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 zabiera 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 inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Uniwersalny przełącznik USB
Zdarza siÍ, øe
w†domu czy w†biurze
mamy dwa komputery
umieszczone
w†niewielkiej odleg³oúci
od†siebie
i†wspÛ³dziel¹cych
drukarkÍ lub ³¹cze
internetowe, np.
popularn¹ NeostradÍ.
Do rozdzielenia sta³ego
³¹cza internetowego
moøna zastosowaÊ
sprzÍtowy router, jednak
moøe on wspÛ³pracowaÊ
tylko z†modemami
wyposaøonymi w†z³¹cze
sieciowe RJ45. Ponadto,
zakupienie takiego
routera w†przypadku
tylko dwÛch
komputerÛw jest
nieekonomiczne.
Rekomendacje: dla
osÛb chc¹cych tanio
rozdzieliÊ sta³e ³¹cze
internetowe z†modemem
z†interfejsem USB
pomiÍdzy dwa
komputery.

Jeøeli mamy modem wyposaøony tylko w†z³¹cze
USB, to podzia³ ³¹cza za pomoc¹ routera jest niemoøliwy. Ponadto, modemy takie
s¹ czÍsto tylko interfejsem
pomiÍdzy lini¹ transmisyjn¹
a†komputerem, a†wszystkie
operacje zwi¹zane z†przesy³aniem danych s¹ wykonywane przez komputer (tzw. modem programowy). W†takiej
sytuacji do rozdzielenia ³¹cza
moøna zastosowaÊ funkcjÍ
udostÍpnianie po³¹czenia internetowego na komputerze,
do ktÛrego pod³¹czono modem. Komputer Master powinien byÊ po³¹czony z†drugim
komputerem (Slave) poprzez
kartÍ sieciow¹ i†w†ten sposÛb
udostÍpnia mu po³¹czenie internetowe.
Jest to najprostsza metoda podzia³u ³¹cza w†przypadku uøycia modemu ze
z³¹czem USB. Ponadto,
umoøliwia ona udostÍpnianie zasobÛw pomiÍdzy komputerami. Takie rozwi¹zanie
ma jednak jedn¹ zasadnicz¹
wadÍ: komputer Slave moøe
korzystaÊ z†Internetu tylko
wtedy, gdy pracuje komputer Master. Jeúli oba komputery znajduj¹ siÍ w†jednym
pomieszczeniu nie stanowi
to duøego utrudnienia, jeúli
zaú s¹ w†innych pomieszczeniach korzystanie z†po³¹czenia internetowego przez
uøytkownika komputera Slave jest utrudnione.

Gdy komputer Master jest
wy³¹czony, to aby zapewniÊ
uøytkownikowi komputera
Slave dostÍp do Internetu, naleøy do jego komputera do³¹czyÊ bezpoúrednio modem.
Prze³¹czanie kabli jest uci¹øliwe, dlatego moøna zastosowaÊ automatyczny prze³¹cznik przedstawiony w†artykule. Prze³¹cznik ten automatycznie przy³¹cza modem do
komputera Master, gdy jest on
w³¹czony, a†po wy³¹czeniu
modem jest prze³¹czany do
komputera Slave. W†ten sposÛb obydwa komputery mog¹
ìniezaleønieî korzystaÊ z†jednego ³¹cza internetowego.
Schemat
elektryczny
prze³¹cznika przedstawiono
na rys. 1. Sk³ada siÍ on
z†dwÛch z³¹czy USB typu B,
jednego z³¹cza USB typu A,
oraz przekaünika. Z³¹cza typu B†s³uø¹ do pod³¹czenia
komputerÛw, natomiast z³¹cze typu A†s³uøy do pod³¹czenia modemu. Wszystkie
po³¹czenia naleøy wykonaÊ
kablami USB typu A-B.
Dzia³anie prze³¹cznika
opiera siÍ na wykrywaniu napiÍcia pojawiaj¹cego siÍ na
stykach z³¹cza USB po w³¹czeniu komputera Master.
Z³¹cza s³uø¹ce do pod³¹czenia komputerÛw maj¹ rÛøny
priorytet. Z³¹cze CON1 s³uøy
do pod³¹czenia komputera
nadrzÍdnego Master, natomiast z³¹cze CON2 s³uøy do
pod³¹czenia komputera pod-

rzÍdnego Slave. Do prze³¹czania sygna³u pomiÍdzy komputerami zastosowano przekaünik PK1. Do sterowania
przekaünikiem wykorzystywane jest tylko napiÍcie ze z³¹cza komputera Master. Dlatego jeúli komputer ten jest wy³¹czony, to komputer Slave
(CON2) jest do³¹czony do modemu (CON3), umoøliwiaj¹c
bezpoúrednio pracÍ modemu
z†komputerem Slave. W†chwili w³¹czenia komputera Master zostan¹ prze³¹czone styki
przekaünika i†modem zostanie
przy³¹czona do komputera
Master. Stan ten jest sygnalizowany diod¹ D3.
Diody D1 i†D2 umoøliwiaj¹ zasilanie do³¹czonego modemu, bez wzglÍdu na to, ktÛry komputer jest w³¹czony.
Zastosowane diody maj¹ niewielki spadek napiÍcia
(0,2†V...0,4 V), wiÍc zasilanie
do³¹czonego modemu jest
prawid³owe.
Prze³¹cznik zawiera zaledwie kilka elementÛw, dlatego
montaø nie powinien sprawiÊ
problemÛw. DiodÍ úwiec¹c¹
naleøy zamontowaÊ na koÒcu,
dostosowuj¹c jej wysokoúÊ do
wysokoúci z³¹czy.
Aby wiÍc zapewniÊ za pomoc¹ prze³¹cznika USB niezaleøny dostÍp do internetu
dwÛch komputerÛw, naleøy
je po³¹czyÊ zgodnie ze
schematem przedstawionym
na rys. 2. Komputer Master
nie jest po³¹czony z†mode-

Rys. 1. Schemat elektryczny przełącznika USB
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Rys. 2. Podział łącza internetowego za pomocą przełącznika

mem bezpoúrednio, lecz
przez prze³¹cznik, natomiast
komputer Slave - oprÛcz
wczeúniej wystÍpuj¹cego po³¹czenia poprzez kartÍ sieciow¹ - jest przy³¹czony kablem
USB do prze³¹cznika.
Do prawid³owej pracy obu
komputerÛw naleøy nastÍpuj¹co skonfigurowaÊ po³¹czenia
sieciowe: na komputerze Master zainstalowaÊ modem USB,
udostÍpniÊ po³¹czenia internetowe otrzymane poprzez modem. Komputer Slave naleøy
skonfigurowaÊ tak, aby korzysta³ z†po³¹czenia internetowego otrzymanego poprzez
kartÍ sieciow¹ oraz zainstalowaÊ modem USB. Tak skonfigurowane komputery bÍd¹
mog³y korzystaÊ z†po³¹czenia
internetowego niezaleønie od
tego, czy oba pracuj¹ czy
pracuje tylko jeden z†nich.

Rys. 4. Schemat montażowy
płytki drukowanej
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Jednak z†uwagi na fakt
zmiany sposobu dostarczania
Internetu dla komputera Slave
bÍd¹ wystÍpowa³y przerwy tego po³¹czenia wynosz¹ce oko³o jednej minuty. Przerwy te
bÍd¹ wystÍpowa³y tylko
w†czasie w³¹czania lub wy³¹czania komputera Master. Wyst¹pi to w†dwÛch przypadkach. W pierwszym przypadku, gdy obydwa komputery s¹ w³¹czone i komputer Slave ìotrzymujeî Internet poprzez kartÍ sieciow¹. W†momencie wy³¹czenia komputera
Master po³¹czenie to zostanie
przerwane, ale do³¹czony zostanie bezpoúrednio modem do
z³¹cza USB. Komputer bÍdzie
prÛbowa³ odzyskaÊ po³¹czenie
poprzez kartÍ sieciow¹, jednak
nie bÍdzie to moøliwe, dlatego
po czasie kilkudziesiÍciu sekund nawi¹øe po³¹czenie poprzez modem.
W†drugim przypadku nast¹pi przerwa, gdy pracuje tylko komputer Slave korzystaj¹cy bezpoúrednio z†modemu,
to w†chwili w³¹czenia komputera Master nast¹pi od³¹czenia modemu od komputera
Slave i†przy³¹czenie go do
Master. W†tej sytuacji komputer Slave zostanie ca³kowicie
pozbawiony po³¹czenia internetowego z†obydwu ürÛde³.
Jednak po uruchomieniu sys-

Rys. 3. Schemat połączeń w przypadku zastosowania wspólnej
drukarki

temu operacyjnego na komputerze Master udostÍpni on
automatycznie po³¹czenie poprzez kartÍ sieciow¹. Dlatego
przerwa w†po³¹czeniu internetowym komputera Slave bÍdzie rÛwna czasowi uruchomienia siÍ systemu operacyjnego na komputerze Master.
Prezentowany prze³¹cznik
oprÛcz przedstawionego zastosowania moøe byÊ wykorzystany rÛwnieø do prze³¹czania jednej drukarki pomiÍdzy dwoma komputerami.
W†tym zastosowaniu dzia³anie prze³¹cznika jest analogiczne do przedstawionego
wyøej. Schemat po³¹czeÒ
w†takiej konfiguracji przedstawiono na rys. 3. Dla prawid³owej pracy drukarki,
w†komputerze Master naleøy
zainstalowaÊ jedn¹ drukarkÍ
pod³¹czon¹ do portu USB, natomiast w†komputerze Slave
wymagane jest zainstalowanie
dwÛch drukarek: lokalnej
pod³¹czonej do portu USB
oraz sieciowej pod³¹czonej do
komputera Master. Wydruk
z†komputera Master przebiega zawsze w†ten sam sposÛb
- poprzez drukarkÍ lokaln¹,
natomiast drukowanie z†komputera Slave jest uzaleønione

od tego, czy w³¹czony jest
komputer Master. Jeøeli komputer ten jest w³¹czony, to na
komputerze Slave wydruk naleøy kierowaÊ do drukarki sieciowej pod³¹czonej do komputera Master. Jeúli zaú komputer Master jest wy³¹czony,
to drukarka jest do³¹czona
bezpoúrednio do komputera
Slave i†wydruki naleøy kierowaÊ na drukarkÍ lokaln¹.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 330Ω
Półprzewodniki
D1, D2: 1N5817
D3: LED 3mm czerwona
Różne
PK1: przekaźnik OMRON 5V
Typ G6H
CON1, CON2: złącze USB−B
CON3: złącze USB−A

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1386.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CDEP1/2004B w katalogu PCB.
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