


RS-232  
RS-422, RS-423 and RS-485  
IEEE-488 (GPIB)  
IEEE-1394 (FireWire)  
USB (Universal Serial Bus)  
Ethernet (TCP/IP)  
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 Ασύγχρονη Σειριακή Επικοινωνία μεταξύ δύο 

συσκευών 

 

 Αρνητική Ψηφιακή Λογική και μεγάλες στάθμες 

 

 Γιατί? Διάδοση του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις 

χωρίς απώλειες 





 RS-232C καθορίζει 2 τύπους συσκευών 

1ος τύπος : Τερματική Συσκευή Δεδομένων (DTE) 

2ος τύπος : Συσκευή Επικοινωνίας Δεδομένων (DCE) 

Ο υπολογιστής και ο τερματικός σταθμός 

είναι DTE 



 Πολύμετρα  

 Πηγές  

 Ελεγκτές (Controllers) 

 Αισθητήρες 

 Οικιακές συσκευές (βίντεο, δορυφορικοί δέκτες) 

 

Αυτές οι συσκευές ανήκουν στην κατηγορία DCE 



 Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι 115.2 

kbps 

 

 Η ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι  

     28.8 kbps (συνήθως οι DCE συσκευές λειτουργούσαν με 

τέτοια ταχύτητα) 

 



 

 πρακτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου RS-422 

 

 πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε σχέση με άλλα 

πρωτόκολλα 



 Σήματα μετάδοσης στοιχείων :  Οι οδηγοί γραμμών 

που από κάθε σήμα που διαβιβάζει σε ένα σύστημα 

μετάδοσης  RS- 232  στοιχείων, αυτά  εμφανίζονται 

στο συνδετήρα διεπαφών (interfacing) ως τάση σε 

σχέση με ένα έδαφος σημάτων 

κύκλωμα RS- 232 διεπαφών 



 Οι ισορροπημένοι οδηγοί γραμμών σε ένα 

ισορροπημένο διαφορικό σύστημα η τάση που 

παράγεται από τον οδηγό εμφανίζονται πέρα από 

ένα ζευγάρι των γραμμών σημάτων που 

διαβιβάζουν μόνο ένα σήμα 

 



     Ένας ισορροπημένος οδηγός γραμμών μπορεί επίσης να 

καλέσει ένα σήμα εισαγωγής "Enable" σήμα. Ο σκοπός 

αυτού του σήματος είναι να συνδεθεί ο οδηγός με τα 

τερματικά παραγωγής του, Α και β. Εάν το "Enable" σήμα 

είναι κλειστό, κάποιο μπορεί να εξετάσει τον οδηγό όπως 

αποσυνδέεται από τη γραμμή μετάδοσης. Ένας οδηγός RS- 

485 πρέπει να έχει το "Enable" σήμα ελέγχου. Ένας οδηγός 

RS- 422 μπορεί να έχει αυτό το σήμα, αλλά απαιτείται όχι 

πάντα. Ο αποσυνδεμένος ή "εκτός λειτουργίας" όρος του 

οδηγού γραμμών συνήθως αναφέρεται ως "tristate"  του 

οδηγού. 

 



Χαρακτηριστική τετρα-σύρματη διεπαφή RS- 422, όπου χρησιμο-

ποιούνται 5 αγωγοί 



two-wire δίκτυο 

multidrop. Σημειώστε 

ότι η γραμμή 

μετάδοσης 

ολοκληρώνεται και 

στις δύο άκρες της 

γραμμής αλλά όχι 

στην πτώση της.  Η 

επίγεια γραμμή 

σημάτων συστήνεται 

επίσης σε ένα 

σύστημα RS- 485 για 

να κρατήσει την 

κοινή τάση τρόπου 

ότι ο δέκτης πρέπει 

να δεχτεί μέσα σε -7 

και σε + 12 βολτ 





 Το BUS IEEE- 488 αναπτύχθηκε για να συνδέσει 
και να ελέγξει τα προγραμματιζόμενα όργανα, και 
για να παρέχει μια τυποποιημένη διεπαφή για την 
επικοινωνία μεταξύ των οργάνων από τις 
διαφορετικές πηγές. Η Hewlett-Packard ανέπτυξε 
αρχικά την τεχνική διασύνδεσης, και την κάλεσε 
HP- IB. Η διεπαφή κέρδισε γρήγορα τη 
δημοτικότητα στη βιομηχανία υπολογιστών. Επειδή 
η διεπαφή ήταν τόσο ευπροσάρμοστη, η επιτροπή 
της  ΙΕΕΕ το μετονόμασε GPIB (BUS διεπαφών 
γενικού σκοπού).  



 Διεπαφή άρχισε το 1965 από την  Hewlett-Packard 

HP αλλά μετονομάστηκε ως GPIB. 

 Το 1988 τα πρότυπα, που αφορούσαν το υλικό αυτό, 

μετονομάστηκαν (IEEE-488,1) και επεκτάθηκαν 

(IEEE- 488,2). 

 Μέχρι 15 συσκευές μπορούν να διασυνδεθούν σε 

ένα BUS. Σε κάθε συσκευή ορίζεται μια μοναδική 

αρχική διεύθυνση, που κυμαίνεται από 4-30, με τον 

καθορισμό της διεύθυνσης ανάβει τη συσκευή. 



 Οι συσκευές συνδέονται αλυσιδωτά ή  στη 

διαμόρφωση αστεριών μέχρι 20 μ του 

προστατευμένου καλωδίου 24-αγωγών. 

 Ένα μέγιστο χώρισμα 4 μ διευκρινίζεται μεταξύ των 

οποιονδήποτε δύο συσκευών, και ενός μέσου όρου 

2m πέρα από το όλο BUS. 

 Το τυποποιημένο καλώδιο IEEE- 488 έχει έναν 

συνδετήρα και στις δύο άκρες του επιτρέπει 

διάφορες  συνδέσεις. 



 Το ποσοστό μεταφοράς στοιχείων μπορεί να είναι 

μέχρι 1 Mbyte/s. Τρεις τύποι συσκευών μπορούν να 

συνδεθούν με ένα BUS IEEE- 488 (ακροατές, 

Talkers, και ελεγκτές). 

 

 Ελεγκτές (Ελέγχουν τις τηλεπικοινωνίες) 

 Ο ελεγκτής όταν παρατηρεί ότι ένα talker θέλει να 

στείλει τα στοιχεία τα συνδέει με τον αρμόδιο 

ακροατή . 

 



 Τα πρότυπα ΙΕΕΕ- 488,2 ενισχύουν και ενισχύουν 

τα πρότυπα ΙΕΕΕ- 488,1 με τη διευκρίνιση των 

σχημάτων στοιχείων, θέση που υποβάλλουν έκθεση, 

χειρισμός λάθους, λειτουργία ελεγκτών, και κοινές 

εντολές οργάνων. Εστιάζει κυρίως στα ζητήματα 

πρωτοκόλλου λογισμικού και διατηρεί έτσι τη 

συμβατότητα με το υλικό - προσανατολισμένα 

πρότυπα ΙΕΕΕ- 488,1. ΙΕΕΕ- 488,2 τα συστήματα 

τείνουν να είναι συμβατότερα και αξιόπιστα. 

 



 Το πρωτόκολλο  ΙΕΕΕ- 1394 καθορίζει μια 

τμηματική διεπαφή(interface) που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το καλώδιο BUS στις συσκευές 

δύναμης.  

 Αν και μειώνει τη συνημμένη ανάγκη των 

συσκευών για το ρεύμα, πολλά όργανα απαιτούν 

περισσότερη δύναμη από ότι το BUS μπορεί να 

παραδώσει. 



 Το Firewire διαβιβάζει τα στοιχεία στα πακέτα και 

υφίσταται κάποια γενικά έξοδα κατά συνέπεια.  

 Οι συσκευές έχουν μια επιλογή η οποία ονομάζεται  

ισόχρονος τρόπος, ο οποίος εγγυάται στη συσκευή 

ένα χρονικό περιθώριο  για τη μεταφορά στοιχείων 

σε κάθε πλαίσιο.  

 Τα πλαίσια του χρόνου αυτού  είναι 125 msec  που 

σημαίνει ότι παρά μια ταχύτητα μεταφοράς τάξης 

των  400 MBIT/S Firewire μπορεί να είναι 

ουσιαστικά πιο αργό στην ανταπόκριση στα 

αιτήματα υπηρεσιών των οργάνων. 



 Χρησιμοποίηση του ισόχρονου τρόπου για τις 

εφαρμογές δοκιμής και μέτρησης είναι ότι δεν 

εγγυάται τη χωρίς απώλειες μετάδοση στοιχείων. 

 



 Οι εφαρμογές του προτύπου ΙΕΕΕ-1394 παρέχουν:   
Ένα απλό βυσματικό συνδετήρα στο πίσω μέρος του 
υπολογιστή σας και σε πολλούς διαφορετικούς τύπους 
απομακρυσμένων συσκευών και επίσης  ένα λεπτό 
τμηματικό καλώδιο που  χρησιμοποιείται  από τον  
εκτυπωτή, παραδείγματος χάριν :  

     ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταφοράς στοιχείων που θα 
προσαρμόσει τις εφαρμογές πολυμέσων (100 και 200 
Mb/s με πολύ υψηλότερα ποσοστά αργότερα) παρέχει 
τη δυνατότητα να αλληλο-επικοινωνήσουν οι συσκευές 
μεταξύ τους με διάφορους τρόπους χωρίς περίπλοκες 
απαιτήσεις οργάνωσης. 



 Σημαντικοί κατασκευαστές των συσκευών πολυμέσων 

έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία FireWireο. Το 

FireWire επιταχύνει τη μετακίνηση των στοιχείων 

πολυμέσων και των μεγάλων αρχείων και επιτρέπει την 

εύκολη σύνδεση των ψηφιακών καταναλωτικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 

καμερών, ψηφιακές τηλεοπτικές ταινίες, ψηφιακοί 

τηλεοπτικοί δίσκοι, μετασχηματιστές, και συστήματα 

μουσικής  που είναι άμεσα σε έναν προσωπικό 

υπολογιστή. 

 



 Το πρότυπο 1394 διευκρινίζει  τρία διαφορετικά 

εύρη ζώνης: 98.304 ..196.608, και 393.216 kb/s 

(kilobits ανά δευτερόλεπτο), που βραχύνεται από 

τώρα και στο εξής ως 100 ..200, και 400 Mb/s 

αντίστοιχα. Αυτές οι υψηλές ταχύτητες (είναι μέχρι 

30 φορές γρηγορότερα από USB 1.1 



 Ναι, γιατί έχουν καλό προστατευτικό κάλυμμα των 

μεμονωμένων ζευγαριών καλωδίων και το πρόσθετο 

προστατευτικό κάλυμμα ολόκληρου του καλωδίου. 



  Μέχρι 63 συσκευές μπορούν να συνδεθούν η μια 

με την άλλη, χωρίς την ανάγκη για οποιεσδήποτε 

άλλες διασυνδέσεις. Επιπλέον, οι αποκαλούμενες 

συσκευές γεφυρών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να συνδέσουν μέχρι 1023 αυτών των BUS η μια 

με την άλλη. Μια αλυσίδα των συσκευών μπορεί να 

είναι μέχρι 16 συσκευές μακριά. Με το μέγιστο 

μήκος καλωδίων μεταξύ δύο συσκευών που 

περιορίζεται σε 4,5 μέτρα, αυτό συνοψίζει σε μια 

συνολική απόσταση 72 μέτρων. 



 Στο ΙΕΕΕ- 1394 υπάρχει  ένας μοναδικός αριθμός 

αναγνώρισης που ορίζεται σε κάθε συσκευή 

αυτόματα. 

 

 Μπορούν να συνδεθούν επάνω και μακριά κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του BUS. 

 

 Υποστηρίζει δύο τρόπους μεταφοράς: Ασύγχρονη 

και ισόχρονη μεταφορά. 



FireWire τα καλώδια έρχονται σε δύο μορφές:  

είτε 4pin είτε 6pin.  

4pin ή 6pin  
 









 Το TCP/IP ή και Σουίτα Πρωτοκόλλων 

Διαδικτύου (Internet protocol suite) είναι μια 

συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία 

βασίζεται το Διαδίκτυο αλλά και μεγάλο ποσοστό 

των εμπορικών δικτύων. Η ονομασία TCP/IP 

προέρχεται από τις συντομογραφίες των δυο 

κυριότερων πρωτοκόλλων που περιέχει : το TCP ή 

Transmission Control Protocol (Πρωτόκολλο 

Ελέγχου Μετάδοσης) και το IP ή Internet Protocol 

(Πρωτόκολλο Διαδικτύου). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/TCP
http://el.wikipedia.org/wiki/IP

