
   89Elektronika Praktyczna 5/2001

S  P  R  Z  Ę  T

Oczywiúcie, nie s¹ one i†nie bÍd¹
juø stosowane w†komputerach osobis-
tych, ale znajduj¹ swoje miejsce we
wszelkich rozwi¹zaniach ìembeddedî.
Ich atuty, ktÛrymi z powodzeniem
walcz¹ z†wiÍkszymi uk³adami to:
- niska cena, i†to zarÛwno samego
mikroprocesora jak i†ca³ego uk³adu,

- ³atwoúÊ stworzenia nowego projektu,
- niski pobÛr mocy.
Wystarczy tylko pomyúleÊ o†projek-

cie p³ytki, na ktÛrej trzeba po³¹czyÊ
16-bitowy procesor np. z†pamiÍci¹
RAM (przewaønie w†organizacji 8-bito-
wej), aby wyobraziÊ sobie ile to zaj-
mie miejsca, warstw druku, pracy pro-
jektanta i†ile bÍdzie trwa³o przygoto-
wanie takiego projektu. Nie wspomnie-
liúmy jeszcze o†kosztach narzÍdzi uru-
chomieniowych oraz szkoleniach dla
konstruktorÛw, ktÛre to koszty w†przy-
padku uk³adÛw 16-bitowych s¹ wyøsze
niø dla znacznie prostszych ìÛsemekî.
To wszystko przek³ada siÍ na koÒco-
w¹ cenÍ produktu, ktÛra czÍsto wa-
runkuje powodzenie projektu na ryn-
ku. Nie powinno wiÍc nas dziwiÊ, øe
tam gdzie tylko moøna stosuje siÍ na-
dal uk³ady 8-bitowe.

Propozycja ZiLOGa
Jednym z†najbardziej doúwiadczonych

producentÛw uk³adÛw 8-bitowych jest
ZiLOG. To jego s³ynny Z80 sta³ siÍ
najpopularniejszym 8-bitowym mikro-
procesorem na úwiecie. Moøna zaryzy-
kowaÊ stwierdzenie, øe w†duøej mie-
rze przyczyni³ siÍ on do rewolucji
mikroprocesorowej lat 80-tych. Ponie-
waø jednak wymagania odbiorcÛw ros-
³y, z†Z80 wyroúli jego nastÍpcy: Z180
i†eZ80. W†niniejszym artykule opisze-
my procesor Z183 bÍd¹cy rozwiniÍ-
ciem Z180, natomiast eZ80 poúwiÍco-
ny bÍdzie osobny artyku³.

J¹dro Z183
J¹dro Z183 jest rozwiniÍciem j¹dra

Z80 (rys. 1). Zachowuj¹c pe³n¹ zgod-
noúÊ z†Z80 dodano ponad dziesiÍÊ no-
wych instrukcji, na przyk³ad mnoøe-
nie, zwiÍkszaj¹cych wydajnoúÊ proce-
sora. Dodatkowo, szybkoúÊ przetwarza-
nia danych w†porÛwnaniu z†Z80
zwiÍksza to, øe w†Z183 na jeden cykl
maszynowy sk³adaj¹ siÍ 3, a†nie 4 jak
dla Z80, cykle zegarowe.
Poniewaø nie wszyscy znaj¹ archi-

tekturÍ Z80, sprÛbujemy j¹ tutaj krÛ-

tko przypomnieÊ. Uøytkownik Z183 ma
do dyspozycji dwa identyczne zestawy
8-bitowych rejestrÛw roboczych i†jeden
zestaw rejestrÛw specjalnych (rys. 2).
Rejestry robocze to akumulator (ozna-
czony jako A), szeúÊ rejestrÛw ogÛlne-
go przeznaczenia (oznaczonych jako:
B, C, D, E, H i†L) oraz rejestr znacz-
nikÛw (F). Rejestry ogÛlnego przezna-
czenia mog¹ byÊ ³¹czone w†pary (BC,
DE i†HL) i†traktowane jako rejestry 16-
bitowe. Nazwy rejestrÛw z†drugiego ze-
stawu wyrÛønione s¹ znakiem ì'î, na
przyk³ad A'. Maj¹c do dyspozycji dwa
zestawy rejestrÛw moøna bardzo szy-
bko prze³¹czaÊ siÍ miÍdzy rÛønymi za-
daniami, co jest przydatne miÍdzy in-
nymi przy obs³udze przerwaÒ. Rejest-
ry specjalne s¹ zarÛwno 16-bitowe
(licznik programu - PC, wskaünik sto-
su - SP oraz dwa rejestry indeksowe
- IX i†IY) jak i†8-bitowe (wektor prze-
rwaÒ - I i†licznik - R).
PrzestrzeÒ adresowa Z183 obejmuje

64kB. Taki rozmiar pamiÍci jest dla
wielu zastosowaÒ niewystarczaj¹cy.
Chc¹c omin¹Ê to ograniczenie kon-
struktorzy uøywaj¹cy Z80 bardzo czÍs-
to projektowali uk³ady z†prze³¹czany-
mi bankami pamiÍci. Aby ich uwolniÊ
od tego ograniczenia, w†Z180 ZiLOG
zainstalowa³ MMU (ang. Memory Ma-
nagement Unit), ktÛry konwertuje 16-
bitowe adresy logiczne na 20-bitowe
adresy fizyczne (1MB przestrzeni ad-
resowej). Trzy rejestry steruj¹ce po-
zwalaj¹ programiúcie w†pe³ni kontrolo-
waÊ mapÍ pamiÍci. Dla leniwych (lub
niecierpliwych) stworzono oprogramo-
wanie, ktÛre przejmuje kontrolÍ nad
tymi rejestrami i†symuluje 1MB ci¹g³ej
przestrzeni adresowej. Naleøy przy tym
pamiÍtaÊ, øe Z183 zbudowany jest we-
d³ug klasycznej architektury von Neu-
mana, to znaczy, øe nie ma osobnych
obszarÛw pamiÍci danych i†programu.

Magistrala danych
i†adresowa
Z183 nie posiada wewnÍtrznej pa-

miÍci programu (rys. 3). W†zwi¹zku
z†tym na zewn¹trz wyprowadzono pe³-
n¹ magistralÍ adresow¹ (20 linii) i†da-
nych (8 linii). Wszystkie linie maj¹
przypisane sobie wyprowadzenia, tak
wiÍc nie ma koniecznoúci stosowania
pomocniczych uk³adÛw zewnÍtrznych,
typowych dla rozwi¹zaÒ z†multiplekso-
wanymi magistralami. Sygna³y towarzy-

sz¹ce (RAMReaD, RAMWRite, ROMRe-
aD, ROMWRite) pozwalaj¹ na bardzo
³atwe do³¹czanie uk³adÛw pamiÍci. Za-
skakuj¹ce moøe wydawaÊ siÍ wprowa-
dzenie sygna³u ROMWR, ale wszystko
staje siÍ jasne, jeøeli weümiemy pod
uwagÍ moøliwoúÊ do³¹czenia do proce-
sora pamiÍci Flash. Jeøeli chcemy ko-
rzystaÊ z†wolnych uk³adÛw zewnÍtr-
znych, bez problemu moøemy dodaÊ
cykle oczekiwania.

WewnÍtrzna pamiÍÊ RAM
i†ROM ìboot loaderî
Procesor Z183 wyposaøono w†2kB pa-

miÍci RAM. PamiÍÊ ta moøe byÊ wyko-
rzystywana jako pamiÍÊ ogÛlnego prze-
znaczenia na dane lub program. W†za-
leønoúci o†ustawienia bitÛw kontrolnych,
moøna wewnÍtrzn¹ pamiÍÊ SRAM:
- wy³¹czyÊ,
- uaktywniÊ pod adresem FF800h do
FFFFFh (w gÛrnym obszarze adreso-
wym),

- uaktywniÊ pod adresem xF800h do
xFFFFh - czyli tak jak wyøej, ale
bez dekodowania linii A19 (w gÛr-
nej czÍúci kaødej 64kB-strony).
Wszystkie procesory Z183, oprÛcz

pamiÍci RAM, maj¹ takøe 1kB ROM.
Normalnie pamiÍÊ ta nie jest aktywna
i†nie zajmuje miejsca w†przestrzeni ad-
resowej. Wystarczy jednak podaÊ syg-
na³ wysoki na wyprowadzenie OPMO-
DE1, aby po wyzerowaniu procesora
wykonywanie programu rozpoczÍ³o siÍ
w³aúnie od kodu zawartego w†ROMie.
Zestaw procedur zawartych w†tej pa-
miÍci pozwala miÍdzy innymi na:
- programowanie zewnÍtrznej pamiÍci
FLASH,

- wpisywanie parametrÛw do zewnÍ-
trznej pamiÍci FLASH,

- wpisywanie i†uruchamianie progra-
mÛw z†wewnÍtrznej pamiÍci RAM -
diagnostyka i†testowanie,

Rys. 1.

Wielu osobom bÍd¹cym pod wraøeniem ìwyúciguî, ktÛry odbywa
siÍ na rynku komputerÛw osobistych i†multimediÛw, wydaÊ siÍ

moøe, øe tworzenie nowych mikroprocesorÛw 8-bitowych
pozbawione jest wiÍkszego sensu. Tymczasem ch³odne

i†obiektywne wyniki badaÒ rynkowych potwierdzaj¹, øe 8-bitowce
maj¹ siÍ dobrze i†nie ust¹pi¹ szybko pola uk³adom 16- czy teø

32-bitowym.
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- wpisywanie i†uruchamianie progra-
mÛw z†zewnÍtrznej pamiÍci RAM -
diagnostyka i†testowanie,

- zdalne usuwanie b³ÍdÛw programu
(debugging).
Do przesy³ania danych wykorzystuje

siÍ jeden z†kana³Ûw transmisji szere-
gowej, ktÛry moøe pracowaÊ z†maksy-
maln¹ szybkoúci¹ 115200bd. Standar-
dowe szybkoúci transmisji uzyskuje
siÍ przy pracy procesora z†zegarem
18,432MHz. Producent udostÍpnia pe³-
n¹ dokumentacjÍ programu ìboot loa-
derî, ³¹cznie z†jego kodem ürÛd³owym.

Uniwersalne porty I/O
Uøytkownik Z183 ma do dyspozycji

32 linie wejúcia/wyjúcia (ang. GPIO -
General Purpose I/O). Zgrupowane s¹
one w†cztery 8-bitowe porty oznaczo-
ne jako A, B, C†i†D. Podstawowe moø-
liwoúci wszystkich portÛw s¹ takie sa-
me - kaøda z†linii moøe byÊ niezaleø-
nie ustawiona jako wyjúcie lub wej-
úcie. Jeøeli linia bÍdzie pracowaÊ jako
wyjúcie to moøna wybraÊ jeden z†na-
stÍpuj¹cych trybÛw pracy:
- otwarty dren z†aktywnym rezystorem
podci¹gaj¹cym,

- otwarty dren bez rezystora podci¹-
gaj¹cego,

- totem pole.
OprÛcz podstawowych funkcji wejúcia
i†wyjúcia kaødy z†portÛw moøe reali-
zowaÊ funkcje specjalne:

- port A†- wejúcia sygna³Ûw przerwaÒ,
- port B†- sygna³y transmisji szeregowej,
- port C†- wyjúcia z†programowanego
generatora sygna³Ûw wyjúciowych,

- port D†- wejúcia sygna³Ûw przerwaÒ
lub wejúcia sygna³Ûw analogowych
do przetwornika A/C.
Ciekaw¹ funkcj¹ jest moøliwoúÊ

zmniejszenia wydajnoúci pr¹dowej por-
tÛw do 25% wartoúci nominalnej, co
wi¹øe siÍ z†wyd³uøeniem czasÛw prze-
³¹czania. DziÍki temu uzyskuje siÍ
spadek poboru pr¹du i†generowanych
zak³ÛceÒ elektromagnetycznych. Taki

tryb pracy moøe byÊ ustawiony nieza-
leønie dla kaødego portu.

Przetwornik A/C
Mikroprocesor Z183 zawiera 10-bito-

wy przetwornik analogowo-cyfrowy.
Dzia³a on na zasadzie kolejnych przy-
bliøeÒ i†do wykonania pe³nej konwer-
sji potrzebuje 64 taktÛw zegara. Od-
powiada to czÍstotliwoúci prÛbkowania
515kHz przy zegarze 33MHz. Oczywiú-
cie, razem z†przetwornikiem A/C zin-
tegrowany jest uk³ad prÛbkuj¹co-pamiÍ-
taj¹cy niezbÍdny do poprawnej pracy
z†sygna³ami szybkozmiennymi. Funkcjo-
nalnoúÊ przetwornika znacznie zwiÍk-
sza 8-kana³owy multiplekser analogowy
na wejúciu. W†celu poprawienia para-
metrÛw pracy, uk³ady zasilania czÍúci
analogowej i†cyfrowej s¹ rozdzielone.
Jako napiÍcie odniesienia moøna wy-
braÊ jedno z†dwÛch wewnÍtrznych na-
piÍÊ odniesienia (4,2V lub 2,6V) lub
pobieraÊ je z†zewn¹trz przez bit 0†por-
tu A. Jeøeli przetwornik nie jest wy-
korzystywany, to moøna go po prostu
wy³¹czyÊ. DziÍki temu zmniejsza siÍ
pobÛr pr¹du, co ma szczegÛlne zna-
czenie w†trybach uúpienia.
KonwersjÍ wyzwala ustawieniu bitu

w†odpowiednim rejestrze kontrolnym.
ZakoÒczenie procesu konwersji moøna
sprawdzaÊ w†odpowiednim rejestrze
lub czekaÊ na zg³oszenie przerwania
A/D Complete.

Przetwornik
cyfrowo-analogowy
Jednokana³owy, 10-bitowy przetwor-

nik cyfrowo-analogowy z†wyjúciem na-
piÍciowym, to standardowe wyposaøe-
nie Z183. Moøe byÊ wykorzystywany
np. do generowania sygna³Ûw audio,
dowolnych przebiegÛw wyjúciowych
lub analogowej transmisji danych. Czas
konwersji wynosi 1µs, co pozwala na
generowanie przebiegÛw o†czÍstotliwoú-
ci do 500kHz. ZarÛwno dla przetwor-
nika A/C jak i†dla przetwornika C/A
moøna wybraÊ ürÛd³o napiÍcia odnie-
sienia (wewnÍtrzne 4,2V lub 2,6V lub
pobieraÊ je z†zewn¹trz przez bit 0
portu A)

Zegar czasu rzeczywistego
Kolejnym modu³em u³atwiaj¹cym sto-

sowanie Z183 w†aplikacjach pracuj¹-
cych w†czasie rzeczywistym jest wbu-
dowany zegar czasu rzeczywistego ra-
zem z†kalendarzem. Obs³uga zegara
jest wyj¹tkowo ³atwa. DostÍpne s¹ re-
jestry: sekund, minut, godzin oraz
dnia tygodnia, dnia miesi¹ca, miesi¹-
ca, roku i†wieku. Kalendarz uwzglÍd-
nia wszystkie lata przestÍpne i†jest
zgodny z†rokiem 3000. Tak jak w
kaødym porz¹dnym zegarku, tak
i†w†tym moøna ustawiÊ alarm (trzy re-
jestry - godziny, minuty i†sekundy).
W³¹czenie alarmu nastÍpuje przez
ustawienie odpowiedniego bitu w†rejes-
trze kontrolnym zegara lub, co wydaje

siÍ bardziej interesuj¹ce, bÍdzie wyge-
nerowane przerwanie. Do stabilizacji
sygna³u zegarowego moøna wykorzys-
t a Ê typowy kwarc ìzega rkowyî
32,768kHz lub sygna³ sieci 50/60Hz.
Dok³adnoúÊ zegara czasu rzeczywistego
jest warunkowana wy³¹cznie stabilnoú-
ci¹ sygna³u zegarowego.
Jeøeli zegar czasu rzeczywistego wy-

korzystuje popularny kwarc ìzegarko-
wyî 32,768kHz, to moøemy zrezygno-
waÊ z†drugiego kwarcu generuj¹cego
zegar dla j¹dra procesora. Naleøy tyl-
ko uaktywniÊ uk³ad powielania czÍs-
totliwoúci (wewnÍtrzna pÍtla FLL), aby
uzyskaÊ sygna³ zegarowy 16,450 MHz
(mnoønik 502) lub 32,899 MHz (mnoø-
nik 1004).

Programowany generator
sygna³Ûw wyjúciowych POG
Programowany generator sygna³Ûw

wyjúciowych, to dosyÊ nietypowy blok
funkcjonalny. Pozwala na realizacjÍ
uk³adu sekwencyjnego dzia³aj¹cego nie-
zaleønie od procesora. Jeøeli zdecydu-
jemy siÍ na wykorzystanie POG, to
2kB pamiÍci wewnÍtrznej pamiÍci
RAM zostanie uszczuplone o†256 baj-
tÛw. Te 256 bajtÛw podzielone jest na
64 identyczne struktury, w†ktÛrych za-
pisane s¹ nastÍpuj¹ce informacje:
- opÛünienie wyraøone w†taktach zega-
ra POG (14 lub 16 bitÛw),

- realizowana funkcja (2 bity),
- dane (8 lub 10 bitÛw),
- adres nastÍpnej struktury (6 bitÛw).
DziÍki temu, øe ca³a tablica POG

znajduje siÍ w†pamiÍci dostÍpnej dla
procesora, nie ma najmniejszego k³opo-
tu z†wpisywaniem do niej danych
przez program uøytkownika, nawet wte-
dy gdy POG jest w³¹czony. Jedynym
ograniczeniem jest to, aby nie modyfi-
kowaÊ danych w†tej strukturze, ktÛra
jest aktualnie wykorzystywana przez
POG. SprawdziÊ to moøna odczytuj¹c
rejestr POGAT, w†ktÛrym znajduje siÍ

Rys. 2.

Rys. 3.
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numer aktywnej struktury. DostÍpny
jest takøe aktualny stan licznika gene-
ruj¹cego opÛünienie. Do taktowania
POG wykorzystywany jest sygna³ zega-
rowy j¹dra procesora. Jeøeli jednak po-
trzebne s¹ wiÍksze odstÍpy czasowe, to
moøna go podzieliÊ przez 256, 1024
lub 4096. Tak wiÍc, nawet przy naj-
szybszym zegarze (33MHz) moøna
w†najgorszym przypadku (14-bitowy
licznik) uzyskaÊ ponad 2-sekundowe
opÛünienie. W†zaleønoúci od funkcji re-
alizowanych przez POG, dane wpisuje
siÍ w†nastÍpuj¹cy sposÛb:
- wys³anie danych do portu C†- 8 bi-
tÛw w†bajcie danych,

- konwersja A/C - 3†najm³odsze bity
w†bajcie danych s³uø¹ do wyboru
kana³u, pozosta³e bity danych nie s¹
wykorzystywane, a wynik konwersji
dostÍpny jest w†rejestrach przetwor-
nika A/C,

- konwersja C/A - 10-bitow¹ dan¹ do
przetwornika C/A naleøy zapisaÊ
w†nastÍpuj¹cy sposÛb: bity 9-2
w†bajcie danych, a†bity 0-1 jako bi-
ty 7-6 w†starszym bajcie opÛünienia,
w†tym trybie opÛünienie moøe mieÊ
co najwyøej 14 bitÛw,

- wywo³anie przerwania - bajt danych
nie jest wykorzystywany.

ZDI - emulator na pok³adzie
Z183 jest pierwszym z†uk³adÛw Zi-

LOGa wyposaøonym w†ZDI. DziÍki
umieszczeniu w†strukturze mikroproce-
sora dodatkowych uk³adÛw realizuje on
takøe podstawowe funkcje emulatora.
DostÍp to tych funkcji umoøliwia dwu-
przewodowe ³¹cze, dziÍki ktÛremu
moøna przej¹Ê pe³n¹ kontrolÍ nad mik-
roprocesorem zamontowanym w†uk³a-
dzie. Najwaøniejsze funkcje ZDI to:
- podgl¹d i†zmiana zawartoúci rejest-
rÛw procesora,

- podgl¹d i†zmienia zawartoúci pamiÍci,
- uruchamianie i†zatrzymywanie pro-
gramu,

- ustawianie pu³apek,
- wykonywanie programu w†trybie pra-
cy krokowej,

- wpisywanie kodu/danych do SRAM.
Naleøy podkreúliÊ, øe pu³apki

realizowane s¹ na drodze
sprzÍtowej, co wyma-
ga³o zaimple-

mentowania w†strukturze procesora do-
datkowych rejestrÛw do przechowywa-
nia adresu oraz uk³adÛw porÛwnuj¹-
cych zawartoúÊ tych  rejestrÛw z†syg-
na³ami na magistrali. Do po³¹czenia
ZDI ze z³¹czem RS232 lub USB ko-
nieczny jest odpowiedni interfejs -
ZPAK (fot. 1). Dok³adny jego opis
moøna znaleüÊ w†EP12/2000.

Czy to juø wszystko?
Oczywiúcie, øe nie. Niestety brak

miejsca nie pozwala na opisanie
wszystkich blokÛw Z183. A†s¹ tam
jeszcze:
- dwa szybkie UART-y z†w³asnymi re-
jestrami FIFO, liniami do wspÛ³pra-
cy z†modemem i†niezaleønymi gene-
ratorami sygna³Ûw taktuj¹cych,

- jedno szybkie ³¹cze szeregowe dedy-
kowane do komunikacji miÍdzy pro-
cesorami lub z†pamiÍciami szerego-
wymi,

- dwa 16-bitowe liczniki ogÛlnego
przeznaczenia,

- dwa zaawansowane uk³ady DMA,
- uk³ad nadzoru - watchdog,
- rozbudowany uk³ad kontroli prze-
rwaÒ,

- 8-poziomowy system usypiania pro-
cesora, dziÍki ktÛremu pobÛr pr¹du
moøna ograniczyÊ do zaledwie 40µA
w†trybie pe³nego uúpienia (ale
z†dzia³aj¹cym zegarem czasu rzeczy-
wistego!).

Obudowa
Zmuszeni do wyprowadzenia na ze-

wn¹trz uk³adu aø 100 sygna³Ûw kon-
struktorzy Z183 zdecydowali siÍ za-
mkn¹Ê go w†obudowie typu VQFP.
Uzyskali dziÍki temu szereg korzyúci,
z†ktÛrych najwaøniejsze to ma³e wy-
miary oraz niska cena. Oczywiúcie od-
leg³oúÊ miÍdzy wyprowadzeniami wy-
nosz¹ca zaledwie 0,5mm stawia pew-
ne wymagania przed liniami montaøo-
wymi, ale obecnie nie jest to niczym
niezwyk³ym. Przy konstrukcjach proto-
typowych lub amatorskich moøna przy

odrobinie sprytu przylutowaÊ Z183 do
p³ytki rÍcznie, co autor niniejszego ar-
tyku³u sprawdzi³ osobiúcie.

Oprogramowanie
Zgodnie z†przyjÍt¹ przez ZiLOGa

strategi¹, oprogramowanie dla Z183,
tak jak i†dla wszystkich innych proce-
sorÛw zosta³o w³¹czone w†sk³ad ZiLOG
Developer Studio (ZDS). Jest to kom-
pletne úrodowisko programistyczne
w†sk³ad ktÛrego wchodzi: edytor,
asembler, linker, debugger i†symulator.
Ca³oúÊ pracuje na komputerach PC
w†úrodowisku Windows i†nie stawia
przed sprzÍtem wysokich wymagaÒ.
Najnowsz¹ wersjÍ moøna úci¹gn¹Ê bez-
p³atnie ze strony ZiLOGa - www.zi-
log.com, przy czym naleøy podkreúliÊ,
øe jest wersja pe³na, bez jakichkolwiek
ograniczeÒ.
DostÍpny jest takøe kompilator C ge-

neruj¹cy kod na wszystkie procesory
serii Z180. TraktowaÊ go moøna jako
narzÍdzie samodzielne lub zintegrowa-
ne z†ZDS. SzczegÛlnie atrakcyjna jest
ta druga moøliwoúÊ, znacznie podno-
sz¹ca komfort pracy nad programem.
Jedn¹ z†opcji tego kompilatora jest ob-
s³uga MMU. DziÍki temu programista
nie musi siÍ martwiÊ bankowaniem
pamiÍci.
Przy tak duøej popularnoúci proce-

sorÛw Z180 naturaln¹ rzecz¹ jest to,
øe powsta³o wiele innych programÛw
dedykowanych Z180, a†firmowanych
przez firmy od ZiLOGa niezaleøne.
Wiele z†nich moøna znaleüÊ pod ad-
resem: http://www.zilog.com/support/
z80_z185.html , ht tp : / /www.geoci -
t ies .com/Sil iconValley/Peaks/3938/
z80_home.htm lub http://users.iaf-
rica.com/r/ra/rainier. Naleøy takøe
przypomnieÊ, øe pracuj¹c z†Z180 moø-
na skorzystaÊ ze starszych programÛw
stworzonych z†myúl¹ o†Z80.

Co dalej?
Dalej pozostaje juø tylko liczyÊ na

inwencjÍ i†wyobraüniÍ konstruktorÛw,
zarÛwno ìzawodowcÛwî jak i†îamato-
rÛwî. To od nich zaleøy jak wyko-
rzystaj¹ moøliwoúci zawarte w†Z183.
A†øe nie s¹ one ma³e niech úwiadczy
to, øe juø nied³ugo oprogramowanie
oferowane przez ZiLOGa wzbogaci siÍ
o†w†pe³ni funkcjonalny stos TCP/IP,

dziÍki ktÛremu bÍdzie moøna
Z183 zamieniÊ w†miniaturowy
ìweb-serwerî. Tak wiÍc mimo,
øe czasy ìSpectrumî, ìCom-

modoreî czy teø ìAtariî minÍ³y
bezpowrotnie, 8-bitowe proce-
sory trzymaj¹ siÍ mocno i†na
pewno jeszcze d³ugo bÍd¹
nam towarzyszyÊ.
Witold Barycki, Eurodis

Mater ia³y katalogowe zwi¹zane
z†procesorem Z183 s¹ dostÍpne na
p³ycie CD-EP05/2001B w†katalogu \Zi-
log.
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