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Sprzężenie z kompute-
rem urządzeń zewnętrznych 
poprzez port szeregowy wy-
maga zachowania zgodności 
napięć dla tego standardu 
(–15V...–3V dla jedynki lo-
gicznej i +3V...+15V dla lo-
gicznego zera). Przy łączeniu 
urządzeń przystosowanych 
do pracy w tym standardzie 
nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowych konwerterów. 
Jeśli jednak – przykładowo 
– do komputera ma być 
podłączony mikrokontroler, 
to niezbędna jest zamiana 
poziomów napięć standardu 
RS232 na poziomy „rozu-
miane” przez mikrokontroler 
(najczęściej jeszcze jest to 
TTL). Najbardziej powszech-
ną metodą jest stosowanie 
specjalizowanego układu, na 
przykład MAX232. Układ 
ten spełnia swoje zadanie, 
jeśli mikrokontroler jest zasi-
lany napięciem równym 5 V. 
Coraz częściej jednak kon-
struktorzy sięgają po układy 
o obniżonym napięciu pracy. 
Takim standardem staje się 
napięcie o wartości 3 V. Już 
teraz niektóre układy przy-
stosowane są wyłącznie do 
pracy z napięciem 3 V lub 
nawet niższym. Aby pod-
łączyć taki układ do portu 
szeregowego należy zastoso-
wać odpowiedni konwerter. 
Schemat takiego konwer-
tera jest przedstawiony na 
rys. 1. Dopasowanie napięć 
realizuje układ MAX3232. 
Układy MAX232 i MAX3232 

mają zgodny 
rozkład wypro-
wadzeń, jednak 
MAX3232 umożli-
wia poprawną pracę 
z napięciem zasilają-
cym już od wartości 
3 V (maksymalnie 5 V). 
Zastosowany w projekcie 
układ pracuje w typowej 
konfi guracji i konwertuje 
cztery linie portu szerego-
wego – podstawowe TXD 
(wysyłanie danych) i RXD 
(odbiór danych) oraz dodat-
kowe linie sterowania prze-
pływem danych DTR i DSR. 
Rezystory R1...R4 ograniczają 
wartość prądu i zabezpie-
czają układ przed zwarciem 
jego wyjścia do masy lub 
podaniem napięcia o warto-
ści przekraczającej napięcie 
zasilające. Zasilanie układu 
MA3232 zostało zrealizowa-
ne na dwa sposoby: z linii 
RTS (wyprowadzenie 7. złą-
cza CON2) lub z zewnętrz-
nego źródła. W przypadku 
zasilania z portu szeregowe-
go, do poprawnej pracy wy-
magane jest ustawienie linii 
RTS w stan wysoki. Musi 
to zapewniać oprogramowa-
nie obsługujące transmisję 
szeregową (program Hyper-
terminal ustawia tę linię 
automatycznie). Dodatkowo, 
należy ustawić zworkę JP 
w pozycji 2-3, co spowo-
duje, że układ US1 będzie 
zasilany napięciem o warto-
ści około 3 V poprzez układ 
zasilacza zrealizowanego 

z użyciem diody 
Zenera (D2). Aby za-

silić układ z zewnętrznego 
źródła, należy zworkę usta-
wić w pozycji 1-2, a do 
złącza CON1 doprowadzić 
napięcie o odpowiedniej 
wartości. Najczęściej będzie 
to napięcie 3 V, jeśli jednak 
przewidziana jest współpraca 
z układami 5-woltowymi, to 
bez obawy o uszkodzenie 
można dołączyć napięcie za-
silające o wartości 5 V.

Rozmieszczenie elemen-
tów na płytce jest pokazane 
na rys. 2. Montaż elementów 
konwertera wymaga precyzji. 
Układ U1 jest umieszczony 
w obudowie SMD typu SO16. 
Zastosowane rezystory i kon-
densatory są również wykona-
ne w technologii SMD. Jako 
pierwszy lutujemy układ U1, 
następnie rezystory. Na koń-
cu należy zamontować diody 
oraz złącza.
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Płytka drukowana jest dostępna 
w AVT – oznaczenie AVT-1397.

Wzory płytek drukowanych 
w formacie PDF są dostępne 
w Internecie pod adresem: 
pcb.ep.com.pl oraz na płycie 
CD-EP8/2004B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R4: 100V (1206)
R5: 330V (1206)
Kondensatory
C1...C5: 100nF (1206)
C6: 4,7mF/10V (3528)
Półprzewodniki
D1: BAT43
D2: dioda Zenera 3,3 V
U1: MAX3232 (SO16-150mils)
Różne
CON1: goldpin 1x6 męski
CON2: DB9 żeńskie do druku
JP: goldpin 1x2 męski + 
zworka

3-woltowy konwerter RS232 <-> TTL
Do czasu, gdy 

dominowały układy 
zasilane napięciem 5 V, 

wykonanie interfejsu 
RS232 nie stanowiło 
problemu. Brało się 

słynny układ MAX232 
i... po problemie. Ale 
coraz częściej takiego 

napięcia w ogóle nie ma 
w układzie! I co wtedy?

Rekomendacje: 
3-woltowa wersja 
interfejsu RS232 

powinna zainteresować 
użytkowników 
współcześnie 

konstruowanych urządzeń, 
w których stosuje się 

obniżone napięcie 
zasilania.

Rys. 2. Rozmieszczenie elemen-
tów na płytce drukowanejRys. 1. Schemat elektryczny konwertera
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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 uru chamianiu, gdyż ich 
złożoność i inteligencja jest zawarta w układach sca lo nych. Wszystkie układy opisywane w tym dziale są wyko-
nywane i badane w la boratorium AVT. Większość z nich znajduje się w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii 
“Miniprojekty” o nu me racji zaczynającej się od 1000.




