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ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ИНСТРУКЦИИТЕ В

МИКРОПРОЦЕСОРНИТЕ

СИСТЕМИ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

 Формат на инструкциите

 Изпълнение на инструкциите
Извличане на инструкцията

Дешифриране

Изпълнение

 Конвейерна обработка на
инструкциите

Видове инструкции



ФОРМАТ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Инструкциите се състоят от две части:
• Код на операцията (КОП)
• Операнд или операнди (ОП). 

Известни са няколко формата на
инструкциите:

• без операнд

• с един операнд

• с два операнда

• с три операнда

Операндите могат да са:
• числа, 

• адреси на клетки от паметта

• или регистри



ФОРМАТ НА ИНСТРУКЦИИТЕ
Полето на кода на операцията определя броя
на инструкциите и видa (адресацията) им.
Полето на операндите е определящо за
големината (дължината) на инструкцията.
В повечето съвременни 32 или 64-битови
микропроцесори единият операнд може да е
адрес от паметта, а останалите операнди са
регистри на процесора или числа. 
Това е така, защото адресите, с които работят
микропроцесорите са 32 битови. Ако 2 или 3 
операнда са 32-битови, това означава
дължината на инструкцията да е по-голяма от
10 или 12 байта, което забавя процесора при
нейното зареждане/извличане от паметта.



ФОРМАТ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Пример за изпълнение на изчисленията

А = B*C+D

на базата на инструкции с един, два и три и операнда



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

При различните микропроцесори декодирането (на
КОП) на инструкциите става или от:

• хардуерен декодер/дешифратор

• микропрограмно устройство. 

Хардуерният декодер е вграден в управляващото
устройство на микропроцесора. Декодерът с помощта
на генератора на управляващи сигнали генерира
поредица от управляващи сигнали към паметта, 
регистрите и АЛУ.

Микропрограмното устройство интерпретира КОП като
поредица от микроинструкции, записани в ROM 
паметта на микропроцесора. На всяка инструкция на
микропроцесора (на всеки КОП) съответства поредица
от микроинструкции. При тяхното изпълнение се
генерират аналогични управляващи сигнали. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Пример за интерпретация на дадена инструкция от
микропрограмното устройство



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Цикъл на инструкцията
[MAR]  [PC]
[PC]     [PC] + 4
[MBR]  [[MAR]] 
[IR]      [MBR]
Изпълнителен цикъл
MOVE  X, R0 зарежда числото от адрес X на RAM в регистър,R0
ADD Y, R0 събира числото от адрес Y с това в регистър R0
MOVE R0, Z запазва сумата от регистър R0 на адрес Z от памета



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Цикъл на инструкцията
[MAR]  [PC]
[PC]     [PC] + 4
[MBR]  [[MAR]] 
[IR]      [MBR]
Изпълнителен цикъл
[MAR] [IRaddress] копира адреса на операнда в MAR 
[MBR] [[MAR]] записва операнда от този адрес на паметта в MBR 
[R0]  [MBR] запазва операнда в регистър R0

MOVE  X,R0



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Изпълнителен цикъл
[MAR]  [IRaddress] копира адреса на операнда в MAR
[MBR] [[MAR]] прочита операнда от паметта
ALU  [MBR] изпраща операнда от MBR в ALU 
ALU  [R0] изпраща операнда от R0 в ALU
[R0]  ALU събира операндите и записва резултата в R0

ADD Y,R0



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ

Изпълнителен цикъл
[MAR]    [IRaddress] копира адреса на операнда в MAR
[MBR]    [R0] изпраща операнда от R0 в MBR
[[MAR]]  [MBR] записва operand от MBR на адрес, посочен от MAR 

MOVE R0,Z



КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА

Последователно и конвейерно изпълнение на
инструкциите



КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА

Конвейер на RISC компютър, извършващ пет етапа(нива) на обработка на
инструкциите:

1 - IF = Instruction Fetch (извличане на инструкцията)
2 - ID = Instruction Decode (декодиране на инструкцията)
3 - EX = Execute (изпълнение на инструкцията)
4 - MEM = Memory access (достъп до памета)
5 - WB = Register write back (Запис в регистровия файл)

Първата инструкция се намира на етап MEM, докато петата не е постъпила
на конвейра.



КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА



КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА

При еднаква тактова честота Athlon XP много по-бърз от
Pentium 4.
Motorola G4 предлага същата производителност като
Pentium 4 при много по-малко нива на конвейера и при
много по-ниска тактова честота



ВИДОВЕ ИНСТРУКЦИИ
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ВИДОВЕ ИНСТРУКЦИИ



ВИДОВЕ ИНСТРУКЦИИ



ВИДОВЕ ИНСТРУКЦИИ


