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Potrzeba jest matk¹
wynalazkÛw i†to w³aúnie ona
sta³a siÍ przyczyn¹
opracowania urz¹dzenia
prezentowanego w†artykule.
Kolega, ktÛry musia³ pokryÊ
doúÊ wysokie koszty pirackich
po³¹czeÒ poprosi³ mnie
o†skonstruowanie prostego
uk³adu kontroluj¹cego liniÍ
telefoniczn¹. Zaprojektowa³em
i†wykona³em go, a†efektami
pracy dzielÍ siÍ takøe
z†Wami.
G³Ûwnym zadaniem uk³adu
nadzoruj¹cego jest reagowanie na
ca³kowity zanik lub na obniøenie
siÍ napiÍcia w†linii telefonicznej.
Urz¹dzenie wspÛ³pracuje zarÛwno
z†nowymi centralami elektronicznymi, jak i†mechanicznymi starego
typu. Aby nie zak³ÛcaÊ pracy
centrali telefonicznej, uk³ady do³¹czone do publicznej sieci telefonicznej powinny spe³niaÊ wiele
rygorystycznych warunkÛw. Jednym z†nich jest ograniczenie maksymalnego poboru pr¹du z†linii
telefonicznej przy od³oøonej s³uchawce aparatu telefonicznego.
Prezentowany uk³ad dokonuje
w†sposÛb ci¹g³y pomiaru napiÍcia
linii. Wi¹øe siÍ to ze sta³ym
galwanicznym po³¹czeniem uk³adu
pomiarowego z†lini¹ telefoniczn¹.
Przy od³oøonym mikrotelefonie pobÛr pr¹du z†linii, wed³ug Polskiej
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Normy PN-92 T-83000, nie powinien przekraczaÊ wartoúci 0,4mA.

Opis uk³adu
W†urz¹dzeniu zastosowa³em
mikrokontroler typu ST62T20. Program steruj¹cy zosta³ wykonany za
pomoc¹ ST6-Realizera znanego
i†dostÍpnego od wielu lat, m.in. na
p³ycie CDEP2 i†na p³ycie CD-EP02/
2001B. DostÍpna jest rÛwnieø nowsza, ale ograniczona funkcjonalnie
wersja tego programu wydana
przez ElektronikÍ Praktyczn¹ na
p³ycie CD11/2000. Pliki ürÛd³owe
do prezentowanego uk³adu znajduj¹ siÍ na CD-EP03/2001B.
Uk³ad moøna podzieliÊ na nastÍpuj¹ce trzy bloki funkcjonalne
(rys. 1):
- obwÛd pomiarowy (liniowy),
- mikrokontroler,
- zasilacz.
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Rys. 1. Schemat blokowy “nadzorcy”.

ObwÛd pomiarowy sprzÍga liniÍ telefoniczn¹ z†mikrokontrolerem. Nad prac¹ uk³adu czuwa
mikrokontroler, uruchamiaj¹c generator alarmowy z†przetwornikiem
piezoceramicznym w†przypadku
zaniku lub obniøenia siÍ napiÍcia
linii telefonicznej. Zasilacz dostarcza niezbÍdnego stabilizowanego
napiÍcia o†wartoúci +5V. Mikrokontroler oraz obwÛd pomiarowy
wraz z†zasilaczem s¹ zamkniÍte
w†jednej obudowie. W†modelowym
urz¹dzeniu zastosowano obudowÍ
od zasilacza wtyczkowego.
Schemat elektryczny urz¹dzenia
przedstawiono na rys. 2. Niewielka liczba elementÛw sprawia, øe
uk³ad jest ³atwy w†wykonaniu,

a†jego budowa przejrzysta. Dodatkow¹ zalet¹ jest moøliwoúÊ umieszczenia wszystkich elementÛw
w†jednej, niewielkiej obudowie.
Uk³ad moøe wykonaÊ nawet pocz¹tkuj¹cy elektronik hobbysta.
Wyprowadzenia wejúcia/wyjúcia mikrokontrolera ST62T10/20
zorganizowane s¹ w†dwa porty
A†i†B. Port A†ma dostÍpne cztery
linie PA0..PA3, ktÛre moøemy
programowo skonfigurowaÊ jako:
- wejúcie z†lub bez wewnÍtrznego
rezystora podci¹gaj¹cego (pull-up),
- wejúcie przerwania z†rezystorem
podci¹gaj¹cym,
- wyjúcie push-pull lub z otwartym drenem - linie PA0..PA3
mog¹ byÊ obci¹øane pr¹dem

o†natÍøeniu do 20mA umoøliwiaj¹cym bezpoúrednie sterowanie diod LED.
Port B†ma dostÍpnych osiem
linii PB0..PB7, ktÛre moøemy programowo skonfigurowaÊ jako:
- wejúcie z†lub bez wewnÍtrznego
rezystora podci¹gaj¹cego (pull-up),
- wejúcie przerwania z†rezystorem
podci¹gaj¹cym,
- wyjúcie push-pull lub z otwartym drenem - linie mog¹ byÊ
obci¹øane pr¹dem o†natÍøeniu
do 5mA,
- analogowe wejúcie przetwornika
analogowo-cyfrowego.
Linia PA0 steruje diod¹ D1
informuj¹c¹ úwieceniem o†stanie,
w†jakim znajduje siÍ uk³ad. Poprzez wyprowadzenie PA1 odbywa siÍ sterowanie prac¹ tranzystora T1 za³¹czaj¹cego sygnalizator
akustyczny piezo. Tylko te dwie
linie zosta³y wykorzystane jako
wyjúcia, a pozosta³e wyprowadzenia s¹ skonfigurowane jako wejúcia. Najbardziej nas interesuj¹ce,
w†tym zastosowaniu, wyprowadzenie PB5 skonfigurowano jako wejúcie oúmiobitowego przetwornika
analogowo-cyfrowego.
Dlaczego najbardziej interesuj¹ce? PB5 jest wejúciem, ktÛre s³uøy
do pomiaru stanu linii telefonicznej. Linia telefoniczna jest sprzÍøona z†uk³adem poprzez rezystory

Rys. 2. Schemat elektryczny “nadzorcy”.
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Rys. 3. Algorytm działania mikrokontrolera.

ograniczaj¹ce R9 i†R10 oraz mostek
prostowniczy M1. Wyjúcie mostka
jest do³¹czone, poprzez potencjometr POT1, do wejúcia analogowego PB5. Dodatkowo miÍdzy masÍ
a†suwak potencjometru w³¹czona
jest dioda Zenera D2 zabezpieczaj¹ca wejúcie gdyby wyst¹pi³o napiÍcie wiÍksze niø napiÍcie zasilania uk³adu. Jedyny przycisk steruj¹cy P1 w³¹czony jest pomiÍdzy
masÍ uk³adu a†koÒcÛwkÍ PB4, ktÛra jest wejúciem. NapiÍcie z†rezystora R8 zasila diodÍ transoptora
TO1 poprzez mostek prostowniczy
M2 i†rezystor ograniczaj¹cy R7.
Emiter tranzystora transoptora TO1
po³¹czony jest z†wyprowadzeniem
PB2 skonfigurowanym jako wejúcie.
Zamiast standardowego uk³adu zerowania, z³oøonego z†kondensatora
i†rezystora, zosta³ zastosowany specjalistyczny uk³ad DS1813. KoÒcÛwki o†numerach 2 (OSCIN) i†4
(OSCOUT) s¹ wewnÍtrznie po³¹czone ze zintegrowanym uk³adem
oscylatora. Do tych wyprowadzeÒ
do³¹czony zosta³ rezonator kwarcowy o†czÍstotliwoúci 8MHz.
W†zwi¹zku z†duøym zainteresowaniem naszych CzytelnikÛw narzÍdziem projektowym ST6-Realizer, na rys. 3 przedstawiamy schemat programu, ktÛry pozwoli nam
zapoznaÊ siÍ z†dzia³aniem uk³adu.
Graf programu jest niezwykle
prosty. Po w³¹czeniu zasilania mikrokontroler jest zerowany, a†nastÍpnie przechodzi do stanu PRACA. Przetwornik A/C mikrokontrolera mierzy ci¹gle napiÍcie w†linii
telefonicznej. W†wyniku porÛwnania przez komparator wartoúci mierzonej przez A/C z†wartoúci¹ zadan¹, na wyjúciu B<C komparatora
pojawia siÍ stan wysoki (po spe³-
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nieniu warunku: wartoúÊ mierzona
jest mniejsza od wartoúci zadanej).
Jeøeli czas obniøenia siÍ napiÍcia
na linii jest d³uøszy niø piÍÊ
sekund, to zostaje spe³niony warunek ALARM1 i†program przechodzi w†stan ALARM. W†tym
stanie pracy zostaje uruchomiony
zewnÍtrzny generator akustyczny
piezo oraz dioda sygnalizacyjna
LED. Aby moøna by³o wy³¹czyÊ
alarm, przede wszystkim musi
ustaÊ przyczyna wywo³ania alarmu, czyli musi ìpowrÛciÊî napiÍcie na liniÍ telefoniczn¹. WÛwczas
naleøy przycisn¹Ê przycisk P1Kasowanie. W†chwili przyciúniÍcia
przycisku zostaje spe³niony warunek KASOWANIE i†program przechodzi w†stan PRACA.
W†chwili podniesienia s³uchawki w³asnego aparatu zostaje
w³¹czona blokada, ktÛra uniemoøliwia w³¹czenie alarmu. Za³¹czenie blokady nastÍpuje przez podanie wysokiego stanu z†transoptora na liniÍ PB2 mikrokontrolera.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 4 pokazano rozmieszczenie elementÛw na powierzchni
jednostronnej p³ytki drukowanej.
Na úrodku p³ytki znajduje siÍ
miejsce na transformator sieciowy
(zaznaczony obszar naleøy wyci¹Ê). Po wykonaniu p³ytki drukowanej (lub zamÛwieniu w†AVT)
oraz zgromadzeniu elementÛw moøemy przyst¹piÊ do montaøu. Podczas kompletowania elementÛw
naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na gabaryty
rezonatora kwarcowego 8MHz. Powinien byÊ jak najmniejszy, poniewaø umieszczony jest na p³ytce pod mikrokontrolerem. NastÍpnym istotnym elementem jest pod-

stawka pod mikrokontroler. Przed
wlutowaniem musimy wykonaÊ
w†niej odpowiedni frez tak, aby
wpasowaÊ rezonator kwarcowy.
P³ytka drukowana zosta³a tak
zaprojektowana, aby zmieúciÊ siÍ
w†obudowie zasilacza wtyczkowego (Z-10). DiodÍ úwiec¹ LED
i†przycisk P1 umieszczamy na
obudowie. W bocznych úciankach
wycinamy otwory na umieszczenie gniazd telefonicznych LINIA
i†TELEFON. W†ostatecznoúci moøemy z†nich zrezygnowaÊ i†wyprowadziÊ ze úrodka obudowy
przewody. O†tym, czy wszystkie
elementy urz¹dzenia zmieszcz¹ siÍ
w†proponowanej obudowie decyduj¹ ich rozmiary.
Podczas uruchamiania uk³adu
powinniúmy dysponowaÊ miernikiem uniwersalnym oraz dostÍpem do linii telefonicznej. Powinniúmy uruchamiaÊ uk³ad bez w³oøonego w†podstawkÍ mikrokontrolera. Po w³¹czeniu zasilania (procesor wyjÍty) mierzymy napiÍcie
pomiÍdzy mas¹ a†dwudziestym
wyprowadzeniem podstawki mikWYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R4, R5: 3,9kΩ
R3: 820Ω
R6: 22kΩ
R7: 2,2kΩ
R8: 100Ω
R9, R10: 300kΩ..1MΩ
POT1: 470kΩ potencjometr
miniaturowy
Kondensatory
C1: 220µF/25V
C2: 100µF/16V
C3, C4: 30pF
Półprzewodniki
D1: LED czerwona
D2: C5V1
M1, M2, M3: mostki prostownicze
1A/50V
T1: BC238 lub podobny
TO1: CNY17−4
US1: ST62T10/20 zaprogramowany
US2: 78L05
US3: DS1813
Różne
X1: 8MHz
P1: przycisk jednobiegunowy
generator piezo
obudowa Z−10
transformator sieciowy TS2/16
gniazda telefoniczne
obudowa Z−10
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Rys. 4. Schemat montażowy płytki
drukowanej.

rokontrolera. Jeúli wynosi ono
oko³o +5V, to znaczy, øe zasilanie
mamy najprawdopodobniej poprawne.
NastÍpnie musimy sprawdziÊ
diody LED oraz generator PIEZO.
W†tym celu naleøy pos³uøyÊ siÍ
rezystorem oko³o 1kΩ i†zewrzeÊ
wyprowadzenia 20 i†19. Po zwarciu powinna siÍ zaúwieciÊ dioda
LED. Kolejnym krokiem jest zwar-

cie tym samym rezystorem wyprowadzeÒ 20 z†18. Spowoduje to
dzia³anie generatora PIEZO. Jak
widaÊ, s¹ to dosyÊ proste sposoby, ale jakøe praktyczne, zw³aszcza dla pocz¹tkuj¹cych.
Po wykonaniu opisanych czynnoúci moøemy przyst¹piÊ do regulacji alarmu (w dalszym ci¹gu bez
mikrokontrolera). Suwak potencjometru POT1 zwieramy do masy
uk³adu. Miernik uniwersalny (na
podzakresie do 200VDC) pod³¹czamy do wyprowadzenia 10 podstawki mikrokontrolera. Do gniazda LINIA do³¹czamy liniÍ telefoniczn¹,
poruszaj¹c delikatnie suwakiem potencjometru ustawiamy napiÍcie
oko³o 3,5V. Moøemy znajomego
poprosiÊ, aby zadzwoni³ do nas
podczas regulacji. Przy wywo³aniu
z†centrali napiÍcie na wyprowadzeniu 10 nie powinno przekroczyÊ
5V. NastÍpnie suwak potencjometru zabezpieczamy kropl¹ lakieru.
W†uk³adzie modelowym zastosowa³em rezystory R9 i†R10 o†wartoúci rezystancji 300kΩ. Dobrze jest
jednak zastosowaÊ rezystory o†wiÍkszej rezystancji, nawet do 1MΩ.
Przy uruchamianiu uk³adu naleøy pamiÍtaÊ, aby masa uk³adu
by³a odizolowana od ziemi. Niedopuszczalne jest, aby uk³ad uziemiaÊ. Po zakoÒczonej regulacji moøemy zaprogramowaÊ i†umieúciÊ
mikrokontroler w†podstawce. Uk³ad
nie wymaga juø dalszej regulacji.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/marzec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP03/2001B w katalogu PCB.
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