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Rozpoczniemy od krÛtkiej prezentacji pro-
cesorÛw DSP firmy Zilog. Aktualnie s¹ do-
stÍpne uk³ady w†piÍciu wersjach: po dwie
z†pamiÍci¹ OTP lub ROM o†pojemnoúci 8kW
(kW - z†ang. kilo words) i jedna pracuj¹ca
tylko z†zewnÍtrzn¹ pamiÍci¹ (EP)ROM o†po-
jemnoúci do 64kW (tab. 1). Wszystkie pro-
cesory maj¹ 521W pamiÍci RAM dla danych,
a†ich rdzeÒ wykonuje wszystkie rozkazy
ALU oraz sprzÍtowego mnoøenia w†jednym
cyklu maszynowym.
Projektant ma do dyspozycji

30 instrukcj i (prawdziwy
RISC!), ktÛre umoøliwiaj¹ reali-
zacjÍ m. in. szeregu operacji
arytmetycznych i†logicznych
na s³owach 16-bitowych i†ob-
rÛbkÍ wyniku 24-bitowego. Ta-
k¹ w³aúnie szerokoúÊ magistrali
danych maj¹ ALU (ang. Arit-
hmetic-Logic Unit) oraz aku-
mulator.
OprÛcz tych doúÊ oczywis-

tych moøliwoúci, procesory
DSP firmy Zilog integruj¹
w†swojej strukturze:
- 4-kana³owy, 8-bitowy prze-
twornik A/C (typu half-
flash),

- szeregowy interfejs SPI,
- trzy timery-liczniki, ktÛre

moøna konfigurowaÊ do pracy w†trybach:
modulatora PWM, watchodga (2 z†3) lub
jako standardowe modu³y do pomiaru
czasu lub liczby impulsÛw,

- syntezer PLL (generator czÍstotliwoúci
wzorcowej),

- uniwersalne, programowane porty I/O (do
40 pinÛw).
Dla procesorÛw Z89XX3 Zilog przygoto-

wa³ kilka zestawÛw narzÍdziowych. Dwa
najprostsze z†nich przedstawimy w†artykule.

Emulator Z89323-01
Zilog jest jednym z†niewielu producentÛw

mikrokontrolerÛw i†mikroprocesorÛw do-
starczaj¹cych tanie narzÍdzia wysokiej kla-
sy. Prezentowany na naszych ³amach zestaw
emulator-programator dla mikrokontrolerÛw
rodziny Z8 by³ tego przyk³adem, a kolejnym
s¹ zestawy opisywane w†artykule.
Emulator Z89323-01 umoøliwia emulacjÍ

oraz programowanie procesorÛw DSP
Z89223/323 i†Z89273/373. Producent nie
stan¹³ jednak na wysokoúci zadania, zmu-
szaj¹c uøytkownika do stosowania podczas
programowania dodatkowego zasilacza (ze-

O†tym, øe Zilog jest
producentem mikrokontrolerÛw

wiedz¹ juø wszyscy Czytelnicy EP.
Znacznie mniejsz¹ popularnoúci¹,

ktÛra wynika zapewne
z†prozaicznego braku informacji,
ciesz¹ siÍ wúrÛd konstruktorÛw

procesory DSP tej firmy.
Chc¹c choÊby czÍúciowo

nadgoniÊ braki informacyjne,
w†artykule prezentujemy dwa
bardzo interesuj¹ce zestawy

narzÍdziowe, za pomoc¹ ktÛrych
uruchamianie w³asnych aplikacji

jest naprawdÍ bardzo ³atwe.

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.
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staw jest standardowo wyposaøony w†zasi-
lacz wtyczkowy) oraz adaptera z†podstawk¹
PLCC/PQFP44 lub TQFP64/PLCC68/
PQFP100. Podczas emulacji moøna oczywiú-
cie wykorzystywaÊ jako docelowy emulu-
j¹cy procesor DSP i†wszystkie peryferia do-
³¹czyÊ do z³¹cz szpilkowych, ale rozwi¹za-
nie to nie gwarantuje powodzenia w†przy-
padku wiÍkszych projektÛw.
Niezwykle siln¹ stron¹ pakietu jest do-

³¹czone do niego oprogramowanie (okna
typowo instalowanych folderÛw przedsta-
wiono na rys. 1). W†jego sk³ad wchodz¹:
- Makroasembler pracuj¹cy w†úrodowisku
Windows (rys. 2). Nie jest to aplikacja
efektowna graficznie, ale doskonale dzia-
³aj¹ca, z†bardzo dobr¹ diagnostyk¹ b³Í-
dÛw.

- Program Developer Studio, ktÛry jest zin-
tegrowanym úrodowiskiem pracy progra-
misty. DziÍki temu programowi progra-
mista jest m. in. zwolniony z†koniecznoúci
rÍcznego ³¹czenia modu³Ûw programu -
robi to za niego ³atwo konfigurowalny
linker, stanowi¹cy fragment Developer Stu-
dio. Na rys. 3 przedstawiono okno dzia-
³aj¹cego programu z†przyk³adow¹ aplika-
cj¹ na procesory DSP.

- Pakiet ZiLOG ICEBOX, ktÛry jest ìmÛz-
giemî steruj¹cym prac¹ p³ytki emulatora-
programatora. Z†poziomu tego programu
moøna wywo³aÊ debugger, kontroler pra-
cy emulatora, podejrzeÊ wszystkie rejes-
try, pamiÍÊ i†kod programu w†dowolnie
wybranym miejscu. åledzenie testowane-
go programu u³atwiaj¹ typowe pomoce
w†postaci break-pointÛw, podgl¹du zmien-
nych watch oraz swobodnie definiowanej
pracy krokowej. Widok ekranu dzia³aj¹-
cego programu przedstawiono na rys. 4.
Na rys. 5 przedstawiono widok okna
programowania procesorÛw w†wersji OTP.
Podczas programowania naleøy pamiÍtaÊ
o†zastosowaniu odpowiedniego do typu
procesora DPS adaptera! ICEBOX wspÛ³-

Rys. 4.

pracuje z†p³ytk¹ emulatora poprzez z³¹cze
szeregowe RS232, ktÛrego szybkoúÊ pra-
c y moøna zm i en i a Ê w † z a k r e s i e
9600..57600 bodÛw.

- Ostatnim programem, interesuj¹cym nie
tylko dla uøytkownikÛw procesorÛw fir-
my Zilog, jest Object File Converter.

Umoøliwia on bardzo swobodn¹ konwer-
sjÍ rÛønych formatÛw plikÛw wyniko-
wych na inne. Standardowe pliki binarne
i†szesnastkowe (w wielu formatach) moøna
konwertowaÊ na inne, dowolnie wybrane
(rys. 6). Moøliwe s¹ takøe inne operacje
na plikach 8, 16 i†32-bitowych (podzia³
i†³¹czenie bajtÛw).
Oprogramowanie jest dostarczane na piÍ-

ciu dyskietkach 3,5". W†sk³ad zestawu wcho-
dzi doskonale opracowana dokumentacja do
makroasemblera oraz opis zestawu, brakuje
natomiast karty katalogowej procesorÛw
DSP.
Zasilacz i†kabel RS232 (9/9) jest standar-

dowym wyposaøeniem zestawu.

Emulator Z89323-02
Oprogramowanie do³¹czone do tego emu-

latora jest identyczne jak w†wersji ì-01î.
Zupe³nie inny jest natomiast sprzÍt - p³yta

Rys. 6.

Rys. 5.

Tab. 1.
Oznaczenie Pamięć ROM Pamięć OTP Pamięć RAM Wydajność Obudowa

[kW] [kW] [W] [MIPS]

Z89223 8 512 20 PLCC/PQFP44

Z89273 8 512 20 PLCC44

Z89323 8 512 20 TQFP64/PL68/PQFP80CC

Z89373 8 512 20 TQFP64/PL68/PQFP80CC

Z89393 zewn. 64 512 20 PQFP100

emulatora jest wyposaøona we wszystkie
elementy umoøliwiaj¹ce zbudowanie niemal
dowolnej aplikacji do obrÛbki düwiÍku. S¹
to m. in. cztery wejúcia audio z†aktywnymi
filtrami pojemnoúciowymi, wyjúcie audio
i†wyjúcie g³oúnikowe lub na s³uchawki. Pro-
jektanci systemu nie zapomnieli takøe
o†stworzeniu prostego interfejsu uøytkowni-
ka - na p³ycie emulatora znajduje siÍ 8†mik-
roprze³¹cznikÛw i†diod úwiec¹cych, ktÛre
moøna wykorzystaÊ we w³asnej aplikacji.
Emulator w†wersji ì-02î jest wyposaøony

w†sondÍ z†koÒcÛwk¹ PLCC68 oraz z³¹cze
HP100 do zewnÍtrznego analizatora stanÛw
logicznych. Programowanie procesorÛw
w†wersji OTP umoøliwia podwÛjny adapter
PLCC/TQFP. Kabel RS232 oraz zasilacz 9V
wchodz¹ w†sk³ad standardowego zestawu.
Podobnie jak w†wersji ì-01î, podczas pro-
gramowania procesora niezbÍdne jest dodat-
kowe ürÛd³o napiÍcia zasilaj¹cego.

Podsumowanie
Zestawy opracowane przez firmÍ Zilog s¹

przyk³adem dobrego, inøynierskiego podej-
úcia do konstruowania narzÍdzi. Spe³niaj¹
wszystkie wymagania stawiane tego typu
przyrz¹dom, przy zachowaniu rozs¹dnego
poziomu cen. Drobne niedoci¹gniÍcia w†kom-
pletacji wyposaøenia nie stanowi¹ istotnej
przeszkody dla projektantÛw, zw³aszcza øe
pracÍ z†emulatorem - w†jej podstawowym
zakresie - moøna rozpocz¹Ê od razu.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestawy przedstawione w†artykule udo-
stÍpni³a redakcji firma Eurodis, tel. (0-71)
675-741.

Komplet materia³Ûw o†procesorach DSP,
standardowych i†mikrokontrolerach znaj-
duje siÍ na p³ycie CD-EP6.


