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Uk³ady interfejsowe firmy
FTDI spowodowa³y prze³om
w†dostÍpie do interfejsu USB.
DziÍki tym uk³adom USB
moøna z ³atwoúci¹ stosowaÊ
nawet w projektach
nieprofesjonalnych. W†artykule
przedstawiamy kolejny taki
projekt, ktÛry doskonale
ilustruje zalety techniki
Plug&Play.
Rekomendacje: urz¹dzenie
przydatne dla posiadaczy
nowoczesnych telefonÛw
komÛrkowych, elektronicznych
notatnikÛw, przenoúnych
drukarek i†komputerÛw,
a†takøe uøytkownikÛw innych
urz¹dzeÒ wyposaøonych
w†interfejs IrDA.
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Transmisja szeregowa w†podczerwieni (IrDA) nie jest nowoúci¹
w†komputerowym úwiecie. Interfejs optyczny umoøliwia dwukierunkow¹ transmisjÍ danych za pomoc¹ promieniowania podczerwonego miÍdzy dowolnymi urz¹dzeniami wyposaøonymi w†odpowiednio skonfigurowany i†wyposaøony
port szeregowy. Na rynku s¹ dostÍpne m.in. drukarki i†telefony
komÛrkowe wyposaøone w†interfejs IrDA, ma go takøe kaødy
wspÛ³czesny komputer przenoúny.
Istniej¹ rÛøne odmiany interfejsu IrDA. Przyk³adowo, interfejsy
SIR s¹ przystosowane do przesy³ania danych z†szybkoúci¹ 115 kb/
s, MIR z†szybkoúci¹ 1,152 Mb/s,
natomiast FIR z†maksymaln¹ szybkoúci¹ dochodz¹c¹ do 4†Mb/s.
W†prezentowanym konwerterze
wykorzystano wersjÍ SIR.
Instalacja interfejsu IrDA w†juø
istniej¹cym sprzÍcie wymaga
UART-a kompatybilnego z†uk³adem
16550, ktÛry jest obecnie standardowym wyposaøeniem wszystkich
komputerÛw klasy PC. Aby zbudowaÊ pe³nowartoúciowy interfejs
IrDA, wystarczy do³¹czyÊ do portu
RS232 specjalizowany uk³ad formuj¹cy impulsy (np. TOIM3232)
oraz transceiver podczerwieni (np.
TFDS4500) - rys. 1. Ze wzglÍdu
na duø¹ liczbÍ urz¹dzeÒ†peryferyjnych do³¹czanych do komputerÛw,
czÍsto zdarza siÍ, øe s¹ zajÍte
wszystkie porty RS232 w†komputerze. W†takim przypadku nie jest
moøliwe ³atwe do³¹czenie do komputera tak wykonanego interfejsu
IrDA. Moøna co prawda zrezygno-

waÊ z†jednego portu COM na rzecz
IrDA, poniewaø wspÛ³czesne p³yty
g³Ûwne stosowane w†komputerach
s¹ wyposaøane w†specjalne z³¹cze,
do ktÛrego wystarczy pod³¹czyÊ
jedynie transceiver. Powoduje to
jednak ìutratÍî jednego kana³u
RS232.
Aby unikn¹Ê problemÛw tego
rodzaju, proponujÍ wykonanie
prostego konwertera USB<->IrDA.
WspÛ³czesne komputery s¹ standardowo wyposaøane w†kilka portÛw USB, ktÛre - dziÍki uk³adom
interfejsowym firmy FTDI - s¹
³atwe do wykorzystania.
Dzia³anie konwertera nie jest
skomplikowane i†opiera siÍ na
emulacji portu COM, do ktÛrego
pod³¹czono uk³ad formuj¹cy impulsy oraz transceiver podczerwieni.
Sygna³y przesy³ane podczerwieni¹ s¹ formowane do postaci
krÛtkich impulsÛw (rys. 2), dziÍki
ktÛrym uzyskuje siÍ wzrost zasiÍgu, przy zmniejszeniu úredniej
wartoúci pobieranego pr¹du.
ProstotÍ budowy interfejsu
USB<->IrDA uzyskano, stosuj¹c
trzy wyspecjalizowane uk³ady:
konwerter USB<->COM FT232BM
firmy FTDI, konwerter RS232/
IrDA TOIM4232 (odpowiada za
formowanie impulsÛw) i†zintegrowany†nadajnik/odbiornik podczerwieni TFDS4500 firmy Vishay.
Vishay produkuje kilka rodzin
specjalistycznych elementÛw do
interfejsÛw kompatybilnych z†IrDA. Produkuje on zarÛwno uk³ady
formuj¹ce impulsy (zaleønie od
prÍdkoúci strumienia bitÛw, bity
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Rys. 1. Schemat blokowy konwertera USB<−>IrDA dołączanego do
interfejsu RS232

s¹ skracane i†uzyskuj¹ d³ugoúci od
1,41 µs do 22,13 µs, a†nastÍpnie
w†odbiorniku przywracana jest ich
pierwotna d³ugoúÊ), transmitery,
pojedyncze fotodiody, diody PIN
zwiÍkszaj¹ce zasiÍg odbioru, a†takøe rÛønego rodzaju zintegrowane
transceivery optyczne.

Uk³ad FT232BM firmy
FTDI
Uk³ad ten jest dwukierunkowym konwerterem USB<->RS232.
Jest to nastÍpca uk³adu wczeúniejszej wersji o†oznaczeniu FT232AM,
ktÛry ìgoúci³î juø na ³amach EP.
SzybkoúÊ przesy³ania danych mieúci siÍ w†przedziale 300†bd...3†Mbd,
a†wyrÛwnanie potencjalnych rÛønic w†prÍdkoúciach nadawania
i†odbioru danych u³atwiaj¹ bufory
danych (FIFO): o†pojemnoúci
128 B w kierunku USB->RS232
i†384 B w†kierunku RS232->USB.
Opcjonalnie, do uk³adu FT8U232BM
moøna do³¹czyÊ szeregow¹ pamiÍÊ EEPROM, w†ktÛrej przechowywane s¹ pomocnicze informacje dla sterownika USB (m.in.
deklarowany przez projektanta
opis produktu z†zaimplementowanym USB, numer†seryjny produktu, sygnatury USB VID/PID). Prac¹ UART-a moøna sterowaÊ sprzÍtowo (hardware flow control) lub
za pomoc¹ protoko³u Xon/Xoff.
Uk³ad wyposaøono w†bufory steruj¹ce dwiema diodami LED, ktÛre moøna wykorzystaÊ do sygnalizacji nadawania i†odbioru danych.

Poniewaø uk³ad FT232 by³ juø
dok³adnie przedstawiony w†EP9/
2002 i†EP10/2002, przedstawiÍ tylko
rÛønice wystÍpuj¹ce miÍdzy nowym
konwerterem i†jego starsz¹ wersj¹.
Najwaøniejsze wprowadzone
zmiany to:
- obs³uga protoko³Ûw USB1.1 i†2.0
(w trybie Full Speed),
- moøliwoúÊ pracy interfejsÛw
w†trybie izochronicznym, dziÍki
czemu gwarantowana jest maksymalna moøliwa szybkoúÊ
transferu danych, nie wp³ywa
na ni¹ liczba urz¹dzeÒ do³¹czonych do portu USB,
- w†strukturze uk³adu zintegrowano generator sygna³u zeruj¹cego,
- w†uk³ad wbudowano kompletny
generator sygna³u RCCLK - dotychczas trzeba by³o stosowaÊ
zewnÍtrzne elementy RC,
- obniøono pobÛr pr¹du w†stanie
spoczynku do 500 µA,
- czas time-out bufora nadawczego moøna programowaÊ w†zakresie 1...255 ms (w wersji AM
wynosi³ on zawsze 16 ms),
- nowy uk³ad moøe wspÛ³pracowaÊ z†dwoma rodzajami pamiÍci
EEPROM - o†organizacji 128x16
(93C46) oraz 512x16 (93C66),
- do pod³¹czenia kilku uk³adÛw
w†wersji BM do jednego portu
USB nie jest niezbÍdna pamiÍÊ

EEPROM zawieraj¹ca deskryptor
z†indywidualnym numerem
urz¹dzenia,
- producent zachowa³ zgodnoúÊ
rozmieszczenia wiÍkszoúci wyprowadzeÒ uk³adÛw obydwu
wersji, przy czym ze wzglÍdu
na pewne zmiany konstrukcyjne
konieczne by³y drobne modyfikacje i†w†uk³adzie FT232BM
zmieniono funkcje wyprowadzeÒ
znanych z†wersji FT232AM:
RCCLK (wyprowadzenie 31),
PWREN# (wyprowadzenie 15),
#RSTO (wyprowadzenie 5).
Warto wiedzieÊ, øe w†odrÛønieniu od wiÍkszoúci dostÍpnych na
rynku interfejsÛw o†podobnych funkcjach, uk³ady oferowane przez
firmÍ FTDI nie wymagaj¹ stosowania specjalizowanych sterownikÛw†USB (dla systemu operacyjnego Windows), nie jest takøe konieczne uczenie siÍ przez konstruktora zasady dzia³ania i†przygotowywania procedur inicjalizacyjnych
bloku SIE USB (Serial Interface
Engine). Firma FTDI przygotowa³a
i†bezp³atnie udostÍpnia sterowniki
dla Windows 98/Me/NT/2000/XP,
Linuksa oraz systemu operacyjnego
OS8/9 (Apple). Za ich pomoc¹
system operacyjny tworzy wirtualny, szeregowy port komunikacyjny
COM, ktÛry jest adresowany tak jak
kaødy inny port szeregowy zaimplementowany w†komputerze. DostÍpne s¹ sterowniki w†wersjach:
PnP oraz standardowej, dziÍki czemu moøna spe³niÊ wymagania
wszystkich typowych aplikacji.
Uk³ad FT8U232BM integruje
wszystkie istotne elementy interfejsu USB, dziÍki czemu wszystkie zadania zwi¹zane z†obs³ug¹
protoko³Ûw s¹ realizowane sprzÍtowo. Nie jest wymagane przepro-

Podstawowe parametry konwertera
USB<−>IrDA:
✓ prędkość transmisji od 1200 b/s
do 115 kb/s (w zależności
od zainstalowanego sterownika),
✓ zasilanie z magistrali USB,
✓ współpraca z systemami Win XP i Win 2K
(sterowniki dostarczane przez producenta
systemu),
✓ łatwa instalacja,
✓ niewielkie wymiary,
✓ względnie niski koszt wykonania.
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Rys. 2. Sposób kodowania danych przesyłanych drogą optyczną

Elektronika Praktyczna 4/2003

Konwerter USB<−>IrDA

Rys. 3. Schemat blokowy układu
TOIM4232

wadzanie jakichkolwiek zabiegÛw†konfiguracyjnych po w³¹czeniu zasilania uk³adu.

Interfejs TOIM4232
Uk³ad ten s³uøy do formowania
impulsÛw z†portu RS232 do wymagaÒ standardu IrDA. Charakteryzuje
siÍ bezproblemow¹ wspÛ³prac¹ z†dowolnym interfejsem RS232. Podstawowym zadaniem TOIM4232 jest z†jednej strony - skracanie impulsÛw nadawanych - a†z†drugiej ìrozci¹ganieî odebranych impulsÛw
do ich uprzedniej d³ugoúci.
Uk³ad umoøliwia stosowanie
dwÛch d³ugoúci impulsÛw: o†czasie
trwania 1,617 µs - ta d³ugoúÊ jest
stosowana jako wartoúÊ domyúlna
i†jest preferowana w†urz¹dzeniach
zasilanych bateryjnie ze wzglÍdu na
krÛtki czas trwania impulsÛw, albo
o†czasie trwania 3/16 pierwotnego
czasu trwania impulsu.
Kolejn¹ funkcj¹ uk³adu
TOIM4232 jest generowanie dla
interfejsu IrDA impulsÛw taktuj¹cych, ktÛre nie wystÍpuj¹ w†standardowym interfejsie RS232. Do
generowania impulsÛw taktuj¹cych
wymagany jest kwarc o†czÍstotliwoúci rezonansowej 3,6864 MHz.
Schemat blokowy uk³adu
TOIM4232 pokazano na rys. 3.
Sk³ada siÍ on z†oscylatora, generatora szybkoúci transmisji oraz dwukierunkowego bloku kszta³towania
impulsÛw. Za pomoc¹ wejúcia BR/
D jest moøliwe wybranie jednej
z†czternastu predefiniowanych

Rys. 4. Budowa bajtu konfiguracji
układu TOIM4232
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prÍdkoúci transmisji danych.
TOIM4232 jest programowany przez
wybranie odpowiedniego rodzaju
pracy za poúrednictwem interfejsu
RS232. Aby skonfigurowaÊ interfejs, trzeba podaÊ wysoki poziom
napiÍcia na wejúcie RESET, by
wyzerowaÊ uk³ad, a†nastÍpnie na
wyprowadzenie BR/D podajemy
poziom wysoki. W†ten sposÛb uk³ad
zostaje przygotowany do odebrania
bajtu steruj¹cego. Naleøy go wysy³aÊ z†prÍdkoúci¹ 9600 b/s, gdyø
tak¹ prÍdkoúÊ domyúlnie przyjmuje
TOIM4232 po zerowaniu. Bajt steruj¹cy, o†strukturze pokazanej na
rys. 4, jest z³oøony z†dwÛch czÍúci,
kaøda o†d³ugoúci czterech bitÛw.
Bit S0 odpowiada za wybÛr d³ugoúci impulsu. WartoúÊ ì1î tego
bitu oznacza d³ugoúÊ impulsu wynosz¹c¹ 1,627 µs, a†ì0î wartoúÊ 3/
16 trwania impulsu bitu. Bity S1
i†S2 s³uø¹ do okreúlenia stanÛw na
uniwersalnych wyjúciach uk³adu
o†takich samych nazwach. Wyjúcia
te mog¹ s³uøyÊ do zmiany czu³oúci
transceivera, prze³¹czania konwertera w†tryb stand-by lub dowolnego innego celu. Wyjúcie S2
w†prezentowanym module interfejsowym wykorzysta³em do zwiÍkszenia czu³oúci odbiornika przy
odbiorze danych.
Druga czÍúÊ bajtu s³owa steruj¹cego (B0...B3) s³uøy do wyboru
prÍdkoúci transmisji zgodnie z†tab. 1.
Po wprowadzeniu do rejestru
konfiguracyjnego 8-bitowego s³owa koÒczy siÍ programowanie
uk³adu i†moøna rozpocz¹Ê transmisjÍ, gdy tylko zmieniony zostanie poziom na nÛøce BR/D na
niski. Jest oczywiste, øe programowanie uk³adu jest czÍúci¹ oprogramowania sterownika IrDA.

Tab. 1

Przy wspÛ³pracy np. dwÛch mikrokontrolerÛw przesy³aj¹cych dane w†podczerwieni naleøy zadbaÊ
o†prawid³owe zaprogramowanie
uk³adu, jeøeli wymagane prÍdkoúci przesy³anych danych bÍd¹
wiÍksze od 9600 b/s. Przyk³ady
programÛw konfiguracyjnych
uk³adu TOIM4232 zosta³y zamieszczone w†do³¹czonych do artyku³u materia³ach, ktÛre zamieszczono na CD-EP3/2003B.

Transceiver TFDS4500
Firma Vishay produkuje wiele
odmian transceiverÛw przeznaczonych do rÛønych odmian interfejsÛw IrDA. W†konwerterze zastosowany zosta³ transceiver TFDS4500
przeznaczony do pracy w†trybie
IrDA SIR (prÍdkoúÊ do 115,2 kb/
s). Uk³ad TFDS4500 jest uøywany
do bezprzewodowej szeregowej komunikacji miÍdzy komputerem
a†peryferiami, np. w†bezprzewodowych myszkach i†klawiaturach.
W†strukturze uk³adu zintegrowano
diodÍ nadawcz¹ i†odbiorcz¹ o†parametrach dobranych do transmisji

Rys. 5. Schemat blokowy transceivera optycznego IrDA
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IrDA. Dodatkowo, TFDS4500 wyposaøony jest we wzmacniacz dla
diody odbiorczej, komparator oraz
dwa bufory, ktÛre wysterowuj¹ diodÍ nadawcz¹ i†tor odbiorczy. Schemat blokowy uk³adu TFDS4500
pokazano na rys. 5. Waøn¹ funkcjÍ
w†uk³adzie pe³ni blok ARW (automatycznej regulacji wzmocnienia),
ktÛry reguluje czu³oúÊ odbiornika.
Blok ten pozwala uk³adowi
TFDS4500 na osi¹gniÍcie duøej
odpornoúci na szumy. PrÛg, przy
ktÛrym odbiornik reaguje na sygna³
wejúciowy, jest dwukrotnie wyøszy
przy stanie ì0î na wejúciu SC, niø
wÛwczas gdy jest na niej stan ì1î.
Naleøy wspomnieÊ, øe przy wyøszym progu czu³oúci odbiornik
jest bardziej podatny na zak³Ûcenia.
ZasiÍg nadajnika nie jest duøy
i†wynosi ok. 1†metra, co jest wystarczaj¹ce dla urz¹dzeÒ przenoúnych typu telefon czy drukarka.
Wejúcie Vcc1/SD s³uøy zarÛwno do zasilania czÍúci elektronicznej transceivera, jak i†do
wprowadzania go w†tryb uúpienia.
Wysoki poziom napiÍcia na tym
wejúciu zasila wewnÍtrzne obwody uk³adu. Wejúcie to moøe byÊ
sterowane z zewnÍtrznego mikrokontrolera lub - przyk³adowo z†jednego z†wyjúÊ S1 lub S2 uk³adu TOIM4232.

Opis dzia³ania uk³adu

Rys. 6. Schemat elektryczny interfejsu
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Schemat elektryczny konwertera USB<->IrDA pokazano na rys.
6. Uk³ad U1 jest konwerterem
USB<->RS232, ktÛry do swej prawid³owej pracy potrzebuje kilku
elementÛw biernych oraz rezonatora o†czÍstotliwoúci 6†MHz. Do
prawid³owej pracy konwertera U1
nie jest potrzebna pamiÍÊ EEPROM U5. Moøna j¹ zastosowaÊ,
gdy bÍdzie wymagany wybÛr: pracy Plug and Play, rÍcznego lub
automatycznego przyznawania numeru seryjnego, sposobu zasilania
czy maksymalnego poboru pr¹du.
W†pamiÍci EEPROM moøna przechowywaÊ takøe opis urz¹dzenia.
Zaprogramowanie pamiÍci EEPROM wymaga instalacji odpowiedniego sterownika oraz programu narzÍdziowego (publikujemy
je na CD-EP3/2003B) - szczegÛ³y
programowania EEPROM by³y dok³adnie opisane w†EP10/2002.
Sygna³ rÛønicowy USB oraz
zasilanie s¹ doprowadzone przez
gniazdo USB typu B. Zasilanie jest
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej

filtrowane za pomoc¹ obwodu zbudowanego z†elementÛw C1, L1
oraz kilku dodatkowych kondensatorÛw. Do sterowania prac¹ interfejsu s¹ uøywane cztery linie
portu RS232: TPD, RXD, RTS#
i†DTR#. Wyjúcie RTS# steruje wejúciem programowania interfejsu
U2, ktÛry skraca i†wyd³uøa†odpowiednio impulsy zgodnie ze standardem IrDA. Sygna³ z linii DTR#,
po zanegowaniu przez inwerter
U6, steruje wejúciem zeruj¹cym
uk³adu U2. Inwerter by³ potrzebny
ze wzglÍdu na specyfikacjÍ sterownika - zosta³ on napisany dla
uk³adu, ktÛry jest do³¹czany do
portu RS232 przez konwerter napiÍÊ (np. MAX232). Konwerter
napiÍÊ neguje sygna³y oprÛcz sygna³u DTR#. Poniewaø uk³ad U1
nie zawiera konwertera napiÍÊ,
wystarczy³o tylko zanegowaÊ liniÍ†DTR#, by sterownik poprawnie
programowa³ uk³ad U2. Poniewaø
U2 musi byÊ zasilany napiÍciem
3,3 V, a†port USB dostarcza napiÍcia 5†V, zastosowano dodatkowy stabilizator U4, ktÛry stabilizuje napiÍcie na potrzebnym po-

ziomie. Zalet¹ tego stabilizatora
jest bardzo ma³y pobÛr pr¹du.
Uk³ad U1 dostarcza na wyjúciu
6†napiÍcie 3,3 V, ale pobÛr pr¹du
z†tego wyjúcia nie moøe przekroczyÊ 5†mA, co dla uk³adu U2
i†do³¹czonych do niego LED-Ûw
nie jest wystarczaj¹ce. Jeøeli nie
bÍd¹ montowane diody LED, moøna nie montowaÊ stabilizatora U4
i do³¹czyÊ wyprowadzenie zasilania U2 do wyjúcia 6†uk³adu U1.
ChoÊ U2 zasilany jest napiÍciem
3,3 V, to toleruje on napiÍcia na
wejúciach do 5†V. Diody D1...D4
s³uø¹ do sygnalizacji pracy konwertera. By³y bardzo pomocne na
etapie uruchamiania konwertera.
Rezonator X2 taktuje generator
szybkoúci transmisji zawarty w†U2.
Linie RD_IR i†TD_IR steruj¹ transceiverem U3, ktÛrego dioda nadawcza zasilana jest poprzez rezystory ograniczaj¹ce pr¹d R12
i†R13. Transceiver U3 jest zasilany
z†wyjúcia SLEEP# uk³adu U1.
Wyjúcie SLEEP informuje o†trybie
suspend (zawieszenia) magistrali.
Tryb ten dotyczy zachowania siÍ
konwertera podczas prze³¹czania
hosta w†uúpienie. WÛwczas host
przestaje wysy³aÊ pakiety SOF.
Brak kilku pakietÛw jest wykrywany przez U1, ktÛry takøe przechodzi w†stan uúpienia z†maksymalnie
zmniejszonym poborem mocy.
W†trybie suspend hub moøe dostarczyÊ do konwertera pr¹d o†natÍøeniu co najwyøej 0,5 mA. Podczas wchodzenia U1 w†tryb suspend, linia SLEEP zmienia poziom
na niski, przez co zostaje wy³¹czony transceiver U3. Obwody
transceivera s¹ zasilane z†tego wyjúcia, jeøeli tylko znajduje siÍ na
nim poziom wysoki. WydajnoúÊ
pr¹dowa wyjúcia SLEEP wystarcza
do zapewnienia poprawnej pracy
transceivera U3. Kondensator filtruj¹cy C7 poprawia odpornoúci
transceivera na zak³Ûcenia oraz
gwarantuje jego poprawn¹†pracÍ.

Montaø i†uruchomienie

Rys. 8. Widok okna kreatora
dodawania sprzętu w Windows
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Konwerter USB<->IrDA naleøy
zmontowaÊ na dwustronnej p³ytce
drukowanej, ktÛrej schemat montaøowy pokazano na rys. 7. WiÍkszoúÊ elementÛw konwertera jest
przeznaczona do montaøu powierzchniowego, dlatego naleøy
siÍ z†nimi obchodziÊ z†duø¹ ostroønoúci¹ - uwaga ta dotyczy
szczegÛlnie lutowania.

Rys. 9. Okno wyboru przypisania
interfejsu IrDA do portu COM

Montaø najlepiej rozpocz¹Ê od
wlutowania uk³adÛw scalonych
i†pozosta³ych elementÛw. Lutujemy je pocz¹wszy od úrodka p³ytki, aø do jej krawÍdzi. Montaø
naleøy zakoÒczyÊ, wlutowuj¹c elementy przewlekane.
Podczas montaøu szczegÛln¹
uwagÍ naleøy zwrÛciÊ na biegunowoúÊ kondensatorÛw elektrolitycznych. Diod LED moøna nie
montowaÊ, gdyø s³uøy³y jedynie
podczas uruchamiania konwertera
do sprawdzenia jego poprawnej
pracy. ZasiÍg konwertera moøna
zwiÍkszyÊ, dolutowuj¹c rezystor
R13 o†takiej samej wartoúci jak
rezystor R12. Wartoúci tych rezystorÛw moøna zmniejszyÊ do ok.
14 Ω - nie powinno staÊ siÍ nic
z³ego, gdyø dioda nadawcza jest
sterowana krÛtkimi impulsami.
Moøna nie montowaÊ pamiÍci
EEPROM U5 i†elementÛw R4, R5,
jeøeli nic nie bÍdzie do tej pamiÍci zapisywane.
Z†pewnoúci¹ niektÛrych CzytelnikÛw EP przeraøa montaø elementÛw SMD. Dlatego informujÍ,
øe uk³ad prototypowy zosta³ z³oøony lutownic¹ ELWIK LES-24-1
bez uøycia jakichkolwiek past,
topnikÛw†i†innych specjalistycznych narzÍdzi.
Przy montaøu naleøy uwaøaÊ
na prawid³owe umieszczanie elementÛw, gdyø pÛüniejsze wylutowanie uk³adu scalonego moøe byÊ
k³opotliwe.

Instalacja sterownikÛw
Po pod³¹czeniu konwertera do
portu USB komputera naleøy
w†pierwszej kolejnoúci zainstalowaÊ sterowniki, ktÛre bÍd¹ emulowaÊ port COM. Sterowniki takie
udostÍpnia bezp³atnie producent
uk³adu FT232BM, my je publikujemy na CD-EP3/2003B. Dok³adne
informacje o†instalacji sterownika
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Konwerter USB<−>IrDA
siadany przeze
mnie sterownik do
Win 98 nie dzia³a³
poprawnie z†tym
konwerterem, dlatego przedstawiony uk³ad jest przeznaczony do uøytkownikÛw systemÛw WinXP oraz
Win2000.
InstalacjÍ sterownika TOIMxx32
naleøy rozpocz¹Ê
od wyboru z†listy
urz¹dzeÒ urz¹dzeRys. 10. Po zainstalowaniu sterowników
nia podczerwieni
w menedżerze sprzętu pojawia się dodatkowa opcja i†odszukaÊ urz¹dzenie TOIMxx32 firmy Vishay (rys.
dla uk³adu firmy FTDI zosta³y
8). NastÍpnie naleøy wybraÊ numer
przedstawione we wczeúniej wspoportu komunikacyjnego, pod ktÛmnianej EP10/2002.
rym bÍdzie zainstalowany wczeúPo instalacji sterownika dla
niej wirtualny port COM (rys. 9)
uk³adu FT232BM naleøy jeszcze
(ja wybra³em COM3). Na rys. 10
zainstalowaÊ sterownik IrDA przepokazano widok okna Menedøera
znaczony dla uk³adu TOIM4232
urz¹dzeÒ z†zainstalowanym urz¹lub TOIM3232. Systemy WinXP
dzeniem podczerwieni dla uk³adu
oraz Win2k zosta³y przez Microsoft
TOIMxx32. Poprzez konfiguracjÍ
wyposaøone w†sterowniki przeznaczone dla uk³adÛw TOIMxx32. Po- w³aúciwoúci zainstalowanego sterownika (rys. 11) jest moøliwe
ustawienie prÍdkoúci po³¹czenia
oraz wybranie portu komunikacyjnego. Po poprawnym zainstalowaniu sterownikÛw i ponownym uruchomieniu komputera, konwerter
USB-IrDA bÍdzie gotowy do pracy.
Marcin Wi¹zania

Rys. 11. Okno edycji właściwości
portu IrDA
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Podczas przygotowywania projektu korzysta³em z†materia³Ûw
dostÍpnych na stronach:
- http://www.ida.org,
- http://www.ericlindsay.com/computer/irda.htm,
- http://www.vishay.com,
- http://www.ftdichip.com.

WYKAZ ELEMENTÓW (SMD)
Rezystory
R1, R2: 27Ω
R3: 1,5kΩ
R4: 10kΩ
R5: 2,2kΩ
R6: 100kΩ
R7: 470Ω
R8, R9, R10, R11: 220Ω
R12, R13(*): 51Ω
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 33nF
C3, C4: 27pF
C5, C6: 22pF
C7, C8, C11, C12, C13, C14:
100nF
C9: 4,7µF/10V
C10: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1, D4: LED (czerwona)
D2, D3: LED (zielona)
U1: FT232BM
U2: TOIM4232
U3: TFDS4500
U4: TC55RP330
U5: 93C46
U6: NC7S04
X1: Kwarc 6MHz
X2: Kwarc 3,6864MHz
Różne
L1: koralik ferrytowy przewlekany
J1: przewlekane gniazdo USB
typu B

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/kwiecien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP4/2003B w katalogu PCB.
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