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WSKAŹNIK ZAJĘTOŚCI LINII TELEFONICZNEJ
KRZYSZTOF GÓRSKI

Coraz więcej osób zwłaszcza w domkach jednorodzinnych i małych firmach posiada więcej niż jedną
linię telefoniczna a często jest tak że chętnych do rozmowy jest więcej niż ilość telefonów.
Przeznaczeniem tego niezwykle prostego urządzenia jest możliwość kontrolowania stanu pracy
czterech niezależnych linii telefonicznych. Ma to na celu zapobieżenie przerywania sobie nawzajem
rozmów telefonicznych, połączeń z internetem, połączeń faksowych. Konstrukcje układu oparto o
ogólnie dostępne elementy przez co koszt jest urządzenia jest niewielki.
Budowa układu
Konstrukcję wskaźnika możemy podzielić na następujące bloki: (rysunek1)

- blok liniowy (cztery linie)

- sygnalizacja

- zasilanie

Blok liniowy składa się z czterech cz
bloku jest detekcja stanu pracy linii te
które oddzielają blok liniowy od sygn
o stanie pracy linii za pomocą diod L
blok liniowy podczas pracy zasilany j
tak aby nie zakłócać pracy centrali te
powinien spełniać nasz układ według
odłożonej słuchawce. Powinniśmy zw
podłączony do linii telefonicznej  i nie
pobór prądu z linii nie powinien pr
został na rysunku 2. Każdy z czterec
odseparowany od siebie . W celu un
sygnał z centrali został dołączony po
w bazę dioda zenera ma za zadanie 
transoptora. Tranzystor wyjściowy tra
dodatkowo podciągnięte jest rezysto
NOR US2A jest sterowane z wyjścia
wykorzystany timer NE555 US1 w sw
rezystor R6 steruje pracą diody sygn
ęści każda z części bloku liniowego jest odseparowana, zadaniem
lefonicznej. Separacja realizowana jest za pomocą transoptorów

alizacyjnego. Zadaniem części sygnalizacyjnej jest informowanie
ED. Zasilacz dostarcza napięcia +5V dla części sygnalizacyjnej,
est z linii telefonicznej. Wskaźnik powinien spełniać pewne normy
lefonicznej. Podstawowym warunkiem który nas interesuje i jaki
 Polskiej Normy PN-92 T-83000  to jest pobór prądu z linii przy
rócić uwagę ze względu na to że układ będzie cały czas
 powinien  przekraczać norm. Przy odłożonym mikrotelefonie
zekraczać wartości 0,4mA. Schemat elektryczny przedstawiony
h obwodów liniowych ma identyczną konstrukcję i jest
iknięcia kłopotów z określeniem biegunowości linii telefonicznej
przez mostek prostowniczy M1. Tranzystor T1 wraz z włączoną
blokowanie tranzystora T2. Tranzystor T2 steruje pracą diody
nsoptora TO1 steruje wejściem A bramki NOR US2A. Wejście to

rem R5 3k9 do bieguna dodatniego zasilania. Wejście B bramki
 generatora astabilnego. Jako generator astabilny został
ej podstawowej konfiguracji. Wyjście bramki NOR US2A poprzez

alizacyjnej LED D6.
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Działanie układu
W stanie spoczynku napięcie na linii telefonicznej zawiera się w zakresie od 48V do 60V. Po
podłączeniu linii do zacisków śrubowych LINIA1 na wyjściu mostka M1 pojawi się napięcie 48V-60V.
Dioda D1 napięciu zenera 16V włączona zaporowo zaczyna przewodzić powodując wprowadzenie
tranzystora T1 w stan przewodzenia. Będący w stanie przewodzenia tranzystor T1 zwiera bazę
tranzystora T2 do bieguna ujemnego obwodu liniowego. Powoduje to zablokowanie tranzystora T2,
wyłączenie diody wewnętrznej transoptora TO1. Wyjściowy tranzystor transoptora TO1 przy
wyłączonej diodzie pozostaje wyłączony na wejściu bramki NOR US2A jest stan wysoki co powoduje
ustawienie na wyjściu bramki stanu niskiego oraz wyłączenie diody LED D1. Celem przypomnienia w
poniżej zawarliśmy opis działania bramki NOR w postaci tabeli prawdy.

A B WYJŚCIE
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

W wyniku podniesienia słuchawki aparatu telefonicznego napięcie na linii telefonicznej obniża się do
wartości około 10 – 14V. Obniżone napięcie na diodzie D1 poniżej napięcia zenera powoduje
zaprzestanie przewodzenia i wyłączenie tranzystora T1. Jednocześnie tranzystor T2 zostaje
odblokowany i zaczyna przewodzić podając zasilanie na diodę transoptora TO1. Pracująca dioda
oświetlając wewnętrzny tranzystor transoptora powoduje jego zadziałanie i podanie niskiego stanu na
wejście A bramki NOR US2A. Na wejście B bramki przez cały czas jest podawany przebieg
prostokątny z generatora. W tym trybie pracy generatora  wejście THRESHOLD połączone jest
wejściem TRIGGER i przez kondensator C6 zwarte do masy. Po włączeniu zasilania kondensator C6
jest rozładowany  w związku z tym utrzymuje się na nim napięcie niższe od 1/3Uzasilania. Spowoduje
to natychmiastowe włączenie wewnętrznego przerzutnika timera NE555 i ustawienie wysokiego stanu
na wyjściu. Kondensator C6 ładuje się poprzez rezystory R7 i R8, po osiągnięciu napięcia równego
2/3 Uzasilania przerzutnik zostaje wyłączony. Na jego wyjściu zostaje ustawiony stan niski i
kondensator zaczyna się rozładowywać poprzez rezystor R8. Po pewnym czasie określonym przez
pojemność kondensatora C6 i rezystancję rezystora R8 napięcie na kondensatorze spada do wartości
1/3Uzasilania. W tym momencie wewnętrznych przerzutnik zostaje ponownie włączony i cały cykl
rozpoczyna się od początku. To rozwiązanie generuje ciąg impulsów prostokątnych o częstotliwości
zależnej od pojemności C6 i rezystancji R7 i R8.
 W momencie kiedy na wejściach A i B bramki NOR  US2A znajduje się stan niski na wyjściu pojawia
się stan wysoki zasilając diodę sygnalizacyjną  LED D1.
Ze względu na identyczną zasadę działania i budowę wszystkich czterech torów wskaźnika opisaliśmy
działanie tylko pierwszego toru oraz działanie generatora US1 NE555.
Montaż i uruchamianie
Układ zaprojektowano i zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej.
Szczegółowa mozaika ścieżek płytki drukowanej wraz z rozmieszczeniem elementów została
przedstawiona na rysunku 3. Niewielka ilość elementów użytych przy konstruowaniu układu powoduje
że projekt płytki jest nieskomplikowany i nie powinno być z wykonaniem żadnych problemów nawet
dla początkujących elektroników hobbystów. Dodatkową zaletą jest niewielki koszt użytych elementów
elektronicznych.
Po zgromadzeniu wszystkich elementów i po wykonaniu płytki drukowanej możemy przystąpić do
montażu naszego układu  Zacznijmy więc od wlutowania elementów najbardziej odpornych na
podwyższoną temperaturę takich jak listwy zaciskowe, zwory, rezystory. Następnym krokiem będzie
wlutowanie kondensatorów i elementów półprzewodnikowych.
Generalnie półprzewodnikowe elementy lutujemy krótko dobrze nagrzana lutownicą nie za dużej
mocy. Najlepiej użyć małej lutownicy kolbowej o mocy rzędu 15 – 40W. Specjalnie o tym przypominam
gdyż przegrzewanie jest zmorą początkujących kolegów elektroników, którzy lutują tak długo że aż
odchodzi ścieżka obwodu drukowanego. Wszystkie układy scalone oraz transoptory umieszczono w
podstawkach przez co można uniknąć kłopotów podczas uruchamiania bądź naprawy wskaźnika
Po wmontowaniu wszystkich elementów w płytkę drukowana i podłączeniu zasilania, możemy
przystąpić do uruchamiania układu. Z uruchomieniem nie powinniśmy mieć większych problemów
prawidłowo zmontowany układ zaczyna pracować od razu po włączeniu zasilania. Jednak przed
włączeniem zasilania powinniśmy sprawdzić poprawność połączeń oraz czy nie ma zwarć pomiędzy
obwodami poszczególnych linii telefonicznych. Do sprawdzenia wskaźnika powinniśmy dysponować



co najmniej jedną linię telefoniczną i po kolei sprawdzić działanie z osobna każdego bloku liniowego.
Ze względu na niski pobór prądu przez układ może on być przeznaczony do zasilania bateryjnego.
Układ wskaźnika może być doskonałym uzupełnieniem domowej , firmowej instalacji telefonicznej.
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WYKAZ ELEMENTÓW
R1,R10,R16,R22 - 47K
R2,R3,R9,R11,R15,R17,R21,R23 – 100K
R5,R13,R19,R25 - 3K9
R4,R12,R18,R24 – 4K7
R7,R8 56K
C1 1000uF 25V
C2,C3,C5 100nF
C4 470uF/25v
M1-M5 mostek prostowniczy
TO1-TO4 CNY17-3
D1-D4 LED zielona
D5-D8 C16
T1-T8 MPSA42
US1 NE555
US2 CD4001
US3 78L5
Zaciski ARK 1x2 500V
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