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ET-USB USART TTL

เป็ นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก USB เป็ นสัญญาณการเชือมต่ออนุกรม USART แบบ

TTL โดยเลือกใช้ ชิพ USB Interface ของ FTDI เบอร์ FT231XS ซึง สามารถใช้ งานได้ กบ
ั ระบบปฏิบตั ิการได้ หลากหลายมี

ความเสถียร โดย

ET-USB-USART-TTL

เหมาะสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ งานในการเชือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์

ต่างๆกับคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง USART โดย ET-USB-USART-TTL จะทําหน้ าทีเสมือนว่าเป็ นการเพิมพอร์ ต USART
ให้ กบั อุปกรณ์ PC (Visual Comport)

คุณสมบัต ขิ อง ET-USB-USART-TTL
•

ใช้ ชิพ FT231XS ของ FTDI ซึง มีความเสถียรและมี Driver รองรับกับระบบปฏิบตั ิการต่างๆได้ อย่างดี

•

ใช้ ขวต่
ั 1 อกับ USB พอร์ ตแบบ Micro USB Female Type-B และด้ าน USART TTL ใช้ ขวแบบ
ั1
6PIN IDC ตัวผู้
พร้ อมจุดเชือมต่อ Pin Header 2.54มม. สําหรับให้ ผ้ ใู ช้ นําไปประยุกต์ใช้ เพิมเติมได้ เอง

•

รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows 98/SE/ME/2000/XP/7/8/10 และ Linux และ MAC OS

•

มีสญ
ั ญาณอนุกรม USART ครบทุกสัญญาณทัง1 TXD, RXD, DTR, DSR, CTS, RTS, DCD, RI

•

ใช้ ไฟเลี 1ยงจากพอร์ ต USB โดยตรงไม่ต้องต่อเพิมจากภายนอก

•

มี LED แสดงสถานการทํางาน 2 ดวง
o

แสดงการเชือมต่อกับ USB(PWR:CBUS0)

o

แสดงการรับส่งข้ อมูล (RX/TX:CBUS1)
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ET-USB USART TTL
การติด ตัง Driver ให้ บ อร์ ด ET-USB-USART-TTL
ั ระบบปฏิบตั ิการ Windows จะมีบรรจุ Driver
ET-USB-USART-TTL ใช้ ชิพ FT231XS ของ FTDI ซึง ในปั จจุบน
มาด้ วยอยูแ่ ล้ ว สามารใช้ ได้ ทนั ที แต่ถ้าระบบปฏิบตั ิการ Windows รุ่นใดไม่ได้ จดั เตรี ยม Driver ไว้ ให้ ผู้ใช้ ก็สามารถไป
ทําการ

Download Driver

ได้ จาก

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

และทําการติดตัง1

Driver

ตามขันตอนดั
1
งนี 1
1.

ทําการติดตังไฟล์
1 CDMXXXXX_Setup (XXXXX คือ เวอร์ ชนั ของ Driver) รอจนการติดตังเสร็
1 จเรียบร้ อย

2.

ทําการเชือมต่อ

ET-USB-USART-TTL

ฮาร์ ดแวร์ ใหม่และจะติดตัง1

เข้ ากับคอมพิวเตอร์ ทางพอร์ ต

ET-USB-USART-TTL

USB

จากนันวิ
1 นโดวส์จะ ตรวจพบ

โดยอัตโนมัติ เมือการติดตังเสร็
1 จเรียบร้ อย จะสังเกตเห็นว่า

LED สถานะ PWR(CBUS0) ติดสว่าง
3.

เราสามารถทําการตรวจสอบว่าได้ ติดตัง1 Driver ของ
ET-USB-USART-TTL

เสร็ จสมบูรณ์หรื อไม่โดยดูที

Control Panel ◊ System

และเลือกที

เลือกแท๊ ป Hardware

Device Manager

ฮาร์ ดแวร์ USB

Serial Port

ซึง จะเห็นรายการ

เพิมขึ 1นมา ให้ เข้ าไป

กําหนดค่าใน

Port Setting -> Advanced

กําหนดค่าใน

USB Transfer Sizes

และ

Transmit

ของ

และ

Receive

ให้ มีขนาด 9:;Byte และกําหนด

ค่า Latency Timer = 1 ดังรูป

รูปแสดงการกําหนดค่าให้ กบั ET-USB-USART-TTL
ET-USB USART TTL
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ET-USB USART TTL
Connector และการเชือ มต่ อ

ตัวอย่างการเชือมต่อ ET-USB-USART-TTL เพือ Upload Program ให้ กบั บอร์ ด ET-ESP8266-RS485
ET-USB USART TTL
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