ماژول شبكه CatEye
مبتني بر چيپ شبكه W5100

يمذيّ:
 CatEyeيك ياژٔل شثكّ پشعشػت يثتُي تش آي عي شثكّ  W5100يي تاشذ .ايٍ چيپ تش خالف آي
عي ْاي يتذأل شثكّ چٌٕ  Enc28j60كّ فمط اليّ فيضيكي ( )MAC & PHYسا پيادِ عاصي يي كُُذ؛
شايم ْ stackاي  TCP/IPتصٕست عخت افضاسي َيض يي تاشذ ٔ.ايٍ تاػث يي شٕد تا كاستش تذٌٔ َياص
تّ داَغتٍ ْيچ گَّٕ داَشي دس ساتطّ تا پشٔتكم ْاي ايُتشَتي ؛ تّ ساحتي تتٕاَذ تا ايٍ ياژٔل استثاط
تشلشاس ًَايذ.
اص يضيت ْاي ديگش ٔجٕد  Stackعخت افضاسي ايُغت كّ ديگش َياصي َيغت جٓت استثاط دْي
ييكشٔكُتشنش تا شثكّ ؛ اص يك ييكشٔكُتشنش َغثتا پشلذست تا حافظّ  Flashتاال اعتفادِ شٕد ٔ حتي تا
عادِ تشيٍ ييكشٔكُتشنشْاي يٕجٕد َيض يي تٕاٌ اص لاتهيت ْا ٔ ايكاَات ايٍ ياژٔل تٓشِ جغت.

يشخصات عخت افضاسي ياژٔل شثكّ :CatEye










پشتيثاَي كايم اص پشٔتكم ْاي يؼشٔف ٔ پش كاستشد شثكّ ًْچٌٕ  TCP؛  UDP؛ IPV4
؛ PPPoE؛  ICMP؛ ARP ٔ IGMPتصٕست عخت افضاسي
عاصگاسي كايم تا اعتاَذاسدْاي ٔ IEEE 802.3u 100Base-Txٔ IEEE 802.3 10Base-T
دس َتيجّ پشتيثاَي اص عشػت ْاي 100Mb/s ٔ 10Mb/s
پشتيثاَي اص Full Duplex ٔ Half Duplex
پشتيثاَي اص ( Auto-negotiationتشخيص عشػت  10Mbيا  100Mbتّ طٕس اتٕياتيك)
پشتيثاَي اص ( Auto MDI/MDIXتشخيص اتٕياتيك َٕع كاتم شثكّ يتصم شذِ تّ ياژٔل ٔ دس
َتيجّ كاسكشد صحيح تا كاتم  straightيا )cross
عاصگاسي كايم ْI/Oاي ياژٔل تا عطح ٔنتاژ  5V ٔ 3.3V؛ تذٌٔ َياص تّ اعتفادِ اص Level
Converter
پشتيثاَي اص ايُتشفيظ پشعشػت  SPIجٓت اتصال تّ يذاسات ييكشٔكُتشنشي
يجٓض تّ تافش داخهي  16كيهٕتايتي جٓت اسعال يا دسيافت اطالػات
تشد دٔاليّ  Polygonشذِ تا طشاحي اصٕني جٓت اطًيُاٌ اص كاسكشد صحيح ياژٔل دس يحيط
ْاي پشَٕيض صُؼتي

يضايای ياژٔل  CatEyeپاسديك عيغتى َغثت تّ ياژٔل  Wiz812ششكت :Wiznet





ليًت كًتش َغثت تّ ًََّٕ خاسجي
حزف كهيّ پايّ ْاي اضافي كّ َياصي تّ آَٓا َيغت ٔ فمط يٕجة عشدسگًي كاستش ٔ پيچيذِ تش
شذٌ طشاحي تشد َٓايي تٕعط ٔي يي گشدد
اعتفادِ اص ساتط پشعشػت  SPIجٓت استثاط دْي ياژٔل تّ إَاع ييكشٔكُتشنشْا.
طشاحي ٔيژِ جٓت اتصال ساحت ٔ عشيغ ياژٔل تّ تشدتٕسد جٓت تغت ٔ ساِ اَذاصي أنيّ

الصو تّ ركش اعت كّ ياژٔل  CatEyeػالِٔ تش داسا تٕدٌ يضاياي فٕق ؛ كايال اصٕني ٔ تش طثك
ْ Recommendationاي عاصَذِ چيپ طشاحي ٔ عاختّ شذِ ٔ اص نحاظ كاسائي ْيچ گَّٕ تفأتي تا
ًََّٕ خاسجي َذاسد.
ًََّٕ ْايي اص يٕاسد كاستشد ياژٔل شثكّ :CatEye









يثذل عشيال تّ اتشَت ٔ  USBتّ اتشَت
عُغٕسْاي تحت شثكّ
عيغتى ْاي حفاظتي ٔ ايُيتي يُاصل ٔ كاسخاَجات
اتٕياعيٌٕ يُاصل ٔ كاسخاَجات
يَٕيتٕسيُگ تجٓيضات پضشكي ٔ آصيايشگاْي
كُتشل عيغتى ْا ٔ تجٓيضات تشلي ٔ انكتشَٔيكي اص طشيك ايُتشَت
شثكّ كشدٌ يجًٕػّ اي اص ييكشٔكُتشنشْايي كّ تا فاصهّ صياد اص ْى لشاس داسَذ؛ تذٌٔ َياص تّ
عيى كشي اضافّ
ٔب عشٔسْاي ايُتشَتي

ػًهكشد پايّ ْاي خشٔجي ياژٔل:

شماره پايه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ناو پايه
GND
)3V3(VCC
MISO
MOSI
SCS
SCLK
SEN
INT
NC
RST

عمهكزد
گزاند تغذيه
مثبت تغذيه( 3.3ونت)
پايه  MISOرابط SPI
پايه  MOSIرابط SPI
پايه Chip select
پايه  Clockرابط SPI
فعال ساس رابط  SPI٭
وقفه()Active Low
به جايي متصم نشود()Not connected
ريست()Active Low

٭ تٕعط يمأيت  Pullup 4K7تّ يثثت تغزيّ يتصم گشدد.

ػًهكشد چشاؽ ْاي  LEDسٔي كاَكتٕس :Magjack
نام
 LEDسبز
 LEDنارنجي

عملكرد
ًْيشّ سٔشٍ اعت ٔ دس ُْگاو اسعال يا دسيافت
اطالػات تّ حانت چشًك صٌ دس يي آيذ
دس نيُك استثاطي  100Mbتّ طٕس دائى سٔشٍ اعت

اتصال ياژٔل  CatEyeتّ ييكشٔكُتشنش:
جٓت اتصال ياژٔل تّ ييكشٔكُتشنش تُٓا تّ چٓاس پايّ  SCLK؛  SCS؛ َ MOSI ٔ MISOياص اعت ٔ
تشاي فؼال عاصي تاط َ SPIيض الصيغت تا پايّ ) SEN(SPI Enableتٕعط يمأيت Pullup 4K7
شٕد.الصو تّ ركش اعت كّ ياژٔل لادس اعت تا ْش دٔعطح ٔنتاژ ٔ 5نت ٔ ٔ 3V3نت تّ خٕتي كاس كُذ ٔ
دس َتيجّ دس صٕستي كّ ييكشٔكُتشنش اص ٔنتاژ تغزيّ ٔ 5نتي اعتفادِ يي كُذ؛ َياصي تّ اعتفادِ اص Level
َ Converterخٕاْذ تٕد.
طشيمّ استثاط ياژٔل تّ ييكشٔكُتشنش دس شكم صيش يشاْذِ يي شٕد:

استثاط ييكشٔكُتشنش تا ياژٔل اص طشيك َٕشتٍ ٔ خٕاَذٌ اص سجيغتشْاي داخهي چيپ اَجاو يي شٕد .تّ
دنيم پيادِ عاصي  TCP/IPتصٕست عخت افضاسي دس دسٌٔ چيپ؛ كاس كشدٌ تا ياژٔل تغياس عادِ ٔ
ساحت يي تاشذ.تّ ػُٕاٌ يثال جٓت ػًهكشد صحيح  PING ٔ ARPتُٓا كاسي كّ الصو اعت تٕعط
كاستش اَجاو شٕد؛ اػًال تُظيًات  IP؛  Subnet mask؛  MAC address ٔ Default gatewayيي
تاشذ.

ًْشاِ ياژٔل اسائّ يي شٕد:
شًاتيك ٔ ًََّٕ كذْايي عادِ تّ صتاٌ  BASICٔ Cجٓت ساِ اَذاصي أنيّ ياژٔل.

عٕاالت يتذأل:
عٕال :تفأت چيپ  W5100كّ ياژٔل شًا تش اعاط آٌ عاختّ شذِ تا ديگش چيپ ْاي شثكّ يثم
 DM9161يا  ENC28j60دس چيغت؟

پاعخ:
اغهة چيپ ْاي شثكّ اص جًهّ ًََّٕ ْاي تاال فمط اليّ فيضيكي سا پيادِ عاصي يي كُُذ ٔ فالذ ْش گَّٕ
 Stackعخت افضاسي جٓت كاس تا پشٔتكم ْاي يتذأل شثكّ ْغتُذ.دس َتيجّ كاستش ايٍ چيپ ْا الصو
اعت تا اص اطالػات َغثتا كايهي دستاسِ پشٔتكم ْا يتذأل شثكّ تشخٕسداس تاشذ.ايا دس  W5100پشٔتكم
ْاي يتذأل شثكّ تّ صٕست عخت افضاسي دسٌٔ چيپ پيادِ عاصي شذِ اَذ ٔ دس َتيجّ كاستش يي تٕاَذ
تا كًتشيٍ داَش يًكٍ دستاسِ شثكّ ٔ پشٔتكم ْاي آٌ ؛ اص لاتهيت ْاي يُحصشتفشد چيپ اعتفادِ ًَايذ.

عٕال :آيا جٓت اتصال ياژٔل تّ كايپيٕتش تايذ اص كاتم كشاط اعتفادِ شٕد؟ دس ُْگاو اتصال تّ HUB
چطٕس؟

پاعخ:
ياژٔل  CatEyeتّ طٕس اتٕياتيك َٕع كاتم يتصم شذِ سا تشخيص خٕاْذ داد.تُاتشايٍ دس اتصال تّ
كايپيٕتش يا  HUBتفأتي َذاسد اص چّ َٕع كاتهي اعتفادِ شٕد.
عٕال:آيا اتصال ياژٔل تّ ْ HUBاي لذيًي  10Mb/sايكاٌ پزيش اعت؟

پاعخ:
تهّ لطؼا.لاتهيت  Auto negotiationيٕجة يي شٕد تا  HUBيزكٕس تّ طٕس اتٕياتيك تشخيص دادِ
شذِ ٔ عشػت نيُك استثاطي سٔي  10Mb/sتُظيى گشدد.
عٕال:پايذاسي ياژٔل دس تشاتش َٕيض دس چّ حذ اعت؟

پاعخ:
دس طشاحي ياژٔل عؼي شذِ تًايي يٕاسد پيش َٓادي تٕعط عاصَذِ چيپ ) (Wiznetيٕسد تٕجّ لشاس
گشفتّ ٔ سػايت شٕد.تّ ًْيٍ دنيم تا اطًيُاٌ يي تٕاٌ گفت ياژٔل يٕجٕد اص ايًُي تااليي َغثت تّ َٕيض
ٔ اغتشاشات يحيطي تشخٕسداس اعت.
عٕال :دس شًاتيكي كّ دس ُْگاو خشيذ ياژٔل دس اختياسو لشاس داديذ؛ پايّ  Resetياژٔل تّ
ييكشٔكُتشنش اتصال داسد دس حاني كّ يؼًٕال پايّ  Resetتٕعط يمأيت  Pullupيتصم يي شٕد؛ دنيم
ايٍ كاس چيغت؟
پاعخ:اص آَجايي كّ چيپ  W5100فالذ ) PWR(Power on resetداخهي اعت تُاتشايٍ تٓتش اعت تشاي
جهٕگيشي اص ػًهكشد َاپايذاس ياژٔل؛ ايٍ پايّ تٕعط ييكشٔكُتشنش كُتشل شٕد.
عٕال :آيا طشاحي ٔ عاخت ايٍ ياژٔل سا خٕدتاٌ اَجاو دادِ ايذ يا عاخت چيٍ اعت؟
پاعخ :طشاحي ٔ عاخت ياژٔل تًايا تٕعط خٕد يا اَجاو شذِ ٔ تّ ْيچ ٔجّ عاخت چيٍ ًَي تاشذ.

يشخصات انكتشيكي:

