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SPRZĘGACZ TELEFONICZNY
Krzysztof Górski

Układ sprzęgacza telefonicznego pozwala na dostosowanie pojedynczego aparatu telefonicznego do
współpracy z dwoma liniami telefonicznymi. Zastosowanie jednego aparatu do obsługi dwóch linii
pozwala na zaoszczędzenie miejsca na biurku lub jeżeli nie posiadamy drugiego aparatu zastąpienie
jego. W konstrukcji układu wykorzystano znany czytelnikom mikrokontroler ST62T20C sterujący pracą
całego układu. Program na mikrokontroler został napisany przy pomocy znanego pakietu
programowego ST6Realizer. Decydując się na wykonanie sprzęgacza musimy sobie zadawać sprawę
że każde urządzenie telefoniczne podłączane do publicznej sieci telefonicznej powinno posiadać
odpowiednią homologację. Co to jest homologacja?

HOMOLOGACJA – urzędowa próba prototypu na zgodność z obowiązującymi normami w
danym kraju przed wydaniem zezwolenia na eksploatację.
Układ starałem się tak zaprojektować aby nie powodował zakłóceń w pracy centrali telefonicznej i
spełniał podstawowe wymagania postawione przez Polską Normę.
Przed przystąpieniem do  wykonania sprzęgacza powinniśmy zapoznać się z paroma ważnymi
warunkami pracy urządzeń telefonicznych z centralami automatycznymi.
W przypadku kiedy aparat telefoniczny ma podniesiony mikrotelefon powinien pracować bez zakłóceń
przy poborze prądu stałego z linii abonenckiej  w zakresie od 17mA do 70mA. Przy odłożonym
mikrotelefonie pobór prądu z linii nie powinien przekraczać 0,4mA. Aparat telefoniczny powinien być
przystosowany do zasilania napięciem : 48V lub 60V. Działanie aparatu powinno odbywać się
niezależnie od biegunowości linii abonenckiej a rezystancja aparatu dla prądu stałego w stanie
rozmowy powinna wynosić maksymalnie  600om . Spadek napięcia na aparacie nie powinien
przekraczać 8V. Pasmo częstotliwości przenoszonych od 300Hz do 3400Hz. Układ wywoławczy
(dzwonek) powinien działać poprawnie  przy sygnale o napięciu od 40V do 90V i częstotliwości 25Hz i
50Hz. Układ nie powinien zadziałać przy napięciu niższym niż 16V. Dokładny opis wymagań
technicznych zawarty jest w  Polskiej Normie PN-92 T-83000: „Aparaty telefoniczne elektroniczne
ogólnego przeznaczenia dla analogowych łączy abonenckich”. Używając aparatów i urządzeń
telefonicznych homologowanych mamy gwarancję pewniejszych połączeń bez zakłóceń.
Budowa: sprzęgacz możemy podzielić na następujące funkcjonalne bloki schemat blokowy
przedstawiono na rys1:

- Obwód liniowy 1

- Obwód liniowy 2

- Obwód liniowy aparatu

- Blok mikrokontrolera

- Zasilacz

Obwód liniowy 1 to nic inneg
centralę telefoniczną. Konstr

                     
o jak detektor prądu dzwonienia wysyłanego w linię abonenta przez
ukcja obwodu liniowego 2 jest identyczna jak obwód pierwszego.



Zadaniem ich jest odebranie prądu dzwonienia i przetworzenie na impulsy sterujące zrozumiałe dla
mikrokontrolera. Obwód liniowy aparatu  informuje mikrokontroler o podniesieniu słuchawki aparatu
telefonicznego. Blok mikrokontrolera odpowiada za sterowanie całym układem dołączając do aparatu
telefonicznego jedną z dwóch linii telefonicznych. Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy
sprzęgacza. Wyprowadzenia mikrokontrolera wykorzystane w sprzęgaczu zostały skonfigurowane w
następująco: PA0 i PA1 jako wyjścia cyfrowe (push-pull output) sterują one pracą diod
sygnalizacyjnych D1 i D2, PA2 również jest skonfigurowane jako wyjście cyfrowe (push-pull output)
sterujące przekaźnikiem PK1. Wyprowadzenie PB0 i PB2 skonfigurowane są jako wejścia cyfrowe
(input no pull-up) do którego dołączono obwód liniowy pierwszy i drugi. Do wyprowadzenia  PB4 (input
no pull-up) dołączony jest obwód liniowy aparatu telefonicznego. Do ręcznego sterowania układem
służą dwa przyciski PB5 i PB6 skonfigurowane jako wejścia cyfrowe (input with pull-up).

Działanie układu: Po włączeniu zasilania mikrokontroler sterujący przechodzi standardowy proces
zerowania po którym program mikrokontrolera automatycznie w chodzi w stan pracy LINIA1. W stanie
LINIA1 zostaje włączona dioda LED1 a przekaźnik PK1 pozostaje w spoczynku.
Prądy dzwonienia o napięciu od 40V do 90V i częstotliwości 25 Hz przychodzące z linii drugiej są
prostowane w mostku prostowniczym M3, następnie napięcie jest obniżane do wartości 12V przy
pomocy diody zenera D4 i poprzez rezystor R17 zasila diodę transoptora OPT3. Mostek prostowniczy
M3 jest podłączony do linii poprzez  kondensator C12 i rezystor R15. Kondensator  C12 stanowi
zaporę dla prądu stałego a rezystor R15 jest  umieszczony w celu ograniczenia wartość prądu
dzwonienia. W wyniku pojawienia się impulsów prądu dzwonienia tranzystor transoptora zaczyna
przewodzić wysyłając impuls sterujący do mikrokontrolera na wyprowadzenie PB2. Program
mikrokontrolera w wyniku zaistniałego zdarzenia powoduje impulsową pracę diody LED2 oraz
przyciągnięcie styków przekaźnika PK1. W wyniku czego aparat telefoniczny zostaje przełączony z
linii pierwszej na drugą. Po podniesieniu słuchawki aparatu w obwodzie liniowym zaczyna płynąć prąd
rezystorze R6 pojawi się napięcie „spadek napięcia” które poprzez mostek prostowniczy M2 zasila
diodę transoptora OPT1. Zadziałanie transoptora powoduje podanie wysokiego stanu na wejście PB4
co powoduje to zablokowanie możliwości przełączania linii telefonicznej podczas rozmowy. W tym
stanie pracy dioda LED2 świeci światłem ciągłym.
Diody LED1 i LED2 sygnalizują dwa ma stany pracy:
impulsowa praca diody – oznacza przychodzący prąd dzwonienia z danej linii
ciągła praca diody – oznacza przyłączenie danej linii do aparatu telefonicznego.
Montaż układu: układ został wykonany na pojedynczej płytce drukowanej  której mozaika została
przedstawiona na rysunku nr 3. Jak widać znajdują się tam wszystkie elementy układu łącznie z
zasilaczem sieciowym. Po wykonaniu płytki drukowanej według wzoru  należy sprawdzić poprawność
ścieżek drukowanych. Jak widać nie jest to skomplikowany wzór więc nie powinno być kłopotów. Nie
będziemy tu opisywać całego procesu wykonania płytki, gdyż już wiele na ten temat  napisano i każdy
znajdzie dla siebie odpowiednią metodę. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z oferty
darmowych płytek, informacje w każdym numerze NE. Po zgromadzeniu wszystkich elementów
możemy przystąpić do montażu. Montaż rozpoczynamy od wykonania zworek oraz wlutowania
podstawki DIP20 pod mikrokontroler. Dla wygody możemy również transoptory umieścić w
podstawkach typu DIP6.
Uruchamianie układu:
Przy uruchamianiu  układu powinniśmy dysponować dwoma liniami telefonicznymi. Oczywiście zdaję
sobie sprawę że nie zawsze mamy możliwość i dostęp do dwóch linii telefonicznych.
W takim przypadku zaproponuje inny sposób uruchamiania urządzenia. Przy poprawnym montażu
układu z uruchomieniem nie powinno być żadnych kłopotów.  Przede wszystkim powinniśmy sobie
przygotować źródło prądu dzwonienia o parametrach 40-90V 25-50 Hz. Jeżeli nie posiadamy
transformatora o takim napięciu możemy użyć dwóch transformatorów o napięciu na uzwojeniu
wtórnym 24V i połączonych w szereg.
Od „biedy” możemy uruchamiać układ przy napięciu zewu 24V AC 50Hz. Po włączeniu zasilania układ
automatycznie ustawi się w pozycji LINIA1. W celu sprawdzenia  działania  układu należy do zacisków
liniowych LINII 1  i LINII 2 na przemian przykładać napięcie z transformatora. W wyniku czego
przekaźnik układu powinien przełączać obwody. Dość ważnym elementem układu jest rezystor R6 i
kondensator C8 . Są to  elementy odpowiedzialne za wykrycie podniesienia słuchawki aparatu
telefonicznego. Wartość rezystora powinniśmy dobrać eksperymentalnie. Niestety w tym celu musimy
mieć koniecznie chociaż jedna linię telefoniczna i aparat. Linię z centrali podłączamy do zacisków
LINIA1 lub LINIA2 a zamiast rezystora R8 potencjometr o wartości około 500 omów i mocy nie mniej
niż 0,5W. Potencjometr ustawiamy na minimalną wartość i podnosimy słuchawkę aparatu, następnie
zwiększamy wartość rezystancji potencjometru jednocześnie kontrolując napięcie na diodzie



transoptora OPT 1  i  doprowadzając do przewodzenia tranzystora transoptora. W układzie
modelowym  dobrana wartość rezystora R6 wynosi 150 omów.  Kondensator C8 który jest połączony
równolegle z rezystorem R6 powinien mieć pojemność stosunkowo dużą i powinna być nie mniejsza
niż 1uF/100V. Przystawka jest niewątpliwie urządzeniem tanim, prostym, funkcjonalnym, które nie
powinno sprawiać kłopotów przy budowie i uruchamianiu nawet początkującemu elektronikowi
amatorowi.
Krzysztof Górski

WYKAZ ELEMENTÓW
R1,R2,R5,R8,R13,R19 - 3K9
R3,R4,R7 820
R6  50 – 150om
R9,R12,R14,R15,R18 – 1K
R10,R15 – 470
R11,R16 – 22K
C1 – 1000uF/25V
C2,C3 – 100n
C4 220uF/25V
C5,C6 – 30p
C7 – uF/63V
C8 – 1uF
C9,C11,C13 – 100uF/63V
C10, C12 – 220nF
D1,D2  Diody LED
D3,D4, Dioda zenera C13
M1-M4 mostek prostowniczy 1,5A
T1 BC237
US1 ST62T20C
US2 7805
PK1 M4 – 5H
OPT1-3 CNY17-4
P1,P2 przyciski miniaturowe do druku
TRAFO1 TS2/15
Zaciski śrubowe ARK
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