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1. Wstęp.

 Przejściówka USB/RS232 firmy Atnel oznaczona symbolem ATB-USB-RS232 
powstała z myślą o osobach zajmujących się programowaniem mikrokontrolerów i nie 
tylko, znajduje ona bowiem zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kon-
wersji sygnału transmisji szeregowej RS232 (i nie tylko) poprzez złącze USB do kompu-
tera PC. Moduł może współpracować z dowolnym systemem operacyjnym jak np.: MS 
Windows, Mac OS, Linux, a nawet Android.

 Podczas projektowania wzięto pod uwagę minimalizację kosztów przy zacho-
waniu najwyższej jakości oraz bogatego wyposażenia. Zarówno projekt płytki, schemat 
elektroniczny oraz PCB zostały wykonane ze szczególną starannością o detale mające 
zapewnić najwyższy komfort pracy i wysoką bezawaryjność całości. W odróżnieniu od 
wielu konkurencyjnych modułów przejściówek USB/RS232, ten pozwala na zastoso-
wanie go w wielu innych sytuacjach z uwagi na rozmaite funkjonalności.

 Nasze przejściówki przydają się wszędzie, niezależnie od np. języka programo-
wania: C, asembler, czy Bascom. Niezależnie od systemu operacyjnego pozwalają rów-
nież nawiązywać komunikację ze sterownikami PLC z poziomu komputerów do smart-
fonów.

 Istotnym atutem naszego rozwiązania jest nie tylko wiele funkcjonalności, ale 
także solidna konstrukcja bądź dopasowanie do obudowy Z-75.

W P RO WA DZ E N I E
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2. Instalacja sterowników dla układu FT232R.

Pierwszy krok przygotowania modułu ATB-USB-RS232 to pobranie i instalacja właści-
wych sterowników do własnego systemu operacyjnego. Poniższy przykład przedstawia 
sposób instalacji sterowników dla Windows. Należy wejść na stronę producenta ukła-
du: www.ftdichip.com. Wybrać pozycję DRIVERS z menu po lewej stronie.

W kolejnym kroku z kolejnego menu wybieramy wersję driverów D2XX (bezwzględnie 
koniecznie).

S T E RO W N I K I

Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3

http://www.ftdichip.com
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Na wybranej stronie sterowników D2XX ujrzymy tabelę pozwalającą na wybór sterow-
ników w zależności od naszego systemu operacyjnego. W tym przykładzie przedsta-
wiamy wybór najnowszej wersji sterowników dla systemów typu MS Windows.

Wybieramy wersję sterowników w postaci pliku wykonywalnego EXE dla windows, po-
bieramy na dysk i instalujemy zgodnie z domyślnymi podpowiedziami instalatora.

W przypadku problemów, gdy z powodu wcześniej instalowanych sterowników dla 
układów FTDI moduł ATB-USB-RS232 nie chce poprawnie działać, przechodzimy na 
stronie producenta do menu: /Support/Utilities i pobieramy niewielki program „CDM 
Uninstaller”.
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Jak niżej:

Po pobraniu i rozpakowaniu, uruchamiamy program „CDMUninstaller.exe”.

Po uruchomieniu programu, klikamy przycisk „ADD” a następnie przycisk „Remove De-
vices”. Gdy program wykona żądane operacje, wykonujemy od nowa (od punktu nr.1) 
instalację sterowników. Podczas tych operacji moduł powinien być odłączony od kom-
putera.
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3. Funkcjonalności przejściówki ATB-USB-RS232 rev.: 1.3.

F U N KC J O N A L N O Ś C I

Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3

Przejściówka USB/RS232 w standardzie napięciowym RS232 (tylko RX i TX).
Przejściówka USB/RS232 w standardach napięciowych TTL / 3,3V oraz użyt-
kownika.
Wyprowadzenia wszystkich sygnałów RS232 w standardzie TTL.
Przejściówka USB/RS485 (z układem typu MAX485).
Terminator magistrali RS485.
Podstawka pod moduły z serii ATNEL-AIR (czyli ATB-BTM, ATB-WIFI232-T).
Sygnalizacja diodami LED sygnałów RX i TX.
Programator AVR z wyprowadzonym napięciem +5 V na zewnątrz.
Sygnalizacja procesu programowania za pomocą diody LED (niebieska).
Współpraca z programem MkAvrCalculator.
Funkcja resetu dla Arduino lub własnego bootloadera (sygnał DTR).
Obsługa magistrali czujników temperatury DS18B20 (magistrala 1wire).
Możliwość sterowania ośmioma wyjściami mocy ULN2803 (np. przekaźniki).
Gniazdo USB typu drukarkowego (solidna konstrukcja).
Otwory montażowe.
Projekt płytki PCB wykonany specjalnie pod obudowę Z-75.

PRACA
W STANDARDZIE TTL

AUTORESET DLA
ARDUINO LUB
BOOTLOADERA

DIODA LED
PROGRAMATORA
NIEBIESKA

AKTYWACJA
MAGISTRALI
1WIRE

CZUJNIK(I)
TEMPERATURY
DS18B20

ZŁĄCZE
RS485
(A , B)

WYJŚCIA MOCY
ULN2803

ZASILANIE
+12V

GNIAZDO 12V
(OPCJA)

GNIAZDO
PROGRAMATORA
KANDA

DIODA LED
PWR OUT

DIODA
LED RX

WSZYSTKIE SYGNAŁY
MAGISTRALI RS232

AKTYWACJA
RS485

AKTYWACJA
RS232

TERMINATOR
RS485 120 R

PODSTAWKA
POD ATNEL-AIR
BLUETOOTH

RS232
W STANDARDZIE
-12V / +12V

ZASILANIE + 5V
NA ZEWNĄTRZ
(ON/OFF)

WYBÓR ŹRÓDŁA
ZASILANIA

GNIAZDO
USB

DIODA
LED TX
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3.1. Praca RS232 w standardzie TTL - ustawienia domyślne

Domyślnie po zakupie na przejściówce ATB-USB-RS232 są zwarte następujące 
jumpery:

W związku z powyższym, po pierwszym uruchomieniu, wszystkie wyjścia złącza 
CON2 oraz ATB-BTM-222 pracują w standardzie TTL, stany od zera (niski) do +5 
V (wysoki). Na złączu programatora wyprowadzone jest napięcie zasilania +5 V 
wprost ze złącza USB poprzez zwarty jumper VCCOUT. Domyślnie białym jum-
perem załączony jest także terminator magistrali RS485 (rezystor 120R). Moduł 
w postaci przejściówki USB/RS232 lub programatora ATB-FT232R jest od razu 
gotowy do pracy. Należy pamiętać, że domyślnie rozłączone jest wyjście RS232 
pracujące w standardzie napięć ( -12 V do + 12 V poprzez układ MAX232 ). Po-
dobnie rozłączona jest magistrala RS485 a także magistrala 1wire do pomiaru 
temperatury za pomocą czujników typu DS18B20/DS1820/DS18S20.

ZASILANIE
Z USB

ZASILANIE
NA ZEWNĄTRZ
WŁĄCZONE

TERMINATOR
RS485
WŁĄCZONYTTL TTL

TTLPRACA
W STANDARDZIE TTL
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3.2. ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

W celu skorzystania z zasilania zewnętrznego dla układów pracujących na mo-
dule po to, aby napięcie i poziomy napięć na liniach sygnałowych były zgodne z 
programowanym układem docelowym bądź z poziomami napięć układu docelo-
wego, z którym nawiązujemy komunikację RS23, należy ustawić zworkę PWR w 
pozycji EXT, zdjąć w ogóle zworkę VCCIO oraz podłączyć zewnętrzne napięcie 
do pinów 9 i 11 złącza CON2.

ZASILANIE
Z ZEWNĄTRZ

ZWORKA VCCIO ZDJĘTA
PRZY ZASILANIU ZEWNĘTRZNYM

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE NALEŻY
PODŁĄCZYĆ DO PINÓW NUMER:  9 , 11
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3.3. Praca RS232 w standardzie 3,3 V

W celu ustawienia standardu napięciowego 3,3 V wystarczy zmienić położenie 
niebieskiej zworki VCCIO na pozycję opisaną 3,3 V.

PRACA
W STANDARDZIE 3,3 V

3,3 V 3,3 V

3,3 V
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Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3

3.4. Praca RS232 w standardzie napięciowym użytkownika np. 2,5V

W celu ustawienia standardu napięciowego użytkownika (zakres od +1,8V do 
+5V) w przykładzie 2,5 V należy zdjąć całkowicie niebieską zworkę VCCIO.

2,5 V 2,5 V

2,5 V
ZDJĘTA ZWORKA
VCCIO

TU NALEŻY DOPROWADZIĆ (PIN 11)
NAPIĘCIE UŻYTKOWNIKA NP. +2,5 V
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3.5. Praca RS232 w standardzie -12 V do +12 V (z układem MAX232)

W celu ustawienia standardu napięciowego RS232 (-12 V / +12 V) należy ze-
wrzeć żółtą zworkę MAX232. Na krawędzie płytki występuje złącze w postaci 
trzech goldpinów opisane jako RS232. Uwaga w tym trybie nie można korzy-
stać z pinów RX oraz TX (skreślone czerwonymi krzyżykami na rysunku wyżej) 
w standardzie TTL (nie można nic podłączać do gniazda ATB-BTM-222 oraz do 
pinów Rx i Tx na złączu CON2), ponieważ grozi to uszkodzeniem modułu.

SYGNAŁY Rx ORAZ Tx W STANDARDZIE
NAPIĘCIOWYM RS232 (MAX232)

NALEŻY ZEWRZEĆ
ZWORKĘ MAX232
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3.6. Praca RS485 - sygnały różnicowe A i B

Aby umożliwić pomiar temperatury za pomocą wielu czujników podłączonych 
zgodnie z rysunkiem na PCB, należy zewrzeć zieloną zworkę oznaczoną jako 
1wire a następnie podłączyć czujniki do złącza.

NALEŻY ZEWRZEĆ
ZWORKĘ MAX485

ZWORKA
DO ZŁĄCZANIA
TERMINATORA
120 R

LINIE SYGNAŁOWE
RS485
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3.7. Praca z czujnikami temperatury DS18B20 - magistrala 1wire

Okno programu podczas pomiaru i wy-
świetlania temperatury z podłączone-
go czujnika.
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ZASILANIE
Z USB

ZWORKA
AKTYWUJĄCA
MAGISTRALĘ
1WIRE

ZŁĄCZE 1WIRE
DO PODŁĄCZANIA
CZUJNIKÓW
TEMPERATURY

PRACA
W STANDARDZIE TTL

Aby umożliwić pomiar temperatury za po-
mocą wielu czujników podłączonych zgodnie 
z rysunkiem na PCB, należy zewrzeć zieloną 
zworkę oznaczoną jako 1wire a następnie 
podłączyć czujniki do złącza. W celu przete-
stowania prawidłowego działania pomiaru 
temperatury można skorzystać z prostego 
programu testowego, znajdującego się na 
blogu: www.mirekk36.blogspot.com

Dokładny link do artykułu i pobrania progra-
mu:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/pc-
-pomiar-temperatury-ds18b20-ft232r.html
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3.8. Auto RESET dla Arduino (lub bootloadera)

Aby umożliwić prawidłowe działanie przejściówki z układami Arduino lub sko-
rzystać z opcji auto-resetu za pomocą pinu DTR , należy zewrzeć zieloną zworkę 
opisaną jako ARST.
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ZASILANIE
Z USB

ZWORKA AKTYWUJĄCA AUTO RESET
DLA ARDUINO LUB WŁASNEGO BOOTLOADERA
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3.9. Podłączanie modułów ATNEL-AIR (BT, WiFi, HM-TRP)

Gniazdo z kluczem (zatkany jeden otwór na pin) o nazwie ATB-BTM-222 służy 
do podłączania nie tylko modułów Bluetooth czy też WiFi, użytkownik może 
swobodnie korzystać z tych wyprowadzeń do podłączania własnych urządzeń 
do komunikacji UART.

Moduły można instalować także poziomo, wymaga to jedynie zmiany goldpinów 
wchodzących do podstawki, na kątowe.
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F U N KC J O N A L N O Ś C I

3.10. Wykorzystanie wyjść mocy - ULN2803

W celu skorzystania z wyjść mocy układu ULN2803 np. do sterowania przekaź-
nikami, itp. Należy zawrzeć zworki SMD oznaczone jako: ZRX, ZTX oraz ZRI 
jeśli chcemy wykorzystać wszystkie 8 wyjść. W przypadku gdy potrzebna nam 
jest mniejsza ilość, zworki SMD mogą pozostać rozwarte, wtedy analogicznie 
do nazw zworek nie będą działały wyjścia odpowiadające liniom Rx, Tx oraz RI, 
czyli numerki: 1,2 oraz 8.

W przypadku stosowania przekaźników zasilanych napięciem +12V można wlu-
tować we własnym zakresie gniazdo śrubowe ARK, do którego można doprowa-
dzić napięcie +12V. Napięcie to pojawi się także na pinie oznaczonym jako +12V 
w rzędzie pinów wyjść mocy.

Uwaga! Jeśli nie korzystasz z tego typu konfiguracji, nie podłączaj pod żadnym 
pozorem napięcia +12V do przejściówki.
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ZASILANIE
Z USB WYJŚCIA MOCY

UKŁADU ULN2803

ZWORKI SMD: ZRX, ZTX, ZRI
NALEŻY POŁĄCZYĆ (ZEWRZEĆ CYNĄ)

ZASILANIE
ZEWNĘTRZNE
12 V
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4. Moduł ATB-USB-RS232 jako programator AVR.

Wraz z modułem dostarczana jest drogą mailową licencja na pełną wersję programu 
MkAvrCalculator. Dzięki programowi można nie tylko wgrywać wsady HEX do mikro-
kontrolera ale także bezpiecznie ustawiać fusebity. Więcej informacji na temat progra-
mu na stronie producenta: http://atnel.pl/mkavrcalculator.html

Aby korzystać z modułu jako programatora należy wybrać w programie nazwę progra-
matora: „ATB-FT232R”.

Moduł zaopatrzony jest w gniazdo KANDA (10 pin), do którego można podłączyć taśmę 
i dalej mikrokontroler AVR z serii ATmega lub ATtiny, który chcemy zaprogramować. Za 
pomocą zworki VCCOUT można wyprowadzać na zewnątrz programatora napięcie z 
USB +5 V.

M OŻ L I W O Ś C I

Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3



M OŻ L I W O Ś C I

Domyślnie (fabrycznie) programator ustawiony jest do programowania mikrokontro-
lerów zasilanych napięciem +5 V (w standardzie TTL). W celu zmiany standardu można 
zmienić położenie zworki VCCIO na 3,3 V.
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ZASILANIE
Z USB

ZASILANIE
NA ZEWNĄTRZ
WŁĄCZONE

USB

KANDAPRACA
W STANDARDZIE TTL



5. Zastosowania ATB-USB-RS232.

5.1. Typowa przejściówka USB/RS232 - UART (TTL lub 3,3V)

Podstawowym zastosowaniem modułu jest funkcja typowej przejściówki USB/
RS232 z której od razu po zakupie bez żadnej dodatkowej konfiguracji można od 
razu korzystać w standardzie napięciowym TTL. Domyślna konfiguracja umoż-
liwia zatem bezpośrednie podłączenie dowolnego mikrokontrolera lub innego 
modułu pracującego również w standardzie TTL w ten sposób aby korzystać w 
systemie Windows/Linux/Mac OS z programów typu terminal (np. Putty) czy też 
własnych aplikacji.

Konstrukcja naszego modułu umożliwia bezproblemowe wykorzystywanie go w 
praktycznie każdej sytuacji, zarówno podczas pracy z płytką stykową, z dowol-
nym zestawem uruchomieniowym czy też sterownikami zewnętrznymi np. PLC 
pozwalającymi na komunikację w standardzie TTL. Oczywiście użytkownik może 
za pomocą jednej zworki VCCIO zmienić standard na pinach komunikacji RX i 
TX z TTL na 3,3V lub na własny standard napięciowy. Przykładowo jeśli zasilamy 
mikrokontroler napięciem +2,5 V, można zgodnie z instrukcją rozdział 3.4. przy-
gotować również taką konfigurację.

5.2. Przejściówka USB/RS232 - standard napięciowy -12V/+12V

Jeśli posiadamy urządzenie starszego typu, które zaopatrzone jest w starszy in-
terfejs RS232 pracujący w standardzie napięciowym -12V/+12V, możliwe jest 
wykonanie połączenia z komputerem i terminalem, przy pomocy wyjść RS232. 
W tym standardzie nasz moduł obsługuje jednakże tylko sygnały RX oraz TX za 
pomocą układu MAX232. W przypadku konieczności wykorzystania większej 
ilości sygnałów RS232 w tym standardzie napięciowym, użytkownik musi wyko-
nać sobie dodatkową własną nakładkę z konwersją pozostałych linii za pomocą 
układów MAX232 lub podobnych.

5.3. Przejściówka USB/RS485

Z uwagi na ogromne możliwości zastosowań układu na którym bazuje nasz mo-
duł (FT232RL) wyposażyliśmy go również w układ typu MAX485, pozwalający 
na podłączenie komputera PC do istniejącej magistrali RS485. Sterowaniem kie-
runkiem przepływu danych w przejściówce zajmuje się sprzętowo chip FT232R 
za pomocą pinu CBUS2.

Z A S TO S O WA N I A
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Z A S TO S O WA N I A

5.4. Programator AVR

Większość klientów kupujących naszą przejściówkę stosuje ją przy okazji jako 
zapasowy programator do mikrokontrolerów AVR. Jest to pełnoprawny sprzę-
towy programator, który jest wygodnie obsługiwany zarówno z dedykowane-
go programu MkAvrCalculator ale także bezpośrednio z poziomu środowiska 
programistycznego ECLIPSE. Możliwe jest programowanie mikrokontrolerów 
ATmega i ATtiny w trybie ISP, pracujących zarówno na płytkach stykowych jak 
również w zestawach uruchomieniowych czy też własnych sterownikach.

5.5. Przejściówka USB/RS232 - do konfiguracji BT oraz WiFi

Wygodne gniazdo z kluczem opisane jako ATB-BTM-222 umożliwia wygodą 
i szybką konfigurację takich modułów jak ATB-BTM-222 (Bluetooth) , ATNEL-
-WIFI232-T a także radiomodemów HM-TRP firmy Hoperf. Standard połącze-
nia zgodny z płytką ATNEL-AIR umożliwia także wykorzystywanie tego złącza 
do własnych dowolnych celów. W przypadku konfiguracji modułów BTM-222 
można wykorzystać wprost narzędzie testowe wbudowane w program MkAvr-
Calculator:

strona 21Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3



Z A S TO S O WA N I A

W przypadku konfiguracji modułów WiFi oprogramowanie „ATB WiFi Config”, 
które można pobrać ze strony: http://atnel.pl/atb-wifi-config.html

Nasze moduły ATB-USB-RS232 zapewniają prawidłowe zasilanie dla konfiguro-
wanych modułów, co jest bardzo istotne z uwagi na spora zapotrzebowanie na 
prąd szczególnie podczas pracy z modułem WiFi.
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6. Obudowa Z-75.

Moduł został zaprojektowany tak aby można było go umieścić w standardowej obu-
dowie typu Z-75. W tym celu należy odłamać narożniki. Prawidłowe wyłamanie umoż-
liwiają specjalnie przygotowane frezy. Po wyłamaniu, należy jednak lekko pilnikiem 
wyrównać powierzchnię. Sam moduł można przykręcić wtedy czterema śrubami do-
starczanymi wraz z obudową.

D O DAT K I

strona 23Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3



7. Gwarancja.

Moduł ATB-USB-RS232 objęty jest 12 miesięcznym terminem gwarancji. Podstawą 
do rozpatrzenia zgłoszeń może być: faktura VAT, paragon.

Dołączone oprogramowanie będzie działać w pełnej wersji tylko i wyłącznie po doko-
naniu rejestracji po wysłaniu maila z danymi osobowymi do wygenerowania pliku licen-
cyjnego na adres: sklep@atnel.pl

Wszelkie zgłoszenia lub zapytania techniczne prosimy kierować na adres:
biuro@atnel.pl

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia płytki spowodowane wadliwymi połączeniami lub 
uszkodzenia mechaniczne. Firma ATNEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody po-
wstałe w wyniku niewłaściwego działania programów dostarczanych przez firmę lub 
pisanych przez użytkownika.

G WA R A N C JA
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