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4. MATERIAà NAUCZANIA 
 
  
4.1.  Mikroprocesory – struktura i charakterystyka 
 
4.1.1. Materiaá nauczania 
 
Mikroprocesory – definicje podstawowe 

Mikroprocesor (procesor), (rys.1) jest to ukáad scalony o wielkiej skali integracji 
przetwarzający sygnaáy cyfrowe, którego funkcjonowanie jest w peáni sterowane pobieranymi 
z pamiĊci wewnĊtrznej lub zewnĊtrznej rozkazami (poleceniami wykonywanymi przez 
mikroprocesor). 

Ogóá rozkazów, przetwarzanych przez mikroprocesor, napisany przez czáowieka  
w odpowiedniej kolejnoĞci oraz w odpowiedni sposób nazywamy programem. Znajduje siĊ 
on w pamiĊci programu i jest wykonywany przez procesor, a co najwaĪniejsze, moĪe byü 
dowolnie zmieniany przez uĪytkownika. 

 
Rys. 1.   Przemysáowe mikroprocesory jednoukáadowe 
 

StrukturĊ wewnĊtrzną (architekturĊ) mikroprocesora przedstawiono na rys. 2. 
Sercem systemu jest jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU), wewnątrz której wykonywane 
są matematyczne operacje arytmetyczno-logiczne, bĊdące Īmudną pracą mikroprocesora. 
Widocznym dowodem pracy jednostki ALU moĪe byü np. kontrola procesu produkcyjnego, 
pomiar i wyĞwietlanie temperatury itd.  

Wszelkie wyniki uprzednio przeprowadzonych obliczeĔ przechowywane są w  specjalnie 
wydzielonej, do tego celu, czĊĞci mikroprocesora (rejestrze)– zwanym akumulatorem (A). 

Przy budowie mikroprocesora wykorzystano system magistralowego (szynowego) 
przekazywania informacji. Polega on na tym, Īe wszystkie bloki funkcjonalne wewnĊtrznego 
systemu mikroprocesorowego podáączone są do trzech magistral (szyn): 
– szyny adresowej, 
– szyny danych, 
– szyny sterownia. 

Wszelkie dane znajdujące siĊ w magistrali danych są kierowane w konkretne miejsce 
(decyduje o tym uprzednio napisany program) – pod adres wskazany przez ukáad sterujący  
oraz przy peánym wykorzystaniu szyny adresowej. To, czy informacja ma byü przekazana do  
szyny danych, czy z szyny danych, generalnie decyduje o tym stan rejestru adresów (stan 
szyny adresowej). 
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Wykonywanie programu przez mikroprocesor polega na cyklicznym pobieraniu 
rozkazów z pamiĊci w rytm odmierzany przez generator taktujący. Generator ten wytwarza 
przebieg o pewnej, z góry ustalonej czĊstotliwoĞci wpáywającej na wydajnoĞü caáego 
systemu. 
Do wykonania róĪnorodnych zadaĔ mikroprocesor potrzebuje kilku impulsów pochodzących 
z generatora taktującego. Czas potrzebny na zrealizowanie jednego, elementarnego zadania  
w technice mikroprocesorowej nazywany jest cyklem maszynowym. 

Niektóre rozkazy wykonywane są przez procesor w trakcie 1, 2, 3 lub 4 cykli 
maszynowych. 

KaĪdy mikroprocesor posiada w swojej, wewnĊtrznej strukturze licznik rozkazów 
zawierający odpowiedni adres, spod którego ma zostaü pobrany kolejny rozkaz.  
W chwili, gdy mikroprocesor wykona dany rozkaz stan licznika rozkazów jest zwiĊkszany  
o okreĞloną pozycjĊ, pokazując jednoczeĞnie adres nastĊpnego rozkazu przeznaczonego do 
wykonania.  
Istnieje moĪliwoĞü wpisania innego (niĪ kolejny) adresu do licznika adresowego np. 
w wyniku wykonania polecenia skoku. DziĊki temu moĪe byü realizowany inny fragment 
programu, który znajduje siĊ w dowolnym miejscu pamiĊci.  

 
Rys.2.   WewnĊtrzna struktura mikroprocesora 
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Widoczny na rysunku rys. 2 blok dodatkowych rejestrów stanowi bank pamiĊci, który 
moĪe byü dowolnie zarządzany przez programistĊ lub wykorzystywany przez procesor do 
przechowywania waĪnych informacji podczas wykonywania programu. 
Sposób organizowania pracy bloku dodatkowych rejestrów mikroprocesora jest moĪliwy 
dziĊki odpowiednim ustawieniom, drugiego pod wzglĊdem waĪnoĞci (po akumulatorze), 
rejestru stanu (PSW). Rejestr ten przechowuje równieĪ informacje dotyczące wykonywanych 
dziaáaĔ arytmetycznych (wskaĨnik przeniesienia, przepeánienia oraz parzystoĞci). WskaĨniki 
te (poszczególne bity rejestru PSW) mogą byü ustawiane automatycznie lub za 
poĞrednictwem odpowiednich rozkazów.  

Równie waĪnym elementem wchodzącym w skáad architektury mikroprocesora jest stos 
(bĊdący najczĊĞciej fragmentem pamiĊci typu RAM). 
Stosem nazywamy szczególny rodzaj pamiĊci – pamiĊci ksiąĪkowej. Nazwa ta wynika  
ze sposobu dostĊpu do poszczególnych, uprzednio w niej zapisanych danych. Mianowicie jest 
on podobny do odkrywania treĞci podrĊczników uáoĪonych jeden na drugim (rys.3). 
Dokáadniej oznacza to, Īe abyĞmy mogli uzyskaü informacjĊ zapisaną wczeĞniej, naleĪy 
odczytaü najpierw ostatnio zapisaną (zdjąü pierwszy podrĊcznik), potem kolejną (zdjąü 
nastĊpny podrĊcznik), aĪ w koĔcu dotrzemy do interesującej nas informacji (czyli do 
podrĊcznika, w którym zawarta jest informacja nas interesująca). 
 

 
 
Rys. 3. Organizacja pamiĊci typu stos 
 
 
 
  

Nieodzownie z pojĊciem mikroprocesor wiąĪą siĊ zagadnienia dotyczące 
mikrokontrolerów. Mikrokontroler to równieĪ ukáad scalony o wielkiej skali integracji, 
zawierający w swojej wewnĊtrznej strukturze mikroprocesor oraz zespóá dodatkowych 
elementów zewnĊtrznych, czyniący go podzespoáem bardziej uniwersalnym. Mikrokontrolery 
umoĪliwiają budowĊ kompletnych sterowników, w których wszystkie, podstawowe funkcje 
kontrolne speánia tylko jeden ukáad scalony. 
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Systemy i kody liczbowe stosowane w ukáadach mikroprocesorowych 
Mikroprocesory komunikują siĊ ze sobą wykorzystując przy tym system binarny – oparty 

na dwóch stanach logicznych: niski (zero logiczne  [ 0 ]) i wysoki (jedynka logiczna 
[ 1 ]). W praktyce poziomy logiczne oznaczają pewne, standaryzowane wartoĞci napiĊü; 
i tak: zero logiczne to napiĊcie równe 0 V, zaĞ jeden logiczne (w zaleĪnoĞci od standardu) to  
5 V lub 12 V. 

Ze wzglĊdu na znaczną dáugoĞü zapisu liczby w systemie binarnym czĊĞciej uĪywany jest 
system heksadecymalny (szesnastkowy).  

Sposób zamiany liczby zapisanej w systemie dziesiĊtnym, powszechnie uĪywanym  
i opartym na dziesiĊciu elementach (cyfrach) – (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) na liczbĊ w systemie 
binarnym a dalej w systemie szesnastkowym zostaá pokazany na rys. 4.  
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Rys.4. Przykáad zamiany liczby 134 zapisanej w systemie dziesiĊtnym na liczby zapisane w systemie binarnym  
i szesnastkowym 
 

Z rys. 4 wynika, Īe aby daną liczbĊ dziesiĊtną (w przykáadzie – 134) moĪna byáo 
zamieniü na liczbĊ w systemie szesnastkowym, naleĪy ją najpierw zamieniü na liczbĊ  
w kodzie binarnym. Otrzymaną liczbĊ w kodzie binarnym naleĪy podzieliü na grupy po cztery 
elementy kaĪda. NastĊpnie kaĪdą grupĊ, z osobna, zamieniamy na odpowiedni symbol  
w kodzie szesnastkowym, który zawiera szesnaĞcie znaków graficznych: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, A, B, C, D, E, F. 

Liczby zapisane w dowolnym systemie moĪna zamieniü na odpowiadające im liczby   
w innym systemie, a nastĊpnie wynik takiej zamiany zakodowaü. Kodowanie jest pewnego 
rodzaju sposobem odwzorowania zmiennej, którą chcemy zakodowaü, w ciąg sáów 
(wyrazów) kodowych. W przypadku, gdy wszystkim wartoĞciom, jakie przyjmuje dana 
zmienna, przypisane są sáowa kodowe - to taki kod nazywamy zupeánym. Natomiast, gdy nie 
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jest speániony ten warunek to taki kod nazywany jest kodem niezupeánym. CzĊsto zdarza siĊ, 
Īe informacja poddawana kodowaniu jest reprezentowana wartoĞcią liczbową. Z tego teĪ 
wzglĊdu moĪna ją zakodowaü przy wykorzystaniu kodu opisanego odpowiednim wzorem.  
Przykáadem takiego kodu, najczĊĞciej uĪywanym w ukáadach mikroprocesorowych, jest 
naturalny kod binarny zwany kodem wagowym. Jest to kod, który daje moĪliwoĞü 
przypisania kaĪdemu bitowi pewnej wagi (wspóáczynnika) oraz pozwala na  okreĞlenie 
zmiennej (poddawanej kodowaniu) dziĊki zsumowaniu iloczynów poszczególnych wag  
i bitów. Innym, rzadziej stosowanym kodem jest kod Graya. Charakteryzuje siĊ on tym, iĪ 
kolejne, jego wyrazy róĪną siĊ miĊdzy sobą na jednym bicie (poniĪej, w podanym przykáadzie 
wyodrĊbnione zostaáy po dwa wyrazy kodu Graya, róĪniące siĊ miĊdzy sobą na jednym 
bicie). 
 
        Przykáad kodu Graya dla sáowa dwubitowego: 
 0  0  ĺ pierwszy wyraz kodu 
 0  1  ĺdrugi wyraz kodu 
 1  1  ĺ trzeci wyraz kodu 
 1  0  ĺ czwarty wyraz kodu 
 
        Przykáad kodu Graya dla sáowa trzybitowego 
 0 0 0  ĺpierwszy wyraz kodu 
 0 0 1  ĺdrugi wyraz kodu 
 0 1 1  ĺ trzeci wyraz kodu 
 0 1 0  ĺ czwarty wyraz kodu 
 1 1 0  ĺ piąty wyraz kodu 
 1 1 1  ĺ szósty wyraz kodu 
 1 0 1  ĺ siódmy wyraz kodu 
 1 0 0  ĺ ósmy wyraz kodu 
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PamiĊci stosowane w ukáadach mikroprocesorowych 
PamiĊü to ukáad elektroniczny sáuĪący do przechowywania informacji w postaci 

pojedynczych bitów lub caáych bajtów. PamiĊci dzielimy na: pamiĊci staáe – tylko do odczytu 
oraz pamiĊci zapisywalne – pamiĊci sáuĪące do odczytu i zapisu. 

Do pamiĊci staáych moĪemy zaliczyü najpopularniejsze pamiĊci typu ROM.  
Skáadają siĊ one z matrycy pamiĊciowej (maski) wytwarzanej podczas procesu 
produkcyjnego. PamiĊci tego rodzaju wykonuje siĊ na konkretne zamówienie, na potrzeby 
produkcji urządzeĔ elektronicznych wytwarzanych w bardzo duĪych iloĞciach. 

PamiĊü EPROM jest pamiĊcią, którą uĪytkownik moĪe dowolnie zaprogramowaü  
w sposób elektryczny z uĪyciem specjalnego programatora. ZawartoĞü jej pozostaje 
niezmieniona aĪ do chwili doprowadzenia do specjalnie skonstruowanego okienka Ĩródáa 
promieniowania ultrafioletowego. Pewną odmianą pamiĊci EPROM jest pamiĊü typu  
OTP – pamiĊü jednorazowo programowalna elektrycznie bez moĪliwoĞci jej skasowania  
i ponownego zaprogramowania. 

Poprzednikiem pamiĊci EPROM (w chwili obecnej rzadko stosowana) byáa pamiĊü typu 
PROM, której programowanie jest równoznaczne z przepalaniem odpowiednich poáączeĔ 
wewnĊtrznej struktury ukáadu scalonego. Obwody tego rodzaju nie mogą byü ponownie ani 
skasowane, ani zaprogramowane. Kolejnym rodzajem pamiĊci - czĊsto stosowanych  
w elektronice są tzw. pamiĊci typu EEPROM. PamiĊci EEPROM są ukáadami, które mogą 
byü programowane oraz kasowane elektrycznie. Ich zawartoĞü nie ulega „wymazaniu” po 
wyáączeniu zasilania. Zazwyczaj są to obwody wykonane w technologii MOS. Gdyby nie 
charakteryzowaáy siĊ one ograniczoną liczbą cykli programowania (okoáo 10000 razy) byáy to 
pamiĊci uniwersalne. Czyli ich zawartoĞü nie „ginĊáaby” w przypadku zaniku napiĊcia 
zasilającego a proces kasowania i programowania mógáby byü przeprowadzany nieskoĔczoną 
liczbĊ razy. 

Obecnie w wielu mikrokontrolerach znajdują siĊ bardzo praktyczne i dosyü tanie pamiĊci 
typu FLASH. Są to ukáady programowalne i kasowalne elektrycznie, tak jak EEPROM–y. 
WaĪną róĪnicą miĊdzy pamiĊciami EEPROM i FLASH jest znacznie mniejszy koszt pamiĊci 
typu FLASH. Nazwa FLASH związana jest z bardzo szybkim procesem kasowania  
i zaáadowywania informacji do wewnĊtrznej struktury pamiĊci. 

PamiĊci typu RAM naleĪą do grupy obwodów cyfrowych, które mogą byü 
programowane i kasowane elektrycznie, z tą róĪnicą, Īe z chwilą wyáączenia napiĊcia 
zasilającego zawartoĞü ich zostaje bezpowrotnie utracona. WĞród pamiĊci RAM wystĊpują 
pamiĊci statyczne SRAM oraz dynamiczne DRAM. PamiĊü typu SRAM przechowuje 
informacje w postaci odpowiednich stanów przerzutników bistabilnych, natomiast DRAM 
przechowuje informacje pod postacią áadunków zgromadzonych w záączach tranzystorów 
MOS. Ze wzglĊdu na powolny zanik tych áadunków (tracenie informacji) pamiĊci tego typu 
muszą byü odĞwieĪane co pewien okres czasu. Dziaáania takie, bĊdące widoczną wadą, nie 
dyskwalifikują ich,  lecz wrĊcz przeciwnie, są czĊsto stosowane, ale przyczyną tego jest niski  
koszt ich produkcji. 
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Systemy mikroprocesorowe 
System mikroprocesorowy to rozbudowany ukáad elektroniczny skáadający siĊ z mikroprocesora 

oraz dodatkowych elementów zewnĊtrznych, z którymi on wspóápracuje. 
Dodatkowe elementy wchodzące w skáad systemu mikroprocesorowego to: 
� wyĞwietlacze LED lub LCD, 
� klawiatura, 
� sygnalizatory LED, 
� czujniki, 
� przetworniki A/C i C/A, 
� sterowniki ukáadów wykonawczych, 
� pamiĊci zewnĊtrzne, 
� ukáady czasowe, 
� sterowniki transmisji danych, 
� porty WE/WY, 
� ukáady watchdog, 
� zegary czasu rzeczywistego, 
� ukáady resetu. 

Zasada dziaáania systemu mikroprocesorowego jest podobna do funkcjonowania samego 
mikroprocesora. Podstawową róĪnicą jest zwiĊkszenie moĪliwoĞci komunikowania siĊ systemu 
mikroprocesorowego z otoczeniem przy wykorzystaniu dodatkowych ukáadów. Systemy 
mikroprocesorowe posiadają znacznie wiĊksze pamiĊci operacyjne, pozwalają na programową 
regulacjĊ i sterowanie dowolnymi procesami. StrukturĊ systemu mikroprocesorowego 
przedstawiono na rys. 5. 
 

 
 
Rys. 5. Struktura systemu mikroprocesorowego 
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Sposoby przesyáu informacji stosowane w systemach mikroprocesorowych 
We wszystkich systemach mikroprocesorowych istnieje koniecznoĞü przesyáania 

informacji wewnątrz ich samych, jak równieĪ do innych systemów. Najprostszym sposobem 
przesyáu danych jest transmisja równolegáa. Polega ona na poáączeniu systemów za pomocą 
odpowiedniej liczby linii gáównych (w zaleĪnoĞci od rodzaju wspóápracujących ze sobą 
procesorów, np. 8, 16, 32 lub 64 linii) oraz dwóch lub trzech linii sterujących.  
W przypadku popularnych procesorów 8–bitowych kaĪdemu z bitów przyporządkowana jest 
konkretna linia. àączna liczba uĪytych linii wynosi 8 plus dodatkowo 3 linie sterujące. Tak 
duĪe wykorzystanie wolnych linii mikroprocesora jest powaĪną wadą.   Ponadto 
wyprowadzenie kilku (kilkunastu, kilkudziesiĊciu) przewodów z aktywnie pracującego 
systemu, z duĪą czĊstotliwoĞcią, powoduje powstawanie zakáóceĔ przy przesyle informacji na 
duĪe odlegáoĞci. Mimo tego transmisja równolegáa jest doĞü czĊsto stosowana z tym, Īe 
przesyá danych winien odbywaü siĊ na niewielkie odlegáoĞci, oczywiĞcie przy zachowaniu 
znacznych prĊdkoĞci transferu. 

W systemach mikroprocesorowych znacznie czĊĞciej uĪywana jest szeregowa transmisja 
danych.  Charakteryzuje siĊ ona tym, Īe bity przesyáane są w sposób szeregowy, tzn. jeden za 
drugim. MoĪliwe jest to dziĊki zastosowaniu jednej lub dwóch linii aktywnych, 
funkcjonujących w danym obwodzie.  

Sposób przekazu danych z uĪyciem dwóch linii zwany jest szeregową transmisją 
synchroniczną, a z uĪyciem jednej – szeregową transmisją asynchroniczną. W ukáadach 
mikroprocesorowych najczĊĞciej wykorzystywana jest szeregowa transmisja asynchroniczna. 
WystĊpująca w niej jedna linia, sáuĪąca do przekazu danych na duĪe odlegáoĞci, to ogromna 
zaleta. Natomiast wadą tego sposobu transferu danych jest znacznie ograniczona szybkoĞü 
przesyáu bitów (w odniesieniu do transmisji równolegáej).  
Przesyá asynchroniczny zazwyczaj poprzedzony jest bitem startu, po którym przekazywane są 
dane. KaĪdy pakiet danych wyprowadzanych z systemu zakaĔczany jest 1 lub 2 bitami stopu. 

Istnieje jeszcze wiele innych sposobów przesyáu informacji stosowanych w systemach 
mikroprocesorowych. WĞród nich na uwagĊ zasáuguje system wykorzystujący szynĊ I2C. 

W skáad szyny I2C wchodzą dwie linie: SDA – linia danych oraz SCL – linia zegara 
taktującego. Wszystkie ukáady elektroniczne podáączone do szyny posiadają swoje adresy i mogą 
wysyáaü lub odbieraü dane. Niektóre z czáonów systemu I2C mogą tylko odbieraü sygnaáy bez 
moĪliwoĞci ich wysyáania. TransmisjĊ I2C nadzoruje jeden lub kilka ukáadów scalonych 
(przewaĪnie są to mikrokontrolery) – master(y). KaĪdy, inny obwód podáączony do szyny jest 
ukáadem typu slave. Sposób przekazu informacji w systemie I2C jest podobny do transmisji 
szeregowej (przy czym liczba przesyáanych bajtów danych nie jest ograniczana jak 
w transferze szeregowym). 
W transmisji typu I2C istnieje pewien problem w chwili, gdy do wspólnej szyny zostanie 
podáączonych kilka kontrolerów typu master i zaczynają one jednoczeĞnie transmisjĊ danych. 
Powstaje w tym momencie zerwanie przekazu lub co gorsze jego zafaászowanie. W celu unikniĊcia 
takiej sytuacji zastosowano specjalną procedurĊ pozwalającą ustaliü, który z procesorów jest 
urządzeniem typu master.  
 
 
 


