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12.

VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ ZiLOG

12.1

Sestava vývojového prostøedí pro mikroøadièe Z8

Mikroøadièe Z8 nejsou nabízeny ve verzích s pamìtí EEPROM. Pøed vloením programu do OTP pamìti mikroøadièe je proto nutné odladit program do
nejmeních detailù na hardwarové aplikaci.

Vývojové prostøedí pro mikroøadièe Z8 obsahuje:
Hardwarový emulátor
Pro mikroøadièe Z8 je mono z nabídky ZiLOG pouít více typù emulátorù. Typ
Z86C1200ZEM mùe emulovat vechny obvody øady Z8 vèetnì obvodù obsahujících UART. Typ Z86C5000ZEM emulovat UART neumí, má vak dostateènou
pamì pro emulaci programù o velikosti a 32 KB. Cena obou emulátorù vak
není pøíznivá pro jednoduí aplikace s obvody, popisovanými v této knize.
Typ Z86CCP01ZEM má pamì pro program do 8 kB, v základní sestavì umoòuje emulaci obvodù pouze v pouzdrech DIP, emulátor je pouhá deska
s elektronikou a konektory. Cena emulátoru je vak neobyèejnì pøíznivá a vechny ostatní vlastnosti emulátoru jsou plnì profesionální.
Emulátor Z86CCP01ZEM umoòuje ladìní programu na zákaznické aplikaci,
v reálném èase, s oddìleným napájením aplikace a emulátoru, s vlastním oscilátorem aplikace. Emulátor je souèasnì programátorem, na nìm je mono
odladìný program zapsat do OTP verzí mikroøadièe. Emulátor umoòuje ladìní
programù pro vechny obvody Z8 popisované v této uèebnici.
Software pro osobní poèítaè
Hardwarový emulátor komunikuje po sériovém rozhraní RS-232 s programem,
bìícím na osobním poèítaèi. Od roku 1998 je k emulátoru dodáván program
ZDS (ZiLOG Developer Studio), který pracuje jako textový editor, projektový manaer, assembler, debugger a programátor OTP. Program ZDS je popsán v èl. 13.
A
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Pøísluenství:
Pro kompletaci vývojového prostøedí je tøeba:
n PC kompatibilní IBM, 8 MB RAM, Windows 95/98/NT/2000
n napájecí zdroj 8 V, 0,5 A
n sériový kabel na propojení emulátoru s PC

12.2

Napájecí zdroj pro emulátor

Pro pøíleitostnou práci postaèí síový adaptér cca 8 V/0,5 A, pro dlouhodobou práci je vhodný stabilizovaný zdroj 8 V. Napájecí napìtí se pøipojí na svorky
8VDC a GND. Je nutno dodret polaritu napájecího napìtí!

12.3

Propojení emulátoru s osobním poèítaèem

Emulátor se pøipojuje k osobnímu poèítaèi standardním sériovým kabelem délky
cca 2,5 m na konektor emulátoru CANON 25F a nìkterý sériový port (COM1 a
COM4 poèítaèe). Kabel není souèástí dodávky emulátoru. Pøestoe sériové rozhraní je definováno standardem, vyskytují se porty s 9 vývody a 25 vývody a je
tøeba vybrat pøísluný konektor na stranì poèítaèe.
Jeden ze sériových portù poèítaèe bývá obsazen myí. Pøi pokusech o pøipojení emulátoru k PC není mono pouít port uvolnìný pouhým odpojením myi,
je nutno my pøeinstalovat!

12.4

Pøizpùsobení emulátoru
pro poadovaný typ mikroøadièe

Emulátor Z86CCP01ZEM podporuje vechny obvody, popisované v této uèebnici. Protoe obvody v pouzdrech s 18 a 28 vývody mají odlinì vyvedeny I/O
porty, je nutno pomocí pøepínaèù J4, J5 a J6 pøizpùsobit emulátor pro konkrétní
typ mikroøadièe.
typ

nastavení J4, J5, J6

Z86E 02/04/08
Z86E 03/06
Z86E 3×/4×

12
23
OFF
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nastaveno pøi dodání
PØELOIT vechny (J4, J5, J6)
ODSTRANIT vechny (J4, J5, J6)
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12.5

Pøizpùsobení emulátoru
k umístìní krystalu oscilátoru

Po propojení emulátoru s aplikací mùe být ivý pouze jeden krystal oscilátoru buï v emulátoru nebo v aplikaci. Druhý krystal musí být odpojen nebo
odstranìn. Pøepínaèe J2 a J3 propojují obvody krystalù.
umístìní krystalu

nastavení J2 a J3

krystal X1 v emulátoru
oba krystaly osazeny

OFF
OFF

krystal v aplikaci

12

nastaveno pøi dodání
ivý krystal v emulátoru,
krystal v aplikaci odpojen
ivý krystal v aplikaci,
krystal z emulátoru odstranit

Krystal v emulátoru má kmitoèet 8 MHz. Má-li být ladìna aplikace pro jiný
hodinový kmitoèet, mohou být krystal i blokovací kondenzátory vymìnìny. Souèástky jsou upevnìny v jednoduchých konektorech.

12.6

Pøizpùsobení emulátoru
ke zpùsobu napájení aplikace

Pro ladìní programu je vhodnìjí, aby aplikace byla napájena z emulátoru. Pro
definitivní odladìní je vak dùleité napájet aplikaci z vlastního zdroje. Jen tak je
mono zjistit pùsobení ruivých vlivù ze skuteèného napájecího zdroje a ostatních
elektronických obvodù aplikace. Pøepínaè J1 pøepojuje napájení aplikace.
napájení aplikace

nastavení J1

napájení z emulátoru
samostatné napájení

12
OFF

nastaveno pøi dodání

Pokud má aplikace samostatný napájecí zdroj, je nutno dodrovat postup zapínání a vypínání napájecích zdrojù a propojení emulátoru s aplikací.
1. Zapínání:
a) pøipojit aplikaci k emulátoru (èl. 12.7)
b) zapnout napájení emulátoru, stisknout tlaèítko MASTER RESET (èl. 12.8)
c) zapnout napájení aplikace
2. Vypínání:
a) vypnout napájení aplikace
b) vypnout napájení emulátoru
A
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12.7

Pøipojení emulátoru k aplikaci

V emulátoru jsou osazeny tøi objímky DIP (P1  18 vývodù, P2  28 vývodù
a P3  40 vývodù). Pro ladìní programu v reálných podmínkách se deska aplikace pøipojuje k emulátoru plochým kabelem s konektory do objímky podle typu
pouitého obvodu. Kabel pro obvody s 18 vývody je souèástí dodávky emulátoru, kabely pro 28 vývodù a 40 vývodù stejnì tak jako redukce pro jiná ne DIP
pouzdra je nutno pøikoupit nebo vyrobit.
Je nutno dodret orientaci kabelu, vývod 1 (èervený vodiè) na vývod 1. Pøi
otoèení kabelu hrozí znièení aplikace nebo emulátoru.
Chcete-li se seznámit s emulátorem je mono vechny funkce emulátoru spustit
i bez pøipojené aplikace. Vývojové prostøedí pak pracuje jako simulátor ladìného programu.

12.8

Uivatelsky dùleité prvky na desce emulátoru

8VDC
GND
CANON 25F
P1, P2, P3
P6
P5, P4
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svorka pro pøipojení kladného pólu napájecího napìtí 8 V (èl. 12.2)
svorka pro pøipojení záporného pólu napájecího napìtí
konektor 25 vývodù (Female  dutinky) pro propojení emulátoru s PC (èl. 12.3.)
objímky DIP 18 vývodù, 28 vývodù a 40 vývodù pro propojení emulátoru
s aplikací (èl. 12.7)
objímka DIP 18 vývodù pro programování OTP v pouzdrech DIP 18
místo pro osazení objímek DIP28 a DIP40 pro programování OTP
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X1
krystal 8 MHz
MASTER RESETtlaèítko pro RESET emulátoru, napø. po porue v komunikaci emulátoru s PC
J1
pøepínaè pro nastavení zpùsobu napájení aplikace (èl. 12.6)
J2, J3
pøepínaè pro volbu krystalu emulátor/aplikace (èl. 12.5)
J4, J5, J6
pøepínaèe pro pøizpùsobení emulátoru typu mikroøadièe (èl. 12.4)
R18
odporový trimr pro nastavení programovacího napìtí
C4
kondenzátor v emulátoru Z86CCP00ZEM (èl. 12.9)

12.9

Úprava emulátoru Z86CCP00ZEM

Pøedchùdcem emulátoru Z86CCP01ZEM byl typ Z86CCP00ZEM. Aby tento
starí typ mohl spolupracovat s programem ZDS, je nutno z emulátoru odstranit kondenzátor C4 100 µF. Jmenovaný kondenzátor zpomaluje nábìh
programovacího napìtí pøi odliném programovacím algoritmu a není-li odstranìn, nezapíe se správnì zaèátek programu do pamìti OTP.

12.10 Sputìní emulátoru
Provoz emulátoru je moný pouze s bìícím programem na PC. Standardním programem vývojového prostøedí je ZDS (ZiLOG Developer Studio). Tento
program kromì komunikace s emulátorem plní øadu dalích funkcí, popsaných
v èl. 13. Aby program ZDS komunikoval s emulátorem, je v nìm nutno zaloit
projekt a splnit nìkolik dalích podmínek. To vyaduje zvládnutí alespoò základù práce s programem ZDS.
Pøedchùdcem komplexního programu ZDS byly dílèí programy, z nich komunikaci s emulátorem, ladìní programu a programování OTP zajioval program
GUI (Graphical Users Interface). Sputìní tohoto programu a vyzkouení komunikace s emulátorem je výraznì jednoduí ne sputìní ZDS. Souèástí
dodávky emulátoru je i program GUI, v roce 1999 je to GUI verze 3.14. Následující postup je vhodný pro ovìøení správnosti funkce emulátoru, pøedevím
propojení s osobním poèítaèem a komunikace.

12.10.1 Instalace GUI
Grafické prostøedí GUI 3.14 se instaluje z prostøedí Windows sputìním programu Setup.exe. Instalaèní program obsahuje pokyny pro postup instalace. Standardní
instalace umístí program GUI 3.14 do adresáøe C:\Programy\Z8ICE_3.14 (nebo
C:\Z8ICE_3.14 ve Win 3.11).

12.10.2 Sputìní GUI
Po pøipojení emulátoru k PC a zapnutí napájení se GUI 3.14 spoutí z ikony
Z8ICE_3.14. Je nabídnuto okno pro nastavení komunikace mezi PC a emulátorem.
A
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Je tøeba vybrat typ emulátoru Z86CCP00ZEM (i pro typ Z86CCP01ZEM !), oznaèit èíslo sériového portu, na který je emulátor pøipojen a vybrat rychlost pøenosu.

Po potvrzení konfigurace se zobrazí zpráva o probíhající komunikaci GUI
s emulátorem.
Pokud komunikace neprobìhne úspìnì, zobrazí se chybová zpráva. Je nutno zkontrolovat propojení emulátoru s PC a napájecí napìtí emulátoru v rozsahu
8,0 V a 8,5 V. Je moné vyzkouet i jinou rychlost komunikace.
Stisknout tlaèítko MASTER RESET na desce emulátoru a znovu spustit GUI.
Program GUI 3.14. a assembler ZMASM 2.10. je nutno pouívat, pokud se
uivatel rozhodl z jakýchkoliv dùvodù pracovat v operaèním systému Windows
3.11. Popis obou programù je v [1].
Pokud uivatel, který s obvody ZiLOG Z8 a jejich programováním zaèíná, mùe
a chce pouívat standardní software vývojového prostøedí, tedy ZDS, mùe od
dalího studia GUI ustoupit. Program ZDS pro Win 95/98/NT/2000 má jinou
grafickou podobu a ponìkud odliný zpùsob ovládání, i kdy samozøejmì výsledky práce jsou shodné. Kromì ji posaného jednoduchého vyzkouení
emulátoru nemá program GUI ádné pøednosti proti ZDS. Jistou výhodu by GUI
mohl mít pøi rutinním pouívání emulátoru pouze pro programování obvodù OTP.
Toto rozhodnutí vak uèiní jistì u zkuený uivatel vývojového prostøedí, kterému nebude èinit potíe osvojit si GUI buï pomocí originální nápovìdy
k programu nebo z výe zmínìné broury.
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