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Rejestrator telefoniczny
z dekoderem CLIP,
część 1
AVT−5065

Projekt rejestratora
telefonicznego, opublikowanego
w EP 11/2000 (kit AVT-897),
wywo³a³ wielkie
zainteresowanie, ktÛre nie
s³abnie do dziú.
Przedstawiamy nowy, znacznie
udoskonalony rejestrator
telefoniczny. Wyeliminowano
w†nim wiÍkszoúÊ wad, jakie
mia³ uk³ad poprzedni.
Dodatkowo wprowadzono wiele
nowych funkcji, ktÛre
zdecydowanie poprawiaj¹ jego
funkcjonalnoúÊ.
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ZacznÍ od
dobrej wiadomoúci dla
uøytkownikÛw kitu AVT897. Wystarczy wymieniÊ w†nim
mikrokontroler, kwarc oraz wyúwietlacz, aby uzyskaÊ urz¹dzenie w†nowej wersji. W†tym przypadku bÍdzie trzeba pogodziÊ siÍ jednak
z†kilkoma ograniczeniami: brak obs³ugi drukarki rÛwnoleg³ej, brak
dekodowania CLIP w†standardzie
FSK (CLIP DTMF bÍdzie dzia³a³),
brak obs³ugi DCF. Ograniczenia te
moøna ³atwo usun¹Ê dobudowuj¹c
prosty uk³ad do rejestratora. Zainteresowanych rozbudow¹ AVT-897
proszÍ o†kontakt via e-mail.

Budowa i†dzia³anie
Po publikacji w†EP 11/2000
pierwszej wersji rejestratora pojawi³o siÍ wiele pytaÒ dotycz¹cych
(znaczenie niektÛrych z³¹cz, sposÛb skonfigurowania komputera,
obs³uga itp.), dlatego opis rejestratora w†wersji drugiej bÍdzie
bardziej szczegÛ³owy.
Schemat elektryczny rejestratora
pokazano na rys. 1†(czÍúÊ ìanalo-

gowaî) oraz na rys.
2†(czÍúÊ ìcyfrowaî). Na pierwszy
rzut oka wydaje siÍ, øe rejestrator
ma zupe³nie inn¹ budowÍ niø jego
poprzednik. Tak jednak nie jest.
W†nowej wersji dodano uk³ad optoizolacji portu szeregowego (OP4,
OP5), interfejs drukarki rÛwnoleg³ej
(US10), port do obs³ugi dekodera
CLIP i†DCF (US9), dekoder CLIP
(US6), detektor 400Hz (US4), dekoder dzwonka (OP3), uk³ad dyskryminacji (US2, PK1). Na p³ytce
umieszczono alternatywny dekoder
16kHz (US5). Ponadto zmieniono
obwÛd separacji rejestratora od linii telefonicznej. FunkcjÍ tÍ spe³nia
transformator. W†przypadku trudnoúci z†jego zdobyciem moøna go
zast¹piÊ obwodem z³oøonym z†rezystorÛw i†kondensatorÛw, tak jak
to zrobiono w†wersji pierwszej.
DziÍki zastosowaniu detektora tonu 400Hz moøliwe sta³o siÍ wprowadzenie dodatkowego kryterium
rozmowy - zanik tonu 400Hz.
Rejestrator wykrywa zanik sygna³u
wo³ania, co rozpoznawane jest jako
rozpoczÍcie rozmowy. Przydatne
jest to w†centralach lub urz¹dzeniach PCM, ktÛre nie zamieniaj¹
biegunowoúci linii, ani nie generuj¹
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Rys. 1. Schemat elektryczny części analogowej rejestratora
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Rys. 2. Schemat elektryczny części cyfrowej rejestratora

sygna³Ûw teletaksy. Naleøy jednak
pamiÍtaÊ, øe nie jest to sposÛb
pewny. Rejestrator bowiem musi
stwierdziÊ sygna³ wo³ania, charakteryzuj¹cy siÍ czasem trwania tonu
400Hz 1†s†±200ms, a†nastÍpnie jego zanik na co najmniej 5†s. Jeúli
abonent wywo³ywany podniesie
s³uchawkÍ szybko (np. automatyczne zg³oszenie faksu, sekretarki), ton 400Hz moøe wyst¹piÊ na
zbyt krÛtko, aby rejestrator poprawnie go rozpozna³. Podobnie
w†trakcie rozmowy, zanim up³ynie
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5†s,†mog¹ pojawiÊ siÍ sygna³y
400Hz lub jego harmoniczne, co
moøe byÊ potraktowane przez rejestrator jako ton. Moøe siÍ wiÍc
zdarzyÊ, øe pocz¹tek rozmowy nie
zostanie rozpoznany lub rozpoznanie to bÍdzie opÛünione. Czas
zarejestrowanej rozmowy moøe byÊ
wiÍc zarejestrowany z†b³Ídem nawet do 5†s. Jakkolwiek podczas
testÛw sytuacja taka nie zdarzy³a
siÍ, to jednak trudno oceniÊ jak
rejestrator zachowa siÍ na innych
centralach.

CzÍúÊ analogowa
Rejestrator zamontowano na
dwÛch p³ytkach. Jego opis dzia³ania rozpoczniemy od omÛwienia
czÍúci analogowej o†schemacie
przedstawionym na rys. 1. NapiÍcie zasilania 12...15V jest podawane za poúrednictwem D1 na
stabilizator US1 oraz za poúrednictwem R1 na akumulator. Przez
R1 do³adowywany jest niewielkim
pr¹dem akumulator. Jego wartoúÊ
naleøy dobraÊ tak, aby pr¹d do³adowuj¹cy wynosi³ oko³o 0,05C
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Krótka charakterystyka rejestratora:
✓
✓
✓
✓

zasilanie 8...15V/200 mA,
zasilanie awaryjne 10 h (12V/500 mA),
podświetlany wyświetlacz LCD,
dekodowanie impulsów wybierczych
dekadowych i DTMF,
✓ funkcja CLIP DTMF i FSK*,
✓ bufor kołowy (stare rozmowy zastępują
nowe) na 330...3500 rozmów,
✓ obsługa drukarki Centronics i RS232C,
✓ przeglądanie bufora rozmów na LCD,
✓ szybkie sprawdzanie (1 przycisk) zajętości
bufora, kosztu wszystkich rozmów
i kosztu ostatniej rozmowy,
✓ programator zabezpieczony kodem
dostępu,
✓ programowanie rejestratora z telefonu lub
komputera,
✓ pełna izolacja galwaniczna od komputera
i linii telefonicznej,
✓ kryterium rozmowy: zamiana
biegunowości, impuls 16kHz, zanik tonu
400Hz, po czasie,
✓ możliwość odtworzenia zawartości bufora
po skasowaniu,
✓ współpraca nowego programu ze
„starym” sprzętem AVT−897,
✓ sumy kontrolne w pamięci EEPROM,
✓ dyskryminacja połączeń*,
✓ rejestracja połączeń przychodzących*,
✓ obsługa zegara DCF*,
✓ automatyczne wybieranie najtańszego
operatora*,
Opcje oznaczone “*” będą dostępne
w kolejnej wersji programu.

(pojemnoúÊ akumulatora w†Ah/20).
W†øadnym przypadku nie naleøy
przekraczaÊ wartoúci 0,1C. W†czasie, gdy brak napiÍcia z†zasilacza,
stabilizator jest zasilany z†akumulatora za poúrednictwem D2. Jest
to dioda Shottky'ego o†pr¹dzie
przewodzenia min. 1A. W†przypadku trudnoúci ze zdobyciem
takiej diody moøna zastosowaÊ
dowoln¹ diodÍ prostownicz¹.
Sygna³y z†linii telefonicznej
przechodz¹ przez elementy zabez-

pieczaj¹ce w†postaci warystorÛw
i†transila (VR1...VR3, TRS1). Elementy te zabezpieczaj¹ rejestrator
i†telefon przed skutkami przepiÍÊ
(np. wy³adowania atmosferyczne).
Nie naleøy jednak ³udziÊ siÍ, øe
zabezpieczenie to ochroni przed
bezpoúrednim uderzeniem pioruna w†liniÍ. Aby elementy te dobrze spe³ni³y sw¹ funkcjÍ, to urz¹dzenie musi byÊ uziemione. Uziemieniem moøe byÊ pod³¹czenie
np. do rury kanalizacyjnej (metalowa) lub ostatecznie rury CO.
Po przejúciu przez elementy
zabezpieczaj¹ce sygna³ z†linii telefonicznej przechodzi przez styki
przekaünika. Przekaünik jest sterowany z†wyjúÊ bramek uk³adu US2.
Tranzystor T1 pe³ni rolÍ klucza
za³¹czaj¹cego przekaünik. Elementy
R43 i†C33 dodano w†celu zmniejszenia poboru pr¹du przez przekaünik (waøne przy pracy bateryjnej).
Jak wiadomo, pr¹d zadzia³ania
przekaünika jest duøo wiÍkszy niø
pr¹d podtrzymania. Po przejúciu T1
w†stan przewodzenia, dziÍki C33,
przez przekaünik pop³ynie duøy
pr¹d. Po chwili C3 na³aduje siÍ
i†pr¹d przekaünika zostanie ograniczony do wartoúci okreúlonej przez
R44. Elementy dobrano dla przekaünika KL2P-12V. Jeúli zastosujemy inny, moøe okazaÊ siÍ konieczne dobranie wartoúci C33 i†R43.
Jeúli po podaniu niskiego poziomu
napiÍcia na wejúcie 13 US2 przekaünik nie ì³apieî, naleøy zwiÍkszyÊ pojemnoúÊ C33. Jeúli przekaünik ì³apieî na chwilÍ, naleøy
zmniejszyÊ wartoúÊ R43. Styki przekaünika w†stanie spoczynku przy³¹czaj¹ liniÍ telefoniczn¹ na sepa-

Rys. 3. Schemat elektryczny układu zerowania procesora (alternatywny
watchdog)

Elektronika Praktyczna 6/2002

rator sygna³u DTMF i†teletaksy (C5,
TR1), detektor dzwonka (D7, D8,
R9, M1, R10, OP3, C9), czujnik
pr¹du (D3...D6, R5, OP1, OP2),
a†nastÍpnie do telefonu.
Z†powodu zastosowania czujnika pr¹du rejestrator musi byÊ pierwszym urz¹dzeniem przy³¹czonym
do linii telefonicznej. Rozmowy
prowadzone z†telefonÛw pod³¹czonych przed rejestratorem nie bÍd¹
rejestrowane. Transformator TR1
musi byÊ wykonany specjalnie do
izolacji galwanicznej linii telefonicznej. Z†regu³y nie nadaj¹ siÍ do
tego transformatory z†aparatÛw telefonicznych ze wzglÍdu na zbyt
w¹skie pasmo. W†modelu zastosowano transformator pochodz¹cy
z†bloku translacji miejskiej centrali
telefonicznej i†taki bÍdzie dostarczany w†kicie. Zamiast transformatora moøna wykorzystaÊ obwÛd
z³oøony z†RZ1...RZ4, C5A (elementy zaznaczone na szaro). Mog¹ siÍ
jednak pojawiÊ k³opoty z†dekodowaniem sygna³u DTMF i†teletaksy
spowodowane sprzÍøeniami i†zak³Ûceniami. Wszystko zaleøy od
parametrÛw linii telefonicznej i†zasilaj¹cej 220V. W†obwodzie detektora sygna³u dzwonka dodano
elementy R12, C10. DziÍki nim na
wyjúciu transoptora pojawia siÍ
sta³y poziom niski (ìLî) w†czasie
wysy³ania przez centralÍ sygna³u
dzwonienia, a†nie ci¹g impulsÛw
50Hz. Rezystor R2 w†czujniku pr¹du dodano po to, aby urz¹dzenie
dobrze wspÛ³pracowa³o z†telefonami, ktÛre pobieraj¹ pr¹d z†linii
telefonicznej. Bez tego rezystora
czujnik pr¹du stwierdza³ jego przep³yw nawet wtedy, gdy s³uchawka
by³a od³oøona, co powodowa³o
b³Ídne dzia³anie rejestratora.
Gdy styki przekaünika s¹ zwarte, telefon przy³¹czony do rejestratora jest zasilany przez rezystory R3, R4 napiÍciem 12V. W†s³uchawce aparatu s³ychaÊ czÍsto
przerywany sygna³ o†czÍstotliwoúci 330Hz. Sygna³ ten jest wytwarzany w†typowym generatorze na
4093 (US2). Kondensator C6 separuje ten sygna³ od sk³adowej
sta³ej. Rezystor R6 pe³ni dwie
funkcje: ogranicza impuls pr¹du
pojawiaj¹cy siÍ po w³¹czeniu zasilania spowodowany obecnoúci¹
C6, ktÛry mÛg³by uszkodziÊ wyjúcie bramki uk³adu US2 oraz
zmniejsza poziom tonu 330Hz
w†s³uchawce. Zbyt wysoki sygna³
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Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

mÛg³by zak³ÛciÊ pracÍ dekodera
DTMF. Przerywany ton 330Hz
informuje uøytkownika, øe rejestrator znajduje siÍ w†trybie programowania lub zadzia³a³ uk³ad
dyskryminacji.
Sygna³ audio po przejúciu
przez transformator jest kierowany do mostka prostowniczego pe³ni¹cego funkcjÍ zabezpieczaj¹c¹.
Nie dopuszcza on do pojawienia
siÍ impulsÛw o†amplitudzie wiÍkszej niø napiÍcie zasilania lub
napiÍÊ ujemnych wzglÍdem masy.
Sygna³ audio trafia na dekoder
DTMF zbudowany na US3 w†typowym uk³adzie z†wejúciem rÛønicowym. Podczas dekodowania
tonÛw DTMF na wyjúciu 15 US3
pojawiaj¹ siÍ impulsy dodatnie,
natomiast na wyjúciach 11...14
numer odebranego kodu. Naleøy
pamiÍtaÊ, øe cyfrze ì0î odpowiada kod %1010 ($A), a†nie %0000.
Z†wyjúcia wzmacniacza operacyjnego umieszczonego w†US3 sygna³ jest kierowany do detektorÛw
tonu 400Hz na US4 i†alternatywnego 16kHz na US5. Oba detektory
pracuj¹ w†typowej konfiguracji.
DziÍki wykorzystaniu wzmacnia-
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cza zawartego w†US3 zaoszczÍdzono jeden uk³ad scalony (np.
TL081). Naleøy jednak pamiÍtaÊ,
øe aby poprawnie dzia³a³y detektory 400Hz i†16kHz US3 musi byÊ
zamontowany.
Sygna³ audio z†transformatora
jest kierowany jeszcze do dekodera FSK na US6 oraz dekodera
teletaksy na US7. Oba uk³ady
pracuj¹ w†typowych konfiguracjach. Sygna³ zegarowy 3,57MHz
pochodzi z†generatora w†US3. Dlatego, aby poprawnie dzia³a³ detektor 16kHz i†FSK uk³ad US3
musi byÊ zamontowany.

CzÍúÊ cyfrowa
G³Ûwn¹ rolÍ spe³nia w†niej
procesor US8. Nad jego poprawnym zerowaniem czuwa watchdog US11 typu DS1232. W†przypadku trudnoúci z†jego zdobyciem
moøna zastosowaÊ uk³ad alternatywny przedstawiony na rys. 3.
Na p³ytce przewidziano z³¹cze
CON12 s³uø¹ce do umieszczenia
alternatywnego watchdoga na p³ycie. Jego zasada dzia³ania jest
bardzo prosta: impulsy przychodz¹ce na wejúcie CK za poúred-

nictwem uk³adu rÛøniczkuj¹cego
zeruj¹ licznik 4060. Jeúli impulsy
nie przyjd¹ w†odpowiednim czasie (oko³o 1†s) wyjúcie Q13 zmieni
poziom na wysoki. Spowoduje to
pojawienie siÍ niskiego poziomu
napiÍcia na wyjúciu /INT, a†co za
tym idzie do CPU zostanie wygenerowane przerwanie (za spraw¹ US9). Jeúli nadal nie pojawi
siÍ na CK impuls zeruj¹cy licznik,
wysoki poziom z†wyjúcia Q14 zeruje CPU. Gdyby z†jakichú powodÛw CPU nie wystartowa³ poprawnie, sygna³ zeruj¹cy pojawiaÊ
siÍ bÍdzie cyklicznie co oko³o 1†s.
Wyjaúnienia wymaga rola jumpera JPR. Ma on znaczenie, jeúli
zastosujemy DS1232. S³uøy³ on
podczas pisania oprogramowania
do generowania przerwania
w†przypadku ìpaduî programu.
Przy rozwartym JPR US11 generuje sygna³ przerwania do procesora za poúrednictwem US9. Procesor wysy³a wtedy poprzez interfejs szeregowy informacje
o†miejscu ìpaduî programu, stanie rejestrÛw itp. W³aúciwy sygna³
zeruj¹cy jest generowany przez
watchdoga umieszczonego w†pro-
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Rys. 5. Rozmieszczenie otworów
w obudowie

cesorze. Ze wzglÍdu na to, øe
AT89C55 nie ma wewnÍtrznego
watchdoga, JPR musi byÊ zwarty.
Na p³ytce dostarczonej w†kicie
pola lutownicze pod JPR s¹ zwarte cienk¹ úcieøk¹ i†nie ma koniecznoúci zak³adania jumpera.
Procesor obs³uguje wyúwietlacz
LCD pod³¹czony do z³¹cza CON11.
Musi to byÊ wyúwietlacz 2x16
znakÛw. Jeúli bÍdzie wyposaøony
w†podúwietlanie T2 bÍdzie je za³¹cza³ w†odpowiednich momentach. Ze wzglÍdu na to, øe podúwietlanie LCD jest zasilane z†napiÍcia 15V, konieczne sta³o siÍ
ograniczenie pr¹du rezystorem
R35. Przy zakupie wyúwietlacza
z†podúwietlaniem naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ czy wyprowadzenia s³uø¹ce do do³¹czenia zasilania nie s¹
po³¹czone z†wyprowadzeniami
podúwietlacza LED.
Z†tego samego portu co LCD
jest sterowana drukarka w†standardzie Centronics. Konieczne sta³o siÍ zastosowanie bufora z†zatrzaskiem (US10). Spe³nia on dwie
funkcje:
1) Separuje magistralÍ LCD od
magistrali drukarki, ktÛra jest
d³uga jak na uk³ady procesorowe. Brak bufora mÛg³by powodowaÊ zak³Ûcenia w†pracy LCD.

2) DziÍki buforowi, w†czasie gdy
dukarka przyjmuje znaki zatrzaúniÍte w†buforze US10 impulsem
na linii zegara (wyprowadzenie
11 US10), moøna komunikowaÊ
siÍ z†wyúwietlaczem LCD.
Do komunikacji z†komputerem
lub drukark¹ szeregow¹ s³uøy z³¹cze CON10. Elementy OP4, OP5
zapewniaj¹ izolacjÍ galwaniczn¹
pomiÍdzy komputerem a†rejestratorem. Brak izolacji galwanicznej
w†poprzednim rejestratorze objawia³ siÍ k³opotami z†dekodowaniem sygna³Ûw DTMF i†teletaksami spowodowanymi zak³Ûceniami.
W†obwodzie elementami C30,
D11...D13, R38, R40 wytwarzane
jest napiÍcie ±3...12V wymagane
w†interfejsach RS232C. Przy wspÛ³pracy rejestratora z†komputerem
nie ma øadnych k³opotÛw. Podczas pracy portu na wybranych
wyprowadzeniach pojawiaj¹ siÍ odpowiednie napiÍcia i†interfejs pracuje prawid³owo. Jeúli rejestrator
jest pod³¹czony do komputera,
w†ktÛrym w³¹czone jest zasilanie,
na C30 powinno pojawiÊ siÍ napiÍcie w†zakresie 3...12V. W†modelu by³o to napiÍcie 7V. Przy pracy
z†drukark¹ mog¹ jednak wyst¹piÊ
k³opoty. Jeúli drukarka bÍdzie wyposaøona w†pe³ny port RS232C nie
ma problemu, tak jak w†przypadku
komputera odpowiednie napiÍcia
pojawi¹ siÍ. Gorzej, gdy drukarka
bÍdzie wyposaøona w†uproszczony
port RS (tylko linie TxD, RxD,
GND lub tylko RxD, GND). Brak
wymaganych napiÍÊ zablokuje
dzia³anie interfejsu. Wyjúciem z†tej
sytuacji jest podanie napiÍcia na
odpowiednie wyprowadzenia
CON10. W†zasadzie wystarczy tylko napiÍcie dodatnie (+5...+15V).
Moøna je podaÊ z†rejestratora. MasÍ rejestratora ³¹czymy z†katod¹
D12, a†+12V podajemy na wypro-

Rys. 6. Umieszczenie płytek rejestratora w obudowie
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wadzenie 6†CON10. W†takim przypadku ìstracimyî jednak izolacjÍ
galwaniczn¹. NapiÍcia moøna podaÊ takøe z†drukarki lub dodatkowego zasilacza. Jeúli dysponujemy
tylko napiÍciem dodatnim, to podajemy je na wyprowadzenie
6†CON10, masÍ na katodÍ D12.
Gdy dysponujemy napiÍciem symetrycznym, naleøy je pod³¹czyÊ
nastÍpuj¹co: +12V na wyprowadzenie 6†CON10, -12V na wyprowadzenie 7†CON10, GND na wyprowadzenie 5†CON10.
Do omÛwienia zosta³y jeszcze
uk³ady pod³¹czone do magistrali
IIC. Uk³ad zegara czasu rzeczywistego jest identyczny jak w†rejestratorze pierwszej wersji. Na styki
z³¹cza ulokowanego przy US12
wyprowadzono sygna³y z†nÛøek 9,
10 i†11 uk³adu zegara. S¹ tam
dostÍpne sygna³y: wyprowadzenie
9†- zmiana poziomu co pÛ³ minuty, wyprowadzenie 10 - przebieg
1Hz, wyprowadzenie 11 - przebieg
128Hz. Przebiegi te s³uø¹ do kalibracji zegara trymerem.
Do magistrali do³¹czona jest
takøe pamiÍÊ EEPROM. W†tej wersji program moøe obs³uøyÊ nawet
64kB pamiÍci. ZwiÍkszenie rozmiaru pamiÍci podyktowane by³o
koniecznoúci¹ przeniesienia do niej
tablic taryf i†prefiksÛw (AT89C55
nie ma wewnÍtrznej pamiÍci EEPROM), co spowodowa³o zmniejszenie bufora na rozmowy do oko³o
300 rekordÛw. Zaleønie od tego ile
i†jakiej pamiÍci zamontujemy w†rejestratorze, bufor moøe pomieúciÊ
nawet 3500 rekordÛw. WielkoúÊ
pamiÍci jest wykrywana automatycznie przez program.
Uk³ad US9 jest portem I/O przy³¹czonym do magistrali IIC. Zastosowano go z†powodu braku portÛw
w†US8. Uk³ad US9 pe³ni takøe
funkcjÍ kontrolera przerwaÒ. Kaøda
zmiana stanu portÛw wejúciowych
US9 wywo³uje przerwanie. Procesor
stwierdza czy ürÛd³em przerwania
jest sygna³ teletaksy, odebranie informacji CLIP-FSK, pojawienie lub
zanik tonu 400Hz, czy teø sygna³
z†odbiornika DCF. Zastosowanie
US9 skomplikowa³o nieco program.
Przy zmianie stanu linii DCF,
400Hz, 16kHz lub IRQN do procesora jest generowane przerwanie.
Procesor odczytuje stan z†portu
PCF8574, kasuj¹c w†ten sposÛb zg³oszenie przerwania. NastÍpnie procedura okreúla ürÛd³o przerwania. Na
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przerwaniach nastÍpuje ca³kowite
dekodowanie danych pochodz¹cych
z†odbiornika DCF. Do magistrali IIC
maj¹ dostÍp: program g³Ûwny, procedura przerwania INT0 i†Timer0.
Aby nie nast¹pi³a kolizja na szynie
IIC program g³Ûwny blokuje przerwania INT0 i†Timer0 na czas
obs³ugi szyny IIC. Blokada nastÍpuje w†momencie wywo³ania warunku startu, odblokowanie po warunku stopu. Gdyby w†czasie obs³ugi magistrali przysz³o przerwanie, zostanie ono obs³uøone po
zakoÒczeniu obs³ugi magistrali IIC
przez program g³Ûwny. W†ten sposÛb rozwi¹zano problem kolizji
danych na magistrali. Z†pomoc¹
obwodu z†elementu T3 wraz z†R37
i†R41 nastÍpuje konwersja sygna³u
z†zegara DCF do poziomÛw akceptowanych przez US9.
Na z³¹cze CON7 wyprowadzono
magistralÍ IIC, liniÍ przerwaÒ i†napiÍcia zasilania. Sygna³y te przewidziano do dalszych rozszerzeÒ.

Montaø
Rejestrator montujemy na p³ytkach drukowanych, ktÛrych schemat montaøowy pokazano na rys.
4. W†pierwszej kolejnoúci montujemy zwory, nastÍpnie rezystory
i†diody, pÛüniej podstawki, po
czym od elementÛw najmniejszych
do najwiÍkszych. Uk³ad US6 ma
nietypowy rozstaw wyprowadzeÒ,
dlatego zamiast podstawki moøna
wlutowaÊ dwie listwy tulipanowe
po 11 wyprowadzeÒ.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe wyúwietlacz i†mikroprze³¹cznik montujemy
od strony druku. Na wyúwietlacz
warto nalutowaÊ listwÍ goldpin
z†16 stykami. Drugi koniec listwy
lutujemy do p³ytki rejestratora. Zaleønie od wielkoúci napiÍcia zasilaj¹cego rejestrator, konieczne moøe
okazaÊ siÍ zastosowanie ma³ego
radiatora na US1. Jako CON3
i†CON4 zastosowano typowe gniazda telefoniczne 6p4c do druku (typ
RJ). Jako z³¹cze RESET wlutowujemy goldpin 2†szpilki, CON7 gniazdo do listew 5†stykÛw, CON9
i†CON10 to z³¹cza DB9-M, CON8
DB25-F. P³ytki ³¹czymy odcinkami
taúmy z†zaciúniÍtymi z³¹czami IDC
po obu jej stronach. Taúma 10øy³owa powinna mieÊ d³ugoúÊ oko³o 15cm, 16-øy³owa oko³o 8†cm.
Rejestrator zwymiarowano pod obudowÍ KM-60. Na rys. 5†pokazano
umiejscowienie otworÛw w†obudo-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: patrz tekst
R2: 1kΩ
R3, R4: 100Ω
R5: 10Ω
R6: 3,3kΩ
R7: 1MΩ
R8: 220kΩ
R9, R11, R36: 4,7kΩ
R10: 470Ω
R12...R14, R17, R19, R21, R30, R31,
R32, R33: 100kΩ
R15: 36kΩ
R16: 62kΩ
R18: 330kΩ
R20: 15kΩ
R22: 12kΩ
R23, R24, R29: 470kΩ
R25, R37, R41: 68kΩ
R26: 680kΩ
R27: 160kΩ
R28: 200kΩ
R34: drabinka 8x2k2Ω
R35: 22Ω
R38: 1k2Ω
R39: 470Ω
R40, R43: 10kΩ
R42: 3k3Ω
R44: 220Ω
R45, R46: 2,2kΩ
RZ1, RZ2, RZ3, RZ4: 33kΩ
P1, P2: 4,7kΩ
P3: 10kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/25V
C2...C4, C13, C24, C27, C32,
CB1, CB3, CB5, CB7, CB9, CB11,
CB13, CB15, CB17, CB19: 100nF
C5, C5A (opcja): 470nF/250V
C6, C7, C14, C16: 680nF
C8: 22nF
C9: 220nF/250V
C10: 220nF
C11, C12, C22, C23, C25, C26:
10nF
C15, C19, C30: 4,7µF
C17: 150nF
C18: 470nF
C20: 47nF
C21: 4,7nF
C28, C29: 27pF
C31: 1µF
C33: 100µF/16V
CB2, CB4, CB6, CB8, CB10, CB12,
CB14, CB16, CB18, CB20: 10µF/16V
Opcjonalne podzespoły nie wchodzą

wie. SposÛb umieszczenia p³ytek
rejestratora w†obudowie przedstawiono na rys. 6.
S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl

Półprzewodniki
D1, D3...D6: 1N4007
D2: 1N5189
D7, D8: C12V
D10...D13: 1N4148
D14: BAT85
M1: Mostek 1A/50V
M2: Mostek 1A/250V
T1...T3: BC547
OP1...OP5: CNY17
US1: 7805
US2: 4093
US3: MT8870
US4: NE567
US5 (opcja): NE567
US6: CMX612
US7 (opcja): FX631
US8: AT89C55 (zaprogramowany)
US9: PCF8574
US10: 74HC574
US11 (opcja): DS1232
US12: PCF8573
US13: 24C64
US14...20: 24C64 (opcja)
Różne
CON1: ARK−3
CON2: ARK−2
CON3, CON4: gniazdo 6p4c do
druku
CON5, CON5B: gniazdo IDC10
CON6, CON6B: gniazdo IDC16
CON7: gniazdo do listew 5 pin
CON8: DB25−F kątowe do druku
CON9, CON10: DB9−F kątowe do
druku
CON11: listwa goldpin 1x16
CON12: gniazdo do listew 6 pin
Q1: 3,57MHz
Q2: 24MHz
Q3: 32,768kHz
TRYMER: Trymer 8...30pF
TR1: Tr123−1 Telzam
WR1, WR2, WR3: warystor 100V
TR1: transil 250V
PROG: mikroswitch
RESET: listwa goldpin 2x2
BAT1: bateria 1V2...3V6−25mAh lub
kondensator 0.47F/5V5
BAT2: bateria 12V/500 mAh
Taśma FLAT10: 15cm
Taśma FLAT16: 8 cm
wtyk IDC10: 2 szt.
wtyk IDC16: 2 szt.
w skład zestawu!

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/czerwiec02.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2002B w katalogu PCB.
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Rejestrator telefoniczny
P Rz dekoderem
O J E K CLIP
T Y

Rejestrator telefoniczny
z dekoderem CLIP,
część 2
AVT−5065

W†drugiej czÍúci artyku³u
przedstawiamy opis
uruchomienia rejestratora,
ktÛry jest ukladem o†doúÊ
skomplikowanej budowie
i†w†swej pierwotnej wersji
sprawia³ sporo problemÛw
uøytkownikom. Przedstawiamy
takøe skrÛcony opis obs³ugi
rejestratora. Mamy nadziejÍm
øe jego moøliwoúci zadowol¹
nawet najbardziej wybrednych
uøytkownikÛw.

Uruchomienie
Ustawienie kontrastu wyúwietlacza
Potencjometr P3 skrÍcamy
w†prawe skrajne po³oøenie (zwarcie suwaka z†GND), nastÍpnie krÍc¹c w†lewo staramy siÍ uzyskaÊ
jak najwiÍkszy kontrast.
Test uk³adu pomiaru pr¹du
w†linii
Po pod³¹czeniu rejestratora do
linii, bez wzglÍdu na to czy
rejestrator jest zasilany, czy nie,
telefon powinien funkcjonowaÊ
poprawnie. Jeúli tak nie jest,
przyczyny naleøy szukaÊ w†obwodzie przekaünika lub diod D3...D6.
Po w³¹czeniu zasilania, przy od³oøonej s³uchawce na wide³kach,
na wyjúciach transoptorÛw OP1
i†OP2 powinny wystÍpowaÊ wysokie poziomy napiÍcia. Jeúli na
ktÛrymú jest poziom niski, naleøy
zmniejszyÊ wartoúÊ R2 tak, aø na
obydwu bÍd¹ poziomy wysokie.
Po podniesieniu s³uchawki telefonu na jednym z†transoptorÛw powinien wyst¹piÊ poziom niski.
Test detektora sygna³u dzwonienia
W†czasie gdy telefon dzwoni,
na wyjúciach obydwu transopto-
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rÛw OP1 i†OP2 powinny siÍ pojawiaÊ ujemne impulsy, a†na wyjúciu transoptora OP3 wystÍpuje
niski poziom napiÍcia.
Test generatora sygna³u nieosi¹galnoúci
Zwieramy wejúcie 13 US2 do
masy. Przekaünik powinien ìz³apaÊî. W†s³uchawce powinno byÊ
s³ychaÊ sygna³ nieosi¹galnoúci
(krÛtki przerywany oko³o 330 Hz).
Nie musimy siÍ martwiÊ, øe zwieraj¹c wyjúcie US8 uszkodzimy go.
Procesor ma wyjúcia ze s³abym
podci¹ganiem (podobne do OC)
i†zwarcie wyprowadzenia do masy
nie spowoduje przep³ywu nadmiernego pr¹du.
Test dekodera DTMF
Przy wybieraniu cyfr w†kodzie
DTMF, na wyprowadzeniu 15 US3
powinny pojawiaÊ siÍ impulsy
dodatnie. Jeúli ich nie ma, to
sprawdzamy czy na wyprowadzeniu 8†US3 wystÍpuje przebieg
o†czÍstotliwoúci 3,57 MHz. Wyjúcie to naleøy obci¹øyÊ jak najmniejsz¹ rezystancj¹ i†pojemnoúci¹. W†przeciwnym wypadku generator moøe zerwaÊ drgania. Sonda
logiczna na tym wyprowadzeniu
moøe wykazaÊ ujemne impulsy
szpilkowe, ale to zaleøy od jej
budowy. Brak impulsÛw moøe byÊ
spowodowany uszkodzeniem US6
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lub US7. Moøna je usun¹Ê z†podstawek i†sprawdziÊ czy generator
zacz¹³ pracowaÊ poprawnie. Jeúli
tak, naleøy ustaliÊ, ktÛry z†uk³adÛw jest uszkodzony i†wymieniÊ
go na nowy. Jeúli s¹ oscylacje,
a†dekoder nie pracuje poprawnie,
naleøy pod³¹czyÊ oscyloskop do
wyprowadzenia 3†US3. Po podniesieniu s³uchawki powinien pojawiÊ siÍ tam sygna³ o czÍstotliwoúci
400 Hz. Jeúli nie zastosowaliúmy
transformatora tylko uk³ad z³oøony
z†RZ1...RZ3 i†C5A, przebieg moøe
byÊ zniekszta³cony (na³oøony sygna³ o czÍstotliwoúci 50 Hz). Moøe
on byÊ przyczyn¹ nieprawid³owego dzia³ania dekodera DTMF,
a†w†konsekwencji dekoderÛw
16†kHz i†400†Hz. Jeúli brak jest
sygna³u o czÍstotliwoúci 400†Hz,
naleøy sprawdziÊ czy sygna³ pojawi siÍ na wejúciu uk³adu (wyprowadzenia 1†i†2). Jeúli sygna³ na
wejúciu jest, a†brak go na wyjúciu,
moøe to úwiadczyÊ o†uszkodzeniu
US4, US5, C14 lub C18.
Uwaga! Aby poprawnie funkcjonowa³y US4...US7 musi poprawnie dzia³aÊ US3!
Ustawienie dekodera 400 Hz
Jeúli mamy miernik czÍstotliwoúci, pod³¹czamy go do wyprowadzenia 5†US4. KrÍc¹c potencjometrem P1 ustawiamy jak najdok³adniej czÍstotliwoúÊ 400 Hz dla
sygna³u na tym wyprowadzeniu.
Jeúli nie posiadamy miernika,
pod³¹czamy rejestrator do linii,
odk³adamy s³uchawkÍ obok telefonu, pojawi siÍ w†niej ton 400†Hz
z†centrali. Do wyprowadzenia
8†US4 pod³¹czamy sondÍ logiczn¹
(lub miernik uniwersalny na zakresie pomiarowym 10/20 V). KrÍc¹c potencjometrem P1 powodujemy zmianÍ poziomu napiÍcia na
wyprowadzeniu 8 z wysokiego na
niski. Poziom niski bÍdzie wystÍpowa³ w†pewnym k¹cie obrotu
potencjometru - ustawiamy go
poúrodku tego k¹ta.
Ustawienie detektora 16 kHz
Wariant 1, na US7 - nie
wymaga regulacji.
Wariant 2, na US5 - jeúli
posiadamy miernik czÍstotliwoúci,
pod³¹czamy go do wyprowadzenia
5 US5. KrÍc¹c potencjometrem P2
ustawiamy jak najdok³adniej czÍstotliwoúÊ 16†kHz dla sygna³u na
tym wyprowadzeniu. Jeúli posiada-
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my generator, ustawiamy na nim
sygna³ o czÍstotliwoúci 16†kHz
i†poziomie 200†mV. Do wyprowadzenia 8 US4 pod³¹czamy sondÍ
logiczn¹. KrÍc¹c potencjometrem
P2 powodujemy zmianÍ poziomu
napiÍcia na wyprowadzeniu 8 z
wysokiego na niski. Poziom niski
wystÍpowa³ w†pewnym k¹cie obrotu potencjometru - ustawiamy go
poúrodku tego k¹ta.
Gdy nie posiadamy miernika
czÍstotliwoúci ani generatora, pozostaje czasoch³onna metoda prÛb
i†b³ÍdÛw. Ustawiamy P2 w†skrajnym po³oøeniu, do wyprowadzenia 8 US5 pod³¹czamy sondÍ
logiczn¹. Wybieramy p³atny numer i†obserwujemy diodÍ na prÛbniku. Po zrealizowaniu po³¹czenia
powinien pojawiÊ siÍ krÛtki (oko³o 0,2†s) impuls ujemny. Jeúli go
brak, przekrÍcamy trochÍ potencjometr, znÛw wykonujemy po³¹czenie i†tak aø do skutku.
Kalibracja zegara
Do wyprowadzenia 10 lub 11
US12 pod³¹czamy miernik czÍstotliwoúci lub czasu. KrÍc¹c trymerem staramy siÍ uzyskaÊ jak
najdok³adniej czÍstotliwoúÊ 128†Hz
dla sygna³u na wyprowadzeniu 11
lub okres 1†s†(wyprowadzenie 9),
czy teø poziom ìHî lub ìLî
500†ms.
Test portu RS232C
Do rejestratora pod³¹czamy
komputer typowym kablem nullmodem. Uruchamiamy program
terminala (parametry transmisji
nie s¹ istotne). Po kaødym naciúniÍciu spacji na klawiaturze, na
wyprowadzeniu 10 US8 powinny
pojawiaÊ siÍ ujemne impulsy.
Zwieramy wyprowadzenie 11 US8
do masy. Na wyprowadzeniu 4
OP4 powinno wyst¹piÊ napiÍcie
3...12V.

Obs³uga i†programowanie
Po pierwszym uruchomieniu,
jeøeli pamiÍÊ EEPROM jest pusta,
rejestrator po tekúcie powitalnym
wyúwietli datÍ, godzinÍ, a†w†dolnym wierszu komunikat Z³a suma
konfigu. Naleøy zewrzeÊ jumper
INIT, podnieúÊ s³uchawkÍ i†wywo³aÊ zerowanie CPU. Na wyúwietlaczu pojawi siÍ napis: KasowaÊ [0/1]? - w†odpowiedzi naciskamy klawisz 1, pojawi siÍ
pytanie: Na pewno [0/1]? - nacis-

kamy ponownie 1. Gdy wszystko
jest OK, dolny wiersz wyúwietlacza jest pusty. W pamiÍci dostarczanej w†kicie bÍd¹ zaprogramowane tablice taryf, prefiksÛw
i†standardowa konfiguracja. Na
wyúwietlaczu w†stanie spoczynku
bÍdzie wyúwietlana godzina i†data
przy wygaszonym podúwietlaniu
wyúwietlacza.
Komunikaty b³ÍdÛw zg³aszane
przez rejestrator:
- B³¹d: EEPROM IIC - procesor
nie wykry³ pamiÍci EEPROM,
- B³¹d: Stos - b³¹d w†programie, naleøy skonsultowaÊ siÍ
z†autorem,
- B³¹d: Zegar IIC - procesor nie
wykry³ uk³adu zegara,
- B³¹d: FIFO - przepe³niony bufor
odbiorczy RS.
Dodatkowo, podczas wyúwietlania daty, w†dolnej linii moøe
pojawiÊ siÍ napis:
- Z³a suma konfigu - b³¹d podczas zapisu konfiguracji,
- Z³a suma taryf - b³¹d podczas
zapisu tablicy taryf,
- Z³a suma prefiks - b³¹d podczas
zapisu tablicy prefiksÛw.
Przyczyn¹ wyst¹pienia wymienionych b³ÍdÛw by³o przerwanie
zapisu danych do pamiÍci EEPROM. W†przypadku wyst¹pienia
ktÛregoú z†powyøszych b³ÍdÛw naleøy przejrzeÊ tablicÍ lub zawartoúÊ pamiÍci konfiguracji i†poprawiÊ ewentualne b³Ídy. Zapis tablicy czy konfiguracji nastÍpuje
automatycznie w†chwili wyjúcia
z†opcji edycji tablicy lub konfiguracji.
Inny b³¹d jest zg³aszany po
uaktualnieniu programu, jeúli
w†nowej wersji wprowadzono nowe opcje. Najlepiej przed uaktualnieniem wydrukowaÊ konfiguracjÍ. Po uaktualnieniu naleøy ponowiÊ wydruk i†ustawiÊ opcje,
ktÛre zosta³y zmienione.
- Z³a wersja konf. - nowa wersja
programu, w†EEPROM stara wersja konfiguracji.
W†przypadku zape³niania siÍ
bufora rozmÛw naleøy wydrukowaÊ i†skasowaÊ jego zawartoúÊ.
Rejestrator informuje o†ryzyku
przepe³nienia bufora komunikatami:
- Zosta³o 10% buf. - oznacza, øe
nied³ugo bufor zostanie przepe³niony.
- Bufor pe³ny - brak pamiÍci na
nowe rekordy. Najstarsze rozmo-
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wy bÍd¹ zastÍpowane nowymi.
Aby usun¹Ê komunikat naleøy
wydrukowaÊ i†skasowaÊ bufor
rozmÛw.

Rozmowy przychodz¹ce
Gdy zadzwoni telefon, na wyúwietlaczu pojawi siÍ napis Dzwonek... oraz w³¹czy siÍ jego podúwietlanie. Jeøeli abonent wywo³uj¹cy bÍdzie mia³ w³¹czon¹ identyfikacjÍ, jego numer pojawi siÍ
w†dolnym wierszu wyúwietlacza.
Gdy podniesiemy s³uchawkÍ pojawi siÍ napis Rozmowa... wraz
z†numerem, z†ktÛrym mamy po³¹czenie.

Rozmowy wychodz¹ce
Po podniesieniu s³uchawki
w³¹czy siÍ podúwietlanie wyúwietlacza oraz pojawi siÍ napis Nr:
z†migaj¹cym kursorem. W†trakcie
wybierania numeru jest on widoczny na wyúwietlaczu (np.
0221234567).
Gdy nast¹pi po³¹czenie, na
wyúwietlaczu ujrzymy:
00:00:00
Warszawa

0.35
t04

Podczas rozmowy licznik bÍdzie wskazywa³ czas trwania po³¹czenia, z†prawej strony widoczny bÍdzie aktualny koszt po³¹czenia, a†w†dolnym wierszu komentarz przypisany do rozpoznanego
prefiksu i†taryfa wed³ug ktÛrej jest
przeprowadzane zaliczanie impulsÛw.

Podgl¹d licznikÛw
Po naciúniÍciu przycisku PROG
na wyúwietlaczu ujrzymy napis:
872/8
10.15/0.35

ktÛry naleøy interpretowaÊ nastÍpuj¹co: bufor w†rejestratorze
moøe zmieúciÊ 872 rekordy (po³¹czenia), wykorzystano 8. Zarejestrowano rozmowy o†³¹cznej
wartoúci 10 z³ 15 gr, ostatnia
rozmowa kosztowa³a 35 gr. Liczba rekordÛw jak¹ moøe zmieúciÊ
rejestrator zaleøy od tego, ile
i†jakich uk³adÛw pamiÍci uøyjemy. SzczegÛ³y opisano w†tabelce
na p³ytce drukowanej. Program
sam rozpoznaje jaka pamiÍÊ jest
zamontowana na p³ytce. Koszt
ostatniej rozmowy bÍdzie wiarygodny, gdy po ostatniej rozmowie nie by³o zerowania. W†przeciwnym przypadku bÍdzie
wyúwietlony koszt = 0.00.
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Programowanie
Aby wejúÊ w†tryb programowania naleøy po naciúniÍciu przycisku PROG podnieúÊ s³uchawkÍ.
Po chwili pojawi siÍ napis Kod:,
a†w†s³uchawce bÍdzie s³ychaÊ
przerywany ton 330 Hz. Po poprawnym wpisaniu kodu (domyúlnie 1111) na wyúwietlaczu bÍd¹
cyklicznie pojawiaÊ siÍ podpowiedzi z†numerami programÛw i†ich
krÛtkim opisem. W†czasie wyúwietlania tekstÛw naleøy wybraÊ
dwucyfrowy kod programu, co
spowoduje wejúcie do niego. Jeúli
kod wpiszemy b³Ídnie prÛbÍ moøna powtÛrzyÊ lub od³oøyÊ s³uchawkÍ, co spowoduje wyjúcie
z†opcji programowania.
Jeúli posiadamy dowolny komputer z†wolnym portem RS i†programem terminalowy, moøemy do
niego pod³¹czyÊ rejestrator. Aby
wejúÊ w†tryb programowania naleøy wpisaÊ w†oknie terminala
znak ì#î a†po nim dwucyfrowy
kod programu. Jeúli wpiszemy
kod programu, ktÛry nie istnieje
pojawi siÍ komunikat B³ad: Sk³adnia, a†pod nim zostanie wyúwietlona úci¹gawka z†wszystkimi dostÍpnymi programami. Z†wszystkich programÛw moøna wyjúÊ odk³adaj¹c s³uchawkÍ (lub naciskaj¹c znak ESC przy programowaniu
z†komputera).

Programy diagnostyczne
Poniøej przedstawimy opisy
niektÛrych programÛw, w†ktÛre
wyposaøono mikrokontroler steruj¹cy rejestratorem. Kompletny opis
funkcji bÍdzie do³¹czany do zestawÛw AVT.
Kod: 11 - Wyúwietla stan licznikÛw (jak naciúniÍcie przycisku
prog).
Kod: 71 - Drukuje bufor rozmÛw.
Wydruk ma nastÍpuj¹c¹ postaÊ:
Ni 09 Wrz 19:08
Wydruk danych rejestratora
Lp. Data Godz Nr telefonu
Tar Strefa
Czas
Licznik Cena
----------------------------1 09/02 00:01 0202122_____ 17
Internet 00:01.31
1
0,35
2 09/03 13:15 956_________ 02
Usługi
00:02.23
1
0,35
3 09/05 08:14 9427________ 00
Poczta gł 00:01.00
0

0,00
Suma:
Koniec

2

0,70

Interpretacja wydruku jest doúÊ
³atwa. W†pierwszym wierszu
umieszczona jest data wydruku.
W†drugim informacja, øe wydrukowano bufor rozmÛw. W†pierwszej kolumnie umieszczono liczbÍ
porz¹dkow¹ rekordu (rozmowy),
w†drugiej datÍ, w†trzeciej godzinÍ,
w†czwartej wybrany numer telefonu, w†pi¹tej taryfÍ do jakiej zakwalifikowano wybrany numer,
w†szÛstej komentarz przypisany
do prefiksu z†jakim zgadza siÍ
zarejestrowany numer, w†siÛdmej
czas trwania po³¹czenia, w†Ûsmej
liczbÍ zaliczonych impulsÛw,
a†w†dziewi¹tej cenÍ rozmowy. Na
koÒcu wydruku znajduje siÍ podsumowanie licznika impulsÛw
i†koszt wszystkich wydrukowanych rozmÛw. Po wydrukowaniu
rozmÛw pojawi siÍ napis: KasowaÊ <1/0>, wybranie 1 powoduje
wyzerowanie bufora rozmÛw, 0†rozmowy zostan¹ zachowane w†rejestratorze.
Kod: 72 - Drukuje tablicÍ prefiksÛw - przyk³adowy wydruk:
Ni 09 Wrz 19:26
#82
Prefiksy
Nr
Tar Opis
--------------p____________ 02 Lokalna
p9___________ 02 Usługi
p01033_______ 04 M/M TPSA
p01044_______ 19 M/M NOM
p01055_______ 20 M/M Netia
Koniec

Wydruk interpretujemy nastÍpuj¹co: pierwszy wiersz - data
wydruku, drugi (znaki #82) znacznik w†trybie wsadowym dotycz¹cy programowania tablicy prefiksÛw. Pierwsza kolumna - cyfry
prefiksu, druga - taryfa przyporz¹dkowana do danego prefiksu,
trzecia komentarz s³owny.
Kod: 73 - drukuje tablicÍ taryf przyk³adowy wydruk:
Ni 09 Wrz 19:21
#83
Taryfy
Nr Godz Dni powsz Dni świat
-------------t00 00
B00,00
B00,00
t01 00
C00,00
C00,00
t02 08
180,00
360,00
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360,00

360,00

Pierwszy wiersz - data wydruku, drugi (znaki #83) znacznik
w†trybie wsadowym dotycz¹cy
programowania tablicy taryf. Pierwsza kolumna - numer taryfy,
druga - godziny obowi¹zywania,
trzecia - okres zaliczania w†dni
robocze, czwarta - w†dni wolne
od pracy.
Jeúli zadeklarujemy dwa prefiksy w†czÍúci zgodne, na przyk³ad: Prefiks=0034 i†Prefiks=003,
po wybraniu 003456 rozmowa
zostanie zakwalifikowana do prefiksu d³uøszego. Istnieje teø prefiks pusty oznaczaj¹cy rozmowÍ
miejscow¹. ZawartoúÊ tablicy prefiksÛw obejmuje taryfikacje na
PolskÍ, taryfy zagraniczne dla niektÛrych krajÛw, po³¹czenia audiotele i†komÛrkowe.
Kod: 93 - Ustawianie ceny impulsu
Po wybraniu opcji pojawi siÍ
napis: Cena ??.?? - wpisujemy
cenÍ impulsu w†z³otych i†groszach.
Kod: 94 - ustaw czas
Po wybraniu opcji pojawi siÍ
napis: RRRR/MM/DD - wpisujemy
rok miesi¹c dzieÒ, nastÍpnie
ujrzymy: gg:mm i†wpisujemy godzinÍ i†minutÍ.
Kod: 95 - sposÛb zaliczania
Po wejúciu w†ten program pojawi siÍ komunikat: Zaliczanie ??
W†pole ?? moøna wpisaÊ:
00 - zaliczanie po zmianie biegunowoúci linii telefonicznej,
01 - zaliczanie po wykryciu impulsÛw 16 kHz,
02 - zaliczanie po zaniku tonu
400 Hz na ponad 5†s,
03 i†wiÍcej - zaliczanie po czasie
xx sekund od wybrania ostatniej
cyfry numeru.
Zaliczanie po zmianie polaryzacji oznacza, øe kryterium rozpoczÍcia rozmowy jest zmiana
biegunowoúci linii telefonicznej,
ktÛra nastÍpuje po zg³oszeniu siÍ
wywo³ywanego abonenta. Analizowana jest tablica prefiksÛw, na
podstawie ktÛrej ustalana jest taryfa, nastÍpnie analizowana jest
tablica taryf. Zaleønie od pory
dnia ustalany jest okres zaliczania. Jest to stosunkowo dok³adny
sposÛb taryfikacji. Przy dobrym
ustawieniu tablicy taryf i†prefiksÛw oraz czasu, niedok³adnoúÊ
nie przekracza 1%.
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Zaliczanie 16kHz oznacza, øe
kryterium rozpoczÍcia rozmowy
jest pierwszy impuls 16†kHz, ktÛry ustawia licznik w†stan 0001.
Kaødy kolejny impuls zwiÍksza
stan licznika. Przy tym sposobie
zaliczania tablica taryf jest nieistotna, z†tablicy prefiksÛw jest brany tylko nr taryfy i†nazwa miejscowoúci. Jest to najdok³adniejszy
sposÛb taryfikacji (tak dok³adny
jak wydruk bilingu).
Zaliczanie po zaniku 400 Hz
oznacza, øe kryterium rozmowy
jest pojawienie siÍ sygna³u 400 Hz
na co najmniej 1†sekundÍ (±200
ms), czyli rozpoznanie sygna³u
wo³ania, a†nastÍpnie zanik na co
najmniej 5†s†(zanik sygna³u wo³ania). Zaliczanie nie jest zbyt dok³adne (b³¹d kryterium rozmowy
nawet 5†s). Ponadto rejestrowane
jako p³atne bÍd¹ po³¹czenia do
zapowiedzi s³ownych (np.: ìAbonent chwilowo niedostÍpny...î).
Tak jak przy zaliczaniu po zmianie
polaryzacji, pod uwagÍ jest brana
tablica prefiksÛw i†taryf.
Zaliczanie po czasie: sposÛb
uøywany w†centralach, ktÛre nie
generuj¹ impulsÛw 16 kHz ani nie
zamieniaj¹ polaryzacji na linii
telefonicznej. Zaliczanie impulsÛw rozpocznie siÍ po ustawionym czasie bez wzglÍdu na to czy
po³¹czenie mia³o miejsce, czy nie.
Tak jak przy zaliczaniu po zamianie polaryzacji. Pod uwagÍ jest
brana tablica prefiksÛw i†taryf.
Jest to najmniej dok³adny sposÛb
taryfikacji.
Kod: 01 - kasuje bufor rozmÛw.
Po wybraniu tego programu pojawi siÍ napis: KasowaÊ <1/0>.
Wybranie 1 spowoduje wyzerowanie bufora rozmÛw.

Programowanie wsadowe
Pliki odczytane programem #72
i†#73 moøna poddaÊ edycji w†edytorze tekstÛw ASCII, po czym
wys³aÊ do rejestratora. W†plikach
istotne jest kilka tzw. s³Ûw kluczowych:
- #82 lub #83 na pocz¹tku pliku
oznaczaj¹ tablicÍ prefiksÛw czy
taryf programowan¹ w†trybie
wsadowym,
- p†- (litera ìpî koniecznie ma³a)
oznacza kolejny rekord tablicy
prefiksÛw,
- t†- (litera ìtî koniecznie ma³a)
oznacza kolejny rekord tablicy
taryf,

- K†- koniec wydruku - (litera ìKî
koniecznie wielka) oznacza koniec tablicy taryf czy prefiksÛw.
Podczas interpretacji pliku
wsadowego przez rejestrator, w†oknie terminala ujrzymy: WczytujÍ
tablice... po chwili Sortuje..., a†na
koniec OK. W†przypadku wyst¹pienia b³Ídu pojawi siÍ komunikat: B³¹d: D³ugoúÊ tablicy, ktÛry
oznacza przekroczenie maksymalnej liczby rekordÛw dla danej
tablicy. Tablica prefiksÛw mieúci
160 rekordÛw, natomiast tablica
taryf - 40. Jeúli rekordÛw bÍdzie
wiÍcej, nadmiarowe zostan¹ zignorowane.
Po wczytaniu tablice taryf s¹
sortowane. Wykorzystano najprostszy, a†zarazem najmniej efektywny algorytm sortowania, tzw. b¹belkowy. Zalet¹ tego algorytmu
jest jego prostota, a†co za tym
idzie zajmuje ma³o miejsca w†pamiÍci programu. Odbi³o siÍ to
jednak niekorzystnie na czasie
sortowania. Sortowanie 40 rekordÛw tablicy taryf moøe trwaÊ
nawet 1 minutÍ. Na czas sortowania ma wp³yw to, w jakim
stopniu tablica nie jest posortowana. Im wiÍcej rekordÛw naleøy
przekopiowaÊ, tym d³uøej trwa
sortowanie. Jak pokaza³y eksperymenty, za d³ugi czas sortowania
jest odpowiedzialny przede
wszystkim czas niezbÍdny do zapisania pamiÍci EEPROM.
S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl
Oprogramowanie rejestratora
jest ci¹gle rozwijane. Nowsze wersje s¹ bezp³atne. W†oprogramowaniu V2.xx spe³ni³em wiÍkszoúÊ
postulatÛw nades³anych przez
uøytkownikÛw. Jeúli macie jakieú
uwagi, propozycje, piszcie na adres redakcji lub na adres emailowy autora. Osoby, ktÛre szybko chc¹ otrzymywaÊ upgrade
proszÍ o†listy o†tytule: Rejestrator Telefoniczny V2-upgrade.
Uwaga! Ze wzglÍdu na brak
homologacji, opracowany przez
nas rejestrator nie moøe byÊ do³¹czany do linii telefonicznej!
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/lipiec02.htm oraz na p³ycie
CD-EP07/2002B w katalogu PCB.
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