
Kurs obsªugi interfejsu I2C.

Wojciech Tarnawski

23 listopada 2013

1 Podstawowe informacje

I2C jest popularnym interfejsem komunikacyjnym wykorzystywanym przez
wiele ukªadów zewn¦trznych:

• ukªady czasowe-RTC

• pami¦ci EEPROM

• czujniki temperatury

• czujniki przy±pieszenia i poªo»enia

• przetworniki A/D i D/A

• expandery portów

• itd.

Z powodu swojej du»ej popularno±ci staª si¦ jednym z podstawowych interfej-
sów wbudowywanych w mikrokontolery przez producentów. Mikrokontolery
AVR maj¡ sprz¦towe wsparcie dla tego typu komunikacji, wi¦c u»ytkownik
musi tylko wªa±ciwie ustawi¢ odpowiednie rejestry. Firma Atmel w doku-
mentacji AVR korzysta z innej nazwy ni» I2C takiej jak �TWO-wire Serial
Interface� lub �TWI�. Gªówn¡ zaleta I2C jest du»a szybko±¢ dziaªania i za-
potrzebowanie na ilo±¢ linii transmisji danych. Potrzebne s¡ tylko dwie linie
SDA�linia danych i SCL�linia zegara (Rys. 1). Linie powinny by¢ pod-
ci¡gni¦te przez rezystory do napi¦cia zasilania, co zostaªo przedstawione na
schemacie R1 i R2. Ka»de urz¡dzenie podª¡czone do tej magistrali musi
posiada¢ swój unikatowy adres. Zastosowanie adresów pozwala na wykorzy-
stanie wielu ukªadów w jednej magistrali danych.
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Rysunek 1: Schemat podª¡czenia ukªadów do interfejsu I2C.

Do szybkiego i ªatwego wykorzystania interfejcu I2C zostaªa przygo-
towana biblioteka �Biblioteka I2C� (http://w.tarnawski.staff.ict.pwr.
wroc.pl/files/mikrokontrolery/I2C.zip). Wykorzystanie biblioteki:

• tworzymy obiekt I2C (I2C modul=I2C(adres ukªadu)) - obiekt prze-
chowuje adres urz¡dzenia - jeden obiekt na jedno urz¡dzenie.

• wykonujemy operacje na obiekcie z wykorzystaniem dost¦pnych funk-
cji:

� readFrom() - odczytuje kolejn¡ dan¡

� readFromReg(registerR) - odczytuje dan¡ z podanego adresu re-
gisterR

� writeTo(val) - zapisuje warto±¢ val

� writeToReg(registerW, val) - zapisuje warto±¢ val do rejestru o
adresie registerW
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2 Moduª RTC DS1307 - zegar czasu rzeczywistego

Rysunek 2: Schemat podª¡czenia moduªu RTC.

Moduª zawiera ukªad RTC DS1307 i pami¦¢ EEPROM AT24C32. Ukªad
DS1307 jest zegarem czasu rzeczywistego, który precyzyjnie odmierza czas.
Dodatkowo moduª zostaª wyposa»ony w bateri¦ CR2032, która dostarcza
zasilania dla zegarka. Taka kon�guracja jest powszechnie stosowana (pªyty
gªówne w komputerach), poniewa» pozwala ukªadowi pracowa¢ przy odª¡czo-
nym zasilaniu, i tym samym utrzyma¢ prawidªow¡ dat¦ i godzin¦. Bateria
powinna wytrzyma¢ okoªo 4 lat ci¡gªej pracy. Przed pierwszym pobraniem
danych z ukªad DS1307 nale»y ustawi¢ dat¦ i godzin¦ (je±li dane nie zostan¡
ustawione wcze±niej, lub nast¡piªa przerwa w zasilaniu to zegar w ukªadzie
jest wyª¡czony).

W celu szybkiej nauki korzystania z ukªadu DS1307 po interfejsie I2C
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nale»y pobra¢ �Biblioteka I2C do obsªugi ukªadu RTC-DS130� (http://w.
tarnawski.staff.ict.pwr.wroc.pl/files/mikrokontrolery/I2C-DS1307.

zip).
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3 Moduª PCF8574 - dodatkowe porty dla mikro-

kontrolera

Ukªad PCF8574 jest expanderem wyprowadze« dla mikrokontrolera - umo»-
liwia zwi¦kszanie ilo±ci portów. Komunikacja mi¦dzy ukªadem a mikrokon-
trolerem odbywa si¦ za pomoc¡ interesu I2C, wi¦c aby nale»y pozna¢ adres
ukªadu. Ukªad dost¦pny jest w obudowie 16-nó»kowej DIP16 lub SO16 (Rys.
3).

Rysunek 3: PCF8574 - schemat wyprowadze«.

Ukªad PCF8574 wyst¦puje w dwóch odmianach PCF8574 i PCF8574A,
które ró»ni¡ si¦ jednym bitem w adresie (Rys. 4). Dodatkowo ukªad ma 3
wej±cia, które sªu»¡ do dodatkowych zmian adresu (A0,A1,A2). Dzi¦ki takiej
kon�guracji jeste±my w stanie podª¡czy¢ na jednej linii 16 ro»nych ukªadów,
co daje 128 dodatkowych portów.

Rysunek 4: PCF8574 - kon�guracja adresu ukªadu.

Dodatkowe wyprowadzenie INT generuje przerwanie gdy nast¦puje zmiana
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na pinie wej±ciowym, stan na pinie INT ustawiamy jest na niski. Tak¡ infor-
macje mo»na wykorzysta¢ jako przerwanie dla jednostki gªównej. Schemat
wykorzystania wyprowadzenia INT zostaª przedstawiony na rys. 5

Rysunek 5: PCF8574 - schemat wykorzystania wyprowadzenia INT.

Moduª EDU-PCF8574 zostaª przygotowany w celu zapoznania studentów
z mo»liwo±ciami expandera portów. Dioda niebieska sygnalizuje podª¡czenie
zasilania. Dip-switch z 3 suwakami umo»liwia ustawienie stanów logicznych
dla wyprowadze« A0, A1 i A2. W pozycji ON podawany jest stan wysoki,
w pozycji OFF stan niski. Moduª posiada 8 diod LED (4 czerwone i 4
zielone) oraz 8 przycisków. Podanie stanu niskiego na wyj±cie ukªadu po-
woduje wª¡czenie diody LED, natomiast przyciski po naci±ni¦ciu powoduj¡
podanie stanu niskiego na wej±cie. Kolejno±¢ przycisków i diod zostaªa po-
dana na spodniej warstwie pªytki, LED0 - oznacza, »e dioda jest podª¡czona
do wyprowadzenia ukªadu PCF8574 o oznaczeniu P0. Dodatkowo aby móc
w jednym module wykorzysta¢ mo»liwo±¢ testowania przycisków i diod LED
konieczne byªo rozdzielenie sygnaªów. W tym celu na pªytce zostaª umiesz-
czony dip-switch z 2 suwakami (1 suwak steruje segmentem skªadaj¡cym si¦
z 4 diod LED/przycisków). Je±li u»ytkownik chce wykorzysta¢ diody LED
to suwak dla danego segmentu powinien znajdowa¢ si¦ w pozycji ON, je±li
u»ytkownik chce skorzysta¢ z przycisków to suwak powinien by¢ w pozycji
OFF.
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