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M I N I P R O J E K T Y

Wspólną cechą układów opisywanych w dziale „Miniprojekty” jest łatwość ich praktycznej realizacji. Zmontowanie układu nie za-
biera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu kilkunastu minut.
Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i in-
teligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy opisywane w tym dziale są wykonywane i baane w laboratorium 
AVT. Większość z nich znajduje się w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

MuxLan
Często zdarza się, że sieć 

komputerowa zostanie ułożona 
oszczędnie. W przypadku 
konieczności podłączenia 

kolejnego komputera do sieci, 
pojawia się problem gdzie go 

podłączyć? Jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem wydaje się być 

zastosowanie huba lub switcha. 
Czy istnieje inne rozwiązanie? 

Tak i to bardzo proste: MuxLan. 
Rekomendacje:

to proste urządzenie polecamy 
użytkownikom niewielkich sieci 

komputerowych, którzy chcą 
mieć możliwość jej rozbudowy 

bez ponoszenia dodatkowych 
nakładów.

stronach (rys. 2). Aby ułatwić wy-
konywanie takich połączeń, warto 
wykonać proste urządzenie – jego 
schemat widzimy na rys. 3.

Urządzenie składa się z trzech 
odpowiednio połączonych gniazd. 

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

W kablu ethernetowym dostęp-
ne są cztery pary. Dwie z nich są 
wykorzystane do transmisji danych, 
dwie pozostawiono jako rezerwowe. 
Wygląd gniazda, wtyku oraz roz-
mieszczenie sygnałów ukazano na 
rys. 1. Idea działania układu jest 
prosta: wystarczy rozszyć kabel, 
aby do jednego komputera były 
doprowadzone pary sygnałowe, na-
tomiast do drugiego pary rezerwo-
we w miejsce sygnałowych. Kabel 
tak samo zakańczamy po obu jego 

Rys. 4.

Do kompletu potrzebujemy dwóch 
takich samych urządzeń. Na rys. 4 
pokazano w jaki sposób w kablu 
przebiegają sygnały.

Montaż urządzenia należy roz-
począć od zgromadzenia elementów. 
J2 i J3 to gniazda typu RJ45 ozna-
czane często jako 8P8C. W handlu 
spotyka się wiele rodzaju takich 
gniazd, dlatego trzeba zwrócić uwa-
gę, aby pasowały do płytki. W mo-
delu zastosowano złącze firmy AMP
o nr katalogowym 0–0520251–4. Po 
wlutowaniu złącz w płytkę całość 
zamykamy w obudowie Z–70U. 
Urządzenie jest tak proste, że nie 
wymaga uruchamiania. Po podłą-
czeniu zgodnie z rys. 4 komputery 
powinny pracować w sieci. Pod-
czas instalowania urządzeń, warto 
sprawdzić, czy kable są sprawne. 
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Rys. 5.

Uwagi
Czy komputery nie będą się zakłócać? 

Odpowiedź jest prosta – nie. A dlaczego? 
Dlatego, że w Ethernecie zastosowano 
transmisję różnicową, która ma taką 

cechę, że tłumi sygnał wspólny. Dzięki 
temu zewnętrzne zakłócenia pojawiające 

się równocześnie na obu żyłach nawzajem 
znoszą się. Szczegóły wyjaśniono na 

rysunku.

Jak można zobaczyć, dla „0” różnica 
napięć wynosi –2 V (żyła+ 1 V, żyła– 
3 V) dla „1” +2 V (żyła+ 3 V, żyła– 
1 V). Podczas transmisji „0” pojawienie 

się sygnału zakłócającego o poziomie 
+3 V powoduje na żyle+ podwyższenie 

napięcia z 1 V do 4 V. Równocześnie 
na żyle– napięcie wzrasta z 3 V do 6 V. 
Należy zauważyć, że różnica napięć nadal 

wynosi –2 (4 V–6 V=–2 V). Tak więc 
mimo dużego impulsu zakłócającego, 
różnica napięć pozostała taka sama. 

Podobne zjawisko zachodzi w przypadku 
zakłóceń o polaryzacji ujemnej.

Kabel ze źle podłączonymi parami 
rezerwowymi, będzie działał z jed-
nym komputerem (podłączonym do 
par sygnałowych), ale nie zadziała 
z komputerem/urządzeniem podłączo-
nym do par rezerwowych.
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