
 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  ABr312HG تی تی البه 485 آر اس ل از مبدراهنماي استفاده 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

و ارتباط داده امکان استفاده از رابط داده در بسیاري از دستگاه ها و تجهیزات کاربرد دارد بنحوي که توسط این رابط ها انتقال 
آر  پروتکل از استفاده باال يها سرعت وزیاد  فواصل زدار،ینو يها طیمح همچون يموارد در داده انتقالبراي  پذیر می شود, همچنین

اینکه برخی از دستگاه ها و تجهیزات مجهز به پورت سریال تی تی ال می باشند براي دلیل . به می باشد شنهادیپ نیبهتر 485اس
این رابط جهت کارایی و که دارند، حال چه بهتر  485انتقال داده در محیط هاي داراي نویز و فواصل طوالنی نیاز به رابط سریال آر اس

به سیگنال  سطح تی تی الجهت تبدیل سیگنال مبدل یک  ABr312HGمدل  485آر اس  به تی تی ال مبدلباشد.  TTLآسانی بصورت 
دو سیمه بر روي مدارات تی تی ال  RS485پروتکلاستفاده از مبدل یک روش ساده و آسان براي می باشد.  (و بلعکس) RS485پروتکل 

 .گردد مهیا نییپا يریزپذینو اثر با و یطوالن فواصل يبرا دستگاه 32 حداکثر يبند شبکه تارا فراهم کرده 

بر روي برد وضعیت سیگنال تغذیه  LEDعدد   یک می باشد. RJ45و کانکتور سریال  Male میلی متر 2.54مبدل داراي پین هدر خطی 
. یک عدد جامپر براي اتصال تغذیه به کانکتور سریال، یک عدد جامپر براي اتصال مقاومت خط و دو عدد جامپر دیگر دهدرا نمایش می 

ولت دي  5مبدل به ولتاژ  را پوشش می دهد. 5Mbpsهر مبدل انتقال داده با  .جهت اتصال مقاومتهاي بایاس در نظر گرفته شده است 
  ولت منطقی می باشد. 5ال تی تی ال مبدل سی رگوله شده نیاز دارد. سطح سیگن

  

  

  

  

  

  

  

   مبدلراه اندازي : 1شکل

 
 
 
  

  مبدلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABr312HG  TTL to RS485/Bi-Directional/Tow Wire/ 
HG Model/Converter  
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 کاربردها  .3

  یک مبدلRS485  منطقیبه سطح TTL 5  حملقابل ولت 

  مبدل یکRS485  و تجهیزات دستگاه هادو سیمه 

  ا پروتکلرابط میکروکنترلر بیک RS485  

  صنعتیمبدل یک TTL  بهRS485 

  
 ویژگی ها .4

  حالته 3دو سیمه  485آر اس  سریالدو جهته سیگنال منطقی تی تی ال به سیگنال  مبدلمهیا سازي یک 

 سیگنال ارتباطی  6فاده از تمهیا سازي اس RE, RO, DE, DI, Vcc(+5V) وGND در ارتباط تی تی ال 

 سیگنال ارتباطی  4 استفاده از مهیا سازي +D, -D, +5V وGND 485آر اس ارتباط در 

  ولت 5داراي سطح ولتاژ تغذیه 

  یک عدد نمایشگر تغذیهداراي 

  ولت 5داراي سطح منطقی 

  40-داراي رنج دمایی oC  85+تا oC 

  5  دادهداراي حداکثرنرخ انتقالMbps 

  قطعات نویزگیر سیگنال و تغذیهداراي خازن و 

 و بردهاي سوراخ دار داراي قابلیت استفاده بر روي دیگر مدارات، بردبورد 

  485گره براي هر حلقه در آر اس 32داراي قابلیت شبکه بندي تا حداکثر 

  داراي محافظESD  12+نسبت به ولتاژهاي لحظه اي بیشتر از  485سیگنالv  7-و کمتر ازv 

  اهم بین خطوط  120داراي یک عدد مقاومت+D, -D ) به همراه جامپراتصال آنSMD_120R( 

  خطوط  بایاس اهم 750داراي دو عدد مقاومت+D, -D ) به همراه جامپراتصال آنهاSMD_+R_-R( 

 میلی متر  2.54پین هدر  دارايMale کانکتور  براي رابط تی تی ال وRJ45  485رابط آر اس براي 

  طراحی مهندسدارايPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  35داراي ابعاد کوچکmm * 20mm قابل حمل و 

  

 ABr312HG  مبدلکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5

 
 
 
 
 
 
 
 



  HG طرح. مهیس دو حمل، قابل ،TTL به RS485 مبدل                                      بـــــــرد یآب

  ABr312HG                                          4 

  ABr312HGبدل م TTLجدول توضیح سیگنال هاي  .6

  توضیحات  نوع  نام  شماره

1  Vcc  power  ولت رگوله شده) 5ولت خارجی. ( اعمال ولتاژ خارجی  5تغذیه  سیگنال  
2  DI  Data  (این سیگنال از طرف مبدل بصورت سیگنال  ورودي می باشد) .سیگنال ورودي  

3  DE  Control 
Inputs 

 . (ورودي)فعال باالفعال کننده سیگنال ورودي. بصورت  

4  /RE    (ورودي)پایینفعال فعال کننده سیگنال خروجی. بصورت .  

5  RO  Data  (این سیگنال از طرف مبدل بصورت سیگنال خروجی می باشد) .سیگنال خروجی  

6  GND  GND (این سیگنال مبدل باید با سیگنال زمین دستگاه یکی شود)سیگنال زمین .  
 

   ولت باشد. 5در تمامی حاالت سیگنال هاي ارتباطی در طرف تی تی ال مبدل باید از نوع  
  طرف تی تی ال باید پایه  ازداده  ارسالجهت/RE ) فعال گرددRO  >>> /RE=0( 

  در طرف تی تی ال باید پایه  خارجیداده دریافت جهتDE ) فعال گرددDI  >>> DE=1( 

  پایه هايDE  و/RE  بصورت همزمان فعال باشندهر دو با هم نمی توانند  
 
 
 

 ABr312HG مبدل  RS485سیگنال هايجدول توضیح  .7

  
  در تمامی حاالت سیگنال هاي ارتباطی در طرف سریال مبدل باید از نوعRS485 .باشد 

  485آر اسمورد نیاز جهت ارتباط سیگنالهاي حداقل ،D-, D+  می باشد. بهتر است سیگنالGND .نیز استفاده شود 

  ايبصورت چند نقطه می تواند  485آر اسارتباط سریال (Multipoint) و نقطه به نقطه(Point to Point)  اتصال  .باشد)
 .چند فرستنده و چند گیرنده)یک به یک و اتصال 

  و نوع سیم می باشد. دادهمتر می باشد و محدود به نرخ انتقال  1200، 485آر اسحداکثر فاصله در استاندارد 

  بصورت  485آر اسدر استاندارد  دادهانتقالMaster, Slave .و دوطرفه و غیر همزمان می باشد 

  5+( 7پین شمارهV5+( 7شماره؛ پین ) داراي جامپر می باشد. با اتصال جامپر تغذیهVاز کانکتور ( RS485 1به پین شماره 
)Vcc از پین هدر (TTL گردد متصل می. 

  توضیحات  سطح ولتاژ  نوع  نام  شماره

7  +5V power  5 ولت رگوله شده) 5ولت خارجی. ( اعمال ولتاژ خارجی  5تغذیه  سیگنال  ولت رگوله شده  

2,4  D+  Data  –7 V to +12 V Bus 
Common-Mode 

Range  

  . مثبت -داده دریافت و ارسالسیگنال 

3,5  D-  Data   منفی -داده دریافت و ارسالسیگنال.  

6,8  GND  GND  0 سیگنال زمین  ولت  
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  پین هاي به یکی از باید تغذیه تنها سیگنالVcc   5+ یا و تی تی ال طرفدرV  متصل گردد 485آر اس  طرفدر. 

  در کانکتور  485آر اس هر یک از سیگنال هايRJ45  با دو پین قابل دسترس می باشد. بدین ترتیب در حلقه هاي چند نقطه
 اضافه شده است). از مبدل به بعد 5 نسخهانجام خواهد گرفت. (این ویژگی در  راحت تراي اتصاالت 

  توجه شود خروجی کانکتورRJ45 از سیستمی متصل گردد. این کانکتور داراي سیگنال  شبکهورت نباید به پRS485  می
 باشد و هیچ ارتباطی با سیگنال شبکه ندارد.

  
 

 ABr312HGمبدل  جامپرهايجدول توضیح  .8

  توضیحات  اتصال (پیش فرض) نوع  نام

+R سیگنال در اهم  750 بایاسبرقراري اتصال مقاومت   باز+D تغذیه (اتصال به( 

120R  اهم بین خطوط  120برقراري اتصال مقاومت   باز+D  و–D  

-R  سیگنال  دراهم  750 بایاسبرقراري اتصال مقاومت   باز-D زمینبه  (اتصال( 

Vcc ولت تغذیه مدار در کانکتور  5ولتاژ برقراري   بازRS485 

  
  120اتصالR .(ابتدا و انتهاي خط) تنها براي اولین و آخرین ماژول در اتصال چند نقطه اي الزامی می باشد  
  اتصال+R  و-R  750می باشد. مقاومت پیش فرض  نیازو تنها در اتصال چند نقطه اي و اتصاالت طوالنی مبدل تنها براي یک 

 محاسبه گردد).  ها (بصورت استاندارد باید مقدار مقاومت. اهم می باشد

  اتصالVcc  براي کانکتورRS485 5+( 7شماره پین ی گیرد. در نسخه هاي قبلی برد بطور معمول مورد استفاده قرار نمV از (
متصل بود، اما در نسخه جدید جهت عدم اتصال اشتباه  TTL) از پین هدرVcc( 1بطور مستقیم به پین شماره RS485 کانکتور

این پین داراي جامپر می باشد و بصورت پیش فرض اتصال باز و رها می باشد. کاربر می تواند در صورت نیاز  RS485در طرف 
 کند. متصلرا  Vccجامپر تغذیه 

  
  

 ABr312HGمبدل راه اندازي  .9

9.1 TTL 
صورت سطح  اینارتباط با طرف تی تی ال از این مبدل می تواند توسط میکروکنترلر و یا دیگر دستگاه ها انجام گیرد. در 

   باشد.ولت  5و  0سیگنال منطقی دستگاه و یا میکروکنترلر باید 
  

   دستگاه)مبدل با سیگنال تغذیه و زمین میکروکنترلر (سیگنال تغذیه و زمین از متصل گردد. سیگنال تغذیه و زمین مبدل 
 ولت) 5. (ولتاژ تغذیه یکی شود

  سیگنال هايDI  وRO گام اتصال به دیگر دستگاه ها، به ورودي و خروجی بودن آنها همانند تصویر زیر متصل شود. در هن
از مبدل به سیگنال خروجی از دستگاه متصل  DIمبدل به سیگنال ورودي از دستگاه و سیگنال از  ROسیگنال  دقت شود.

 ).ورودي می باشد RXDخروجی و  TXDدر میکروکنترلر ( شود.
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  پایه نیاز است داده و دریافت جهت ارسال/RE  و پایهDE  جهت سهولت در انجام کار می توان پایه هاي  .دکنترل شو/RE  و
DE  آنها را کنترل کرد. همانند تصویر زیررا به یکدیگر متصل و   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9.2 RS485 
 الیسر گنالیس سطح نصورتیا در. ردیگ انجام ها مبدل گرید ای و دستگاه توسط تواند یم مبدل نیا از 485 طرف با ارتباط

 ).حلقه کی در دستگاه32  حداکثر و دستگاه2  حداقل.(باشد RS485 نوع از دیباو یا آن مبدل  دستگاهآن 

 
 نیاز به بسته شد اعمال قبل قسمت در مبدل ولت 5 هیتغذ. (گردد متصل مبدل از نیزم گنالیس به دستگاه از نیزم گنالیس .

 )تغذیه نمی باشد Vccشدن جامپر 

 يها گنالیس +D و -D گنالیس .شود دقت آنها بودن یمنف و مثبت به. گردد متصل دستگاه به ریز ریواتص همانند +D مبدل از 
 گنالیس زات،یتجه از یبرخ در. (شود متصل دستگاه از یمنف گنالیس به مبدل از D- گنالیس و دستگاه از مثبت گنالیس به
 .)است شده يگذار اسم A , B يها نام با ها

 120 جامپر است، یطوالن یکش میس ریمس طول اگرR شود بسته دستگاه ای و مبدل نیآخر و نیاول يبرا. 

 شود استفاده استاندارد و دهیتاب بهم زوج ازکابل بهتراست است، زینو يدارا و یطوالنسیم کشی  ریمس طول اگر. 

 يجامپرها از استفاده +R و -R باز باشد و نبوده یالزام. 

  مراجعه شود. 7و  6جهت مشاهده ورودي و خروجی بودن سیگنال هاي مبدل به بخش 

  پینVcc  این پین داراي جامپر بوده و بصورت پیش فرض اتصال باز است. است. تعبیه شده تنها براي اعمال تغذیه به مبدل
  گردد.اعمال (همین قسمت)  RS485و یا از سمت  (قسمت قبل) TTLباید از سمت  تغذیه تنهاسیگنال 
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 :قبلی مبدل نسخه هاي .10

 1در این نسخه از برد، پین شماره  ارائه شده است. TR485-TR (RS485/TTL(LAN)) با نامقبل  هاي در نسخه ABr312HG مبدل
 .بصورت مستقیم قابل دسترس بود) (در نسخه هاي قبل ارائه شده است Vccجامپر بنام عدد با یک  Rs485از کانکتور 

  .پین آمده بود) یکبا  (در نسخه هاي قبلی پین آمده استبا دو  Rs485در کانکتور  GNDو  -D+ ،Dسیگنال هاي 

  
  می باشد. ABr312HG لبدمعدد  یکشامل نهایی محصول  -
  


