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P O D Z E S P O Ł Y

Rys. 1. Schemat blokowy układu MCP23S08

Adresowanie układów dołączo-
nych do magistrali SPI zwykle od-
bywa się poprzez wykorzystanie linii 
/CS. Są to linie dodatkowe dla SPI, 
a ich liczba jest uzależniona od licz-
by układów połączonych w sieć. Jeśli 
mamy do czynienia z wieloma ukła-
dami, to taki sposób adresowania sta-
je się nieekonomiczny. Ciekawą i nie-
spotykaną dotąd metodę rozwiązania 
tego problemu zastosował Microchip, 
w produkowanych przez siebie eks-
panderach MCP23S08. Układy te 
umożliwiają zwiększenie liczby por-
tów w systemie. Adresowanie układu 
rozwiązano podobnie, jak robi się to 
w interfejsie I2C. Adres układu moż-
na ustalić zewnętrznymi liniami A1, 
A0, a sam układ jest wybierany po-
przez dodatkową komendę adresową 
poprzedzającą dane. Nie zrezygnowa-
no przy tym z linii wyboru /CS, co 
pozwala również na stosowanie adre-
sowania klasycznego. 

Trochę o MCP23S08
Układ ekspandera MCP23S08 (do-

stępny jest także MCP2308 z interfej-
sem I2C) umożliwia rozszerzenie sys-
temu o jeden 8–bitowy port I/O. Na 
rys. 1 przedstawiono schemat blokowy 
układu MCP23S08. Posiada on szybki 
interfejs SPI pracujący z częstotliwo-

Ekspandery z nietypowym SPI
Większość współcześnie produkowanych mikrokontrolerów 
wyposażana jest w rozmaite interfejsy komunikacyjne 
umożliwiające przekazywanie danych pomiędzy 
procesorem i urządzeniami peryferyjnymi. Za ich pomocą 
można tworzyć nawet małe sieci. Gdy mamy do 
czynienia z co najmniej trzema połączonymi ze sobą 
układami powstaje problem adresowania przekazywanych 
przez sieć informacji.

ścią do 10 MHz. Dzięki 
dodatkowym liniom ad-
resowym A1, A0 moż-
liwe jest, przy wyko-
rzystaniu tylko jednego 
sygnału wyboru /CS, zaadresowanie 
do 4 układów ekspanderów. Wtedy 
linie /CS układów mających różnie 
ustawione adresy powinny być połą-
czone razem. W przypadku konwen-
cjonalnych układów z magistralą SPI 
potrzebne by były cztery linie /CS. 
Układ MCP23S08 posiada dodatkową 
jedną, zewnętrzną linię przerwania, 
którego źródło może być konfiguro-
wane. Ponadto linia przerwania może 
mieć aktywny stan wysoki, niski lub 
może być typu otwarty dren. Ekspan-
der posiada także linię zerującą oraz 
układ POR (Power–on Reset). W sta-
nie uśpienia układ pobiera maksymal-
nie prąd o natężeniu 1 mA.

Na rys. 2 przedstawiono format 
adresu dla układu MCP23S08. Jeżeli 
bit R/W będzie miał wartość 1, na-
stąpi odczyt danych z układu, wyze-
rowanie tego bitu będzie oznaczało 
zapis danych. Bity A1, A0 są od-
powiednikami wyprowadzeń A1, A0 
układu ekspandera. Umożliwiają usta-
wienie jednego z 4 adresów. Na rys. 3 
przedstawiono sposób zapisu/odczytu 
danych do/z ekspandera. W pierwszej 

kolejności należy uaktywnić układ 
zmieniając stan linii /CS na niski. 
W dalszej kolejności należy wysłać 
adres układu (zależny od linii A1, 
A0) z odpowiednio ustawionym bitem 
odczytu/zapisu (R/W). W następnej ko-
lejności wysyłany jest adres komendy, 
po której w zależności od bitu R/W 
następuje odczyt lub zapis danej. 

Podsumowanie
Nietypowe jak na SPI adresowanie, 

jakie wprowadził do swoich układów 
Microchip znakomicie rozwiązuje wie-
le problemów związanych z tego typu 
magistralą. Zastosowanie w SPI adre-
sowania podobnego jak w układach 
z interfejsem I2C w znaczny sposób 
redukuje liczbę potrzebnych połączeń 
w wieloukładowej magistrali SPI. Taki 
sposób adresowania w znaczny sposób 
nie komplikuje komunikacji. Miejmy 
nadzieje że inni producenci wezmą 
przykład z Microchipa i zastosują po-
dobną metodę w swoich wyrobach. 
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Rys. 3. Zapis/odczyt danych do/z ekspandera

Rys. 2. Adresowanie układu MCP23S08


