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  I2Sפרוטוקול   

האמור לעיל תורגם ונערך מהקישור :  

https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/I2SBUS.pdf  

 מבוא  .1

ות לצרכן כמו קומפקט דיסק, טייפ שמע דיגיטאלי, מעבד כרמערכות שמע דיגיטאליות רבות מו

 דיגיטאלי. במערכות שמע אלו מספר ג'וקים לעיבוד כמו : TV-soundשמע דיגיטאלי ו 

 .   D2Aאו   A2Dממירי  .א

 מעבדי אות דיגיטאליים. .ב

 תיקון שגיאות לקומפקט דיסק והקלטה דיגיטאליים. .ג

 דיגיטאליות.מסננות  .ד

 ממשקי קלט/פלט דיגיטאליים. .ה

 

מבני תקשורת סטנדרטית הם חיוניים גם ליצרני הציוד וגם ליצרני רכיבים כדי להעלות את גמישות 

שהוא קישור  oundSc I nterI –שהוא   S2Iה    busהמערכת. לשם כך המציאה חברת פיליפס את  פס 

 טורי לשמע דיגיטאלי.

 הטוריתדרישות בסיסיות לתקשורת  .2

הפס מנהל תקשורת שמע בלבד בעוד שסיגנלים אחרים כמו פונקציות קוד ובקרה מועברים 

נתונים עם  2קווים המכילים קו של  3בנפרד. להקטנת כמות ההדקים משתמשים בפס טורי של 

 , קו שני של  בחירת מילה וקו שלישי של שעון. Time Multiplexing  ריבוב זמן

 –היות ולמשדר ולמקלט יש את אותו אות השעון למעבר הנתונים, אז המשדר כאדון 

MASTER – .צריך ליצור את הביטים של השעון את בחירת הרכיב ואת הנתונים 

במערכות מורכבות יכולים להיות מספר משדרים/מקלטים ואז קשה יותר להגדיר את ה 

MASTER במערכות כאלו יש בדרך כלל יש .system MASTER  מסטר מערכת ( המבקר (

על זרימת הנתונים בין הרכיבים/ג'וקים השונים. המשדרים צריכים ליצור נתונים כשהם תחת 

.האיור הבא מתאר מתאר מערכת  SLAVEהבקרה של של שעון חיצוני והם מתנהגים כעבד 

ול פשוטה עם מספר קונפיגורציות וממשק זמנים בסיסי. כדאי לשים לב שמסטר המערכת יכ

תוכנה או על ידי תכנות על ידי בקרת או חסום להיות משדר או מקלט והוא יכול להיות מאופשר 

   ההדקים.

 

 

https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/I2SBUS.pdf
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 : תצורות מערכת פשוטה עם ממשק תזמון בסיס  1איור  

בצד שמאל למעלה רואים דוגמה למערכת שבה המשדר הוא המסטר.  בצד ימין למעלה רואים דוגמה 

במרכז רואים דוגמה שבה יש בקר שהוא המסטר. בחלק התחתון באיור רואים שבה המקלט הוא המסטר. 

 דיאגרמת זמנים . נעבור על הדיאגרמה בהרחבה בהמשך.

 S2Iפס   .3

 קווים : 3רואים שלפס יש  1באיור 

 . Serial ClocK -  SCKשעון טורי  •

 .  Word Select  -  WSבחירת מילה   •

 .  Serial Data  -   SDנתון טורי  •

 הוא המסטר.  WSואת ה  SCKהרכיב המייצר את ה 

 

  נתון טורי 3.1

ראשון. ביט ה  MSBעם ביט ה  (Two's complement)   2משודר בשיטת המשלים ל  הנתון הטורי

MSB  בגלל שייתכן שלמשדר ולמקלט יהיה אורך מילה שונה. המשדר לא חייב לדעת משודר ראשון

 כמה ביטים המקלט יכול לנהל וגם המקלט לא חייב לדעת כמה ביטים משודרים. 

כאשר אורך מילת המערכת גדול מאורך מילה של המשדר , המילה נקטמת ) הביטים הנמוכים מקבלים 

.  LSBתר ביטים מאורך המילה , מתעלמים מהביטים שאחרי ה ' ( בשידור הנתון. אם המקלט שולח יו0'
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' בתוך 0מצד שני, אם המקלט שולח פחות ביטים מאורך המילה אז הביטים החסרים מתמלאים ב '

המשדר שולח תמיד תלוי באורך המילה.  LSBיש מיקום קבוע וביט ה  MSBהמערכת, כך שלביט ה 

 . WSשל המילה הבאה בשעון הזמן אחרי השינוי בהדק ה  MSBאת ביט ה 

על הירידה ) מעבר מגבוה לנמוך ( או על יכול להיות מסונכרן על ידי המשדר נשלח ההנתון הטורי 

לתוך  (latched)העלייה  ) מעבר מנמוך לגבוה ( של אות השעון אבל הנתון הטורי חייב להינעל  

ישנן מספר הגבלות כאשר שולחים נתון    ת השעון הטורי.( של או 1ל 0המקלט בעליה ) מעבר מ 

 (. 1וטבלה  2שמסונכרן עם העלייה ) ראה איור 

 

  Word Select -   WSבחירת מילה    3.2

 בחירת המילה מציינת את הערוץ המשודר.

• WS=0    שמאל (. 1ערוץ ( 

• WS=1   ימין (. 2ערוץ( 

יכול להתחלף בעלייה או בירידה של אות השעון הטורי אבל זה לא חייב להיות סימטרי. עבור  WSאות ה 

משתנה תקופת זמן של שעון אחד  WSאות זה ננעל בעלייה של אות השעון.  קו ה  – SLAVE -העבד  

. זה מאפשר למשדר של העבד להפיק תזמון סנכרוני של הנתון הטורי שיישלח  MSBלפני  שידור ה 

לשידור . זה גם מאפשר למקלט לאחסן את המילה הקודמת ולנקות את הכניסה עבור המילה הבאה ) ראה 

 ( . 1איור 

 תזמון  .4

ק את על ידי אספקת אות השעון הנדרש. העבד יפיכל רכיב יכול לפעול כמסטר מערכת   S2Iבפורמט  

השעון הפנימי שלו מכניסת השעון החיצוני.  זה אומר שיש לקחת בחשבון את זמני ההתפשטות 

(propagation delays)  בין אות שעון המסטר ואותות  הנתון ו/או אות הWS :על ידי סיכום פשוט של 

 ההשהיה בין אות השעון החיצוני של המסטר ואות השעון הפנימי של העבד ועוד  •

 השעון הפנימי והנתון ו/או אות בחירת המילה. ההשהיה בין •

עבור כניסות הנתון ובחירת המילה אין חשיבות להשהיה שבין ההשהיה החיצונית והפנימית של השעון 

(. החלק העיקרי של מרווח הזמן הוא  2ההכנה )ראה איור בגלל שזה רק מאריך את הזמן האפקטיבי של 

  ( של המקלט. set up –משדר וזמן ההכנה )התארגנות להכין את ההפרש בין זמן ההתפשטות של ה

כל דרישות התזמון מתייחסות לזמן השעון או לזמן השעון המינימלי של הרכיב. זה אומר שבעתיד ניתן 

 יהיה להגדיל את קצב ההעברה.

 . S2Iנראה דיאגרמות זמנים עבור המשדר ועבור המקלט בתקשורת   3ו  2באיורים 
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 S2I: תזמון למשדר    2איור   

 

 

 

 

  S2I: תזמון למקלט    3איור 

 

מוגדרים על ידי מהירות המשדר. המפרט של המקלט חייבים להיות  3ו  2יש לשים לב שהזמנים באיורים                 

 תואמים לביצועים של המשדר.

מגה הרץ.    2.5יש דוגמאות לתזמון עבור המשדר והמקלט עבור קצב נתונים של   3שבאיור בטבלאות                  

 כל הנתונים הם בננו שניות . 
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 2.5לקצב נתונים של )טבלה תחתונה( בלה עליונה( ועבור המקלט ט:  טבלאות זמנים עבור המשדר ) 3איור          

 מגה הרץ.

 

 השידור והקליטה.בעמוד הבא נמצא נתונים נוספים עבור 
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:  תזמון למשדר ולמקלט ) חלק עליון באיור(  והגדרת זמן עלייה ביחס לרמות המתח) החלק  4איור                

 התחתון באיור(.
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 מפרט רמות המתח .5

 

רמת מתח על אחד הקווים ביציאה עבור מתח  .  S2Iבאיור הבא רואים את רמות המתח עבור תקשורת                  

 ' .1וולט עבור ' 2.4'  ועבור מתח "גבוה" יהיה מתח הגבוה מ 0וולט עבור ' 0.4"נמוך" יהיה קטן מ 

בכניסה  TTLעומס סטנדרטי של מעגל אחד של   (drive)בשתי רמות המתח צריך אפשרות לדחוף                  

 .    IIH=0.04mA ו     IIL=-1.6mA  יהיה מצב  

 VIH = 2.0 vו      VIL = 0.8vעבור רמות הכניסה  :                   

 

 

    

כסטנדרט עבור הרמות הלוגיות. כשיהיו  TTL( מתייחסים ל 1986הערה:  כרגע ) מדובר בפברואר                 

 טכנולוגיות פופולריות ייתמכו גם בהן . 

 

 

 תצורת חומרה אפשרית .6

 
 משדר 6.1

     

סינכרוני לטעינה מקבילית של רגיסטר  WSPמופק פולס   WSבכל שינוי רמה של   5כפי שנראה באיור 

(. היות והנתון  WSיציאת אחד הנועלים של הנתון מאופשר  ) תלוי באות ה  .    (shift register)הזזה ה

 ' .0יהיו גם הם '  LSBהטורי הוא אפס , כל הביטים אחרי ה 
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 : תצורת משדר אופיינית 5איור 

 

 

 מקלט  6.2

 

 נראה תצורה אופיינית של המקלט 6באיור 

 את המונה בירידת פולס השעון.   (reset)יאפס  WSP, ה  WSבהמשך לשינוי רמת ה 

באחת מהיציאות שלו בהתאמה ' 1מפענח המוציא ')   "out of n 1" מפענח באחרי פענוח ערך המונה 

יציאות. לפי המספר בכניסה   4ו  כניסות  2. למפענח  4ל  2לדוגמא מפענח מ למספר שבכניסה שלו. 

ואז ננעל ביט הנתונים הטורי  EN1=1ו    MSB  (B1)' ( מאופשר נועל ה 1היציאה המתאימה מקבלת '

כל פולס שעון וכך ננעלים הביטים  1בעלית השעון הטורי. המונה גדל ב B1( לתוך  MSBהראשון ) ה 

 . Bnעד   B2המתאימים לתוך 

לתוך נועל נתון המילה  WSDהנועלים נכתב במקביל בתלות ב  nהבאה, התוכן של  WSבשינוי רמת ה 

ביטים  nמ  '( והמונה מתאפס. אם יש יותר0מתנקים )' Bnעד  B2השמאלי או הימני. לאחר מכן הנועלים 

 של המקלט(  התמלא ומתעלמים משאר הביטים LSB) ביט  Bnטוריים המונה איננו מאופשר אחרי ש  

 העוקבים. 
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 : תצורה אופיינית של המקלט  6איור 

 

' 1( שבו ' 7ביטים )באיור    nהערה:   המונה והמפענח יכולים להיות מוחלפים על ידי רגיסטר הזזה של 

למיקום הבא ומאפשר את ' זז 1. בכל פולס עוקב הבא ה ' WSPכאשר קורה  MSBבודד נטען למצב ה 

N  .הנועלים. מצב זה יכול להיות יעיל כשמתחשבים בבנייה של רכיב ממשי 

 

 ביטים. n כאשר הוכנס רגיסטר הזזה של  S 2Iבתקשורתרואים תצורה של המקלט  7באיור 
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 :  תצורה של מקלט עם רגיסטר הזזה. 7איור 

 

 

 

 


