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Internet dla µµµµµC?
Nic prostszego!
Juø wkrÛtce moøe siÍ okazaÊ, øe

wizjonerzy strasz¹cy nas lodÛwkami
i†odkurzaczami do³¹czonymi do Inter-
netu bÍd¹ mieli racjÍ. WiÍkszoúÊ po-
pularnych urz¹dzeÒ AGD jest juø sil-
nie zelektronizowana, a†bardzo szyb-
ki rozwÛj sieci informatycznych oraz
technologii pÛ³przewodnikowej spo-
woduje, øe dostÍp do Internetu bÍ-
dzie (czÍúciowo juø jest) najtaÒszym
sposobem dostÍpu do rÛønego rodzaju
informacji. Wyobraücie sobie na przy-
k³ad odkurzacz, ktÛry co kwarta³ úci¹-
ga sobie z†sieci nowy algorytm stero-
wania silnikiem dmuchawy, dziÍki

programowany interfejs umoøliwiaj¹-
cy wspÛ³pracÍ z†zewnÍtrznym mikro-
kontrolerem oraz pamiÍÊ RAM o†po-
jemnoúci 10kB z†interfejsem steruj¹-
cym. Tyle krÛtkiej prezentacji iChipa.
W†nastÍpnym numerze poúwiÍcimy
mu nieco wiÍcej miejsca.

Jak z†tego skorzystaÊ -
iChip Designer's Kit
Tak rewolucyjne rozwi¹zania sprzÍ-

towe, aby siÍ szybko zadomowi³y na
rynku, musz¹ byÊ wspierane przez
producentÛw za pomoc¹ zestawÛw
ewaluacyjnych, czÍsto zwanych star-
ter kitami.
Testowany w†naszym laboratorium

iChip Designer's Kit (fot. 1) ma w³aú-
nie za zadanie wprowadziÊ bezboleú-
nie konstruktora systemÛw mikropro-
cesorowych w†îúwiat Internetuî, do

Internet dla µµµµµC?
Nic prostszego!

Prezentujemy narzÍdzie

projektowe dla uk³adu

scalonego interfejsu

internetowego TCP/IP,

opracowanego w†Seiko

Instruments. Jest to

drugi na naszym rynku

uk³ad tego typu, ktÛry dziÍki

minimalnemu poborowi mocy

doskonale nadaje siÍ do

zastosowania w†urz¹dzeniach

przenoúnych.

Fot. 1.

czemu regularnie zwiÍksza siÍ spraw-
noúÊ energetyczna procesu czyszcze-
nia.
To jest juø moøliwe, chociaø nie-

zbyt sensowne. Ale w†przysz³oúci -
kto wie?

Zintegrowany stos:
iChip S-7600A
Uk³ad iChip S-7600A opracowa³y

wspÛlnie firmy Seiko Instruments
oraz iReady. Integruje on w†swojej
strukturze (rys. 1) wszystkie elemen-
ty niezbÍdne do obs³ugi po³¹czenia
sieciowego TCP/IP oraz PPP, w†tym
sprzÍtowo obs³ugiwany stos sieciowy
oraz dwie ìkieszenieî zapewniaj¹ce
po³¹czenie warstw aplikacji i†trans-
portowej. W†strukturze uk³adu znaj-
duje siÍ takøe interfejs szeregowy
z†dwukierunkowym buforem FIFO,

W skład zestawu iChip Designer's Kit
wchodzą:
− płyta bazowa z 16−bitowym złączem ISA,
− kabel RS232,
− płyta CD−ROM z dokumentacją i przykładowymi pro−

gramami.
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czego - oprÛcz p³ytki testowej - s³uøy
doskonale przygotowana dokumenta-
cja na p³ycie CD-ROM. P³ytka testo-
wa wchodz¹ca w†sk³ad zestawu ma
postaÊ 16-bitowej karty do PC (ze z³¹-
czem ISA), na ktÛrej zamontowano
dwa uk³ady iChip, interfejs z³¹cza
ISA zintegrowany z†dekoderem adre-
sowym wykonanym na uk³adzie
XC9572 firmy Xilinx, stabilizator na-
piÍcia 3,3V zasilaj¹cego iChipy, gene-
rator sygna³u zegarowego oraz kon-
werter napiÍciowy interfejsu szerego-
wego RS232. Jeden z†iChipÛw jest
do³¹czony do interfejsu XC9572,
natomiast wyprowadzenia drugie-
go do³¹czono tylko do 40-styko-
wego z³¹cza IDC. Znaczn¹
czÍúÊ powierzchni p³ytki prze-
znaczono do montaøu elemen-
tÛw aplikacji uøytkownika. Za-
wiera ona szereg cynowanych
punktÛw lutowniczych z†metaliza-
cj¹.
Na p³ycie CD-ROM, wchodz¹cej

w†sk³ad zestawu, oprÛcz not katalo-
gowych, dokumentacji zestawu oraz

innych informacji zwi¹zanych
z†iChipem, znalaz³y siÍ takøe
przyk³ady ürÛd³owych wersji pro-
gramÛw, za pomoc¹ ktÛrych moø-
na wykorzystaÊ moøliwoúci iChi-
pa znajduj¹cego siÍ na karcie.

Co w†praktyce moøe
iChip?
Dotychczas powsta³o kilka

spektakularnych aplikacji, w†ktÛ-
rych iChip wspÛ³pracuje z†8-bito-
wymi mikrokontrolerami, spoúrÛd
ktÛrych na szczegÛlne uznanie
zas³uguje µWeb Server (fot. 2)
wykonany na mikrokontrolerze
z†rodziny PIC16C. Jego funkcjo-
nalnoúÊ jest obecnie
mocno ograniczona - za-
pala on i†gasi diodÍ
LED w†pokoju jego kon-
struktora w†odpowiedzi
na klikniÍcie w miejscu
o d p o w i e d n i e g o

polecenia na stronie internetowej
(rys. 2).
Interesuj¹ce propozycje dla uøyt-

kownikÛw mikrokontrolerÛw Z8 przy-
gotowa³ takøe Zilog opracowuj¹c in-
ternetowu interfejs zintegrowany ze
scalonym modemem w³asnej produk-
cji.
Wymienione aplikacje trudno zali-

czyÊ do przemys³owych, nadaj¹cych
siÍ do szerokiego zastosowania, ale s¹
to dopiero pocz¹tki!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Compart
International, tel. (0-22) 610-85-27,
www.compart.pl.
Materia³y dotycz¹ce iChipa i†pre-

zentowanego w†artykule zestawu s¹

Rys. 1.

Fot. 2.

Rys. 2.

dostÍpne w†Internecie pod adresami:
- http://www.seiko-usa-ecd.com/intcir/
pdf/datasheets/S7600datareliabi-
lity.pdf,

- http://www.seiko-usa-ecd.com/intcir/
pdf/manuals/S7600hw.pdf,

- http://www.seiko-usa-ecd.com/intcir/
pdf/manuals/S7600sw.pdf,

- http://www.seiko-usa-ecd.com/intcir/
pdf/manuals/S7600fm.pdf,

- http://www.seiko-usa-ecd.com/intcir/
various/S7600A.exe.

Materia³y dotycz¹ce sposobu pracy
oraz aplikacji uk³adu iChip dostÍpne
s¹ pod adresami:
- http://www.compart.pl,
- http://www.iready.com/products/pro-
ducts/property/tuner/sample/,

- http://www.ikit2000.com/,
- http://www.iready.org/projects/uweb-
server,

- http://www.iready.org/projects/zi-
logc/zilogcontest.pdf,

- ht tp://www.iready.org/projects/
ser2net,

- http://www.microchip.com/Down-
load/Appnote /Ca tegory /P IC16/
00731a.pdf,

Układ S−7600A przełamuje dotychczasowe ograni−
czenia, otwierając przed konstruktorami urządzeń
elektronicznych zupełnie nowe możliwości. Dzięki te−
mu układowi przesyłanie informacji w rozproszonych
systemach akwizycji danych i sterowania stało się na−
prawdę proste!

Najprostsze przykłady zastosowania układu mogą
być następujące:

1. Monitorowanie poziomu zapasów w rozproszo−
nej sieci sprzedaży za pośrednictwem automatów (np.
napoje, karty magnetyczne itp.).

2. Monitorowanie warunków środowiskowych/kli−
matycznych (temperatura, wilgotność, poziom opa−
dów, siła wiatru, poziom zanieczyszczeń atmosferycz−
nych, zanieczyszczeń zbiorników wodnych, gleby, itp.)
na określonych obszarach.

3. System sterowania/monitorowania ruchu koło−
wego na wydzielonym obszarze i przekazywanie da−
nych o liczbie poruszających się samochodów, ich na−
cisk na oś, prędkość poruszania się. System taki, jako
część większego projektu, może posłużyć do opraco−
wania kompleksowego systemu kierowania ruchem
miejskim, bądź monitorowania poziomu wykorzysta−
nia dróg lokalnych, krajowych czy międzynarodowych.

4. Przesyłanie danych o zużyciu energii cieplnej/
wody w sieciach cieplnych i wodociągowych. Taki
system pozwoli zlokalizować źródła strat, oszacować
zapotrzebowanie na media z uwzględnieniem zmian
dobowych, sezonowych itp.


