¹ przystosowane do sygna³Ûw w†standardzie napiÍciowym 3,3 V.
Schemat elektryczny interfejsu pokazano na rys. 1. Nie
wymaga on specjalnego komentarza, jest to bowiem minimalnie rozbudowana typowa aplikacja uk³adu MAX232.

nej, ktÛrej schemat montaøowy pokazano na rys. 2. Montaø jest prosty w†przeprowadzeniu, z†przyczyn praktycznych (ew. serwisowanie) warto zastosowaÊ pod uk³ad US1
podstawkÍ.
Sam interfejs - co oczywiste - nie poradzi sobie
z†modyfikowaniem nastaw

telefonu, do tego celu jest
niezbÍdne specjalistyczne
oprogramowanie. Dobrym
ürÛd³em jest strona internetowa Fan Klubu Nokii
(www.fkn.pl), na ktÛrej moøna znaleüÊ szereg interesuj¹cych nowoúci.
TG
Dodatkowe informacje
moøna znaleüÊ m.in. pod adresami:
- http://nokiafree.org,
- http://www.fkn.pl,
- http://www.gsm4u.cz,
- http://www.gsmtricks.com.ua,
- http://www.nokia.w.interia.pl.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2: 33kΩ
R3: 47Ω
Kondensatory
C1...C4: 1µF/25V
C5: 2,2µF/25V
Półprzewodniki
US1: MAX232
D1: 4V7
D2, D7: BAT85
D3: 3V0
D4, D6: 1N4148
D5: 2V7
T1: BC548B
Różne
J1: DB9F (wtyczka
z przewodem)
JP1: goldpin 4x1

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1376.

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu

Rys. 2. Rozmieszczenie
elementów na płytce
drukowanej
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Rys. 3. Opis funkcji styków gniazda
telefonów Nokia 6110/8110

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP8/2003 w katalogu PCB.

Rys. 4. Opis funkcji styków gniazda telefonów
Nokia 21xx/31xx/81xx
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