
P  O  D  Z  E  S  P  O  Ł  Y

Elektronika Praktyczna 2/200554

Wydawałoby s ię ,  że  układom 
FT8Uxxx nic nie może zagrozić: są 
przecież dość tanie, łatwe w stoso-
waniu, można je bez problemu ku-
pić, są dostępne w wersjach z por-
tem szeregowym i równoległym, są 
dla nich dostępne doskonałe drivery 
dla różnych systemów operacyjnych… 
Prawdziwy ideał!

Okazuje się jednak, że konstruk-
torzy z firmy Silicon Labs znaleźli 
niszę: doszli do wniosku, że liczbę 
elementów „wokół” układu interfejso-
wego należy zmniejszyć, a najlepiej 
pozbyć się ich całkowicie… 

Schemat  ap l i kacy jny  uk ł adu 
CP2102 (rys. 1) dowodzi tego, że 
udało im się to. W strukturze tego 
układu, oprócz elementów „czysto” 
interfejsowych znalazły się także: 
oscylator kwarcowy, pamięć konfigu-
racji EEPROM, stabilizator napięcia 
zasilającego (co nie wyklucza pracy 
w trybach self-powered i bus-powered) 
i generator sygnału zerującego. Dzięki 
temu możliwe stało się zbudowanie 
dwukierunkowego interfejsu USB2R-
S232 o tak prostej konstrukcji jak to 
widać na fot. 2.

Pomimo prostoty aplikacji, użyt-

NOWY MOST USB2RS232

Pojawienie się na rynku układów FT8Uxxx firmy FTDI można porównać do trzęsienia ziemi: 
USB stało się dostępne dla każdego elektronika potrafiącego obsłużyć UART lub klasyczny port 
równoległy. Panowanie tej firmy na rynku dobiegło końca: w ostatnich dniach ubiegłego roku do 
sprzedaży trafił poważny konkurent układów FT8Uxxx - układ CP2102 firmy Silicon Labs. Jemu 
właśnie poświęcamy artykuł.

kownicy prezentowanego układu 
otrzymują bardzo funkcjonalny in-
terfejs, umożliwiający transfer da-
nych z prędkością od 300 bd aż do 
921,6 kbd, przy czym ramki danych 
mogą składać się z 5, 6, 7 lub 8 bi-
tów (z drobnymi wyjątkami) z bita-
mi parzystości/nieparzystości lub bez 
nich, a także 1/1,5 lub 2 bitami sto-
pu. W torach: nadawczym i odbior-
czym zastosowano bufory FIFO 

Układy CP2102 są przystosowane 
do pracy w zakresie temperatur -40…
+85oC, podczas normalnej pracy po-
bierają prąd o natężeniu ok. 28 mA. 
Od strony interfejsu RS232 linie I/O 

są przystosowane do współpracy z 5-
-woltowymi układami cyfrowymi, jako 
konwerter napięciowy można więc za-
stosować popularny układ MAX232.

Nie ma róży bez kolców
Prezentowane układy mają dwie - 

istotne na naszym rynku - wady: są 
dostarczane wyłącznie w obudowach 
QFN z 28 płaskimi wyprowadzenia-
mi (fot. 3), których zamontowanie nie 
jest praktycznie możliwe metodami 
ręcznymi. Przeszkodą w ich stoso-
waniu mogą być niewielkie wymiary 
obudowy (5x5 mm) i wynikający z 
nich 0,5-milimetrowy odstęp pomię-

Rys. 1.
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dzy wyprowadzeniami układu, któ-
rych szerokość wynosi ok. 0,23 mm. 
Najpoważniejszym problemem jest 
prawidłowe przylutowanie metalowe-
go wspornika struktury krzemowej, 
który znajduje się od spodu obudo-
wy układu. Niewiele jest także firm 
zajmujących się montażem elementów, 
które mają doświadczenia w montażu 
obudów tego typu. 

Drugim problemem jest brak do-
stępnych bezpłatnie sterowników umoż-
liwiających korzystanie z interfejsów po 

Fot. 2. 

Dodatkowe informacje
Układy CP2102 dostarczyła redakcji firma WBC, 
tel. (71) 788-80-12, www.wbc-europe.com.

dołączeniu ich do komputera. Dostęp-
ne są dwa rodzaje driverów: VCP (dla 
wszystkich wersji systemów Windows, 
Linuksa oraz Macintosh OS10) oraz 
USBXpress (Direct Drivers), obydwa 
dostarczane wraz z zestawami ewa-
luacyjnymi. Koszt zestawu CP2102EK 
nie jest wysoki (ok. 50 USD netto + 
koszty przesyłki), a jego właściciel ma 
prawo do bezpłatnego udostępnienia 
sterowników wraz z produkowanymi 
przez siebie urządzeniami.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę cechy rynko-

wych konkurentów - układów FT8U-
232BM i CP2102 - wydaje się, że 
pozycja firmy FTDI na rynku nisko-
nakładowym i w aplikacjach „popu-
larnych” nie jest zagrożona. Z kolei z 
całą pewnością układ CP2102 zainte-
resuje producentów urządzeń na skalę 
przemysłową - jego parametry (także 
cena) predestynują go do takiej roli.
Tomasz Jastrun

Fot. 3. 


