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P O D Z E S P O Ł Y

Historia rozwoju Ziloga nie jest pozbawiona
szeregu krytycznych zakrÍtÛw, ale umiejÍtne
wychodzenie firmy z†k³opotÛw zaowocowa³o
powstaniem nowoczesnego producenta szeregu
podzespo³Ûw, ktÛre staj¹ lub juø sta³y siÍ nie-

System komunikacyjny
Drug¹ grup¹ uk³adÛw u³atwiaj¹cych realiza-

cjÍ wizji ìextreme connectivityî s¹ procesory
sygna³owe serii Cartezian (fot. 1). Wszystkie
procesory z†tej rodziny operuj¹ s³owem o†sze-
rokoúci 32 bitÛw, a†ich wydajnoúÊ wynosi ok.
133MIPS. G³Ûwnym obszarem aplikacji dla tych
uk³adÛw s¹ systemy komunikacji g³osowej i†cyf-
rowej w†lokalnych sieciach telekomunikacyj-
nych.
W†strukturach procesorÛw Cartezian s¹ in-

tegrowane peryferia charakterystyczne dla wy-
branych aplikacji (np. modu³y CODEC, gene-
ratory PWM, PLL, itp.). Jako pierwsze na rynku
pojawi¹ siÍ (oprÛcz uniwersalnego procesora
DSP) specjalizowane uk³ady do systemÛw te-
lekomunikacyjnych: Cartezian Router oraz Car-
tezian Switch.

Pewien jestem, øe wiÍkszoúÊ
CzytelnikÛw EP na pytanie
ìz czym Ci siÍ kojarzy
firma Zilogî odpowie
bez wahania, øe: ìjest to
producent procesora Z80î.
Obecnie jest to tylko niewielki fragment prawdy
o†firmie, ktÛra w†wielu dziedzinach elektroniki
ponownie wychodzi na pozycjÍ lidera. W†artykule przedstawiamy
nowoúci z†oferty Ziloga.

zbÍdne w†wielu wspÛ³czesnych aplikacjach.
Wszystko to dzieje siÍ pod has³em ìextreme
connectivityî, co jest dowodem na to, øe Zilog
docenia trendy rozwojowe w†telekomunikacji,
szczegÛlnie wspierane przez producentÛw te-
lefonÛw komÛrkowych, przenoúnych kompute-
rÛw, cyfrowych notesÛw i†asystentÛw.
Zobaczmy wiÍc co teø, w†ramach programu

ìextreme connectivityî, Zilog oferuje swoim
klientom?

Internetowy procesor
Podstawowym elementem nowej strategii jest

zapewnienie systemom budowanym przez uøyt-
kownikÛw dostÍpu do Internetu. Elementem u³at-
wiaj¹cym realizacjÍ tego dostÍpu s¹ nowe, ultra-
szybkie, 8-bitowe procesory rodziny eZ80. Cha-
rakteryzuje je bardzo duøa wydajnoúÊ i†optyma-
lizacja wewnÍtrznych rozwi¹zaÒ sprzetowych pod
k¹tem wymagaÒ protoko³u TCP/IP, a†przy tym
kompatybilnoúÊ programowa z†dotychczas produ-
kowanymi procesorami serii Z80 i†pochodnych.

Fot. 1.

Fot. 2.Rys. 1.
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Procesory do bezprzewodowych
systemÛw komunikacyjnych
Znaczne moce produkcyjne Zilog zaangaøowa³

w†produkcjÍ specjalizowanych procesorÛw do sys-
temÛw bezprzewodowej komunikacji (rys. 1).
Uk³ady tej grupy okreúlane s¹ mianem WaveChip,
co podkreúla ich ukierunkowanie na aplikacje,
w†ktÛrych dane przenoszone s¹ drog¹ radiow¹.
W†niepozornej obudowie zintegrowano po-

tÍøn¹ moc obliczeniow¹ - we wnÍtrzu Wave-
ChipÛw pracuj¹ dwa niezaleøne procesory DSP
(rys. 2), ktÛrych zadaniem jest pe³na obrÛbka
sygna³Ûw nadawanego i†odbieranego (w trybie
full duplex), a†takøe ich dwukierunkowe prze-
sy³anie poprzez modulator/demodulator FSK.
Wyj¹tkowo - jak na firmÍ Zilog - dostÍpne s¹

wersje WaveChip z†pamiÍci¹ programu typu Flash.

Inne uk³ady komunikacyjne
OprÛcz wczeúniej przedstawionych, bardzo

nowoczesnych uk³adÛw komunikacyjnych Zi-
log oferuje takøe szereg rozwi¹zaÒ standardo-
wych, w†tym jednouk³adowe modemy oraz sze-
regowe interfejsy o†maksymalnej szybkoúci
przesy³ania danych 20Mb/s.
Uk³ady modemowe s¹ m.in. wyposaøone

w†wejúcia i†wyjúcia analogowe (Z02922,
Z02215, itp.) lub analogowe komparatory, dziÍ-
ki czemu moøna je bezpoúrednio stosowaÊ

w†zdalnych systemach pomiarowych. Scalone
modemy Z02915 i†Z02215 (rys. 3) s¹ wyposa-
øone w†interfejs szeregowy, a†Z02922 (rys. 4)
i†Z02202 takøe w†wejúcie rÛwnoleg³e.
Interfejsy szeregowe mog¹ pracowaÊ zarÛ-

wno w†wielu rÛønych trybach asynchronicz-
nych, jak i†synchronizowanych bajtowo i†bito-
wo. DziÍki temu s¹ doskonale przystosowane
do pracy z†protoko³ami SDLC i†HDLC.

Mikrokontrolery
Bardzo interesuj¹cym fragmentem oferty fir-

my Zilog s¹ miniaturowe mikrokontrolery 8-
bitowe. Produkowane s¹ dwie podstawowe ich
rodziny, nazwane Z8 i†Z8Plus. Ich konstrukcja
zosta³a zoptymalizowana pod k¹tem energo-
oszczÍdnych aplikacji niskonapiÍciowych
(3..5,5V, a†takøe 2..4,5V), dla ktÛrych istotnym
parametrem jest duøa wydajnoúÊ, wyposaøenie
w†peryferia i†elastycznoúÊ mikrokontrolera.
Wszystkie mikrokontrolery Z8 wyposaøono

w†system automatycznego zerowania po w³¹-
czeniu zasilania, wiÍkszoúÊ w†1 lub 2 kompa-
ratory analogowe, rozbudowany system prze-
rwaÒ, 1..3 programowane timery, a†takøe inter-
fejsy szeregowe SPI lub UART. PamiÍÊ progra-
mu moøe mieÊ pojemnoúÊ od 0,5kB aø do 64kB
i†jest typu OTP-EPROM. Programista ma po-
nadto do dyspozycji kilka rejestrÛw oraz ko-

mÛrki RAM, mieszcz¹ce siÍ
w†obszarze o†³¹cznej pojemnoúci
61..237B. Na rys. 5 przedstawio-
ny zosta³ schemat blokowy mik-
rokontrolera Z8E000 (z serii
Z8Plus), a†na rys. 6 - mikrokon-
trolera Z8E08.
Mikrokontrolery rodziny Z8

montowane s¹ w†obudowach
o†liczbie wyprowadzeÒ 18..68,
w†wersjach DIP, SOIC, SSOP
oraz PLCC i†QFP.

Internetowy telewizor
i†inne atrakcje
Niebagateln¹ w†ofercie Ziloga

grup¹ uk³adÛw s¹ mikrokontro-
lery przeznaczone do aplikacji
zwi¹zanych z†telewizj¹, w†tym
szczegÛlnie m@ilTV. Rys. 6.

Rys. 4.Rys. 3.

Rys. 5.

Szereg mikrokontrolerÛw wyposaøono w†spe-
cjalizowane interfejsy OSD, dziÍki ktÛrym te-
lewizor moøe komunikowaÊ siÍ z†uøytkowni-
kiem poprzez ekran odbiornika. S¹ to zazwy-
czaj rozbudowane uk³ady, integruj¹ce takøe
przetworniki PWM (7..11-kana³owe) wykorzys-
tywane do regulacji nastaw OTV oraz interfejs
I2C, dziÍki ktÛremu mikrokontroler moøe bez
trudu wspÛ³pracowaÊ z†innymi modu³ami od-
biornika. NiektÛre spoúrÛd ìtelewizyjnychî
mikrokontrolerÛw maj¹ wbudowane sprzÍtowe
generatory kursorÛw (np. Z90351/356 - fot. 3)
oraz systemy dekodowania identyfikatorÛw na-
dawanych programÛw (np. Z86129, Z86229).
Takøe do grupy mikrokontrolerÛw ìtelewi-

zyjnychî zaliczane s¹ uk³ady przeznaczone do
stosowania w†nadajnikach zdalnego sterowania
(seria Z86E), w†tym ze szczegÛlnie przez Ziloga
promowanym AHI (ang. Advanced Human In-
terface), czyli technologicznie zaawansowanym
interfejsem uøytkownika. Przyk³ad takiego roz-
wi¹zania przedstawiamy na fot. 4.
DziÍki po³¹czeniu moøliwoúci uk³adÛw in-

terfejsowych dla Internetu oraz mikrokontrole-
rÛw ìtelewizyjnychî powsta³a koncepcja tele-
wizji zintegrowanej z†Internetem (m@ilTV), ktÛ-
r¹ Zilog wdraøa wspÛlnie z†koncernem CallNet.
SzczegÛ³y tego przedsiÍwziÍcia dostÍpne s¹ na
stronie: www.mailtv.com.

I†inne...
W†artykule przedstawiliúmy tylko fragment ofer-

ty firmy Zilog. Wybraliúmy uk³ady - naszym zda-
niem - najbardziej nowatorskie lub najbardziej
interesuj¹ce z†punktu widzenia naszego miesiÍcz-
nika. CzytelnikÛw zainteresowanych innymi uk³a-
dami zachÍcamy do odwiedzenia internetowych
stron Ziloga lub wziÍcia udzia³u w†konkursie -
wúrÛd uczestnikÛw rozlosujemy 50 CD-ROM-Ûw
z†katalogiem firmy Zilog (kupon na tekturce).
L & PM Dept. - Eurodis Polska

Artyku³ opracowano na podstawie materia-
³Ûw udostÍpnionych przez Eurodis (tel. (0-71)
367-57-41).

Materia³y o†prezentowanych w†artykule uk-
³adach s¹ dostÍpne na stronie www.zilog.com
oraz (wybrane) na p³ycie CD-EP6/2000.

Rys. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.


