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MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1775 A AVT-1775 B
AVT-1775 C
Podstawowe informacje:
• Scalony konwerter USB<->UART (FT230X).
• Interfejs TTL zgodny ze standardowym UART 

(linie Tx i Rx).
• Wspó praca z systemami cyfrowymi zasilany-

mi napi ciem 3,3 V.
• Pr dko  transmisji danych: 

300 bd…3 Mbd, 512 B bufora Rx/512 B 
bufora Tx.

• Obs uga ramek 7/8 bitów danych, 1/2 bity 
stopu, znacznik parzysto ci lub jego brak.

• Dwukierunkowa, asynchroniczna transmisja 
danych.

• Zgodno  z UHCI/OHCI/EHCI.
• Wspó praca z interfejsami USB 1.1 i USB 

2.0 (w trybie Full Speed – 12 Mb/s).
• Mo liwo  okre lania i przechowywania 

w pami ci EEPROM numerów USB VID, PID 
oraz numeru seryjnego.

• Sterowniki dla Windows oraz MAC-OS i Li-
nuksa.

• Zasilanie: z portu USB.
Wykaz elementów:
R1, R2: 27 V (SMD 0805)
C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
C3, C4: 47 pF (SMD 0805)
U1: FT230XS
J1: wtyk USB A do druku
J2: listwa goldpin 1×4
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 41650, pass: 742qofb6
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5194 4-portowy konwerter USB na   
 RS232 EP 7/2009
AVT-5150 Konwerter USB – RS232  
 EP 10/2008
AVT-5140 Konwerter USB-IO EP 7/2008
AVT-530 Konwerter USB na RS485  
 EP 5/2008
AVT-981 Konwerter USB-LPT EP 4/2007 
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

Schemat elektryczny konwertera pokaza-

no na rysunku 1. Konwersja USB<–>UART 

jest wykonywana przy u yciu uk adu typu 

FT230XS, który w swej strukturze zawiera 

praktycznie wszystkie niezb dne bloki funk-

cjonalne. Pochodzi on ze zminiaturyzowanej 

serii uk adów FTDI, w której to – w porównaniu 

z popularnym uk adem FT232RL – ograniczo-

no jedynie liczb  sygna ów portu szeregowego. 

Dzi ki niewielkim wymiarom mo liwa by a 

znaczna miniaturyzacja ca ego konwertera.

Schemat monta owy konwertera pokaza-

no na rysunku 2. Prawid owo zmontowany 

modu  do czony do portu USB komputera 

zostanie wykryty przez system jako FT230 

USB UART, nast pnie nast pi instalacja ste-

Miniaturowy konwerter USB/UART z uk adem 
FT230XS

Modu  jest uniwersalnym, miniaturowym konwerterem 

po rednicz cym w wymianie danych pomi dzy komputerem 

PC wyposa onym w port USB i dowolnym systemem cyfrowym 

wyposa onym w UART.

Rysunek 1. Schemat ideowy konwertera

Rysunek 2. Schemat monta owy 

konwertera

Rysunek 3. Zastosowanie konwertera

AVT
1775

rowników urz dzenia. Nale y wykorzysta  

sterowniki dostarczane bezp atnie przez 

Þ rm  FTDI (producenta uk adu FT230X): 

http://goo.gl/WGlcf8.

Schemat blokowy, ilustruj cy zastosowa-

nie konwertera podczas pracy z dowolnym 

 systemem cyfrowym wyposa onym w UART 

pokazano na rysunku 3.

EB

http://goo.gl/fG9Hmh
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