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Emulator EB−51 firmy
CEIBO dla procesorów
MCS−51

Podstawowe parametry techniczne
emulatora:
− emulacja większości układów rodziny 8051;
− 64kB pamięci programu i 64kB pamięci danych;
− wbudowana pamięć śladu;
− maksymalna częstotliwość pracy 40MHz;
− oprogramowanie dla DOS i MS−Windows;
− wbudowany debugger kodu źródłowego dla C,

PLM i asemblera;
− wbudowane narzędzie do badania wydajności

uruchamianego systemu (performance analyzer);
− komunikacja z komputerem PC poprzez port

szeregowy (115 kbodów);
− możliwość emulowania układów przy napięciu

standardowych 5V oraz obniżonym 3,3V.

Emulator EB-51 firmy Ceibo jest prostym
w†obs³udze, lecz bardzo uøytecznym narzÍ-
dziem kaødego programisty mikrokontrolerÛw
serii MCS-51. DziÍki niemu moøliwa jest analiza
kodu programu oraz reakcji procesora (debug-
ging) w†szerokim zakresie czÍstotliwoúci pracy.
Pokryto praktycznie wszystkie oferowane na
rynku wersje czÍstotliwoúciowe produkowa-
nych mikrokontrolerÛw.
DziÍki wbudowanemu na p³ytce uk³adowi

oscylatora 24MHz oraz dzielnikowi :2 i†:4,
uøytkownik ma moøliwoúÊ wyboru czterech
czÍstotliwoúci pracy emulatora. Opcjonalnie
moøna do³¹czyÊ zewnÍtrzny sygna³ zegaro-
wy o czÍstotliwoúci podanej w†parametrach
technicznych.
Emulacja jest prowadzona po za³adowa-

niu do systemu programu uøytkownika wraz
z†programem monitora emulatora. DziÍki
temu ostatniemu moøliwa jest wspÛ³praca
sprzÍtowej czÍúci emulatora z†oprogramowa-
niem poprzez port szeregowy i†typowy de-
bugging. Program monitora jest ³adowany
za kaødym razem podczas uruchamiania
programu uøytkownika i†zajmuje pierwszy
1†kB w†przestrzeni pamiÍci programu pro-
cesora. Dlatego maksymalna d³ugoúÊ emu-
lowanego programu ürÛd³owego uøytkowni-
ka moøe wynosiÊ 63kB.
Urz¹dzenie wraz z†oprogramowaniem

zapewnia 3†podstawowe tryby pracy:
1. Tryb rzeczywisty (ang. real time mode),

w†ktÛrym program uøytkownika jest wyko-
nywany w†czasie rzeczywistym, beø øad-
nych ingerencji w†ustalon¹ przez uøytkow-
nika szybkoúÊ pracy procesora. W†tym try-
bie moøliwe jest zak³adanie pu³apek progra-
mowych, dziÍki ktÛrym moøliwa jest kon-
trola stanu pracy w†dowolnym momencie.

2. Tryb symulacji procesora (ang. simu-
lation mode), jest uøywany kiedy zachodzi
potrzeba programowej symulacji programu
uøytkownika bez korzystania z†jakiegokol-
wiek sprzÍtu (czÍúci sprzÍtowej emulatora).
W†tym trybie p³ytka emulatora moøe byÊ
od³¹czona od komputera.

3. Tryb emulacji sprzÍtowej (ang. in-circuit
simulation mode), w†ktÛrym program uøyt-
kownika wykonywany jest przez dodatkowy
mikroprocesor umieszczony na p³ytce emula-
tora. DziÍki temu moøliwe jest przetestowanie
programu w†gotowym uk³adzie uøytkownika
wraz z†moøliwoúci¹ pracy krokowej, debuggin-

gu , podg l¹du
i†edycji wszystkich rejes-

trÛw oraz zawartoúci pamiÍci, tak da-
nych, jak i†programu. Uøytkownik ma do
dyspozycji bardzo uøyteczne narzÍdzie jakim
jest software owa pamiÍÊ úladu oraz tzw.
performance analyzer, czyli narzÍdzie do okreú-
lania wydajnoúci pracy procesora przy zada-
nym przez uøytkownika algorytmie pracy.
W†przypadku procesora Philips 87C51FB

na p³ytce emulatora moøliwa jest praca z uk³a-
dami 87C51 FA/FB/FC w†wersji 5V, jak
i†niskonapiÍciowej 3,3V. Po nabyciu dodat-
kowej sondy uøytkownik ma moøliwoúÊ pra-
cy z†innymi wersjami procesorÛw rodziny
MCS-51, takimi jak 80C552. W†tym przy-
padku moøliwa jest emulacja uk³adÛw:
80C552, 83C552, 87C552 oraz 80C562,
83C562 oraz 87C562. Producent zestawu
zapewnia, øe lista emulowanych procesorÛw
jest ci¹gle rozszerzana.
OgÛlne wraøenia z†testÛw emulatora EB-

51 s¹ bardzo pozytywne. Producent, przy
zachowaniu doúÊ atrakcyjnej ceny, postara³
siÍ o†wyposaøenie emulatora we wszystkie
niezbÍdne podczas testowania i†uruchamia-
nia programÛw funkcje, dziÍki ktÛrym kaø-
dy, nawet wymagaj¹cy programista bÍdzie
mÛg³ dokonaÊ gruntownej analizy napisa-
nego przez siebie programu, a†takøe spraw-
dziÊ efekt koÒcowy bez koniecznoúci pro-
gramowania procesora docelowego.
Ca³oúÊ zapakowana jest w†estetyczne, a†co

najwaøniejsze praktyczne, etui w†postaci za-
pinanej na dwa zatrzaski teczki z†tworzywa
sztucznego. DziÍki temu moøliwy jest bez-
pieczny transport urz¹dzenia bez obawy
uszkodzenia ktÛregoú z†jego elementÛw.
Przejrzyúcie napisana instrukcja oraz wra-

øenie prostoty i†intuicyjnoúci obs³ugi oprog-
ramowania sk³ania do oceny prezentowane-
go narzÍdzia, ktÛre z†czystym sumieniem
polecam kaødemu entuzjaúcie techniki mik-
roprocesorowej.
Sławomir Surowiński, AVT

Urz¹dzenie udostÍpni³a redakcji firma
RK-System.

Nabywając zestaw EB−51 otrzymujemy:
− kompletną płytkę emulatora sprzętowego (wymiary

10x10 cm);
− kabel połączeniowy z komputerem PC;
− zasilacz 5V/1,5A (Uwej: 100...250VAC);
− oprogramowanie pod DOS i MS−Windows;
− sondę emulacyjną dla obudów DIP−40;
− obszerną dokumentację w postaci przystępnie

napisanej książki;
− dodatkowy kabel połączeniowy (8−żyłowy) do

dołączenia znajdujących się na płytce emulatora
ośmiu monitorujących diod LED lub zespołu
8 mikroprzełączników typu SW−DIP.


