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Konwerter umożliwia dołączenie urządzenia z
interfejsem RS232 do komputera PC. Jego ważną
cechą jest pełna separacja galwaniczna. Umożliwia to
zastosowanie układu w obwodach automatyki
przemysłowej. Urządzenie szczególnie polecane do
sprzęgnięcia komputera PC z systemami
mikroprocesorowymi.

Właściwości
• konwerter USB - RS232
• pełna separacja galwaniczna
• układ wykorzystuje zintegrowany, dwukierunkowy
separator galwaniczny
• sygnalizacja trybu pracy - diody LED
• zasilanie z portu USB i 2,7-5,5 VDC po stronie RS232

Opis układu
Różnica potencjałów pomiędzy dwoma urządzeniami
jest często przyczyną uszkodzenia podzespołów
elektronicznych. Najbardziej popularnymi
urządzeniami, w których dokucza nam to zjawisko, są
komputery PC dołączone do źle wykonanej instalacji
elektrycznej lub po prostu zasilane z innej fazy, niż
urządzenie. Prezentowane urządzenie izoluje
galwanicznie urządzenia dołączone do portu USB
zabezpieczając w ten sposób komputer i dołączone
urządzenie przed różnicami potencjałów mas. Jest
ono zbudowane z użyciem popularnego układu
FT232R oraz dwukierunkowego separatora
galwanicznego ADuM1201.
Na rysunku 1 pokazano schemat konwertera wraz ze
schematem blokowym układu AduM1201. „Lewa”
strona tego układu jest zasilana z portu USB
natomiast „prawa” musi być zasilana z innego źródła
(z potencjałem masy), najlepiej z urządzenia

dołączonego do konwertera. Sygnały TX i RX oraz
zasilanie +5V, GND wyprowadzono na złącze
szpilkowe goldpin. Zasilanie powinno mieścić się w
przedziale 2,7...5,5 V. Maksymalna prędkość przesyłu
danych wynosi 25 Mb/s.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat montażowy
konwertera. Jego montaż najlepiej zacząć od układów
w obudowach SMD. Prawidłowo zmontowany
konwerter po dołączeniu do portu USB komputera
zostanie wykryty jako FT232R USB UART, a następnie
zostaną zainstalowane sterowniki. Należy użyć
oprogramowania dostarczanego bezpłatnie przez
firmę FTDI dostępnego pod adresem
https://ftdichip.com/drivers/ Instalacja sterowników
przebiega w sposób typowy i należy ją przeprowadzić
przy pierwszym dołączeniu modułu do komputera
(rysunek 3).

!

Rys. 1 Schemat ideowy konwertera USB-RS232 z separacją galwaniczną

UWAGA!
Przy dołączaniu konwertera należy

zwrócić szczególną uwagę na to, aby
„lewa” i „prawa” strona układu
ADuM1201 nie miały wspólnych
potencjałów masy i wspólnego zasilania.

Rys. 2 Schemat montażowy konwertera USB-RS232 z separacją galwaniczną

Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R2: .................................220Ω-330Ω (SMD 0805)
Kondensatory:
C1, C2: ............................................100nF (SMD 0805)
Półprzewodniki:
U1: .......................................................................FT232RL
U2: .................................................................ADuM1201
TX: ............................................LED SMD 0805 zielona
RX: ......................................LED SMD 0805 czerwona
Pozostałe:
JP1: ..............................................................goldpin 1×4
Koralik ferrytowy – 1 szt.
Gniazdo USB B do druku – 1 szt.

Rys. 3 Okno menedżera urządzeń z dodatkowym portem COM
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AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami.

