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CENTRALKA TELEFONICZNA

DWUNUMEROWA
Często wielu elektroników amatorów ma swoje warsztaty w piwnicach lub innych
miejscach oddalonych od mieszkania. W takim przypadku zawsze istnieje potrzeba
zapewnienia łączności pomiędzy warsztatem a mieszkaniem. Do tego celu
najczęściej wykorzystujemy domofony najróżniejszych konstrukcji lub też możemy za
przysłowiową złotówkę kupić stare demobilowe aparaty polowe dostępne w agencji
mienia wojskowego. Ja proponuję wykonanie prostego układu wykorzystującego
stare aparaty telefoniczne ( np. tarczowe), które połączone są  linią dwu
przewodową. Układ został wykonany przy wykorzystaniu prawie samych
tranzystorów nie jest to rozwiązanie nowoczesne a nawet trąci nieco „myszką” ale
pozwala nam nie zapomnieć o tranzystorach. Układ łączy ze sobą ciekawe
rozwiązanie konstrukcyjne, niewielki koszt oraz możliwość zmierzenia się z
tranzystorami!
Ale jak działają aparaty telefoniczne, które użyć mamy w opisanym układzie? Nie
każdy młody elektronik ma pojęcie o  procesach jakie zachodzą podczas pracy
aparatu telefonicznego. Przed przystąpieniem do budowy centralki powinniśmy się
zapoznać z uproszczonym schematem działania aparatu telefonicznego rys1 .
Wyodrębnimy z niego następujące elementy:

- przełącznik obwodów
- tarczą numerowa
- dzwonek
- obwód rozmowny

Działanie przełącznika obwodów jest ściśle powiązane z położeniem słuchawki.
Słuchawka może się znajdować w jednym z dwóch położeń, słuchawka podniesiona i
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słuchawka odłożona. Telefon zawiera dwa rozłączne obwody które przełączane są
za pomocą przełącznika P. Są to obwód rozmowny, włączany w chwili podniesienia
słuchawki. Obwód ten jest wyłączony w chwili odłożenia słuchawki. W czasie gdy
słuchawka jest odłożona na widełki włączony jest  obwód sygnałowy telefonu czyli
dzwonek. Z kolei gdy słuchawka jest podniesiona, realizowane mogą być dwie
funkcje telefonu: rozmowa abonenta gdy styki impulsujące tarczy numerowej są w
stanie jałowym, linia pomiędzy centralą a aparatem telefonicznym jest zamknięta
poprzez obwód rozmowny. W przypadku gdy abonent rozpoczyna wybieranie
numeru przy pomocy tarczy centrala zaczyna śledzić ten proces jako ciąg impulsów.
Impulsowanie w telefonie realizują styki  impulsujące (1,2), które poprzez styki (3,4)
tarczy numerowej zwierają obwód rozmowny. Tak w skrócie wyglądają procesy
zachodzące w aparatach telefonicznych.
Domofon ma w zasadzie prosta konstrukcję opartą na tranzystorach, dzięki czemu
jest to konstrukcja mogąca być wykonana przez każdego elektronika amatora. Po
podniesieniu słuchawki jednego aparatu w drugim dzwoni dzwonek po podniesieniu
słuchawki zostaje przerwane dzwonienie i zestawione połączenie.
Budowa układu: Z konstrukcji domofonu możemy wyodrębnić następujące
funkcjonalne bloki rys 2.

- układ liniowy
- układ połączeniowy
- układ wysyłania zewu
- zasilanie

Zadaniem układu liniowego jest mechaniczne wykonanie odpowiedniego połączenia,
oraz zasilanie obwodów rozmownych aparatów telefonicznych abonentów przy
pomocy styków przekaźników. Układ połączeniowy steruje pracą układu liniowego
odpowiednio załączając przekaźniki. Układ wysyłania zewu wysyła do aparatu
abonenta wzywanego sygnały dzwonienia o napięciu 16-24V/50Hz. W normalnej
centrali telefonicznej sygnał zewu ma następujące parametry napięcie około 90V i
częstotliwość 25Hz. My w naszym układzie wykorzystamy zwykły transformator o
napięciu uzwojenia wtórnego 24V/AC. Ograniczenie wartości napięcia podyktowane
jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Praktycznie dzwonki aparatów
reagują już na napięcie rzędu 16V AC. Oczywiście jeden aparat zareaguje a drugi
nie, należy więc przed włączeniem aparatów do układu sprawdzić czy będą
reagowały na zastosowane przez nas napięcie zewu. Zasilanie dostarcza
niezbędnych napięć do pracy układu tj. +15V, +5V i  24V/AC.
Działanie układu: Cały proces działania jest dość skomplikowany możemy go
generalnie podzielić na pięć etapów:
- podniesienie słuchawki
- wywołanie abonenta wzywanego, wysyłanie zewu 24V/AC
- zgłoszenie się abonenta, przerwanie wysyłania zewu
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- rozmowa
- koniec rozmowy rozłączenie
W chwili podniesienia słuchawki któregoś z abonentów powiedzmy Abonenta 2
zostają załączone obwody rozmowne w aparacie AB2 zamyka się następujący
obwód : +15V, rezystor R36 100 Ω, styki przekaźnika PK5 1, 3, linia abonencka,
obwody rozmowne aparatu, linia abonencka, styki przekaźnika PK5 6, 5, dioda
transoptora TO2 zrównoleglona rezystorem R3 820Ω ,styki przekaźnika PK4 1, 3 ,
rezystor R37 1k5, minus zasilania 15V.
W obwodzie tym zaczyna płynąć prąd w wyniku przepływu prądu zadziała dioda
wewnątrz transoptora TO2, która oświetlając bazę tranzystora  powoduje jego
zadziałanie. W wyniku przewodzenia tranzystora transoptora TO2  na rezystorze R2
5k6 i kondensatorze C6 22uF pojawi się napięcie. Napięcie to pojawi się z pewna
zwłoka czasową zależną od pojemności kondensatora C6. Napięcie z rezystora R2
5k6 poprzez rezystor R14 3k9 podawane jest na bazę tranzystora T7 BC528
wprowadzając jego w stan przewodzenia. Dotychczas będące w
stanie odblokowanym tranzystory T8 i T12 zostają zablokowane. Tranzystor T8
BC528 po wprowadzeniu w stan blokady powodują pojawienie się napięcia na
kolektorze tranzystora T9 które  jest również  podane na bazę tranzystora T6 poprzez
diodęD5 i rezystor R19 wprowadzając jego w stan przewodzenia i zadziałanie
przekaźnika PK3 załączenie styków 1,2. W chwili gdy tranzystor T8  nie pracuje ( jest
zablokowany) z jego kolektora podany jest sygnał na bazę tranzystora T2
sterującego praca przekaźnika PK2 i przełączenie styków  z pozycji 1,3 na
1,2.Wspomniany wcześniej  tranzystor T9 pełni rolę klucza blokującego wysyłanie
zewu do abonenta który ma podniesioną słuchawkę w tym przypadku jest to abonent
2. T9 będzie zablokowany w chwili gdy tranzystor T14 będzie w stanie przewodzenia.
Kolejnym elementem kluczującym na drodze do sterowania tranzystorem T1 BD135
odpowiedzialnym za włączanie zewu jest tranzystor T10 który pracuje w takt
impulsów przychodzących z generatora wykonanego na  US3 NE555. Tranzystor T1
sterujący przekaźnikiem załączającym napięcie zewu 24V/AC na aparat Abonenta
nr1. Doszliśmy więc do sytuacji gdy jest wzywany abonent. Abonent nr1 podnosi
słuchawkę aparatu telefonicznego w tym momencie w chwili gdy zanika sygnał zewu
zamyka się obwód –12V, R36 100Ω, styki 3,1 PK5, linia abonenta, aparat, linia
abonenta, styki PK5 5,6, dioda transoptora TO2  zrównoleglona rezystorem R3
820Ω, styki 2,1 PK3, dioda transoptora TO1 zrównoleglona rezystorem R6 820Ω
styki 5,6, linia abonenta, aparat abonenta nr1, linia abonenta, styki 1,3, rezystor R7
100Ω, + 15V. W wyniku przepływu prądu w tym obwodzie zadziała dioda transoptora
TO1, tranzystor transoptora zacznie przewodzić na rezystorze R5 5,6kΩ pojawi się
napięcie które prowadzi w stan przewodzenia T14 co z kolei zablokuje tranzystory
T13, T9. Tranzystor T9 zablokuje wysyłanie zewu do abonenta nr1 a zablokowany
tranzystor T13 spowoduje zadziałanie T4 a co za tym idzie zadziałanie przekaźnika
PK4 który przełączy styki z pozycji 3,1 na 1,2 odłączając rezystor R37 podłączony do
+ 15V zasilania. W tym momencie następuje całkowite zestawienie połączenia
pomiędzy dwoma aparatami. Całkowite rozłączenie nastąpi wówczas gdy obydwaj
abonenci odłożą słuchawki swoich aparatów. W opisanych wyżej obwodach nie płyną
żadne prądy i układ przechodzi w stan spoczynku, żaden przekaźnik nie pracuje. Nie
odłożenie słuchawki przez któregokolwiek z abonentów powoduje automatyczne
wysyłanie zewu do drugiego abonenta. Jak widzimy proces działania układu jest
dość skomplikowany ale samo wykonanie układu według zaprezentowanego
schematu nie powinno stwarzać wielu problemów nawet początkującym elektronikom
amatorom.
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Montaż układu: Po wykonaniu płytki według załączonego wzoru plik pcb należy
dokładnie sprawdzić połączenia. Pamiętajmy nikt nie jest nie omylny oszczędzi to
nam wielu stresujących chwil podczas uruchamiania układu. W tym układzie mamy
do czynienia z dużą ilością rezystorów oraz tranzystorów które musimy dokładnie
sprawdzić mimo że były kupione w sklepie. Do tego celu możemy się posłużyć
dowolnym miernikiem uniwersalnym który ma opcje sprawdzania tranzystorów.
Starajmy się wprowadzić nawyk sprawdzania każdego elementu przed
zamontowaniem jego w płytce drukowanej naprawdę warto!
Tak więc po zgromadzeniu i przetestowaniu wszystkich elementów potrzebnych do
budowy domofonu możemy przystąpić do montażu. Najpierw musimy wlutować dwa
rezystory R38 i R37 o wartości 1,5kΩ ze względu na to że po wlutowaniu
przekaźników możemy mieć utrudniony dostęp do nich. Następnie wlutowujemy
wszystkie zwory jest ich sporo bo aż trzynaście, trzeba więc uważać aby jakiejś nie
pominąć. Zamiast zworki ZW1 możemy wlutować kondensator bipolarny o
pojemności około 22µF, kondensator miał by za zadanie ochraniać transformator
przed ewentualnym skutkami zwarcia linii abonenckiej podczas wysyłania zewu.
Następnym krokiem jest montaż przekaźników MT6. W przypadku kłopotów z
dostaniem proponuję zastosowanie innych sześciostykowych co wymaga
przeprojektowania płytki drukowanej. Kolejnym krokiem jest wlutowanie reszty
rezystorów będzie to czynność dość uciążliwa bo wlutowanie około 40 rezystorów
jest dość monotonne. Po wyczerpującym wlutowywaniu rezystorów czeka nas
jeszcze montaż kondensatorów oraz wlutowanie elementów półprzewodnikowych
tranzystorów, transoptorów, diod, stabilizatorów i układu scalonego NE555 który dla
wygody montujemy na podstawce DIP8. Zwracam szczególną uwagę na zwrócenie
uwagi na topografię wyprowadzeń zwłaszcza tranzystorów. Generalnie
półprzewodnikowe elementy powinniśmy lutować krótko dobrze nagrzana lutownicą
nie za dużej mocy. Najlepiej użyć małej lutownicy tzw. PJ o mocy rzędu 15 – 40W.
Specjalnie o tym przypominam gdyż przegrzewanie jest zmorą początkujących
kolegów elektroników, którzy tak długo lutują że aż odchodzi ścieżka obwodu
drukowanego. Jak widzimy na stabilizator US1 7815 w bloku zasilania montujemy w
pozycji leżącej przykręcając radiator do płytki drukowanej. Dodatkowo możemy pod
stabilizator podłożyć kawałek blachy aluminiowej wygiętej w kształcie litery L służącej
jako radiator. Możemy również kosztem płytki drukowanej wytrawić radiator na płytce
drukowanej w miejscu w którym ma być zamontowany stabilizator. Prąd pobierany
przez układ jest niewielki mimo zastosowania dużej ilości przekaźników, nie
powoduje on nadmiernego nagrzewania się stabilizatora tak więc zrezygnowałem w
modelu z radiatora.
Uruchamianie:
Po zmontowaniu centralki  i sprawdzeniu prawidłowości połączeń kłopotów z
uruchomieniem  i  regulacją w zasadzie mieć nie powinniśmy. Podczas montażu
powinniśmy sprawdzić działanie zasilania oraz generatora na NE555. Układ od razu
powinien zacząć działać. Możemy ewentualnie dokonać regulacji czasu trwania
impulsu zewu. Najlepiej gdy czas trwania impulsu równy czasowi przerwy pomiędzy
impulsami. Regulacji dokonujemy poprzez zmianę pojemności C5 oraz wartości
rezystancji R39, R40. W zamian rezystora R40 możemy zastosować potencjometr
montażowy o wartości 100kΩ, co daje nam możliwość płynnej regulacji czasu
wysyłania zewu.
Do uruchomienia układu potrzebne są stare telefony najlepiej dwa jeżeli takowych nie
posiadacie to podamy przepis na wykonanie prostej imitacji aparatu.
Układy zastępcze aparatów, zaskakująca dobrze współpracują z centralką .
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Do ich zbudowania potrzeba dwóch słuchawek np.W66 i dwóch mikrofonów
węglowych dowolnego typu oraz przełączniki. Zastępcze aparaty należy wykonać
według poniższego schematu.

Najlepiej aby je umieścić w starych obudowach po mikrotelefonach.
Zaprezentowane układy zastępcze aparatów telefonicznych nie należy używać
do pracy z prawdziwymi centralami, może to spowodować zakłócenia w
funkcjonowaniu centrali automatycznej. Nic się nie stanie ja do uruchomienia
domofonu użyjemy nowoczesnych aparatów telefonicznych układ z nimi powinien
bardzo dobrze współpracować. Centralkę powinniśmy zamontować w miejscu trudno
dostępnym dla osób postronnych. Niestety centrala musi być zasilana z sieci prądu
przemiennego ze względu na zew i w przypadku braku napięcia zasilającego układ
nie będzie działał. Rozwiązaniem tego problemu może być  dodatkowe wykonanie
przetwornicy. Ale to jest zadanie dla bardziej zaawansowanych elektroników
amatorów. Zamieniała by ona stałe napięcie 12V z akumulatora zapasowego na
napięcie zmienne o wartości 24V / 50Hz.
W układzie modelowym celowo pominąłem zasilanie awaryjne, upraszczając  tym
konstrukcję. W końcu nikt nie siedzi w warsztacie kiedy nie ma napięcia w sieci.
Gorąco polecam wykonanie i zastosowanie zaprezentowanego układu który swą
prostotą i niskimi kosztami zadowoli każdego. Każdy kto zbuduje, uruchomi domofon
nie będzie miał dużą satysfakcję a znalezienie zastosowania dla układu nie będzie
stanowiło problemu.
Krzysztof Górski SQ2GCL
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Wykaz elementów:
Rezystory:
R1, R4, R8-R14, R20, R33   - 3,9kΩ
R2, R5, R15, R21, R32         - 5,6kΩ
R3, R6                                   - 820Ω
R7, R18, R35, R36                - 100Ω
R16,                                       - 2,2kΩ
R19, R22, R23, R25, R27, R29, R30 – 15kΩ
R17, R34 – 22kΩ
R26, R31 – 51kΩ
R24, R28 – 68kΩ
R37, R38 – 100Ω
R39, R40 – 100kΩ
Półprzewodniki:
T1-T5 – BD135
T6 - T14 BC528
TO1, TO2 – CNY17-4
M1 – mostek 1A
US1 – 7815
US2 – 7805
US3 – NE555
D1 – D4 – BAVP17
Kondensatory:
C1 - 1000µF/25V
C2 - 470µF/25V
C3 - 330µF/25V
C4 – 10nF
C5 – 4,7µF
C6, C7  - 22µF/16V
Przekaźnik:
PK1 – PK2 – MT6 lub inny sześciostykowy
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