
Magistrala I2C 



Magistrala I2C (TWI) 

Magistrala I2C składa się z dwóch linii: 

─ linią SCL przesyłana impulsy zegarowe synchronizujące transmisję, 

─ linia SDA przesyła dane w dwóch kierunkach. 

Stanem „idle” (bezczynnym) obu linii jest stan wysoki. 

Przebieg zegarowy jest generowany przez urządzenie MASTER magistrali.  

 



Terminologia magistrali I2C 



Adresowanie na magistrali I2C 

Master adresuje urządzenie Slave na magistrali podając programowo dwie części jego adresu: 

─ adres software’owy urządzenia Slave’a identyfikujący typ urządzenia np. pamięć 

─ adres sprzętowy Slave’a – ustawiony na liniach adresowych urządzenia, adres sprzętowy 

daje możliwość rozróżnienia kilku urządzeń Slave jednakowego typu podłączonych na 

magistrali np. jednakowych pamięci 
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Linie adresu sprzętowego  



Stabilność i zmiana danych 

Dane na magistrali są stabilne w stanie wysokim impulsu zegarowego. 

Dane są zmieniane przez urządzenie nadające w stanie niskim impulsu zegarowego.  



Sekwencja startu i stopu 

Sekwencją startu jest zbocze opadające na linii danych SDA nadane w stanie wysokim linii 

zegarowej SCL. 

Sekwencją stopu jest zbocze narastające na linii danych SDA nadane w stanie wysokim linii 

zegarowe SCL. 



Transmisja bajtu danych 

 
Dane są nadawane w jednostkach 8-mio bitowych (bajtach).  

Urządzenie odbierające, po odebraniu 8-miu bitów danej na linii SDA, przełącza się na nadawanie 
i w czasie 9-tego impulsu zegarowego nadaje na linii SDA impuls ujemny w roli potwierdzenia 
odebrania bajtu danych.  

Urządzenie nadające, po nadaniu 8-miu bitów danej na linii SDA, przełącza się na odbiór i w 
czasie 9-tego impulsu zegarowego sprawdza, czy na linii SDA pojawił się ujemny impuls 
potwierdzający.  



Zapis pojedynczego bajtu danych 

Nadanie bajtu danych po magistrali przebiega w następującej kolejności: 

─ nadanie sekwencji startu 

─ nadanie adresu urządzenia w trybie do zapisu (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ nadanie adresu danej (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ nadanie danej (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ nadanie sekwencji stopu.  

Podany adres powinien wskazywać na komórkę pamięci. Dana zostanie zapisana w pamięci. 

Czas zapisu wewnętrznego – około 10ms. 



Zapis strony danych 

Nadanie strony  danych po magistrali przebiega identycznie jak nadanie pojedynczego bajtu z tym, 

że po 1-szym bajcie danych można jeszcze nadać nie więcej niż stronę danych odbierając 

potwierdzenie po każdym bajcie. Proces kończy się nadaniem sekwencji stopu.  

Nadanie liczby bajtów większej niż strona spowoduje zawinięcie się adresu i nadpisanie początku 

tej samej strony.  

W trybie nadawczym adres jest inkrementowany automatycznie modulo wielkość strony.  



Odbiór bajtu danych z podaniem adresu 

Odbiór pojedynczego bajtu danych po magistrali : 

─ nadanie sekwencji startu 

─ nadanie adresu urządzenia tryb zapisu (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ nadanie adresu danej (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ powtórne nadanie sekwencji startu 

─ nadanie adresu urządzenia  tryb odczytu (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ odebranie danej (1 bajt),  

─ przeczekanie 9-tego impulsu (nie nadajemy ujemnego impulsu potwierdzenia) 

─ nadanie sekwencji stopu.  



Odbiór bajtu danych spod adresu domyślnego 

Jeśli adres komórki pamięci został ustawiony w toku poprzedniej łączności, to w kolejno 

realizowanym odczycie można pominąć ustawienie adresu komórki pamięci.  

Wówczas odbiór pojedynczego bajtu danych przebiega w następującej kolejności: 

─ nadanie sekwencji startu 

─ nadanie adresu urządzenia w trybie do odczytu (1 bajt), 

─ odebranie potwierdzenia (1 bit – impuls ujemny), 

─ odebranie danej (1 bajt),  

─ przeczekanie 9-tego impulsu (nie nadajemy ujemnego impulsu potwierdzenia) 

─ nadanie sekwencji stopu.  



Odczyt dowolnej liczby bajtów danych 

Odbiór wielu bajtów przebiega identycznie jak odbiór pojedynczego bajtu z tym, że po 

odebraniu 1-szego bajtu należy potwierdzić odbiór impulsem ujemnym na 9-tym impulsie 

zegarowym, po czym można jeszcze odebrać dowolną liczbę bajtów potwierdzając odbiór 

każdego. Nie potwierdza się tylko odbioru ostatniego bajtu – zamiast tego należy nadać 

sekwencję stopu.  

Po dojściu do adresu końcowego adres zawinie się automatycznie i rozpocznie się odczyt 

pamięci od początku. W trybie odbiorczym adres jest automatycznie inkrementowany modulo 

rozmiar pamięci.  



Definicje 

Programowa obsługa magistrali I2C wymaga napisania odpowiednich procedur 

komunikacyjnych. Dla ułatwienia i przejrzystości proste procesy dobrze jest zamknąć w 

definicjach (makrach) 

 

Zdefiniuj zmienne i wyrażenia 

#define  SDA  2      

#define  SCL  3  

 

/#define  ustawbit(port,bit)   (port |= (1<<bit))   

/#define  wyzerujbit(port,bit)   (port &= ~(1<<bit))  

 



Kształtowanie impulsu 

Kształtując programowo impuls zegarowy między kolejnymi stanami na linii SCL należy 

wstawić opóźnienie, które będzie decydować o prędkości transmisji po magistrali. Dla 

opóźnienia 5us otrzymamy prędkość: 4 opóźnienia w procedurze imp_SCL = 20us / 

odwrotność 50kHz. 

 

void imp_SCL() 

{ 

_delay_us(5); 

wyzerujbit (PORTB, SCL); 

_delay_us(5); 

ustawbit (PORTB, SCL); 

_delay_us(5); 

wyzerujbit (PORTB, SCL);  

_delay_us(5); 

} 



Procedura startu i stopu 

void I2C_start(void) 

{ 

_delay_us(5); 

ustawbit (PORTB, SDA); 

ustawbit (PORTB, SCL); 

_delay_us(5); 

wyzerujbit(……); 

_delay_us(5); 

wyzerujbit(…..);  

_delay_us(5); 

} 

 

void I2C_stop(void) 

{ 

_delay_us(5); 

wyzerujbit (PORTB, SDA); 

wyzerujbit (PORTB, SCL); 

_delay_us(5); 

ustawbit(……); 

_delay_us(5); 

ustawbit(…..);  

_delay_us(5); 

} 

 



Nadawanie bajtu na magistralę 

W pętli o ośmiu obejściach należy: 

─ nadawać na linię danych SDA bity pobranego słowa od MSB do LSB  

   (bajt musi być obracany w lewo), 

─ każdemu bitowi musi towarzyszyć 1 impuls zegarowy (przejście low/high/low na linii SCL) 

 

Wartość bitu na linii danych SDA: 

─ musi być stabilna w stanie wysokim impulsu zegarowego na linii SCL, 

─ będzie programowo zmieniana w stanie niskim impulsu zegarowego na linii SCL.  

 

Po nadaniu 8-miu bitów danej: 

─ zmień kierunek na linii SDA na odbiór (input podwieszony) 

─ w stanie wysokim 9-tego impulsu zegarowego odczytaj impuls potwierdzenia z linii SDA 

─wyzeruj linię zegarową SCL 

─ zmień kierunek na linii SDA na nadawanie (output high) 

 

 



Procedura nadawania bajtu 

 

void I2C_nadajbajt (char data) 

{ 

//upewnij się, że linia SCL startuje od stanu output low 

          for ( i=0; i<8; i++) 

 { 

 //wyślij najstarszy bit zmiennej data na linię SDA 

 //nadaj 1 impuls zegarowy dodatni na linię SCL (low/high/low) 

 //obróć zmienną data w lewo 

 } 

//zmień kierunek na linii SDA na INPUT podwieszony 

//ustaw linię zegarową w stan high (9-ty impuls) + delay 

 if (odczytaj linię danych SDA)  

 {blad = 1;} 

 else 

 {blad = 0;} 

//wyzeruj linię zegarowa SCL + delay 

//ustaw linię danych SDA w stan output high 

} 



Odbiór bajtu z magistrali 

Zmień kierunek na linii danych na input i podwieś linie programowo pod zasilanie. 

 

W pętli o ośmiu obejściach w stanie wysokim impulsu SCL: 

─ Odbierz z linii danych SDA bit słowa wsuwając bit z prawej z obrotem bajtu w lewo 

─ każdemu bitowi musi towarzyszyć 1 impuls zegarowy (przejście low/high/low na linii SCL),   

    przy czym odbiór następuje w stanie high impulsu zegarowego 

 

Po nadaniu 8-miu bitów danej: 

─ zmień kierunek na linii SDA na output 

─ jeśli chcesz potwierdzić odbiór bajtu wysteruj linię SDA stanem low, w przeciwnym wypadku  

   wysteruj linię SDA stanem high 

─ podaj 9-ty impuls zegarowy na linię SCL (low/high/low – w stanie high impulsu dane na linii  

    SDA będą stabilne) 

 

 



Procedura odbioru bajtu 

Procedurę należy przygotować w 2-ch wariantach: z potwierdzeniem na 9-tym impulsie 

zegarowym i bez potwierdzenia. 

 

char I2C_odbierzbajt_ack (void)   // char I2C_odbierzbajt_noack (void)  

{ 

//kierunek linii danych SDA input, linia podwieszona pod zasilanie 

for (i=0; i<8; i++)  

{  

odb=odb<<1;  

//linia zegarowa w stan wysoki + delay 

if (odczyt linii danych SDA)  

//zapis na najmłodszą pozycję zmiennej odb; 

else  

//zapis na najmłodsza pozycję zmiennej odb; 

 

//linia SCL w stan niski + delay 

} 

//kierunek linii danych SDA output, 

//sterowanie linią SDA: high – brak potwierdzenia + delay,  low – potwierdzenie + delay 

//impuls na linii SCL (9-ty impuls: low/high/low) 

return odb;  

} 



Program main – nadawanie i odbiór 1-go bajtu 

int main (void) 

{ 

//konfiguracje: linie SDA i SCL kierunek output stan high 

//inicjalicja LCD 

 

//Postępuj wg slajdu „Zapis pojedynczego bajtu danych”   : 

// - Nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do zapisu + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj adres danej (wybierz komórkę pamięci) + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj daną (liczba ASCII) + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj sekwencję stopu 

// Odczekaj 20ms (zapis wewnętrzny) 

//Postępuj wg slajdu „Odbiór bajtu danych z podaniem adresu”: 

// - Nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do zapisu + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj adres danej (wybierz komórkę pamięci) + odczytaj potwierdzenie 

// - Ponownie nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do odczytu + odczytaj potwierdzenie 

// - Odbierz daną z komórki pamięci + nie nadawaj potwierdzenia na 9-tym impulsie 

// - Nadaj sekwencję stopu 

//Odebraną daną wyświetl na  LCD 



Nadawanie i odbiór strony danych  

int main (void) 

{ 

//………………………//konfiguracje 

//Postępuj wg slajdu „Zapis pojedynczego bajtu danych” : 

// - Nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do zapisu + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj adres danej (wybierz początek strony pamięci) + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj daną (liczba ASCII) + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadawaj kolejne dane do końca strony + odczytuj potwierdzenia 

// - Nadaj sekwencję stopu 

// Odczekaj 20ms (zapis wewnętrzny) 

//Postępuj wg slajdu „Odbiór bajtu danych z podaniem adresu”:  

// - Nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do zapisu + odczytaj potwierdzenie 

// - Nadaj adres danej (wybierz początek strony pamięci) + odczytaj potwierdzenie 

// - Ponownie nadaj sekwencję startową  

// - Nadaj adres urządzenia w trybie do odczytu + odczytaj potwierdzenie 

// - Odbierz daną z komórki pamięci + nadaj potwierdzenie na 9-tym impulsie 

// - Odbieraj kolejne dane do końca strony, potwierdzaj wszystkie za wyjątkiem ostatniej 

// - Nadaj sekwencję stopu 

//   Odebrane dane umieszczaj kolejno w tablicy 

//   Wyświetl na  LCD dane z tablicy 



Pamięć EEPROM AT24CXX - wyprowadzenia  

Linia 

wyprowadzenia 

Funkcja 

Linii 

A0-A2 Wejścia adresowe 

SCL Wejście zegarowe 

SDA Linia danych  

WP Zabezpieczenie przed  

nieuprawnionym zapisem 

 



Pamięć EEPROM AT24CXX – linie adresowe 

Liczba pamięci jednego typu możliwa do podłączenia w systemie 

 

Typ pamięci Linie adresowe Liczba pamięci 

jednego typu w 

systemie 

AT24C01 A2, A1, A0 8 

AT24C02 A2, A1, A0 8 

AT24C04 A2, A1 4 

AT24C08 A2 2 

AT24C16 Brak 1 

 



Pamięć EEPROM AT24CXX – stronicowanie 

Układ danych w  pamięciach AT24CXX 

 

Typ pamięci Liczba stron 

pamięci 

Liczba bajtów 

na stronę 

Długość słowa 

adresowego w 

bitach 

AT24C01 16 8 7 

AT24C02 32 8 8 

AT24C04 32 16 9 

AT24C08 64 16 10 

AT24C16 128 16 11 

 



Pamięć EEPROM AT24CXX – adresowanie komórki pamięci 

Bity adresowe komórki pamięci są rozłożone w dwóch sąsiednich bajtach adresowych: 

─ najstarsze bity P2, P1, P0 są składową adresu urządzenia (1-szy bajt) 

─ bity pozostałe są zapisywane w adresie danej (2-gi bajt) 

Adresowanie komórki pamięci 

 

Typ pamięci Słowo  

adresu 

Długość adresu 

[bitów] 

AT24C01 *XXXXXXX 7 

AT24C02 XXXXXXXX 8 

AT24C04 P0XXXXXXXX 9 

AT24C08 P1P0XXXXXXXX 10 

AT24C16 P2P1P0XXXXXXXX 11 

 



Pamięć EEPROM AT24CXX – device address 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

AT24C01/02 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W 

AT24C04 1 0 1 0 A2 A1 P0 R/W 

AT24C08 1 0 1 0 A2 P1 P0 R/W 

AT24C16 1 0 1 0 P2 P1 P0 R/W 

 

Składowe adresu urządzenia: 

─ 4-ro bitowy adres rodziny urządzeń (bity 7-4) dla rodziny pamięci EEPROM:1010 

─ adres sprzętowy A2, A1, A0 (bity 3-1) 

─ starsze bity adresu strony (lub komórki) pamięci P2, P1, P0 (bity 3-1), 

─ tryb (1: Read / 0: Write). 



Format transmisji danych po magistrali I2C 

Zapis w urządzeniu 

Transmisja danych odbywa się w jednostkach po 3 bajty. 

1-szym bajt - identyfikator urządzenia oraz adres hardwarowy na pinach  A2, A1, A0 Ostatni bit 

R/W decyduje o trybie: zapis lub odczyt. 

2-gi bajt - adres rejestru urządzenia, do którego jest adresowana transmisja.  
3-ci bajt - dana do zapisania lub odczytu z rejestru urządzenia 

Wire.beginTransmission 

(Device Address >1); 

 Wire.write(x);       Wire.write(x);       Wire.endTransmission();     



Format transmisji danych po magistrali I2C 

Odczyt z urządzenia 

Transmisja danych odbywa się w jednostkach po 3 bajty. 

1-szym bajt - identyfikator urządzenia oraz adres hardwarowy na pinach  A2, A1, A0 Ostatni bit 

R/W decyduje o trybie: zapis lub odczyt. 

2-gi bajt - adres rejestru urządzenia, do którego jest adresowana transmisja.  
3-ci bajt - dana do zapisania lub odczytu z rejestru urządzenia 

Wire.beginTransmission 

(Device Address >1); 

 Wire.write(x);      

 Wire.endTransmission();     

Wire.requestFrom 

(DeviceAddress >1, N); 

while(Wire.available()) { 

char c = Wire.read() ;  } 



#include <Wire.h> 

//linie magistrali I2C są zdefiniowane w bibliotece: 

//static const uint8_t SDA   = A4;  

//static const uint8_t SCL = A5; 

 

// funkcja Wire.begin(); włącza interfejs 

Wire.begin(); 

 

//nadanie bajtu Device Address obróconego o 1 bit w prawo 

  Wire.beginTransmission(Device Address >1); 

 

//nadanie bajtu x 

  Wire.write(x);      

 

//zakończenie nadawania       

  Wire.endTransmission();     

 

//żądanie odbioru N bajtów spod adresu DeviceAddress >1 

Wire.requestFrom(DeviceAddress >1, N);    

  

//odbiór bajtów 

while(Wire.available())       { 

char c = Wire.read();  } 



Bit 7 – TWINT: TWI Interrupt Flag 
 This bit is set by hardware when the TWI has finished its current job 

Bit 6 – TWEA: TWI Enable Acknowledge Bit 
Bit 5 – TWSTA: TWI START Condition Bit 
Bit 4 – TWSTO: TWI STOP Condition Bit 
Bit 3 – TWWC: TWI Write Collision Flag 
Bit 2 – TWEN: TWI Enable Bit 
Bit 1 – Res: Reserved Bit 
Bit 0 – TWIE: TWI Interrupt Enable 

Rejestry mikrokontrolera obsługujące interfejs TWI 



Rejestry mikrokontrolera obsługujące interfejs TWI 

Bits 7..3 – TWS: TWI Status 
Bit 2 – Res: Reserved Bit 
Bits 1..0 – TWPS: TWI Prescaler Bits 



Rejestry mikrokontrolera obsługujące interfejs TWI 

Poniższe rejestry są wykorzystywane wyłącznie w przypadku pracy  

mikrokontrolera w roli urządzenia Slave 



void TWIInit(void) 

{ 

    //set SCL to 400kHz 

    TWSR = 0x00; 

    TWBR = 0x0C; 

    //enable TWI 

    TWCR = (1<<TWEN); 

} 

 

void TWIStart(void) 

{ 

    TWCR = 

(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); 

    while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); 

} 

 

void TWIStop(void) 

{ 

    TWCR = 

(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); 

} 

 

void TWIWrite(uint8_t u8data) 

{ 

    TWDR = u8data; 

    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); 

    while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); 

} 

 

uint8_t TWIReadACK(void) 

{ 

    TWCR = 

(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); 

    while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); 

    return TWDR; 

} 

 

uint8_t TWIReadNACK(void) 

{ 

    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); 

    while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); 

    return TWDR; 

} 

 

uint8_t TWIGetStatus(void) 

{ 

    uint8_t status; 

    //mask status 

    status = TWSR & 0xF8; 

    return status; 

} 

Funkcje biblioteczne oparte o wpisy do rejestrów 



Przyporządkowanie procedur do formatu transmisji  - zapis jednego 

bajtu 

TWIStart() TWIStop() TWIWrite(uint8_t) TWIWrite(uint8_t) TWIWrite(uint8_t) 

TWIGetStatus() TWIGetStatus() TWIGetStatus() 

Struktura bajtu device_address pamięci AT24C08 



Procedura zapisu jednego bajtu danych z 

odczytem statusów 

 

#define ERROR 1 

#define SUCCESS (!ERROR) 

 

 

uint8_t EEWriteByte(uint8_t device_address, 

uint8_t register_address,  uint8_t u8data) 

{ 

    TWIStart(); 

    if (TWIGetStatus() != 0x08) 

        return ERROR; 

 

TWIWrite(device_address); 

    if (TWIGetStatus() != 0x18) 

        return ERROR;   

 

TWIWrite(register_address); 

    if (TWIGetStatus() != 0x28) 

        return ERROR; 

 

TWIWrite(u8data); 

    if (TWIGetStatus() != 0x28) 

        return ERROR; 

 

    TWIStop(); 

    return SUCCESS; 

} 

Zapis 1 bajtu danych 

w pamięci AT24C08  

po magistrali TWI 

Uproszczona procedura zapisu jednego bajtu 

danych bez odczytu statusów 

 

void EEWriteByte(uint8_t device_address, 

uint8_t register_address,  uint8_t u8data) 

{ 

    TWIStart(); 

    TWIWrite(device_address); 

    TWIWrite(register_address); 

    TWIWrite(u8data); 

    TWIStop(); 

 

} 



Przyporządkowanie procedur do  formatu transmisji  - odczyt jednego 

bajtu 

TWIStart() 

TWIWrite(uint8_t) 

TWIGetStatus() TWIGetStatus() 

TWIStart() 

TWIReadNACK(); 

 TWIStop(); 

TWIWrite(uint8_t) TWIWrite(uint8_t) 

TWIGetStatus() 



Procedura odczytu jednego bajtu danych z 

odczytem statusów 

 

#define ERROR 1 

 

uint8_t EEWriteByte(uint8_t device_address, 

uint8_t register_address,  uint8_t u8data) 

{ 

    TWIStart(); 

    if (TWIGetStatus() != 0x08) 

        return ERROR; 

TWIWrite(device_address); 

    if (TWIGetStatus() != 0x18) 

        return ERROR;   

TWIWrite(register_address); 

    if (TWIGetStatus() != 0x28) 

        return ERROR; 

TWIStart(); 

    if (TWIGetStatus() != 0x08) 

        return ERROR; 

TWIWrite(device_address | 1); 

    if (TWIGetStatus() != 0x18) 

        return ERROR;   

u8data = TWIReadNACK(); 

    if (TWIGetStatus() != 0x58) 

        return ERROR; 

    TWIStop(); 

    return u8data; 

} 

Odczyt 1 bajtu danych 

z pamięci AT24C08  

po magistrali TWI 

Uproszczona procedura odczytu jednego 

bajtu danych bez odczytu statusów 

 

uint8_t EEWriteByte(uint8_t device_address, 

uint8_t register_address,  uint8_t u8data) 

{ 

    TWIStart(); 

    TWIWrite(device_address); 

    TWIWrite(register_address); 

    TWIStart(); 

    TWIWrite(device_address | 1); 

    u8data = TWIReadNACK(); 

    TWIStop(); 

    return u8data; 

} 



Przyporządkowanie procedur bibliotecznych elementom  

formatu transmisji  - odczyt wielu bajtów 

TWIReadACK() TWIReadNACK(); 

 TWIStop(); 

TWIWrite(uint8_t) 

TWIGetStatus() 

TWIReadACK() TWIReadACK() 


