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Klub Konstruktorów, to inicjatywa
przeznaczona dla bardziej zaawanso−
wanych Czytelników, mających
pewne doświadczenie w konstruo−
waniu i wykonywaniu urządzeń elek−
tronicznych.

Formuła Klubu jest następująca:
po zaprezentowaniu danego ele−
mentu na łamach EdW, do końca
miesiąca czekamy na listy, w któ−
rych przedstawicie propozycje, jak
chcielibyście wykorzystać dany pod−
zespół. Osoba lub osoby, które na−
deślą najbardziej przekonujące listy,
otrzymają dany element bezpłatnie (i
bez żadnych zobowiązań względem
redakcji). Nie stawiamy szczegóło−
wych wymagań − Twoim zadaniem
Czytelniku, jest przekonać nas, że
dany element należy udostępnić do
eksperymentów właśnie Tobie! List
powinien zawierać schemat ideowy
proponowanego rozwiązania układo−
wego, planowany sposób praktycz−
nego zastosowania, ale można też
napisać coś o sobie i swoich dotych−
czasowych osiągnięciach. W prze−
ciwieństwie do Szkoły Konstrukto−
rów, listy te nie będą publikowane,
ani oceniane. Osoba, która otrzyma
dany podzespół może, ale wcale nie
jest zobowiązana, napisać potem do
redakcji EdW i albo zaprezentować
samodzielnie opracowane, komplet−
ne urządzenie, albo podzielić się
swymi uwagami na temat napotka−
nych trudności, albo nawet opisać
okoliczności uszkodzenia elementu
(wiemy, że często zdarza się to pod−
czas eksperymentów). Najbardziej
interesujące listy zawierające plon
takich praktycznych doświadczeń,
zostaną opublikowane w EdW.

Redakcja będzie też prezentować
własne rozwiązania.

Informacja o osobach, które otrzy−
mają hallotrony KSY14, zostanie po−
dana w następnym numerze EdW.

Dziś prezentujemy bardzo cieka−
wy układ scalony MC34018, produ−
kowany przez Motorolę. Może on
zostać wykorzystany do wielu kon−
strukcji, między innymi do budowy
telefonu głośnomówiącego, domo−
fonu wysokiej klasy i innych.

Tym razem, dzięki uprzejmości fir−
my Motorola Polska Sp. z o.o., do
dyspozycji czytelników EdW przeka−
zano pięćdziesiąt egzemplarzy takich
kostek, co, według rozeznania redak−
cji, powinno zaspokoić potrzeby
wszystkich chętnych do wykorzys−
tania tego układu.

Układ głośnomówiący MC34018
W praktyce często mamy do czynie−

nia z systemami dwukierunkowego
przesyłania dźwięku. Przykładem może
być telefon, domofon albo system roz−
mówny w kasie biletowej, gdzie kasjer−
ka porozumiewa się z pasażerem za po−
mocą mikrofonu i głośnika.

Ideałem jest, aby rozmówcy słyszeli
się głośno i wyraźnie. Jednak w syste−
mach dwukierunkowego przesyłania
dźwięku nie można dowolnie zwiększać
wzmocnienia i głośności, bowiem wy−
stępuje problem samowzbudzenia. Przy−
czyna jest prosta − zwiększanie wzmoc−
nienia musi w końcu doprowadzić do po−
wstania samowzbudzenia w postaci
głośnego, ciągłego pisku. Sytuację poka−
zuje rysunek 1rysunek 1rysunek 1rysunek 1rysunek 1.

W zwykłym aparacie telefonicznym
problem praktycznie nie występuje
i sprawa jest względnie prosta, bowiem
słuchawka jest oddalona od mikrofonu
i pracuje z bardzo małą głośnością. Go−
rzej jest w domofonie, czy kasie bileto−
wej, gdzie jeden lub obydwaj rozmówcy
korzystają z głośnika, który powinien dać
głośny, łatwo zrozumiały dźwięk. Łatwo

wtedy można doprowadzić do samo−
wzbudzenia.

Użytkownicy głośnomówiących apa−
ratów telefonicznych przekonali się jed−
nak, że można zbudować system, który
pomimo głośnego dźwięku z głośnika,
nie wzbudza się. Możliwe jest to dzięki
specjalizowanym układom scalonym,
skonstruowanym dla takich właśnie tele−
fonów.

Odpowiednie układy scalone, choć są
wewnątrz dość skomplikowane, dają się
łatwo wykorzystywać we wszelkich in−
nych, nietelefonicznych systemach dwu−
kierunkowego przesyłania dźwięku.

Dobrym przykładem jest kostka
MC34018 firmy Motorola.

Zasada działania
W największym uproszczeniu zasadę

działania tego typu układów można
przedstawić na schemacie blokowym,
pokazanym na rysunku 2rysunku 2rysunku 2rysunku 2rysunku 2. Podstawą są
dwa elektroniczne potencjometry (tłumi−
ki) włączone niejako przeciwsobnie.
W stanie spoczynku oba ustawione są
“w połowie drogi”. Gdy potem jeden

Rys. 1. System dwukierunkowego przesyłania dźwięku.
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z nich jest otwierany, drugi jest tłumiony
i na odwrót. Ich pracą steruje układ po−
równujący. Jeśli w danej chwili wzmoc−
niony sygnał z mikrofonu jest większy,
niż sygnał przychodzący z linii transmi−
syjnej, w pełni otwierany jest kanał na−
dawania (T − transmit), a kanał odbiorczy
(R − receive) jest stłumiony. Gdy sygnał
z linii jest większy − otwierany jest kanał
odbiorczy.

Przy takiej pracy powstanie samo−
wzbudzenia jest utrudnione, bowiem za−
wsze któryś z kanałów (lub oba) jest stłu−
miony.

Przypomina to trochę działanie układu
automatycznego przełącznika nadawa−
nie/odbiór, tak zwanego VOXa, stosowa−
nego w radiotelefonach i sprzęcie krót−
kofalarskim. O ile jednak VOX pracuje ja−
ko przełącznik i ma tylko dwa stany: na−
dawanie i odbiór, o tyle opisywany układ
zapewnia regulację ciągłą − tłumienie
w obu kanałach zmienia się płynnie
w zależności od poziomów obu sygna−
łów.

W praktyce sprawa nie jest aż tak
prosta, jak pokazuje rysunek 2. Należy

bowiem wziąć pod uwagę logarytmiczną
czułość ludzkiego słuchu i konieczność
zapewnienia właściwej pracy w różnych
warunkach, także w obecności szumów
i zakłóceń.

Dobry układ głośnomówiący powi−
nien także umożliwić regulację i ustale−
nie właściwych poziomów sygnałów.
Dlatego odpowiednie układy scalone za−
wierają kilka dodatkowych bloków. Ry−Ry−Ry−Ry−Ry−
sunek 3sunek 3sunek 3sunek 3sunek 3 pokazuje rzeczywisty schemat
blokowy układu scalonego MC34018.

Kostka zawiera wzmacniacz mikrofo−
nowy oraz wzmacniacz głośnikowy
z ogranicznikiem. Ogranicznik ten nie po−
zwala na przesterowanie wzmacniacza
i zapobiega zniekształceniom przy du−
żych sygnałach odbieranych.

Należy zauważyć, że detektory pozio−
mu sygnału nadawanego i odbieranego
mają oddzielne wejścia, połączone z szy−
ną wejściową i wyjściową na zewnątrz
układu scalonego. Pozwala to w prosty
sposób dostosować układ do różnych
poziomów sygnału.

Z rysunku 3 wynika, że na pracę tłu−
mików ma wpływ nie tylko układ porów−

nujący. Tłumienie zależy także od usta−
wienia dołączonego z zewnątrz poten−
cjometru głośności toru odbiorczego,
oraz od detektora szumu tła.

Najważniejszą rolę gra jednak układ
porównujący, który generalnie ustala czy
kierunkiem aktywnym jest kierunek na−
dawczy, czy odbiorczy. Warto tu zwrócić
uwagę, że według rysunku 3, detektor
poziomu nadawanego jest włączony nie
przed, a za tłumikiem nadawczym − nie
jest to przypadek, ani pomyłka rysowni−
ka.

W stanie spoczynku oba tłumiki usta−
wione są “w połowie drogi”, czyli tłumią
sygnały w jednakowym stopniu. Jeśli
w takim stanie nadejdzie na wejście od−
biorcze sygnał z linii transmisyjnej, układ
porównujący stłumi tor nadawczy, a ot−
worzy tłumik odbiorczy. Stopień otwar−
cia toru odbiorczego zależy od ustawie−
nia zewnętrznego potencjometru. Po−
tencjometr ten ustala więc głośność
dźwięku z głośnika. Potencjometr ma
więc wpływ tylko na poziom sygnału
z głośnika, nie wpływa natomiast na po−
ziom sygnału nadawanego.

Z kolei detektor szumu tła ma wpływ
tylko na tor nadawczy. Detektor szumu
tła jest niezbędny, aby uniezależnić się
od szumów i zakłóceń, występujących
zawsze w pomieszczeniu. Dzięki niemu
układ reaguje (w pełni otwiera tłumik na−
dawczy) tylko po odebraniu sygnałów
mowy, a jest w dużej mierze nieczuły na
inne stałe dźwięki, tak zwane szumy tła
akustycznego.

Choć na pracę tłumików ma wpływ
kilka czynników, konstruktor wykorzys−
tujący kostkę MC34018 nie musi szcze−
gółowo analizować ich działania. O właś−
ciwe działanie zatroszczyli się projektan−
ci tej kostki. Zadanie konstruktora jest
proste − w zasadzie powinien on wyko−
rzystać zalecany układ aplikacyjny,
ewentualnie może zmienić wartość kilku
rezystorów, żeby dostosować się do po−
ziomu sygnałów w linii transmisyjnej.

Schemat aplikacyjny
układu MC34018

Na rysunku 4rysunku 4rysunku 4rysunku 4rysunku 4 pokazano typowy sche−
mat aplikacyjny kostki. Układ umieszczo−
ny jest w typowej 28−nóżkowej obudo−
wie o szerokości 15mm.

Praca tłumików zależy od napięcia na
końcówce ACF (nóżka 25). Gdy napięcie
między tą końcówką, a szyną zasilania
VCC (ale nie V+) wynosi około 6mV, tłu−
mik nadawczy jest w pełni otwarty, a od−
biorczy − maksymalnie stłumiony. Gdy ta
różnica napięć wynosi około 150mV, cał−
kowicie otwarty jest tłumik odbiorczy,
a maksymalnie stłumiony − nadawczy.
Przy napięciu około 75mV, tłumiki usta−
wione są “w połowie drogi”. Regulacja

Rys. 2. Zasada pracy układu głośnomówiącego.

Rys. 3. Schemat blokowy
kostki MC34018.
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tłumików jest logarytmiczna, a nie linio−
wa. Pokazuje to rysunek 5rysunek 5rysunek 5rysunek 5rysunek 5.

Całkowite otwarcie i całkowite stłu−
mienie są określeniami względnymi. Za−
kres regulacji obu tłumików nie jest fab−
rycznie ustalony − zakres ten może być
zmieniany według potrzeb za pomocą re−
zystorów dołączonych do końcówek
RTX i RRX (n. 2 i 28). Na wzmocnienie
i tłumienie ma także wpływ rezystor do−
łączony do koncówki RR (n. 1). Ten re−
zystor powinien mieć wartość 30kW ,
wtedy zakresy regulacji obu tłumików
w zależności od wartości rezystorów
RTX i RRX są takie, jak pokazano na ry−ry−ry−ry−ry−
sunku 6sunku 6sunku 6sunku 6sunku 6.

Tłumiki radzą sobie z sygnałami we−
jściowymi (na wejściach TXI, RXI) nie
większymi niż 250mVsk (707mVpp).

Filtr dolnoprzepustowy włączony mię−
dzy końcówkami RXO i SKI nie przepusz−
cza sygnałów o częstotliwościach wy−
ższych niż 3,4kHz i tym samym dodatko−

wo zapobiega sprzężeniu akustycznemu
na wyższych częstotliwościach.

Potencjometr regulacji głośności do−
łączony do wejścia VLC (n. 24) powinien
dostarczać napięcia stałego 0,55VB...VB.
Stąd konieczny jest dodatkowy rezystor
24kW  do masy (przy potencjometrze
o wartości 10kW , rezystor ten powinien
mieć wartość 12kW , itd.).

Jak widać z rysunku 6, typowe zakre−
sy regulacji obu tłumików wynoszą około
45dB. W niektórych zastosowaniach taki
zakres jest za duży, i dla jego zmniejsze−
nia można włączyć rezystor (kilka...kilka−
naście kW ) między koncówki ACF i VCC
(n. 25, 20). Zazwyczaj trzeba wtedy też
zmienić wartość RRX oraz rezystora na
wejściu TLI.

Dwa detektory poziomu mają wejścia
oznaczone TLI i RLI (n. 5, 7). Detektory
te mają logarytmiczną charakterystykę
przenoszenia dzięki zastosowaniu diod
w pętli sprzężenia zwrotnego. Zewnętr−
zne rezystory dołączone do wejść TLI
i RLI ustalają czułość tych detektorów
i mają pewien wpływ na czasy przełącza−
nia nadawanie/odbiór. Mówiąc najproś−
ciej, rezystory te ustalają, jak głośny mu−
si być dźwięk w mikrofonie, żeby dźwięk
w głośniku został stłumiony.

Elementy dołączone do wyjść TLO
i RLO ustalają czas ataku (pojemność)
i czas opadania (rezystancja) sygnału
sterującego. Układ porównujący reaguje
na napięcia na końcówkach TLO i RLO.

Jak wspomniano, w spoczynku oba

tłumiki są “do połowy” stłumione.
W niektórych zastosowaniach korzyst−
nie jest uprzywilejować jeden z torów,
by w spoczynku był on bardziej otwarty.
Można to zrobić dołączając rezystor mię−
dzy jedno z wejść TLI, RLI, a masę. War−
tość takiego rezystora powinna wynosić
500kW ...10MW , zależnie od stopnia
uprzywilejowania danego toru.

Wzmacniacz głośnika ma wzmocnie−
nie 34dB (50x) i rezystancję wejściową
(wejście SKI) około 22kW . Wyjście SKO

Rys. 5. Współdziałanie tłumików. Rys. 6. Chakterystyki tłumików.

Rys. 4. Podstawowy układ aplikacyjny.
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może dostarczyć prądu użytecznego do
100mA i jest zabezpieczone przed zwar−
ciem. Jeżeli wzmacniacz jest przestero−
wany, włącza się ogranicznik i redukuje
wzmocnienie (a także rezystancję we−
jściową wzmacniacza do wartości nawet
2kW ). Kondensator na koncówce AGC
(n. 17) określa parametry dynamiczne
ogranicznika. Dołączenie rezystora
(10...100kW ) między końcówkę AGC
a masę powoduje wyciszenie wzmac−
niacza mocy bez wyłączania pozostałych
układów.

Producent układu zaleca zastosowa−
nie głośnika o rezystancji 25W .

Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7Rysunek 7 pokazuje zależność po−
trzebnego prądu zasilania w funkcji na−
pięcia i mocy doprowadzonej do głośni−
ka o rezystancji 25W .

Ponieważ nie każdy dysponuje takim
głośnikiem, często stosowane będą
głośniki o innej oporności. Jest to możli−
we, ale należy liczyć się wtedy ze
zmniejszeniem mocy. Na pewno nie na−
leży stosować głośników 4−omowych
i w miarę możliwości unikać 8−omo−
wych. Głośniki o oporności 16...100W
powinny dać dobre efekty. Bardzo dużo
zależy od jakości głośnika, dlatego warto
stosować głośniki o możliwie dużych
wymiarach, bowiem ich sprawność jest
nieporównanie lepsza niż malutkich, ta−
nich głośniczków z Dalekiego Wschodu.
Sensownym rozwiązaniem jest szerego−
we połączenie dwóch lub trzech głośni−
ków 8−omowych.

Wzmacniacz mikrofonowy ma
wzmocnienie równe 34dB (50x) i opor−
ność wejściową równą 10kW . Maksy−
malny sygnał wyjściowy tego wzmacnia−
cza wynosi 3Vpp, ale z tak dużym sygna−
łem nie poradzi sobie tłumik nadawczy.
Jeśli współpracujący mikrofon elektreto−
wy dawałby za duży sygnał, należy
zmniejszyć sygnał mikrofonowy przez
zmniejszenie wartości współpracujące−
go z nim rezystora (na rys. 4 − 2kW ).

Detektor szumu tła odróżnia sygnał
mowy od szumu tła. Kondensator dołą−
czony do końcówki CP1 (n. 11) zapamię−
tuje średnie napięcie odpowiadające
szumom tła. Napięcie na końcówce XDC

jest równe zeru i detektor nie ma wpły−
wu na sterownik tłumika. Jeśli w mikro−
fonie pojawi się sygnał mowy, to na kon−
cówce XDC pojawi się napięcie około 4V
i zostanie w pełni otwarty tłumik nadaw−
czy.

Rezystor na wejściu XDI ustala czu−
łość detektora szumu tła.

Warto zauważyć, że wartości rezysto−
rów na wejściach TLI, RLI i XDI nie są
krytyczne, ponieważ współpracujące
wzmacniacze mają logarytmiczną cha−
rakterystykę przejściową.

Do nóżki 16 doprowadzone jest napię−
cie zasilające. Wbudowany stabilizator
zasila wszystkie wewnętrzne układy na−
pięciem około 5,4V. Z tej końcówki moż−
na pobierać prąd do 3mA dla innych, do−
datkowych układów telefonu. Na koń−
cówce VB (n. 21) występuje napięcie od−
niesienia równe 2,9±0,4V. Kostka może
jednak poprawnie pracować już przy na−
pięciu zasilania na nóżce V+ równym 4V.
Kondensatory dołączone do nóżek 16,
20 i 21 zapobiegają wzbudzeniu i muszą
być umieszczone możliwie blisko układu
scalonego (nie dalej niż 2...4cm). Odpo−
wiednio szeroka musi być też ścieżka
masy (min. 1mm).

Kostka może być zasilana z linii telefo−
nicznej, można też zastosować baterie
lub zasilacz.

Wejście zezwalające CS\ służy do wy−
łączania układu. Pozostawione w po−
wietrzu lub zwarte do masy umożliwia
pracę kostki. Gdy napięcie na nim jest
większe niż 1,6V, kostka jest wyłączona
i pobiera mniej niż 1mA prądu.

Przy zasilaniu wprost z linii telefonicz−
nej z zasady wykorzystuje się wewnętrz−

ny stabilizator. Przy zasilaniu napięciem
stabilizowanym z zasilacza (4,5...6,5V),
wewnętrzny stabilizator można wyłą−
czyć, stosując połączenie zasilania we−
dług rysunku 8rysunku 8rysunku 8rysunku 8rysunku 8.

Wartości elementów podane na sche−
matach dają dobre rezultaty w typowym,
“telefonicznym” zastosowaniu. W in−
nych aplikacjach może jedynie zajść po−
trzeba zmiany wartości rezystorów dołą−
czonych do końcówek RTX, RRX, TLI,
RLI. Można tego dokonać metodą prób
po przetestowaniu wersji standardowej.
W ogromnej większości zastosowań nie
ma potrzeby wprowadzania zmian war−
tości elementów.

W niniejszym opracowaniu zawarte
są wszystkie informacje niezbędne do
praktycznego wykorzystania układu
MC34018.

Osoby zainteresowane szczegóło−
wym opisem kostki powinny sięgnąć do
oryginalnej karty katalogowej.

Wskazówki aplikacyjne
Opisywana kostka może posłużyć do

budowy telefonu głośnomówiącego.
W oryginalnym katalogu zamieszczono
kompletny schemat takiego aparatu
z wykorzystaniem kostek Motoroli
MC34018, 34014 i 34017.

Sens samodzielnej budowy takiego
aparatu jest jednak wątpliwy w czasach,
gdy można niedrogo kupić taki sprzęt
produkcji fabrycznej.

Ale opisana kostka niewątpliwie zna−
jdzie szereg mniej typowych zastoso−
wań. Może ktoś zechce zbudować przy−
stawkę głośnomówiącą, która nie miała−
by tarczy wybierczej, ani mikrotelefonu,
a podłączona równolegle do zwykłego
aparatu, służyłaby tylko do odbierania
rozmów.

Przed rokiem w Poczcie zamieszczo−
no prośbę Czytelnika o układ telefonu
dla słabosłyszących − jest to idealny spo−
sób na wykonanie takiego sprzętu.

Kostka doskonale nadaje się do budo−
wy wysokiej klasy domofonu.

Znajdzie zastosowanie w systemach
konferencyjnych oraz w układzie roz−
mównym kasjerka−klient.

Podstawowe parametry układu MC34018
Zalecany zakres napięć zasilania (V+): 6...11V
Minimalne napięcie zasilające: 4V
Pobór prądu w spoczynku: max 9mA
Maksymalny pobór prądu: do 35mA
Napięcie wewnętrznego stabilizatora: 4,9...5,9V
Napięcie wejścia regulacyjnego VLC: 0,55VB...VB
Maksymalny sygnał odbierany (n. 27): 250mVsk
Zakres sygnałów mikrofonowych: 0...5mVsk
Rezystancja wejściowa obu tłumików (TXI, RXI): 5kW
Zniekształcenia nieliniowe

RXI−SKO: typ. 1,5%
MCI−TXO: typ. 2%

Rys. 8. Połączenia obwodów zasilania
przy wykorzystaniu zewnętrznego
zasilacza.

Rys. 7. Prąd zasilania w funkcji mocy
wyjściowej m.cz.
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Wykorzystanie układu do zastosowań
telefonicznych wymaga rozwiązania
dwóch problemów:
− zasilania
− układu antylokalnego

Linia telefoniczna może dostarczyć
prądu zasilającego rzędu kilkudziesięciu
miliamperów. Ale dla oddzielenia prze−
biegów zmiennych trzeba zastosować
prawdziwą lub sztuczną indukcyjność,
jak pokazano to na rysunku 9rysunku 9rysunku 9rysunku 9rysunku 9. Nie może
to być mała ceweczka na rdzeniu ferryto−
wym, bowiem musi mieć ona znaczną
indukcyjność (ponad 500mH) i pracować
przy prądach stałych rzędu 40mA. Dlate−

go zazwyczaj zamiast prawdziwej cewki
stosuje się sztuczną indukcyjność
w prostym układzie zbudowanym
z dwóch tranzystorów.

Do współpracy z linią telefoniczną wy−
magany jest także skuteczny układ anty−
lokalny. Można tu wykorzystać wnętrz−
ności starego krajowego aparatu telefo−
nicznego typu Aster, Tulipan, czy Bratek.
Wiadomości na temat układu antylokal−
nego można znaleźć w EP 8/93 i EdW 3/
96.

Dużo łatwiejsze jest zbudowanie ukła−
du zasilanego z baterii czy zasilacza. Tam
nie trzeba żadnych układów antylokal−

nych, ewentualnie potrzebny jest tylko
wzmacniacz mikrofonowy i wzmacniacz
głośnikowy umieszczone po stronie dru−
giego abonenta.

Pięćdziesiąt egzemplarzy układu
MC34018 otrzymaliśmy dla potrzeb Klu−
bu Konstruktorów EdW dzięki uprzej−
mości firmy Motorola Polska Sp. z o. o.
i jej przedstawiciela p. Macieja Pilińskie−
go.

Kostki te zostaną nieodpłatnie przeka−
zane Czytelnikom, którzy nadeślą do na−
szej redakcji sensowne propozycje ich
wykorzystania.

Firma Motorola produkuje także kilka
innych kostek do telefonów głośnomó−
wiących, np. MC34118, MC33218,
MC33219. W ofercie firmy można też
znaleźć kostki da aparatów telefonicz−
nych i wielu innych układów telekomuni−
kacyjnych. Bliższe informacje można
znaleźć w katalogach firmowych. Szcze−
gółowych informacji technicznych i han−
dlowych o wyrobach koncernu Motorola
udziela biuro Motorola Polska Sp. z o. o.
Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. (0−
22) 606 04 50.

(red)(red)(red)(red)(red)

Rys. 9. Współpraca kostki MC34018 z linią telefoniczną.


