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PROJEKTY

Centralka telefoniczna (1)
2 linie miejskie, 4 linie 
wewnętrzne, funkcja CLIP

W  EP  6/2009 opublikowaliśmy projekt centrali telefonicznej, 
jednak dla potrzeb wielu Czytelników była ona zbyt rozbudowana. 

Odpowiadając na liczne prośby publikujemy opis łatwej w  budowie, 
niewielkiej centrali telefonicznej umożliwiającej podłączenie 2 linii 

miejskich i  4 linii wewnętrznych. Centrala wspiera funkcję CLIP 
umożliwiając tym samym identyfikację rozmówców.

Rekomendacje: centrala przyda się w  niewielkiej firmie lub domku 
jednorodzinnym.

Dodatkowe materiały 
na CD i FTP

AVT
5262

Głównymi założeniami przy projekto-
waniu centralki były: niski koszt, prosta 
budowa i  wsparcie dla usługi CLIP. Budo-
wa centralki została oparta o  konstrukcję 
„Multipleksera Telefonicznego” opisanego 
w EP 8/2010. Abonent wewnętrzny jest gal-
wanicznie połączony z linią miejską. Dzięki 
temu budowa centrali znacznie uprościła 
się (brak translacji miejskiej) i działa usługa 
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Centralka telefoniczna

AVT-5262 w ofercie AVT:
AVT-5262A – płytka drukowana

Podstawowe informacje:
• Liczba linii miejskich: 2 (tylko DTMF)
• Liczba linii wewnętrznych: 4 (tylko DTMF)
• Złącza linii miejskich i  wewnętrznych: RJ-12 

lub RJ-45
• Liczba dróg rozmównych: 3 w  tym dwie dla 

rozmów zewnętrznych, jedna dla wewnętrznej
• CLIP: FSK (DTMF tak, jeśli nadawany po 

pierwszym dzwonku)
• CLIP wewnętrzny: brak
• Grupy abonentów: tak (tylko pierwszy 

z  grupy otrzymuje CLIP)
• Restrykcje: tak z  podziałem na 16 kategorii
• Bufor rozmów: nie, dane bilingowe 

przesyłane przez RS232C, możliwość taryfikacji 
rozmów za pomocą programu zewnętrznego

• Tryby pracy dzień/noc: nie
• Maksymalne pobory prądu: Vcc: 50 mA, 

±12  V: 200 mA, +24  V: 170  mA, Vring: 
15  mA

• Czas restartu centrali: poniżej 2 sekund
• Dwie płytki 170×140 mm (dostosowane do 

obudowy KM-85)
• Najnowsze kody źródłowe i  wynikowe do 

centrali można znaleźć na http://r-mik.eu/
ct2x4

Dodatkowe materiały na CD i  FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 12089, pass: 776m3t3q

• wzory płytek PCB
• karty katalogowe i  noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w  wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD i  FTP:
(wymienione artykuły są w  całości dostępne na CD)

AVT-5256 Multiplekser telefoniczny (EP 8/2010)
--- Centrala analogowo-cyfrowa (64 
  porty) (EP 6/2009)
AVT-5081 Domowy aparat telefoniczny z kartą 
  chipową (EP 10-11/2002)
AVT-5065 Rejestrator telefoniczny z dekoderem 
  CLIP (EP 6-7/2002)
AVT-5030 Polowa łącznica telefoniczna (EP 
  8-9/2001)
AVT-5005 Cyfrowa centrala alarmowa (EP 
  3-4/2001)
AVT-897 Rejestrator telefoniczny (EP 11-
  12/2000)
AVT-874 Centralka domofonowa (EP 9/2000)
AVT-475 Centrala telefoniczna (EP 10/1998)
AVT-333 Taryfikator rozmów telefonicznych 
  (EP 9/1997)
AVT-251 Odbiornik DTMF – zdalne sterowanie 
  przez telefon (EP 3-4/1997)

CLIP. Wadą takiego rozwiązania jest, że gdy 
do linii miejskiej przypisana jest grupa abo-
nentów, CLIP otrzyma tylko pierwszy z nich. 
Mogą także pojawić się problemy z usługami 
przywoływanymi klawiszem Flash.

W  małej centrali zwykle większość po-
łączeń wychodzących jest realizowana na 
linie miejskie, a  nie pomiędzy abonentami 
wewnętrznymi. Dlatego po podniesieniu słu-
chawki abonent jest łączony z linią miejską. 
Jeśli takie połączenie jest niemożliwe, usły-
szy sygnał akustyczny informujący o  tym 
fakcie oraz będzie miał możliwość wybrania 
numeru wewnętrznego lub uruchomienia 
funkcji. Pomimo połączenia z  linią miejską, 
abonent może wybrać numer wewnętrzny. 
Oprogramowanie centrali rozpozna to, zwol-
ni linię miejską i  połączy z  numerem we-
wnętrznym. Jest to możliwe, ponieważ nu-
mery wewnętrzne rozpoczynają się od znaku 
„#”. Nie został on wybrany przypadkowo. 
Znak ten jest używany w bramkach VoIP do 
poinformowania o zakończeniu wybierania. 
Dzięki temu bramka po odebraniu „#x” nie 
podejmie żadnej akcji i  wygeneruje sygnał 
zajętości. Typowa centrala miejska nie wy-
bierze numeru, ponieważ dla niej znak „#” 
jest informacją o  przywołaniu usług, a  kod 
usługi składa się z kilku cyfr.

Budowa i opis działania
Schemat blokowy centrali umieszczono 

na rysunku 1. W jej skład wchodzą następu-
jące bloki funkcjonalne:

– zasilacz (ZAS),
– cztery liniowe obwody abonenckie 

(FXS),

– dwa obwody linii miejskich (FXO),
– trzy odbiorniki DTMF (DTMF),
– generator sygnału o  częstotliwości 

400 Hz i tonu nieosiagalności (GEN),
– mikrokontroler z  wyświetlaczem LCD 

oraz interfejsami RS232 i USB (CPU),
– układy buforów mocy (BUF).

Zasilacz. Schemat ideowy zasilacza za-
mieszczono na rysunku  2. Ze względu na 
trudności w  zakupie wielonapięciowego 
transformatora nadającego się do użycia 
w  centrali, zastosowano dwa typowe, ła-
twodostępne transformatory. Jeden (TR2 
typu TS6/41) służy do uzyskania napięcia 
linii i napięcia dzwonienia, natomiast dru-
gi (TR1 typu TS 8/28) do zasilania układów 
cyfrowych, wzmacniaczy operacyjnych 
i  przekaźników. Sposób konstrukcji zasi-
lacza umożliwia również użycie transfor-
matorów innego typu. Ich wyprowadzenia 
podłącza się z  do łącz J1, J2, J7 i  J8. Przy 
zasilaniu napięciem niesymetrycznym 
(transformator bez wyprowadzonego środka 
uzwojenia) zasilanie należy podać na pin 1 
i zwarte ze sobą piny 2 i 3 złącza J2. Wów-
czas nie montujemy mostka M2, a napięcie 
zasilające jest prostowane przez diody D8 
i D9. Jeśli transformator ma wyprowadzony 
środek uzwojenia, nie montujemy diod D8 
i D9, a napięcie jest prostowane przez mo-
stek M2. Środek uzwojenia podłączamy do 
pinu 1, a wyprowadzenia skrajnie do pinów 
2 i 3 złącza J2.

Stabilizatory U2...U4 pracują w  typo-
wym układzie aplikacyjnym. Zależnie od 
napięcia wymaganego dla części cyfrowej 
należy wlutować jeden ze stabilizatorów 

U2a (3,3 V) lub U2b (5 V). Ze względu na to, 
że nie są produkowane stabilizatory napię-
cia ujemnego o wartości 24 V, zastosowano 
stabilizator napięcia dodatniego włączony 
w  nietypowy sposób. Należy zauważyć, że 
jedno z  wyprowadzeń uzwojenia napięcia 
dzwonienia jest dołączone do napięcia linii 
–VL. Diody świecące sygnalizują występo-
wanie poszczególnych napięć.

R E K L A M A

Rysunek 1. Schemat blokowy centrali




