Wzmacniacz telefoniczny
2142

Do czego to służy?
W jednym z pierwszych numerów
EdW w rubryce Poczta zamieszczona by−
ła prośba słuchacza o wzmacniacz prze−
znaczony do współpracy z aparatem te−
lefonicznym, który ułatwiałby osobom
niedosłyszącym korzystanie z dobro−
dziejstw telefonu. Poniższy opis pokazu−
je, w jaki sposób można wykonać takie
urządzenie.
Układ przeznaczony jest dla osób nie−
dosłyszących − umożliwia im korzystanie
z telefonu.
Urządzenie, odpowiednio sprzęgnięte
z aparatem i wyposażone w dodatkowe
słuchawki nagłowne pozwala uzyskać
głośność nieporównanie większą, niż da−
je klasyczna słuchawka telefoniczna.
Układ zaprojektowano specjalnie pod
kątem współpracy z aparatem i linią tele−
foniczną.
Możliwe jest wykorzystanie kilku spo−
sobów uzyskania sygnału z linii telefo−
nicznej, co daje użytkownikowi swobodę
wyboru odpowiedniego dla niego wa−
riantu.
W zasadzie jest to prosty wzmac−
niacz, ale posiada dodatkowe obwody
sterujące jego pracą.

Układ zasilany jest z małej baterii 9−
woltowej. Należy pamiętać, że z urzą−
dzenia korzystać będą przede wszystkim
osoby w starszym wieku oraz osoby
z upośledzonym słuchem. Osoby takie,
koncentrując się na rozmowie, prawdo−
podobnie będą zapominały wyłączać za−
silanie po jej skończeniu.
Aby zapobiec nieuniknionemu w takich
przypadkach rozładowaniu baterii, przewi−
dziano dwa różne sposoby automatycznego
wyłączania: prosty układ czasowy oraz moni−
tor stanu linii telefonicznej.

Jak to działa?
Schemat ideowy urządzenia pokazany
jest na rysunku 1
1.
Główną częścią jest wzmacniacz ze
wzmacniaczami
operacyjnymi
U1A
i U1B oraz stopniem wyjściowym z tran−
zystorami T1 i T2.
Wejściem wzmacniacza są punkty
oznaczone A, B. Do tych punktów można
dołączyć źródło sygnału. Źródłem tym
może być mikrofon elektretowy, cewka
sprzęgająca, układ rozgałęźnika telefo−
nicznego, można wreszcie dołączyć się

Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza telefonicznego
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Rys. 2. Wykorzystanie różnych źródeł
sygnału
po prostu do słuchawki telefonu (dla
uzyskania dodatkowego oddzielenia gal−
wanicznego warto zastosować transfor−
matorek separujący).
Rysunek 2 pokazuje różne sposoby
uzyskania sygnału.
Elementy R1, R2 i C1 są potrzebne
tylko do współpracy z mikrofonem elekt−
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retowym − w pozostałych przypadkach wać kondensator stały o pojemności
nie należy ich montować.
220nF (tak!).
Sposób z pętlą (rys. 2b) Jest częs−
Wzmocnienie całkowite wzmacniacza
to wykorzystywany w takich przypad− można natomiast regulować zmieniając
kach − niestety, autor nie może podać wartości potencjometru PR1 i rezystora
praktycznych wskazówek na temat R5. Może to być potrzebne w praktyce,
doboru cewki i jej
ponieważ przy róż−
rdzenia. Należy to
Wszelkie urządzenia dołączane nych sposobach
dobrać ekspery−
uzyskiwania sygna−
bezpośrednio do publicznej
mentalnie,
być
łu, różny będzie je−
sieci telefonicznej powinny
może uda się za−
go poziom. Aby
stosować gotową
mieć homologację, czyli
zwiększyć wzmoc−
cewkę z rdzeniem
nienie należy zmniej−
zezwolenie Ministerstwa
ferrytowym
lub
szać wartość R5 (na−
Łączności. Opisane urządzenie wet do 100Ω) lub
żelaznym, zawie−
nie ma takiej homologacji i jego zwiększać rezystan−
rającą
kilkaset
zwojów drutu.
cję PR1 (nawet do
bezpośrednie dołączenie do
Sposoby pokaza−
100kΩ). Przy współ−
sieci
może
nastąpić
jedynie
na
ne na rysunkach 2a
pracy z cewką sprzę−
wyłączną odpowiedzialność
i 2b nie powodują
gającą być może ko−
wejścia w konflikt
dołączającego.
nieczne okaże się
z prawem − są jak
zwiększenie wzmoc−
najbardziej legalne. Natomiast sposoby nienia drugiego stopnia, co można osiągnąć,
pokazane na rysunkach 2d...2e wymaga− zmniejszając wartość R6 do 3,3kΩ.
ją dołączenia się do sieci telefonicznej.
Pracą wzmacniacza steruje tranzystor
Przepisy wymagają, by urządzenia dołą− MOSFET Q1.
czane do sieci miały stosowne zezwole−
W najprostszej wersji ani tranzystor
nie Ministerstwa Łączności − opisywane Q1, ani elementy R10...R14, D1...D7,
proste urządzenie nie było badane w In− C7...C9 nie będą stosowane. Zamiast
stytucie Łączności i nie ma takiej homo− tranzystora Q1 należy wlutować zworę,
logacji.
a zasilanie będzie wyłączane wyłączni−
Do regulacji siły głosu służy w ukła− kiem potencjometru PR1 − tak jak w mo−
dzie potencjometr PR1.
delu pokazanym na fotografii.
Dodatkowe wzmocnienie uzyskuje
się w drugim stopniu wzmacniacza. Po− Możliwości zmian
nieważ tranzystory wyjściowe T1 i T2
Jeśli ktoś chciałby dodać układ automa−
pracują w klasie C, zastosowano dodat−
tycznego wyłączania, może zastosować
kowy rezystor R8, który zmniejsza do za−
tranzystor Q1, dodać elementy R11, R14,
dowalającego poziomu zniekształcenia
C8, C9, D6, D7 i dwuobwodowy przełącznik
skrośne, zawsze występujące w takich
S1 (nie stosować R10!). Po przełączeniu
przypadkach.
przełącznika S1 z górnego położenia w dol−
Rezystor R9 zabezpiecza wyjście
ne, błyśnie na chwilę dioda D7 (zielona), syg−
wzmacniacza w przypadku zwarcia. Je−
nalizująca włączenie. Naładowany do tej po−
go wartość nie jest krytyczna − w przy−
ry kondensator C8 będzie się stopniowo roz−
padku słuchawek użytych w modelu
ładowywał przez R11, tranzystor Q1 będzie
(stare krajowe Sd−106 z Tonsilu o opor−
otwarty i przez ten czas wzmacniacz będzie
ności 2x40Ω, połączone równolegle) ta−
czynny.
ka właśnie wartość okazała się optymal−
Po przełączeniu przełącznika S1 w górne
na. Jeśli miałyby być zastosowane słu−
chawki od walkmana o oporności 2x8Ω, położenie, błyśnie na chwilę czerwona dioda
należy połączyć słuchawki szeregowo, D6, sygnalizująca wyłączenie i kondensator
a nie równolegle. Wystarczy podać syg− C8 naładuje się do pełnego napięcia baterii −
tranzystor Q1 będzie zatkany i układ nie bę−
nał na oba “gorące” przewody słucha−
wek, a przewód wspólny (masę) pozo− dzie pobierał prądu.
W rzadkich przypadkach wykorzysta−
stawić niepodłączoną.
ny
będzie układ automatycznego włącza−
Przy połączeniu w szereg typowych
słuchawek o oporności 2x32Ω można nia z transoptorem OPT. Wtedy obok
zrezygnować z tranzystorów T1 i T2, ze− tranzystora Q1 należy zastosować rezys−
wrzeć R8 i ewentualnie zmienić według tor R10, a nie montować R11. W stanie
potrzeb wartość R9 (od 0Ω....470Ω). Siła spoczynku na linii telefonicznej występo−
wać będzie pełne napięcie baterii centra−
głosu powinna być wystarczająca.
Wzmocnienie stopnia końcowego lowej (45...60V). Niewielki prąd popłynie
z układem U1B i tranzystorami wynosi przez rezystor R13, mostek diodowy,
11 i jest wyznaczone wartością rezysto− R12, D1 i diodę transoptora. Niewielki
rów R7 i R5. W tym obwodzie raczej nie prąd popłynie też przez fototranzystor
należy niczego zmieniać, co najwyżej transoptora i wyłączy tranzystor Q1,
można zamiast “elektrolitu” C4 wluto− zwierając jego źródło (S) i bramkę (G).
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R5: 1kΩ
R14: 1kΩ *
R2: 2,2kΩ
R3: 75kΩ
R4, R7: 100kΩ
R6: 10kΩ
R8: 750Ω
R9: 100Ω
R10, R11: 10MΩ *
R12, R13: 3,3kΩ
PR1: 10kΩ B (lub 22kΩ B)
z wyłącznikiem

Kondensatory
C1, C5: 100µF/10V
C2: 100nF
C3, C4: 10µF/10V
C6: 220µF/16V
C7: 1µF/63V *
C8, C9: 100µF/10V *
Półprzewodniki
D1: dioda Zenera 15V *
D2...D5: 1N4148 *
D6, D7: LED 3mm czerwona
i zielona *
T1: BC548
T2: BC558
U1: TL072

Uwaga! Przy tym sposobie sterowania
układ w pewnych sytuacjach (np. przy pracy
wg rysunków 2c lub 2d) będzie połączony do
obwodów linii i aparatu telefonicznego
w dwóch miejscach. Mogłoby to zakłócić
lub uniemożliwić pracę telefonu (rozgałęźni−
ka). Dla uniknięcia takich problemów wpro−
wadzono dodatkowe oddzielenie galwanicz−
ne przez zastosowanie transoptora OPT.

Montaż i uruchomienie

Rys. 3. Schemat montażowy
Po odebraniu rozmowy, dzięki diodzie
Zenera D1, przestanie płynąć prąd przez
transoptor OPT. Tym samym napięcie na
bramce tranzystora Q1 wzrośnie i tran−
zystor zacznie przewodzić − wzmacniacz
zostanie włączony.

Opisywany układ można zmontować na
płytce drukowanej, pokazanej na rysunku 3
3.
W większości przypadków montowa−
na będzie najprostsza wersja bez auto−
matycznego wyłączania. Wykorzystany
będzie wyłącznik potencjometru PR1.
W modelu i w zestawie AVT−2142 w roli
PR1 występuje potencjometr z wyłączni−
kiem. W niektórych wypadkach wystar−
czy wzmocnienie (głośność w słuchaw−
kach) ustalić na stałe.
Wtedy potencjometr montażowy PR1
lub nawet rezystor należy wlutować wprost
w płytkę − przewidziano na to miejsce.
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OPT: CNY17 *
Q1: BS170 *
Pozostałe
SP1: słuchawki (np. 2x32Ω) *
S1: przełącznik dwupozycyjny
dwuobwodowy *
złączka baterii 9V
pokrętło potencjometru
mikrofon elektretowy
* Elementy oznaczone gwiazdką:
słuchawki SP1, przełącznik S1,
tranzystor Q1, R10, R11, C8, C9,
R14, D6, D7, transoptor OPT, D1,
R12, R13, C7, D2...D5 nie
wchodzą w skład kitu AVT−2142.
W wersji podstawowej nie należy mon−
tować ani tranzystora Q1, ani elementów
R10...R14, D1...D7, C7...C9. W miejscu tran−
zystora Q1 należy wlutować zworę.
Elementy R1, R2 i C1 należy zmontować
tylko w przypadku współpracy z mikrofo−
nem elektretowym.
Słuchawki (najlepiej połączone szere−
gowo) należy dołączyć do punktów H, J.
Układ zmontowany ze sprawnych ele−
mentów nie wymaga uruchomiania, od
razu pracuje poprawnie.
Do wejścia A, B należy dołączyć źród−
ło sygnału, według jednego ze sposo−
bów pokazanych na rysunku 2.
Przy testach może się okazać, że całkowi−
te wzmocnienie jest albo za duże, albo za
małe. Wartość wzmocnienia można zmie−
niać w szerokich granicach zmieniając war−
tość R5 i R7 (ewentualnie PR1).
Piotr Górecki
Komplet podzespołów z płytką jest
dostępny w sieci handlowej AVT
jako „kit szkolny" AVT−2142.
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