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Sběrnice

• skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit 
na skupiny řídicích, adresových a datových 
vodičů

• sběrnice má za účel zajistit přenos dat a 
řídicích povelů mezi dvěma a více 
elektronickými zařízeními. Přenos dat na 
sběrnici se řídí stanoveným protokolem



Připojení paměti k MCU



Důležité signály – H8S

Porty A, B, C – až 24 adresních 
vodičů

Porty D,E – až 16 datových vodičů

Port F – řídící signály
/CS4, /CS5 (chip select)
/LWR, /HWR (zápisové signály)
/RD (čtecí signál)



Důležité signály - paměť

• 1-megabit (128K x 8) Paged Parallel EEPROM 
AT28C010



Čtecí cyklus (paměti)

• Nastavení adresy

• Zpřístupnění paměti chip enable (chip select)

• Příkaz ke čtení (output enable)

• Výstup dat



Zápisový cyklus (H8S)

• Nastavení adresy

• /CSx zpřístupnění paměti

• /RD hight nečteme

• /HWR pokyn ke čtení

• Data na zápis



Instrukční cyklus

• Provedení instrukce zahrnuje

1. Načtení (fetch)

2. Dekódování (decode)

3. Vykonání instrukce, čtení nebo zápis z/do 
paměti (execute/memory)

4. Zpětný zápis výsledku do registrů (write back)



Instrukční cyklus II.

• Každou část vykonávání instrukce má na 
starost jiná část CPU 



Sekvenční X Proudové zpracování 
instrukcí

• Sekvenční

– Vždy se využívá jen část procesoru (aktivní pouze 
„jedna vykonávací jednotka“ )

F D E/M WB

F D E/M WB

F D E/M WB



Sekvenční X Proudové zpracování 
instrukcí

• Proudové zpracování (pipeline)

– CPU zpracovává několik instrukcí najednou, ale 
každá instrukce je v jiné fázi



RISC x CISC

RISC

• Reduced Instruction Set 
Computer

• Jednoduché instrukce

• Instrukce stejně dlouhé

• Pouze základní instrukce

CISC

• Complex Instruction Set 
Computer

• Složité instrukce; velký 
instrukční soubor

• Nestejně dlouhé instrukce

• Účinné instrukce  



Instrukční cyklus IV

• !!! Ne všechny instrukce potřebují všechny 4 
stavy

Např.: JSR #RUN //co budeme zapisovat ve WB?

NOP

• !!! Ne každá instrukce trvá stejnou dobu 
(počet taktů hodin)

Např.: násobení a dělení nejvyšší náročnost na čas 
oproti inkrementaci registru nebo bitový posun 



Dekódování instrukcí v H8S

• Dekódování instrukce po 16 bitech



Načtení instrukce (H8S)

• Sběrnice 16 bitů, načtení 1 strojový cykl
(1MC = 3 takty hodin)
• Příklad načtení instrukce mov
Instrukce Op. Code Doba načtení
mov.b #1, R1L       F801 1 MC

mov.l #stck,ER7    7A07|00FF|406A             3 MC 

• Pokud sběrnice pouze 8 bitů, načtení  1 strojový cykl
• Načíst ale musíme 2 * 8 bitů => dva přístupy do paměti 

po třech 3 cyklech => 1MC = 6 taktů



Dekódování, provedení a zpětný zápis

• Vyžaduje různý počet MC

• 1MC trvá:

– 1 takt hodin (operace procesoru)

– 3/6 taktů hodin (přístup k paměti (16/8 bitová 
sběrnice))



Počítaní taktů programu

• Přístup k paměti 3 hodinové takty

• Kompletní programátorský manuál pro 
procesor H8S/2600

• Od strany 304



Počítaní taktů programu 2

• MC1    MC2   MC3    MC4     MC5  …………………………….. Obecně !!!!



Počítání taktů programu 3

• Dělení 21 MC

• MC1           MC2           MC3 …………………………………………………………… MC21   

• Dvě čtení paměti (uvažujeme 16 bit sběrnici)                    2*3

• Operace procesoru 19

• Instrukce se proto vykoná za                                                  25 taktů hodin



Příklad

• Kolik cyklů hodin se bude vykonávat 
následující úsek kódu???

.h8300s

var1: .word 0x0001

var2: .word 0x0002

var3: .word 0x0000

.space 100

stack:

; ------ kodovy segment ----------------------------

.text

.global _start

_start: mov.l #stack, ER7

push.w R0

push.w R1

mov.w @var1, R0

mov.w @var2, R1

add.w R1, R0

mov.w R0, @var3

jmp @lab1

lab1: nop

end: bra end

.end



Řešení

• 69 cyklů



Ověření v HEWu

• Setup->Simulator->Memory Resources

nastavení šířky sběrnice + počet taktů na R/W 
operace

(Memory Map: položka EXT nastavit na 3)

• View->Performance->Profile

sledování počtu taktů potřebných na vykonání 
programu 



Ověření v HEWu 2



Porovnání doby běhu programu

Šířka sběrnice Přístup k 
paměti (počet 
taktů)

Doba běhu 
programu 
(počet taktů)

16 3 69

8 3 135

16 2 47



Zdroje

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice

• L. Pavlas – sběrnice 
https://portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokume
ntu?id=23131

• http://am.renesas.com/_full_product_info_/products/mpumc
u/h8s/h8s2300/h8s2368/h8s2368_root.jsp

• http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/DOC0353.
PDF

• Kompletní programátorský manuál pro procesor H8S/2600


