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Z a l o ž n i k i  r e v i j

Obstajacelapaletarazličnihadapterjev,kinamomogo
čajo serijsko asinhrono komunikacijo med napravami.
Bascom ima rutino za pošiljanje podatkov poUARTu
rešenoidealnozenimsamimukazom:»Print«.

Verjetno ne boste našli programskega jezika, pri kate
rembibilauporabaUARTašeboljpreprosta inučin
kovita. Prav ta lastnost pa nam razširi možnosti upo
rabeUARTa v svojih aplikacijah in vsaj nekaj jih velja
izkoristiti.Nekatereparametremoramov svojinapravi
nastaviti leenkrat,zato jenesmiselnopisatiprogramz
globokorazvejanimimeniji,dokaterihbomodostopa
li lenekajkratvcelotnemživljenjskemciklu tenaprave.
Verjetnostesetudiviženavadili,davsvojihaplikacijah
prinačrtovanjploščicetiskanegavezjavednododatetu

UART na RS232 in 
UART na USB

Avtor: Bojan Kovač
e-pošta: bojan@svet-el.si

Kra ti ca UART po me ni Uni ver sal Asynchronous Re ce i ver/Tran smit ter. Gre za na čin se rij ske ga pre no sa po dat kov 
v do go vor je ni obli ki z do go vor je no hi tros tjo. Ne gle de na to, kak šne obli ke in ni vo ja so sig na li na tran spor tni 
po ti (RS232, RS485, RS422, RS423), ki jih pri pra vi jo na men ska in te gri ra na vez ja, gre na za čet ku in na kon cu 
ven dar le za lo gič ne ni vo je HI in LO, ki jih je po tre bno med sa bo lo či ti na spre jem ni in od daj ni stra ni ter po da tek 
iz se rij ske obli ke spet pre tvo ri ti v pa ra lel no. Blok she ma tak šne ga pre no sa je na ri sa na na sli ki 1. Pre nos po USB 
vo di lu je za upo ra bni ka po pol no ma enak pre no su prek RS232 vo di la, saj za to po skr bi go nil nik či pa FT232RL 
v ra ču nal ni ku. 

dimožnostserijskeizmenjavepodatkov,sajlahkovečino
osnovnihnastavitevnekenapraveuredimokarprekse
rijskegavmesnika,daneomenjamprenosainarhiviranja
shranjenihzapisoviznekenapravenaračunalnik.Paje
vgradnjatemožnostineposrednovaplikacijosplohra
cionalna?Predstavljamovammožnostuporabeenegain
istegavmesnika zavsevašenaprave.Več jih imate, več
bosteprihranili!
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Logični nivoji so v različnih vezjih
lahko različni. Običajna delovna
napetostmikrokontrolerjev je5V,
3,3 V in vse pogosteje tudi 1,8 V.
Razumljivo je, da so tudi logični
nivoji v mejah napajalne napeto
stiintojelahkovelikproblem.Ne
delujejo vsa vezja pri nižjih napa
jalnihnapetostih,zato je lahkože
preprosta priključitev mobilnega
telefona na RS232 ali USB vhod
računalnika precej zapletena. Ker
smosesrečalispodobnimiproble
miinsmojihtudiuspelirešiti,vam
tokratpredstavljamodvepreprosti
rešitvi,kilahkopoenistranipoce
nita vaš končni izdelek, po drugi
stranipaomogočitakomunikacijo
med napravami, ki komunicirajo
prekUARTananivojulogičnihsig
nalov in računalnikom. Za komu
nikacijosouporabljenelelinijeRx,
TxinGND.

Po ve za va 

UART  >  RS232
Prvipripomočeknambopomagalv
primerih,kobiželelivzpostavitise
rijskopovezavomeddvemanapra
vamaalinapravoinračunalnikom.
Značilnozatovezjeje,dasenapa
jaiznaprave,dadelujeznapajalno
napetostjo (in logičnimi nivoji) od
3do5,5V terda so signali na iz

Sli ka 2: She ma vez ja.

Slika 1: UART

 

NIZ za pošiljanje: 

»TEST prenosa«  
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01000101 

01010011 

01010100 
 

00100000 

01100001 

01110011 

Znak Binarna vrednost 

Sprejeti NIZ: 

»TEST prenosa«  
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01000101 
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CON2

Zenski DB9

+
GND
RX
TX

CON1Logicni nivo od 3 do 5 V!

U1
Max 3232

Napajanje iz gostiteljskega sistema
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hodu v skladu s standardom RS232
in zato združljivi z vsemi napravami,
ki delujejopopriporočilih tega stan
darda.Zanimivoprinašemizdelku je
to,dajevgrajenvohišjeDB9ženskega
konektorja,zatogapriuporabinitine
opazimo!ZarazlikoodUSBmodela,
kijeopisanvnadaljevanju,jepritem
priključitevnapajanjaobvezna.

Vez je
Uporabili smo namensko integrirano
vezje MAX3232 proizvajalca Maxim,
ki zagotavlja njegovo zanesljivo de
lovanje v širokem razponu napajalne
napetostiod3,0Vdo5,5V.Zapra
vilnenapetostnenivoje,ki jihzahteva
standard, potrebuje le štiri zunanje
kondenzatorje s kapacitivnostjo 100
nF.Dodali smo le še enkondenzator
za blokiranje motenj v napajanju, ki
bilahkovplivalenapravilnodelovanje
čipa.Prek4žilnegaploščatega kabla
sepovežemovvezjegostitelja.Tisti,ki
uporabljateMiniPin aliMegaPin, ste
verjetnotakojopazili,dajerazvrstitev
priključkovzdružljivaznašimiSpeedy
priključkinavsehnašihrazvojnihplo
ščicah,lahkopajimsevedazaporedje
tudispremenite.NaRS232straniimamolepriključitevlinij
GND,RXinTX.Zavečinonapravbotopopolnomadovolj.

Upo ra ba
Takšenpripomoček lahkouporabimona različnenači
ne.Zazačeteklahkonasvojemtiskanemvezjuprihrani
moprostorindenarstem,dazapotrebeserijskekomu
nikacijenamestoRS232čipainvsehpotrebnihzunanjih
elementovpripravimole4pinskikonektor,nakaterega
bomo priključili naš vmesnikUART>RS232. Redke na
prave namreč prek serijske povezave komunicirajo ves
čas.Kadarsebomoželelipovezatiznapravo,bomosvoj
vmesnikpriključilinapripravljenkonektor.Delovalbole
takrat,kobopriključen,zatobomoprihranilitudizna

Sli ka 3: Pri mer po ve zo va nja vme sni ka.
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tendel energije, kar je zlasti pomembnopri baterijsko
napajanih napravah. Deluje od 3,0 do 5,5 V, zato bo
uporabenvvečininašihaplikacij.Nobenegaprilagajanja
vzvezizrazličniminapajalniminapetostminepotrebuje,
lepriključimoga!PrimerpriključitveprinekaterihAtme
lovihmikrokontrolerjihsemnarisalnasliki3.Natakšen
načinsesevedalahkopovežemotudizračunalnikom.

Drugazelozanimivamožnostuporabetakšnegavmesnika
jepovezovanjemobilnihtelefonovzračunalnikialikakšnimi
drugiminapravami.PrekserijskepovezavelahkozATnabo
romukazovuporabljamopravvsefunkcijemobilnegatele
fonaintehnimalo!Včasumikrokontrolerjevinmobilnega
telefonasilahkonatanačinnaredimočistosvojonapravo,
kateredelovanjebomolahkonadaljavoupravljalinaprimer
zSMSsporočiliališekakodrugače…

VsimobilnitelefoniimajoRxinTxlinijidostopninasvojem
konektorju,vendarstavednolenanivojulogičnihsignalov
inleodnapajanjamobilnikajeodvisno,kakovisokivresni
ciso.NakonektorjupastatudipriključkamaseGNDin
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Sli ka 4: She ma vme sni ka UART > USB.

Vcc,ki jenapajanje izbaterijemobil
negatelefona.Stemištirimipriključki
selahkozračunalnikaalinaprimerz
MiniPina povežemo s svojim telefo
nom in ga upravljamo brez dotika!
Topridepravzlastitakrat,koželimov
nekinapraviuporabitistarmobilnite
lefon,prikateremsotipkežezelone
zanesljive, sicer pa še odlično deluje.
Spet vidimo, da napajalna napetost
mobilnega telefona za pravilno delo
vanjevmesnikanipomembna.

Po ve za va UART  >  USB
Drugi pripomoček ima enak namen
kot prvi, vendar ga bomo uporabi
li le zapovezavo z računalnikom.Ne
spomnimseveč,kdajsemzadnjičvi
del prenosni računalnik z vgrajenim
RS232konektorjem!No,tojebiltudinašproblem,rešitev
pavampredstavljamovoblikipodobnegavmesnika,ven
darnaUSBvodilu.

Vez je
UporabilismoUSBčipFT232RL,kiganjegovgonilnikob
priključitvinaračunalnikprepoznainmudodelienaizmed
navideznihCOMvrat.ZakomunikacijopoUSBvodiluskr
bitagonilnikinFTDIčip,zauporabnikapajepomembno
leto,daCOMvratauporabljapopolnomaenakoinzena
kiminastavitvamikotbijihuporabilizafizičnaCOMvrata
inznjimipovezanimRS232priključkom,čebiobstajalana

računalniku.Kajbo torejnaša skrb?Leugotoviti, katera
navideznaCOMvratasobilanašemučipudodeljena.She
mavmesnikaUART>USBjenarisananasliki4.

ČipFT232RL imaposebenvhodVccIO,prekkaterega z
napetostnim nivojem določimo, kakšne nivoje logičnih
signalovlahkopričakujeinkakšnelogičnenivojemorapri
komunikacijizagotavljatinasvojihizhodih.Napajaseiz
USBvodilainzalastnodelovanjevesčasuporablja5Viz
tegavodila.GrezaklasičnovezavočipaFT232RL,kiima
dodanidve letvici zanamestitev kratkostičnikov, s kate
rimaizberemo,kakšenbonivonapetosti logičnihsigna
lov.NaletviciJ2izbiramomedzunanjoinnotranjoVccIO
napetostjo, na letvici J1 pa določimo, katera od notra
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Ta be la 1: Na ta vi tev VccIO na pe to sti s krat ko stič ni ki na le tvi cah J1 in J2.

Sli ka 5: Po lo žaj le tvic na ti ska nem vez ju in raz po re di tev pri ključ kov na njih .

njihnapetostinajboVccIO:3,3Vali
5 V.Čip podpira tudi logične nivoje
HIpod1,0V,torej lahkotavmesnik
priključimo v katerokoli vezje, ki ga
upravljajosodobnimikrokontrolerji.

Upo ra ba
Koncept je enak kot pri vmesniku
UART>RS232, le fizično sepodatki
prenašajo po drugačnem vodilu. Za
poredje linij na ploščatem kablu je
enako in obenem MiniPinMegaPin
združljivo!

Če imamo na ciljnem vezjumožnost
priključitve nanapajanje, potem se z
njimpovežemozvsemištirimilinijami
ploščategakablainkratkostičniknaJ2
namestimomedpriključkom1in2.S
temgrenapajalnanapetostsciljnega
vezjaneposrednonapriključekVccIO
FTDI čipa FT232RL, ne glede na to,
kakovisoka(alinizka)je!

Čenaciljnemvezjunimamomožno
sti, dabi se priključili na napajanje,
moramougotoviti,kakšnajenapajal
nanapetostvtemvezjuinsejiposku
sitičimboljpribližatizizbiroeneodnotranjihnapetosti
(3,3Vali5V)skratkostičnikomnaletviciJ1.NaletviciJ2
potemsevedaizberemonotranjivirVccIO(kratkostičnik
medpriključkoma2in3).VsemožnostinastavitevVccIO
soprikazanevtabeli1,razporedpriključkovnaletvicahin
položajletvicnaploščicipanasliki5.

Pov ze tek
Za dvosmerno serijsko komunikacijo med napravami ni
potrebnonačrtovatiposebnegavezja,kadarznapravoko
municiramo leobčasno.Zopisanimavmesnikoma lahko
komunikacijovzpostavimokadarkolipopotrebiinpritem
zavsenapraveuporabljamoleenvmesnik.Tipičenprimer

J1 J2
1 2 3 3 2 1

Zunanja napetost VccIO
Pini na kratkostičnikih
Kratkostičnika

Notranja napetost VccIO  3,3 V
Notranja napetost VccIO  5 V
Kratkostičnik mora biti nameščen

- ni pomembno

1 2 3 

1 2 3 

USB  
UART  

J 1 - A 
J 2 - B 

jerazhroščevanjeprograma,kovrednostpomembnihspre
menljivk pošiljamo na računalnik z ukazomPRINT.Med
načrtovanjemjepotrebnovvezjudodatileletvicosštirimi
priključki+napajanje,GND,RxinTx.Nipomembno,ali
bomotapriključekkdajuporabilialine,jepakoristno,če
obstaja inga lahkov vsakemtrenutkuuporabimo.Vme
snika delujeta tudi pri nižjih napajalnih napetostih,USB
podpiracelonapajanjavciljnemvezjupod1V.Razpored
priključkovjezdružljivznašimirazvojnimiorodjiMiniPin,
MegaPin inMiniPin II.Zuporabopredstavljenihvmesni
kov prihranimo prostor, zmanjšamo porabo energije ter
znižamošteviloincenovgrajenihkomponent.
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