Monitor stanu linii
telefonicznej
Do czego to służy?
Proponowany układ powstał "z koniecz−
ności chwili", kiedy do konflikty domowe
wywołane moim częstym korzystaniem
z Internetu przybrały na sile i stały się trud−
ne do zniesienia. Na czym polegały te kon−
flikty? Otóż na tym, że podczas połączenia
komputera z Internetem nikt z domowni−
ków przebywających w innych pomie−
szczeniach nie wiedział, że linia jest zaję−
ta. Domownicy w najlepszej wierze pod−
nosili słuchawkę telefonu i często nawet
nie sprawdzając, czy odezwał się sygnał
zgłoszenia centrali rozpoczynali wybiera−
nie numeru. Oczywiście, działo to się zwy−
kle w momencie, kiedy kończyłem wła−
śnie ściąganie szczególnie ważnego i du−
żego pliku. Aby więc zachować spokój w
domu postanowiłem zbudować proste
urządzenie, które można umieścić w są−
siedztwie każdego z aparatów telefonicz−
nych zainstalowanych w moim domu
i które sygnalizowałoby moim gadułom, że
linia jest zajęta i podniesienie słuchawki
może co najwyżej wywołać domową
awanturę.
Zakres stosowania proponowanego
układu może być także znacznie szerszy
od opisanego. Może on służyć nie tylko do
strzeżenia połączenia z Internetem przed
przerwaniem, ale mieć zastosowanie
wszędzie tam, gdzie do jednej linii telefo−
nicznej podłączonych jest kilka aparatów.

Jak to działa?
Schemat elektryczny proponowanego
układu został przedstawiony na rysunku 1.
Jak widać, układ jest banalnie prosty i za−
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wiera tylko jeden układ scalony: oczywi−
ście NE555. Zastosowanie tej właśnie ko−
stki ma jednak sens, ponieważ jak prościej
i taniej można zrealizować generator asta−
bilny zasilający bezpośrednio diodę LED?
Układ dołączony jest do linii telefonicz−
nej za pośrednictwem prostownika zbudo−
wanego z diod D2 ... D5. Zastosowanie
tego układu pozwala uniezależnić pracę
urządzenia od biegunowości zasilania linii
telefonicznej, która może się zmienić nie
tylko po odebraniu wybranego numeru te−
lefonu. Doświadczalnie stwierdziłem, że
kierunek napięcia w linii telefonicznej
w moim domu zmienił się kilkukrotnie
w ciągu ostatnich lat, co nie miało oczywi−
ście żadnego wpływu na funkcjonowanie
aparatów telefonicznych.
Napięcie z linii telefonicznej po wypro−
stowaniu podawane jest za pośrednic−

twem diody Zenera D1 i rezystora R2 na
bazę tranzystora T1. Do detekcji stanu li−
nii telefonicznej wykorzystujemy zjawisko
obniżenia się na niej napięcia podczas pro−
wadzenia rozmowy. Normalnie napięcie to
wynosi ok. 60V natomiast po podniesieniu
słuchawki spada do ok. 6... 10V, w zależ−
ności od typu aparatu. Tak więc jeżeli linia
telefoniczna jest wolna, to tranzystor T1
przewodzi, zwierając do masy wejście ze−
zwolenia generatora multistabilnego IC1.
W tym stanie układ pobiera pomijalnie ma−
ły prąd, szczególnie w przypadku zastoso−
wania układu NE555 w wersji CMOS.

Rys. 2 Schemat montażowy

Podniesienie słuchawki wywoła spa−
dek napięcia w linii telefonicznej poniżej
napięcia przewodzenia diody Zenera. Tran−
zystor T1 przestanie przewodzić i na wej−
ściu zezwolenia generatora pojawi się
stan wysoki, wymuszony przez rezystor
R4. Spowoduje to rozpoczęcie generacji
impulsów, których częstotliwość określo−
na jest wartością pojemności kondensato−
ra C1 oraz rezystancji R5 i R6. Dioda LED
zacznie migotać, sygnalizując fakt zajęto−
ści linii telefonicznej.
Ciąg dalszy na stronie 62.
Rys. 1 Schemat ideowy
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