S P R Z Ę T

Programator−emulator
mikrokontrolerów Z8Plus
Zilog ponownie z³apa³ ìwiatr
w†øagleî, znacznie intensyfikuj¹c
swoje dzia³ania na rynku
europejskim. DziÍki temu moøemy
przybliøyÊ Wam najnowsze
opracowanie tej firmy - emulator
z†umoøliwiaj¹cy takøe
programowanie mikrokontrolerÛw
z†nowej rodziny Z8Plus.
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Do testÛw otrzymaliúmy zestaw
Z8ICE000ZEM, ktÛry integruje dwie funkcje: bardzo dobrego emulatora sprzÍtowego
i†programatora mikrokontrolerÛw z†pamiÍci¹ programu EPROM. Prezentowany zestaw
z†zewn¹trz jest podobny do dotychczas oferowanych, podobnie zreszt¹ jak oprogramowanie steruj¹ce jego prac¹.
Podstawowym programem narzÍdziowym
jest Zilog Developer Studio (rys. 1), przy
pomocy ktÛrego tworzona jest logiczna
struktura realizowanego projektu. W†praktyce rola Zilog Developer Studio sprowadza
siÍ do inteligentnego shella, ktÛry u³atwia
obs³ugÍ emulatora ze wszystkimi oferowanymi przez niego funkcjami). Oprogramowanie jest uniwersalne i†umoøliwia sterowanie wiÍkszoúci¹ produkowanych przez
Ziloga zestawÛw ZEM. Tak wiÍc uøytkownicy dowolnego z†nich nie bÍd¹ mieli wiÍkszych trudnoúci ze zmian¹ stosowanych procesorÛw na inne tej firmy.
Obs³ugÍ programatora zintegrowanego na
p³ytce emulacyjnej umoøliwia kolejny program wchodz¹cy w†sk³ad zestawu - ZProg.
Podobnie, jak Zilog Developer Studio jest
to program uniwersalny (rys. 2), w†zwi¹zku
z†czym przed uruchomieniem wymaga prostego skonfigurowania. Dodatkowym elementem wyposaøenia zestawu jest oprogramowanie Z8ICE, ktÛre jest nieco starsz¹ wersj¹
Zilog Developer Studio.
Prezentowany zestaw obs³uguje
w†chwili obecnej (wszystkie!) dwa
typy mikrokontrolerÛw serii Z8Plus.
S¹ to uk³ady Z8E000 i†Z8E001 w†obudowach DIP18. Programowanie
i†emulacja mikrokontrolerÛw montowanych w†innych obudowach (SOIC18,
SSOP20) wymaga zastosowania adapterÛw
lub specjalnych kabli z†koÒcÛwkami emulacyjnymi.
Emulacja pracy procesorÛw odbywa siÍ
w†czasie rzeczywistym - rzecz niespotykana
w†tak tanich zestawach oferowanych przez

innych producentÛw. Po spe³nieniu warunku przerwania emulacji zadanego przez
uøytkownika procesor j¹ nadzoruj¹cy przesy³a zestaw odpowiednich danych do PC
z†uruchomionym programem Zilog Developer Studio lub podobnym. Transfer danych
odbywa siÍ poprzez z³¹cze szeregowe
z†szybkoúci¹ 9600..57,6kb/s. Zastosowany
protokÛ³ zapobiega przekazywaniu b³Ídnych
danych.
Podsumowuj¹c naleøy stwierdziÊ, øe w†odniesieniu do dotychczasowych propozycji Ziloga - zestaw Z8ICE000ZEM nie wnosi nic szczegÛlnie nowego, oczywiúcie oprÛcz dostÍpu do nowej rodziny mikrokontrolerÛw. Warto natomiast zwrÛciÊ na niego
(i takøe inne) uwagÍ, poniewaø øaden z†aktywnych na naszym rynku producentÛw
mikrokontrolerÛw nie udostÍpni³ swoi odbiorcom tak potÍønego (bez cienia przesady!) narzÍdzia, za tak nisk¹ cenÍ (ok.
100USD).
Moim zdaniem jest to wspania³a oferta
dla ludzi m³odych, pragn¹cych szybko
i†oczywiúcie tanio poznaÊ dobrej klasy narzÍdzie u³atwiaj¹ce konstruowanie systemÛw mikroprocesorowych.
Piotr Zbysiński, AVT
Prezentowany w†artykule zestaw udostÍpni³a redakcji firma Eurodis, tel. (0-71)
367-17-11.

Rys. 2.

35

