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Nikomu z†pewnoúci¹ nie
przyjdzie do g³owy, øe taki
ma³y nadajniczek moøna do-
³¹czyÊ do linii telefonicznej
w†dowolnym jej miejscu i†re-
jestrowaÊ wszystkie rozmowy
prowadzone w†jakiejú insty-
tucji lub urzÍdzie. Wyposa-
øony w†zasilanie akumulato-
rowe, do³adowywane okreso-
wo z†linii telefonicznej, taki
uk³ad dzia³a³by praktycznie
wiecznie i†by³by bardzo trud-
ny do wykrycia. S¹dzÍ nato-
miast, øe znajdziecie dla pro-
ponowanego uk³adu wiele go-
dziwych zastosowaÒ lub po-
traktujecie go jedynie jako
ciekawostkÍ, z†ktÛr¹ moøna
siÍ zapoznaÊ, ale niekoniecz-

nie naleøy go uøywaÊ.
Od tego s¹ specjalne s³uøby.

Proponowany uk³ad jest
banalnie prosty i†wykonaÊ go
moøna dos³ownie w†kilka mi-
nut. Niemniej jego zasiÍg jest
zupe³nie wystarczaj¹cy dla
wiÍkszoúci zastosowaÒ, a†ja-
koúÊ transmitowanego sygna-
³u takøe nie jest najgorsza.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny uk³a-

du pods³uchowego pokazano
na rys. 1. Nadajnik radiowy
zrealizowano z†wykorzysta-
niem dwÛch tranzystorÛw w.
cz. typu BF199. CzÍstotliwoúÊ
generatora fali noúnej z†tran-

Radiowy podsłuch linii telefonicznej
Pods³uchiwanie
czyichú rozmÛw

telefonicznych jest nie
tylko nieetyczne, jest

takøe sprzeczne
z†obowi¹zuj¹cym

prawem i†moøe byÊ
úcigane jako

przestÍpstwo. Dlatego teø
mam absolutn¹ pewnoúÊ,
øe nikt z†CzytelnikÛw

nie bÍdzie np. podpina³
siÍ pod liniÍ telefoniczn¹

s¹siadÛw i†nie uøyje
opracowanego przeze
mnie uk³adu do ich

pods³uchiwania.
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zystorem T1 jest okreúlona in-
dukcyjnoúci¹ cewki L2, po-
jemnoúci¹ kondensatora stro-
jeniowego C3 oraz szeregowo
po³¹czonymi pojemnoúciami
C7 i†D5. NapiÍcie na diodzie
pojemnoúciowej D5 zmienia
siÍ w†takt sygna³u akustycz-
nego przekazywanego z†linii
telefonicznej, a†tym samym
zmienia siÍ pojemnoúÊ tej dio-
dy moduluj¹c czÍstotliwoúÊ
fali noúnej. Tranzystor T1
wzmacnia sygna³ wyjúciowy,
a†jednoczeúnie odseparowuje
antenÍ od strojonego obwodu
generatora noúnej.

Waøn¹ rolÍ w†uk³adzie
spe³nia system zasilania, zbu-
dowany z†wykorzystaniem
tranzystorÛw T3, T4 i†T5. Je-
go zadaniem jest w³¹czanie
zasilania tylko w†momentach,
kiedy na nadzorowanej linii
prowadzona jest rozmowa te-
lefoniczna. Wykorzystujemy
tu znane zjawisko polegaj¹ce
na spadku napiÍcia w†linii te-
lefonicznej po podniesieniu
s³uchawki. NapiÍcie to naj-
czÍúciej wynosi ok. 60V,
a†podczas prowadzenia roz-

mowy spada do ok. 12..5V.
Jeøeli napiÍcie w†linii telefo-
nicznej jest wyøsze niø 15V,
to baza tranzystora T5 jest
spolaryzowana za poúrednic-
twem rezystora R8 i†diody
Zenera D6. W†konsekwencji
tranzystory T4 i†T3 pozostaj¹
zatkane i†uk³ad nie jest zasi-
lany. Po podniesieniu s³u-
chawki, kiedy napiÍcie w†li-
nii telefonicznej ulegnie ob-
niøeniu, tranzystor T5 prze-
staje przewodziÊ i†uk³ad na-
dajnika radiowego zostaje za-
silony poprzez tranzystor T3.

Uk³ad moøe byÊ zasilany
z†baterii 9V lub (lepiej) z†aku-
mulatorka o†identycznych wy-
miarach i†napiÍciu 7,2V. Zasto-
sowanie akumulatora umoøli-
wia jego do³adowywanie z†linii
telefonicznej za poúrednictwem
rezystora R5. WartoúÊ tego re-
zystora zasta³a dobrana tak, øe
nie stanowi on dla linii telefo-
nicznej istotnego obci¹øenia,
a†pr¹d do³adowywania wynosi
(przy napiÍciu w†linii 60V) ok.
1 mA. Jeøeli rozmowy na nad-
zorowanej linii nie bÍd¹ trwa³y
d³uøej niø kilka godzin na dobÍ,

to nasz uk³ad po-
winien dzia³aÊ
praktycznie aø do
momentu zuøycia
siÍ akumulatora,
co nie powinno
nast¹piÊ wczeúniej
niø po kilku la-
tach.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R6: 30Ω
R2, R4: 33kΩ
R3: 100Ω
R5: (*)
R7, R8, R10, R11, R12:
100kΩ
R9: 12kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2, C3: 100nF
C4: 33pF
C5: 5pF
C6: 47nF
C7: 10nF
C8: 560pF
C9, C10: 12pF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4148 lub
odpowiednik
D5: BB105
D6: dioda Zenera 15V
T2, T1: BF199 lub
odpowiednik
T3: BC557 lub odpowiednik
T4, T5: BC548 lub
odpowiednik
Różne
L1, L2, L: wg opisu
w tekście

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1243.

Rys. 1.

Rys. 2.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowane-
go. Montaø wykonujemy
w†typowy sposÛb, rozpoczy-
naj¹c od wlutowania w†p³yt-
kÍ rezystorÛw, a†koÒcz¹c na
wykonaniu dwÛch cewek.
Obydwie cewki wykonujemy
jako powietrzne, nawijaj¹c je
drutem izolowanym emali¹
lub cienk¹ srebrzank¹ na
wzorcu o†úrednicy ok. 4mm.
Cewka L1 powinna mieÊ ok.
20 zwojÛw, a†cewka L2 10
zwojÛw.

Uk³ad zmontowany ze
sprawnych elementÛw po-
winien dzia³aÊ od razu po-
prawnie, a†jedyn¹ czynnoú-
ci¹ regulacyjn¹ bÍdzie do-
strojenie nadajnika, za po-
moc¹ trymera C4, do
ìwolnego miejscaî pomiÍ-
dzy stacjami nadaj¹cymi na
zakresie UKF. Gdyby stroje-
nie nie dawa³o poø¹danego
rezultatu, to moøna ekspe-
rymentowaÊ z†doborem
liczby zwojÛw cewki L2 lub
zmieniÊ jej d³ugoúÊ przez
úciskanie lub rozci¹ganie
uzwojenia. Nadajnik naleøy
wyposaøyÊ w†antenÍ, ktÛr¹
moøe byÊ odcinek przewo-
du o†d³ugoúci kilkunastu
centymetrÛw.
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