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Szybko rosn¹ca popularnoúÊ Internetu nie znalaz³a oddüwiÍku
wúrÛd projektantÛw systemÛw mikroprocesorowych. Wynika to
z†silnego rozgraniczenia systemÛw sieciowych od samodzielnie
projektowanych przez elektronikÛw systemÛw sterowania. Wiedza
na temat tajnikÛw protoko³Ûw sieciowych i†ich umiejÍtnej
integracji w†sprzÍcie jest dostÍpna tylko w¹skiemu gronu
specjalistÛw, wúrÛd ktÛrych bryluj¹ informatycy.
Same problemy...
Na kaødy problem moøna znaleüÊ lekarstwo - doskona³ym tego przyk³adem jest scalony interfejs internetowy iChip, opracowany przez izraelsk¹ firmÍ ConnectOne.
W†standardowych systemach z†dostÍpem
do Internetu, czyli przede wszystkim komputerach PC, role mediatora po³¹czeÒ, uzgodnienia protoko³Ûw i†dwukierunkowej wymiany danych spe³niaj¹ internetowe przegl¹darki WWW, FTP, czÍsto zintegrowane z†programami pocztowymi, ktÛre zapewniaj¹ obs³ugÍ e-maili. Realizacja dostÍpu do Internetu bez poúrednictwa standardowych przegl¹darek jest oczywiúcie moøliwa, ale ze
wzglÍdu na z³oøonoúÊ problemÛw zwi¹zanych z†obs³ug¹ transportu danych, zazwyczaj przez konstruktorÛw skrzÍtnie omijana.
Sytuacja uleg³a radykalnej zmianie dziÍki
iChipowi, czyli uk³adowi scalonemu, ktÛry
poúredniczy pomiÍdzy dowolnym systemem
mikroprocesorowym a†standardowym modemem telefonicznym, zapewniaj¹c ca³kowit¹
- a†z†punktu widzenia nadrzÍdnego mikrokontrolera - sprzÍtow¹ obs³ugÍ wiÍkszoúci
protoko³Ûw internetowych (m.in. PPP, LCP,
IPCP, IP, TCP, SMTP, itd.). Struktura internetowego interfejsu z†wykorzystaniem iChipa wygl¹da, jak na rys. 1. RolÍ platformy
komunikacyjnej spe³nia z†za³oøenia dowolny
modem - oprÛcz standardowych modemÛw
telefonicznych moøna wykorzystaÊ takøe modemy ADSL, ISDN, itp. Maksymalna szybkoúÊ transmisji danych przez modem moøe
wynosiÊ 56kb/s.

- Rozkazy steruj¹ce (ang. command set). Za
ich pomoc¹ zewnÍtrzny sterownik informuje iChipa o†zadaniu do wykonania,
- Rozkazy konfiguracyjne (ang. parameter
set). Za ich pomoc¹ s¹ ustalane parametry
po³¹czeÒ (w tym m.in. adresy e-mail, nazwy serwerÛw POP3, SMTP, przewidziana
przez uøytkownika liczba prÛb nawi¹zania
po³¹czenia, itp.), przechowywane w†nieulotnej pamiÍci Flash.
Kaødy odebrany rozkaz iChip kwituje krÛtkim komunikatem potwierdzaj¹cym, sygnalizuje b³¹d (wraz z†jego numerem) lub swoj¹
zajÍtoúÊ, ktÛra uniemoøliwia wykonanie polecenia.

iChip w†praktyce
Firma ConnectOne opracowa³a i†oferuje
dwie wersje uk³adu iChip:
- iChip CO561AD-S - z†szeregowym interfejsem do pod³¹czenia modemu,
- iChip CO561AD-P - z†rÛwnoleg³ym interfejsem do pod³¹czenia modemu.
Schemat blokowy systemu komunikacyj-
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Podstawowe parametry i możliwości
układu iChip:
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

napięcie zasilania: 5V,
pobór prądu podczas pracy: 160..250mA,
pobór prądu w czasie oczekiwania: 10mA,
obudowa: PLCC68 oraz Socket iChip,
szybkość transmisji max.: 56kb/s,
sterowanie: AT oraz AT+i,
obsługa interentowych protokołów: PPP, LCP,
IPCP, IP, TCP, UDP, DNS, SMTP, POP3, HTTP,
PAP, CHAP Script,
✗ obsługa kodowania Base64 oraz MIME,
✗ opcjonalny interfejs Ethernet,
✗ możliwość aktualizacji programu w pamięci Flash.

nego z†szeregow¹ wersj¹ iChipa przedstawiamy na rys. 2. Jak ³atwo zauwaøyÊ, w†tym
uk³adzie szeregowa transmisja danych wystÍpuje zarÛwno pomiÍdzy mikrokontrolerem
steruj¹cym i†uk³adem iChip, jak i†pomiÍdzy
iChipem i†modemem. Interfejs szeregowy
wbudowany w†uk³ad operuje sygna³ami o†poziomach TTL, w†zwi¹zku z†czym wykorzystanie go do wymiany informacji ze standardowymi urz¹dzeniami zewnÍtrznymi wymaga zastosowania konwertera napiÍciowego.
Na rys. 3 znajduje siÍ schemat blokowy
iChipa w†wersji z†interfejsem szeregowym.
Jak ³atwo zauwaøyÊ, wewnÍtrzna struktura
tego uk³adu przypomina rozbudowany o†kana³ DMA mikrokontroler. WewnÍtrzna pamiÍÊ Flash s³uøy do przechowywania programu steruj¹cego prac¹ iChipa (firmware)
oraz szeregu parametrÛw niezbÍdnych do
nawi¹zania komunikacji poprzez Internet.
iChip wyposaøono w†moøliwoúÊ programowania pamiÍci programu w†systemie, dziÍki
czemu jest moøliwa wymiana programu steruj¹cego jego prac¹. PamiÍÊ RAM spe³nia

Sterowanie iChipem
W†interesuj¹cy sposÛb rozwi¹zano sterowanie prac¹ internetowego interfejsu. Jak
widaÊ na rys. 1, wymiana informacji pomiÍdzy mikrokontrolerem a†uk³adem iChip nastÍpuje za pomoc¹ protoko³u AT+i, czyli
opracowanego przez ConnectOne rozszerzonego o nowe polecenia standardowego protoko³u Hayesa, ktÛry jest wykorzystywany do
sterowania standardowymi modemami.
Polecenia z†rozszerzonego zestawu dziel¹
siÍ na dwie zasadnicze grupy:
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- internetowy, w³¹czany automatycznie po
poleceniu nawi¹zania po³¹czenia internetowego,
- serwisowy, ktÛry umoøliwia automatyczne
uaktualnienie wewnÍtrznego programu steruj¹cego prac¹ iChipa.
DecyzjÍ o†wybraniu trybu pracy podejmuje samodzielnie iChip na podstawie operacji
zlecanych przez uøytkownika.
Szeregowy interfejs ³¹cz¹cy iChipa z†zewnÍtrznym mikrokontrolerem wyposaøono
w†automatyczny detektor szybkoúci transmisji, ktÛry obs³uguje piÍÊ typowych szybkoúci
transmisji: 4,8/7,2/9,6/19,2 i†38,4kb/s. D³ugoúÊ ramki danych ma standardowo 10 bitÛw, ³¹cznie z†bitem startu.

Podsumowanie
Uk³ady iChip s¹ absolutn¹ nowoúci¹ na
rynku elektroniki, lecz w†przeciwieÒstwie
do wiÍkszoúci opracowaÒ rynkowych gigantÛw, od chwili pojawienia siÍ pierwszych
informacji, s¹ one takøe dostÍpne w†handlu.
Przybliøona cena takiego uk³adu wynosi
35..40USD (dla 100 szt.), co - bior¹c pod
uwagÍ realizowane zadania - jest cen¹ bardzo atrakcyjn¹.
Nie mniej interesuj¹ce s¹ hybrydowe modemy SocketModem firmy Conexant, ktÛrym
poúwiÍcimy artyku³ w jednym z kolejnych
numerÛw †EP. Firma ConnectOne opracowa³a specjaln¹ wersjÍ obudowy dla iChipa,
przystosowanej do stosowania bezpoúrednio
z†SocketModemami. Po³¹czone ze sob¹ dwa
modu³y tworz¹ mininiaturow¹, internetow¹
ìkanapkÍî, ktÛra doskonale spe³nia takøe
rolÍ standardowego modemu.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Rys. 3.

Rys. 4.
z†kolei rolÍ bufora danych (do nadawania
i†odbioru), przy czym istnieje moøliwoúÊ
zwiÍkszenia jej pojemnoúci za pomoc¹ zewnÍtrznych modu³Ûw o†maksymalnej pojemnoúci 16Mb. Timer - watchdog zabezpiecza
rdzeÒ iChipa przed groüb¹ zawieszenia siÍ.
Na rys. 4 znajduje siÍ schemat blokowy
systemu komunikacyjnego, wykorzystuj¹cego iChip z†rÛwnoleg³ym interfejsem modemowym. WspÛ³praca z†systemem mikroprocesorowym moøliwa jest dziÍki interfejsowi
szeregowemu. Na rys. 5 przedstawiono schemat blokowy uk³adu iChip z†interfejsem rÛwnoleg³ym.

w³¹czony jest wiÍc szeregowo w†tor przesy³ania danych. Z†tego powodu przewidziano
moøliwoúÊ pracy iChipa w†nastÍpuj¹cych trybach:
- przeüroczystym, kiedy polecenia przychodz¹ce z†mikrokontrolera steruj¹cego przekazywane s¹ bezpoúrednio do modemu,
- rozkazowy, w†ktÛrym wykonywane s¹ polecenia z†rozszerzonego zestawu AT+i,

SzczegÛ³owe informacje o uk³adach iChip
znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP06/2000 w katalogu \Noty katalogowe do nowych podzespo³Ûw\iChip.
Dystrybutorem uk³adÛw iChip jest firma
WG-Electronics (tel. (0-22) 621-77-04).

Aplikacja
Uk³ady iChip doskonale nadaj¹ siÍ do budowania internetowych modemÛw, w†ktÛrych proces negocjacji parametrÛw po³¹czenia odbywa siÍ automatycznie. Schemat takiego urz¹dzenia przedstawiono na rys. 6.
Sk³ada siÍ ono z†trzech zasadniczych blokÛw:
- konwertera napiÍciowego RS232<->TTL,
w†sk³ad ktÛrego wchodzi takøe 9-stykowe
z³¹cze DB oraz filtry dolnoprzepustowe
LC,
- internetowy interfejs z†uk³adem iChip, ktÛrego zadaniem jest obs³uga po³¹czeÒ sieciowych,
- modem telefoniczny z†torem audio i†zasilaczem, ktÛry wykonano w†oparciu o†zintegrowany modu³ hybrydowy SocketModem firmy Conexant (dawniej Rockwell).
W†prezentowanej na rys. 6†aplikacji iChip
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