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RS-232 

 كه همان ( ttl از سطح منطقيUART داده سريالRS-232در استاندارد

و0 و يك به ترتيب به سطوح ولتاژ) ولت است5 ولت -12و ولت+3~+12 صفر

و براي گيرنده اين استاندارد داراي سطوح تبديل ميشود براي فرستنده ولت-3~

و+5~+12ولتاژ .ولت است-5~-12ولت

در كامپيوتر استفاده ميشوداز اين استا :ندار
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:از يك پروتكل مشترك براي ارسال استفاده ميشود به ترتيب زير

 هشت بيت داده به همراه بيت هاي سپس غاز فرستاده ميشودآاول بيت

مي شوند و بيت توازن ارسال  به اين صورت يك فريم داده كاملو اختياري

.مي شود

ي اتصال از دو كامپيوتر نحوه در صورتي كه بخواهيد اين دو پورت كام

اتصال با استاندارد هاي ويندوز مطابقت داشته باشد يعني به سادگي بتوانيد 

يا به عبارتي توسط ويندوز يك فايل از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر بفرستيد 

.ويندوز اين اتصال را بشناسد به صورت زير است 
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و فقط مي خواهيم دو در صورتي كه نيازي به شناسايي ويندوز نداريم

كامپيوتر براي هم توسط نرم افزاري كه خودمان طراحي كرده ايم به صورت دوطرفه

 كافي)Signal Ground(و زمين3و2اطالعاتي منتقل كنند اتصال پايه هاي 

.است

از كامپيوت يكدر صورتي كه بخواهيم اطالعات را ر به يك ميكرو كنترلر يا

درTTL ارسال كنيم بايد ولتاژ هاي پورت را به ولتاژTTLسيستم و  تبديل كنيم

 تبديل جهت صورتي كه ارتباط دوطرفه باشد به عكس اين عمل هم محتاجيم كه

RS232  به TTLيك راه حل عمومي براي.و برعكس راه حل هاي زيادي وجود دارد

اااين كار استفاده   ...و MAX-233 ،MAX-232 ،SP-232 جملهزز چند آي سي

.بسيار متداول است استفاده

 RS232استاندارددرب ارسال اطالعاتترتيو چگونگي كار)باال(شكل سوم

. را نشان ميدهدبين دو كامپيوتر

مي شود از -MAXدر صورتي كه در زمينه الكترونيك مبتدي هستيد توصيه

سي اين 233  استفاده كنيد ولي كاربران حرفه اي با توجه به قيمت باالي اين آي

.قطعه را نمي پسندند
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و يك و0 براي مثال(عمل تبديل صفر و+12به ولتاژهاي)ولت5ولت

اما براي مسافت هاي اثر نويزهاي محيطي را كاهش ميدهد تا حدود زيادي-12

و  و محيط هاي با اثر القاي نويز باال زياد قابل اطمينان Baud rateطوالني باال

.نيست

:كه چرا

و چون اثر خازني افزادر مسافت هاي طوالني اثر نويز بيشتر مي شود-1 يش ميابد

وبه خا از دست ميدهد  كاهش ميابدBaud rate طر اين اثر لبه ها تيزي خود را

براي توضيح( براي حل اين مشكل ميتوان مداري طراحي كرد كه لبه ها را تيز كند

.)منتظر مقاالت بعدي باشيدبيشتر 

.در فركانس هاي باال تشعشع خط فرستنده روي گيرنده اثر ميگذارد-2

پيشنهاد مي شود به اين شكل RS422 براي حل مشكالت فوق استاندارد

و براي ورودي  TXD كه براي خروجي  دستگاه  RXDدستگاه يك فرستنده تفاضلي

شودي مي ازك گيرنده تفاضلي پيشنهاد . هاي خاصي استفاده كردIC ميتوان

از نوع خطلي خط نياز است فرستنده تفاض5به RS422 براي ارتباط وA روي

خط TXDسيگنال مي كندBورودي گيرنده نيز.معكوس سيگنال فوق را توليد

مي دهد  RXD تفاضل اين دو سيگنال را به  به اين صورت.دستگاه تحويل

در ورودي  A,B نويزهاي محيط كه به صورت مشترك روي دو سيم  مي گيرد قرار

مي شوند اما سيگنال اصلي  كه با دامنه معكوس روي دو گيرنده تفاضلي حذف

مي شود به اين شكل اثر  در گيرنده دريافت مي شود با صحت كامل سيم ارسال

مي رود از بين .تشعشع خط فرستنده روي گيرنده
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Isolator 
حتي ولتاژ(به سيستم هايي كه ارتباط بين دو بخش را به صورت كامل

.قطع كنند جدا كننده يا ايزوالتور گويند) زمين

)Full-duplex( دو طرفه"از نوع كامال)RS232مانند( RS422ارتباط

ج.است و دريافت براي دستگاه از هم بوده بنا بر ايندابه اين معني كه خط ارسال

و هم گيرندهآدر  مي تواند هم فرستنده باشد در.ن واحد دستگاه RS اما اين 485

درمي)half duplex(ارتباط نيمه دو طرفه  نآباشد به اين معني كه دستگاه

در.ودريافت يكي است چرا كه خط ارسال يا فرستنده است يا گيرندهواحد بنابراين

شودSlaveو Masterباط بايدبه صورت اين سيستم،ارت . انجام

بلكه.داده اي را ارسال كنند ها نمي توانند سرخودSlaveارتباط به گونه ايست كه

Masterزمانبنديهاي خاصي آدرسدرSlaveباو پشت سرهم مي فرستدراها

و سليقه البته نرم افزار اين سيستمها بسته به نياز پرو. ارتباط برقرارمي كند آنها ژه

.طراح قابل طراحي است

 اين است كه درحالت عادي خروجي RS485نكته قابل تامل دراستاندارد

Slave ها بايد tri-state)باشد) بدون مقاومت نشاندادن به تغيير ولتاژ–ول 
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و فقط وقتي كه قرار استو اثر نگذارندMasterنتيجه روي عملكرددر تاروي خط

ك .به خط متصل شوند نند،داده اي ارسال

 فقط بايدوقتي فعال شودكه قراراست داده Masterبه همين شكل ورودي

خود. مربوط بگيردSlaveاي از ، Masterچرا كه در غيراين صورت،داده هاي ارسالي

مي شوندMasterتوسط البته درباره آنچه گفته شد،شايد راهكارهاي. دريافت

.ود داشته باشدديگري بسته به نياز پروژه وج

Abbas_dehghani_k@yahoo.com 
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