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AtrakcyjnoúÊ rodziny Z8 podnosi takøe fakt,
øe Zilog zadba³ o†to, aby do-
starczyÊ projektantom dosko-
na³e narzÍdzia uruchomie-
niowe, w†rÛwnie "doskona-
³ych" cenach!
Urz¹dzenie przedstawio-

ne w†artykule jest podsta-
wowym sprzÍtem wspo-
magaj¹cym projektowanie
systemÛw bazuj¹cych na
procesorach rodziny Z8.
Zazwyczaj popular-

noúÊ rodzin mikrokontro-
lerÛw, procesorÛw i†uk³adÛw
programowalnych zaleøy od
dostÍpnoúci tanich, a†przy tym
funkcjonalnych narzÍdzi wspomagaj¹cych
proces projektowania. Zestaw przedstawiony
w†artykule jest podstawowym narzÍdziem
wspomagaj¹cym projektowanie dla uk³adÛw
rodziny Z8 firmy Zilog. Pomimo jego stosun-
kowo niskiego ulokowania w†hierachii narzÍ-
dzi oferowanych przez Ziloga, jest to jeden
z†najdoskonalszych zestawÛw dostÍpnych na
rynku dla procesorÛw 8-bitowych.
Na czym polega jego doskona³oúÊ? W†sk³ad

zestawu wchodzi emulator sprzÍtowy, ktÛry
pozwala emulowaÊ wiÍkszoúÊ procesorÛw ro-
dziny Z8, pracuj¹cych z†czÍstotliwoúci¹ zega-
row¹ do 12MHz. Oprogramowanie steruj¹ce
jego prac¹ pozwala zastawiaÊ rÛønego rodzaju
pu³apki, co wydatnie poprawia efektywnoúÊ
analizy uruchamianego programu. Emulator
pracuje w†czasie rzeczywistym, co pozwala
testowaÊ konstrukcje sterownikÛw w†stosun-
ku do ktÛrych wystÍpuj¹ ostre wymagania
czasowe. Nie jest to jednak emulacja w†czasie
rzeczywistym w†pe³nym tego okreúlenia zna-
czeniu - stan emulowanego procesora (zawar-
toúÊ rejestrÛw, akumulatora, licznika adre-
sÛw, timera, itp.) jest odczytywany na ø¹danie
osoby obs³uguj¹cej emulator. Jak pokazuje
praktyka, nie ma to wiÍkszego znaczenia,
poniewaø bogate moøliwoúci programu steru-
j¹cego niweluj¹ niedoskona³oúci úledzenia na
bieø¹co stanu procesora. Na rys. 1 przedsta-
wiono widok ekranu z†dzia³aj¹cym progra-
mem do obs³ugi emulatora.
Zestaw Z8CCP00ZEM jest wyposaøony w†je-

den kabel, ktÛry pozwala emulowaÊ wszys-
tkie procesory Z8 montowane w†obudowach
DIP18. Kable umoøliwiaj¹ce emulacjÍ proce-
sorÛw w†wiÍkszych obudowach moøna doku-
piÊ osobno.
P³ytka emulacyjna moøe spe³niaÊ takøe rolÍ

programatora procesorÛw. Standardowo
znajduje siÍ na niej jedna podstawka ZIF
(DIP18). Na podstawki o†wiÍkszej liczbie
wyprowadzeÒ przewidziano miejsce na
p³ytce drukowanej. Jedna z†opcji pro-
gramu obs³uguj¹cego emulator umoøli-
wia programowanie procesorÛw. Na rys.
2 przedstawiono widok okna obs³ugi
programatora procesorÛw OTP.
WspÛ³praca pomiÍdzy komputerem

PC, a†p³ytk¹ emulatora odbywa siÍ po-
przez ³¹cze szeregowe RS232. Po³¹cze-
nia naleøy dokonaÊ kablem 9/25 lub
25/25 (w zaleønoúci od z³¹cza w†PC),
ktÛry niestety nie wchodzi w†sk³ad ze-
stawu. Takøe zasilacz, ktÛry jest nie-
zbÍdny do uruchomienia emulatora, na-
leøy wykonaÊ samodzielnie lub kupiÊ.
OszczÍdnoúci poczynione przez produ-
centa powoduj¹, øe rozpoczÍcie pracy

z†emulatorem nie naleøy do ³atwych, zw³asz-
cza, øe zaciski zasilaj¹ce na p³ytce drukowa-
nej nie s¹ typowe.
Pewne k³opoty wywo³ane zosta³y doku-

mentacj¹ wchodz¹c¹ w†sk³ad zestawu. Przed-
stawiono w†niej nieco starsz¹ wersjÍ oprog-
ramowania, niø znalaz³a siÍ w†zestawie. K³o-
poty zosta³y wywo³ane zupe³nie innym roz-
wi¹zaniem uk³adu menu steruj¹cego, co wy-
maga³o poúwiÍcenia duøej iloúci czasu na
ìzsynchronizowanieî opisu z†rzeczywistoúci¹.
Informacje katalogowe, wykaz narzÍdzi

wspomagaj¹cych projektowanie, oprogramo-
wanie dla procesorÛw Zilog oraz noty apli-
kacyjne dotycz¹ce rodziny Z8 i†innych wy-
robÛw firmy Zilog (procesory DSP, komuni-
kacyjne, procesory do zdalnego sterowania,
kontrolery do myszek, procesory Z80/180/
380, itp.) znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-ROM.
Wszystkie dokumenty przygotowano w†posta-
ci plikÛw PDF (ang. Portable Document For-
mat), ktÛre s¹ w†chwili obecnej ìkatalogo-
wymî standardem. Na p³ycie zamieszczono
takøe przegl¹darkÍ Acrobat Reader, ktÛra
umoøliwia wygodne przegl¹danie zawartoúci
p³yty.
Podsumowuj¹c naleøy stwierdziÊ, øe pomi-

mo niedogodnoúci wywo³anych brakiem kab-
la i†zasilacza, prezentowany zestaw spe³nia
wymagania kaødego konstruktora, ktÛry za-
mierza budowaÊ np. sterowniki w†oparciu
o†procesory rodziny Z8.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestaw udostÍpni³a redakcji firma Eurodis-
Microdis.

Emulator sprzętowy dla procesorów
rodziny Z8 firmy

Znana doúÊ dobrze w†naszym
kraju firma Zilog jest
producentem tanich

mikrokontrolerÛw z†pamiÍci¹ OTP
- Z8. Duøe moøliwoúci,

elastycznoúÊ i†wydajnoúÊ tych
uk³adÛw powoduj¹, øe s¹ one

bardzo atrakcyjn¹ alternatyw¹ dla
dobrze ìosadzonychî na naszym
rynku procesorÛw '51, ST62, czy

teø uk³adÛw rodziny PIC.

Wymagania oprogramowania wchodzącego
w skład zestawu:

✓ program ICE BOX (debugger/programator) −
konfiguracja zalecana:

❑ PC486DX lub lepszy,
❑ minimum 8MB RAM,
❑ Windows 95/3.1/3.11,
❑ jeden wolny port szeregowy RS232,
❑ ok. 2MB wolnego miejsca na dysku twardym,
❑ kolorowy monitor i karta SVGA.

✓ makroasembler:
❑ dowolny komputer z systemem operacyjnym

DOS lub Windows 95,
❑ 590kB wolnej pamięci RAM.

W skład zestawu Z8CCP00ZEM wchodzą:

✓ płyta emulatora/programatora (z podstawką ZIF18);
✓ kabel emulacyjny DIP18/DIP18;
✓ dyskietki z oprogramowaniem GUI (v 3.11)

i makroasemblerem;
✓ płyta CD−ROM z kompletem materiałów

dotyczących procesorów rodziny Z8 oraz innych
układów firmy Zilog.

Możliwości zestawu Z8CCP00ZEM:

✓ emulacja procesorów Z86C02/03/04/06/08/16,
Z86C30/31/32/33/34/233, Z86C40/43/243;

✓ programator umożliwia programowanie układów:
Z86E02/03/04/08, Z86E30/31/33/34/733
(niezbędna dodatkowa podstawka ZIF) oraz Z86E40
(niezbędna dodatkowa podstawka ZIF);

✓ częstotliwość taktowania emulowanego procesora:
1..12MHz (standardowo 8MHz).

Rys. 1. Rys. 2.


