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Aparat telefoniczny wrzutowy z zaliczeniem strefowo-czasowym

Przedmiotem wynalazku jest aparat telefoniczny
wrzutowy z zaliczeniem strefowo-czasowym skła¬
dający się z aparatu wrzutowego przeznaczonego clo

aparat

instalowania w urzędach pocztowych, instytucjach,

trzeba doprowadzać oddzielne zasilanie lub zrezyg¬

rozmównicach publicznych i kabinach telefonicz¬
nych oraz elektronicznej przystawki montowanej

nować z centralnego wyłączania oświetlenia. Apa¬

w centrali

telefonicznej,

lowaniu

przewodowym. Aparat wrzutowy nie wymaga do¬

syłania

impulsów

monetowych.

Urządzenie

instalowany w

miejscach,

gdzie

aparatu

w oświetlonej

kabinie

ulicznej

rat musi mieć specjalne zabezpieczenie BHP zwią¬
zane z doprowadzeniem zasilania 220 V.
Celem wynalazku jest opracowanie aparatu wrzu¬

połączonych torem dwu¬

datkowego źródła zasilania i posiada jeden wlot na
trzy rodzaje monet oraz elektroniczny sposób wy¬

musi być

dostępne jest zasilanie sieciowe 220 V, przy insta¬

towego, bez dodatkowego zasilania, łączonego z cen¬
10

prze¬

tralą automatyczną torem dwuprzewodowym, za¬
bezpieczonego przed uszkodzeniami mechanicznymi.

znaczone jest do prowadzenia rozmów telefonicz¬

Cel został osiągnięty przez zaprojektowanie we¬

nych z miejsc publicznie dostępnych w obrębie au¬

dług wynalazku, układu rozdziału i badania monet,

tomatycznej sieci krajowej i międzynarodowej.
Znane są aparaty wrzutowe zasilane z sieci skła¬

dające się z aparatu oraz układu przekazywania
impulsów licznikowych znajdującego się w centrali.
Znane aparaty posiadają trzy oddzielne wloty dla
trzech rodzajów monet i specjalną tarczę numero¬
wą. Rozmowy realizowane są z przedpłatą, a inka¬
sowanie następuje w miarę upływu
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wionych

20

czasu rozmo¬

wy. Impulsy zaliczeniowe przesyłane przez układ
przekazywania impulsów licznikowych do aparatu
wrzutowego, uruchamiają układy do inkasowania
monet. Inkasowanie następuje w kolejności warto¬

który jest złożony z trzech regulowanych kanałów
poziomych o dwóch prostokątnych okienkach usta¬

25

pierwsze

na

wymiar

wysokości

około

0,2 mm większy od średnicy monety kierowanej do
kanału niższego i drugie na wysokość około 0,2 mm
mniejszą od średnicy monety kierowanej do impulsatora oraz posiada układ mostkowy z pojemno¬
ściowymi czujnikami monetowymi wykonanymi w
postaci przeciętych krążków folii na dwóch płyt¬
kach drukowanych nałożonych i połączonych elek¬
trycznie, sprzęgający tranzystorowy generator wy¬
sokiej częstotliwości z tranzystorowym wzmacnia¬

ści monet, przy czym wartość zainkasowanej mo¬

czem.

nety przeliczana jest na jednostki taryfowe. Inka¬
sowanie następnej następuje po zlikwidowaniu nad¬
płaty.

Powyższe rozwiązanie umożliwia przekazywanie
impulsów monetowych z aparatu na drodze elektro¬
nicznej bez dodatkowego źródła zasilania. Moneta

Znane aparaty wrzutowe mają następujące wady:
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prawidłowa przelatuje przez impulsator prosto do

80483
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kasety. Układ mechaniczny sprowadza się do ukła¬
du rozdziału i badania monet. Do aparatu nie prze¬
syła się impulsów licznikowych tak jak w znanych
aparatach, nie ma więc zakłóceń rozmowy oraz me¬

fig. 4 i trzech pojemności wyrównawczych 17. Na
wejściu dwustopniowego wzmacniacza tranzystoro¬
wego 18 pojawia się w impulsie napięcie z genera¬
tora wysokiej częstotliwości 19. Po wyprostowaniu
przez diodę 20 prąd stały przepływa przez opornik

chanizmów rozróżniania, przeliczania i kolejnego

5

inkasowania monet. Zastosowany jeden wlot na
trzy rodzaje monet jest udogodnieniem dla klien¬
tów. Zastosowany mikrofon dynamiczny

21 zmieniając polaryzację tranzystora 22. Prąd sta¬
ły z centrali telefonicznej przepływa przez zacisk
L2, diodę 23, opornik wyrównawczy 24, tranzystor

poprawia

jakość porozumienia. Skonstruowany na tej zasa¬

dzie aparat jest łatwy w obsłudze i konserwacji.
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Brak źródła zasilania w aparacie ułatwia wybór

dławik 27, sprężyny tarczy 28, zacisk LI. Na zaci¬
skach kondensatora 30 powstaje napięcie stabilizo¬
wane 8 V, które zasila generator 19, wzmacniacz

miejsca instalowania. Łącze abonenckie jest dwu¬
przewodowe.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1

impulsów 18 i dwustopniowy wzmacniacz tranzy¬
15

przedstawia układ rozdziału i badania monet, fig. 2

impulsator w przekroju, fig. 3 czujnik w przekro¬
ju, fig. 4 schemat elektryczny aparatu wrzutowego,
fig. 5 schemat blokowy przystawki centralowej.

Aparat telefoniczny wrzutowy z zaliczeniem stre-

22, diodę Zenera 25 i częściowo przez obwody zasi¬
lania generatora 19 wzmacniaczy 18 i 31, diodę 26,

storowy mikrofonowy 31.
Po podniesieniu mikrotelefonu zamknięcie obwo¬
du dla prądu stałego umożliwia abonentowi aparatu
wybieranie
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pożądanego abonenta. Ponieważ

prąd

stały omija elektromagnes 32, nie ma możliwości
wprowadzenia monety do impulsatora. Po zgłosze¬
niu abonenta pożądanego następuje . odwrócenie

fowo-czasowym składa się z aparatu telefonicznego
wrzutowego i przystawki centralowej połączonych
biegunowości zasilania na zaciskach LI, L2 i zmiałączem dwuprzewodowym. Główny zespół mecha$na obwodu prądu stałego. Zmiana ta polega na
niczno-elektroniczny aparatu zawierający układ j
przepływie prądu zamiast przez diody 23, 26 i re¬
rozdziału i badania monet, impulsator i elektromag- 25 zystor 24, przez diody 33, 34 i elektromagnes 32.
nes sterujący jest zbudowany na otwieranym i wyj¬
Po zadziałaniu elektromagnesu 32 aparat jest przy¬
mowanym chassis 1. Połączenie telefoniczne zarów¬
gotowany do przyjmowania monet.
no w rozmowie lokalnej jak i zamiejscowej uzy¬
Impulsy powstające po wrzuceniu monet powo¬
skuje się w kolejności czynności: podniesienie mi¬
dują zmniejszenie prądu w łączu do przystawki
krotelefonu, wybranie numeru po zgłoszeniu się 30 przycentralowej. Zmiana prądu jest odbierana
centrali i wrzuceniu monety na wezwanie. Wrzu¬
przez tranzystorowy odbiornik impulsów moneto¬
cona do wlotu jedna z trzech określonych rodzajów
wych 32 pokazany na fig. 5 i zamieniana na impuls
monet, np. 2 zł, zostaje skierowana do pierwszego
prostokątny wprowadzany do rewersyjnego licznika
kanału poziomego 2, Po sprawdzeniu właściwości
monet i impulsów taryfowych 33. Licznik rejestruje
magnetycznych przez magnes 3 toczy się w kierun- 35 w kodzie binarnym wpłatę abonenta przeliczoną na
ku okienka pierwszego 4. Wymiar średnicy monety
jednostki monetowe. Po zarejestrowaniu pierwszej
2 zł jest mniejszy od wysokości okienka ustawionej
wpłaty licznik podaje sygnał do układu sterowania
listewką 5, moneta spada do kanału drugiego 6.
34, który łączy rozdzielone dotychczas obwody roz¬
Okienko pierwsze 7 i drugie 8 drugiego kanału po¬
mowne abonentów. Przychodzące z translacji im¬
ziomego posiadają mniejszą wysokość od średnicy 40 pulsy licznikowe po podzieleniu przez dwa w prze¬
monety 2 zł. Moneta toczy się wzdłuż kanału pozio¬
liczniku impulsów licznikowych 35 są odejmowane
mego drugiego i po zbadaniu wymiaru średnicy,
od stanu zarejestrowanych impulsów monetowych.
a następnie grubości wpada do osłony zbiorczej 9,
Stan zerowy licznika 33 jest sygnalizowany za
która kieruje monetę do impulsatora. Gdyby mo¬
pośrednictwem układu sterowania 34 do aparatu
neta posiadała wymiar średnicy około 0,3 mm 45 wrzutowego. Brak wpłaty w określonym czasie po¬
mniejszy od nominalnego, to z okienka drugiego
woduje rozłączenie połączenia. Maksymalna pojem¬
zostałaby skierowana do okienka zwrotu monet 10.

ność licznika 33 wynosi 21 impulsów monetowych.

Moneta 2 zł dostaje się do impulsatora elektronicz¬
nego otworem 11 pokazanym na fig. 2, przelatuje
pomiędzy dwoma czujnikami 12 i wpada do kasety
monetowej. Czujniki monetowe 12 mają postać
przeciętych krążków z folii miedzianej będących
pozostałością po procesie trawienia dwóch płytek
z tekstolitu szklanego 13 pokrytych folią miedzia¬
ną. Płytki są przełożone prowadnicami izolacyjny-

Każde przekroczenie pozycji 16 powoduje uniemoż¬
liwienie przyjęcia dalszych opłat.
W przypadku realizacji połączeń przewidzianych
jako bezpłatne, przelicznik impulsów licznikowych
35 nie uzyskuje impulsu, wobec czego zestawiony
obwód rozmowny nie zostaje rozdzielony, brak jest
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również sygnału do wrzucenia monety i rozmowa

55

może być realizowana.

mi 14 grubości około trzech milimetrów i tworzą
kanał dla przelotu monety. Krążki nałożonych pły¬
tek są łączone ze sobą elektrycznie odcinkami prze¬
wodów 15. Moneta przelatująca przez czujnik two¬

rzy z okładzinami 12 dwa połączone ze sobą szeregowo kondensatory, co w stosunku do pierwotnej
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pojemności samych okładzin, daje skuteczne zwięk¬
szenie pojemności. Powoduje to rozstrojenie będą¬

fowo-czasowym, znamienny tym, że posiada układ
rozdziału i badania monet złożony z trzech regu¬
lowanych kanałów poziomych (2) o dwóch prosto¬

cego w równowadze układu mostkowego złożonego

kątnych okienkach (7, 8) ustawianych pierwsze (7)

z pięciu pojemności czujników 16 pokazanych na 65

na wymiar wysokości około 0,2 mm większy od

80483
6

średnicy monety kierowanej do kanału niższego
i drugie (8) na wysokość około 0,2 mm mniejszą od
średnicy monety kierowanej do impulsatora oraz
posiada układ mostkowy z pojemnościowymi czuj¬

drukowanych (13) nałożonych i połączonych elek¬
trycznie, sprzęgający tranzystorowy generator wy¬

nikami monetowymi (16) wykonanymi w postaci

niaczem (18).

Fig. 1.

przeciętych krążków folii (12) na dwóch płytkach

sokiej częstotliwości (19) z tranzystorowym wzmac¬
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Fig. 3
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