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 One Wire Communication  -  1תקשורת חוט 

 תקשורת חוט אחד ? י מה .1

)החוט השני הוא משתמש בחוט אחד הוא פרוטוקול של תקשורת טורית ה One-Wire טכנולוגיה של 

חיישנים כמו תקשורת כזו מאפשרת למיקרו בקרים להתחבר אל לשדר נתונים בין רכיבים.  (  אדמה

קיים מסטר    Wire-1בתקשורת   לחות וטמפרטורה,  לג'וקים של קלט פלט מתוכנתים ולממסרים קטנים.

– Master -   אחד שמתחיל ושולט על תקשורת עם עבד– Slave -   .אחד או מספר עבדים 

בייתים (  8ביטים ) 64ייחודי, שלא ניתן לשינוי, של   IDלכל אחד מרכיבי העבד יש מספר זיהוי  

. הבתים מתארים את סוג הרכיב ותפקידו כאשר הביית האחרון  Wire-1המשמש ככתובת הרכיב בפס 

שמירת זמן , מדידות  , רכיבי זיכרוןזיהוי בלבד, כמו   Family Code –מתאר את סוג המשפחה  8מבין ה 

  נתים או ממסרים קטנים וכו' . רכיבי קלט פלט מתוכ ,חיישנים , 

 . Wire 1 –האיור הבא מתאר ארכיטקטורה של חוט אחד 

 

 

 

 .   Wire-1 –: ארכיטקטורה של חוט אחד  1איור 

  IOהמתחבר אל מספר רכיבי עבד. על הדק ה   Host –בחלק השמאלי העליון באיור רואים מיקרו בקר 

וגם ערוץ הקלט במיקרו )מרזב פתוח (  Open Drainכי כל רכיבי העבד הם עם   Pull Upשמים נגד 

  .בקר הוא עם מרזב פתוח

 ץ הקלט במיקרו בקר.  בחלק התחתון השמאלי רואים את ערו

הבתים של ה   8איור רואים מבנה פנימי של רכיב העבד. בצד ימין של רכיב העבד רואים את בצד ימין ב

ID  שלו המתארים את תפקיד הרכיב.  כמו כן רואים אתInterface Control –  בקרת הממשק שלו , את

שלו. בחלק העליון של רכיב  Open Drainלשידור עם ה  FETואת טרנזיסטור ה  RXDקו הקליטה 

בונים  wire-1חלק מהרכיבים של – Parasite Power Supply –ספק הכוח  שלבעבד רואים קבל סינון 

 SLAVE. רכיב ה  !  Wire 1קו של נתון וקו של אדמה בלבד יוצרים תקשורת טורית  בטכנולוגיה זו

  נכתבשלו המפעיל את האלקטרוניקה שברכיב. בדפי הנתונים מ VDDמתח  יוצר מהמתח שעל קו הנתון 

 מטר .   100גדול מ יכול להיות טווח התקשורת ש

 המיקרו בקר 

 וערוץ הקלט שלו 
 רכיבי עבד  מבנה רכיב עבד 
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עצמו. הדיודה מעבירה רק את החלק החיובי והקבל מסנן את המתח  wire-1את מתח הספק שלהם מקו ה 

 .  פנימי DDV ונוצר מתח 

   מתח :טווחים של   4פועלים ב  1רכיבי חוט 

• 1.71V (min) to 1.89V (max) 

• 1.71V (min) to 3.63V (max) 

• 2.97V (min) to 3.63V (max) 

• 2.8V (min) to 5.25V (max) 

   Wire-1מה מיוחד ב  .2

דו  Half Duplex: קו נתון וקו אדמה בתקשורת בלבדקווים  2זוהי תקשורת טורית העובדת עם  •

 עובדים ב "סביבת מגע רגעית" .  Wire-1, רכיבי   SPIאו  I2Cנית. בהשוואה לתקשורת  וכיו

. כאשר המתח חוזר הרכיב   RESETמהפס מכניס את הרכיב למצב  Wire-1ניתוק של רכיב ה  •

 "מתעורר" ומאותת על נוכחותו. 

פריקה אלקטרו   – ESD ) Electro Static Dischargeהיות ויש להגן רק על קו אחד אז הגנת  •

 סטטית ( של הרכיב גבוהה מאוד.

  להוסיף פונקציונאליות לרכיבים שאינם אלקטרוניים הם הדרך החסכונית ביותר   Wire-1רכיבי  •

 כמו נתוני זיהוי, אימות , משלוח, כיול וייצור . 

  wire-1ממשק  .3

שמסתנכרן על האותות של מתבסס על מסטר שמתחיל את התקשורת ועל עבד  Wire-1העיקרון של 

העבד צריכה למדוד ולייצר פולסים עם רוחב פולס  רכיב המסטר ורכיב המסטר. לוגיקת התזמון של 

'  . 1יש עכבה גבוהה  ומערכת המסטר דואגת שהקו יהיה במצב לוגי של  ' – סרק  – IDLEבמצב שונים. 

בזמן המתאים על ידי שימוש   '0כל אחד מהרכיבים צריך להיות מסוגל למשוך את הקו למצב נמוך '

מושהית לזמן נדחית או ( . אם מסיבה כלשהי העברת הנתונים  wired AND)   open drainביציאת  

 כדי שנוכל להמשיך בהמשך את העברת הנתונים.  IDLEמסוים הקו צריך להיות ב 

 מתח הפעלה .4

 5.25וולט עד מקסימום של  2.8עובדים בתחום מתחים של ממינימום של  wire-1רוב רכיבי העבד ב 

מהפס,  אין הדק למקור מתח. הם לוקחים את האנרגיה שלהם  wire-1וולט עם מספר חריגים . להתקני 

שלהם ) מצב הנקרא ספק כוח פרזיטי (  ,   DDV' שבקו הנתונים את ה 1כלומר מקו הנתונים ויוצרים מה '

  שלספק הכוח הפרזיטי מורכב מדיודה , נגד טורי וקבל סינון בעל ערך   בצת בתוכם.או מסוללה המשו

800pf  .או יותר 

                                                                                                                    אנרגיה נוספת .5

נרגיה לתקשורת כמו קריאה וכתיבה לרכיבי עבד עם בדרך כלל ספק הכוח הפרזיטי מספק מספיק א
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SRAM   תוספת אנרגיה נדרשת כאשר כותבים לרכיבי עבד עם .EEPROM   או ברכיבים שיש ממירי

 . IDLEטמפרטורה . האנרגיה הזו מתקבלת בזמנים מסוימים של התקשורת שבה נמצאים במצב 

   Wire-1מהירויות ב    .6

שקוראים לה היום "מהירות סטנדרטית". כדי   16.3kbpsקודמים התקשרו במהירות של   Wire-1התקני 

שפותחו בשנים  Wire-1. רוב רכיבי ה   "OVERDRIVE"להגדיל את המהירות נוסף מצב של 

 . overdriveהאחרונות עובדים במצב  

  Wire-1תזמון  ב  .7

. הסגנון של 1 נמצאים בשתי קטגוריות:  השתנו במשך הזמן. רוב דפי הנתונים Wire-1דפי הנתונים של 

התזמון בסגנון החדש מבדיל בין נקודת  . הסגנון החדש.2דור קודם  שהם הרוב המכריע של דפי הנתונים (  

המבט של המסטר כתוצאה של הביצועים של העבד ולוקח בחשבון את השפעת זמני העלייה והירידה בפס ה  

1-Wire  שלפעמים לא התפרש נכון.   שני סוגי דפי הנתונים משתמשים בשמות מעט שונים עבור אותו

  New Styleחדשה  בו  Legacy –מתארת פרמטרים בשיטה  הישנה  ההטבלה הבא. רטפרמ

 . overdrive -ובמצב החדש  Legacyבמצב : מאפיינים  1טבלה 
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 New Style –תיאור תזמון בשיטה החדשה  .8

8.1        RESET and Presence Detect –  איפוס וגילוי נוכחות 

 כפי שנראה באיור הבא :   RESET / presence detectהתקשורת מתחילה עם מחזור   

 

 מהמסטר .   RX PRESNCEמהמסטר   ופולס  RESET  TX:  פולס   2איור 

 

הנראה בקו אדום בצד  ( Pull Up) מתח ה   VPUPלפני התחלת התקשורת הקו נמצא בגבוה במתח  

 שמאל למעלה.

) מתח סף הנחשב נמוך(   VTLלמתח  סף מתחת    VPUPתחילת הפעולה היא כשהמסטר מוריד את הקו מ 

  480µS . אם הוא   tRSTL. במצב זה נמצאים זמן של   IDLE'  כדי לעבור ממצב  פעיל למצב 0לרמה של '

למהירות   Legacyועוברים למצב  (   new style ) הנקרא גם overdriveאו יותר יוצאים ממצב 

בין   tRSTLהוא יישאר במצב זה. אם  overdriveוהעבד במצב  80µS לא גדול מ   tRSTL. אם  סטנדרטית

80µS    480לµS   והעבד במצבoverdrive  אז העבד מקבלRESET  .אבל קצב התקשורת לא ברור    

הקו נמצא עכשיו . ובכך הוא "משחרר" את הקו שעובר למצב קליטה' 1המסטר מעלה את קו הנתון ל ' 

ותלוי  בנגד ה     "ε"מסומן באות   ' 1' ל '0של הקו מ ' זמן העלייה .  pull upעל ידי נגד ה   VPUPבגבוה  

pull up .ובקבל שברכיב  העבד  

ואז  tPDHהוא מחכה זמן של ) מתח הסף הנחשב גבוה (  VTHמרגע שהעבד מרגיש שהמתח נמצא ב 

 . tPDLמשדר פולס נוכחות על ידי משיכת הקו לנמוך לזמן של  

. חלון הזמן   tMSPכדי לגלות פולס נוכחות המסטר חייב לבדוק את המצב הלוגי של הקו במשך הזמן  

tRSTH הזמנים :  צריך להיות לפחות הסכום של   tPDHMAX    ,tPDLMAX    וtRECMIN   . 

 חדש מוכן לתקשורת.הממשק העבד עם ה  tRSTHמיד בסיום 

 

 חריצי זמן של קריאה/כתיבה  8.2
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( העבד מוכן לתקשורת תוך שימוש בחריצי   reset-qpresence-detectedבסיום האיפוס / גילוי נוכחות ) 

הוא ביט יחיד. חריצי זמן של כתיבה מעבירים נתון מהפס של המסטר לעבד. חריצי זמן זמן .  כל חריץ זמן 

 של קריאה מהעבד אל המסטר. האיור שבהמשך מתאר את ההגדרות של כתיבה וקריאה בחריצי זמן.

העבד מפעיל  VTLנמוך . כאשר המתח יורד מתחת ל חריץ זמן מתחיל כשהמסטר מושך את קו הנתון ל

את מחולל התזמון הפנימי שלו שקובע מתי לדגום את קו הנתון בזמן חריץ זמן כתיבה וכמה זמן הנתון  

 יהיה תקף בחריץ זמן קריאה.

 

 מהמסטר אל העבד  8.3

לפני שזמן    VTH' המתח בקו הנתון צריך לחצות את מתח הסף 1עבור חריץ זמן כתיבה של '

tW1LMAX   .מסתיים 

. אחרי שחצינו   tW0LMINעד לסיום זמן   VTH' המתח בקו הנתון צריך להישאר מתחת ל 0לכתיבת '

האיור הבא.  לפני שהוא מוכן לחריץ זמן   tREC, העבד צריך זמן התאוששות של  VTHאת מתח הסף 

 ' מהמסטר לעבד.0' ומתחתיו כתיבה של '1הבא מתאר כתיבה של '

 
 ' מהמסטר אל העבד.0' וכתיבה של '1: כתיבה של ' 3איור 

 
 

 מהעבד אל המסטר  8.3

   VTL' .המתח בקו הנתון צריך להישאר מתחת ל 1מתחיל כמו חריץ זמן של כתיבת 'חריץ זמן של קריאה 

' הוא ימשוך את קו הנתון  0כשהעבד כותב '  tRLבמשך חלון ה )זמן קריאת נמוך( מסתיים .  tRLעד זמן 

 ' מסתיימת והמתח מתחיל לעלות בחזרה. 0לנמוך. מחולל התזמון הפנימי שלו קובע מתי המשיכה ל '
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. הסכום    tRLהעבד לא מחזיק את הקו בנמוך והמתח מתחיל לעלות מיד כשנגמר  ' 1כאשר העבד כותב '

  tMSRMAXעד    tMSRMINני מגדירים את חלון הזמן   מצד אחד והמחולל הפנימי מצד ש   tRL + δשל   

 .   tSLOTאחרי הקריאה המסטר צריך לחכות עד לסיום    שבו המסטר חייב לבצע קריאה מקו הנתון.

 האיור הבא מתאר חריץ זמן של קריאה של המסטר. 

 

 : חריץ זמן של קריאת נתון  4איור  

 

   Legacy styleאור תזמון ית  .9
 

 וגילוי נוכחות RESETפולס  9.1

מוגדר   RESETהתחלה שמפסיק כל סנכרון של חריץ זמן. פולס ה איפוס/נותן מצב  RESETפולס 

   .  tRSTHשאחריו יש מצב גבוה   tRSTLכפולס בודד בנמוך למשך זמן של 

 

 .  Legacy styleב  RESET: פולס  5איור 

 

. לא  tPDLויוצר פולס נוכחות למשך זמן של    tPDHרכיב העבד ממתין זמן   RESETאחרי פולס ה 

 .  tRSTH מותרת כל תקשורת על קו הנתון בזמן 

 

                                                                                                 חריצי זמן קריאה/כתיבה 9.2

האיור הבא '  בחריצי זמן. 0' וכתיבת '1על ידי שילוב של כתיבת '  Wire-1פקודות ונתונים נשלחים על קו 
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כדי לקרא נתון המסטר צריך ליצור חריצי זמן קריאה כדי להגדיר   ' בחריצי הזמן.0' ו '1מתאר כתיבה של '

 את מצב ההתחלה של כל ביט. 

 

 ' בחריצי זמן . 0'  ו '1: כתיבה של ' 6איור 

 

 כתיבה מהמסטר אל העבד.  9.3

tLOW0 ' 1הוא הזמן שבו הדופק נמוך כדי לכתוב   . ' 

 .   tLOW0' הזמן הוא 0כדי לכתוב '

זמן הלהתכונן לביט הבא . זמן התאוששות הוא  tRECבסיום כל חריץ זמן , העבד צריך זמן התאוששות  

 ויש להוסיף אותו לזמן הפעיל כדי להשיג את הזמן להעברת ביט.  הלא פעיל של חריץ הזמן

 

 קריאה מהעבד אל האדון  9.4

'  מנקודת ראות של המסטר. ההתחלה היא במעבר  1קריאת חריץ זמן הוא כמו חריץ זמן של כתיבת  '

' העבד משאיר את הפולס 1מגבוה לנמוך שבו העבד שולח ביט יחיד מתוכן הכתובת שלו. אם הביט הוא '

המסטר יכול . בנסגרת זמן זה   tRDV' העבד מושך את הקו לנמוך לזמן של  0ללא שינוי . אם הביט הוא '

שאחריו העבד משחרר את הקו כך שהמתח בקו יכול   tRELEASEלקרוא את הנתון . בהמשך יש מרווח זמן  

 .  VPULLUPלחזור ל   

 האיור הבא מתאר את הקריאה :
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 : קריאת ביט מהעבד על ידי האדון 7איור 

 

 . שילוב שתי השיטות   10

עם השיטה החדשה והישנה יכולים לעבוד יחד על אותו פס . היות והפרמטרים המתארים   Wire-1רכיבי 

תזמון של השיטה הישנה והחדשה שונים במקצת , זה לא ברור מאליו כיצד לקבוע את התזמון הנכון של  

 .השיטות ברשת אחת 2ת שילוב המסטר.  בטבלה הבאה נמצאות המלצות כיצד להצליח במשימ

 

 

 קביעת הפרמטרים של התזמון ברשת משולבת :  2טבלה 

 

רוב דפי הנתונים היום הם בשיטה   , ניתן להשתמש בטבלה זו כשבאים לחשב פרמטרים בשתי השיטות

 החדשה . 

הטבלה   . USBאו פורט   C2I, פס   UARTניתן לעבוד עם מסטר כאשר המסטר יכול להיות   

 שימושית גם כשעובדים עם מסטרים כאלה.  

 



www.arikporat.com 

 

9 
 

 .  תוכנה   11

פונקציות בסיסיות בשפת   4. נרשום כאן  Wire-1מיקרו בקר יכול ליצור בקלות אותות תזמון של   11.1

C  של מסטר. הפונקציות טובות עבור מהירות בסיסית– Legacy  ועבור מהירותoverdrive    לשם כך ,

 צריך מספר דרישות מערכת לפעולה תקינה עבור הדוגמאות :

 weakוצריך נגד עם   open drainקו התקשורת חייב להיות דו כיווני . היציאה שלו חייבת להיות  .1

pull up  .  

 µSec 0.25ת ו    עבור מהירות סטנדרטי  µSec 1המערכת תהיה מסוגלת ליצור השהייה של  .2

 . overdriveעבור מהירות 

 פעולת התקשורת לא תופרע בזמן שהיא פועלת. .3

 

' . ד.  0' .  ג. כתיבה של ביט '1. ב. כתיבה של ביט '  RESETהן : א.  הבסיסיות שנכתוב  הפונקציות 4

לאחר מכן נשבץ את הפונקציות הבסיסיות בתוך פונקציה המבצעת כתיבה/קריאה של  קריאה של  ביט . 

BYTE  פעמים.  8על ידי לולאה של 

הזמן לביצוע תקשורת של ביט אחד נקראת חריץ זמן. פעולה על בתים יכולה להתבצע ממספר קריאות 

 לפונקציה הפועלת על ביט. 

עבור מצבי הקו הנפוצים.  הזמנים המומלצים  הטבלה הבאה וצורת הגל שאחריה מתארות סיכום של

צורות הגל שאחריה מתארת את צורת הגל באופן גרפי. ניתן להשתמש בערכים אחרים עבור רכיבים  

 מיוחדים . 

 

  Wire-1: פעולות ב  3טבלה 

 

מתוארת הפעולה ובעמודה הימנית  בעמודה השמאלית של הטבלה רואים את הפעולה. בעמודה המרכזית 

 עבור הזמנים השונים.  Jועד  Aיש לשים לב לערכים  מ  התואר איך ליישם את הפעולה.

  Wire-1פעולות ב טבלה :  
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 האיור הבא מתאר סיכום הפעולות שהסברנו בסעיפים הקודמים. 

 

 

 .  Wire-1צורות הגלים של הפעולות הבסיסיות  ב  4: סיכום  8איור 

 

 .   Jועד  Aבטבלה הבאה רשומים הזמני של הערכים מ 

 

 .  overdriveועבור מהירות  Standardהנקראת כאן  Legacy: זמנים עבור מהירות   4טבלה 
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 נלקחו מדפי הנתונים , חושבו ונרשמו בטבלה. הערכים הרשומים בטבלה 

 כאשר האותיות מופיעות באיור הקודם. Jעד  Aבעמודה השמאלית רשום הפרמטר באותיות מ 

 LEGACY –)מהירות סטנדרטית  Wire-1המהירויות בתקשורת  2תארת את  מהעמודה המרכזית 

 ( .  overdriveומהירות גבוהה 

 העמודה הימנית מראה את הערכים המומלצים במיקרו שניות. 

 

 קודדוגמאות של   11.2

) לקריאת נתון מקלט(   inp) לכתיבת נתון לפלט (  ו   outpהפונקציות   2דוגמאות הקוד מסתמכות על 

הפונקציות יכולות להתחלף עם פונקציות  2בספריה הסטנדרטית.     conio.hהמוצהרות בקובץ הכותר  

 בארדואינו.  digitalReadו    digitalWriteמתאימות בפלטפורמות אחרות כמו 

הוא  port כאשר     ;outp                  :outp(unsigned port , int databyte)השימוש בפונקציה 

 זה הנתון ששולחים אל פורט הפלט  .  databyteהכתובת של פורט הפלט ו 

   נתון מטיפוסמחזירה הפונקציה  .      ;inp     : int  inp (unsigned port)השימוש בפונקציה 

int ו היא הכתובת שלש המתקבל מקלט הנתון  שהואport  . 

. אם   Wire-1( הוא הביט שמתחבר אל קו הנתון של LSB) ה  0בשתי הפונקציות נניח שביט מספר 

או ירד   pull up' על ידי נגד ה 1' אז הקו יעלה ל '1' הקו יהיה בנמוך.  אם נשים בביט '0נשים בביט הזה '

 ' על ידי רכיב העבד. 0ל '

שבתוכניות שבהמשך היא פונקציה המקבלת ערך ומבצעת השהייה של הערך שנשלח  tickDelayיה  הפונקצ

 . µSec 10=1/4*40מבצעת השהייה של      ;tickDelay(40)לדוגמה    אליה כפול רבע מיקרו שנייה.

    . overdriveקובעת את הערכים הנחוצים עבור מהירות סטנדרטית ועבור מהירות   SetSpeedהפונקציה 

 .  One Wireהן קיצור של  שתופיע בהמשך בהתחלת כל פונקציה  OWהאותיות 

 

  . SetSpeedהפונקציה    11.3

מבצעת  tickDelayהמבצעת את ההשהיה   כי הפונקציה  4מוכפלים ב    Jעד   Aערכים המועברים ל ה

 השהיה של הערך שקיבלה כפול רבע מיקרו שנייה. 

void SetSpeed(int standard) 

{ 

if (standard)    // Legacy   מהירות סטנדרטית 

 { 

  A = 6 * 4; 

  B = 64 * 4; 

  C = 60 * 4; 

  D = 10 * 4; 

  E = 9 * 4; 

  F = 55 * 4; 

  G = 0; 

  H = 480 * 4; 

  I = 70 * 4; 
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  J = 410 * 4; 

 } 

 else   // overdrive  מהירות 

 { 

  A = 1.5 * 4; 

  B = 7.5 * 4; 

  C = 7.5 * 4; 

  D = 2.5 * 4; 

  E = 0.75 * 4; 

  F = 7 * 4; 

  G = 2.5 * 4; 

  H = 70 * 4; 

  I = 8.5 * 4; 

  J = 40 * 4; 

 } 

} 

 . RESET    OWResetפונקציה המבצעת   11.4

 ' אם לא גילתה נוכחות של עבד. 0או '   ' אם גילתה נוכחות של עבד על הקו1הפונקציה מחזירה '

 :  RESETניעזר באיור של זמנים בפעולת  

 

 

 

int OWReset(void)  

{ 

 int result; 

 tickDelay(G); 

 outp(PORTADDRESS,0x00); // D0  בעזרת ביט   0הורדת הקו ל  

 tickDelay(H); 

 outp(PORTADDRESS,0x01); //   שחרור הקו 

 tickDelay(I); 

 result = inp(PORTADDRESS) ^ 0x01;  

// F= a xor 1 = a ' 1עם . '  XOR   דוגמים את הקו ועושים פעולת 

' 0' . אחרת מוחזר '1נוכחות מוחזר ' ' ומציין0אם רכיב עבד מוריד את הקו ל ' //  

 tickDelay(J); // סיום זמן ההתאוששות 

 return result; // ' אם אין עבד. 0החזרת 'או  ('0העבד שם ') אם יש נוכחות 1החזרת '  

} 
 

 .   OWWriteBit   על הקו'  0או '' 1' ביט  שידור שלפונקציה ל 11.5
 

 איננה מחזירה ערך.הפונקציה  . (  0או  1)מקבלת הפונקציה מקבלת ביט לשידור  

 ' לקו :0' ו '1נוסיף את האיור של תזמון כתיבה של '
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void OWWriteBit(int bit) 

{ 

if (bit)  // ' 1האם יש לשדר ?   '  

 { 

    outp(PORTADDRESS,0x00); // ' 0הורדת הקו ל '  

   tickDelay(A);  

   outp(PORTADDRESS,0x01); // ' 1שחרור הקו שעולה ל  '  

   tickDelay(B); // מיקרו שניות של התאוששות. 10ום חריץ הזמן ועוד יס  

 } 

else    //  0כותבים   

 { 

   outp(PORTADDRESS,0x00); // ' 0הורדת הקו ל '  

   tickDelay(C); 

   outp(PORTADDRESS,0x01); // ' 1שחרור הקו שיעלה ל '  

   tickDelay(D); 

 } 

} 

 .  OWReadBit  על ידי המסטר קריאה של ביט שהעבד שם על הקופונקציה ל  11.6

 על ידי המסטר :   ביט שהעבד שם על הקוהבאיור הבא נראה שוב את הזמנים של קריאת 

 

 

int OWReadBit(void) 

{ 

int result; 

outp(PORTADDRESS,0x00); // של הנתון  D0 ' בעזרת 0הורדת הקו ל '  

tickDelay(A); 

outp(PORTADDRESS,0x01); //   שחרור הקו 

tickDelay(E); 

result = inp(PORTADDRESS) & 0x01; //  דגימה של קו הנתון ואיפוס שאר הביטים 

tickDelay(F); //   + שות.מיקרו של זמן ההתאוש 10השלמת חריץ הזמן  

return result; 

} 

 .  WriteByte  על ידי המסטר BYTEכתיבה של  פונקציה ל  11.7
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  הנמוך לקו הנתון ביט אחרי ביט . Byteומוציאה את ה   dataבתים ( בשם  2הפונקציה מקבלת ערך מטיפוס שלם ) 

 .    MSBאל ה  LSBהביטים יוצאים מה 

 

void WriteByte(int data) 

{ 

  int loop; 

פעמים   8ביצוע לולאה של  //    

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

   { 

     OWWriteBit(data & 0x01);  //  קריאה לפונקציה המוציאה ביט ושולחים לה את הביט שהפונקציה תוציא 

 הזזת הנתון ימינה כדי להוציא את הביט הבא  //     

     data >>= 1;   // data = data >> 1; 

   } 
} 

 

 . OWReadByte  על ידי המסטר BYTEה של קריא  11.8

 

פעמים .   8עיקרון הפעולה : עושים לולאה של  שקראה. BYTEלא מקבלת ערך ומחזירה את ה הפונקציה 

הזזות הביט הראשון   8של התוצאה ומזיזים ימינה. אחרי  MSBבכל פעם קוראים ביט ושמים אותו בביט ה 

 .  LSBשנקרא נמצא במיקום ה 

int OWReadByte(void) 

{ 

  int loop, result=0; 

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

   { 

י להכין מקום לביט הבא כד //       הזזה ימינה של התוצאה 

     result >>= 1;     //  result = result >>1 ; 

  קריאה לפונקציה הקוראת ביט והשמת הביט ב  MSB והזזה שלו ימינה //    

    if (OWReadBit())  //  ' 1האם הביט  '  

        result |= 0x80;  // MSB  בביט ה 1כדי לקבל ' הקסה 80עם '  or   פעולת 

   } 

  return result; 

} 
 

 . OWTouchByteוהחזרת תוצאה נדגמת      BYTEכתיבת   11.9

 

וכותבת אותו על הקו   dataמקבלת נתון בשם משדרת וקולטת בו זמנית ביית. הפונקציה הפונקציה 

 . שהוא הערך שרכיב העבד שם על הקו resultומחזירה ערך בשם 

int OWTouchByte(int data) 

{ 

  int loop, result=0; 

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

   { 

 הזזה ימינה של התוצאה כדי להכין מקום לביט הבא  //     

     result >>= 1; 

'  0' אז קרא ביט. אחרת שלח '1אם שולחים לקו '  //       
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    if (data & 0x01)    //  1שולחים 'האם? '   

     { 

       if (OWReadBit())  //  במיקום המתאים  result  ' קוראים את מצב הקו ושמים את הביט ב  1אם שולחים '  

       result |= 0x80; 

     } 

   else  //   ' 0שולחים  '  

        OWWriteBit(0);   //  ' 0כותבים  '  

להכין שידור של הביט הבא הזזת הנתון ימינה כדי  //        

 data >>= 1; 

  } 

 return result; 

} 
 

 . OWBlockוהחזרת תוצאה נדגמת באותו החוצץ     BYTESכתיבת בלוק של    11.10

 

 ולא מחזירה ערך. הבלוק  גודלואת  )של הבלוק(  הפונקציה מקבלת מצביע לכתובת של הביית הראשון של החוצץ

void OWBlock(unsigned char *data, int data_len) 

{ 

  int loop; 

  for (loop = 0; loop < data_len; loop++)  // לולאה המתבצעת כמות פעמים של גודל הבלוק 

   { 

 שולחים לפונקציה הכותבת ביית ומחזירה תוצאה נדגמת. התוצאה נכתבת במיקום של הביית הנשלח   //     

     data[loop] = OWTouchByte(data[loop]);  

   } 

} 

 

  . overdrive    OWOverdriveSkipפונקציה המעבירה את כל הרכיבים למצב   11.11

 

' אם לפחות אחד הרכיבים  1. היא מחזירה '  overdriveהפונקציה מעבירה את כל הרכיבים למצב מהירות 

  . overdriveשבקו עובד במהירות 

 

int OWOverdriveSkip(unsigned char *data, int data_len) 

{ 

// LEGACY    קביעת המהירות לסטנדרטית 

SetSpeed(1); 

 איפוס כל הרכיבים   //

if (OWTouchReset())   //   איפוס הקו ובדיקה האם הקו בגבוה שמראה שאף אחד לא מחובר על הקו 

return 0; // ' אם אף רכיב לא מחובר   0מוחזר '  

// overdrive  פקודת דילוג ל 

OWWriteByte(0x3C); 

// overdrive   טעינת פרמטרים של מהירות 

SetSpeed(0); 

 ביצוע איפוס ב   overdrive  ובדיקה האם יש נוכחות רכיב בקו ? //

return OWTouchReset(); 

} 
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