
Pretekstem do przygotowania
tego artyku³u by³ og³oszony przez
Ziloga konkurs na projekt wyko-
nany na procesorze Z80S183.
Aby nieco u³atwiÊ Czytelnikom
orientacjÍ w†moøliwoúciach tych
uk³adÛw i†zaletach przygotowa-
nych dla nich przez Ziloga na-
rzÍdzi, rozpoczniemy od krÛtkiej
prezentacji tych bardzo interesu-
j¹cych uk³adÛw.

Tajemniczy Z80S183
RdzeÒ procesora Z80S183

oparto na zmodyfikowanej, szyb-
szej o†ok. 30% jednostce cent-
ralnej Z180. Jest to wiÍc proce-
sor 8-bitowy, zgodny programo-
wo z†popularnym Z80. Obszar
adresowania pamiÍci rozszerzono
do 1MB, a szybkie operacje na
danych umoøliwiaj¹ dwa zesta-
wy wewnÍtrznych rejestrÛw. Za-
let¹ rdzenia procesorÛw Z180
jest ich w†pe³ni statyczna budo-
wa logiczna, dziÍki czemu uøyt-
kownik moøe dowolnie regulo-

waÊ czÍstotliwoúÊ taktowania
uk³adu. Obecnie dostÍpne wersje
mog¹ pracowaÊ  w przedziale
czÍstotliwoúci 0..33MHz.
W†nomenklaturze producenta

procesor Z80S183 nosi nazwÍ kon-
trolera mixed-signal, czyli uk³adu
rÛwnie dobrze ìczuj¹cegoî siÍ
w†úwiecie analogowym, jak i†cyf-
rowym. Okreúlenie to jest w†pe³ni
usprawiedliwione: w†strukturÍ pro-
cesora wbudowano bowiem 10-bi-
towy przetwornik C/A oraz 8-ka-
na³owy, 10-bitowy przetwornik A/
C (prÛbkowanie 500kHz!), ktÛre
zapewniaj¹ dwukierunkow¹ wy-
mianÍ informacji analogowych
oraz szereg peryferiÛw komunika-
cyjnych ³¹cz¹cych procesor z†oto-
czeniem cyfrowym (rys. 1). OprÛcz
32-bitowego zestawu portÛw I/O,
procesor wyposaøono w†port sze-
regowy CSI/O, dwa bardzo elas-
tyczne porty komunikacyjne ASCI
oraz programowany generator
przebiegÛw POG. Rozbudowany
system przerwaÒ wspÛ³pracuje ze
wszystkimi peryferiami, a†doskona-
le zorganizowane sprzÍtowe wspo-
maganie ich obs³ugi w†znacznym
stopniu zwalnia uøytkownika
z†rozwi¹zywania wielu problemÛw
ìpodstawowychî zwi¹zanych z†ob-
s³ug¹ przerwaÒ.
Standardowym wyposaøeniem

procesorÛw Z80S183 s¹ takøe:
1kB pamiÍci startowej ROM,
w†ktÛrej znajduje siÍ szereg goto-
wych procedur umoøliwiaj¹cych
m.in. modyfikacjÍ pamiÍci Flash

Zilog nie ustaje w†wysi³kach

konstrukcyjnych i†nieustannie proponuje

swoim odbiorcom nowe mikrokontrolery,

procesory i†odpowiednie narzÍdzia

do ich programowania.

W†artykule przedstawiamy dwie nowoúci:

zestaw ewaluacyjny dla

mikroprocesorÛw Z183

oraz uniwersalny

emulator Zpak

wykorzystuj¹cy interfejs

i†protokÛ³ ZDI (ang.

Zilog Debugger Interface).

i RAM poprzez wewnÍtrzny port
szeregowy, 2kB statycznej pa-
miÍci RAM, pÍtla FLL s³uø¹ca do
powielania x502 lub x1024 razy
czÍstotliwoúci oscylatora wyko-
rzystywanego jako wzorzec czÍs-
totliwoúci RTC, watchdog oraz
sprzÍtowy zegar czasu rzeczywis-
t e go z † k a l enda r z em ( s i c ! ) .
CzÍstotliwoúÊ bÍd¹ca efektem
powielania moøe s³uøyÊ do
taktowania rdzenia procesora.

Stosunkowo nowym rozwi¹za-
niem jest wbudowany w†procesor
dwuliniowy interfejs ZDI, ktÛry
s³uøy do do³¹czenia sprzÍtowego
emulatora-debuggera.

Sprawdü jak to dzia³a
W†celach poznawczych Zilog

przygotowa³ doskona³y sterownik
mikroprocesorowy (fot. 1), ktÛre-
go ìsercemî jest Z80S183. Ze-
staw wyposaøono w†szybk¹ pa-

Rys. 1.

W skład zestawu Z80S183
Evaluation Kit wchodzą:
✓ płytka z procesorem Z80S183

i bogatym zestawem peryferiów,
w tym portem ZDI,

✓ zasilacz sieciowy (niestety tylko
w wersji amerykańskiej),

✓ dyskietka z programami
demonstracyjnymi,

✓ kabel RS232,
✓ dokumentacja,
✓ katalog Ziloga na CD−ROM.

Fot. 1.
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miÍÊ SRAM o†pojemnoúci 128kB,
pamiÍÊ programu EPROM (moø-
na stosowaÊ 2764, 27256, 27512,
27C020 lub 29C256), szeregowy
interfejs RS232, piezoceramiczny
przetwornik g³oúnikowy, stabili-
zator napiÍcia zasilaj¹cego oraz
szereg analogowych modu³Ûw pe-
ryferyjnych s³uø¹cych do weryfi-
kacji pracy przetwornikÛw wbu-
dowanych w†Z80S183. Zastoso-
wanie prezentowanego w†artyku-
le sterownika u³atwia bogaty ze-
staw z³¹cz szpilkowych oraz jum-
perÛw pozwalaj¹cych na jego
ìelastyczneî skonfigurowanie.
Dostarczana w†zestawie pamiÍÊ

EPROM zawiera program monito-
ruj¹cy jego pracÍ, umoøliwiaj¹cy
realizacjÍ przez procesor kilku
prostych poleceÒ zwi¹zanych
z†operacjami na pamiÍci, rejestrach,
³adowanie plikÛw HEX, a†takøe
uruchamianie programu umieszczo-
nego pod wskazanym adresem.
W†sk³ad zestawu wchodzi tak-

øe program (w wersji ürÛd³owej
w†C i†skompilowanej) nazwany
DeviceDriver, ktÛry sk³ada siÍ
z†szeregu procedur u³atwiaj¹cych
dostÍp do peryferiÛw znajduj¹-
cych siÍ na p³ytce ewaluacyjnej.
Oprogramowanie wchodz¹ce

w†sk³ad zestawu jest dostarcza-
ne na dyskietce 3,5". Instalacja
pakietu wymaga úrodowiska
Windows i†przebiega w†sposÛb
dla niego typowy. Ze wzglÍdu
na specyf ikÍ dostarczonych
przez producenta materia³Ûw, po

instalacji programu nie zostaje
w†systemie øaden úlad oprÛcz
plikÛw zainstalowanych w†poda-
nym podczas instalacji katalogu.
OprÛcz elementÛw wchodz¹-

cych w†sk³ad zestawu DeviceDri-
ver, na dysku s¹ instalowane
dwa programy pracuj¹ce w†úrodo-
wisku DOS, s³uø¹ce do generacji
procedur inicjuj¹cych rdzeÒ pro-
cesora (z183core.exe) i†jego pery-
feria (z183epm.exe). Po ustaleniu
wartoúci pocz¹tkowych wybra-
nych rejestrÛw moøna wygenero-
waÊ odpowiadaj¹cy sekwencji
inicjuj¹cej kod w†C lub asemble-
rze. W†dokumentacji zestawu
programy te skrzÍtnie pominiÍto.

poEmulowaÊ sobie
Opracowany przez Ziloga

Zpak (fot. 2) jest sprzÍtowym
emulatorem-debuggerem wspÛ³-
pracuj¹cym ze wszystkimi proce-
sorami Ziloga wyposaøonymi
w†interfejs ZDI (ang. Zilog De-
bugger Interface). Od strony
sprzÍtowej ZDI jest niemal iden-
tyczny z†I2C, a ìsi³aî tego inter-
fejsu jest ukryta w†zaaplikowa-
nych w†procesorach rozwi¹za-
niach sprzÍtowych i†przemyúl-
nym protoko³em.

Emulator Zpak jest prosty
w†obs³udze, a†komfort pracy
z†nim podnosi doskona³e,
znane z†wczeúniejszych pub-
likacji w†EP, oprogramowanie
narzÍdziowe Zilog Development
Studio. Jest to uniwersalny ze-
staw programÛw, po ktÛrych po-
ruszanie siÍ u³atwia bardzo
przejrzyúcie zorganizowany shell
(rys. 2). Z†jego poziomu moøna
wykonaÊ wszelkie operacje zwi¹-
zane z†kompilacj¹ programu, je-
go symulacj¹, ustawianiem pu³a-
pek, przerwaÒ sprzÍtowych, itp.
OprÛcz pakietu ZDS, na dysku
komputera s¹ instalowane pro-
gramy pomocnicze, demonstra-
cyjne oraz konwerter formatÛw
plikÛw (rys. 3).
Na p³ycie czo³owej Zpaka

znajduj¹ siÍ trzy diody úwiec¹ce
sygnalizuj¹ce aktualny stan pra-
cy urz¹dzenia, przycisk zerowa-
nia oraz 6-stykowe z³¹cze ZDI.
W†tylnej czÍúci p³ytki ulokowa-
no z³¹cze RS232, gniazdo zasila-
nia oraz z³¹cze portu USB
(zast¹pi RS232 i bÍdzie obs³u-
giwany przez kolejne wersje
ZDS).
Konstrukcja Zpaka i†wykorzys-

tanie z³¹cza ZDI umoøliwia emu-
lacjÍ programu w†czasie rzeczy-
wistym (z obniøon¹ do 8MHz
czÍstotliwoúci¹ taktowania emu-
lowanego systemu) oraz úledze-
nie na bieø¹co stanÛw wybra-
nych wskaünikÛw wykorzystywa-
nych w†testowanym programie
i†rejestrÛw procesora.

Rys. 2. Rys. 3.

Fot. 2.

Wnioski z testÛw
Przeprowadzone w†redakcyj-

nym laboratorium testy dowiod-
³y zalet proponowanego przez Zi-
loga zestawu. Jedyn¹ wychwyco-
n¹ niedogodnoúci¹ by³o wyposa-
øenie zestawÛw w†nieprzydatne
w†Europie zasilacze sieciowe oraz
doúÊ sk¹p¹, zw³aszcza w†przypad-
ku Zpaka, dokumentacjÍ. Sytuacji
nie poprawia dostÍp do Interne-
tu, w†ktÛrym Zilog udostÍpnia
elektroniczne wersje dokumentÛw,
w†ktÛre s¹ wyposaøane zestawy.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Zestawy prezentowane w†arty-
kule udostÍpni³a redakcji firma
Eurodis, tel. (0-71) 367-57-41,
www.eurodis .com.pl , zilog@-
eurodis.com.pl.

Dodatkowe materia³y zwi¹zane
z†zestawami i†procesorem pre-
zentowanymi w†artykule s¹ do-
stÍpne w†Internecie pod adresami:
- program ZDS oraz kompilato-
ry C†moøna úci¹gn¹Ê ze stro-
ny: http://www.zilog.com/sup-
port/sd.html,

- i n f o rmac j e o†emula to r z e
Zpak: http://www.zilog.com/
pd f s /deve l ope / emu la t o r s /
zdi23200zpk.pdf,

- informacje o†zestawie ewa-
luacyjnym Z80S183: http://
w w w . z i l o g . c o m / p d f s /
develope/evaluation_boards/
z80s1830100zco.pdf,

oraz na p³ycie CD-EP12/2000B
w†katalogu \Zilog.

W skład zestawu Zpak
wchodzą:
✓ emulator−debugger sprzętowy

Zpak,
✓ kabel RS232,
✓ zasilacz (niestety w wersji

amerykańskiej),
✓ dokumentacja,
✓ kabel emulacyjny ZDI,
✓ płyta CD−ROM z programem

ZDS.

S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 12/200064


