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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

IV. rész

1.  A mikroprocesszor felépítése
A mikroprocesszor a számítógép legfontosabb és legdrágább áramköre, tech-

nológiai szempontból bonyolult digitális integrált áramkör. Az integrált áramkö-
rök bonyolultságának egyik mértéke az integrálási fokozat, amelyet a szilícium
egykristályra, az ún. chip-re (morzsára) integrált áramköri elemek száma határoz
meg. Az integrált áramköröket integrálási fokozatuk szerint a következõ négy
csoportba lehet sorolni: kis- (12 kapunál kevesebb), közepes- (12…100 kapu),
nagy- (100…500 kapu) és nagyon nagy integrálási fokozatú áramkörök (500 ka-
punál több). A mikroprocesszor a nagyon nagy integrálási fokozatú áramkörök
csopotjába tartozik. Ugyancsak ebbe a csoportba sorolható a korszerû számítógé-
pek integrált áramköreinek legnagyobb hányada. Minél nagyobb integrálási foko-
zatú egy áramkör, annál több és bonyolultabb funkcionális szerepet képes betöl-
teni. Egy nagyintegráltságú áramkör olcsóbb és megbízhatóbb mint az azonos
szerepet betöltõ, kisebb integráltságú áramkörökbõl álló kapcsolás. Ezért az in-
tegrált áramkörfejlesztõ szakemberek mindig is fontosnak tekintették az egykris-
tály felületére integrált áramköri elemek (tranzisztor) számának állandó növelését.
A chipre integrált tranzisztorok számával a mikroprocesszor bonyolultsága és
számítási teljesítõképessége növekedik. Az 1960-as évek közepén Gordon Moore,
az Intel cég egyik vezetõ szakembere észrevette, hogy a szilícium egykristályra
integrálható tranzisztorainak sûrûsége kétévenként megduplázódik. Ezt a
törvényszerûséget Moore törvénynek nevezik.

A mikroprocesszor funkciónális szempontból egy szinkron szekvenciális logi-
kai hálózat, amely a számítógép központi egységének feladatkörét látja el, ezért
központi feldolgozó egység-nek (CPU – Central Processing Unit) is nevezik. Belsõ
állapota, mint bármely szinkron szekvenciális logikai hálózatnál, az órajel ütemére
változik meg. Minél nagyobb az órajel frekvenciája, annál gyorsabban hajtja végre
az utasításokat.

Sorozatunk elsõ részében láthattuk (I. rész 2. ábra), hogy egy egyszerû
architekturájú számítógép esetében miképpen kell a mikroprocesszort memóriá-
val, valamint be- ill. kiviteli áramkörrel kiegészíteni. Az 1. ábra az elõbbinek olyan
átdolgozott változata, amelyen megjelenik a számítógép építõegységeit összekötõ
három busz- vagyis sínrendszer: az adatáramlást lebonyolító adatbusz, a címeket
eljuttató  címbusz és a vezérlõjeleket hordozó vezérlõbusz. Erre, a hagyományos
Neumann-féle számítógépre, az ún. SISD (Single Instruction - Single Data Stream
=  egy utasítás - egy adatáramlás) féle szervezés jellemzõ. Adatfeldogozási és
adattárolási sebesség számottevõ növelését a bonyolultabb szervezésû számítógé-
pek kifejlesztése segítette elõ. Ilyen az SIMD (Single Instruction - Multiple Data
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Stream = egy utasítás - sokszoros adatáramlás) valamint az MIMD (Multiple
Instruction - Multiple Data Stream = több utasítás - sokszoros adatáramlás)
felépítésû számítógép.
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1.ábra  A klasszikus felépítésû univerzális számítógép rendszertömbvázlata

A nagyteljesítményû mikroprocesszorok felépítését és mûködését csakis az
egyszerû mikroprocesszorok tanulmányozása után lehet könnyen megérteni. A
korszerû személyi számítógépekbe nagyteljesítményû, 32 bites mikroprocesszoro-
kat építenek be, míg a régebbiekben többnyire 16 bites mikroprocesszort talá-
lunk. Az egyszerûbb digitális automatizálási berendezésekben jelenleg is a kisebb
teljesítményû, 8 bites mikroprocesszorokat használják fel. A 2. ábrán látható mik-
roprocesszor-tömbvázlat a 8 bites mikroprocesszorok, – fõleg az Intel cég elsõ,
egyszerû mikroprocesszor típusainak – közös funkcionális tulajdonságait veszi
figyelembe.
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2.ábra  Tipikus mikroprocesszor-tömbvázlat

1.1  A buszmeghajtók
A számítógép buszrendszere, amelyet már megismertünk, a mikroprocesszo-

ron belül tovább folytatódik. Ez a mikroprocesszor saját belsõ buszrendszere. E két
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buszrendszert a mikroprocesszorban levõ háromállapotú buszmeghajtók kapcsolják
össze. A meghajtók a buszrendszerek logikai szintjeit és impedanciáit illesztik.
Meghajtók nélkül a processzor belsõ áramkörei nem volnának képesek a külsõ
buszrendszerre kapcsolt áramkörök terhelésével mûködni.

Az adatbuszmeghajtó kétirányú adatátvitelt tesz lehetõvé. Amikor a mikropro-
cesszor egy külsõ áramkörbõl adatot olvas ki, akkor az adatbuszmeghajtót
bemenõ állapotba vezérli. Ellenkezõ esetben, amikor adatot küld ki, akkor az
adatbuszmeghajtót kimenõ állapotba vezérli. Mikor egy másik áramkör (ez egy
másik mikroprocesszor is lehet) az adatbuszon adatot szeretne küldeni a számító-
gép valamelyik áramkörének, akkor a mikroprocesszornak az adatbuszt fel kell
szabadítania. Ezt az adatbuszmeghajtó harmadik, nagyimpedanciás állapotba való
vezérlésével éri el. Legjobb példa erre az esetre az ún. közvetelen memória hozzáférés
(DMA – Direct Memory Acces), amikor az adatokat közvetlenül a memóriába,
rendkívül gyorsan, a mikroprocesszor beavatkozása nélkül, egy erre specializált
áramkör írja be vagy olvassa ki.

A mikroprocesszor az általa elõállított cím segítségével jelöli ki azt az egységet,
amellyel éppen érintkezésbe szeretne lépni. A címet, a kimenet felé irányuló, egy-
irányú jelátvitelt végzõ címbuszmeghajtó helyezi a címbuszra. A címbuszmeghajtó is
háromállapotú áramkör. A mikroprocesszor a címbuszt akkor szabadítja fel ve-
zérlése alól, amikor egy másik mikroprocesszor, vagy közvetelen memória hozzá-
férést vezérlõ áramkör igénybe szeretné azt venni.

A vezérlõbuszmeghajtó a két vezérlõbuszrendszert illeszti. A számítógép vezérlé-
sét a mikroprocesszor által elõállított különbözõ vezérlõ és szinkronizáló jelek
biztosítják. Ezeket kimenõ jelátvitelre alkalmas buszmeghajtók helyezik a
vezérlõbuszra. Válaszként a számítógép áramkörei állapotelismerõ jeleket külde-
nek a mikroprocesszornak. Ezeket bemenõ jelátvitelre alkalmas buszmeghajtók
veszik át és továbbítják a mikroprocesszor vezérlõegysége felé.

1.2  A mikroprocesszor belsõ regiszterei
A mikroprocesszorok belsõ regisztereit három funkcionális csoportba sorol-

hatjuk: adatregisztertömb (Data Registers), címregisztertömb (Address Registers) és
flagregiszter (Flag Register).

Az adatregisztertömb rendeltetése az adatok processzoron belüli átmeneti tá-
rolása. Ezek az adatok többnyire a mûveletek operandusai és eredményei. A leg-
fontosabb adatregiszter az akkumulátor (A – Accumulator), elnevezését onnan
kapta, hogy aritmetikai vagy logikai mûvelet végrehajtása elött az egyik
operandust (mûveleti elemet) és a mûvelet elvégzése után, az eredményt tartal-
mazza. A mûvelet másik operandusát az akkumulátor mellett levõ adatregiszterbe
kell helyezni. Az operandusokat több helyrõl lehet beolvasni, de a két legfonto-
sabb hely az adatregisztertömb regisztereinek egyike, vagy a számítógép memóri-
ájának egyik rekesze. Az adatregisztertömbben levõ bármelyik regisztert a sze-
lektor választja ki és kapcsolja a belsõ adatbuszra. Az adatregisztertömb regiszte-
rei és az akkumulátor is azonos hosszúságú regiszterek, amelyek meghatározzák a
mikroprocesszor adatszavainak hosszát. A mikroprocesszorok olyan lehetõséggel
is rendelkeznek, amelynek segítségével több adtaregisztert egy hosszabb regisz-
terbe kapcsolhatunk össze. Ez megkönnyíti az olyan hosszú adatok feldolgozását
is, amelyek többszörösen meghaladják a processzor adatregisztereinek a hosszát.
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A címregisztertömb regiszterei a memóriacímzést egyszerûsítik és egyben ren-
dezettebbé is teszik. Legfontosabb címregiszter a programok futtatásában
alapvetõ szerepet játszó programszámláló (PC – Program Counter), és mivel azon
utasítás címét tartalmazza, amely éppen kiolvasás és végrehajtás elõtt áll, utasítás-
mutatónak  (IP – Instruction Pointer) is szokták nevezni. A programszámláló tar-
talmát a címbuszmeghajtó helyezi a címbuszra és ezzel kezdetét veszi a program
soron következõ utasításának kiolvasása. A zsákmutató (SP – Stack Pointer) egy
másik fontos címregiszter és a zsákmemória legfelsõ rekeszének címét tartalmaz-
za. A zsákmemória, amelyet még veremtárnak is szoktak nevezni, egy olyan me-
mória, amelyben az adatainkat csak sorban, egyiket a másik után tárolhatjuk és
kiolvasáskor a beírásukkal ellentétes sorrendben olvashatjuk ki, pontosan úgy,
ahogyan egy zsákba raktározhatjuk el ill. vehetjük elõ a holmijainkat. A
címregisztertömben találjuk a bonyolultabb címzést elõsegítõ memóriamutatókat
(memory pointers) és a címoperandus regisztereket is. A számítógép memóriájában
tárolt adatokat különbözõ címzési módokkal érhetjük el. A nagyteljesítményû
mikroprocesszorok hosszú címregiszterei több gigabyte memóriáterületet képesek
megcímezni. Ilyen nagykapacitású memóriák címzése leegyszerûsödik, ha több
kisebb kapacitású memóriaszegmensekre osztjuk fel. Így, egy memóriarekesz
valós címét két összetevõbõl kapjuk meg: az egyik a szegmens kezdõcíme, ame-
lyet báziscímnek neveznek, a másik pedig a rekesz szegmensen belüli címe, ame-
lyet offszetcímnek hivnak. Az offszetcím egy szegmensnek megfelelõ, kisebb
memóriaterületet kell átfogjon, ezért jóval rövidebb mint a valós cím és könnyeb-
ben kezelhetõ.

A flagregiszter bitjeit állapotjelzõ flagbitek (status flags) és rendszervezérlõ falgbitek
(system flags) csoportjába sorolhatjuk. Az állapotjelzõ falgbitek értéke az éppen
végrehajtott aritmetikai vagy logikai mûvelet eredményétõl függõen alakul. A
fontosabb állapotjelzõ flagbiteket az aritmetikai és logikai egység részletes
ellemzésénél tárgyaljuk. A rendszervezérlõ falgbitek a mikroprocesszor belsõ
állapotáról tájékoztatnak és meghatározzák a mûködési szekvenciák további lépé-
seit.

1.3  Az aritmetikai és logikai egység
Az aritmetikai és logikai egység (ALU – Arithmetic and Logic Unit) a mikro-

processzor legfontosabb része és mint az elnevezésébõl is láthatjuk, különbözõ
aritmetikai és logikai mûveletek elvégzését teszi lehetõvé. Minél nagyobb
teljesítményû egy mikroprocesszor, annál többféle mûveletet képes elvégezni. Az
egyszerûbb típusú mikroprocesszorok aritmetikai mûveletei rendszerint az
elõjelnélküli egész számokra és az elõjeles kettes komplemensû számokra terjed-
nek ki. Az ilyen mikroprocesszor a lebegõpontos, valós számokra vonatkozó
mûveleteket az alapvetõ aritmetikai és logikai utasítások bonyolult sorozatából
álló programmal végzi el. Ezek a programok alkotják az ún. aritmetikai
lebegõpontos programkönytárat. Nyilvánvaló, hogy szoftverrel végrehajtott
lebegõpontos aritmetikai mûveletek több idõt vesznek igénybe, mint a megfelelõ
egész számos mûveletek. Ezért, amikor gyors lebegõpontos mûveleteket kell
végrehajtanunk, akkor az ilyen egyszerûbb processzorhoz külön egy erre szako-
sodott ún. társprocesszort  (coprocessor) kell hozzákapcsoljunk. A társprocesszor a
lebegõpontos mûveleteket nem szoftverrel, hanem hardverrel végzi el, ugyanis
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aritmetikai és logikai egységének olyan a felépítése, hogy lebegõpontos számokkal
képes dolgozni. A társprocesszor az alapvetõ aritmetikai mûveletek mellett gyök-
vonást, hatványozást, trigonometriai függvény-számítást és logaritmálást is végre
hajt.

Egy aritmetikai vagy egy logikai mûvelet egy vagy két operandusra
vonatkozhatik. Az egyik operandust vagy a két operandus közül egyiket az A
akkumulátorba, míg a másik operandust egy adatregiszterbõl (az alábbi felsoro-
lásban B-bõl) az akkumulátor mellett levõ adatregiszterbe kell beolvasni. Az arit-
metikai és logikai egységek általában a következõ alapvetõnek számító aritmetikai

mûveleteket képesek végrehajtani: összeadás ( BAA +=: ), kivonás

( BAA −=: ), komplemens képzés ( AA −=: ), inkrementálás vagy növelés

1-gyel ( 1: += AA ), dekrementálás vagy csökkentés 1-gyel ( 1: −= AA ), két
szám összehasonlítása, eltolás vagy léptetés jobbra ill. balra. Egyes processzorok

aritmetikai és logikai egysége szorzást ( BAA ×=: ) és osztást ( BAA /:= ) is
képes végezni. A korszerû, nagyteljesítményû mikroprocesszorok chipjén megta-
láljuk a társprocesszort is. Tehát, a mikroprocesszorban az egész számokkal dol-
gozó aritmetikai és logikai egység mellett lebegõpontos aritmetikai egységet is
találunk. Ami a logikai mûveleteket illeti, a következõket képes elvégezni: NE-

GÁLÁS ( AA =: ), ÉS ( BAA ∩=: ), VAGY ( BAA ∪=: ) és KIZÁRÓ

VAGY ( BAA ⊕=: ). Az eredményt az operandusok azonos helyértékû bitjei
között, bitenként elvégzett logikai mûvelet alapján kapjuk meg.

A flagregiszter állapotjelzõ bitjei (status flags) az éppen végrehajtott aritmeti-
kai vagy logikai mûvelet eredményétõl függõen alakulnak. A legfontosabbak:
i C (Carry) - átvitel flag, tárolja az aritmetikai mûveletek során keletkezõ átvitelt;

az átvitel úgy is tekinthetõ, mint az n bites akkumulátort felfelé bõvítõ (n+1).
bit.

i O (Overflow) - túlcsordulás flag, jelzi ha az elõjeles kettes komplemensû számal
végzett aritmetikai mûvelet eredménye hosszabb, mint az adott n bites akku-
mulátor.

i Z (Zero) - zéró flag, jelzi ha egy mûvelet eredményeként az akkumulátor tartal-
ma nullává válik; nulla eredménynél a zéróflag 1, egyébként 0.

i S (Sign) - elõjel flag, egyenlõ a kettes komplemensben ábrázolt eredmény
elõjelbitjével; ha az akkumulátorban levõ eredmény negatív, akkor az elõjelflag
1, és ha az eredmény nem negatív (pozitív vagy nulla), akkor az elõjelflag 0.

i P (Parity) - paritás flag, jelzi az akkumulátorban levõ 1-esek páros vagy páratlan
számát; páros számú egyesek esetében a paritásflag 1, ellenkezõ esetben 0.

1.4  Az utasításregiszter, az utasításdekodoló és a vezérlõlogika
A programmemóriából kiolvasott utasítás az utasításregiszterbe kerül, ahon-

nan az utasításdekódoló dekódolja. A vezérlõlogika a dekódolási eredmény függ-
vényében irányítja a mikroprocesszor valamennyi egységét az utasítás megfelelõ
végrehajtására. Az állapotidõzítõ biztosítja a mikroprocesszor helyes idõbeni
mûködését, amelyre az utasításciklus jellemzõ. Minden egyes utasításciklus a
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következõ három fázisból áll: utasításkiolvasás, utasításdekódolás és
utasításvégrehajtás. Az utasításciklus hosszát órajelciklusokban szokták kifejezni
és az utasítás típusától függ. A szuperskaláris mikroprocesszorok egyidejûleg több
utasítás végrehajtására is képesek. Ezeknél a szomszédos utasításciklusok
kölönbözõ fázisai egymásra tevõdhetnek. Az egymástól eltérõ utasításciklusok
miatt felmerülõ várakozási idõket ezek a processzorok úgy küszöbölik ki, hogy az
utasításokat amilyen gyorsan csak tudják, folyamatosan olvassák ki és egy ún.
feldologozó csõvezetékbe (processing pipeline) helyezik. A korszerû Pentium
processzor két feldologozó csõvezetékkel rendelkezik. Az ugró utasítások gyors
végrehajtását az elágazást elõrelátó logika (branch prediction) segíti elõ. A pro-
cesszor sebességét az is növeli, hogy három utsításdekódolóval rendelkezik.
Ezeknek a párhuzamos és összehangolt mûködését a vezérlõlogika biztosítja.

A vezérlõlogika és az állapot idõzítõ egy szinkron sorrendi hálozat, amely a
mûködéséhez szükséges órajelet az órajelgenerátortól kapja. A vezérlõlogika be-
menetére a flagregiszter rendszervezérlõ bitjei, az utasításdekodoló kimenõjelei
valamint, a mikroprocesszorhoz érkezõ külsõ vezérlõjelek vannak kapcsolva. A
fontosabb külsõ vezérlõjelek:
i Reset-jel, a kezdeti feltételeket állítja be (például a programszámláló nullázása, az

akkumulátor és a flagregiszter törlése)
i Ready-jel, visszajelzés, amely arról értesít, hogy a memória vagy a ki/beviteli

áramkör kész a program további végrehajtására; nemleges visszajelzés esetén a
mikroprocesszor Wait  (várakozási) állapotba kerül.

i Bus Request-jel vagy Hold-állapot kérõjel, a buszrendszer felszabadítását kéri; a
Hold-állapotban a mikroprocesszor felszabadítja vezérlése alól a címbuszt, az
adatbuszt, valamint a vezérlõbusz egy részét és ezáltal lehetõvé teszi a közvet-
len memóriahozzáférést.

i Interrupt- megszakításkérõ jel (a program megszakítására); a számítógép meg-
szakítja az éppen folyamatban levõ program végrehajtását, hogy egy másik, pil-
lanatnyilag fontosabb mûveletet végzõ programot futtathasson.

A vezérlõlogika kimenõ jelei közül egyesek a mikroprocesszor belsõ egységei-
nek a mûködését vezérlik, mások pedig a mikroprocesszoron kívül levõ számító-
gép-építõegységeinek a mûködését. A fontosabb külsõ vezérlõjelek:
i Read-jel, a mikroprocesszor adatkiolvasást végez, segítségével az adatokat a

memóriából, vagy a ki- és beviteli áramkörbõl olvassa ki.
i Write-jel, a mikroprocesszor adatbeírást hajt végre, segítségével az adatokat a

memóriába, vagy a ki- és beviteli áramkörbe írja be.
i Memory Request-jel, jelzi, hogy a mikroprocesszor memóriával kíván összekötte-

tést teremteni, vagyis a kiküldött cím egy memóriarekeszt címez meg.
i Input/Output Request-jel, jelzi, hogy a mikroprocesszor ki- vagy beviteli áramkör-

rel kíván összeköttetést teremteni, vagyis a kiküldött cím egy ki- vagy beviteli
áramkörnek szól.

1.5  Az órajel generátor
Mivel a mikroprocesszor egy szinkron szekvenciális logikai hálózat,

mûködéséhez elengedethetetlen az órajel, vagyis az ütemjel. Az órajelet egy
kvarcoszcillátoros órajelgenerátor állítja elõ. A kvarckristály rezonanciafrekvenci-
ája nagystabilitású és kis hõmérsékleti tényezõjû. Ez biztosítja az órajelgenerátor
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szükséges stabilitását. Minél nagyobb egy  mikroprocesszor órajelfrekvenciája,
annál hamarabb kapjuk meg a számítási eredményeket. A korszerû mikroprocesz-
szorok több 100 MHz-es órajelfrekvencián is képesek mûködni, a különleges
nagyteljesítményû processzorok órajele elérheti az 1 GHz-et is. Ilyen magas frek-
vencián nemcsak a logikai áramkörök kapcsolási sebessége számít, hanem az
elektromos jelek vezetékekben való terjedési ideje is. A magasfrekvenciás elekt-
romos jeleknek az építõelemeket összekötõ vezetékekben való átvitelét, az elekt-
romágneses hullámok vezetékekben való terjedési elmélete írja le. A jel terjedésé-
nél számít a vezeték induktivitása, kapacitása, hossza, a vezetéket meghajtó áram-
kör kimenõ impedanciája és a vezetéket terhelõ áramkör bemenõ impedanciája.

A korszerû és gyors mikroprocesszorok belsõ buszrendszere a külsõhõz vi-
szonyítva néhányszor nagyobb órajelfrekvenciával mûködik. A mikroprocesszor-
okban nagyon kis kapcsolási idejû, gyors logikai áramköröket találunk. A jelek
terjedési ideje a mikroprocesszor belsõ buszrendszerén jóval kisebb mint a külsõ
buszrendszeren. A kisméretû mikroprocesszor-chipen kialakított belsõ buszrend-
szer számottevõen rövidebb és jelátviteli szempontból sokkal könnyebben
optimizálható, mint a jóval nagyobb méretû alaplapon kialakított külsõ buszrend-
szer. A külsõ buszfrekvenciát fõleg a memória áramkörök sebessége határolja.
Jelenleg a korszerû alaplapok buszfrekvenciája eléri a 100 – 133 MHz-et. Ennél
nagyobb buszfrekvenciát egyelõre csak különleges alaplapoknál találhatunk. Pél-
dául, a leggyorsabb típusú Pentium III-as processzor órajele a 800 MHz-et is
elérheti, amely azt jelenti, hogy a processzor 8-szor gyorsabban dolgozhat, mint
egy 100 MHz-es alaplap. Abban az esetben, ha a processzor belül is csak 100
MHz-el mûködne, akkor egy utasítás végrehajtása 8-szor annyi idõbe telne.

Az integrált áramköri technológia évrõl-évre gyorsabb logikai áramkörök
megvalósítását teszi lehetõvé. Ezt nagyobb sebességû integrált áramköri tran-
zisztor-strukturával, tranzisztor-méretek csökkentésével (0,35 mikronos techno-
lógiáról 0,25 mikronosra és újabban 0,18 mikronos technológiára) és a szokásos 5
V-os tápfeszültségnél kisebb feszültséggel (3,3 – 2,5 V vagy ennél is kisebb)
mûködõ logikai áramkörökkel érik el. A méretek csökkentésével a processzoron
belüli egységek közötti összeköttetések megfelelõen lerövidülnek és ezáltal a jelek
terjedési ideje is csökken. A terjedési idõ tovább csökkenthetõ, ha a mikropro-
cesszor-chipen a szokásos alumínium összekötõ vezetékek helyett, kisebb ellen-
állású, rézötvözet vezetékeket használnak. A szílicium-chip és a rézvezeték talál-
kozásánál olyan felületi jelenségek lépnek fel, amelyeket eddig csak kevés integrált
áramkört gyártó cégnek sikerült megoldani.

Kaucsár Márton

Helyreigazítás  A PC vagyis  a személyi számítógép – II. részhez:
• 1. ábra alsó részében kimaradt az S elõjel, vagyis b31 az S elõjelet és b30 pedig az

e – exponens legnagyobb helyértékû bitjét tartalamazza.
• 4. táblázatban az egyszeres pontosságú lebegõpontos szám tizedes értéktarto-

mánya helyesen: 1,18 10 | | 3,40 10
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