
Konwerter USB<−>RS232

   41Elektronika Praktyczna 12/2003

P   R   O  J   E   K   T   Y

Konwerter USB<−>RS232
AVT−556

Interfejs zbudowano w oparciu
o wyspecjalizowany uk³ad scalony
TUSB3410. Do najwaøniejszych
cech tego uk³adu naleø¹ miÍdzy
innymi:
- pe³na zgodnoúÊ z†interfejsem
USB 2.0 (i wczeúniejszymi wer-
sjami);

- praca z†prÍdkoúci¹ 12 Mbd (tryb
full speed);

- jednostka centralna uk³adu za-
projektowana na popularnym
rdzeniu 8052.
Za pomoc¹ uk³adu TUSB3410

moøna przesy³aÊ dane z†prÍdkoú-
ci¹ 110...921,6 kbd (w trybie IrDA
do 115,2 kbd). Ramka danych
moøe mieÊ od 4†do 8†bitÛw, bitÛw
stopu moøe byÊ: 1, 1,5 lub 2,
transmisja moøe odbywaÊ siÍ
z†kontrol¹ parzystoúci lub bez.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny konwerte-

ra pokazano na rys. 1. Jest to
schemat typowej aplikacji uk³adu
TUSB3410 (jego schemat blokowy
pokazano na rys. 2). Sygna³y D+
oraz D- (USB) doprowadzane s¹
poprzez rezystory R1 i†R2 do
uk³adu TUSB3410. Dzielnik na-
piÍcia z³oøony z†rezystorÛw R4
i†R8 dostarcza napiÍcia o†wartoúci
1,8 V†dla uk³adu US4. Do linii
SDA†oraz SCL (za pomoc¹ zworki
JP1) do³¹czona jest opcjonalna
pamiÍÊ EEPROM (w naszym przy-
padku jest to 24LC64). Moøemy
w niej przechowywaÊ w³asne war-
toúci VID/PID/DID. Przycisk SW1
jest w†zasadzie nadmiarowy (ale
jak siÍ okazuje, czasami jest bar-
dzo przydatny) i†s³uøy do zerowa-
nia uk³adu. Elementy R7 i†C21
tworz¹ obwÛd zerowania uk³adu

Coraz czÍúciej mamy do
czynienia z†komputerami
pozbawionymi interfejsÛw

RS232. Co zrobiÊ w†takiej
sytuacji? Najproúciej jest

kupiÊ przejúciÛwkÍ
USB<->RS232, lecz ambitniej

samodzielnie wykonaÊ opisan¹
w†artykule.

Rekomendacje: konwerter
bardzo przydatny, a†wkrÛtce

wrÍcz niezbÍdny
uøytkownikom nowoczesnych

komputerÛw, ktÛrzy bÍd¹
chcieli lub musieli korzystaÊ

z†ìleciwego" interfejsu RS232.

po w³¹czeniu zasilania. Konden-
satory filtruj¹ce C18...C20, C10
oraz C7 umieszczono blisko uk³a-
du TUSB3410, przy linii za-
silaj¹cej 3,3 V, natomiast C8, C11
i†C15 przy linii zasilania 1,8 V.
Uk³ad US3 (SN75LV4737) akcep-
tuje poziomy napiÍÊ wejúciowych
0V i 5V, przy napiÍciu zasilania
3,3V. Uk³ad US2 (MAX604) jest
stabilizatorem o†napiÍciu wyjúcio-
wym 3,3 V, pracuj¹cym przy
niewielkiej rÛønicy napiÍÊ miÍdzy
wejúciem a†wyjúciem (tzw. LDO -
Low Drop Out). Na p³ytce
drukowanej, wokÛ³ tego uk³adu
znajduj¹ siÍ dwa (po jednym z
kaødej strony) wiÍksze pola
miedzi, maj¹ce u³atwiÊ odprowa-
dzenie ciep³a ze stabilizatora.

Montaø i†uruchomienie
Uk³ad zmontowano na stosun-

kowo ma³ej, dwustronnej  p³ytce
drukowanej, ktÛrej schemat mon-
taøowy pokazano na rys. 3. Mon-
taø najlepiej zacz¹Ê od uk³adÛw
US4 (TUSB3410) oraz uk³adu US3
(SN75LV4737A). Po prawid³owym
umieszczeniu elementu na jego
polach lutowniczych, przylutowu-
jemy skrajne wyprowadzenia
i†jeszcze raz sprawdzamy prawid-
³owoúÊ u³oøenia uk³adu na polach
lutowniczych. Po tym zabiegu
lutujemy pozosta³e wyprowadze-
nia. NastÍpnie moøemy zamonto-
waÊ uk³ad MAX604 (US2). W†dal-
szej kolejnoúci montujemy rezys-
tory, kondensatory, a†na samym
koÒcu podstawkÍ pod pamiÍÊ
EEPROM, rezonator kwarcowy
oraz z³¹cza USB i†DB9. Po zakoÒ-
czeniu montaøu, warto jeszcze raz
sprawdziÊ jego poprawnoúÊ, po
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Rys. 1. Schemat elektryczny konwertera
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czym moøemy rozpocz¹Ê urucha-
mianie uk³adu.
Do tego celu bÍdziemy potrze-

bowaÊ, oczywiúcie oprÛcz kompu-
tera wyposaøonego w†port USB,
dowolnego urz¹dzenia ze z³¹czem
RS232, kabel USB A-B (najlepiej
ekranowany) oraz sterownikÛw,

ktÛre s¹ dostÍpne na p³ycie CD-
EP12/2003B oraz pod adresem
http://www-a.ti.com/apps/ana-
log_apps/tusb3410_uart_regis-
ter.asp. W†przypadku, gdy juø ko-
rzystaliúmy z†us³ug TI, wystarczy
siÍ tylko za³ogowaÊ, zaakceptowaÊ
warunki i†zacz¹Ê úci¹ganie sterow-

nikÛw (objÍtoúÊ pliku 2,04
MB). Jeúli jeszcze nie mieliú-
my do czynienia z†Texas In-
struments, naleøy siÍ zarejes-
trowaÊ, co nie powinno nam
przysporzyÊ wiÍkszych proble-
mÛw. Po tej czynnoúci moøe-
my przyst¹piÊ do úci¹gniÍcia
odpowiednich sterownikÛw.
Po ich rozpakowaniu i†za-

instalowaniu odpowiedniej
wersji (dla Windows z†serii
9x lub 2K), moøemy pod³¹-
czyÊ konwerter do portu USB.
System powinien wykryÊ na-
sz konwerter jako UMP 3410
Unitary Driver (rys. 4). Na-
stÍpnie w†oknie Kreatora do-
dawania nowego sprzÍtu za-
znaczamy opcjÍ Podaj lokali-
zacjÍ sterownika (zaawanso-
wane), po czym - w†nastÍp-

Rys. 2. Budowa wewnętrzna układu TUSB3410

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R10: 1,5 kΩ 0805
R5, R6: 1 kΩ 0805
R9, R11: 10 kΩ 0805
R7: 15 kΩ 0805
R12: 32 kΩ 0805
R1, R2: 33Ω 0805
R8: 91 kΩ 0805
R4: 100 kΩ 0805
Kondensatory
C8, C10: 1nF 0805
C9, C12...C14, C16: 1µF 0805
C15, C19: 10 nF 0805
C1, C2: 10 µF/16V MELF1
C3, C4: 22 pF 0805
C5, C6: 33 pF 0805
C7, C11, C18, C20: 100 nF 0805
Półprzewodniki
US1: 24LC64 (opcja)
US2: MAX604CSA
US3: SN75LV4737A
US4: TUSB3410 (zaprogramowany)
D2: dowolna krzemowa (np.
LL4148) Minimelf
Różne
JP1: goldpin 2x1 (opcja)
X1: rezonator kwarcowy 12 MHz
ZL1: złącze USB−B do druku
ZL2: złącze DB9, męskie, kątowe,
do druku
SW1: switch (opcja)

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na
płytce drukowanej

Rys. 4. Okno z informacją o wykryciu
dołączenia konwertera do portu
USB

Rys. 5. Okno konfigurowania
konwertera wygląda tak samo jak
w przypadku standardowego portu
COM
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nym oknie - klikamy kwadracik
Okreúlona lokalizacja i†podajemy
úcieøkÍ dostÍpu do sterownikÛw,
ktÛre wczeúniej zainstalowaliúmy.
Na zakoÒczenie powinno byÊ

wyúwietlone okienko z†informa-
cj¹, iø System Windows zakoÒczy³
instalacjÍ nowego urz¹dzenia
sprzÍtowego. W†ten sposÛb system
operacyjny ìwidziî nowy port:
UMP3410 Serial Port (COMx),

przy czym x oznacza pierwszy
wolny numer portu w†chwili pod-
³¹czenia interfejsu do magistrali
USB. Jak widaÊ na rys. 5, moø-
liwe jest dowolne ustawienie pa-
rametrÛw portu, w†tym prÍdkoúci
aø do (teoretycznie, przy zastoso-
waniu szybszego uk³adu interfejsu
US3) 921600 b/s.
Piotr Klepacz, EP
piotr.klepacz@ep.com.pl

Informacje o†standardzie USB
moøna znaleüÊ na stronie www.usb.org.

Opracowano na podstawie materia³Ûw
nastÍpuj¹cych firm: Texas Instruments
(www.ti.com), Maxim (www.maxim-
ic.com), Microchip (www.microchip.com).

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP12/2003B w katalogu PCB.


