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Zg³osi³ siÍ do mnie pe-
wien cz³owiek, majÍtny, ale
nie grzesz¹cy intelektem,
z†propozycj¹ wykonania dla
niego uk³adu elektroniczne-
go na specjalne, wysoko p³at-
ne zamÛwienie. Chodzi³o
o†wykonanie urz¹dzenia,
ktÛre by³oby w†stanie zare-
jestrowaÊ wszystkie rozmo-
wy telefoniczne prowadzone
z†jego domowego telefonu.
Zastosowanie tego uk³adu,
do czego cz³owiek ten przy-
zna³ siÍ bez øenady mia³o
byÊ doúÊ zabawne: pods³u-
chiwanie rozmÛw podejrze-
wanej o†niewiernoúÊ ma³øon-
ki!

Taki pomys³ musia³ byÊ
ukarany. W†opisywanym
przypadku kar¹ by³o ìskaso-
wanieî klienta na astrono-
miczn¹ sumÍ pobran¹ za wy-
konanie uk³adu na dwÛch
tranzystorach i†przekaüniku,
ktÛrego schemat moøemy zo-
baczyÊ na rys. 1.

Nie mam najmniejszego
zamiaru pos¹dzaÊ kogokol-
wiek spoúrÛd CzytelnikÛw
Elektroniki Praktycznej
o†chÍÊ pods³uchiwania pro-
wadzonych przez kogoú roz-
mÛw telefonicznych. Propo-
nowany uk³ad ma jednak in-
ne, ca³kowicie zgodne z†pra-

wem i†etyk¹ zasto-
sowanie: umoøli-
wia on bowiem
automatyczne
nagrywanie na
magnetofon
w ³ a s n y c h
r o z m Û w
w†celu ich
p Û ü n i e j s z e g o
spokojnego przes³u-
chania i†ewentualnego
porobienia notatek i†zapi-
sania ich fragmentÛw.

Przy prowadzeniu intere-
sÛw lub nawet koleøeÒskiej
wymiany doúwiadczeÒ uk³ad
taki moøe oddaÊ nieocenione
us³ugi, poniewaø wszyscy
wiemy, jak k³opotliwe jest
notowanie czegokolwiek pod-
czas trzymania w†rÍce s³u-
chawki telefonicznej.

Ponadto, uk³ad w³¹cza-
j¹cy siÍ juø w†momencie
podniesienia s³uchawki jest
w†stanie zarejestrowaÊ nie
tylko treúÊ rozmowy, ale
takøe numer telefonu, ktÛry
zosta³ wybrany. W†przypad-
ku wybierania numeru
w†kodzie DTMF do jego od-
czytania niezbÍdny bÍdzie
specjalny dekoder (uk³ady
takie opisywane by³y w†na-
szych pismach dla elektro-
nikÛw).

Układ do automatycznego nagrywania
rozmów telefonicznych

Moi Drodzy
Czytelnicy, muszÍ
przyznaÊ siÍ do

pewnego ìprzestÍpstwaî.
OtÛø, obdar³em kiedyú
cz³owieka øywcem ze

skÛry! Z†ca³¹
premedytacj¹, bez

narkozy i†ca³e
szczÍúcie, øe chodzi³o

tylko o†skÛrÍ
ìfinansow¹î.

W†telegraficznym
skrÛcie opowiem Wam

jak to siÍ zaczÍ³o,
a†reszta niech bÍdzie

milczeniem.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3, R4: 10kΩ
Kondensatory
C1, C3: 100µF/16V
C2: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4, D6: 1N4148
lub odpowiednik
D5: dioda Zenera 15V
T2, T1: BC548 lub
odpowiednik
Różne
CON1, CON2, CON3: ARK2
RL1: przekaźnik RM82

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1240.
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Opis dzia³ania uk³adu
Schemat tego urz¹dzenia

pokazano na rys. 1. Do detek-
cji podniesienia s³uchawki te-
lefonicznej wykorzystane zo-
sta³o dobrze znane zjawisko
spadku napiÍcia w†linii tele-
fonicznej wystÍpuj¹ce po jej
obci¹øeniu - zmienia siÍ ono
z†ok. 60V do ok. 10V. Uk³ad
do³¹czony jest do linii telefo-
nicznej za poúrednictwem
mostka prostowniczego zbu-
dowanego z†diod D1..D4. Za-
stosowanie prostownika u³at-
wia korzystanie z†uk³adu,
zwalniaj¹c nas od koniecz-
noúci identyfikacji bieguno-
woúci zasilania linii telefo-
nicznej.

Rys. 1.

Jeøeli napiÍcie w†linii wy-
nosi 60V, to baza tranzystora
T1 zostaje spolaryzowana
i†tranzystor ten przewodzi,
zwieraj¹c do masy bazÍ T2.
Przy spadku napiÍcia w†linii
telefonicznej do poziomu po-
niøej 15V tranzystor T1 prze-
staje przewodziÊ, co powo-
duje w³¹czenie tranzystora T2
i†zasilenie przekaünika RL1.
Przekaünik ten w³¹cza zasila-
nie magnetofonu rejestruj¹ce-
go rozmowy telefoniczne lub
rozpoczyna nagrywanie w†in-
ny, zaleøny od rodzaju urz¹-
dzenia nagrywaj¹cego sposÛb.

Kondensator C1 zabezpie-
cza uk³ad przed w³¹czaniem
siÍ podczas wystÍpowania

w†linii telefonicznej
sygna³u dzwonienia.

Przekaünik RL1 ty-
pu RM82 zosta³ zasto-
sowany w†uk³adz ie
nieco ìna wyros tî ,
umoøliwiaj¹c w³¹cza-
nie i†wy³¹czanie mag-
netofonu zasi lanego
z†sieci 220V. W†przy-
padku uøywania mag-
netofonu zasi lanego
niskim napiÍciem sta-
³ym element ten moøemy
zast¹piÊ mniejszym i†taÒ-
szym przekaünikiem stoso-
wanym w†obwodach nis-
kich napiÍÊ.

Mam nadziejÍ, øe Czy-
telnicy wybacz¹ mi rezyg-

Rys. 2.

nacjÍ z†opisywania monta-
øu tak prostego uk³adu. By-
³oby to jedynie marnowanie
Waszego czasu i†cennego
miejsca w†Elektronice Prak-
tycznej.
Andrzej Gawryluk, AVT


