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Streszczenie 
 

Tematem artykułu jest studium użycia układu FPGA do emulacji działania 
mikroprocesora w zastosowaniach dydaktycznych. Zaprezentowano proces 
powstawania rozwiązania od etapu analizy wymagań, przez architekturę 
do opisu implementacji, ze wskazaniem istotnych uwarunkowań użytko-
wych i technologicznych oraz kluczowych decyzji. Wynikiem przedsta-
wionych prac jest moduł użyty po raz pierwszy w zajęciach laboratoryj-
nych w bieżącym semestrze. 
 
Słowa kluczowe: FPGA, SOC, prototypowanie, systemy mikroproceso-
rowe, dydaktyka. 
 

Use of FPGA chip for emulation of a didactic 
module microprocessor 

 
Abstract 

 
The paper presents a case study of using the FPGA chip for emulating  
a  microprocessor system for didactic purposes. Inside the FPGA chip 
there are implemented an open source Z80 processor core together with 
code and data memory blocks connected to the processor bus as well as 
UART peripheral. The emulated processor bus behaviour is compliant 
with the original Z80 bus. Therefore, a student is able to connect external 
devices to the bus (by means of the appropriate connectors, three-state 
buffers and address decoding circuits). The UART peripheral, which is 
connected to the external USB/UART converter,  is used by the NoICE 
commercial monitoring application. By means of this application, a student is 
able, among others,  to load own program to the Z80 system, execute the 
code stepwise or in the free run mode, observe and  modify content of the 
memory connected to the Z80 processor bus. Z80 processor core is shared 
between the NoICE monitor program and the user’s code. The presented 
hardware platform allows for implementation of other 8-bit microprocessors 
as well. This way students may learn the modern System On Chip concept 
(SOC). Moreover, the module can be also used to teach the issues of logic 
circuit implementation inside the FPGA. The result of presented work is  
a versatile laboratory module, used since 2010 in the microprocessor 
systems laboratory at the Warsaw University of Technology. 
 
Keywords: FPGA, SOC, prototyping, microprocessor systems, training. 
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Zastosowanie matryc FPGA otwiera nowe perspektywy  
w nauczaniu podstaw działania systemów mikroprocesorowych. 
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Wynikają one zarówno z poziomu integracji matryc, umożliwiają-
cego emulowanie działania prostych mikroprocesorów i mikro-
komputerów, jak również z reprogramowalności tych matryc, 
dzięki której jeden układ może być używany na wiele sposo-
bów. 

Inspiracją dla niniejszego artykułu był projekt modułu laborato-
ryjnego emulującego procesor Z80, który może być łatwo dosto-
sowany do emulacji innych procesorów 8-bitowych. W kolejnych 
sekcjach prezentowane są cele i okoliczności podjęcia prac, po-
szczególne etapy procesu projektowego oraz ich rezultat. 

 
2. Motywacja 
 

W ostatnich latach w Instytucie Informatyki Politechniki War-
szawskiej opracowano i wdrożono do użycia nową, jednolitą 
platformę laboratoryjną do nauczania przedmiotów sprzętowych  
w ramach studiów informatycznych. System SML-3 [1] charakte-
ryzuje się modularnością, nowatorską konstrukcją mechaniczną 
umożliwiającą łatwe wykonywanie pewnych mechanicznie połą-
czeń, łatwą diagnostyką oraz niskim kosztem wytworzenia modu-
łów. Dzięki temu może on być stosowany zarówno do kursowych 
zajęć laboratoryjnych jak i do prac eksperymentalnych. 

Elastyczna struktura połączeń elektrycznych SML-3 umożliwia 
projektowanie i budowę prototypów urządzeń na poziomie połą-
czeń międzyukładowych, a bogaty zestaw modułów z układami 
peryferyjnymi ułatwia szybkie konstruowanie systemów z mikro-
kontrolerami.  

System SML-3 zastąpił kilka wcześniejszych platform sprzęto-
wych używanych w Instytucie, w tym system DSM [2] umożli-
wiający konstruowanie systemów z tradycyjnymi mikroproceso-
rami i mikrokontrolerami wyposażonymi w zewnętrzne szyny. 
Podczas zajęć z użyciem DSM używane były moduły procesorów 
(Z80, i8051, MC68000) współpracujące z odpowiednio skonfigu-
rowanymi modułami pamięci i sterownikami wejścia-wyjścia.  

W związku z rosnącą integracją mikrokontrolerów taka techno-
logia realizacji urządzeń mikroprocesorowych ma współcześnie 
ograniczony zakres zastosowań. Nie do przecenienia pozostają 
jednak jej walory dydaktyczne, wynikające z możliwości obser-
wacji cykli procesora na poziomie sygnałów elektrycznych szyny.  

Doświadczenia z poprzednich lat pokazały, że praktyczne zapo-
znanie studentów z niskopoziomowymi mechanizmami szyny 
procesora Z80 na początku kursu ułatwia zrozumienie dalszych 
partii materiału. Z tego powodu, pomimo przeniesienia na plat-
formę SML-3 ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących mikrokontro-
lerów (HC908, MSP430), system DSM był nadal używany do 
realizacji ćwiczeń związanych z działaniem szyny Z80 (dekodo-
wanie i wydłużanie cykli dostępu, praca krokowa itp.). 

Wobec starzenia się systemu DSM oraz zalet prowadzenia 
wszystkich ćwiczeń w jednolitym środowisku sprzętowym, podję-
to decyzję o opracowaniu modułu systemu SML-3 umożliwiają-
cego wykonywanie przez studentów ćwiczeń z prostym mikropro-
cesorem udostępniającym szynę zewnętrzną. 
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3. Analiza wymagań 
 

Dydaktyczna atrakcyjność procesora Z80 wynika przede 
wszystkim z: 
 prostego modelu programowego, który umożliwia prezentację 

podstawowych koncepcji i mechanizmów (w tym różnych prze-
strzeni adresowych i przełączania banków rejestrów), 

 stosunkowo bogatej listy instrukcji (zawierającej m.in. instruk-
cje łańcuchowe, instrukcje bitowe, skoki względne i skok z de-
krementacją licznika pętli),  

 ciekawego systemu przerwań, który umożliwia porównanie 
przerwań maskowalnych i niemaskowalnych oraz prezentację 
ich możliwych interakcji,  

 elegancko zaprojektowanej i przejrzystej w działaniu szyny ze-
wnętrznej z możliwością wydłużania cykli i przejmowania kontroli. 
Zasadniczym wymaganiem dla nowego modułu było zachowa-

nie walorów dydaktycznych dotychczasowego systemu z proceso-
rem Z80. Zdefiniowane zostały także wymagania wynikające  
z zakresu i charakteru realizowanych ćwiczeń: 
 obserwowalność wszystkich sygnałów szyny, 
 możliwość wydłużania cykli dostępu, 
 łatwa współpraca z istniejącymi modułami urządzeń we/wy, 
 łatwy montaż prostych układów logicznych, 
 wspomaganie uruchamiania z poziomu komputera PC. 

Obecnie na rynku dominują mikrokontrolery jednoukładowe, 
z których znakomita większość nie udostępnia szyny zewnętrznej, 
a jedynie porty i standardowe interfejsy. Nie występują więc 
w nich jawnie takie podstawowe problemy technicznie jak deko-
dowanie i konflikt adresów czy wydłużanie cykli dostępu. 

Za szczególnie atrakcyjny wśród prostych układów z szyną ze-
wnętrzną został uznany moduł DS5000T [3] zawierający 8-bitowy 
system z mikrokontrolerem 8051, nieulotną pamięcią RAM oraz 
wbudowanym programem monitora. Jednak model programowy 
8051 jest stosunkowo skomplikowany, szyna zewnętrzna nie daje 
możliwości przejmowania kontroli ani wydłużania cykli dostępu, 
wbudowane urządzenia peryferyjne są nieprzydatne w zamierzo-
nym zastosowaniu, zaś wspomaganie uruchamiania modułu nie 
obejmuje pułapkowania ani pracy krokowej. 

Po przeprowadzeniu przeglądu dostępnych procesorów okazało 
się, że w świetle przyjętych kryteriów Z80 pozostaje najlepszym 
kandydatem, co sprowadziło projektowanie do migracji istnieją-
cego rozwiązania na nową platformę. 
 
4. Projekt 
 

Ostatecznie zrezygnowano z użycia rzeczywistego procesora 
Z80 i zdecydowano o zaimplementowaniu w strukturze FPGA 
darmowego rdzenia T80 [4] wraz z pamięcią i pozostałymi ukła-
dami potrzebnymi do nadzorowania systemu z komputera PC. 
Użyty rdzeń jest w pełni zgodny z oryginalnym procesorem Z80. 

Rozważane były różne warianty migracji – w tym także prze-
niesienie sprzętowego monitora szyny z systemu DSM do układu 
programowalnego. Monitor był zrealizowany jako system z mi-
krokontrolerem 8051, który komunikował się przez łącze szere-
gowe z aplikacją działającą w komputerze PC, oraz monitorował  
i sterował szynę nadzorowanego systemu umożliwiając ładowanie 
programu, przeglądanie i modyfikację pamięci, pracę krokową  
i pułapkowanie. Z uwagi na znaczną złożoność układu oraz przy-
wiązanie do przestarzałego oprogramowania aplikacyjnego to 
rozwiązanie zostało odrzucone.  

Jako narzędzie wspomagające realizację ćwiczeń laboratoryj-
nych została wybrana komercyjna aplikacja NoICE [5]. Jest to 
tzw. monitor programowy, co oznacza, że procesor w nadzorowa-
nym systemie jest współdzielony między program monitora  
i program użytkownika, a pewne zasoby nadzorowanego systemu są 
zajęte dla potrzeb wspomagania uruchamiania. Zaletą jest natomiast 
wygodna aplikacja okienkowa działająca na komputerze PC. 

Monitor NoICE jest przystosowany do komunikacji z aplikacją 
po stronie PC poprzez łącze szeregowe RS-232. Wobec niedo-

stępności tego interfejsu w nowszych komputerach PC zdecydo-
wano o zastosowaniu w projektowanym module łącza USB oraz 
układu konwertera USB-UART, widocznego po stronie PC jako 
wirtualny port szeregowy. 
 
5. Implementacja 
 

Schemat blokowy modułu jest przedstawiony na rys. 1. We-
wnątrz matrycy FPGA zrealizowano: 
 Procesor Z80, 
 pamięć ROM (zawierająca program monitora NoICE), 
 pamięć RAM (na program i dane użytkownika), 
 układ UART (do komunikacji z monitorem NoICE), 
 niezbędne dekodery adresów. 
 

 
 
Rys. 1.  Struktura blokowa modułu  
Fig. 1.  Block structure of the module 

 
Do implementacji tych elementów wybrany został układ progra-

mowalny FPGA firmy Altera EP2C5T144C8N (z rodziny oferowa-
nej pod nazwą Cyclone II). Jest to powszechnie dostępny na rynku, 
niewielki układ FPGA posiadający wewnętrzne bloki pamięci 
RAM. Zawartość tej pamięci może być inicjowana po starcie zasila-
nia wybranymi wartościami. Dzięki temu można jej użyć jako 
pamięci ROM na kod monitora NoICE po stronie FPGA. 

Cały system zajął następujące zasoby układu FPGA: 
 55% układów kombinacyjnych 
 11% rejestrów 
 55% pamięci RAM 
 jeden z dwóch układów PLL 
 57% wyprowadzeń wejścia/wyjścia (I/O) 

W celu zapewnienia właściwego działania szyny systemu, syn-
chroniczne pamięci w FPGA zostały opakowane tak, aby zacho-
wywały się jak pamięci asynchroniczne względem zegara Z80. 

Na zewnątrz układu FPGA wyprowadzone są wszystkie sygna-
ły szyny procesora (linie adresowe, danych i sterujące). Użytkow-
nik może obserwować zachowanie szyny emulowanego systemu  
i dołączać zewnętrzne układy pamięci lub wejścia/wyjścia.  

Magistrala łącząca procesor Z80 z układami peryferyjnymi 
wewnątrz matrycy FPGA jest emulowana przez odpowiednie 
struktury logiczne. Wewnątrz matrycy programowalnej nie wystę-
puje szyna trójstanowa. Logika emulująca zachowanie magistrali 
działa natomiast tak, że na poziomie portów I/O układu FPGA 
obserwowane jest zachowanie zgodne z oryginalną, trójstanową 
szyną systemu z procesorem Z80. 

Opracowany moduł zawiera: 
 układ FPGA wraz z zewnętrzną, nieulotną pamięcią konfiguracji, 
 interfejs USB i konwerter standardu USB na transmisję szere-

gową (używany do komunikacji z monitorem NoICE),  
 pola montażowe (podstawki z wyprowadzonymi końcówkami), 
 zainstalowane na szynie danych typowe układy wejścia wyjścia 

(dwa rejestry wyjściowe i jeden bufor wejściowy), 
 złącza do kabli taśmowych, w których zebrane zostały sygnały 

szyny procesora Z80, 
 dwa przyciski i dwie diody świecące. 
 zabezpieczenia elektryczne wyprowadzeń układu FPGA. 

Dokumentacja systemu laboratoryjnego SML-3 definiuje mię-
dzy innymi rozmieszczenie sygnałów w złączach. Założono do-
prowadzanie pojedynczym kablem taśmowym zasilania i ośmiu 
sygnałów logicznych. Moduł emulujący procesor Z80 został wypo-
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sażony w złącza zgodne ze standardem SML-3. Ułatwia to podłą-
czanie innych modułów (np. diod świecących, przycisków itp.). 

Oprócz tego moduł zawiera złącza do kabli taśmowych udo-
stępniające  sygnały sterujące szyny Z80 i linie adresowe. Sygnały 
sterujące zostały również dodatkowo wyprowadzone poprzez 
pojedyncze kołki połączeniowe.  

Takie podejście pozwala wykonać większość połączeń z innymi 
modułami SML-3 przy użyciu kabli taśmowych. Sygnały sterujące 
są natomiast łączone z lokalnymi układami logicznymi lub innymi 
modułami SML-3 przy użyciu pojedynczych kabelków. Możliwe 
jest także zaprojektowanie innych modułów, wykorzystujących 
sygnały szyny wyprowadzane przez złącza kabli taśmowych. 

Podsumowując, moduł zawiera następujące złącza i interfejsy 
(oznaczone odpowiednimi numerami na rysunku 2): 
1. Wejście zasilania (standard złącza zgodny z SML-3). 
2. Złącze 40-krotne, zawierające szynę adresową (16-bitową), 

szynę danych (8-bitową) oraz sygnały sterujące szyny emulo-
wanego mikroprocesora. 

3. Dodatkowe wyprowadzenia szyny adresowej. 
4. Dodatkowe wyprowadzenia szyny danych (standard SML-3). 
5. Dodatkowe złącze obejmujące sygnały sterujące magistrali 

(zasilanie i masa zgodnie ze standardem SML-3). 
6. Pojedyncze wyprowadzenia sygnałów sterujących szyny. 
7. Złącze sygnałów zatrzasku wyjściowego A (standard SML-3). 

Umożliwia bezpośrednie podłączenie modułów  wyjściowych. 
8. Złącze sygnałów zatrzasku wyjściowego B (standard SML-3). 

Umożliwia bezpośrednie podłączenie modułów wyjściowych. 
9. Złącze sygnałów bufora wejściowego C (standard SML-3). 

Umożliwia bezpośrednie podłączenie modułów wejściowych. 
10. Złącze interfejsu USB (do komunikacji z systemem nadrzędnym) 
11. Port emulacyjny JTAG (do programowania i monitorowania 

działania matrycy FPGA). 
12. Złącze do programowania pamięci EEPROM przechowującej 

konfigurację matrycy FPGA. 
13. Przyciski: funkcja 1 / funkcja 2 (obecnie RESET / nie wyko-

rzystane – docelowo np. sterowanie pracą krokową). 
14. Diody świecące: LED 1 / LED 2 (obecnie wskaźnik RESET / 

nie wykorzystana). 
15. Pole montażowe (podstawki pod układy scalone z doprowa-

dzeniami - do realizacji własnych układów logicznych). 
 

 
 
Rys. 2.  Złącza i interfejsy 
Fig. 2.  Connectors and interfaces 

 
6. Monitor 
 

Aplikacja NoICE [5] umożliwia użytkownikowi załadowanie do 
pamięci połączonej z procesorem Z80 własnego kodu, wykonanie 
go w trybie pracy krokowej, realizację własnych procedur obsługi 
przerwań, przeglądanie zawartości pamięci i rejestrów procesora itp. 

Głównym ograniczeniem wynikającym z zastosowania monito-
ra programowego jest zatrzymanie pracy monitora w przypadku 
wstrzymania działania procesora Z80 – np. wskutek wydłużania 
cykli dostępu przez układy zewnętrzne. Istotny jest również brak 
możliwości zatrzymania własnego kodu, jeżeli nie przenosi on 
sterowania z powrotem do kodu monitora (jeżeli punkt zatrzyma-
nia nie został wskazany przed uruchomieniem programu).  

Użytkownik może korzystać z przerwań i stosu. Jedyną różnicą  
w stosunku do programu, który działałby na procesorze Z80 bez 

monitora NoICE, jest przesunięcie adresu 0x0000 na adres 0x1800. 
O tę samą odległość w przestrzeni adresowej przesunięte są adresy 
obsługi przerwań. Monitor przekierowuje obsługę przerwań do 
procedur użytkownika i odpowiednio zarządza stosem użytkownika. 
 
7. Podsumowanie 
 

Opisany moduł umożliwia realizację ćwiczeń demonstrujących: 
 działanie szyny zewnętrznej – w tym rozpoznawanie i wydłuża-

nie cykli dostępu oraz przejmowanie kontroli nad szyną, 
 działanie procesora Z80,  pamięci i układów peryferyjnych, 
 obsługę przerwań maskowalnych i niemaskowalnych, 
 działanie układów trójstanowych i dekoderów adresu, 
 konstrukcję elektryczną systemu mikroprocesorowego, 
 koncepcję realizacji systemów mikroprocesorowych w ukła-

dach programowalnych (System On Chip). 
Zaprezentowany moduł zachowuje wszystkie walory dydak-

tyczne Z80, w szczególności prostą architekturę procesora i do-
stępność sygnałów magistrali. Moduł został zrealizowany z uży-
ciem nowoczesnych elementy elementów i technologii, zaś moni-
tor NoICE zapewnia wygodną pracę w środowisku Windows. 

Została także utrzymana możliwość bezpośredniej interakcji  
z działającym układem (aż do uszkodzenia tego układu włącznie), 
typowa dla rzeczywistych warunków prototypowania i urucha-
miania systemów mikroprocesorowych, która nie występuje  
w przypadku użycia symulatorów programowych. 

Dzięki zastosowaniu układu programowalnego FPGA, możliwe 
są dalsze modyfikacje rdzenia procesora, zaimplementowanych 
układów peryferyjnych, zastosowanego monitora i wiele innych. 

Przykładowo, użycie aplikacji NoICE wynika z postulatu 
zmniejszania pracochłonności w celu szybkiego przygotowania 
modułu. Wobec braku wbudowanego wspomagania uruchamiania 
w Z80, konsekwencją takiego wyboru jest konieczność współdzie-
lenia zasobów uruchamianego systemu z monitorem. Dzięki za-
stosowaniu układu reprogramowalnego, ewentualne dodanie moni-
tora sprzętowego wewnątrz FPGA i napisanie do niego aplikacji 
pozostało otwartą drogą rozwoju projektu. 
 
8. Wnioski 
 

Przy okazji migracji modułu procesora Z80 do systemu dydak-
tycznego SML-3, powstało generyczne rozwiązanie umożliwiają-
ce emulowanie różnych procesorów 8-bitowych. Ograniczenie do 
tej kategorii wynika z decyzji dotyczących złącz (40 linii szyny) 
oraz specyfiki 8-bitowych połączeń w systemie SML-3. 

Oprócz procesora, matryca może zawierać dodatkowe układy 
wspomagające uruchamianie – od prostego układu pracy kroko-
wej, poprzez komparatory adresu, aż do autonomicznego mikro-
kontrolera obsługującego komunikację z aplikacja działającą  
w systemem nadrzędnym. 

Ponadto, w oparciu o zbudowany moduł dydaktyczny, możliwe 
jest prowadzenie zajęć z zakresu układów programowalnych  
i realizacji systemów z procesorem i własnymi peryferiami we-
wnątrz matrycy FPGA. 

Dzięki użyciu gotowych składników (komercyjnych i open so-
urce) działania techniczne koncentrowały się integracji i adaptacji, 
a nie na wytwarzaniu. Pozwoliło to szybko i skutecznie osiągnąć 
zamierzone cele.  
 
9. Literatura 
 
[1] http://galera.ii.pw.edu.pl/sml3/ 
[2] http://galera.ii.pw.edu.pl/dsm/ 
[3] http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS5000-DS5000T.pdf 
[4] http://www.opencores.org/ 
[5] http://www.noicedebugger.com/ 
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