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ZL2USB
Interfejs USB<->RS232

Moduł ZL2USB jest wygodnym w stosowaniu interfejsem pośredniczącym w wymianie danych pomiędzy 

komputerem PC wyposażonym w USB i dowolnym systemem cyfrowym wyposażonym w UART.

Schemat elektryczny modułu pokazano na rys. 1. Jest to typowa aplikacja popularnego układu FT232BM 
z zewnętrzną pamięcią EEPROM (można ją wykorzystać do przechowywania danych konfiguracyjnych, 
szczegóły w notach aplikacyjnych producenta).

Funkcję realizowaną przez moduł ZL2USB pokazano na schemacie blokowym ilustrującym działanie przy-
kładowej aplikacji dla Windows (rys. 2).

Sygnały wyprowadzone na złącza modułu opisano w tab. 1, a ich rozmieszczenie przedstawiono na rys. 3.

Zalecane konfiguracje pracy
Na rys. 4...8 przedstawiono typowe konfiguracje pracy modułu ZL2USB. Na rys. 4 pokazano połączenia, 
które należy wykonać w przypadku, gdy moduł wraz z portami I/O jest zasilany ze złącza USB współ-
pracującego komputera. Na rys. 5 pokazano połączenia przy zasilaniu z USB i współpracy z systemem 

i
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresami:

Nota katalogowa: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds232b17.pdf

Sterowniki: http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm

Narzędzia http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm

Przykładowe aplikacje: http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples.htm

Podstawowe dane interfejsu ZL2USB:

– pełna zgodność z modułami DLP-USB232M firmy DLP,
– interfejs TTL zgodny ze standardowym UART-em (ze sprzętowym sterowaniem przepływem da-

nych),
– obrys obudowy zgodny z wymiarami DIP24,
– linie I/O przystosowane do współpracy z układami zasilanymi napięciami 3,3 i 5 V,
– prędkość transmisji danych: 300 bd...3 Mbd,
– bufor odbiorczy (Rx) 384 B; bufor nadawczy (Tx) 128 B,
– obsługa ramek 7/8 bitów danych, 1/2 bity stopu, znacznik parzystości lub jego brak,
– dwukierunkowa, asynchroniczna transmisja danych,
– zgodność z UHCI/OHCI/EHCI,
– współpraca z interfejsami USB 1.1 i USB 2.0 (w trybie Full Speed – 12 Mbd),
– możliwość określania i przechowywania w pamięci EEPROM numerów USB VID, PID oraz nume-

ru seryjnego produktu,
– możliwość współpracy z systemami z RS485,
– bezpłatne sterowniki dla Windows 98/98SE/Me/2000/XP/CE oraz MAC-OS i Linuksa,
– możliwość zasilania z USB lub zasilacza zewnętrznego,
– zasilanie zewnętrzne 5 V/30 mA (max.),
– wbudowany stabilizator 3,3 V/5 mA.
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cyfrowym zasilanym napięciem 3,3 V. Na rys. 6 pokazano konfigurację połączeń, gdy zasilanie modułu 
jest dostarczane z systemu, w którym został on zamontowany i współpracuje z układami cyfrowymi zasi-
lanymi napięciem 5 V. Na rys. 7 pokazano taką samą konfigurację, ale w przypadku współpracy z ukła-
dami zasilanymi napięciem 3,3 V. Na rys. 8 pokazano przykład sterowania zasilaniem systemu współpra-
cującego z modułem ZL2USB.

Rys. 1. Schemat elektryczny modułu ZL2USB

Rys. 2. Sposób działania modułu ZL2USB
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Tab. 1. Funkcje wyprowadzeń modułu ZL2USB
Numer wyprowadzenia Oznaczenie Polaryzacja Kierunek Opis

1 BID – Wy Wyjście identyfikacji modułu (na stałe „1”)
2 GND – – Masa

3 RST 0 We Wejście zewnętrznego zerowania. Jeżeli nie jest wykorzystywane 
należy je podłączyć do VCC

4 RSO 0 Wy
Wyjście sygnału zerującego z generatora wbudowanego w układ 
FT232BM. Wyjście aktywne przez 2 ms po osiągnięciu przez VCC 

wartości 3,5 V
5 GND – – Masa
6 3V3 – Wy Wyjście stabilizatora 3,3 V, dopuszczalne obciążenie 5 mA
7 GND – – Masa
8 SLP 0 Wy Aktywne (”0”) w trybie USB suspend
9 RXL 0 Wy (OC) Wyjście sterujące diodą LED monitorującą odbierane dane
10 VIO – We Napięcie zasilania linii I/O (3,3…5 V)
11 EXT – We Wejście napięcia zasilającego 5 V
12 PVCC – Wy Wyjście napięcia zasilającego z magistrali (5 V)
13 TXL 0 Wy (OC) Wyjście sterujące diodą LED monitorującą wysyłane dane

14 PWC – We
Wejście ustalające sposób zasilania układu:

0 – z magistrali USB
1 – z zasilacza zewnętrznego

15 PWE 0 Wy Wyjście sterujące zasilaniem układów dołączonych do interfejsu

16 TXE 1 Wy Wyjście ustalające kierunek przesyłania danych przez semidupleksowy 
bufor magistrali RS485

17 RI 0 We Ring Indicator (sygnał sterujący UART)
18 DCD 0 We Data Carrier Detect (sygnał sterujący UART)
19 DSR 0 We Data Set Ready (sygnał sterujący UART)
20 DTR 0 Wy Data Transmit Ready (sygnał sterujący UART)
21 CTS 0 We Clear to Send (sygnał sterujący UART)
22 RTS 0 Wy Request to Send (sygnał sterujący UART)
23 RXD 1 We Wejście danych asynchronicznych
24 TXD 1 Wy Wyjście danych asynchronicznych

Rys. 3. Rozmieszczenie sygnałów na złączach modułu ZL2USB Rys. 4. Połączenia w konfiguracji zasilania ze złącza USB

Rys. 5. Połączenia przy zasilaniu z USB i współpracy z syste-
mem cyfrowym zasilanym napięciem 3,3 V

Rys. 6. Konfiguracja połączeń przy zasilaniu modułu z systemu, 
w którym został on zamontowany i współpracy z układami cyfro-
wymi zasilanymi napięciem 5 V
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Sterowniki
Do poprawnej pracy moduł ZL2USB wymaga zainstalowania na współpracującym komputerze sterowni-
ków. Dostępne są one bezpłatnie (http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm) w wersjach dla 
wszystkich popularnych systemów operacyjnych. Instalacja sterowników przebiega w sposób typowy i należy 
ją przeprowadzić po pierwszym dołączeniu urządzenia z zastosowanym modułem ZL2USB do komputera.

Rys. 7. Konfiguracja połączeń przy zasilaniu modułu z systemu, 
w którym został on zamontowany i współpracy z układami cyfrowy-
mi zasilanymi napięciem 3,3 V

Rys. 8. Przykładowe rozwiązanie sterowania zasilaniem (5 V) 
systemu współpracującego z modułem ZL2USB
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