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Na rys. 1 przedstawiono
schemat elektryczny urz¹dze-
nia. Jego konstrukcjÍ moøna
podzieliÊ na trzy bloki funk-
cjonalne: blok linii, blok za-
silania i†generator sygna³u
akustycznego.

Blok linii z†blokiem zasi-
lania umoøliwia bezpoúred-

nie pod³¹czenie urz¹dzenia
do linii telefonicznej oraz za-
silanie generatora. Generator
zbudowano na timerze NE555
pracuj¹cym w†trybie astabil-
nym. Jest on ürÛd³em zak³Û-
caj¹cego sygna³u akustyczne-
go.

Po pod³¹czeniu urz¹dze-
nia do linii telefonicznej bÍ-
d¹cej w†stanie spoczynku
(napiÍcie 48...60 V), dioda
Zenera D1 zaczyna przewo-
dziÊ wprowadzaj¹c tranzystor

T1 w†stan prze-
wodzenia, co
powoduje za-
b l o k o w a n i e
tranzystora T2
i†odciÍcie zasi-
lania generato-
ra. Po obniøeniu
siÍ napiÍcia na

linii telefonicznej poniøej na-
piÍcia Zenera diody D1, dio-
da ta przestaje przewodziÊ,
a†kondensator C1 przez chwi-
lÍ podtrzymuje przewodzenie
T1. Odblokowany tranzystor
T2  w³¹cza zasilanie genera-
tora US1, ktÛry zaczyna wy-
sy³aÊ w†liniÍ akustyczny syg-
na³ zak³Ûcaj¹cy. Dodatkowo
do wyjúcia generatora moøe-
my do³¹czyÊ s³uchawkÍ, ktÛ-
ra umoøliwia monitorowanie
linii telefonicznej.

Uk³ad zmontowano na
jednostronnej p³ytce druko-
wanej, na ktÛrej umieszczono
wszystkie elementy uk³adu.
Schemat montaøowy przed-
stawiono na rys. 2. Urucho-
mienie uk³adu ogranicza siÍ
praktycznie do sprawdzenia
poprawnoúci montaøu i†pod-
³¹czenia linii telefonicznej.

Prezentowane urz¹dzenie
moøe byÊ z†powodzeniem
wykonany przez kaødego po-
cz¹tkuj¹cego elektronika
amatora.
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Zabezpieczenie linii telefonicznej
W†artykule

przedstawiono prosty
w†wykonaniu, lecz

skuteczny uk³ad mog¹cy
byÊ jednoczeúnie

ìobroÒc¹î uøytkownika
telefonu stacjonarnego

i†ìdrÍczycielemî
potencjalnych piratÛw

telefonicznych.
Podstawowym

przeznaczeniem
urz¹dzenia jest

zabezpieczenie linii
telefonicznej przed

piratami.
Rekomendacje:

urz¹dzenie przydatne
tym uøytkownikom

telefonÛw, ktÛrzy chc¹
zapewniÊ

bezpieczeÒstwo swoim
rachunkom...

Rys. 1

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R4: 47kΩ
R2: 100kΩ
R3: 100Ω
R5: 10kΩ
Kondensatory
C1: 10µF/63V
C2, C3: 100nF
C4: 47nF
Półprzewodniki
D1: C15V
D2: C4V7
M1: 1,5A/100V
T1: MSPA42
T2: MSPA44
US1: NE555
Różne
Złącze śrubowe ARK

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1368.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
lipiec03.htm oraz na p³ycie
CD-EP7/2003 w katalogu PCB.




