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Tester kabli sieciowych LAN
Urz¹dzenie
prezentowane w†artykule
s³uøy do sprawdzania
poprawnoúci wykonania
kabli ³¹cz¹cych komputer
z†gniazdkiem sieci LAN,
kabli komputer-komputer,
komputer-router itp. Moøe
byÊ ono uøywane przez
instalatorÛw†do
sprawdzania poprawnoúci
wykonania instalacji LAN
oraz poprawnoúci
wykonania kabli patch-cord
³¹cz¹cych urz¹dzenia
sieciowe.
Rekomendacje: niezbyt
skomplikowany, a†mimo to
uøyteczny przyrz¹d,
przydatny zw³aszcza
w†serwisach komputerÛw
i†uøytkownikom lokalnych
(osiedlowych) sieci
komputerowych.
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Pomiar wykonywany jest
na zasadzie testu ci¹g³oúci
kaødej øy³y oddzielnie. Wykrywane s¹ przerwy, zwarcia
i†pomy³ki w†pod³¹czeniu øy³.
Nie s¹ wykonywane natomiast pomiary t³umiennoúci
par i†przes³uchÛw†sygna³Ûw
miÍdzy nimi.
W†dobie komputerÛw i†Internetu, ktÛry zawita³ pod
strzechy, powszechne jest budowanie sieci komputerowych.
W†sieciach komputerowych
LAN doprowadzaj¹cych Internet do naszych mieszkaÒ lub
biur wykorzystuje siÍ standard
Ethernet. Podstaw¹ budowy takiej sieci jest poprowadzenie
oddzielnego kabla (zwykle jest
to skrÍtka UTP czasem FTP
lub STP) od huba lub switcha
do kaødego komputera.
Wykorzystuje siÍ w†tym
przypadku kable ìprosteî, wykonane w†standardzie EIA/TIA
568A lub B. Kabli skrosowanych uøywa siÍ do ³¹czenia
bezpoúredniego dwÛch komputerÛw. Taki kabel jest zakoÒczony z†jednej strony zgodnie z†wymaganiami standardu
EIA/TIA568A, a†z†drugiej strony z†wymaganiami EIA/
TIA568B. MÛwi¹c proúciej, para TX z†jednej strony jest pod³¹czona do pary RX z†drugiej.
Kabel UTP sk³ada siÍ
z†8†øy³ plus ekranu (w przypadku kabli STP lub FTP).
Øy³y s¹ po³¹czone w†4†pary.
Kaøda para drutÛw jest skrÍcona ze sob¹ i†dlatego potocznie mÛwi siÍ na te kable
ìskrÍtkaî. Ponadto, kaødy
drut jest oznaczony kolorem.
W†sk³ad pary wchodzi kabel
oznaczony kolorem oraz bia³y z†kolorem lub bia³y. Powszechnie stosowane kolory
to zielony, niebieski, pomaraÒczowy i†br¹zowy oraz
bia³y†z†kolorem lub bia³y. Pary s¹ oznaczone nastÍpuj¹co:
Para #1 bia³o-niebieski, niebieski
Para #2 bia³o-pomaraÒczowy, pomaraÒczowy
Para #3 bia³o-zielony, zielony
Para #4 bia³o-br¹zowy, br¹zowy.
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Waøne jest odpowiednie
pod³¹czenie par do stykÛw
wtyku RJ45. Rozk³ad i†numeracjÍ stykÛw we wtyku RJ45
pokazano na rys. 1.
Standard EIA/TIA568A
okreúla nastÍpuj¹cy sposÛb
pod³¹czenia przewodÛw:
Styk 1 bia³o-zielony
Styk 2 zielony
Styk 3 bia³o-pomaraÒczowy
Styk 4 niebieski
Styk 5 bia³o-niebieski
Styk 6 pomaraÒczowy
Styk 7 bia³o-br¹zowy
Styk 8 br¹zowy
czyli
Styki 1, 2
para #3
Styki 3, 6
para #2
Styki 5, 4
para #1
Styki 7, 8
para #4
Natomiast wed³ug standardu EIA/TIA568B ³¹czymy
w†pary:

Styk 1 bia³o-pomaraÒczowy
Styk 2 pomaraÒczowy
Styk 3 bia³o-zielony
Styk 4 niebieski
Styk 5 bia³o-niebieski
Styk 6 zielony
Styk 7 bia³o-br¹zowy
Styk 8 br¹zowy
czyli
Styki 1, 2
para #2
Styki 3, 6
para #3
Styki 5, 4
para #1
Styki 7, 8
para #4

Rys. 1. Rozmieszczenie styków
we wtyku złącza RJ45
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Rys. 2. Schemat elektryczny części głównej testera LAN 2RJ

Takie pod³¹czenie zapewnia poprawn¹ pracÍ z†szybkoúci¹ 100 Mbd.
W†przypadku, gdy zainstalowane urz¹dzenia sieciowe
pracuj¹ jedynie z†szybkoúci¹ 10
Mbd, wystarczy wykonaÊ kable
wed³ug standardu 10Base-T.
Wykorzystuje siÍ wÛwczas tylko dwie pary do przesy³ania
sygna³Ûw†tj. #2 oraz #3. Pary
#1 i†#4 s¹ niewykorzystane
i†nie musz¹ byÊ pod³¹czone.
Pary te moøna wykorzystaÊ do
przesy³ania sygna³Ûw np. do
drugiego gniazdka LAN.
Przyrz¹d, ktÛry zaprojektowa³em i†zbudowa³em, sprawdza
poprawnoúÊ pod³¹czenia kolejnych przewodÛw do odpowiednich stykÛw z³¹cza RJ45.
Urz¹dzenie jest uniwersalne
i†nie jest istotne dla niego, w†jakim standardzie jest wykonany
kabel. Sprawdza jedynie, czy
przewody nie s¹ zwarte, rozwarte lub pomylone. Testowany jest zawsze pojedynczy przewÛd w†danym czasie. Wys³anie
impulsu testowego do danego
przewodu sygnalizowane jest
zaúwieceniem diody LED opisuj¹cej ten przewÛd. Weryfikacja poprawnoúci wykonania sieci jest wizualna.
Przyrz¹d sk³ada siÍ
z†dwÛch czÍúci. G³Ûwna - generator sygna³Ûw testowych
i†druga - pÍtla zamykaj¹ca testowan¹ liniÍ.

Schemat
elektryczny
g³Ûwnej czÍúci pokazano na
rys. 2. Urz¹dzenie zbudowane jest w†oparciu o†dwa uk³ady scalone CMOS. Uk³ad scalony IC1 typu 4047 pe³ni rolÍ
generatora astabilnego i†jednoczeúnie monostabilnego.
Zastosowa³em tutaj interesuj¹ce rozwi¹zanie, umoøliwiaj¹ce rÍczne prze³¹czanie multiwibratora z†trybu astabilnego do monostabilnego. PowrÛt
do trybu astabilnego nastÍpuje automatycznie. Naciúniecie
przycisku S1 powoduje na³adowanie kondensatora C2
przez diodÍ D1 i†prze³¹czenie
multiwibratora w†tryb monostabilny. Kolejne naciskanie
przycisku S1 powoduje podtrzymywanie tego stanu i†generowanie pojedynczego impulsu na wyjúciu Q. Gdy przycisk S1 nie bÍdzie naciskany
przez czas powyøej 2†s, kondensator C2 roz³aduje siÍ
przez rezystor R2 i†multiwibrator prze³¹czy siÍ w†stan astabilny. Na wyjúciu Q†pojawi
siÍ fala prostok¹tna. Impulsy
z†wyjúcia Q†uk³adu IC1 s¹ doprowadzone do wejúcia CLK
uk³adu IC2. Uk³ad scalony IC2
to licznik Johnsona z†dekoderem 1†z†10 typu 4017. Doprowadzone impulsy do wejúcia
CLK powoduj¹ przesuwanie
logicznej jedynki na kolejne
wyjúcia - od Q0 do Q9 do Q0

itd. Wyjúcia Qx uk³adu IC2
doprowadzono przez rezystory zabezpieczaj¹ce R7 do R15
do kolejnych stykÛw gniazda
RJ45. Jednoczeúnie wyjúcia Q0
do Q8 s¹ pod³¹czone do linijki LED, ktÛra bÍdzie nas informowaÊ zaúwieceniem odpowiedniej diody, do ktÛrego
styku jest obecnie doprowadzony sygna³.
Przyrz¹d zaprojektowano
na dwustronnej p³ytce drukowanej o†wymiarach 84x66
mm. Ca³oúÊ mieúci siÍ w†standardowej obudowie plastikowej typu KM-33B z†pojemnikiem na baterie 9†V. Moøna
rÛwnieø go umieúciÊ w†dowolnej innej obudowie o†wymiarach 118x74x29 mm.
Druga czÍúÊ przyrz¹du to
modu³ pÍtli zamykaj¹cej testowane linie. Zbudowany jest
z†zespo³u diod LED. Zastosowa³em tutaj linijkÍ LED-Ûw tego samego typu co w†czÍúci
g³Ûwnej. Kaøda dioda LED jest
zbocznikowana diod¹ impulsow¹ odwrotnie spolaryzowan¹.
Schemat ideowy przedstawiony jest na rys. 3. Modu³
ten zosta³ zaprojektowany na
jednostronnej p³ytce drukowanej o†wym. 29x34 mm.
Modu³ pÍtli zamykaj¹cej
zakoÒczony jest bezpoúrednio
wtykiem RJ45 z†ekranem lub
bez, w†zaleønoúci jak¹ wersjÍ
przyrz¹du wykonamy.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 1MΩ
R3: 10kΩ
R4, R6: 1kΩ
R5: 220kΩ
R7...R15: 470Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 10µF
C3: 22nF
Półprzewodniki
IC1: CD4047
IC2: CD4017
2 linijki z 10 diodami
LTA1000E, GBG 4850
10 diod 1N4148
Różne
Gniazdko RJ45 do druku
w ekranie lub bez
Przełącznik monostabilny
(zwierający)
Wtyk RJ45 z ekranem lub
bez
Kawałek kabla − skrętki UTP,
STP, FTP

Kompletny przyrz¹d jest
zdatny do stosowania przez
instalatorÛw sieci LAN, dla
ktÛrych jest przeznaczony.
Do testowania kabli zakoÒczonych z†obu stron wtykami RJ45 naleøy zastosowaÊ
adapter z†dwoma gniazdami
RJ45.
Leszek Gorzelnik
leszekgorzelnik@interia.pl

Rys. 3. Schemat elektryczny części “zamykającej” testowaną linię
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