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1 Zakres tematyczny zaj¦¢

• Podstawowe informacje o interfejsie I2C

• przygotowanie biblioteki do obsªugi expandera PCF8574

• praktyczne zastosowanie PCF8574.

2 I2C - podstawy

Pobra¢ instrukcj¦ �I2C.pdf� (http://w.tarnawski.staff.ict.pwr.wroc.

pl/files/mikrokontrolery/I2C-EDU-PCF8574.pdf) i zapozna¢ si¦ z pierw-

szym rozdziaªem.

3 Biblioteka PCF8574

Nale»y ±ci¡gn¡¢ bibliotek¦�Biblioteka do moduªu I2C z PCF8574� (http://

w.tarnawski.staff.ict.pwr.wroc.pl/files/mikrokontrolery/I2C-PCF8574.

zip) i zaªadowa¢ j¡ do projektu.

1. Student otrzymuje klas¦ PCF8574, która powinna umo»liwia¢ wykona-

nie wszystkich funkcji na portach tego ukªadu. W celu skorzystania z

klasy nale»y utworzy¢ obiekt - w konstruktorze nale»y przekaza¢ adres

ukªadu.

2. Nale»y zapozna¢ si¦ z funkcjami klasy i przygotowa¢ program, który

wy±wietli w formie binarnej na wy±wietlaczu LCD informacje, czy przy-

cisk jest wci±ni¦ty (przycisk wci±ni¦ty - biaªy segment)
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3. Kolejne zadanie pozwoli zapozna¢ si¦ z wykorzystaniem portów expan-

dera jako wyj±cia. Program powinien wykonywa¢ nast¦puj¡ce zadanie:

przyci±ni¦ty przycisk 4,5,6 i 7 powoduje wª¡czenie odpowiedniej diody

LED 0,1,2 i 3.

4. Przerobi¢ program z poprzednich zaj¦¢ -zegarek RTC, tak aby zmiana

warto±ci (godziny, minuty, dzie«, miesi¡c i rok) byªa dokonywana za

pomoc¡ 3 przycisków z moduªu.

5. Podª¡czy¢ dwa moduªy EDU-PCF8574 do pªytki EDU. Przygotowa¢

program, w którym jeden z moduªów b¦dzie informowaª za pomoc¡

diod LED jakie przyciski s¡ przyci±ni¦te na drugim module.

6. * zmody�kowa¢ program zegarka wykorzystuj¡cy do zmiany warto±ci

moduª EDU-PCF8574, tak aby odczyt stanów przycisków byª spraw-

dzany tylko po przyci±ni¦ciu przycisku - wykorzysta¢ przerwania ze-

wn¦trzne w mikrokontrolerze i wyprowadzenie INT ukªadu PC8574.

(zadanie na ocen¦ 5.5)

4 Pytania kontrolne

• Ile mo»na podª¡czy¢ dodatkowych ukªadów PCF8574 i o ile zwi¦kszy

to ilo±¢ portów?

• Do czego sªu»y nó»ka �INT� w ukªadzie PCF8574 - jakie mo»e by¢ jej

praktyczne zastosowanie?
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5 Zadania na przyszªe zaj¦cia

• Zapozna¢ si¦ z interfejsem 1-wire na przykªadzie ukªadu pomiaru tem-

peratury DS18B20. Przygotowa¢ klas¦ do obsªugi tego typu czujników.

• Wy±wietlanie na wy±wietlaczu LCD z sterownikiem HD47780 znaków

specjalnych (znak stopni).
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