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Rejestrator telefoniczny,
część 2
kit AVT−897

Po³¹czenia telefoniczne
wychodz¹ce
W†stanie spoczynku na wy-

úwietlaczu wyúwietlana jest ak-
tualna data i†czas. Podniesienie
s³uchawki spowoduje pojawienie
siÍ napisu: ìNr:î z†migaj¹cym
kursorem. Podczas wybierania
numeru na wyúwietlaczu bÍd¹
pojawiaÊ siÍ wybierane cyfry.
Gdy dojdzie do po³¹czenia (wy-
kryte zostanie kryterium rozmo-
wy), na wyúwietlaczu bÍdzie wy-
úwietlany aktualny stan licznika
na przemian z†wybranym kierun-
kiem (miejscowoúci¹) i†taryf¹,
wed³ug ktÛrej jest prowadzone
zaliczanie. Po od³oøeniu s³u-
chawki pojawi siÍ napis: ìKo-
niec rozmowyî. Jeúli pamiÍÊ re-
jestratora bÍdzie siÍ koÒczy³a, to
pojawi siÍ komunikat: ìZosta³o
10% bufî. Jest to sygna³, øe
zarejestrowane rozmowy naleøy
wydrukowaÊ lub ìúci¹gn¹Êî do
komputera i†skasowaÊ pamiÍÊ re-
jestratora. Gdy po od³oøeniu s³u-
chawki ujrzymy napis: ìBufor
pe³nyî, to oznacza, øe rejestrator
nie zarejestrowa³ tej rozmowy
i†koniecznie jest wyzerowanie
pamiÍci rejestratora. Jak widaÊ,
podczas wykonywania rozmÛw
telefonicznych nie musimy nic

robiÊ. Zalet¹ rejestratora jest
jednak to, øe widzimy na bie-
ø¹co, ile nas kosztuje rozmowa.

Obs³uga rejestratora
z†poziomu pod³¹czonego
telefonu
Po zwarciu prze³¹cznika P1, na

wyúwietlaczu pojawi siÍ napis:
ì*Programowanie*î. Rozwarcie
prze³¹cznika spowoduje przejúcie
do trybu wyúwietlania czasu. Jeúli
jednak podniesiemy s³uchawkÍ,
ujrzymy cyklicznie zmieniaj¹ce siÍ
napisy:
ì11-Ostatnia rozmî
ì12-Liczba rozmÛwî
ì17-Druk rozmÛwî
ì10-Kasuj rozmowyî
ì37-Druk taryfî
ì47-Druk prefiksî
ì77-Druk konfigî
ì91-Ustaw cenÍî
ì92-Ustaw czasî
ì93-SposÛb zaliczî
Jeúli od³oøymy s³uchawkÍ po-

jawi siÍ napis: ì** Wy³¹cz PROG
*î. Po wy³¹czeniu prze³¹cznika
rejestrator przejdzie do trybu wy-
úwietlania czasu. Jeúli jednak pod-
nieúlibyúmy s³uchawkÍ, znÛw cyk-
licznie bÍd¹ pojawiaÊ siÍ powyø-
sze napisy. S³uchawkÍ moøemy
od³oøyÊ w†dowolnym momencie

W†drugiej czÍúci artyku³u
przedstawiamy opis obs³ugi

rejestratora telefonicznego oraz
sposÛb programowania jego

nastaw.
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programowania (gdy na przyk³ad
pomylimy siÍ). Zostanie wtedy
pominiÍta wykonywana funkcja
i†jej efekty. Wybranie odpowied-
nich liczb w†trakcie wyúwietlania
cyklicznie zmieniaj¹cych siÍ na-
pisÛw spowoduje wejúcie do od-
powiedniej opcji. Wybranie odpo-
wiedniej liczby spowoduje:
- ì11î wyúwietlenie stanu liczni-
ka ostatniej rozmowy,

- ì12î wyúwietlenie stanu liczni-
ka z†wszystkich zarejestrowa-
nych rozmÛw,

- ì17î drukowanie na drukarce
zarejestrowanych rozmÛw, po
czym pojawienie siÍ napisu:
ìKasowaÊ <0/1>î (wybranie ì1î
skasuje rozmowy z†rejestratora,
a ì0î nie skasuje rozmÛw),

- ì10î wyúwietlenie komunikatu
ìKasowaÊ <0/1>î (wybranie ì1î
skasuje rozmowy z†rejestratora,
a ì0î wyjúcie z†procedury bez
kasowania),

- ì37î drukowanie tablicy taryf,
- ì47î drukowanie tablicy prefik-
sÛw,

- ì77î drukowanie konfiguracji re-
jestratora (sposÛb zaliczania, ce-
nÍ impulsu),

- ì91î ustawianie ceny impulsu
(po wybraniu tej opcji pojawi
siÍ napis: ìCena ??,??z³î - wpi-
sujemy cztery cyfry odpowiada-
j¹ce cenie w†z³otych i†groszach,
na przyk³ad: wybranie cyfr 0033
ustawi cenÍ jednego impulsu na
33gr, tj. 00,33z³),

- ì92î ustawianie czasu i†daty (po
wybraniu tej opcji pojawi siÍ
napis: ìRRRR MM/DDî - wpi-
sujemy szeúÊ cyfr daty; na przy-
k³ad: wybranie 20000519 spo-
woduje ustawienie daty: 2000
rok 19 maj; po wpisaniu daty
pojawi siÍ napis: ìgg:mmî -
wpisujemy cztery cyfry odpo-
wiadaj¹ce godzinie; na przy-
k³ad: wpisanie 0923 ustawi go-
dzinÍ 9:23),

- ì93î ustawianie sposobu zali-
czania (po wybraniu tej opcji
pojawi siÍ napis: ìzaliczanie ??î
- wpisujemy dwie cyfry ktÛrych
znaczenie jest nastÍpuj¹ce:
00 - zaliczanie po zmianie po-
laryzacji na podstawie tablicy
taryf i†prefiksÛw,

01 - zaliczanie na podstawie
impulsÛw taryfikacyjnych
16kHz,

02 i†wiÍcej - zaliczanie po cza-
sie xx sekund),

Zaliczanie po zmianie
polaryzacji
Kryterium rozmowy jest zmia-

na biegunowoúci linii telefonicz-
nej, ktÛra nastÍpuje po zg³oszeniu
siÍ abonenta wywo³ywanego. Ana-
lizowana jest tablica prefiksÛw na
podstawie ktÛrej ustalana jest ta-
ryfa, nastÍpnie analizowana jest
tablica taryf. Na podstawie pory
dnia ustalany jest okres zalicza-
nia. Jest to stosunkowo dok³adny
sposÛb taryfikacji. Przy dobrym
ustawieniu tablicy taryf i†prefik-
sÛw oraz czasu, b³¹d nie przekra-
cza 1%.
Zaliczanie 16kHz: kryterium

rozpoczÍcia rozmowy jest pierw-
szy impuls 16kHz, ktÛry ustawia
licznik w†stan 0001. Kaødy kolej-
ny impuls zwiÍksza stan licznika.
Przy tym sposobie zaliczania tab-
lica taryf jest nieistotna, a z†tab-
licy prefiksÛw jest brany tylko
numer taryfy i†nazwa miejscowoú-
ci. Jest to najdok³adniejszy sposÛb
taryfikacji (tak dok³adny jak wy-
druk bilingu).

Zaliczanie po czasie
Uøywany w†centralach, ktÛre

nie generuj¹ impulsÛw 16kHz, ani
nie zamieniaj¹ polaryzacji na linii
telefonicznej. Zaliczanie impul-
sÛw rozpocznie siÍ po ustawio-
nym czasie, bez wzglÍdu na to
czy po³¹czenie mia³o miejsce czy
nie. Tak jak przy zaliczaniu po
zamianie polaryzacji, pod uwagÍ
jest brana tablica prefiksÛw i†ta-
ryf. Jest to najmniej dok³adny
sposÛb taryfikacji.

Interpretacja wydrukÛw
Przyk³ad wydruku zawartoúci

rejestratora znajduje siÍ na list. 1.
W†pierwszej kolumnie znajduje siÍ
nr rekordu (nr kolejny rozmowy),
w†drugiej i†trzeciej data i†godzina
rozpoczÍcia rozmowy, w†czwartej
wybrany numer, w†pi¹tej nazwa
miejscowoúci/kraju, w†szÛstej czas
trwania rozmowy w†formacie
GG:MM:SS (godziny/minuty/se-
kundy), w†siÛdmej liczba zaliczo-
nych impulsÛw, w†Ûsmej koszt
rozmowy. Na koÒcu wydruku
znajduje siÍ podsumowanie stanu
licznika i†kosztu wszystkich roz-
mÛw.

Przyk³ad wydruku tablicy ta-
ryf:
Wydruk dnia: 2000-05-19 21:15

Tablica Taryf:

  Nr Godz Dni powsz Dni świąt

---------------

; t00 00   A00.00    A00.00

; t01 00   B00.00    B00.00

; t02 08   180.00    360.00

; t02 22   360.00    360.00

; t03 00   060.00    060.00

; t04 08   033.70    045.00

; t04 18   045.00    045.00

; t04 22   067.00    067.00

; t05 08   025.30    033.70

; t05 18   033.70    033.70

; t05 22   050.60    050.60

Koniec wydruku

Pierwsza kolumna okreúla ta-
ryfÍ, druga godzinÍ od ktÛrej
obowi¹zuje okres zaliczania. Wpi-
sanie 00 oznacza, øe dany okres
zaliczania obowi¹zuje ca³y dzieÒ.

Rys. 4. Schemat układu zastępującego FX631.
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Trzecia kolumna okreúla okres
zaliczania w†dni wolne w†sekun-
dach i†setnych sekundy, czwarta
okres zaliczania w†dni wolne
i†úwiÍta. Jeúli w†okresie zaliczania
wystÍpuje litera, to oznacza ona:
A - po³¹czenie bezp³atne,
B - zaliczanie jednokrotne (jeden
impuls bez wzglÍdu na czas
trwania po³¹czenia).

Przyk³ad wydruku tablicy pre-
fiksÛw:

Wydruk dnia: 2000-05-19 21:15

Tablica Prefiksów:

  Nr     Tr Opis

---------

; p______ 02 Lokalna

; p99____ 00 Alarmowy

; p0800__ 00 Infolinia

; p022___ 05 Warszawa

; p00492_ 11 Niemcy

; p00371_ 12 Łotwa

; p00372_ 12 Estonia

; p00392_ 12 Włochy

; p00708_ 12 Rosja

; p00342_ 13 Hiszpania

Koniec wydruku

Pierwsza kolumna zawiera nu-
mer kierunkowy (tzw. prefiks),
druga taryfÍ, trzecia s³owny opis
o†d³ugoúci 12 znakÛw. Opis jest
wyúwietlany na wyúwietlaczu LCD
w†trakcie rozmowy i†drukowany
na wydrukach. Jeúli zadeklaruje-
my dwa prefiksy z†czÍúci zgodne,
na przyk³ad: Prefiks=0034 i†Pre-
fiks=003, to po wybraniu 003456
rozmowa zostanie zakwalifikowa-
na z prefiksem d³uøszym. Istnieje
teø prefiks pusty oznaczaj¹cy roz-
mowÍ miejscow¹. Fabryczna za-
wartoúÊ tablicy prefiksÛw obejmu-
je taryfikacje na PolskÍ, czÍúÊ

krajÛw europejskich, po³¹czenia
audiotele i†komÛrkowe. Uøytkow-
nik musi zmieniÊ taryfy w†prefik-
sach odpowiadaj¹cych miejsco-
woúciom oddalonym do 100km.
Jeúli nie zaleøy nam na wy-

úwietlaniu nazw miejscowoúci,
moøemy uproúciÊ tablicÍ prefik-
sÛw:

Tablica Prefiksów:

  Nr     Tr Opis

---------

; p______ 02 Lokalna

; p99____ 00 Alarmowy

; p080___ 00 Infolinia

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0_____ 05 M/M

; p060___ 09 GSM

; p090___ 09 Centertel

; p050___ 09 Idea

; p0700__ 16 Audiotekst

; p00____ 16 Zagranica

Jak widaÊ w†tablicy, wystarczy
wpisaÊ tylko prefiksy dla taryfy
04. Wyjaúnienie dlaczego tak moøe
byÊ jest proste. Jeúli wybierzemy
numer, ktÛry nie pasuje do wzor-
ca, to oznacza po³¹czenie miejs-
cowe. Gdy wybraliúmy numer
0xxxxx, to oznacza pierwsz¹ stre-
fÍ po³¹czeÒ (taryfa 04). Jeúli pier-
wsz¹ cyfr¹ jest 0, a†pozosta³e nie
pasuj¹ do øadnego wzorca, jest to
po³¹czenie miÍdzymiastowe (tary-
fa 05). Numer rozpoczynaj¹cy siÍ
od cyfr 00 zostanie zakwalifiko-
wany do po³¹czenia zagraniczne-
go. Moøna teø stworzyÊ dok³ad-
niejsz¹ tablicÍ. Musia³aby wygl¹-
daÊ nastÍpuj¹co:

Tablica Prefiksów:

  Nr     Tr Opis

---------

; p______ 02 Lokalna

; p99____ 00 Alarmowy

; p0800__ 00 Infolinia

; p08011_ 01 Infolinia 1i

; p07075_ 01 Głosowanie

; p020___ 02 Internet

; p9_____ 02 Specjalny

; p08016_ 02 Infolinia 1i

; p0804__ 03 Infolinia60s

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0xxxxx 04 2 Strefa

; p0_____ 05 M/M

; p098___ 05 PAGING

; p07000_ 06 Audiotekst 0

; p07005_ 07 Audiotekst 5

; p07008_ 08 Audiotekst 8

; p060___ 09 GSM

; p090___ 09 Centertel

; p050___ 09 Idea

; p07001_ 10 Audiotekst 1

; p07002_ 11 Audiotekst 2

; p07003_ 12 Audiotekst 3

; p07004_ 13 Audiotekst 4

; p07006_ 14 Audiotekst 6

; p07007_ 15 Audiotekst 7

; p07009_ 16 Audiotekst 9

; p00____ 16 Zagranica

Moøemy teø dodaÊ prefiksy
zagraniczne:

; p00370_ 10 Litwa

; p00380_ 10 Ukraina

; p00375_ 10 Białoruś

; p0046__ 11 Szwecja

; p00492_ 11 Niemcy

; p00371_ 12 łotwa

; p00372_ 12 Estonia

; p00392_ 12 Włochy

; p00708_ 12 Rosja

; p00342_ 13 Hiszpania

To zadanie dla osÛb lubi¹cych
zabawÍ, poniewaø procesor do-
starczony w†kicie zawiera 88 pre-
fiksÛw. Najproúciej jest je ìúci¹g-
n¹Êî do komputera, zmodyfiko-
waÊ i†wys³aÊ z†powrotem do re-
jestratora.
ProszÍ o†wyrozumia³oúÊ, jeúli

chodzi o†nazwy miast/paÒstw roz-
poczynaj¹ce siÍ znakiem charak-
terystycznym dla jÍzyka polskie-
go. Ma³a pamiÍÊ kontrolera wy-
úwietlacza LCD pozwala na zde-
finiowanie tylko oúmiu symboli.
Dlatego dostÍpne s¹ tylko ma³e
litery ì¹ÍÊ³ÒÛúøî.

List. 1.

Wydruk dnia: 2000-05-15 21:15

Wydruk danych rejestratora:

Lp.  Data  Godz  Nr telefonu Tr Strefa Czas Licznik Cena

-------------------------------------

0001 05/01 12:15 62000_________ 02 Lokalna 00:00.00 0001 0.33

0003 05/02 13:15 056123456_____ 04 Toruń 00:00.04 0000 0.00

0004 05/03 14:15 022123456_____ 05 Warszawa 00:00.03 0001 0.33

0006 05/07 15:15 0602123456____ 09 Komórka 00:00.26 0002 0.66

0007 05/10 16:15 00491234567___ 11 Niemcy 00:00.35 0004 1.32

0008 05/12 17:53 00461234567___ 11 Szwecja 00:00.35 0004 1.32

0009 05/14 18:54 091123456_____ 05 Szczecin 00:00.42 0002 0.66

0010 05/18 19:00 2806170_______ 02 Lokalna 00:00.04 0001 0.33

                                                Suma: 00000015        4.95

Koniec wydruku
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Obs³uga rejestratora
z†komputera
W†programie terminala musimy

ustawiÊ nastÍpuj¹ce parametry
transmisji: prÍdkoúÊ 4800bd, 8
bitÛw, 1 bit stopu, brak parzys-
toúci. W³¹czamy ECHO (rejestrator
w†przeciwieÒstwie do modemu nie
odsy³a odebranych znakÛw). Rejes-
trator ³¹czymy z†komputerem typo-
wym kabelkiem NULL-modem.
DostÍpne s¹ nastÍpuj¹ce rozka-

zy:
@r -wydruk danych rejestratora,
@k -wydruk konfiguracji,
@t -wydruk tablicy taryf,
@p - wydruk tablicy prefiksÛw,
@c - kasowanie zarejestrowanych
rozmÛw,

@a - ustawianie standardu pols-
kich znakÛw (AmigaPL),

@i - ustawianie standardu pols-
kich znakÛw (Windows),

@m - ustawianie standardu pol-
skich znakÛw (Mazowia),

@b - ustawianie bez polskich
znakÛw.
Wydruki dla komputera rÛøni¹

siÍ od wydrukÛw dla drukarki.
Przyk³adowo:

@TARYFY

Wydruk dnia: 2000-05-19 22:38

Tablica Taryf:

  Nr Godz Dni powsz Dni świąt

---------------

; t00 00   A00.00    A00.00

; t01 00   B00.00    B00.00

; t02 08   180.00    360.00

; t02 22   360.00    360.00

;END

@PREFIKSY

Wydruk dnia: 2000-05-19 22:39

Tablica Prefiksów:

  Nr     Tr Opis

---------

; p______ 02 Lokalna

; p99____ 00 Alarmowy

; p00708_ 12 Rosja

; p00342_ 13 Hiszpania

;END

Dodatkowe teksty @TARYFY,
@PREFIKSY,;END s¹ potrzebne
w†procesie interpretacji pliku wy-
s³anego z†komputera do rejestra-
tora. Programowanie przy uøyciu
komputera jest bardzo proste.
OmÛwiÍ je w†punktach:
1) wpisujemy w†oknie terminala
komendÍ @t,

2) na ekranie ukaøe siÍ zawartoúÊ
tablicy taryf,

3) zapisujemy j¹ poleceniem ìZa-
pisz zawartoúÊ bufora...î,

4) przeprowadzamy edycjÍ pliku
w†edytorze tekstÛw (pracuj¹cym
w kodach ASCII),

5) wysy³amy komend¹ ìCopy na-
zwa_pliku COM1î (lub ìCopy
nazwa_pliku SER: dla Amigi)
lub - proúciej - zaznaczamy ca³y
tekst w†edytorze tekstÛw, kopiu-
jemy do schowka, a†stamt¹d
kopiujemy do okna programu
terminala, co spowoduje wys³a-
nie tablicy taryf do rejestratora.
Z†tablic¹ prefiksÛw postÍpujemy
analogicznie.

Jak komputer interpretuje
dane?
Gdy wykryje sekwencjÍ zna-

kÛw ì@Tî (od @TARYFY), usta-
wia znacznik zapisu na pierwszy
rekord. NastÍpnie czeka na znak
ì; tî, po czym odczytuje bajty
programuj¹c rÛwnoczeúnie pamiÍÊ
EEPROM. Po zaprogramowaniu re-
kordu sprawdza czy jest miejsce
na kolejny. Jeúli nie, wysy³a ko-
munikatu o†b³Ídzie i†czeka na
sekwencjÍ ì;Eî koÒcz¹c¹ progra-
mowanie. Jeúli moøna zapisywaÊ
kolejne rekordy, czeka na sekwen-
cjÍ ì; tî itd., aø do napotkania
sekwencji ì;Eî (od;END) koÒcz¹-
cej programowanie.

Co siÍ stanie jeúli pojawi
siÍ b³¹d?
- jeúli wys³ano za duøo rekordÛw,
nadmiarowe zostan¹ pominiÍte,

- jeúli pojawi³ siÍ b³¹d sk³adni, to
rekord, w†ktÛrym on wyst¹pi³
zostanie usuniÍty. Jako ostatni
rekord zostanie uznany poprzed-
ni poprawnie odebrany.
W†przypadku tablicy prefiksÛw

postÍpujemy analogicznie. Naleøy
pamiÍtaÊ, øe nazwa w†tablicy pre-
fiksÛw moøe mieÊ max. 12 zna-
kÛw. Jeúli bÍdzie mia³a wiÍcej
wszystkie ponad 12 zostan¹ ob-
ciÍte. Jeúli bÍdzie mniej, jako
ostatni bÍdzie uznany ten przed
kodem LF lub CR. DziÍki temu,
øe rejestrator rozpoznaje kody CR
i†LF, to akceptuje dane ze wszys-
tkich typÛw komputerÛw (Amiga,
MAC, PC i†inne). Pozostaje prob-
lem polskich znakÛw. Zabrak³o
pamiÍci programu w†procesorze,
aby wpisaÊ program konwertuj¹cy
polskie znaki. Najbezpieczniej jest
wiÍc nie uøywaÊ ich. Jeúli jednak
ktoú siÍ uprze, podajÍ kody:

¹ - $00 lub $08
Í - $01 lub $09
Ê - $02 lub $0a
³ - $03 lub $0b
Ò - $04 lub $0c
Û - $05 lub $0d
ú - $06 lub $0e
ø - $07 lub $0f
Prefiksy w†tablicy prefiksÛw

mog¹ byÊ u³oøone dowolnie, po-
za prefiksem pustym ì; p______
Lokalnaî, ktÛry musi byÊ pierw-
szy.
Taryfy w†tablicy taryf musz¹

byÊ posortowane wg. taryfy i†wg.
godzin obowi¹zywania danej tary-
fy, na przyk³ad:

: t00 00   A00.00    A00.00

: t01 00   B00.00    B00.00

: t02 08   180.00    360.00

: t02 22   360.00    360.00

Niedopuszczalne jest narusze-
nie kolejnoúci (przyk³ad narusze-
nia kolejnoúci taryf):

: t02 08   180.00    360.00

: t02 22   360.00    360.00

: t00 00   A00.00    A00.00

: t01 00   B00.00    B00.00

: t03 00   060.00    060.00

W†takiej sytuacji rejestrator ni-
gdy nie odnajdzie taryfy 00 i†01.

Niedopuszczalne jest takøe na-
ruszenie kolejnoúci godzin w†ta-
ryfach, na przyk³ad:

: t00 00   A00.00    A00.00

: t01 00   B00.00    B00.00

: t02 22   360.00    360.00

: t02 08   180.00    360.00

: t03 00   060.00    060.00

Opcje:
- Jeúli centrala, do ktÛrej jest
pod³¹czony rejestrator nie wysy-
³a impulsÛw 16kHz, nie musimy
montowaÊ uk³adu US7 i†elemen-
tÛw z†nim wspÛ³pracuj¹cych.

- Jeúli centrala nie dekoduje syg-
na³Ûw DTMF, uk³ad US6 i†ele-
menty z†nim wspÛ³pracuj¹ce nie
s¹ konieczne.

- Jeúli korzystamy z†odbiornika
16kHz, a nie korzystamy
z†DTMF, do uk³adu US7 naleøy
pod³¹czyÊ kwarc i†zewrzeÊ wy-
prowadzenia 3†i†4†tego uk³adu.
Przecinaj¹c úcieøkÍ ³¹cz¹c¹ nÛø-
kÍ 8†US6 z†wyprowadzeniem 4
US7.
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Moøliwe modyfikacje
Uk³ad FX631 jest doúÊ drogi

(ponad 40z³). Moøna go jednak
zast¹piÊ dwoma popularnymi i†ta-
nimi scalaczkami (TL082 i†NE567).
Schemat uk³adu zastÍpuj¹cego
FX631 przedstawiono na rys. 4.
Uk³ad wymaga kalibracji. W tym
celu wykonujemy uk³ad testuj¹cy
zgodnie z†rys. 3. Zwieramy prze-
³¹cznik PP. Na generatorze usta-
wiamy sygna³ sinusoidalny o czÍs-
totliwoúci 16KHz i†poziomie
70mV. NapiÍcie mierzymy na za-
ciskach CON1. Reguluj¹c poten-
cjometr pod³¹czony do NE567
staramy siÍ uzyskaÊ poziom L†na
nÛøce 8†NE567. Wyjúcie to jest
typu OC, dlatego do okreúlenia
jego stanu najlepiej pos³uøyÊ siÍ
sond¹ logiczn¹. Stan ten utrzymu-
je siÍ w†pewnym zakresie obrotu
potencjometru. ålizgacz potencjo-
metru ustawiamy w†úrodkowym
miejscu tego zakresu. Dzia³anie
uk³adu sprawdzamy odstrajaj¹c ge-
nerator o†160Hz w†gÛrÍ i†w†dÛ³.

Komunikaty o b³Ídach
Na wyúwietlaczu mog¹ pojawiÊ

siÍ nastÍpuj¹ce komunikaty o†b³Í-
dach:
ìB³¹d: EEprom IICî - b³¹d

komunikacji z†zewnÍtrzn¹ pamiÍ-
ci¹ EEPROM (uszkodzony uk³ad
lub uszkodzona magistrala IIC).
ìB³¹d: Stosî przepe³niony stos.

B³¹d podczas pracy nie powinien
pojawiÊ siÍ, komunikat uøyteczny
podczas pisania programu. Jeúli
b³¹d pojawia siÍ, proszÍ o†kontakt
via e-mail.
ìB³¹d: Zegar IICî - b³¹d ko-

munikacji z†zegarem czasu rzeczy-
wistego (uszkodzony uk³ad lub
uszkodzona magistrala IIC).
ìB³¹d: Brak taryfyî - w†tablicy

prefiksÛw istnieje odwo³anie do nie
istniej¹cej taryfy. Jeúli pojawi siÍ taki
b³¹d, naleøy przejrzeÊ tablicÍ prefik-
sÛw oraz tablicÍ taryf i†poprawiÊ je.
ìB³¹d: FIFOî przepe³niony bu-

for odbiorczy RS. Wyst¹pienie
b³Ídu moøe byÊ spowodowane
problemami z†zapisem wewnÍt-

rznej pamiÍci EEPROM lub odbio-
rem d³ugiej sekwencji znakÛw nie
bÍd¹cej rozkazami dla rejestratora.
W†programie terminala mog¹

pojawiÊ siÍ nastÍpuj¹ce komuni-
katy o†b³Ídach:
ìB³¹d: Czas oczekiwaniaî -

przez 10s nie odebrano oczekiwa-
nego znaku z†portu RS.
ìB³¹d: Sk³adniaî - nie istnieje

taki rozkaz.
ìB³¹d: Sk³adnia tablicyî - z³a

sk³adnia rekordu tablicy prefik-
sÛw lub tablicy taryf.
ìB³¹d: D³ugoúÊ tablicyî - prÛba

zapisu zbyt wielu rekordÛw do
tablicy prefiksÛw lub tablicy taryf.
Niskich rachunkÛw telefonicz-

nych øyczy
S³awomir Skrzyñski
skrzynski@zt.wloclawek.tpsa.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP12/
2000 w katalogu PCB.


