pøevodník RS232/RS485
Jednoduchý pøevodník pro pøipojení systému
MICROPEL k osobním poèítaèùm
Je urèen pro komunikaci starích vývojových
prostøedkù na PC s komponenty systému MICROPEL. Lze
jej samozøejmì vyuít i kdekoli jinde pro pøevod úrovní
RS232 na RS485. CA1 pouívá signál RTS na zapínání
tøístavového výstupu vysílaèe RS485.
UPOZORNÌNÍ - funkci pøevodníku CA1 pod operaèními systémy
Windows 2000, Windows XP a novìjími nelze garantovat !
Funkènost pøevodníku s vývojovými prostøedky MICROPEL je omezena pouitím
operaèních systémù DOS, Windows95 a Windows98. Novìjí operaèní systémy ji
neposkytují potøebný úplný pøístup k sériovým portùm a komunikace pøes CA1 na nìkterých
instalacích není moná. Doporuèujeme pro novìjí verze OS ne je Windows98 pouívat
nìkteré z dalích typù pøevodníkù MICROPEL.
Pøevodník má na stranì RS232 konektor CANNON25 (v jeho krytce je umístìna
elektronika pøevodníku) a na stranì RS485 konektor CANNON9 - zde jsou kromì signálù
RS485 i piny pro napájení pøevodníku z externího zdroje napìtí +5.. +10V.
K pøevodníku se dodává i propojovací kabel RS232 a propojovací kablík s
konektorem uzpùsobeným pro pøímé zasunutí do konektorù pro linku RS485 na
automatech MPC300, K1 a K10.
Pøevodník CA1 pracuje i bez externího napájení pøi splnìní tìchto podmínek :
a) Sériový COM port poèítaèe PC dává proud alespoò 5 mA na pin.
b)

Vedení RS485 má pull-up a pull-down 2K nebo vìtí, zakonèovací odpory maximálnì 120R nebo vìtí.

Pokud tyto podmínky splnìny nejsou, je vhodné i tak nejprve funkci vyzkouet a potom
pøípadnì pøivést externí napájení (mono od +5 do +9V) na konektor CANNON9 pro RS485.
Pro dosaení korektních úrovní na lince RS485 kadopádnì doporuèujeme
pouít externí napájení pøevodníku.
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Zapojení konektorù
RS232 - CANNON 25
pin symbol

popis

RS485 - CANNON 9
pin symbol
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TXD

vysílaná data

9

EXVCC

3

RXD

pøijímaná data

3

A

4

RTS

zapnutí vysílaèe (log.0 na RS232)

5

GND

7

GND

zem

8

B

20

DTR

napájení CA1 (log.0 na RS232)

popis
externí napájení
linka RS485, neinvert. vodiè
zem
linka RS485, invertující vodiè

Technické údaje
Max. pøenosová rychlost
Externí napájení
Pøípustné pøepìtí na lince RS485
Pøípustné úrovnì na RS232

115 200 Bd
min. +5V, max. +12V
min. -7V, max. +12V
min. -13V, max. +13V

Ovládání
Následující øádky jsou podstatné víceménì pouze pro ty, kteøí chtìjí pøevodník
programovì ovládat a vyuívat ve svých zaøízeních. Vekeré podpùrné programové vybavení
k automatùm MICROPEL ovládání pøevodníku øeí a jejich uivatel se tímto problémem
vùbec nezabývá.
Pøevodník pouívá pro øízení smìru pøenosu signál RTS. Je tedy tøeba vdy pøed
vysíláním aktivovat signál RTS a ihned po vysílání RTS deaktivovat, aby nedocházelo ke
kolizím na lince. Pøi ovládání je tøeba poèítat s tím, e obvody RS232 sériového portu
poèítaèe mají jisté prùchozí zpodìní a po aktivaci signálu RTS je tedy tøeba vyèkat alespoò
50-100 µs pøed zapoèetím vysílání.
Pokud je pøevodník provozován bez externího napájení, je NUTNÉ po celou dobu
komunikace udrovat signál DTR v aktivním stavu (napø. pøi pøíjmu je to jediný signál z
kterého pøevodník odebírá kladné napájení). Pokud bude vinou patné softwarové obsluhy
DTR na èas deaktivován, bude po tuto dobu èinnost pøevodníku ochromena. Je tedy vhodné
pøi zápisu hodnot do registru MODEM-CONTROL sériového portu udrovat hodnotu bitu
DTR stále na jednièce. Tato omezení neplatí pøi externím napájení.
Aktivováním signálu se rozumí logická nula na RS232, co je kladná úroveò
napìtí (záporná úroveò napìtí odpovídá log.1 - RS232). U sériového portu PC se signály
DTR a RTS ovládají pøes MODEM CONTROL REGISTER v invertované podobì - take zápis
jednièky napø. na pozici DTR zpùsobí aktivaci -DTR, tedy log. 0 na RS232-DTR.
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