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Możliwości i cechy charakterystyczne
zestawu COP8SA−EPU:
✓ możliwość sprzętowej emulacji wybranych

procesorów (częstotliwość zegara procesora ok.
20kHz);

✓ możliwość programowania procesorów serii
COP8SA w obudowach DIP16, 20, 28 i 40 oraz
PLCC/TQFP44 (niezbędny dodatkowy adapter);

✓ pamięć emulacji w PC (rozmiar bufora 32kB);
✓ wymiana informacji z PC poprzez złącze RS232

(115kbd);
✓ możliwość zdefiniowania do 8 pułapek;
✓ oprogramowanie wymaga DOS (pracuje także

w sesji DOS Windows 95/98).

Do testÛw otrzymaliúmy ze-
staw oznaczony COP8SA-
EPU. Jest to jedno z†naj-
prostszych narzÍdzi uru-
chomieniowych dedyko-
wanych rodz i n i e
COP8SA. Umoøliwia ono
sprzÍtow¹ emulacjÍ pro-
cesorÛw, a†przy pomocy
oprogramowania wcho-
dz¹cego w†sk³ad zestawu
moøna symulowaÊ pracÍ
wybranych mikrokontro-
lerÛw. Dodatkow¹ atrak-
cj¹ dla uøytkownikÛw jest
moøliwoúÊ programowa-
nia procesorÛw przy po-
mocy tego samego urz¹-
dzenia, ktÛre spe³nia rolÍ
emulatora.
Poniewaø prezentowany

zestaw naleøy do narzÍdzi
stosunkowo tanich, sprzÍ-
towy emulator nie jest po-
zbawiony doúÊ istotnych
ograniczeÒ. Jednym z†naj-
bardziej dokuczliwych jest
znaczne ograniczenie czÍs-
totliwoúci zegarowej emu-
lowanego procesora - wy-
nosi ona w†praktyce ok.
18..20kHz (cykl maszyno-
wy 500µs), a†maksymalna
czÍstotliwoúÊ taktowania ìory-
gina³uî wynosi 10MHz. Ogranicze-
nie to znacznie utrudnia, czasami
wrÍcz uniemoøliwia testowanie realizowa-
nych projektÛw w†czasie rzeczywistym. Bio-
r¹c jednak pod uwagÍ, øe jest to narzÍdzie
z†za³oøenia bardzo proste i†stosunkowo tanie,
wspomniane ograniczenie trudno uznaÊ za
wadÍ.
Mi³¹ niespodziank¹ dla uøytkownika jest

wyposaøenie zestawu. Producent zawar³
w†nim wszystkie niezbÍdne do natychmiasto-
wego rozpoczÍcia pracy elementy, w†tym: za-
silacz sieciowy, kabel RS232 do po³¹czenia
p³ytki emulatora z†komputerem PC, kabel
emulacyjny zakoÒczony 40-koÒcÛwkowym
z³¹czem DIP, dyskietki z†oprogramowaniem
narzÍdziowym (asembler, linker, program ob-
s³ugi bibliotek) i wieloma gotowymi przyk³a-
dami oraz p³ytkÍ programatora-emulatora.
Oprogramowanie narzÍdziowe jest przystoso-
wane do pracy w†DOSie. Wyj¹tkiem jest opro-
gramowanie do prezentacji programÛw przy-
k³adowych, ktÛry wymaga Windows 3.1x. Jak
sprawdzono, moøliwe jest uruchomienie tego
programu w†Windows 95/98, ale dzia³a on
nieprawdopodobnie wolno. DziÍki przejrzys-
tej strukturze katalogÛw zawieraj¹cych pro-
gramy przyk³adowe moøliwe jest proste prze-

gl¹danie ich zawartoúci bez koniecznoúci uru-
chamiania przegl¹darki.
Bardzo waønym uzupe³nieniem wyposaøe-

nia zestawu jest doskonale opracowana doku-
mentacja oraz dwa mikrokontrolery
COP8SAC740 w†wersji EPROM (z†okienkiem).
S¹ to zewnÍtrznie najwiÍksze uk³ady tej grupy
(w obudowie typu DIL; s¹ dostÍpne takøe
wersje w†obudowach PLCC44 i†PQFP44). Pro-
gramator obs³uguje takøe pozosta³e uk³ady
serii COP8SA w†obudowach 16, 20 i†28-pi-
nowych.
Reasumuj¹c t¹ krÛtk¹ prezentacjÍ naleøy

stwierdziÊ, øe firma National Semiconductors
przygotowa³a doskona³e narzÍdzie dla tych
konstruktorÛw, ktÛrzy chc¹ szybko poznaÊ
moøliwoúci procesorÛw COP8. JakoúÊ wyko-
nania i†wyposaøenia zestawu COP8SA-EPU
jest porÛwnywalna z†zestawami firmy Moto-
rola (JICS) oraz SGS-Thomson (zestawy dla
procesorÛw ST62), ktÛre prezentowaliúmy juø
na ³amach EP.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestaw udostÍpni³a redakcji firma EBV.

Zestaw uruchomieniowy
dla procesorów COP8SA firmy

Mikrokontrolery rodziny COP8
nie s¹ zbyt popularne w†naszym
kraju. Postanowiliúmy ìza³ataÊî tÍ

dziurÍ, poniewaø stanowi¹ one
niezwykle atrakcyjn¹ alternatywÍ

dla niezmiennie popularnych
mikrokontrolerÛw rodziny '51.
Rozpoczynamy od prezentacji

podstawowego narzÍdzia
uruchomieniowego - starter kitu,

przy pomocy ktÛrego moøna
programowaÊ oraz emulowaÊ

wybrane uk³ady.

W skład zestawu COP8SA−EPU wchodzą:
✗ płytka sprzętowego emulatora−programatora;
✗ dwa procesory COP8SAC740 (w wersji EPROM

OTP);
✗ zasilacz sieciowy;
✗ kabel RS232;
✗ kabel emulacyjny z końcówką DIP40;
✗ dyskietki z oprogramowaniem narzędziowym

(DOS);
✗ przykładowe programy (przeglądarka w wersji dla

Windows 3.1x);
✗ dokumentacja zestawu oraz karta katalogowa

procesorów COP8SAx.


