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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

  مقدمه .1

 امکان نظر مورد يتاید و اطالعات تبادل آن توسط که يبنحو دارد کاربرد کیالکترون مدارات از ياریبس در ولتاژ سطح رییتغ از استفاده
 یج همانند زاتیتجه گرید با ارتباط جهت کروکنترلرهایم شامل یمدارات داشتن به توجه با زاتیتجه و ها دستگاه اغلب. باشد یم ریپذ

 انجام لیتبد برد کی از استفاده با ییبایز جهت سطح رییتغ نیا است بهتر دارند، را سیگنال سطح رییتغ به ازین  يد اس کرویم و ام اس
 یم ولت 3.3 گنالیس به ولت 5 گنالیس لیتبد در استفاده جهت سیگنال ولتاژ سطح کننده لیتبد کی ABn111FU لیتبد برد. ردیگ

  . سازد یم ایمه را بردبود يرو بر ای و مدارات يرو بر سیگنال سطح رییتغ جهت آسان و ساده روش کی لیتبد برد. باشد

  . می باشد براي ورودي و خروجی میلی متر 2.54 پین هدر ايراد برد تبدیل

  .ولتاژ پایین می باشدسیگنال ولتاژ باال به سطح سیگنال برد تبدیل بصورت یکطرفه و با ویژگی تبدیل سطح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   برد تبدیلراه اندازي : 1شکل

  
  
  
  

  برد تبدیلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABn111FU  Logic Level Converter/Uni-Directional/5v to 3.3v/ 
6 Channel/U Model/Converter   
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  کاربردها  .3

  یکطرفه سیگنال سطح لیتبدبرد یک 

 یکطرفه کانال 6 ولتاژ سطح یک برد تغییر 

  ولت 3.3به  5سیگنال  سطح لیتبدیک برد 

  مدارات و میکروکنترلرهاسطح سیگنال  لیتبدبرد یک 

  
  
  
 ویژگی ها .4

 طرفهیک سیگنال سطح لیتبدبرد یک  مهیا سازي 

  طرفهیککانال  6 ولتاژ سطح برد تغییریک مهیا سازي 

  ولت 3.3ولت به  5سیگنال  سطح لیتبدبرد یک مهیا سازي 

  ولت 5داراي سطح سیگنال ورودي 

  ولت 3.3داراي سطح سیگنال خروجی 

  بدون نیاز به تغذیه کانال تبدیل 6داراي 

 داراي قابلیت استفاده بر روي مدارات، بردبورد و بوردهاي سوراخ دار 

 میلی متر 2.54 پین هدر ايراد Male  ورودي و خروجی سیگنالبراي 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنما حذف نویز و استفاده از فیبر فایبرجهت 

  13ابعاد دارايmm * 20mm  مونتاژقابل 

  
  
 
  

 ABn111FUبرد تبدیل کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 ABn111FU  برد تبدیل وروديسیگنال جدول توضیح  .6

  توضیحات  نوع  نام  شماره
1 T1 ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
2 T2  ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
3  T3 ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
4  T4 ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
5  T5 ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
6  T6 ولت 5سطح ولتاژ ورودي.  سیگنالپین   ورودي  
7  G دستگاه متصل شود. (به زمین پین ولتاژ زمین  زمین(  

 
  

  ABn111FU برد تبدیل ی جروخسیگنال جدول توضیح  .7

  توضیحات  نوع  نام  شماره
1 R1 ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
2 R2  ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
3  R3 ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
4  R4 ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
5  R5 ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
6  R6 ولت 3.3سطح ولتاژ خروجی.  سیگنالپین   خروجی  
7  G (به زمین دستگاه متصل شود)پین ولتاژ زمین  زمین .  

  

 توجـــه

  د.گردولت دریافت می  3.3ولت به ورودي، در خروجی سیگنال با سطح ولتاژ  5با اعمال سیگنال با سطح ولتاژ 

  .سیگنال بدست آمده در : مثال(شماره پین خروجی متناظر با شماره پین ورودي می باشدR2  نتیجه اعمال سیگنال بهT2 (می باشد 

 تبدیل شده در همان خروجی متناظر ظاهر می گردد.مورد نظر، سیگنال  يورودسیگنال به  با اعمال  

 می باشداستفاده از پین زمین الزامی رد. باستفاده می توان یک و یا هر شش کانال را بکار  در هنگام. 

  ورودي اعمالی می باشد.سیگنال دقت سطح ولتاژ میزان دقت سطح ولتاژ از سیگنال خروجی وابسته به 

 7ین شماره پ )G( خروجی بطور مستقیم به یکدیگر متصل می باشد.در ورودي و )مدار ایزوله نمی باشد( 

 .برد تبدیل تنها براي تغییر سطح سیگنال مدارات طراحی شده و نمی توان براي تغییر ولتاژ تغذیه مدارات استفاده کرد 
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 ABn111FU برد تبدیل  راه اندازي  .8

مونتاژ ویا نصب بردبورد سوراخ دار و  , بردمدارات آن را بر رويکاربر بتواند  تابنحوي طراحی شده است  ABn111FU برد تبدیل
 3.3شده و سیگنال تغییر داده شده به سطح ولتاژ  اعمالولت به ورودي  5با سطح ولتاژ سیگنال باید یکطرفه بوده و این برد نماید. 

  .دریافت گردد. براي توضیح بیشتر مثال زیر را بخوانید ولت در خروجی
مثال: می خواهیم بین دستگاه شماره یک و دستگاه شماره دو ارتباط سریال داشته باشیم، بنحوي که دستگاه شماره یک براي دستگاه شماره 

شماره براي ارسال داده از دستگاه شماره دو به دستگاه دو ارسال داشته باشد و دستگاه شماره دو براي دستگاه شماره یک ارسال داشته باشد. 
از یک داده هاي دریافتی براي دستگاه شماره  وبوده ولت  3.3از نوع دو داده هاي ارسالی از دستگاه شماره یک مشکلی نخواهیم داشت چون 

ما اما دستگاه یک متصل کنیم.  (RXD)دستگاه دو را مستقیم به پین دریافت  (TXD)، بنابراین می توانیم پین ارسالولت می باشد 5تا  3.3نوع 
داده هاي ارسالی از چون؛  از دستگاه دو متصل کنیم (RXD)از دستگاه یک را بطور مستقیم به پین دریافت  (TXD)توانیم پین ارسال نمی 

. براي حل این مشکل باید ولت می باشد 3.3و از نوع دولت بوده در حالیکه داده هاي دریافتی براي دستگاه شماره  5دستگاه شماره یک از نوع 
ولت تبدیل کرده  3.3می باشد را به نوع ولت  5از نوع که داده ارسالی از دستگاه شماره یک استفاده کنیم تا  ییر سطح ولتاژ سیگنالتغاز مدار 

  ارسال کنیم. وددستگاه شماره و سپس به 

  
  مراحل راه اندازي در زیر آمده است:

 ارتباط استکمترین فاصله مناسب ترین ( .مورد نظر نصب گردد در جاي برد تبدیل( 

 .دستگاه شماره دو متصل گرددزمین به برد تبدیل و زمین زمین دستگاه شماره یک به  ( سیگنال هاي زمین به یکدیگر متصل گردد( 

 مثال: سیگنال . (سیگنال نیاز به تغییر سطح به ورودي برد تبدیل متصل گرددTXD  ورودي پین از دستگاه یک بهT5 متصل گردد( 

  خروجی مثال: سیگنال ( .گرددسیگنال تغییر داده شده از خروجی دریافتR5 به پین RXD متصل گردد دو از دستگاه( 

 بسته به نیاز می توان از یک و یا هر شش کانال برد تبدیل استفاده کرد. -

 اتصال سیگنال هاي زمین در هر شرایطی الزامی است. -

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   ABn111FU تبدیلبرد راه اندازي : 1شکل
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 تبدیلبرد قبلی  نسخه هاي .9

  ارائه شده است. LUR6-533در نسخه قبل بدون تغییر و با نام  ABn111FUبرد تبدیل 
  

  می باشد. ABn111FU بر تبدیلعدد  یکشامل نهایی محصول  -


