
 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  ABr714MF-C 422.آر اسبه 232 آر اس ل از مبدراهنماي استفاده 
  )MF-C. طرح چهار سیمه، قابل حمل، RS422به  RS232مبدل (

Wall_E.Circuit@yahoo.com :ایمیل   
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

دارد بنحوي که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده امکان دستگاه ها و تجهیزات کاربرد  از در بسیاريداده استفاده از رابط 
 در داده انتقالمی باشند براي  232 آر اسسریال  درگاهبه  مجهزدستگاه ها و تجهیزات این اغلب با توجه به اینکه  .شودپذیر می 

که حال چه بهتر  .باشد یم 422آر اس رابط سریالاستفاده از نیاز به  باال يها سرعت وزیاد  فواصل زدار،ینو يها طیمح همچون يموارد
یک  ABr714MF-Cمدل  422به آر اس 232آر اس مبدل. باشد 422به آر اس 232و آسانی بصورت مبدل آر اساین رابط جهت کارایی 

مبدل یک روش ساده و آسان براي می باشد.  (و بلعکس) RS422پروتکل به سیگنال  RS232جهت تبدیل سیگنال پروتکل  مبدل
 فواصل يبرابصورت همزمان  دستگاه 2تبادل داده  تارا فراهم کرده  RS232بر روي پورت  چهار سیمه RS422 پروتکلاستفاده از 

 .گردد مهیا نییپا يریزپذینو اثر با و یطوالن

 هاي ارسال،سیگنال  وضعیتبر روي برد  LEDعدد   سهمی باشد. Male-DB9 و  Female-DB9 سریال کانکتوردو عدد مبدل داراي 
تغذیه مبدل با استفاده از جامپر  عدد جامپر بر روي برد اتصال مقاومت خطوط را مهیا می سازد. یک می دهد.را نمایش و تغذیه دریافت 

 .نمایدرا ساپورت می  120Kbpsبا  دادههر مبدل انتقال  .انتخاب گردد تواند به صورت داخلی و یا خارجیمی 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   مبدلراه اندازي : 1شکل

 
  

  مبدلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABr714MF-C  RS232 to RS422/Bi-Directional/Four Wire/ 
MF-C Model/Converter   
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  کاربردها  .3

  یک مبدلRS232  سریالبه سطح RS422  حملقابل 

  مبدل یکRS422 و تجهیزات دستگاه ها سیمهچهار 

  مبدل یکRS232-DCE و تجهیزات دستگاه ها 

  صنعتیمبدل یک RS232  بهRS422 

  
 ویژگی ها .4

  چهار سیمه 422آر اس سریالبه دي سی اي  232سریال آر اسدو جهته  مبدلمهیا سازي یک 

  سیگنال  6مهیا سازي, TX+, TX-, RX-, RX+ Vcc   وGND 422در آر اس 

  ارتباط قابلیت دارايStraight   کی وتریکامپ نیپ 9 الیسر پورت( رایانهبا پورت سریال DTE باشد یم( 

  سیگنال  8داراي قابلیت استفاده ازRXD, TXD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD  وGND 232در آر اس 

  داراي اتصال داخلیDTR  بهDCD  وDSR  بهمراه اتصال داخلیRTS  بهCTS 232در آر اس 

  به همراه جامپر اتصال آن تغذیه خارجی و یا داخلیقابلیت انتخاب داراي )SMD-J( 

  دستگاه با تبادل داده همزمان 2داراي قابلیت اتصال 

 120 تا داراي حداکثر نرخ انتقال داده kbps  

  0داراي رنج دماییoC  70+تاoC  

 داراي خازن و قطعات نویزگیر سیگنال و تغذیه 

  و تغذیه دادهدریافت  داده، ارسال عدد نمایشگر سهداراي 

 کانکتور  دارايFemale- DB9  و کانکتور  232رابط آر اسبرايMale-DB9  422اس رابط آربراي 

  اهم بین خطوط  120داراي یک عدد مقاومتRX+  وRX- ) به همراه جامپر اتصال آنSMD-120R( 

  داراي محافظESD  12+نسبت به ولتاژهاي لحظه اي بیشتر از  422سیگنالv  7-و کمتر ازv (دریافت) 

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

  57داراي ابعاد کوچکmm * 20mm قابل حمل و 

  

 ABr714MF-C  مبدلکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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  ABr714MF-Cبدل م RS422جدول توضیح سیگنال هاي  .6

 

  براي اعمال تغذیه به مبدل می باشد. (انتخاب تغذیه داخلی و یا خارجی توسط جامپر  1پین شمارهJ (انجام می گیرد 

  بدون اتصال و بدون استفاده می باشد. 7و 2،6پین شماره 

  مبدل باید از نوع  422آر اس سریالدر تمامی حاالت سیگنال هاي ارتباطی در طرفRS422 .باشد 

  نقطه به نقطهبصورت مبدل  422آر اسارتباط سریال (Point to Point) (اتصال دو عدد دستگاه به یکدیگر ). می باشد 

  و نوع سیم می باشد. دادهمتر می باشد و محدود به نرخ انتقال  1200، 422آر اسحداکثر فاصله در استاندارد 

  دوطرفه و همزمان می باشد. 422آر اسدر استاندارد  دادهانتقال 

 
  

  )ABr714MF-C)DCE مبدل  RS232سیگنال هايجدول توضیح  .7

  توضیحات  نوع  نام  شماره

3  TXD  Input   این داده از طرف مبدل بصورت سیگنال  ورودي می باشد. (دادهسیگنال(  

2  RXD  Output   بصورت سیگنال خروجی می باشداین داده از طرف مبدل . (دادهسیگنال(  

4  DTR  Input  
  -  DSR  6  بصورت داخلی به یکدیگر متصل شده اند. DCDو  DTR ،DSRهر سه پین از سیگنال 

1  DCD  -  

7  RTS  Input  
  بصورت داخلی به یکدیگر متصل شده اند. CTSو  RTSهر دو پین از سیگنال 

8  CTS - 

9  - NC بدون اتصال  

5  GND  GND سیگنال زمین  

  توضیحات  سطح ولتاژ  نوع  نام  شماره
1  +5V Vcc  (داراي جامپر انتخاب)مبدل.  ولت جهت تغذیه 5ولتاژ  ولت رگوله 5ولتاژ 

2  - NC  -  بدون اتصال 

3  T+(TX+) Data  –7 V to +12 V Bus 
Common-Mode 

Range  
  . (خروجی)مثبت -ارسال داده سیگنال 

4  T-(TX-) Data   (خروجی)منفی -ارسال داده  سیگنال .  
5  G(GND) GND 0 سیگنال زمین  ولت  
6  - NC  -  بدون اتصال 

7  - NC  -  بدون اتصال 

8  R-(RX-) Data –7 V to +12 V Bus 
Common-Mode 

Range  
  . ( ورودي ) منفی  - دریافت  داده سیگنال 

9  R+(RX+) Data   ( ورودي ) مثبت  - دریافت  داده  سیگنال .  
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  نیز به یکدیگر متصل شده است. 7،8به یکدیگر و پین شماره  1،6،4پین شماره 

  بدون اتصال و بدون استفاده می باشد. 9پین شماره 

  سیگنال هاي اتصالRS232  از مبدل به دستگاه DTE  مستقیمباید بصورت (Stright) .صورت گیرد 

  سیگنال هاي اتصالRS232 به دستگاه  از مبدلDCE ضربدر  باید بصورت(Cross)  .صورت گیرد 

  در تمامی حاالت سیگنال هاي ارتباطی در  طرف سریال مبدل باید از نوعRS232 .باشد 

  بصورت تک نقطه اي  232آر اسارتباط سریال(Point to Point) (اتصال دو عدد دستگاه به یکدیگر ). می باشد 

  می باشد و محدود به نرخ داده ي انتقال و نوع سیم می باشد.متر  5، 232آر اسحداکثر فاصله در استاندارد 

  بصورت دوطرفه و همزمان می باشد. 232آر اسانتقال داده در استاندارد 

 بسته به حالت انتخاب جامپر تغذیه  232آر اسبا مورد نیاز جهت ارتباط  حداقل سیگنال(J) .دارد 

 
  ABr714MF-C  مبدل جامپرهايجدول توضیح  .8

  توضیحات  اتصال (پیش فرض) نوع  نام  نوع
RS 
422 120R  اهم بین خطوط  120برقراري اتصال مقاومت   بازRX+  وRX-  

تغذ
  J  یه

  بسته  5
  

تغذیه  این( .رگوله شدهدي سی ولت  5ولتاژ خارجی، بصورت  مبدلتغذیه انتخاب 
  ).گردداعمال  RS422به کانکتور باید خارجی 

V از طریق رابط و داخلی بصورت  مبدلتغذیه  انتخاب  بازRS232  در کانکتورRS232.  
 

  120اتصالR الزامی می باشد.(ابتدا و انتهاي خط)طوالنی ر اتصال براي حذف سیگنال برگشتی د  
 جامپرJ شداشده بانتخاب حالت آن یک باید تنها  در یک زمان ،دجهت انتخاب سیگنال تغذیه مبدل می باش. 

 RS232هاي سطح  تغذیه بصورت داخلی تامین می گردد، در این حالت نیاز است تمامی سیگنال V حالت بسته شدنبا   -
 فعال باشد.و متصل مربوطه  RS232در رابط دستگاه 

ولت رگوله شده از طریق  5تغذیه  نیاز استتامین می گردد، در این حالت بصورت خارجی تغذیه  5 حالت بسته شدنبا  -
 .اعمال گردد 422اس کانکتور آر

 
 

 ABr714MF-Cتغذیه مبدل  .9

  تغذیه مبدل می تواند به دو صورت داخلی و یا خارجی انجام گیرد. در زیر هر دو حالت توضیح داده شده است.
 تغذیه داخلی: 9.1

بسته شود.  Vدر حالت  Jجامپر  خارجی نیاز نداشته باشد باید ژو به ولتا هدتغذیه ش بصورت داخلیبتواند مبدل براي اینکه 
متصل  مربوطه RS232دستگاه از   GNDو RXD, TXD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCDهاي  تمامی سیگنال همچنین نیاز است

  )نمی باشد نیاز RI(سیگنال  د.نفعال باش و 
 تغذیه خارجی: 9.2

آنها فعال و در  GNDو  RXD, TXDو تنها سیگنال هاي  نبودهفعال  RS232در برخی از دستگاه ها تمامی سیگنال هاي سطح 
تغذیه خارجی به مبدل اعمال گردد.  نیاز استو  باشدبصورت داخلی  نمی تواند دسترس کاربر می باشد، از این رو تغذیه مبدل
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ولت دي سی  5ولتاژ نبع تغذیه با مبسته شده باشد و  5در حالت  Jتغذیه شود باید جامپر  خارجیبراي اینکه مبدل بصورت 
 اعمال گردد. 422از کانکتور آر اس 5و  1به پین هاي میلی آمپر  200ن دهی و جریارگوله شده 

 
 

 ABr714MF-Cمبدل راه اندازي  .10

10.1 RS232 
رایانه و  و یا دیگر دستگاه ها انجام گیرد. سطح سیگنال سریالرایانه از این مبدل می تواند توسط  232آر اس ارتباط با طرف

در یک  دستگاه 2(حداکثر باشد. DCEو یا  DTEدستگاه می تواند  باشد. RS232 استانداردمورد نظر باید بصورت دستگاه  یا
در رایانه و یا دستگاه مورد نظر  232شود باید تمامی سیگنال هاي آر استغذیه داخلی بصورت (اگر بخواهید مبدل  ).اتصال
دل بصورت خارجی اعمال گردد تنها نیاز به سیگنال . ولی اگر بخواهید تغذیه مبمبدل متصل گرددآن ها به و تمامی  بودهفعال 

  )دریافت و زمین خواهید داشتهاي ارسال، 
  جامپرJ  در حالت براي اعمال تغذیهV  تنظیم شود. 5و یا )V  .تغذیه خارجی) 5تغذیه داخلی 

  به سیگنال زمینسیگنال زمین از دستگاه (GND) از مبدل متصل شود. 

  سیگنال هايTXD  وRXD سیگنال  به ورودي و خروجی بودن آنها دقت شود.ویر زیر به دستگاه متصل شود. اهمانند تص)
RXD  از دستگاه و سیگنال  وروديمبدل به سیگنال ازTXD  از دستگاه متصل شود.)، (به طور  خروجیاز مبدل به سیگنال

  )خروجی می باشد. RXDورودي و  DCE، TXDدر تجهیزات خروجی و  TXDورودي و  DTE، RXDمعمول در تجهیزات 
 استفاده از سیگنال هايCTS, RTS, DTR, DSR, DCD در هنگام استفاده کاربرد داردحالت تغذیه مبدل  با توجه به انتخاب .

 )از دستگاه نیاز نبوده و آزاد باشد RIسیگنال ()مراجعه شود.  9به بخش( به ورودي و خروجی بودن آنها دقت شود.

  مراجعه شود. 7ورودي و خروجی بودن سیگنال هاي مبدل به بخش جهت مشاهده  
 
  
10.2 RS422  

دستگاه از این مبدل می تواند توسط دستگاه و یا دیگر مبدل ها انجام گیرد. سطح سیگنال سریال  422آر اس ارتباط با طرف
  در یک اتصال) دستگاه 2حداکثر  (باشد. RS422 استانداردبصورت و یا مبدل مورد نظر باید 

  به سیگنال زمینسیگنال زمین از دستگاه (GND) .از مبدل متصل شود 

  5+ولت دي سی رگوله شده به پین  5در صورتی که مبدل بخواهد بصورت خارجی تغذیه شود، تغذیهV  وGND  کانکتور از
RS422  مبدل اعمال گردد، و جامپرJ  جامپر  بصورت داخلی تغذیه شوددر صورتی که مبدل بخواهد بسته شود. ( 5در حالتJ 

 مراجعه شود) 9. (به بخش بسته شده باشد) Vدر حالت 

  سیگنال هايTX+, TX-, RX-, RX+ بودن آنها دقت شود. مثبت و منفیویر زیر به دستگاه متصل شود. به اهمانند تص 

، از دستگاه منفیورودي و از مبدل به سیگنال  -TXسیگنال  ،از دستگاهمثبت ورودي و از مبدل به سیگنال  +TX(سیگنال 
 از دستگاه خروجی و منفیاز مبدل به سیگنال  -RXسیگنال  ،از دستگاهمثبت خروجی و از مبدل به سیگنال  +RXسیگنال 

  متصل شود).
 120 اگر طول مسیر سیم کشی طوالنی است جامپرR .براي هر دو مبدل (و یا دستگاه) بسته شود 

  بهتراست ازکابل زوج بهم تابیده و استاندارد استفاده شود. باشد اگر طول مسیر طوالنی و داراي نویز 
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 :قبلی مبدل نسخه هاي .11

  ارائه شده است.  RSR422-PCH با نامقبل  هاي در نسخه ABr714MF-C مبدل
) پوشش می دهد. در داکیومنت هاي قبلی به Point to Pointانتقال داده را تنها بصورت نقطه به نقطه ( ABr714MF-Cمبدل 

 ) نیز آمده است.Multidrop( چند نقطه اياشتباه انتقال داده بصورت 

 

  می باشد. ABr714MF-C لبدمعدد  یکشامل نهایی محصول  -
  (مبدل بطور کامل تست شده است) می باشد. یاصلغیر  از نوع 422در این محصول تراشه  -
  


