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W ramach ćwiczenia 20 zajmiemy się szyną
I2C. Na dobry początek zrealizujmy rzecz
najprostszą - przetwornik cyfrowo/analogo-
wy. Wcześniej na płytce potencjometrem PR2
należy ustawić w punkcie Vref napięcie rów-
ne 2,56V - wtedy na wyjściu OUT (nóżka 15
PCF8591) napięcie będzie zmieniać się co
10mV w zakresie 0...2,55V.

Prościutki program znajdziesz na rysun-
ku 99 i w pliku C020a.bas. Mamy oto zwy-
czajny licznik dwójkowy - zmienną bajtową
Pomoc, której zawartość jest zwiększana o je-
den co około 40ms w każdym obiegu pętli.
W pliku C020a.bas znajdziesz też alternatyw-
ną wersję programu bez skoku do procedury
Nadawanie - jest globalnie „zaremowana” pa-
rą znaczników ‘(   ‘).

Jeślibyś otrzymał dziwny komunikat
o błędach kompilacji sprawdź, czy w opcjach
kompilacji masz właściwie zadeklarowane
końcówki szyny I2C - patrz rysunek 100.

Jak się słusznie domyślasz, na wyjściu
OUT przetwornika PCF8591 napięcie ma
wzrastać w sposób schodkowy w zakresie
0...2,55V, a wypadkowy przebieg podobny
będzie do zębów piły. W tym prostym progra-
mie wyświetlacz oczywiście nie działa, więc
włącz woltomierz między punkt OUT i masę,
a przekonasz się, że przetwornik pracuje we-
dług oczekiwań.

Zwróć uwagę, jak w programie realizowa-
na jest transmisja szyną I2C. Na początek wy-
syłany jest sygnał startu, potem adres, a następ-
nie dane do przesłania. Wykorzystujemy „ele-
mentarne” polecenie zapisu (I2C write byte):
I2cwbyte
wysyłające na szynę jeden bajt danych. Za-
wsze pierwszy wysyłany bajt to adres układu
scalonego. W przypadku naszego PCF8591
z nóżkami 5, 6, 7 zwartymi do masy adresem
(nadawczym) jest liczba 144. Jeśli chodzi
o następny bajt, poszczególne układy scalone
z szyną I2C mają odmienne wymagania.
Przykładowo nasz układ PCF8591 należy
skonfigurować i drugi wysyłany bajt to pole-
cenie konfiguracji. Liczba 64 to dwójkowo
&B01000000 - ustawienie bitu o wadze 64 ze-
zwala na pracę przetwornika D/A.  Trzeci wy-
syłany bajt to wreszcie liczba dla przetworni-
ka D/A. Na końcu zawsze wysyłany jest sy-
gnał stopu - końca transmisji. Bliższe szcze-
góły podane są w częściach ELEMENTarz
i Technikalia. W naszym programie wykorzy-
stujemy zadeklarowaną wcześniej stałą Adr
o przypisanej wartości 144, więc procedura
wysyłania danych do przetwornika D/A ma
postać jak w powyższej tabelce:

Do innych układów z szyną I2C po adre-
sie trzeba wysłać dane o innym znaczeniu -

szczegółów należy szukać w kartach ka-
talogowych tych kostek. Przykładowo
w przypadku pożytecznego 8-liniowego
ekspandera - układu PCF8574, wystar-
czy wysłać adres i dane, natomiast
w przypadku zewnętrznych pamięci
(RAM, EEPROM) i układów zegaro-
wych (np. PCF85x3) wysyła się naj-
pierw adres układu scalonego, potem
adres komórki pamięci i wreszcie dane
do wpisania do tej komórki.

Ale u nas, jak widzisz, na razie wszy-
stko jest beznadziejnie proste. Wydaje
się, że możemy łatwo zrealizować układ
sterowanego przetwornika D/A na bazie
wcześniejszego programu C019j.bas.
Dopisanie odpowiednich poleceń skoku i umie-
szczenie na końcu programu etykiety z wcze-
śniejszą procedurą Nadawanie zajmie dosłow-
nie kilkanaście sekund. Skok do etykiety Nada-
wanie możesz na przykład umieścić na począt-
ku procedury obsługi przerwania Co4ms:
Co4ms:
Gosub Nadawanie
Decr Uniwers
.....’dalsza część 
a samą procedurę Nadawanie oczywiście na
końcu programu. Spróbuj samodzielnie zmie-
nić program według tych wskazówek. I co?

Przekonujesz się, że dwa lewe wyświetla-
cze wprawdzie pracują, ale ledwo świecą, a co
gorsza, przetwornik D/A w ogóle nie działa.
Choć szczegóły są dość zawikłane, niemniej
jest oczywiste, iż podstawowym powodem
słabego świecenia dwóch lewych wyświetla-
czy jest podwójne wykorzystywanie portów

PD.5 i PD.6: do sterowania wyświetlaczy i ja-
ko szyny I2C.

Na szczęście sprawa nie jest beznadziejna.
Zwróć uwagę, iż przerwania obsługiwane są
co 4,096ms, a częstotliwość taktowania szyny
I2C jest rzędu 100kHz, więc procedura Nada-
wanie trwa nieco ponad 100 mikrosekund.
Oznacza to, nie powinna tak haniebnie ograni-
czać jasności świecenia wyświetlaczy, bo pro-
cesor przez zdecydowaną większość czasu po-
winien obsługiwać wyświetlacze, a tylko na
krótkie okresy końcówki PD.5 i PD.6 powin-
ny przejmować rolę szyny I2C. Na razie tak
nie jest, więc spróbujemy teraz w bardziej
przemyślany sposób sterować działaniem tych
końcówek. Chodzi o zlikwidowanie pewnego
konfliktu. Mianowicie my na początku pro-
gramu określamy sposób działania końcówek
PD.5 i PD.6, a potem końcówki te próbuje
wykorzystać procedura obsługi szyny I2C.

Ćwiczenie 20 Szyna I2C, programowany zasilacz,
woltomierz

Nadawanie:
I2cstart        ‘sygnał startu magistrali I2C
I2cwbyte Adr    ‘adres „nadawczy” PCF8591 (liczba 144)  
I2cwbyte 64     ‘konfiguracja - zezwolenie D/A
I2cwbyte Pomoc  ‘wyślij wartość ze zmiennej Pomoc
I2cstop         ‘sygnał stopu magistrali I2C
Return

Rys. 99

Rys. 100
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Aby szyna I2C w ogóle mogła działać,
w procedurze Nadawanie trzeba dodać dyrek-
tywę I2CINIT, która umożliwi pracę szyny,
zerując odpowiednie bity w rejestrach DDRD
i PortD. Po wysłaniu danych trzeba przy-
wrócić poprzedni stan końcówek szyny I2C -
chodzi o to, że znów mają pełnić rolę wyjść
do wyświetlania wyniku - zrealizujemy to po-
leceniem Config Portd, ustawiającym wyze-
rowane bity rejestru DDRD. Dodatkowo na
początku procedury Nadawanie trzeba
umieścić rozkaz wygaszenia wszyst-
kich wskaźników przez wpisanie jedy-
nek do portu B, żeby podczas obsługi
szyny I2C wyświetlacz był wygaszony
i nie pokazywał jakichś przypadko-
wych znaków. Rysunek 101 przedsta-
wia tak zmodyfikowaną procedurę
Nadawanie, a pełny program prostego
cyfrowego minizasilacza zawarty jest
w pliku C020b.bas. Dołącz woltomierz
między wyjście OUT i masę. Zmieniaj
przyciskami liczbę wysyłaną do prze-
twornika D/A. Oto chwila dużej rado-
ści. Układ działa według oczekiwań:
przyciskami S1, S2 możemy zmieniać
napięcie wyjściowe, a po wyłączeniu
zasilania układ pamięta ostatnią war-
tość napięcia. O to nam przecież cho-
dziło!

Uczyniłeś właśnie kolejny ważny
krok w swojej karierze elektronika-
programisty, ale znów muszę nieco
zmącić Twą radość. Mianowicie jeśli
uważnie porównasz wskazanie wolto-
mierza z wyświetlaczem, okaże się, iż
przetwornik nie jest zbyt precyzyjny.
Liczba na wyświetlaczu powinna dokładnie
odpowiadać napięciu wskazywanemu przez
woltomierz, tymczasem różnice wskazań
mogą sięgać 0,02...0,04V. W sumie jednak
uzyskana dokładność jest absolutnie wystar-
czająca do wielu prostszych zastosowań. Pa-
miętaj także, iż w grę wchodzi nie tylko błąd
naszego przetwornika PCF8591, ale też błąd
woltomierza.

Na razie nauczyliśmy się wysyłać dane na
szynę I2C. Teraz będziemy dane odbierać.
Nasz układ PCF8591 ma czterokanałowy
ośmiobitowy przetwornik A/D. Nie wcho-
dząc w szczegóły (podane w ELEMENTarzu
i Technikaliach), wspomnę tylko, że wcze-
śniejsze polecenie konfiguracji polegające na
wysłaniu do przetwornika liczby 64 (dwójko-
wo 01000000) nie tylko pozwala na pracę
przetwornika D/A, ale też tak konfiguruje
przetwornik A/D, by dostarczał informacji
o napięciu na wejściu I0 mierzonym wzglę-

dem masy. Bardzo
zbliżoną sytuację
mamy po każdym
włączeniu zasila-
nia kostki
PCF8591 - we-
wnętrzne obwody
resetu zerują tam
także wszystkie
bity rejestru konfi-

guracji. Nie pracuje wtedy wprawdzie
przetwornik D/A, ale wszystkie zera
w rejestrze konfiguracji powodują, że
przetwornik A/D jest gotowy do wysy-
łania informacji o napięciu na wejściu
I0 (względem masy). Jeśli więc chce-
my mierzyć napięcie na wejściu I0 nie
potrzeba żadnej konfiguracji, wystar-
czy wysłać z procesora żądanie odczy-
tu przetwornika A/D. Zasadniczo może
mieć ono postać jak w tabelce poniżej:

Zwróć uwagę, że adres „odbiorczy”
jest o jeden większy od „nadawczego”,
co jest typowe dla układów I2C. Do od-
czytu bajtu z przetwornika wykorzystu-
jemy polecenie I2crbyte, a w nim podaje-
my zmienną, do której trafi odczytany bajt.
Klauzula Nack jest wymagana jeśli odczytany
bajt jest jedynym lub ostatnim z kilku. Szcze-
góły w ELEMENTarzu i Technikaliach.

Jak widzisz, samo odbieranie danych
z przetwornika A/D też jest proste. Ale żeby
mieć z nich pożytek, trzeba je zobrazować na
wyświetlaczu. Żeby wykonać woltomierz, nie
wystarczy prymitywny programik, podobny
jak na rysunku 99 i w pliku C020a.bas. Pro-
gram musi obejmować procedury wyświetlania
wyniku. Ja przerobiłem program C020b.bas.
Usunąłem procedury obsługi przycisków
i nadawania. Pozostawiłem blok konwersji licz-
by dwójkowej i wyświetlania wyniku. Program
woltomierza znajdziesz na rysunku 102
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Rys. 101

Rys. 102

I2cstart ‘sygnał startu magistrali I2C
I2cwbyte 145 ‘adres „odbiorczy” PCF8591 (liczba 145)  
I2crbyte X , Nack ‘odczytaj jeden bajt do zmiennej X
I2cstop ‘sygnał stopu magistrali I2C

Rys. 103
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i w pliku C020c.bas. Wypróbuj go dołączając
potencjometr do punktu I0 według rysunku
103.

Wszystko działa! Nasza płytka testowa
jest teraz najprawdziwszym woltomierzem
o zakresie pomiarowym 0...2,55V. Możesz
dla ciekawości dołączyć multimetr do suwa-
ka potencjometru i sprawdzać, na ile wskaza-
nie multimetru zgadza się z wyświetlaczem
płytki. Ja po testach modelu przekonałem się,
że dla przetwornika A/D zbieżność jest zna-
komita i co dziwne, znacznie lepsza niż
w przypadku przetwornika D/A.

Zanim przejdziemy dalej, chciałbym
wspomnieć, iż BASCOM oferuje dwa bar-
dziej rozbudowane rozkazy I2CSEND oraz
I2CRECEIVE przydatne, jeśli bezpośrednio
po zaadresowaniu układu wysyłamy lub
odbieramy bajt (lub kilka bajtów). Zastępują
one kilka poznanych wcześniej „elementar-
nych” rozkazów dotyczących szyny I2C.
Przykład masz na rysunku 104. Są to dwie
procedury o jednakowym działaniu. Zawarte
są też w pliku C020c.bas, z tym że jedna jest
„zaremowana”. Wypróbuj obydwie! Zwróć
uwagę, że w drugiej polecenie I2CRECEIVE
zastępuje cztery polecenia „elementarne”. Co
istotne, w pierwszej procedurze podajemy ad-
res „odbiorczy” 145, a w drugiej 144, bo prze-
cież odwołujemy się do stałej Adr, której na
początku przypisaliśmy wartość 144. Dal-
szych informacji na ten temat należy szukać
w ELEMENTarzu, Technikaliach oraz w pli-
ku pomocy BASCOM-a i w dostarczonych
z nim przykładach (Sample). Na początku
przygody z programowaniem niewątpliwie ła-
twiej jest stosować sekwencję poleceń „ele-
mentarnych”, która w przejrzysty sposób
odwzorowuje wskazówki
podawane w kartach kata-
logowych układów wypo-
sażonych w łącze I2C.

A teraz nadeszła wie-
kopomna chwila...

Potrafisz już korzystać
z pamięci EEPROM i łą-
cza I2C, więc najwyższa
pora na wykonanie ukła-
du, który służyłby zarów-
no do ustawiania napię-
cia, jak i pomiaru jego rze-
czywistej wartości. Po-
łącz więc poprzednie do-
świadczenia i stwórz sto-
sowny program. Bardzo
gorąco Cię zachęcam do
wykonania tego samo-
dzielnie - zadanie jest
w sumie łatwe. Po prostu
z programów C020b.bas
i C020c.bas stwórz jeden.
Przyciski S1, S2 mają słu-
żyć do ustawiania napię-
cia na wyjściu OUT, a na

wyświetlaczu ma być zobrazowane napięcie
podawane na wejście I0. Na razie wykonuje-
my tylko ćwiczenia, więc po prostu połącz ka-
wałkiem drutu łączówki OUT i I0 na płytce
testowej. A jeśli chcesz, od razu zbuduj 

prymitywny programowany cyfrowo zasilacz
o napięciu wyjściowym 0...25,5V według ry-
sunku 105. Zasada działania jest bardzo pro-
sta. Na wyjściu zasilacza uzyskasz napięcie

Rys. 104

Rys. 105

Rys. 106

M1 81



UWY dziesięciokrotnie większe, niż w punk-
cie A, o ile tylko wzmocnienie wyznaczone
przez rezystory R1, R2 będzie równe 10,
dzielnik R1, R2 zmniejsza napięcie wyjścio-
we dziesięciokrotnie, więc napięcie w punk-
cie B idealnie nadaje się do pomiaru, a co
ważne, nie mierzymy wtedy napięcia zadawa-
nego z procesora, tylko rzeczywiste napięcie
wyjściowe zasilacza.

Taki prościutki zasilacz powinien praco-
wać poprawnie, ale pamiętaj, że nie ma on
żadnych zabezpieczeń, i że na przykład zwar-
cie wyjścia może spowodować uszkodzenie
tranzystora. Nie jest to, póki co, użyteczny za-
silacz, a jedynie eksperymentalny model
stworzony dla celów dydaktycznych. Jeszcze
raz zachęcam Cię, żebyś program sterownika
do takiego prostego zasilacza stworzył samo-
dzielnie. Potrzebną wiedzę już masz, a samo-
dzielna praca bez wątpienia da Ci ogromną
satysfakcję.

Ja oczywiście na potrzeby kursu też stwo-
rzyłem taki program. Zawarty jest w pliku
C020d.bas. Znajdziesz go też na rysunku
106. Celowo umieściłem wiele poleceń w jed-

nej linii, ale Ty oczywiście
łatwo rozszyfrujesz szcze-
góły, niektóre wskazujące
na możliwość dalszej roz-
budowy programu. Zwróć
uwagę, gdzie umieszczo-
ny jest skok do procedury
Nadawanie i zastanów się,
dlaczego dodałem blok
zmniejszający częstotli-
wość odczytywania napię-
cia do około trzech razy na
sekundę.

Tu muszę Ci się przy-
znać, że poświęciłem spo-
ro czasu, żeby z prostej
idei z rysunku 105 uzyskać
naprawdę praktyczny zasi-
lacz programowany. Model zrealizowałem na
kawałku płytki uniwersalnej w prosty sposób,
pokazany na fotografii obok.

Dodałem kilka obwodów i w rezultacie
otrzymałem moduł zasilacza, który może
współpracować z mikroprocesorem, albo
w wersji prostej, z potencjometrem i jakim-

kolwiek źródłem napięcia odniesienia. Oczy-
wiście program z rysunku 106 i pliku
C020d.bas nie wykorzystuje w pełni możli-
wości takiego rozbudowanego układu. I tu
mam propozycję także dla Ciebie: proponuję,
żebyś zupełnie samodzielnie w ramach kon-
kursu zajął się rozbudową zarówno układu,
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Zadanie konkursowe obejmuje dwie bardzo
ważne dziedziny: 
1. Zaprojektowanie analogowego 

układu zasilacza 
2. Napisanie programu sterującego dla 

płytki testowej za pomocą BASCOM-a.
Taki dwutorowy konkurs ma spełnić nie-

zmiernie ważne zadanie dydaktyczne. Chodzi
mianowicie o uświadomienie wszystkim
uczestnikom kursu programowania, że sam
program do dopiero część sukcesu. Pełny suk-
ces osiąga się jedynie wtedy, gdy dobry pro-
gram współpracuje z dobrze zaprojektowaną
częścią sprzętową. Ubocznym celem jest za-
chęcenie do poszukiwania niecodziennych
rozwiązań sprzętowych i programowych, że-
by postawione zadanie zrealizować jak naj-
mniejszym kosztem, mieszcząc się w posta-
wionych ograniczeniach.

W konkursie mogą brać udział opracowa-
nia teoretyczne, niesprawdzone w praktyce.
Większą szansę na wygrane i na publikację na
łamach EdW mają jednak rozwiązania prak-
tyczne, przetestowane w rzeczywistych wa-
runkach pracy.

Nagrodami za najlepsze propozycje i po-
mysły będą kity AVT i atrakcyjne podzespo-
ły elektroniczne. Wszystkie nadesłane prace
zostaną zaprezentowane na stronie interneto-
wej, a dodatkowymi nagrodami za najwarto-
ściowsze opracowania będą honoraria autor-
skie za artykuły zakwalifikowane do publika-
cji w EdW.

A oto szczegółowe wymagania konkursowe:
Ad 1. Pierwsza część zadania to modyfi-

kacja i ewentualna rozbudowa układu z ry-
sunku 105, żeby otrzymać praktyczny układ
zasilacza o napięciu wyjściowym 0...25,5V.
Obowiązkowo trzeba dodać obwód pomiaru
prądu. Urządzenie ma być zasilane z transfor-
matora o napięciu wyjściowym około 24VAC
o mocy 100...150W, a prąd wyjściowy nale-
ży mierzyć w zakresie 0...2,55A. Zwarcie
wyjścia nie może spowodować uszkodzenia
zasilacza. W tak dużym zasilaczu ze wzglę-
du na spodziewaną moc strat trzeba zastoso-
wać odpowiednio mocny tranzystor regula-
cyjny, a do niego stosowny radiator. 

Warto zastosować radiator z wentylatorem
od procesora komputerowego. Można dodać
obwód pomiaru temperatury radiatora i ewen-
tualny sterownik wentylatora, by w spoczyn-
ku wiatrak nie pracował na najwyższych
obrotach.

Analogowy moduł zasilacza ma być za-
mkniętą całością, żeby mógł współpracować
nie tylko z mikroprocesorem i kostką PCF8591,
ale też żeby był autonomicznym prostym zasi-
laczem z potencjometrem i ewentualnymi od-
dzielnymi wskaźnikami napięcia i prądu we-

dług rysunku A. Ten analogowy moduł zasi-
lacza ma być w miarę możliwości najprostszy
i najtańszy, żeby w wersji uproszczonej mo-
gła go zbudować jak największa grupa Czy-
telników EdW.

Ad 2. Druga część zadania to napisanie
programu obsługi zasilacza dla płytki testo-
wej z wyświetlaczem LED, wykorzystywa-
nej w ramach kursu. 

Uwaga! Rozwiązania
dla innego sterownika lub
innego wyświetlacza (LCD)
nie będą klasyfikowane.

Należy zrealizować cy-
frowe wyświetlenia warto-
ści zarówno napięcia wyj-
ściowego (0...25,5V), jak
i jego prądu wyjściowego
(0...2,55A). Płytka ma jeden
czterocyfrowy wyświetlacz,
więc prąd i napięcie z ko-
nieczności muszą być wy-
świetlane na przemian.
Zmiana może następować
albo automatycznie, np. co 1...2 sekundy, al-
bo lepiej, by użytkownik mógł wybrać mie-
rzoną wielkość. Pewną trudnością będzie obe-
cność na płytce testowej tylko dwóch przyci-
sków. Do płytki można też dodać zewnętrzny
przycisk czy przełącznik. Stan takiego przy-
cisku(-ów) można na przykład badać za po-
mocą niewykorzystanej linii PD.2 lub niewy-
korzystanych wejść I2, I3 przetwornika
PCF8591. A może ktoś zrealizuje układ,
w którym pojedyncza linia portu kontroluje
stan dwóch przycisków?  Aż osiem przyci-
sków można dodać korzystając z linii PD.2
i portu PB, ale wymaga to zmiany trybu pra-
cy portu PB.

Zastanówcie się, czy mając w procesorze
informacje o poborze prądu, warto zrealizo-
wać funkcję programowego ogranicznika
prądowego? Nadmierny wzrost prądu powo-
dowałby, że procesor będzie zmniejszał na-
pięcie wyjściowe, a tym samym redukował

prąd. Czy jednak takie programowe rozwią-
zanie zda egzamin praktyczny?

Inne wskazówki. Układ z rysunku A z do-
datkowym potencjometrem i obwodem napię-
cia odniesienia jest pełnowartościowym zasi-

laczem. Czy ktoś spróbuje
zrealizować taki „wolno-
stojący” zasilacz z dodat-
kowym gniazdem do
podłączenia płytki testo-
wej? Dołączenie płytki da-
wałoby możliwość usta-
wiania napięcia przyciska-
mi, kontroli napięcia i prą-
du na wyświetlaczu, ewen-
tualnie ustawianie progra-
mowego ograniczenia prą-
dowego. Wyłączenie ste-
rowania ręcznego (poten-
cjometrem) można zreali-

zować na różne sposoby. Można na przykład
zastosować przekaźnik na napięcie 5V, który
swymi stykami odłączy potencjometr i poda
napięcie z płytki testowej według rysunku B.

Przy realizacji zabezpieczenia zwarciowe-
go i ewentualnego programowego ogranicz-
nika prądowego, należy zapewnić, żeby zasi-
lacz się nie wzbudzał - samowzbudzenie za-
silacza w trybie redukcji prądu bywa częstą
przypadłością licznych amatorskich kon-
strukcji.

Przypominam, że do konkursu nie zosta-
ną dopuszczone rozwiązania, dotyczące ste-
rownika innego niż płytka testowa z wyświe-
tlaczem LED. Część Czytelników chciałaby
może od razu zrealizować sterownik jeszcze
bardziej rozbudowany, z dwoma wyświetla-
czami lub modułem LCD 16x2 i licznymi
przyciskami. Przyjdzie na to czas i zajmiemy
się tym wspólnie, gdy będziemy realizować
zasilacz napięcia symetrycznego z komunika-
cją z komputerem PC przez łącze RS-232.

Prace, oznaczone dopiskiem „Konkurs
BASCOM”, należy nadsyłać w terminie 60
dni od ukazania się tego numeru EdW.
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Podstawy
W naszym cyklu na określenie szyny używa-
my oznaczenia I2C, bo te trzy znaki spotyka
się w kilku poleceniach BASCOM-a. Czę-
ściej w literaturze spotyka się oznaczenie
I2C (i-kwadrat-ce), które z kolei wywodzi się
od skrótu I IC – Inter IC, co po prostu ozna-
cza szynę między układami scalonymi. Kwa-
drat, czyli druga potęga to po prostu ulubiona
w światku elektroników i informatyków,
„skrócona” postać dwóch literek i w skrócie
I IC. Szyna I2C (I2C bus) to właściwie dwa
przewody plus obwód masy. Służy do dwu-
kierunkowego przesyłania danych cyfrowych
między układami scalonymi wyposażonymi
w odpowiedni interfejs. To dwukierunkowe,
dwuprzewodowe łącze zostało opracowane
i opatentowane przez firmę Philips, a prze-
znaczone było pierwotnie przede wszystkim
do odbiorników telewizyjnych, gdzie rzeczy-
wiście ułatwiało komunikację między po-
szczególnymi układami scalonymi tej firmy.

Schemat systemu z szyną I2C i trzema
układami scalonymi pokazany jest na rysun-
ku poniżej. 

Do szyny może być podłączonych wiele
urządzeń podrzędnych (Slave), z których
każde ma indywidualny własny adres. Wszy-
stkie końcówki SCL (Serial Clock Line)
i SDA (Serial Data Line), dołączone do szy-
ny, muszą mieć wyjścia typu otwarty kolek-
tor (bipolarne) albo otwarty dren (CMOS
i NMOS). W spoczynku wszystkie urządze-
nia dołączone do szyny są nieaktywne (tran-
zystory zatkane) i przez rezystory podciąga-
jące Rp nie płyną prądy. Na obu liniach szy-
ny występuje stan wysoki (jedynka). Zauważ,
że o stanie szyny może decydować dowolne
z urządzeń - otwarcie tranzystora w dowol-
nym z urządzeń spowoduje pojawienie się na
danej linii stanu niskiego (zera). Co ważne,
urządzenia współpracujące z szyną I2C są tak
skonstruowane, że w danej chwili tylko jedno
z urządzeń może wymusić stan niski na linii.
W systemie w danej chwili tylko jedno urzą-
dzenie, zwykle mikroprocesor, jest urządze-
niem nadrzędnym (Master), które rozpoczy-
na i steruje transmisją. O ile stan niski na li-
nii SDA mogą wymuszać urządzenia Slave,
o tyle w typowym systemie stan linii zegaro-
wej wyznacza wyłącznie Master (w systemie

może być kilka urządzeń Master i na taką
okoliczność przewidziano bardzo interesują-
cy system arbitrażu i synchronizacji, ale to są
zagadnienia dla zaawansowanych).

Transmisję zawsze rozpoczyna urządze-
nie Master - na początek wysyła do wszyst-
kich pozostałych urządzeń liczbę jednobajto-
wą – adres. Wysłany adres odbierają wszyst-
kie urządzenia Slave dołączone do szyny
i sprawdzają, czy jest to ich adres. Odpowia-
da tylko jedno zaadresowane urządzenie, po-
zostałe pozostają w spoczynku. W ostatnim
bicie bajtu adresu zawarta jest też informa-
cja, czy Master chce wysłać (WRITE) infor-
macje do zaadresowanego urządzenia, czy
też chce informacje od niego odebrać (RE-
AD). W ten sposób wysłanie adresu uaktyw-
nia tylko jedno z urządzeń i przygotowuje je
do roli odbiornika bądź nadajnika. 

Aby rozpocząć sesję łączności, Master
wysyła tak zwany sygnał startu, co po pro-
stu oznacza zmianę stanu linii SDA z wyso-
kiego na niski, gdy na linii SCL panuje stan
wysoki. Potem następuje sesja łączności,
podczas której Master wytwarza dodatnie

impulsy zegarowe i w ich takt są przekazy-
wane dane linią SDA. Master kończy sesję
łączności wysyłając tzw. sygnał stopu. Sy-
gnał stopu to zmiana stanu linii SDA z ni-
skiego na wysoki w czasie, gdy linia SCL jest
w stanie wysokim. Sekwencja startu i stopu
pokazana jest na rysunku poniżej.

Pomiędzy sygnałami START, STOP wy-
stępują sygnały przekazujące informacje.
Master wytwarza sygnał zegarowy na linii
SCL, a potem sygnały na linii danych SDA
pojawiają się w takt tego sygnału. W czasie
trwania (dodatnich) impulsów zegarowych
stan linii danych SDA nie może się zmie-
niać. Zmiana stanu linii SDA musi więc na-
stąpić w czasie pomiędzy impulsami,
w praktyce zaraz po zakończeniu każdego
impulsu zegarowego. Ilustruje to kolejny

rysunek.
Dane są tu zawsze przekazywane w ośmio-

bitowych porcjach (bajtach), przy czym naj-
bardziej znaczący bit (MSB) jest transmitowa-
ny jako pierwszy. Na końcu takiej ośmiobito-
wej porcji występuje specyficzny sygnał zwa-
ny ACK – potwierdzenie, inaczej odpowiedź
(ACK - Acknowledge). Szczegóły związane
z sygnałem potwierdzenia są omówione
w części Technikalia. Do przesłania jednego
bajtu danych potrzeba więc dziewięciu impul-
sów zegarowych, z których ostatni związany
jest właśnie z potwierdzeniem.

Przy opisie transmisji szyną I2C można
pominąć stan linii SCL, gdzie występują
„standardowe” sygnały, wymuszane przez
Mastera, i rysować sygnały w sposób upro-
szczony, wyróżniając sygnały START, STOP,
potwierdzenia i normalnej transmisji bitów.
W sumie jest to odzwierciedlenie stanu linii
SDA. Przykład takiego uproszczonego zapi-
su pokazany jest na poniższym rysunku.
Jest to bodaj najprostsza sekwencja – wysła-
nie jednego bajtu informacji z urządzenia
Master (mikroprocesora) do urządzenia Sla-
ve (np. przetwornika PCF8591 lub układu
PCF8574). Kolorem czerwonym zaznaczy-
łem sygnały, gdy o stanie linii SDA decyduje
MASTER, a kolorem zielonym, gdy Slave.
Zawsze pierwszy bajt sesji łączności to wy-
syłany przez Mastera adres urządzenia,
z którym chce on nawiązać łączność. Adres
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wysyłany jest jednocześnie do wszystkich
urządzeń podłączonych do szyny, ale tylko
jedno, te zaadresowane odpowiada Mastero-
wi linią SDA (wymuszajac stan 0), że jest
gotowe do dalszej współpracy. W tym pierw-
szym bajcie tak naprawdę tylko 7 pierw-
szych bitów to właściwy adres – ostatni bit,
oznaczany R/W wskazuje, czy następny
bajt(-y) też będzie wysłany z Mastera  do za-
adresowanego urządzenia (WRITE – war-
tość 0), czy też ma być z tego urządzenia od-
czytany (READ – wartość 1). W praktyce
można i warto to rozumieć, iż każde urzą-
dzenie Slave ma w istocie dwa adresy:
„nadawczy” i „odbiorczy”, przy czym adres
„odbiorczy” jest zawsze o jeden większy od
„nadawczego”. Gdy bit R/W adresu ma war-
tość 1, następny bajt danych będzie przeka-
zany z urządzenia Slave do Mastera, jak po-
kazuje poniższy rysunek.

Po otrzymaniu potwierdzenia (ACK) od
zaadresowanego urządzenia, Master wysyła
na linię SCL kolejne dziewięć impulsów ze-
garowych. Zależnie od ostatniego bitu
w pierwszym bajcie (adresowym) dane na
linię wystawia albo Master (WRITE na dro-
dze Master-Slave), albo Slave (READ na
drodze Slave-Master). W tym drugim przy-
padku Slave staje się nadajnikiem (Trans-
mitter), a Master przejmuje rolę odbiornika
(Receiver). Nadal jednak urządzeniem
nadrzędnym pozostaje Master, ponieważ to
on wysyła sygnały zegarowe oraz sygnały
START, STOP.

Zawsze sygnał potwierdzenia (ACK) wy-
syła Receiver, czyli to urządzenie, które
odbiera dane z szyny. Przy odczycie (READ)
to Slave wysyła dane, a Master kwituje
odbiór kolejnych bajtów sygnałami potwier-
dzenia. Ale ostatni odbierany bajt nigdy nie
jest potwierdzany. Znajduje to ścisłe
odzwierciedlenie w poleceniach BASCOM-
a – porównaj rysunku 4 i 5 z poniższymi li-
stingami. Dane można wysłać z mikroproce-
sora (Master) do układu scalonego (Slave) za

pomocą sekwencji rozkazów:
gdzie AdrNad, AdrOdb i Bajt1..2 mogą być
albo liczbami, albo nazwami zmiennych,
a Bajt3...5 to zmienne, do których zostaną
wpisane odebrane dane.

Zapamiętaj, że w poleceniu odczytu jed-
nego lub ostatniego bajtu dodaje się klauzu-
lę Nack – co oznacza, że Master nie potwier-

dza odbioru ostatniego bajtu i przygotowuje
się do wysłania do Slave sygnału STOP. Przy
odczycie innych (wcześniejszych) bajtów
dodaje się klauzulę Ack i Master posłusznie
potwierdza odebranie tych wcześniejszych
bajtów. Klauzule Ack, Nack są więc potrzeb-
ne tylko w poleceniu i2crbyte, gdy Master
„wyciąga” dane z układu Slave. Bliższy opis
tego zagadnienia można znaleźć w części
Technikalia.

Nie martw się, czy urządzenie Slave bę-
dzie „wiedzieć” co zrobić z kolejnymi nad-
syłanymi bajtami (WRITE) lub skąd wziąć
kolejne bajty (READ). Przykładowo w przy-
padku rozmaitych pamięci z interfejsem

I2C wystarczy podać
adres układu, następ-
nie numer komórki
pamięci, a potem
wysłać lub odczytać
dowolną liczbę ko-
lejnych komórek
o coraz wyższych
adresach. Pamięci
takie mają więc
wbudowany mecha-
nizm automatyczne-

go adresowania kolejnych komórek pamięci.
Opisany bezpośredni sposób pracy jest

oczywisty i często stosowany. Zwróć jednak
uwagę, że w danej sesji łączności, po zaadre-
sowaniu urządzenia można wprawdzie prze-
słać kolejno dowolną liczbę bajtów, ale
w ciągu danej sesji nie można zmienić kie-
runku przesyłania danych, bo ostatni bit

R/W w bajcie adresowym
wyznacza kierunek prze-
syłu danych. Tymczasem
w wielu układach (np.
wszelkie pamięci z szyną
I2C, czy choćby prze-
twornik PCF8591) przed
odczytaniem danych trze-
ba najpierw przesłać do-
datkowe informacje (ad-
res komórki w przypadku
pamięci, bajt konfigura-
cyjny w przypadku

PCF8591). Najpierw trzeba więc wysłać da-
ne (WRITE), a potem dane odczytać (RE-
AD). Oczywiście projektanci szyny
I2C przewidzieli sposób zmiany kierunku
przekazu danych, ale nie obywa się tu bez
ponownego wysłania stosownego adresu.
Przykładowo w przypadku układu PCF8591
najpierw wysyłany jest standardowy adres
„nadawczy” (z wyzerowanym bitem R/W)
i polecenie konfiguracji, a potem powtarza-
ny jest sygnał START (zwany repeated
start), adres „odbiorczy” (z ustawionym 
bitem R/W) i następnie dane są odbierane.
Ilustruje to rysunek na dole strony. 
W BASCOM-ie będzie to mieć postać:
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I2cstart ‘sygnał START
I2cwbyte AdrNad ‘wysyła adres „nadawczy”
I2cwbyte Bajt ‘wyślij bajt danych

‘tu ewentualne wysyłane kolejne bajty danych 
I2cstart ‘powtórzony sygnał START
I2cwbyte AdrOdb ‘wysyła adres „odbiorczy”
I2crbyte Bajt1 , Ack ‘odczytaj bajt(-y) danych 
I2crbyte Bajt2 , Nack ‘odczytaj ostatni bajt 
I2cstop ‘sygnał STOP

I2cstart ‘sygnał START
I2cwbyte AdrNad ‘wyślij adres „nadawczy”
I2cwbyte Bajt1 ‘wyślij bajt danych
I2cwbyte Bajt2 ‘wyślij kolejny bajt
I2cstop ‘sygnał STOP

lub bez-
pośrednio odczytać:
I2cstart ‘sygnał START
I2cwbyte AdrOdb ‘wyślij adres „odbiorczy”
I2crbyte Bajt3 , Ack ‘odczytaj bajt danych
I2crbyte Bajt4 , Ack ‘odczytaj kolejny bajt 
I2crbyte Bajt5 , Nack ‘odczytaj ostatni bajt 
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Dodatkowe szczegóły dociekliwi Czytel-
nicy znajdą w oryginalnych notach katalogo-
wych układów z interfejsem I2C.

Adres
Standardowe układy scalone I2C mają ad-
res 7-bitowy, ale zwykle nie jest to adres
stały. W większości układów scalonych
I2C przewidziano końcówki, pozwalające
sprzętowo modyfikować adres danej kostki.
Tym samym adres składa się z części stałej,
charakterystycznej dla danego układu,
i części programowanej przez użytkownika
za pomocą wspomnianych końcówek. Po-
zwala to na prawidłową współpracę z jedną
szyną kilku jednakowych układów. W przy-
padku trzech końcówek do programowania
adresu można ośmiu jednakowym układom
przypisać różne adresy, czyli z jedną szyną
może bezkolizyjnie współpracować do
ośmiu identycznych układów scalonych.
Tak jest w przypadku układu PCF8591,
gdzie końcówki A0..A3 (nóżki 5, 6 , 7) po-
zwalają wybrać trzy ostatnie cyfry siedmio-
bitowego adresu.

Prędkość transmisji
Według specyfikacji szyny I2C standardowa
prędkość przesyłania danych wynosi
100kbit/s (kilobitów na sekundę), przy czym
wiele układów scalonych może pracować
przy prędkościach do 400kbit/s.

Jak wynikałoby z pliku pomocy BA-
SCOM-a, prędkość transmisji szyny I2C wy-
znaczana przez kompilator wynosi około
200kbit/s (kilobitów na sekundę). Taka pręd-
kość byłaby zbyt duża dla układu PCF8591,
który ma gwarantowaną prędkość maksy-
malną równą - 100kHz. Pomiary modelu –
płytki testowej z kwarcem 4MHz wykazały,
że prędkość jest znacznie mniejsza od
100kbit/s. Kolejne impulsy zegarowe poja-
wiają się w tej płytce testowej co 17,6µs,
czyli częstotliwość impulsów zegara wynosi
niecałe 57kHz. Mimo wszystko oznacza to,
że transfer jest dość szybki – przesłanie kil-
ku bajtów danych trwa znacznie poniżej
1ms. Przykładowo sekwencja rozkazów wy-
syłanych do kostki PCF8591 w programie
C020a.bas trwa w mojej płytce dokładnie
0,5ms.

PCF8591
Układ PCF8591 zawiera ośmiobitowe: czte-
rokanałowy przetwornik analogowo-cyfro-
wy (A/D) i jednokanałowy cyfrowo-analo-
gowy (D/A). Pełne informacje zawarte są
w karcie katalogowej firmy Philips, którą
można ściągnąć ze strony producenta lub ze
strony internetowej naszego czasopisma. Do
praktycznego wykorzystania w typowych
zastosowaniach wystarczy schemat jak w na-
szej płytce testowej oraz skrócone informa-
cje podane w tabelce.

Podstawowe parametry PCF8591
Napięcie zasilania (VDD)  . . . . . . . . . . . . . . . .2,5...6V
Pobór prądu

D/A pracuje  . . . . . . . . . . .typ 0,45mA, max 1mA
D/A nie pracuje  . . . .typ. 0,125mA, max 0,25mA

Zewnętrzne napięcie odniesienia Vref (n.14)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6V...VDD
Rezystancja wejścia Vref  . . . . . . . . . . . . . .typ. 100kΩ
Czas konwersji (A/D i D/A)  . . . . . . . . . . . . .max 90µs
Maksymalna prędkość transferu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100kbit/s (fSCLmax = 100kHz)

Siedmiobitowy adres układu ma cztero-
bitową część stałą i trzybitową zmienną,
programowaną przez użytkownika. Ostatni
bit adresu, jak we wszystkich urządzeniach
I2C, określa kierunek transmisji – pokazuje
to poniższy rysunek, gdzie A2, A1, A0 to
stany występujące na tych końcówkach
układu scalonego (nóżki 7, 6, 5). W naszej
płytce testowej końcówki A0, A1, A2 są
zwarte do masy (0), więc ostatecznie adres
„nadawczy” kostki to liczba &B10010000,
czyli dziesiętnie 144, a „odbiorczy” to licz-
ba &B10010001, czyli 145.

Sposób pracy przetworników określa za-
wartość ośmiobitowego rejestru konfigura-
cyjnego. Zawsze następny bajt przesyłany
z mikroprocesora po adresie kierowany jest
do tego rejestru konfiguracyjnego. Jeśli po-
jawia się też trzeci bajt i następne, trafiają do
przetwornika cyfrowo-analogowego i są za-
mienione na napięcie na wyjściu OUT. Na-
pięcie wyjściowe jest proporcjonalne do na-
pięcia Vref, a ściślej do różnicy napięć Vref-
AGND – przetwornik D/A jest w istocie
układem mnożącym (napięcie Vref przez
liczbę N/255). Gdy napięcie Vref wynosi
2,56V, a końcówka AGND (Analog ground)
dołączona jest do masy systemowej, napię-
cie wyjściowe jest równe przesyłanej liczbie
pomnożonej przez 10mV, np. dla liczby 159
napięcie wyjściowe wyniesie 1,59V.

Rolę poszczegól-
nych bitów rejestru
konfiguracyjnego
przybliża kolejny
rysunek. Najstarszy
bit D7 ma być za-
wsze równy zeru
i nie ma żadnego
wpływu na układ.
Kolejny bit D6
o wadze 64 włącza
wewnętrzny oscyla-
tor, ale co ważniejsze, tym samym umożli-
wia pracę przetwornika D/A (który daje na
wyjściu napięcie odpowiadające ostatnio

wpisanej liczbie). Gdy bit D6 jest wyzerowa-
ny, oscylator nie pracuje, układ pobiera oko-
ło 0,125mA prądu, a wyjście OUT jest od-
cięte – jest w tzw. stanie trzecim (wysokiej
impedancji).

Dwa kolejne bity D5, D4 określają połą-
czenia obwodów wejść I0...I3 (oznaczonych
w karcie katalogowej AIN0...AIN3). Gdy te
dwa bity są wyzerowane, układ pracuje
w sposób jak najbardziej intuicyjny: cztery
kanały przetwornika przetwarzają na liczbę
wartość napięcia na wejściach I0...I3 mie-
rzone względem masy, ściślej względem
końcówki AGND (n. 13). Inne, rzadziej wy-
korzystywane kombinacje tych bitów D5,
D4 umożliwiają na przykład pomiar różnico-
wy i wtedy uzyskiwana wartość liczbowa
może być ujemna, więc jest kodowana w po-
staci tzw. uzupełnienia do dwóch – szcze-
gółów należy szukać w karcie katalogowej
kostki PCF8591.

Kolejny bit D3 zawsze powinien mieć
wartość zero i nie wpływa na układ. Naj-
młodsze bity D1, D0 dotyczą odczytu zawar-
tości czterech kanałów przetwornika A/D.
Liczba 0...3 złożona z bitów D1, D0 określa,
z którego kanału przetwornika napięcie zo-
stanie przetworzone na liczbę podczas naj-
bliższego cyklu pracy. Natomiast ustawienie
bitu D2 uruchamia tryb autoincrement,
w którym kolejne polecenia odczytu będą
powodowały automatyczne odczytanie
i przesłanie do urządzenia Master liczb z ko-
lejnych kanałów przetwornika A/D. Oznacza
to, że można raz wysłać polecenie konfigura-
cji, a potem kolejne polecenia I2crbyte od-
czytają liczby z kolejnych kanałów prze-
twornika, jak w poniższym, trochę sztucz-
nym przykładzie:

Po włączeniu zasilania wewnętrzny ob-
wód resetu zeruje wszystkie bity rejestru
konfiguracyjnego, co oznacza, że przetwor-
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I2cstart ‘sygnał START
I2cwbyte 144 ‘ adres „nadawczy”
I2cwbyte &B01000100 ‘tryb autoincrement
I2cstart ‘powtórzony START
I2cwbyte 145 ‘adres „odbiorczy”
I2crbyte UA, Ack ‘tu kolejno odczytane 
I2crbyte UB, Ack ‘zostaną dane z wszystkich
I2crbyte UC, Ack ‘czterech kanałów 
I2crbyte UD, Nack ‘przetwornika A/D
I2cstop ‘sygnał STOP



nik D/A nie pracuje i wyjście OUT jest od-
cięte w stanie wysokiej impedancji, że układ
przetwornika A/D jest gotowy do przesłania
na żądanie danych z kanału 1 – liczbowej
wartości napięcia z wejścia I0. Zmieniając
dwa ostatnie bity rejestru, możesz mierzyć
napięcie na pozostałych wejściach I1...I3. 

Wszystko wygląda jasno i prosto, jednak
możesz „naciąć się” tu na przykre niespo-
dzianki. Aby nie dać się zaskoczyć, powi-
nieneś dobrze zrozumieć specyficzny spo-
sób pracy przetwornika A/D. Po pierwsze,
gdy wyzerowany jest bit D6, po każdym po-
leceniu odczytu oscylator zostanie włączony
tylko na krótki czas pomiaru i przetwarza-
nia, a po chwili zostanie wyłączony. To nie
jest jednak najważniejsze – otóż nawet gdy
oscylator pracuje stale (D6 – ustawiony)
przetworniki A/D układu PCF8591 nie pra-
cują bez przerwy – pracują zawsze w krót-
kich cyklach. Zapamiętaj, że każdy cykl po-
miarowy zapoczątkowany jest przez polece-
nie odczytu, a ściślej przez opadające zbo-

cze sygnału zegarowego impulsu potwier-
dzenia (ACK).  W przypadku BASCOM-
a cykl konwersji zaczyna się dopiero na ko-
niec rozkazu
i2cwbyte 145 ‘adres “odbiorczy”
a potem ewentualnie po każdym następnym
rozkazie odczytu i2crbyte. Co ważne, kon-
wersja nie dokonuje się błyskawicznie, bo
przetwornik A/D wykorzystuje metodę ko-
lejnych przybliżeń i cykl konwersji trwa do
90µs, czyli przez część czasu... odczytu
przetwornika A/D (ale nigdy dłużej, bo czas
transferu bajtu przy maksymalnej prędkości
szyny 100kbit/s trwa właśnie 90µs). Ponie-
waż aktualna konwersja A/D dopiero się do-
konuje, wartość wysyłana w tym czasie do
procesora to wynik... poprzedniego pomiaru.
Przeanalizuj starannie poniższy rysunek
i wcześniejszy przykład odczytu czterech ka-
nałów przetwornika A/D z włączoną opcją
autoincrement. Weź pod uwagę, że liczba
przesyłana do procesora zawsze jest wyni-
kiem poprzedniego cyklu pomiarowego.

Pojawia się tu też zaskakujące pytanie:
jaka wartość jest wysyłana w przypadku
pierwszego odczytu, który nastąpi po resecie
procesora i układu PCF8591?

Odpowiedź też jest zaskakująca: ponieważ
nie ma wtedy wyniku poprzedniej konwersji,
projektanci układu scalonego zdecydowali, iż
do procesora wysłana zostanie liczba 128,
która nie jest wcale wynikiem żadnego pomia-
ru. Dopiero następne odczyty są wynikami.
W przypadku korzystania tylko z jednego ka-
nału przetwornika A/D takie „opóźnione”
działanie zwykle niczemu nie szkodzi. Jeśli
jednak zamierzasz korzystać z kilku kanałów
przetwornika A/D, powinieneś przemyśleć
sposób sterowania i ewentualnie przeprowa-
dzić próby, żeby mimo omówionego opóźnie-
nia uzyskać dokładnie to, co chcesz. Szczegól-
nie dotyczy to sytuacji, gdy ustawiając bit D2
zechcesz wykorzystać tryb automatycznego
odczytu kolejnych kanałów (autoincrement).

Piotr Górecki
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Adresowanie
Twórcy standardu I2C nie spodziewali się chyba
tak dużego sukcesu, bo przewidzieli siedmiobito-
wy adres, co teoretycznie pozwala na produkcję
128 układów scalonych o niepowtarzalnych nume-
rach. W praktyce jeden do trzech najmłodszych bi-
tów adresu jest programowany przez użytkownika
za pomocą końcówek, więc realnie liczba adresów
przeznaczonych dla różnych układów scalonych
jest znacznie mniejsza. Z czasem łącze zdobyło za-
skakująco dużą popularność, a pierwotny standard
z początku lat 80. zmieniono, ulepszono i uzupeł-
niono w latach 1992 i 1998. Obecnie szacuje się, że
w łącze I2C wyposażonych jest około tysiąca ty-
pów układów scalonych różnych firm. W aktual-
nym standardzie I2C przewidziano także adresowa-
nie dziesięciobitowe i wtedy adres jest dwubajto-
wy. Ósmy bit pierwszego bajtu adresowego także
wtedy określa kierunek transmisji danych (R/W).
Siedem starszych bitów ma postać 11110XX, gdzie
cztery jedynki i zero to kombinacja wskazująca, że
chodzi o adresowanie dziesięciobitowe. Dwa bity
oznaczone XX to najstarsze bity dziesięciobajto-
wego adresu, pozostałe osiem zawartych jest
w drugim bajcie adresowym. Układy z klasycznym
adresowaniem siedmiobitowym i rozszerzonym
dziesięciobitowym mogą bezkonfliktowo współ-
pracować w jednym systemie. Dalszych szcze-
gółów na ten temat można szukać w kartach kata-
logowych i w specyfikacji szyny I2C.

Prędkość transmisji
Warto wiedzieć, że według aktualnej specyfikacji
szyny I2C standardowa prędkość transmisji to
100kbit/s (kilobitów na sekundę), co oznacza, że sy-
gnał zegarowy ma częstotliwość 100kHz. Wszyst-

kie współczesne układy z interfejsem I2C mogą pra-
cować przy tej częstotliwości, a większość może też
pracować przy podwyższonej prędkości (FAST-
Mode) wynoszącej 400kbit/s. Szybkość może też
być znacznie mniejsza, na przykład pierwsze układy
tego typu pracowały z sygnałem zegarowym o czę-
stotliwości 2kHz. W BASCOM-ie prędkość trans-
misji jest ustalana przez kompilator, by była nieza-
leżna od częstotliwości użytego kwarcu. Z oryginal-
nego pliku pomocy wersji Demo 1.11.6.8 (hasło
CONFIG I2CDELAY) wynika, iż typowo częstotli-
wość impulsów zegarowych fSCL wynosi 200kHz.
Pomiary modelu wykazują jednak, że częstotliwość
taktowania jest znacznie mniejsza – nieco powyżej
50kHz, co gwarantuje poprawną pracę wolniejszych
układów, jak choćby PCF8591, gdzie maksymalna
częstotliwość taktowania wynosi 100kHz. Dla do-
ciekliwych programistów ważniejsze jest, że w BA-
SCOM-ie istnieje możliwość zmiany częstotliwości
zegarowej za pomocą polecenia konfiguracyjnego
CONFIG I2CDELAY = Liczba
gdzie Liczba to wartość z zakresu 1...255, wyzna-
czająca prędkość. Czym ta liczba jest większa,
tym powolniejsza transmisja. Ponieważ prędkość
zależy też od częstotliwości kwarcu procesora,
więc potrzebną wartość trzeba dobrać ekspery-
mentalnie. 

Na marginesie warto dodać, że niektóre nowe
układy mogą pracować w tzw. trybie Hs, gdzie
maksymalna prędkość transmisji sięga 3,4Mbit/s.
Układy te mają dodatkowe końcówki SDAH
i SCLH do współpracy z taką szybką szyną.

Rezystory podciągające
Rezystory podciągające Rp szyny I2C często ma-
ją wartość 4,7kΩ.Wartość tych dwóch rezystorów

nie musi być ściśle określona – wartości minimal-
ne i maksymalne zależą od napięcia zasilania, od
pojemności szyny i od liczby dołączonych urzą-
dzeń (pojemności i prądów upływu). 

Zwiększanie wartości Rp obniża szybkość na-
rastania napięcia, czyli ma wpływ na rosnące zbo-
cza sygnałów SCL i SDA z uwagi na konieczność
przeładowania pojemności szyny, na którą składa
się zarówno pojemność przewodów i ścieżek szy-
ny, jak i pojemność dołączonych wejść. Właśnie
z tego względu w standardzie I2C ograniczono
maksymalną pojemność całkowitą szyny do
400pF. Przy tak dużej pojemności i przy napięciu
zasilania 5V należy zmniejszyć wartość rezysto-
rów Rp do 2...2,2kΩ. Rezystorów tych nie należy
jednak zmniejszać poniżej 2kΩ ze względu na
większe prądy w stanie niskim. Ściślej biorąc, nie
należy przekroczyć prądu 3mA dopuszczalnego
dla wyjść SCL i SDA w stanie niskim.

Rezystory o wartościach 4,7kΩ przy napięcia
zasilania 4,5...6V zapewnią prawidłową współpra-
cę z szyną o całkowitej pojemności do 200pF.
200pF to pojemność szyny w dość dużym syste-
mie – przykładowo wejście/wyjście SDA, SCL
jednego układu ma pojemność do 5...10pF, a do te-
go dochodzi pojemność ścieżek i przewodów
względem masy. W małych systemach, gdzie po-
jemność całkowita nie przekroczy 100pF można
śmiało zwiększyć rezystancję Rp do 8kΩ.

W niektórych systemach stosuje się dodatkowe
rezystory szeregowe Rs według rysunku na
stronie obok. O ile są stosowane, zwykle mają
wartość 300Ω. Zwiększają one odporność na
ewentualne zakłócenia impulsowe, indukowane
w rozległych obwodach szyny. Takie rezystory są
zalecane w niektórych urządzeniach, gdzie mogą
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indukować się „szpilki” pod wpływem nagłych
zmian prądu czy wyładowań.

Potwierdzenie - Acknowledge
Dociekliwi Czytelnicy mogą mieć wątpliwości
odnośnie sygnałów potwierdzenia (Acknowledge)
występujących w procesie transmisji, w szczegól-
ności klauzul Ack, Nack w poleceniu I2crbyte.

Otóż niezależnie od kierunku przesyłania da-
nych linią SDA (Master-Slave czy Slave-Master)
jedno z urządzeń pełni rolę nadajnika (Transmit-
ter), drugie odbiornika (Receiver), przy czym sy-
gnał zegarowy SCL zawsze wytwarza Master. Pod-
stawowa idea jest oczywista: odbiornik potwierdza
nadajnikowi, że przyjął kolejny bajt danych.

Szczegóły pomaga zrozumieć rysunek poniżej.
Impulsy zegarowe cały czas wytwarza w urządze-
niu Master tranzystor oznaczony Z. Podczas odczy-
tu danych z urządzenia Slave w czasie ośmiu
pierwszych impulsów zegarowych każdego cyklu

Slave-nadajnik wyznacza stan szyny SDA za po-
mocą swego tranzystora wyjściowego, oznaczonego

literą X. To oczywiste – on wysyła dane. 
Tranzystor Y w odbiorniku jest zatkany. Jednak
podczas dziewiątego impulsu zegarowego sytu-
acja się zmienia. Slave-nadajnik się niejako wy-
łącza, tranzystor X zostaje zatkany, co oznacza,
że na szynie SDA może pojawić się stan wyso-
ki, wymuszony przez rezystor RP1, ale zależy to
od tranzystora Y. I właśnie sygnał potwierdze-
nia, to włączenie tranzystora Y na czas dziewią-
tego impulsu zegarowego. Slave-nadajnik
sprawdza, czy podczas tego dziewiątego impul-
su SCL na linii SDA jest stan niski. Jeśli jest,
Master-odbiornik otwierając swój tranzystor
Y wysłał sygnał potwierdzenia, więc Slave-

nadajnik może wysłać następny bajt. W czasie ko-
lejnego impulsu zegarowego na linii SDA ma po-
jawić się najstarszy bit tego następnego bajtu. I tu
wchodzi w grę ważny szczegół. Mianowicie żela-
zną zasadą w standardzie I2C jest to, że w czasie
trwania dodatnich impulsów zegarowych stan linii
SDA nie może się zmieniać, bo zostałoby to po-
traktowane jako sygnał START lub STOP. Inaczej
mówiąc, urządzenie nadawcze musi ustawić stan
linii SDA przed przyjściem kolejnego impulsu ze-
garowego.

Zgodnie z podanymi właśnie informacjami, po
odebraniu kolejnego bajtu Master-odbiornik ma
wysłać potwierdzenie, a Slave-nadajnik ma potem
szybciutko wystawić na szynę SDA najstarszy bit
kolejnego bajtu. Bit ten może być zerem. 
Oznacza to, że Slave-nadajnik włączy swój tranzy-

stor X i będzie cierpliwie czekał na następny
impuls zegarowy na linii SCL. I wszystko jest do-
brze przy ciągłej transmisji, ale gdy Master (mikro-
procesor) nie potrzebuje już kolejnego bajtu i chce
zakończyć transmisję, owo zero na linii SDA...
uniemożliwi wysłanie sygnału STOP. Bo sygnał
STOP to zmiana stanu linii SDA z niskiego na wy-
soki (0-1) w czasie gdy na linii SCL jest stan wy-
soki. Master może bez trudu wystawić stan wysoki
na linię SCL, ale Slave-nadajnik nic nie wie o za-
miarach Mastera i cierpliwie trzyma na linii SDA
zero z następnego bajtu w oczekiwaniu na „zwy-
czajny” impuls zegarowy. Aby uniknąć takiej pato-
wej sytuacji, Master-odbiornik jakoś powinien za-
wiadomić Slave-nadajnik, że oto „wciąga” ostatni
bajt i chce zakończyć transmisję. Takim zawiado-
mieniem jest właśnie brak sygnału potwierdzenia.
Gdy Slave-nadajnik stwierdzi, iż Master nie wysłał
potwierdzenia, wie, że to koniec transmisji i nie
wystawia na linię SDA bitu następnego bajtu. Wy-
stawia tam stan wysoki, czyli zatyka swój tranzy-
stor X. To umożliwia Masterowi wysłanie sygnału
STOP definitywnie kończącego sesję łączności.

Właśnie dlatego przy korzystaniu z BASCOM-
owego polecenia i2crbyte trzeba dodawać klauzu-
lę Ack lub Nack.

Sytuacja taka występuje tylko wtedy, gdy to
Master jest odbiornikiem i „ściąga” dane z urzą-
dzenia Slave, które jest wtedy nadajnikiem.
W przypadku transmisji z urządzenia Master do
Slave nie ma problemu, bo Slave tylko potwierdza
odbiór, włączając tranzystor wyjściowy SDA na
czas dziewiątego impulsu zegarowego, a poza tym

nie ma wpływu na stan szyny SDA.
Sygnał potwierdzenia (ACK) poma-

ga też zrealizować inną pożyteczną funk-
cję, potrzebną w niektórych urządze-
niach. Mianowicie jeśli po zaadresowa-
niu istniejącego urządzenia Slave, albo
nawet w trakcie wysyłania danych do
Slave, Master nie odbierze potwierdze-
nia, może to oznaczać, iż Slave jest wła-
śnie pilnie zajęty inną, niecierpiąca
zwłoki czynnością. Wtedy linia SDA
oczywiście pozostaje w stanie wysokim
i kierowany inteligentnie napisanym pro-
gramem Master może albo spróbować
nawiązać transmisję ponownie, wysyła-
jąc sygnał START i adres, albo na dłuż-
szy czas zrezygnować z próby nawiąza-
nia łączności.

Piotr Górecki
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