P evodník RS-232/485
s automatickým ízením p enosu
bez galvanického odd lení rozhraní

ELO E068

Charakteristiky
Bez galvanického odd lení rozhraní
Automatické ízení
P enos RxD a TxD
Napájení 6V ss

Úvod

RS-232 je rozhraní signály ur ené ke spojení dvou
koncových za ízení (KZ, nebo též DTE). Impedance
p ijíma e má být 3-7 kiloohm, což umož uje indukování
rušivých elektromagnetických impuls do kabelu i z
relativn m kkých zdroj . Vzhledem k tomu, že signály
jsou asymetrické musejí mít koncová za ízení stejné
potenciály nulového vodi e.
Z t chto d vod je dosah rozhraní RS-232 omezen normou
na vzdálenost 15 m. P evedením signál na rozhraní RS485 je možno zvýšit dosah p enosu, odolnost p enosu v i
rušení a také po et ú astník komunikace.

Použití p evodníku

P evodník RS-232 / RS-485 zvyšuje odolnost p enosu
proti elektrickému rušení, nikoli proti vliv m
atmosférické elekt iny! Pokud je kabel veden vn budov,
je nutno doplnit jej na vstupu do budov dopl kovou
ochranou.
P evodník dovoluje p enos až rychlostí 115 200 b/s. Tato
maximální dosažitelná rychlost klesá s délkou vedení, resp.
s r stem jeho impedance. Doporu ovaná maximální délka
vedení je 1200 m p i rychlosti 9600 b/s.

ze stavu „OFF“ (záporná polarita) do stavu „ON“
(kladná polarita). Po skon ení vysílání zm ní signál
RTS zpátky do „OFF“.
2) KZ nepoužívá RTS ( jeho rozhraní tímto signálem
nedisponuje, nebo SW tento signál nepoužívá) a
p evodník musí automaticky vyhodnocovat signál
TxD. V okamžiku zm ny TxD z klidového stavu (ze
záporné do kladné polarity), p evodník automaticky
aktivuje vysíla linky.
K vypnutí vysíla e dojde po ur ité dob τ od vypnutí
RTS nebo od vrácení TxD do klidové polarity. Délka
asového intervalu τ musí záviset na použité p enosové
rychlosti, nebo v automatickém režimu je nutno držet
vysíla aktivní po dobu, kterou trvá vysílání jednoho byte.
V automatickém režimu je nutno respektovat jeden d ležitý
požadavek na komunika ní protokol: za ízení, které chce
vysílat, musí s akcí po kat alespo po dobu τ od posledního
byte zaznamenaného na sb rnici RS-485. V opa ném
p ípad by se poškodil první vysílaný byte.

Funk ní schéma p evodníku

Principy innosti

Rozhraní RS-485 je ur eno k obousm rné komunikaci po
jednom páru vodi . Proto p enos musí být poloduplexní,
což znamená, že vysíla RS-485 musí být vypínán, aby
bylo umožn no vysílat dalším ú astník m komunikace a
zapínán jen v dob vlastního vysílání. Zp sob ovládání
vysíla e je v zásad dvojí:
1) koncové za ízení (KZ) p i vysílání zm ní signál RTS

Technické podmínky
Elektrické parametry
Rozhraní
P enášené signály
ídící signály RS-232

RS-232/RS-485
TxD a RxD
lokální propojky RTS-CTS
DTR- DSR
Konektor RS-232
DB25F, DCE
Režim p enosu
poloduplex
Napájení
externí ss zdroj 6V/200mA
Izola ní nap tí mezi rozhraními bez galvanické izolace
P ípustné rušivé p ep tí na vedení
podle SN 33 0420
vedení nesmí být vystaveno
vliv m atmosférických výboj

Požadovaná impedance vedení
100 Ω
Odb r ze signál :TxD, (DTR , RTS) sumárn max. 6mA
typicky 3mA

Ostatní

Dosah
1200 m,
Maximální rychlost p enosu
115 200 b/s
Minimální rychlost
9 600 bit/s
Rozm ry ší ka x délka x výška
57 x 83 x 24 mm
Váha
80 g
Skladovací teplota
- 10 o až +55 o C
Pracovní teplota
+ 0o až +50o C
Vlhkost
0 – 85% (nekondenzující)
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