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Nowy krewny s³ynnego Z-ta
Z†ìpsychologi¹ t³umuî
spotykamy siÍ na co dzieÒ
w†wielu sytuacjach. Wystarczy na przyk³ad, aby
rozjuszony czymú stadionowy kibic rzuci³ jak¹ú inwektywÍ w†kierunku s¹siedniego sektora i†juø rozrÛba na pÛ³ miasta jest gotowa. Nieopatrznie wypowiedziane przez dziennikarza s³owo o†polityku powoduje natychmiastowe podchwycenie w¹tku przez jego kolegÛw, a†w†kilka dni
pÛüniej ca³y kraj ìwiesza
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psyî na biedaku, ktÛry notabene moøe byÊ bogu ducha winien. Takie zachowania s¹ chyba normalne,
w†kaødym razie t³umaczy
je jakoú socjologia.
Podobnie
dzieje
siÍ
w†naszej branøy. Na rynku
funkcjonuje wiele podzespo³Ûw o†zbliøonych cechach
funkcjonalnych,
a†mimo to okazuje siÍ, øe
zawsze znajdzie siÍ taki,
ktÛry bÍdzie cieszy³ siÍ
szczegÛln¹ popularnoúci¹
wúrÛd uøytkownikÛw. Mo-

øe jest to efekt umiejÍtnej
polityki
marketingowej
producentÛw i†dystrybutorÛw, moøe maj¹c do dyspozycji Internet, sami potrafimy sobie wylansowaÊ
ten najlepszy, a†przynajmniej najbardziej odpowiedni.
Przed kilkunastoma laty
tak¹ nag³¹ popularnoúÊ
osi¹gn¹³ mikroprocesor
Z80, detronizuj¹c intelowskiego 8080. Wydawa³o
siÍ, øe jego panowanie bÍdzie d³ugie i†niezagroøone.

Zilog niema³ym
rzeszom elektronikÛw
kojarzy siÍ chyba doúÊ
dobrze, a†to g³Ûwnie
za spraw¹ kultowego
juø mikroprocesora
jakim by³ Z80. Od
czasu, gdy osi¹ga³
szczyty popularnoúci,
minÍ³o juø prawie
20 lat. Czy to
wystarczy, øeby
o†nim zapomnieÊ?
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Rys. 1.

Schemat blokowy mikrokontrolera eZ80F91

Tak jednak nie by³o. Konkurencja nie spa³a i†wkrÛtce pojawi³y siÍ nowe rodziny mikrokontrolerÛw,
z†ktÛrych MCS-51 sta³a siÍ
ìnumerem jedenî. Do dziú
nie mogÍ zrozumieÊ, jak
moøna by³o w†tak ³atwy
sposÛb oddaÊ prymat. Mikrokontrolery rozwija³y siÍ
doúÊ dynamicznie, a†kolejnym progiem by³o wprowadzenie pamiÍci Flash.
Fakt ten pozostawa³ przez
jakiú czas jakby niezauwaøony przez ZiLOG-a. Moøe
by³ to efekt polityki, byÊ
moøe by³ to po prostu dla
tej firmy prÛg nieco za
wysoki. Technologia zosta³a jednak po jakimú czasie
opanowana i†teraz owocuje
wprowadzaniem licznych
nowoúci. Czy bÍd¹ to produkty, ktÛre zdobÍd¹ uznanie uøytkownikÛw, czy ZiLOG znowu powrÛci na
szczyty? To wszystko powinno wyjaúniÊ siÍ juø
wkrÛtce - czas w†tej branøy biegnie bardzo szybko.

TrochÍ o†rodzinie
Zaanonsowana w†listopadzie 2002 roku rodzina
mikrokontrolerÛw eZ80Acclaim! dzisiaj jest juø dostÍpna. Tworz¹ j¹ trzy
uk³ady: eZ80F91, eZ80F92
i†eZ80F93. Jak leczenie
bezp³odnoúci czÍsto koÒczy
siÍ ci¹ø¹ mnog¹, tak pocz¹tkowe k³opoty z†pamiÍciami Flash spowodowa³y,
øe po ich opanowaniu ZiLOG oferuje teraz 8-bitowy
mikrokontroler z†pamiÍci¹
tego typu o†wielkoúci aø
256†kB. Tym razem strategia firmy jest doúÊ przejrzysta. Pierwszy uk³ad -
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eZ80F91 - stanowi bardzo
silne uderzenie, a†to ze
wzglÍdu na rozbudowane
peryferia. NastÍpne: F92
i†F93 s¹ jego uproszczonymi odmianami.
Po co 8-bitowemu mikrokontrolerowi 256 kB pamiÍci programu - mÛg³by
ktoú zapytaÊ, bior¹c pod
uwagÍ to, øe aktualnym
standardem jest 8, 16, 32,
rzadko wiÍcej niø 64 kB.
Czyøby by³a to prÛba pokonania przez ZiLOG-a
dwÛch schodkÛw naraz?
Moøe przy okazji? Tak naprawdÍ mikrokontrolery
eZ80Acclaim! (eZ80Acclaim! jest znakiem towarowym) zosta³y skonstruowane z†myúl¹ o†bardzo powaønych zastosowaniach,
np. model F91 ukierunkowano szczegÛlnie na aplikacje internetowe, a†tam
faktycznie kaødy kilobajt
moøe byÊ bardzo cenny.
Pozosta³e parametry rÛwnieø nie s¹ czÍsto spotykane wúrÛd 8-bitowcÛw: zegar 50 MHz, zdolnoúÊ adresowania liniowego do 16
MB, 24-bitowa arytmetyka
sta³oprzecinkowa, imponuj¹ce wyposaøenie w†wewnÍtrzne peryferia, w†tym
tzw. EMAC (Ethernet Me-

dia Access Controller) zapewniaj¹cy
wspÛ³pracÍ
z†sieciami 10/100BaseT Ethernet (wystÍpuje tylko
w†uk³adzie F91). Zafascynowanie pamiÍci¹ Flash
spowodowa³o, øe w†Acclaimach zastosowano tak¹
pamiÍÊ nawet do celÛw
konfiguracyjnych. Zazwyczaj s³uøy do tego EEPROM, ktÛry, jakby na to
nie patrzeÊ, cechuje siÍ
wiÍksz¹ øywotnoúci¹. Przewidywanym zastosowaniem
mikrokontrolerÛw eZ80Acclaim! maj¹ byÊ m.in. terminale internetowe wspÛ³pracuj¹ce z†rÛønorodnymi
urz¹dzeniami peryferyjnymi, st¹d liczne interfejsy
(chyba wszystkie moøliwe),
a†nawet zegar czasu rzeczywistego stabilizowany typowym kwarcem 2 15 Hz.
PamiÍÊ SRAM (16 kB)
o†czasie dostÍpu 20 ns ma
u³atwiaÊ implementacjÍ
sieciowych protoko³Ûw komunikacyjnych. RÛwnolegle z†mikrokontrolerami oferowane s¹ narzÍdzia do
tworzenia aplikacji: oprogramowanie uøytkowe asembler, linker, debuger,
symulator i†kompilator ANSI C zintegrowane w†ZiLOG Developers Studio
IDE, kompletny stos TCP/
IP, zestaw ewaluacyjny
wraz z modu³em ethernetowym. WydawaÊ by siÍ
mog³o, øe Acclaimy od starego Z80 dzieli przepaúÊ,
a†jednak ZiLOG nadal zachowuje zgodnoúÊ w†dÛ³
swoich nowych produktÛw
z†legendarnym pierwowzorem. Czy jest to przejaw
megalomanii? Chyba nie.
To raczej prÛba docenienia
olbrzymiej pracy, jak¹ kiedyú wykonali konstrukto-

rzy systemÛw mikroprocesorowych. Swego czasu powsta³o naprawdÍ bardzo
duøo wartoúciowych aplikacji bazuj¹cych na Z80.
Tworz¹c rodzinÍ Acclaim,
ZiLOG postanowi³ nie
ograniczaÊ siÍ tylko do
swoich pomys³Ûw. Specyficzny
rodzaj
gwintu,
udziwniony kabel po³¹czeniowy czy niestandardowy
interfejs zgubi³y juø niejednego producenta. Otwarcie
na úwiat przejawia siÍ tym
razem moøliwoúci¹ ustawienia zewnÍtrznej magistrali w†tryb pracy eZ80,
Z80, Intela i†Motoroli. Dla
lepszego zorientowania siÍ,
jak to wszystko jest pouk³adane w†malutkiej krzemowej p³ytce (proszÍ nie
braÊ tych s³Ûw zbyt dos³ownie), na rys. 1 przedstawiono budowÍ wewnÍtrzn¹
mikrokontrolerÛw
eZ80Acclaim! W†tab. 1 zestawiono natomiast ich
najwaøniejsze parametry.

Bierzemy pod lupÍ
eZ80F91Acclaim!
Mikrokontrolery Acclaim
s¹ rozwiniÍtymi wersjami
procesorÛw eZ80. Po do³oøeniu pamiÍci Flash sta³y
siÍ ca³kowicie samowystarczalnymi mikrokontrolerami, zachowuj¹c spor¹ jak
na uk³ady 8-bitowe moc
obliczeniow¹. Wiemy juø,
øe mog¹ pracowaÊ rÛwnieø
w†sposÛb identyczny jak
Z80. Dziedzicz¹ zreszt¹ po
nim pewne elementy architektury np. podwÛjny,
prze³¹czany bank rejestrÛw.
Mikrokontrolery eZ80Acclaim! s¹ zasilane napiÍciem 3,0...3,6†V, lecz ich
wejúcia toleruj¹ po³¹czenia
z†uk³adami 5-woltowymi.

Tab. 1. Zestawienie parametrów mikrokontrolerów eZ80Acclaim!
Uk³ad

Pamiêæ
Flash

eZ80F91AZ050SC
eZ80F91AZ050HC
eZ80F92AZ020SC
eZ80F92AZ020HC
eZ80F93AZ020SC
eZ80F93AZ020HC

SRAM

256kB+512B 16kB
256kB+512B 16kB
128kB+256B 8kB
128kB+256B 8kB
64kB+256B 4kB
64kB+256B 4kB

EMAC Zegar Liczbaportów Liczniki/
ogólnego
/timery
przeznaczenia
+
+
-

50MHz
50MHz
20MHz
20MHz
20MHz
20MHz

32
32
24
24
24
24

4
4
6
6
6
6

Obudowa

Zakres
temperatur

144-nó¿kowa
144-nó¿kowa
100-nó¿kowa
100-nó¿kowa
100-nó¿kowa
100-nó¿kowa

0-70 oC
0-105oC
0-70 oC
0-105oC
0-70 oC
0-105oC
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WewnÍtrzna pamiÍÊ Flash
moøe byÊ programowana
bez stosowania dodatkowych napiÍÊ zasilaj¹cych.
Jak podaje producent, wytrzymuje ona 20000 cykli
zapisu, a†dane przechowuje bezpiecznie w†temperaturze pokojowej przez 100
lat. Niestety nie wiadomo,
jak bardzo znacz¹cy jest
wp³yw temperatury na ten
parametr, a†trzeba wiedzieÊ, øe wersje HC uk³adu mog¹ pracowaÊ w†temperaturze do 105oC.
Przyjrzyjmy siÍ bliøej
blokom funkcjonalnym zawartym w†strukturze mikrokontrolera:
CPU - taktowanie do 50
MHz, jednostka centralna
identyczna jak w†eZ80,
wyposaøona w†mechanizm
przetwarzania potokowego.
Zachowuje zgodnoúÊ listy
rozkazÛw z†Z80 i†Z180.
Rozkazy s¹ wykonywane
w†jednym cyklu. Posiada
podwÛjny wskaünik stosu:
16-bitowy i†24-bitowy. 24bitowe s¹ rÛwnieø rejestry
i†ALU (Arithmetic Logic
Unit). Obs³uguje przerwania niemaskowalne - NMI
(Nonmaskable Interrupt)
i†128 wektorÛw przerwaÒ
maskowalnych.
pamiÍÊ - Flash 256 kB
(pamiÍÊ programu) + 256
B†(pamiÍÊ konfiguracyjna),
8†kB
pamiÍci
danych
SRAM.
porty I/O - 32 porty
ogÛlnego przeznaczenia indywidualnie konfigurowane. Mog¹ pracowaÊ w†trybie wejúciowym, wyjúciowym, open drain, open
source, wejúcia zg³aszania
przerwaÒ wyzwalanych poziomem wysokim lub niskim, wejúcia zg³aszania
przerwaÒ wyzwalanych
zboczem narastaj¹cym, opadaj¹cym lub obydwoma
jednoczeúnie, 10 wyjúÊ
moøna obci¹øaÊ pr¹dem do
10†mA, 16 portÛw ma wejúcia Schmitta.
EMAC - specjalizowany
blok wykorzystywany do
realizacji interfejsu ethernetowego (Ethernet Media
Access Controller). Zawiera
nadajnik, odbiornik, uk³ad
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zerowania, zegar centralny.
Wbudowany arbiter realizuje komunikacjÍ pomiÍdzy sieci¹ a†CPU poprzez
wewnÍtrzny uk³ad DMA
(Direct Memory Access),
w³asn¹ kolejkÍ FIFO (First
In - First Out) oraz system
przerwaÒ. EMAC jest widoczny dla CPU poprzez
zestaw rejestrÛw.
IrDA - specjalizowany
uk³ad
asynchronicznej
transmisji szeregowej do
realizacji bezprzewodowych po³¹czeÒ wykorzystuj¹cych podczerwieÒ. WewnÍtrzny enkoder/dekoder
zapewnia realizacjÍ warstwy fizycznej IrDA, jest
kompatybilny ze specyfikacj¹ v†1.4. Interfejs zapewnia ³¹cznoúÊ z†prÍdkoúciami od 9600†b/s do 115,2
kb/s (prÍdkoúci powyøej
9600 b/s choÊ moøliwe,
nie s¹ przewidziane w†specyfikacji). Uk³ad enkodera/
dekodera zapewnia poprawne zmodulowanie sygna³u cyfrowego, niezbÍdne
do wysterowania nadajnikÛw podczerwieni oraz
prawid³owo demoduluje
odebrany sygna³.
UART - (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) w†rzeczywistoúci s¹
to dwa niezaleøne uk³ady,
mog¹ce pracowaÊ z†w³asnymi prÍdkoúciami transmisji.
Do buforowania danych
s³uø¹ 16-bitowe kolejki FIFO. Zapewniaj¹ prawid³owe
formowanie 5-, 6-, 7-, 8i†9-bitowych ramek. Dbaj¹
o†poprawnoúÊ
nadania,
a†przede wszystkim odbioru. Wyposaøone s¹ w†bloki
wykorzystywane do prowadzenia sprzÍtowej kontroli
przep³ywu danych w†modemach. UART umoøliwia
prowadzenie
transmisji
z†szybkoúci¹ do 115,2 kb/s.
I2C†- to popularny interfejs (Inter-Integrated Circuit) wykorzystywany najczÍúciej do realizacji transmisji pomiÍdzy rÛønymi
blokami systemu. W†Acclaimach moøe pracowaÊ
w†trybach: Master Transmit, Master Receive, Slave
Transmit i†Slave Receive
i†posiada w³asny zegar. Li-
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Rys. 2. Schemat blokowy
zestawu eZ80F91 Module
nie SDA i†SCL powinny
byÊ jak zwykle podci¹gane
do ìplusaî zewnÍtrznymi
opornikami. Interfejs moøe
pracowaÊ w†trybie standardowym (do 100 kb/s) lub
szybkim (do 400 kb/s).
SPI - (Serial Peripherial
Interface) interfejs, ktÛrego
przeznaczenie jest podobne
do I2C. Umoøliwia komunikacjÍ szeregow¹ pomiÍdzy
procesorem i†urz¹dzeniami
peryferyjnymi wyposaøonymi w†podobny uk³ad. Zapewnia
synchroniczn¹
³¹cznoúÊ dupleksow¹, wykorzystuj¹c 4-przewodowe
po³¹czenia. Interfejs moøe
byÊ konfigurowany jako
master lub slave. Przebieg
zegarowy jest wytwarzany
we w³asnym generatorze
mastera z†programowan¹
czÍstotliwoúci¹.
Liczniki/timery - eZ80F91
jest wyposaøony w†cztery
16-bitowe timery/liczniki
z†preskalerami. Cechuje je
moøliwoúÊ wyboru ürÛd³a
sygna³u zegarowego. Mog¹
pracowaÊ w†trybach: licznika zdarzeÒ, przechwytywania, porÛwnywania, modulatora PWM z†moøliwoúci¹
indywidualnego skonfigurowania czterech wyjúÊ.
Wszystkie liczniki/timery
pracuj¹ ca³kowicie niezaleønie, nie maj¹ wspÛlnych
rejestrÛw roboczych i†steruj¹cych, nie dziel¹ pomiÍdzy sob¹ przerwaÒ. Priorytety przerwaÒ kaødego licznika/timera mog¹ byÊ indywidualnie ustawiane.
Uk³ady mog¹ byÊ skonfigurowane do pracy jednoprzebiegowej lub ci¹g³ej.
Watchdog - specjalny timer czuwaj¹cy nad popra-
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wnoúci¹ wykonywania programu. Posiada cztery stopnie podzia³u czÍstotliwoúci
oscylatora: 2 18 , 2 22 , 2 25
i†227. Jako ürÛd³o przebiegu
zegarowego moøe byÊ wybrany wewnÍtrzny oscylator RC, zegar systemowy
mikrokontrolera lub zegar
czasu rzeczywistego z†wewnÍtrznym kwarcem 32
kHz. Watchdog moøe generowaÊ sygna³ RESET lub
zg³aszaÊ niemaskowalne
przerwanie (NMI).
Zegar RTC - wewnÍtrzny, autonomiczny zegar
czasu rzeczywistego RTC
(Real Time Clock). Zlicza
sekundy, minuty, godziny
(w systemie 24-godzinnym), dni miesi¹ca, dni
tygodnia, lata i†wiek. Moøe byÊ podtrzymywany zewnÍtrzn¹ bateri¹. Uk³ad
moøe byÊ synchronizowany oscylatorem z†wewnÍtrznym rezonatorem kwarcowym 32768 Hz, a†takøe
czÍstotliwoúci¹ sieci energetycznej 50/60 Hz.
Oscylator wewnÍtrzny uk³ad taktuj¹cy pracÍ CPU
i†pozosta³ych blokÛw mikrokontrolera. WspÛ³pracuje
z†owertonowym rezonatorem kwarcowym wykorzystuj¹cym rezonans rÛwnoleg³y. Moøna rÛwnieø doprowadzaÊ
zewnÍtrzny
przebieg zegarowy. Do³¹czane kondensatory nie powinny mieÊ pojemnoúci
wiÍkszej niø 4†pF, co wymaga doúÊ starannego opracowania obwodu drukowanego.
PLL - przebieg zegarowy
podawany do systemu moøe pochodziÊ z†wyjúcia
uk³adu pÍtli fazowej PLL
(Phase-Locked Loop). CzÍstotliwoúÊ oscylatora nie
powinna byÊ wÛwczas
wiÍksza niø 10MHz. PÍtla
wymaga do³¹czenia zewnÍtrznego filtru RLC.
ZDI - (ZiLOG Debug Interface) to specjalny interfejs przeznaczony do prac
uruchomieniowych. Zosta³
zaprojektowany
w†celu
uzyskania maksymalnych
moøliwoúci wspÛ³pracy
systemu uruchamianego
z†emulatorem In-Circuit.

DziÍki niemu moøna podgl¹daÊ i†zmieniaÊ zasoby
mikrokontrolera (rejestry,
pamiÍÊ itp.), uruchamiaÊ
program
krokowo
lub
w†trybie ci¹g³ym z†pu³apkami.
Do
po³¹czenia
z†emulatorem wymagane
jest jedynie 6-stykowe
gniazdo. Wykorzystuj¹c
ZDI, moøna debugowaÊ
programy napisane w†jÍzyku C lub asemblerze, uøywaj¹c do tego ZiLOG Developer Studio II (ZDSII).
JTAG - interfejs JTAG
podobnie jak ZDI jest elementem sk³adowym tzw.
On-Chip Instrumentation
(OCI). Jest on zgodny ze
specyfikacj¹ IEEE 1149.1.
Jego przeznaczenie jest podobne do ZDI, lecz jest
standardem úwiatowym
w†przeciwieÒstwie do ZDI,
ktÛry jest opracowaniem
w³asnym ZiLOG-a.

Nie tylko
mikrokontrolery
Firma ZiLOG promuje
swoje nowe mikrokontrolery m.in. poprzez oferowanie klientom gotowych modu³Ûw, np.: internetowych
- eZ80F92 Ethernet Module i†eZ80F92 Flash Module. Jeden z†nich by³ wykorzystywany w†ZiLOG-owym
webserwerze opisywanym
w†poprzednim numerze EP.
Modu³y te mog¹ byÊ stosowane w†aplikacjach wymagaj¹cych do³¹czenia do sieci Internet/Intranet. Czas
przeznaczony na opracowywanie odpowiedniego interfejsu jest wÛwczas ograniczony do minimum. Modu³y bazuj¹ na mikrokontrolerze eZ80F92. Pod³¹czenie do sieci jest moøliwe
dziÍki umieszczeniu na
p³ytce typowego gniazda
RJ45. eZ80F92 Ethernet
Module posiada 1†MB
w³asnej pamiÍci Flash
i†512kB pamiÍci SRAM,
a†takøe 24 porty ogÛlnego
przeznaczenia. Podtrzymanie zegara RTC zapewnia
kondensator
GoldCap.
W†module znalaz³o siÍ
rÛwnieø miejsce na transceiver IrDA i†interfejs
I 2 C†i†2†UART-y. Podobne

parametry z†niewielkimi
zmianami posiada ez80F91
Module (rys. 2), w†ktÛrym,
jak wynika z†nazwy, zastosowano
mikrokontroler
eZ80F91.
Najistotniejszym elementem promocji rodziny
eZ80Acclaim! jest chyba
jednak Development Kit,
bÍd¹cy kompletnym zestawem uruchomieniowym,
zawieraj¹cym oprÛcz p³ytki ewaluacyjnej takøe zasilacz sieciowy, ZPAK†II
Debug Interface Tool oraz
bogat¹ dokumentacjÍ techniczn¹ na CD-ROM-ie.
Przy³¹czaj¹c do zestawu
modu³ ethernetowy, moøna
zbudowaÊ np. prosty webserwer. Wraz z†zestawem
uøytkownik dostaje narzÍdzia software'owe zawieraj¹ce m.in. procedury obs³ugi stosu TCP/IP.
Przyznam, øe nie pisa³em
tego artyku³u z†myúl¹ o†wywo³aniu burzy wúrÛd projektantÛw systemÛw mikroprocesorowych i†z†chÍci
wylansowania nowego mikrokontrolera. Sam odszed³em od ZilogÛw kilka dobrych lat temu i†jak na razie raczej nic nie wskazuje
na to, bym do nich powrÛci³. Jednakøe muszÍ przyznaÊ zupe³nie obiektywnie,
øe eZ80Acclaim! robi wraøenie. Stratedzy ZiLOG-a
chyba doszli do wniosku,
øe raczej nie maj¹ wielkich
szans w†nawrÛceniu takich
jak ja i†przygarniÍciu ich
do swojej rodziny, jeúli bÍd¹ prÛbowaÊ tego tylko na
p³aszczyünie ma³ych mikrokontrolerkÛw wk³adanych do timera dla jajek
na twardo. Opracowali
wiÍc 8-bitowy, ale doúÊ
potÍøny mikrokontroler do
zastosowaÒ duøo powaøniejszych. Z†racji starej
sympatii do s³ynnego
ìzetaî, øyczÍ sukcesu
i†wierzÍ, øe jest moøliwy.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
Dodatkowe informacje
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ
na stronie http://www.zilog.com/
ez80acclaim/.
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