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Właściwości

10/100BaseT Ethernet

2 Sterowanie dwufunkcyjnymi diodami led

Grubość: 6.5mm

Port szeregowy, 8 linii I/O 

Współpraca ze standardowym gniazdem RJ45

Wysokość i szerokość gniazda RJ45

Informacje

EM500 to samodzielny miniaturowy moduł Ethernet programowalny w języku TIBBO BASIC
zaprojektowany do użytku ze standardowym gniazdem RJ45 - razem zajmują tylko 28,5x18,5mm. 

Podzespoły modułu EM500 zostały tak dobrane, aby sprostać wymaganiom maniaturowych urządzeń sieciowych. 
W skład tych podzespołów wchodzą: 100Base/T Ethernet, port szeregowy oraz 8 linii I/O.

Kompaktowe wymiary, oszczędność miejsca, niskie zużycie energii oraz innowacyjne linie sterujące 
dwufunkcyjnych diód LED sprawiają, że moduł doskonale nadaje się do miniaturowych,
niskobudżetowych urządzeń.

W najbliższej przyszłości EM500 będzie wspierać także Wi-Fi (dzięki modułowi GA1000), 
jak również zewnętrzny wyświetlacz LCD, klawiaturę oraz dysk flash (za pomocą SPI i flash IC)

EM500 można zamówić samodzielnie lub w połączeniu z standardowym gniazdem RJ45 i / lub wszystkimi  
elementami niezbędnymi do zapewnienia niezbędnej funkcjonalności.

Specyfikacja

▪ Zbudowany na drugiej generacji ASIC (T2000).
▪ 10/100BaseT, auto-MDIX Ethernet port (no 

magnetics)
▪ Port szeregowy (CMOS):

▪ Szybkość transmisji do 460800bps;
▪ Tryby parzystości : none/even/odd/mark/space ;
▪ 7/8 bitowe tryby znakowe;
▪ Tryb Full-duplex z możliwością kontroli przepływu
▪ Tryb Half-duplex z kontrolą kierunku
▪ Kodowanie i dekodowanie protokołu Wiegand 

oraz strumieni danych z zegara

▪ 512 kb pamięci flash dla aplikacji i firmware
▪ 200 bajtów pamięci EEPROM
▪ 8 linii I/O ogólnego użycia (włączając 2 linie 

przerwań).
▪ Linie sterujące dla dwufunkcyjnych zewnętrznych 

diód LED.
▪ Dodatkowa linia sterująca dla dedykowanej diody LED

połaczenia z Ethernetem.
▪ Wymagane zewnętrzne źródło resetu.
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Specifikacja (ciąg dalszy)

▪ Zasilanie: 260mA @ 3.3V (100BaseT mode).
▪ Konstrukcja „pionowego plastra”; wymiary: 18.5x16.0x6.5mm.
▪ Oprogramowanie firmware może być aktualizowane za pomocą portu szeregowego bądź sieci 

(włączając „cold update” firmware poprzez sieci).
▪

▪ Interfejs Wi-Fi - opcja  (wymagać będzie dodatkowego modułu GA1000).
▪ Dysk Flash (będzie wymagał zewnętrznej pamięci flash IC SPI) 
▪ Obsługa zewnętrznego wyświetlacza LCD i klawiatury.

Programowanie

Obiekty platformy
▪ Sock — komunikacja z socketem  

(do 16 sesji UDP, TCP i HTTP).
▪ Net — sterowanie portem Ethernet
▪ Ser — do 4 portów szeregowych (tryby UART,  

Wiegand, a także zegar/dane).
▪ Io — obsługa linii I/O, portów oraz przerwań.

▪ Stor — zapewnia dostęp do pamięci EEPROM
▪ Romfile — ułatwia dostęp do plików źrodłowych

(dane utrwalone).
▪ Pat — wyświetla wzory na pięciu parach diód LED 
▪ Button — monitoruje linie MD (przycisk setup).
▪ Sys — odpowiada za ogólną funkcjonalność urządzenia.

Grupy funkcyjne
Funkcje String (razem 21!), funkcje konwersji czasu/daty, kalkulacje wartości z algorytmów (md5 i sha1).

Typy zmiennych
Byte, char, integer (word), short, dword, long, real, string, dodatkowo zdefiniowane przez użytkownika tablice i struktury

Tibbo Integrated Development Environment (TIDE)

Wszystkie programowalne w języku BASIC urządzenia marki Tibbo dostarczane są wraz z darmowym
oprogramowaniem TIDE.

Komfortowe kodowanie
Nowoczesny edytor kodu umożliwia podświetlenie składni, pomoc konktekstową, 
podpowiedzi i automatyczne kompletowanie

Proste debugowanie
Ustawianie breakpointów, obserwacja zmiennych, inspekcja stosu, debugowanie krok po kroku.
Wbudowany w Tibbo debugger zapewnia wszystkie niezbędne narzędzie do szybkiego i prostego debugowania. 

Debugger w Tibbo nie wymaga podłączenia typu JTAG lub ICE, ponieważ są zaimplementowane wewnątrz modułu. 
Wystarczy jedynie podpiąć produkt Tibbo do sieci Ethernet i jest już gotowy!

Po więcej informacji odnośnie TIDE zapraszamy na : http://basic.tibbo.com/product/tide.html
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