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Abstrakt 

Počítačové modelování je dnes velmi důležitou součástí vývojového cyklu téměř každého nového 

produktu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu mikrokontroléru 8051, který by měl 

rozšířit portfolio upravitelných procesorů dostupných v prostředí Codasip. Model je popsán na dvou 

úrovních abstrakce – na úrovni jednotlivých instrukcí a na úrovni procesorových cyklů. K ověření 

modelu byly použity programy v ANSI C překládané pomocí volně dostupného překladače SDCC. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Computer modeling is nowadays very important part of development of almost any new product. The 

objective of this bachelor’s thesis is to develop a model of 8051 microprocessor that should enlarge a 

portfolio of customizable processors available for Codasip platform. The complete model is described 

in two levels of abstraction – the instruction accurate model and the cycle accurate model. For 

verification of the model, ANSI C programs translated by SDCC compiler were used. 
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1 Úvod 

Počítačové modelování je dnes velmi důležitou součástí vývojového cyklu téměř každého nového 

produktu a není tomu jinak ani při návrhu moderních procesorů. Vytváření softwarových modelů 

procesorů je výhodné zejména ze dvou důvodů – umožňuje ověřit správnost návrhu a dovoluje s tímto 

návrhem jednoduše experimentovat, díky čemuž je možné cílový procesor dobře optimalizovat 

s ohledem na kladené požadavky. Rychle a kvalitně vytvořený model šetří čas i peníze, které by jinak 

bylo nutné vynaložit na výrobu a experimentování s prototypy. 

Jednou z oblastí, kterou se zabývá výzkumná skupina projektu Lissom na Fakultě 

informačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s firmou Codasip s.r.o., 

je vývoj popisného jazyka CodAL a dalších vývojových prostředků určených k modelování procesorů 

s aplikačně specifickou instrukční sadou (ASIP) a automatizované generování vývojových a ladících 

prostředků pro tyto modely. Základní informace o prostředí Codasip a o jazyce CodAL jsou uvedeny 

v kapitole 3. 

Počátek práce pojednává o jejím zasazení do širšího kontextu problematiky vývoje procesorů. 

V kapitole 2 je uvedeno základní dělení procesorů, možnosti jejich modelování pomocí popisných 

jazyků a ve zkratce popsána technologie zřetězeného zpracování, která byla během tvorby využita. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu mikrokontroléru 8051, který by měl rozšířit 

portfolio upravitelných procesorů dostupných v prostředí Codasip. Základní informace o tomto 

mikrokontroléru jsou popsány v kapitole 4. 

Tvorba modelu tvoří stěžejní část této práce. Mezi hlavní požadavky kladené na modelovaný 

procesor patří snadná rozšiřitelnost a vysoký výkon. Kapitola 4 se zabývá instrukčním modelem 

procesoru, který slouží ke generování programovacích nástrojů, a který bude použit pro ověření 

hardwarového modelu, jehož návrh, implementace a techniky použité pro zvýšení výkonu jsou 

popsány v kapitole 6. 

Verifikace je nedílnou součástí tvorby každého modelu a věnuje se jí kapitola 7. Smyslem je 

ověření funkčnosti všech instrukcí, správnosti jejich provádění, odhalení chyb v návrhu a celkové 

odladění modelu. Součástí této kapitoly je také porovnání rychlosti emulátorů a kompatibility 

generovaných nástrojů. 

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí práce, jejímu přínosu a zhodnocení z pohledu dalšího 

vývoje. 
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2 Teorie 

Tato kapitola zasazuje práci do širšího kontextu problematiky vývoje procesorů. Je zde uvedena 

základní klasifikace procesorů, možnosti popisu jejich architektury a popis dnes běžně využívané 

techniky zřetězeného zpracování, kterou jsem při vytváření modelu 8051 využil. 

2.1 Klasifikace procesorů 
Informace v této podkapitole vycházejí z (1). 

2.1.1 Podle instrukční sady 

Procesory dělíme podle instrukční sady na několik typů. Nejznámější jsou procesory 

s komplexní instrukční sadou (CISC) a procesory s redukovanou instrukční sadou (RISC). Vezmeme-

li v potaz, že instrukční sada (ISA) představuje rozhraní mezi hardwarem a softwarem, pak typ 

instrukční sady určuje, jaké operace musejí být provedeny během kompilace programu, a které 

naopak mohou být provedeny až za běhu programu samotným procesorem. 

Procesory typu CISC 

Vyznačují se tím, že za pomoci specializovaných instrukcí umožňují provádět složitější operace nad 

daty. Použitím specializovaných instrukcí můžeme snížit absolutní počet instrukcí programu a tím 

zvýšit rychlost jeho běhu. Bohužel tato cesta s sebou přináší i nevýhody plynoucí z větší složitosti 

hardwaru takovýchto procesorů. Složité instrukce vyžadují složitější instrukční dekodéry a obvykle 

mají větší latenci než instrukce jednodušší. Také jejich využití v různorodých programech je 

sporadické. Všechny tyto fakty se odrážejí v náročnosti vývoje jednak samotného procesoru, tak i 

souvisejících nástrojů. 

Procesory typu RISC 

Jsou protipólem k CISC. Snaží se rozložit složitější operace během překladu programu do několika 

jednodušších, které jsou následně provedeny v procesoru pomocí sekvence instrukcí. Instrukce jsou 

typické fixní délkou a pevným pořadím operandů. Přístup do paměti je realizován pomocí dvou 

vyhrazených instrukcí pro ukládání a načítání. Všechny výpočetní operace se dějí nad hodnotami 

v registrech procesoru. Tento přístup umožňuje značně zjednodušit hardware a tedy i rychlost 

procesoru. Snadno se u těchto procesorů implementují techniky zřetězeného zpracování. Většina dnes 

používaných procesorů je právě tohoto typu. 

Další typy procesorů 

Dalším typem jsou např. procesory s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW), které mohou 

v rámci jedné instrukce naplánovat více souběžných operací v procesoru, čímž dosahují paralelizmu 

na úrovni instrukcí a tudíž i vyššího výkonu. 
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2.1.2 Podle zaměření 

Informace v této podkapitole vycházejí z (2) a (3). 

Podle zaměření můžeme rozdělit procesory na univerzální a aplikačně specifické.  

Univerzální procesory 

Najdeme je typicky v osobních počítačích a jsou navrženy tak, aby byly schopné vykonávat co 

nejširší paletu funkcí. Implementují podporu výpočtů jak v pevné, tak v plovoucí desetinné čárce, 

obsahují generátory matematických funkcí, širokou podporu pro vstupně-výstupní operace atd. Daní 

za univerzalitu je v tomto případě výkon, který nebývá u těchto procesorů nejvyšší. 

Aplikačně specifické procesory 

Odbourávají nevýhodu univerzálních procesorů. Jejich obvyklé nasazení je v úzkém okruhu aplikací, 

ve kterém poskytují maximální možný výkon. Příkladem mohou být tyto typy procesorů: 

 Digitální signálové procesory, neboli DSP – používají se při zpracování digitálních signálů, 

které vznikají vzorkováním analogových signálů. Zpracování obvykle vyžaduje vysokou 

datovou propustnost, což souvisí hlavně s požadavkem na velmi nízkou přístupovou dobu 

do paměti a rychlé operace sčítání a násobení. Tyto procesory se používají například 

v mobilních telefonech při zpracování hlasu, či v pevných discích při zpracování signálů 

z čtecích hlav. 

 Řídící procesory - často se jedná o mikroprocesory či mikrokontroléry, které jsou 

využívány k řízení vestavěných systémů
1
. V tomto segmentu je vyžadována rychlá odezva 

procesoru na podněty z vnějšího okolí, stabilita, odolnost v nepříznivém prostředí a nízká 

spotřeba. Tyto procesory se běžně vyskytují např. v automobilech, domácích spotřebičích 

a další spotřební elektronice. 

  Procesory s aplikačně specifickou instrukční sadou (ASIP) – jsou nasazovány v situacích, 

kdy nám nestačí běžně dostupné aplikačně specifické procesory, např. z důvodu konfliktních 

požadavků na parametry procesoru. ASIP mohou vycházet z existujících procesorů, jejichž 

instrukční sadu přizpůsobují cílové aplikaci, ať už přidáním specializovaných instrukcí, 

či přidáním dalších funkčních jednotek. Díky tomu je možné dosáhnout dalšího zvýšení 

výkonu a snížení spotřeby. Uplatnění nalezneme např. ve výrobních technologiích či v 

avionice. 

  

                                                      
1
 Vestavěný systém je jednoúčelový systém, ve kterém je řídící počítač zcela zabudován do ovládaného 

zařízení. (1) 
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2.2 Jazyky pro popis architektur (ADL) 
Informace v této podkapitole vycházejí z (3) a (4). 

Modelování hraje podstatnou roli v automatizaci návrhu procesorů. Za tímto účelem vznikla 

celá řada jazyků umožňujících popis architektury z hlediska softwarového (popis chování 

jednotlivých komponent a jejich interakce), hardwarového (popis struktury a zapojení komponent), 

nebo kombinovaně z obou těchto hledisek. Situaci znázorňuje graf 2.1. 

Jazyky pro popis architektur (ADL) 

Jazyky zaměřené na 

strukturu 

(např. MIMOLA) 

Smíšené jazyky  

(např. LISA, nML, CodAL) 

Jazyky zaměřené na 

instrukční sadu  

(např. ISDL) 

Model chování 

Model časování 

Popis zdrojů 

Model instrukční sady 

Model chování 

Model časování 

Popis zdrojů 

Model instrukční sady 

Model chování 

Popis zdrojů 

   

Graf 2.1 – Rozdělení jazyků pro popis architektur. 

Velkou výhodou těchto jazyků je možnost použít vytvořený popis k vygenerování 

nejrůznějších vývojových nástrojů, které by jinak bylo nutné vytvářet ručně. Mezi tyto nástroje patří 

simulátory, kompilátory programovacích jazyků vyšších úrovní a v poslední řadě také popis 

architektury v některém z dnes běžně používaných hardwarových popisných jazyků VHDL 

či Verilog. Díky generování těchto nástrojů je možné automatizovat dílčí úlohy během vývoje 

procesoru a tím snížit celkovou dobu jeho vývoje a zvýšit dosaženou kvalitu. 

ADL jazyky zaměřené na instrukční sadu 

 Definují pro jednotlivé instrukce procesoru jejich chování, nikoliv však jejich implementaci 

v hardware, čímž jasně oddělují model chování od modelu struktury. Tyto jazyky jsou vhodné 

ke generování překladačů a simulátorů s přesností na úrovni instrukcí, avšak generování 

hardwarového popisu je obtížné, či úplně nemožné. 

ADL jazyky zaměřené na strukturu 

Snaží se zachytit skutečnou implementaci ISA v hardware na přiměřeně vysoké úrovni 

abstrakce. Tím se odlišují od HDL jazyků, které sice umožňují také popis struktury, avšak díky 

nedostatečné úrovni abstrakce je v nich obtížné zachytit systém jako celek. Tyto jazyky umožňují 

generování simulátorů s přesností na úrovni procesorových cyklů. 

Smíšené ADL jazyky 

Sloučením obou typů vznikly smíšené popisné jazyky. Do této skupiny patří i popisný jazyk 

CodAL, který jsem použil pro vytvoření modelu procesoru 8051 a je mu věnována podkapitola 3.2. 
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2.3 Zřetězené zpracování 
Informace v této podkapitole vycházejí z (5), (6) a (7). 

Zřetězené zpracování, anglicky pipelining, je používáno v počítačových systémech již 

od 60. let minulého století, avšak k největšímu rozšíření došlo v 80. letech s příchodem počítačů typu 

RISC. Tato technika umožňuje zvýšení výkonu systému s minimálním množstvím přidaného 

hardwaru. 

Zvýšení výkonu se dosahuje zvýšením propustnosti systému. Propustnost v případě procesoru 

představuje množství instrukcí, které je procesor schopen vykonat za jednotku času. Fundamentem 

této techniky je rozdělení složitého výpočtu (zpracování instrukce) na několik jednodušších výpočtů 

(načtení instrukce, vykonání, uložení výsledku), které je možné vykonávat samostatně. Každý 

podvýpočet představuje jen stupeň zřetězené linky. Vykonání jedné instrukce znamená její průchod 

přes všechny stupně linky. Následující instrukce mohou být do linky vloženy v okamžiku, kdy 

předchozí instrukce opustí první stupeň linky. V lince se tak zároveň nachází více instrukcí v různém 

stavu vykonávání, viz tabulka 2.1. 

 

 Čas 

Stupeň 0 1 2 3 4 

Načtení 

instrukce 

ADD MOV LD CMP JMP 

Dekódování 

instrukce 

 ADD MOV LD CMP 

Výpočet 

výsledku 

  ADD MOV LD 

Uložení 

výsledku 

   ADD MOV 

Tabulka 2.1 – Ukázka zřetězeného zpracování instrukcí v 4stupňové pipeline. 

Protože jednotlivé stupně linky představují kombinační logiku, je nutné mezi ně vřadit paměti 

(registry), které budou sloužit k uložení mezivýsledků při zpracování instrukce. Každá rozpracovaná 

instrukce se posune o jeden stupeň vpřed s každou periodou hodinového signálu. 

Vzorec 2.1 vyjadřuje teoretickou výkonnost při použití zřetězeného zpracování. 

   
 

 
 
 
    

 (2.1) 

Propustnost je dána počtem instrukcí, které mohou být provedeny za jednotku času. Parametr 

  vyjadřuje celkovou latenci kombinační logiky procesoru,   představuje počet stupňů linky a   značí 

zpoždění mezistupňových registrů. Jmenovatel           tedy představuje zpoždění jednoho stupně 

linky, které určuje nejkratší periodu hodinového signálu procesoru. 

V ideálním případě bychom dosáhli díky zřetězení pomocí  -stupňové linky  -násobného
2
 

zvýšení propustnosti. To by však platilo pouze za předpokladu, že by se nám podařilo rozdělit 

zpracování instrukce do   podvýpočtů se stejnou latencí, které mohou operovat nad libovolnými daty 

zcela nezávisle. 

                                                      
2
 Zanedbáme-li dobu potřebnou k naplnění linky po spuštění výpočtu, tj.     taktů. 
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V praxi je však situace odlišná, protože instrukce se může dostat do stavu, kdy kvůli různým 

závislostem nebude moci v aktuálním taktu pokročit do dalšího stupně vykonávání. Pokud taková 

situace nastane, indikuje to vznik některého z hazardů. Výskyt hazardu je vždy možné eliminovat 

pozastavením výpočtu určité části linky. Tím se však snižuje propustnost systému, protože dochází de 

facto ke vkládání čekacích stavů, během kterých hardware neprovádí žádnou užitečnou činnost. 

Jednou z částí návrhu zřetězené linky je proto minimalizace pozastavení linky. 

Existují tři druhy hazardů. 

Strukturální hazardy 

Vznikají, pokud se v lince nacházejí instrukce, které přistupují ke stejnému zdroji (paměť, 

ALU,…) avšak hardware vícenásobný přístup nepodporuje. Kromě možnosti pozastavení linky je 

alternativním řešením eliminace strukturálního hazardu přidáním dalších výpočetních jednotek či 

nezávislých pamětí. 

Načtení 

instrukce 

ADD MOV LD CMP JMP   

Dekódování 

instrukce 

 ADD MOV LD CMP  Strukturální 

hazard 

Výpočet 

výsledku 

  ADD MOV LD  

Uložení 

výsledku 

   ADD MOV   

Tabulka 2.2 - Vznik strukturálního hazardu při současném požadavku na čtení jedné 

paměti z více stupňů linky. 

Datové hazardy 

Vznikají, pokud některá instrukce v lince musí čekat na dokončení provádění jiné instrukce. 

Pokud vezmeme v úvahu sekvenční běh programu, instrukce za instrukcí, tak jak jsou uvedeny 

ve strojovém kódu, potom za předpokladu, že v lince současně existují dvě instrukce, které operují 

nad stejnými daty, existují tři druhy datových hazardů. 

1. Čtení následující zápis (RAW) – první instrukce data do paměti zapisuje a následující 

instrukce ta stejná data čte. Pokud následující instrukce čte data dříve, než jsou zapsána první 

instrukcí, jsou přečtená data v daný okamžik neplatná. 

2. Zápis následující zápis (WAW) – vzniká, pokud dvě instrukce zapisují data do paměti na 

stejnou adresu. Pokud druhá instrukce zapíše data dříve než první instrukce, bude se po 

dokončení obou instrukcí nacházet v paměti neplatná hodnota. 

3. Zápis následující čtení (WAR) – následující instrukce zapisuje data do paměti na stejnou 

adresu, ze které čte data první instrukce. Pokud dojde k zápisu dat dříve, než k jejich čtení, 

jsou přečtená data neplatná. 

Tyto hazardy je možné úspěšně řešit pomocí techniky přesměrovávání aktuálních dat do těch 

stupňů linky, ve kterých jsou potřebná. Druhou možností je přeskupování instrukcí při překladu 

takovým způsobem, aby sémantika programu zůstala zachována, ale aby docházelo k datovým 

závislostem mezi nimi co nejméně. 
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Řídící hazardy 

Vznikají při použití skokových instrukcí. Pokud není možné v prvním stupni linky 

rozhodnout, zda a na jakou adresu bude skok proveden, je nutné vložit skokovou instrukci do linky 

s tím, že může způsobit řídící hazard. Zjišťování okolností skoku v pozdějších stupních linky zvyšuje 

riziko, že v případě provedení skoku bude nutné všechny následující rozpracované instrukce vyjmout 

a začít načítat nové instrukce z adresy, na kterou byl proveden skok. 

 Řešení, které dokáže eliminovat penalizaci spjatou se skokovými instrukcemi, se nazývá 

prediktor skoku. Díky prediktoru může procesor v úvodních stupních linky odhadnout, zda bude skok 

proveden či nikoliv a podle toho začít načítat další instrukce od domnělé adresy cíle skoku. V případě 

správného odhadu ušetříme zahození již rozpracovaných instrukcí, jejichž počet může být v závislosti 

na délce linky značný. 

Existují různě vyspělé typy prediktorů s různou úspěšností predikce, která se pohybuje od 

jednotek procent po desítky procent. Úspěšnost záleží také na chování samotného programu. 
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3 Vývojové prostředky 

3.1 Codasip Framework 
Informace v této podkapitole vycházejí z (8). 

Codasip Framework se skládá ze sady nástrojů tvořících integrované vývojové prostředí pro 

podporu automatizovaného vývoje ASIP procesorů. Prostředí umožňuje značně urychlit vývoj nových 

ASIP díky automatizovanému generování vývojových a ladicích prostředků, kterými jsou: 

 Assembler 

 Překladač jazyka C/C++ 

 Disassembler 

 Simulátor 

 Debugger 

 Profiler 

Generátory těchto nástrojů vycházejí při jejich vytváření z popisu procesoru v jazyce CodAL, 

respektive z jeho překladu do formátu XML. Díky tomu je možné mít i při sebemenších změnách 

v modelu aktuální verzi potřebných nástrojů. 

S výhodou se toho dá využít například při souběžném návrhu hardware a software, protože je 

možné oddělit práci týmu vyvíjejícího aplikaci od vývoje samotného ASIP. Čas do uvedení nového 

produktu na trh se díky tomu může rapidně zkrátit, což jde ruku v ruce s celkovými náklady na jeho 

vývoj. 

Kromě zmíněných nástrojů je pomocí Codasip Frameworku možné generovat 

syntetizovatelný popis procesoru v jazyce VHDL či Verilog, a také prostředí UVM sloužící pro jeho 

automatizovanou funkční verifikaci pomocí hardwarového simulátoru ModelSim. 

Dále jsou uvedeny některé detaily vygenerovaných a dostupných nástrojů v prostředí Codasip 

Framework. 

Assembler 

Jedná se o nástroj, který překládá člověkem čitelný kód v jazyce symbolických instrukcí do 

objektového souboru. Ten obsahuje binární kód instrukcí a tabulku všech symbolů definovaných ve 

zdrojovém kódu. Codasip Assembler podporuje dva typy objektových souborů – Codasip COFF 

(CCOFF) a ELF. CCOFF je textový formát objektového souboru, a proto je mnohem čitelnější než 

binární ELF. 

Assembler při překladu zpracovává vždy dva jazyky najednou. První jazyk je definován 

syntaxí jednotlivých instrukcí z instrukční sady procesoru a je součástí popisu v jazyce CodAL. 

Druhý jazyk definuje podporované direktivy a symboly jazyka symbolických instrukcí. Podporované 

direktivy tvoří podmnožinu direktiv definovaných GNU assemblerem, jímž byl Codasip Assembler 

inspirován. Kromě toho definuje několik dodatečných direktiv, které nemají v GNU assembleru svůj 

ekvivalent, ale mohou být užitečné při ladění aplikace (např. direktivy section_adjustable, ccoff_org a 

další). 

Překladač jazyka C/C++ 

Pro tvorbu překladače je využita volně dostupná platforma LLVM. Tato platforma poskytuje 

sadu technologií pro vytváření upravitelných překladačů a souvisejících nástrojů. Obsahuje nezávislý 

optimalizátor kódu a zvládá i přeskupování instrukcí programu za účelem maximálního využití 
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instrukční pipeline. Při generování dochází k extrakci sémantiky instrukcí popsaných v instrukčním 

modelu a k jejímu využití pro automatizovanou tvorbu kompilátoru. Pro některé architektury bohužel 

není možné kompilátor vygenerovat z důvodu jejich přílišné specifičnosti. 

Simulátor 

Podle abstrakce modelu umožňuje Codasip Framework vytvořit dva typy simulátorů – první 

pro modely popisující ASIP na úrovni instrukční sady a druhý pro modely popisující ASIP po 

hardwarové stránce. Oba simulátory umožňují sledovat stavy zdrojů modelu, jako jsou např. obsahy 

pamětí a registrů, a mohou sloužit jak k odladění cílové aplikace, tak během vývoje, jako zpětná 

vazba pro vývojáře procesoru. 

Rozdíl mezi nimi je v kroku simulace, který představuje u prvního simulátoru provedení 

jedné instrukce programu a u druhého provedení jednoho hodinového taktu procesoru. Úroveň 

abstrakce modelu určuje, jaké detaily bude v modelu ještě možné zachytit. Pokud je potřeba větší 

přesnost simulace, je možné vygenerovat hardwarový popis modelu a simulovat jeho chování pomocí 

ryzího hardwarového simulátoru (ModelSim). 

Profiler 

Profiler je klíčovým nástrojem při optimalizaci, ať už návrhu procesoru, nebo aplikací na něm 

běžících. Je generován z popisu procesoru a umožňuje sběr statistik ze simulace, jako jsou například 

nepoužívanější instrukce, nepoužité instrukce, graf volání funkcí, atd. Na základě těchto informací lze 

lépe rozhodnout, které části programu/procesoru se vyplatí optimalizovat a na ty se zaměřit v dalším 

vývoji. 

Linker 

Tento nástroj není generován z popisu modelu, protože je platformě nezávislý. Jeho úkolem 

je sloučení jednotlivých objektových souborů vytvořených assemblerem do jednoho spustitelného 

souboru s příponou xexe. Pro objektové soubory ve formátu ELF se používá standardní GNU-LD 

linker, pro CCOFF je přítomen Codasip Linker. Výhodou formátu ELF je možnost využívat při 

linkování vytvořený linker skript a tím dosáhnout přesné organizace jednotlivých programových sekcí 

ve spustitelném souboru. 

Debugger 

Je založen na volně šiřitelné standardní platformě GDB a umožňuje ladit zdrojový kód 

aplikace přímo v modelu procesoru prostřednictvím jeho simulátoru. Jsou podporovány všechny 

základní funkce, jako umisťování breakpointů, watchpointů, vyčítání hodnot zdrojů, krokování, běh 

do místa kurzoru atd. 
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3.2 Jazyk CodAL 
Informace v této podkapitole vycházejí z (9). 

Tento jazyk slouží k rychlému prototypování dnes velmi rozšířených (víceprocesorových) 

systémů integrovaných na jednom křemíkovém čipu (SoC, MPSoC). Hlavním stavebním blokem 

těchto systémů jsou procesory s aplikačně specifickou instrukční sadou, pro jejichž formální popis byl 

tento jazyk navržen.  

CodAL byl inspirován jazykem LISA, a proto také spadá do kategorie smíšených jazyků pro 

popis architektury (viz podkapitola 2.2). CodAL je hierarchický a vysoce strukturovaný jazyk, který 

se dobře hodí k popisu jádra procesoru na vyšší úrovni abstrakce. Popis procesoru v tomto jazyce se 

skládá ze dvou hlavních částí – popisu platformy a popisu samotného jádra procesoru. 

Popis platformy obsahuje instanci jednoho či více procesorů, definice jejich vnějších zdrojů, 

kterými jsou paměti, sběrnice, vstupně-výstupní rozhraní a jejich propojení. Je možné deklarovat 

i přilehlé komponenty, jako jsou např. periferie, nicméně jejich funkční ani hardwarový popis není 

součástí platformy a musí být dodán formou zásuvných modulů (pluginů). 

Popis jádra procesoru představuje stěžejní část modelu. Základní struktura popisu je nezávislá 

na úrovni abstrakce, ale aby byl model přeložitelný, musí být přítomny všechny následující části. 

1. Hlavička modelu 

2. Definice zdrojů 

3. Definice elementů a událostí 

Hlavička modelu určuje úroveň abstrakce, tedy zda se jedná o popis s přesností na úrovních 

instrukcí (instrukční model) nebo cyklů (hardwarový model, model mikroarchitektury). Platforma 

musí vždy obsahovat instrukční model, volitelně je možné dodat i model mikroarchitektury. 

Kompletní platforma obsahuje pro každý obsažený procesor oba tyto popisy. 

Definice zdrojů je součástí strukturálního modelu - obsahuje specifikaci registrů procesoru, 

instrukční pipeline a jeho rozhraní směrem k platformě. Je vyžadováno explicitní uvedení registru 

programového čítače, rozhraní alespoň k jedné paměti a její mapování do adresového prostoru. 

Elementy a události obsahují popis instrukční sady z pohledu gramatiky assembleru, 

binárního kódování a chování jednotlivých instrukcí. Je vyžadováno namodelování alespoň jedné 

instrukce a tří řídících událostí: 

1. Reset – slouží k nastavení procesoru do výchozího stavu a je provedena, pokud má procesor 

aktivován signál /RST. V případě simulátoru je tato událost provedena před spuštěním 

simulace nebo při požadavku o její znovuspuštění. 

2. Main – je vykonávána v každém kroku simulace (v každém taktu reálného procesoru) 

a slouží k plánování dalších událostí (např. načítání instrukce, dekódování instrukce, atd.) 

3. Halt – tato událost je použita pouze v simulaci a slouží k jejímu ukončení. Její tělo je 

nejčastěji využito k uložení návratové hodnoty simulovaného programu do souboru či ladící 

výpisy. 

CodAL umožňuje více přístupů při modelování cílové architektury. Instrukční sadu je možné 

popsat jako množinu elementů, ve které každý element reprezentuje jednu instrukci. Druhou možností 

je rozdělní instrukcí na menší celky, které jsou modelovány odděleně a mohou být znovupoužity. 

Větší míru detailů lze získat také pomocí plánování uživatelských událostí během dekódování 

instrukcí. 
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3.2.1 Struktura modelu 

Jazyk CodAL definuje základní stavební bloky ELEMENT, EVENT a SET, pomocí kterých popisuje 

procesor z pohledu instrukční sady, časového modelu, modelu chování. 

Model instrukční sady 

K popisu instrukční sady je použit blok ELEMENT, který obsahuje povinné sekce 

ASSEMBLER, BINARY a RETURN. Sekce ASSEMLER určuje formát instrukce v jazyce 

symbolických instrukcí následovaný jeho binární reprezentací v sekci BINARY.  Bloky typu 

ELEMENT je možné používat opakovaně v jiných blocích téhož typu nebo je seskupovat pomocí 

bloku SET a tím hierarchicky vytvářet stromové struktury definující celou instrukční sadu. Sekce 

RETURN obsahuje konstantu nebo výraz, který je vyhodnocen během dekódování instrukce 

a navrácen do rodičovského ELEMENTU. 

element part_a {    // název elementu 
use part_b;    // použití exitujícího elementu 
assembler { “abc”, part_b }; // reprezentace instrukce v assembleru 
binary { 0b00000010 part_b }; // binární reprezentace instrukce 
semantics { … };   // popis chování 
return { … };   // návratová hodnota elementu 
timing { … };   // plánování událostí 

}; 

V některém z elementů musí být uvedeny sekce START a DECODERS, které tvoří pár. 

Obsahem sekce START je ELEMENT či SET, který je použit jako kořenový při vytváření gramatiky 

reprezentující ISA. Sekce DECODERS tvoří vstupní bod hierarchie instrukčních dekodérů, které jsou 

součástí každé mikroarchitektury. 

Model chování 

Blok ELEMENT umožňuje nepovinně uvést sekci SEMANTICS, která obsahuje ANSI C kód 

specifikující chování celé instrukce nebo její části, např. načtení hodnoty z paměti do registru. Při 

dekódování instrukce během simulace je procházen strom reprezentující instrukci průchodem typu 

post-order a sekce SEMANTICS každého bloku ELEMENT je aktivována až po vykonání všech 

sekcí SEMANTICS synovských bloků. 

 Model časování 

Blok ELEMENT povoluje nepovinně uvést sekci TIMING, do které se zapisují názvy bloků 

typu EVENT, které se mají aktivovat po provedení daného bloku. Bloky EVENT jsou jednodušší než 

bloky ELEMENT. Obsahují pouze povinnou sekci SEMANTICS a volitelně sekci TIMING. Jazyk 

CodAL umožňuje provádět podmíněnou či zpožděnou aktivaci těchto bloků a tak přesně popsat 

časový model procesoru s přesností na jeden takt hodinového signálu procesoru. 

event event_a {  // název události 
 semantics { … }; // popis chování 
 timing { … }; // plánování událostí 
 }; 
  



13 

 

4 Mikrokontrolér 8051 

Informace v této podkapitole vycházejí z (10). 

Procesor 8051 spadá do rodiny mikrokontrolérů MCS51, která byla uvedena na trh firmou 

Intel v roce 1980. Největší zájem o tyto procesory byl během 80. a počátkem 90. let, ale i v dnešní 

době existuje mnoho výrobců, kteří navázali na úspěch tohoto produktu a nabízejí různé verze 

mikrokontrolérů instrukčně kompatibilních s rodinou MCS51.  Mezi nejznámější patří např. Atmel 

(AT89LP), Texas Instruments (MSC) či Microchip (P89LV51). 

Jedná se o mikrokontroléry navržené pro použití ve vestavených systémech, především pro 

podporu řízení. Své velké oblíbenosti dosáhly díky podpoře booleovských operací na bitové úrovni, 

která umožňuje provádět řídicí operace rychleji a efektivněji, obvykle za použití jediné instrukce. 

Základní charakteristiky této rodiny jsou: 

 8bitové CPU 

 Až 64KB programové paměti typu ROM 

 Až 64KB datové paměti typu RAM 

 4KB ROM přímo na čipu 

 128B RAM přímo na čipu 

 32 vstupně-výstupních portů 

 Dva 16bitové čítače/časovače 

 UART 

 6 zdrojů přerušení/5 přerušovacích vektorů s podporou 2 priorit přerušení 

 Zdroj hodinového signálu přímo na čipu 

Schéma architektury je vidět na následujícím obrázku. 

Obrázek 4.1 – Schéma architektury procesorů rodiny MCS51. (10) 

Intel vyráběl různé řady procesorů založených na této rodině lišící se především velikostí 

pamětí umístěných na čipu a technologií výroby. První modely byly vyráběny technologií NMOS, 
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která se však nehodila pro zařízení napájené z baterií kvůli velkému proudovému odběru ve stavu 

nečinnosti. V důsledku se začaly tyto procesory vyrábět také pomocí technologie CMOS, která tuto 

nevýhodu odstranila. Řady vyráběné pomocí CMOS byly označeny písmenem „C“ v názvu a navíc 

disponovaly dvěma softwarově řiditelnými režimy spotřeby – režimem nečinnosti a režimem spánku. 

4.1 Organizace paměti 
Procesor je založen na Harvardské architektuře a má proto oddělenou paměť programu od paměti dat. 

Jedná se o dvě nezávislé paměti s vlastním adresovým prostorem, v instrukční sadě jsou instrukce 

vyčleněné speciálně pro práci s každou z pamětí. Šířka adresové sběrnice je 16 bitů a datové 8 bitů. 

Programová paměť 

Program je nahrán a vykonáván z  programové paměti, jejíž adresový prostor čítá maximálně 

64KB. Jeho skutečná délka se řídí velikostí ROM paměti u konkrétního modelu. Pokud procesor 

obsahuje interní ROM a je zároveň připojena externí programová paměť, je možné načítat instrukce 

nejprve z interní paměti až do limitu její velikosti a další instrukce načítat z externí paměti, případně 

načítat všechny instrukce pouze z externí paměti. První instrukce je vždy načítána od adresy 0, adresy 

vektorů přerušení jsou taktéž pevně dané. 

Datová paměť 

Data programu se ukládají do bajtově orientované RAM paměti. Vnitřní RAM je rozdělena 

na tři oblasti – spodních 128B, horních 128B a oblast speciálních funkčních registrů (SFR). Spodních 

128B RAM je dále rozděleno na: 

 32 registrů tvořících celkem 4 banky registrů 

 Bitově adresovatelnou oblast 

 Volně využitelnou paměť RAM 

V oblasti SFR jsou implementovány pouze některé adresy. Jsou to adresy registrů, které se 

nacházejí v periferiích a v jádře procesoru. Protože se oblast SFR adresově překrývá s oblastí horních 

128B RAM, jsou pro přístup k nim použity odlišné adresovací módy – k SFR se přistupuje pomocí 

přímých adres, RAM je dostupná pomocí nepřímého adresování. Procesor 8051 implementuje pouze 

spodních 128B RAM.  

Kromě interní RAM je možné využít i externí RAM, která je přístupná pomocí instrukcí 

MOVX a může být až veliká až 64KB.  

Registry nacházející se v jádře procesoru jsou: 

 Stavový registr (PSW) 

 Akumulátor (A) 

 B registr (B) 

 Registr ukazatele na vrchol zásobníku (SP) 

 Registr datového ukazatele (DPTR) 

PSW je registr obsahuje stavové příznaky, které reflektují aktuální stav procesoru. Jsou to 

příznaky přenosu a přetečení během aritmetických operací a příznak liché parity obsahu akumulátoru. 

Jsou zde také dva bity, které slouží k výběru jedné ze čtyř registrových bank. 
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Akumulátor je univerzální registr sloužící jak k ukládání výsledků výpočtů, tak jako 

přenosový registr pro data přesouvaná mezi programovou, externí a interní pamětí. K rozšíření 

akumulátoru na 16 bitů slouží registr B, který je použit implicitně během operací násobení a dělení. 

SP registr obsahuje adresu, která určuje vrchol programového zásobníku. 

DPTR je registr skládající se ze dvou 8bitových registrů DPL a DPH. Používá se, pokud 

je potřeba adresovat některou z pamětí pomocí 16bitové adresy. 

4.2 Instrukční sada 
Všechny procesory rodiny MCS51 disponují CISC instrukční sadou skládající se ze 111 rozličných 

instrukcí. Sada je založena na střadačové architektuře, jejímž specifikem je registr zvaný akumulátor, 

který je jedním z operandů mnoha instrukcí. Instrukce jsou dlouhé 1-3 bajty a disponují širokou 

škálou možností přístupu k datům v interní RAM paměti a podporou pro práci s jednobitovými 

operandy. 

4.2.1 Adresovací režimy 

Jsou podporovány tyto adresovací režimy. 

Adresovací režim Popis Příklad 

Přímý Cílová adresa je součástí instrukce MOV 0x20, A 

Nepřímý 
Cílová adresa je uložena v některém z registrů R0/R1 

aktuálně vybrané registrové banky 
MOV @R0, A 

Registrový Adresa cílového registru je součástí instrukce MOV R1, A 

Inherentní Cílový registr je dán použitou instrukcí CLR A 

Indexovaný Cílová adresa je dána obsahem registru DPTR 
MOVC A, 

@A+DPTR 

Tabulka 4.1 – Podporované adresovací režimy. 

Instrukce se skládají z jednoho řídícího bajtu a nula až dvou bajtů představujících operandy. 

Formát řídícího bajtu se různí podle jednotlivých instrukcí a není možné jednoznačné říci, které bity 

představují operační kód, které pořadí operandů apod. 

4.2.2 Typy instrukcí 

V instrukční sadě je možné rozlišit mezi několika typy instrukcí: 

1. Aritmetické instrukce 

2. Logické instrukce 

3. Instrukce pro přesun dat 

4. Bitové instrukce 

5. Skokové instrukce 

Aritmetické instrukce slouží k provádění aritmetických operací nad operandy. Operand může 

být jeden, jako je to u instrukcí INC, DEC a DA, nebo dva, a v tom případě je jedním z nich obsah 

akumulátoru a druhý je vybrán pomocí některého z adresných módů (např. instrukce ADD A, 0x22).  
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Logické instrukce pracují stejně, jako aritmetické pouze používají vždy dva operandy 

a provádějí nad nimi logické operace AND, OR a XOR. 

Instrukcí pro přesun dat je v ISA přítomno mnoho vzhledem k množství dostupných pamětí. 

Jsou zde instrukce pro vyčítání dat z programové paměti (MOVC), instrukce pro přístup k externí 

paměti (MOVX) a instrukce pro přesun dat mezi interní pamětí, speciálními funkčními registry 

a registry jádra (MOV). 

Bitové instrukce dovolují pomocí bitových adres pracovat s jednotlivými bity v paměti 

či v některých registrech. Bitová adresa je reprezentována jedním bajtem s hodnotou 0-255. Procesor 

provádí mapování mezi bitovou adresou a adresou bajtu v datové paměti, který tento bit obsahuje. 

Skokové instrukce slouží k řízení toku programu. Je možno použít podmíněné i nepodmíněné 

verze těchto instrukcí s různou délkou cílové adresy. Podmíněné skokové instrukce používají vždy 

8bitový offset a je tedy možné skákat v pouze rozsahu      adres od aktuálního místa v programu. 

Nepodmíněné skokové instrukce jsou buď dvoubajtové s 8 či 11bitovým offsetem, nebo 3bajtové 

s 16bitovým offsetem. Tato škála dovoluje zvolit optimální délku instrukce v závislosti na délce 

skoku a tím snížit celkovou velikost programu. 

4.3 Časování 
Procesor 8051 může být taktován z externího zdroje hodinového signálu nebo pomocí interního 

oscilátoru řízeného z vnějšku připojeným krystalem.  

 

Hodinový generátor definuje sekvenci stavů, která se nazývá strojový cyklus. Tento cyklus 

se skládá z šesti stavů S1-S6, každý z nich trvá dvě periody rozlišené jako fáze 1 a fáze 2. Dále 

se rozlišuje instrukční cyklus, což je násobek strojových cyklů. Během instrukčního cyklu dochází ke 

dvojímu načítání operandů z paměti, takže většina 1bajtových a 2bajtových instrukcí trvá právě jeden 

tento cyklus. Tříbajtové instrukce trvají vždy 2 instrukční cykly, výjimkou jsou pouze instrukce 

pro násobení a dělení (MUL AB, DIV AB), které trvají 4 instrukční cykly. 

Obrázek 4.2 – Časový diagram vykonání 1bajtové instrukce. (10) 
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5 Model s přesností na úrovni instrukcí 

Tento model má za úkol zachytit všechny instrukce z instrukční sady procesoru, a tím umožnit 

generování programovacích nástrojů – assembler, disassembler, překladač C/C++ a instrukční 

simulátor. 

Vytvoření instrukčního modelu bylo velmi rychlé, protože přítomná úroveň abstrakce 

je dostatečně vysoká a odstiňuje většinu detailů na úrovni hardware procesoru, jako je např. model 

časování.  

V některých případech však může chování instrukce překročit danou úroveň abstrakce a poté 

je nutné zvážit, jak se v takovém případě zachovat – zda chování abstrahovat či vypustit. V modelu 

8051 je to případ instrukcí MOVX, které v jednotlivých taktech instrukčního cyklu nastavují hodnoty 

na výstupních portech procesoru a tím komunikují s externě připojenou pamětí. Jako vhodným 

řešením se v tomto případě ukázalo umístění externí paměti na čip procesoru, čímž odpadla nutnost 

komunikace s touto pamětí pomocí portů. 

Abych se při vytváření tohoto modelu vyhnul velkému množství redundantního kódu 

v popisu, zvolil jsem přístup rozdělení instrukcí do skupin podle typu operandů. To je výhodné, 

protože stejné operandy se opakují u mnoha instrukcí. Např. instrukce ADD, ADDC a SUBB 

používají jako první operand obsah akumulátoru a druhý operand je dán některým z adresovacích 

režimů – přímý, nepřímý, registrový, nebo přímá hodnota. Modelováním každé varianty 

těchto instrukcí samostatně by bylo pro popis potřeba celkem 12 elementů. Namodelováním typů 

instrukcí a jejich operandů samostatně je možné popsat všechny 3 instrukce pomocí 10 elementů. To 

přináší výhody jak v rychlejší kompilaci modelu, tak z hlediska snazšího opravování chyb při ladění a 

celkové jednodušší upravitelnosti modelu. 

5.1 Popis zdrojů 
Zdroje jsou nutnou částí popisu procesoru, protože uchovávají jeho stav. Jazyk CodAL v aktuální 

verzi již rozlišuje popis samotného jádra procesoru a jeho okolí, čímž se řídí i popis zdrojů. Na úrovni 

okolí procesoru mezi zdroje patří hlavně paměti a další komponenty připojené k procesoru, např. 

periferie, či sběrnice. V jádře procesoru jsou to pak registry a vnitřní paměti (např. vyhledávací 

tabulky). Obrázek 5.1 zachycuje vzájemné vztahy mezi komponentami procesoru v mém modelu. 

Obrázek 5.1 – Schéma rozložení zdrojů v platformě. 
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5.1.1 Registry 

Nejdůležitějším registrem v procesoru je programový čítač, který má u 8051 šířku 16 bitů a není 

přímo uživatelsky přístupný (nemá svoji adresu v žádném z adresových prostorů). Jeho modifikace 

probíhá pouze pomocí skokových instrukcí. Registr se namodeluje tímto způsobem: 

program_counter bit[16] pc; 

Procesor 8051 disponuje dalšími pěti význačnými, uživatelsky přístupnými registry SP, PSW, 

ACC, B, DPH a DPL. Všechny tyto registry jsou 8bitové, nicméně ISA umožňuje pracovat s registry 

DPH a DPL jako s jedním 16bitovým registrem DPTR. Stejná situace je i v případě instrukce MUL 

AB sloužící k operaci násobení. Vynásobením dvou 8bitových čísel uložených v registrech ACC a B 

vznikne číslo 16bitové, které je opět uloženo do registrů ACC a B. 

Naskytují se tedy dvě možnosti – modelovat registry akumulátoru a datového ukazatele jako 

16bitové, nebo jako dvojici 8bitových? I díky možnosti vytvářet v popisu jazyka CodAL tzv. alias
3
, 

jsem se rozhodl pro první variantu a registry namodeloval následujícím způsobem. 

// registry 
register bit[8] SP; 
register bit[8] PSW; 
register bit[16] ACCU; 
register bit[16] DPTR; 

// aliasy 
bit[8] ACC = ACCU bit[7..0]; 
bit[8] BRG = ACCU bit[15..8]; 
bit[8] DPL = DPTR bit[7..0]; 
bit[8] DPH = DPTR bit[15..8]; 

S aliasy je možné pracovat jako s registry. Je zde však omezení při generování překladače 

jazyka C/C++, které vyžaduje použití pouze aliasů stejné bitové šířky, jako je původní registr. Kvůli 

přílišné odlišnosti architektury 8051 od standardních architektur však bylo s vedoucím práce 

dohodnuto, že generování překladače nebude její součástí, což mi umožnilo použití těchto aliasů.  

Aliasy jsem využil také pro snadnější přístup k jednotlivým bitům stavového registru: 

bit[1] C = PSW bit [PSW_C]; // příznak přenosu z bitu 7 
bit[1] AC = PSW bit [PSW_AC]; // příznak přenosu z bitu 6 do bitu 7 
bit[1] OV = PSW bit [PSW_OV]; // příznak přetečení 
bit[1] P = PSW bit [PSW_P]; // příznak parity 

5.1.2 Paměti 

Procesor 8051 obsahuje na první pohled mnoho odlišných typů pamětí. Datový adresový prostor 

se sestává ze 4 bank po 8 registrech, dále z bitově adresovatelné paměti, paměti typu RAM a dalších 

registrů nacházejících se v oblasti SFR. Kromě toho je přítomna programová paměť ROM 

s adresovým prostorem až 64K adres a stejně velký adresový prostor externí paměti. 

Všechny tyto paměti se nacházejí v okolí procesoru, a proto jsou popsány v modelu 

platformy. Během tvorby modelu se ukázalo jako nejvýhodnější modelovat tyto paměti pomocí 

3 paměťových elementů: 

                                                      
3
 Zástupné symboly pro registry nebo jejich části 
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1. ram_mem - element sdružující banky registrů, bitovou paměť a RAM. 

2. edata –element představující externí paměť. 

3. program_mem – element reprezentující programovou paměť.  

V oblasti SFR jsou implementovány registry pouze na některých adresách. Všechny tyto 

registry jsou modelovány na svých místech určení a nejsou přímo součástí modelu platformy. 

Odlišnosti od reálného procesoru jsou popsány v další podkapitole. 

memory ram_mem { 
// šířka adresové a datové sběrnice, šířka nejmenšího adresovatelného prvku 
bits = {8, 8, 8};  
size = 128; 
endianness = "big"; 
latency = {1, 1};   // latence pro čtení a zápis 
unaligned = "no"; 
interface if_rwdata {  // port 1 

type = "memory:slave"; 
flags = { "r", "w" }; 

}; 
interface if_rdata {  // port 2 

type = "memory:slave"; 
flags = { "r" }; 

}; 
}; 

Zde je vidět způsob modelování operační paměti RAM. Jedná se o synchronní dvouportovou 

paměť RAM o velikosti 128B s jedním portem umožňujícím pouze čtení a druhým pro čtení i pro 

zápis. Doba trvání operací čtení a zápisu je shodná a trvá jeden takt. Tento popis je společný pro oba 

modely (instrukční i hardwarový), proto je nutné definovat všechny parametry. Konfigurace paměti 

byla zvolena tak, aby bylo možné testovat hardwarový model na běžně dostupných FPGA. 

Popis jádra procesoru potom obsahuje definici rozhraní pro komunikaci s touto pamětí. 

interface rwdata { 
 bits = {8, 8, 8}; 
 type = "memory:master"; 
 flags = { "r", "w" }; 
 endianness = "big"; 
}; 

Propojení rozhraní jádra a paměti je součástí modelu platformy. 

connect mcs51.rwdata => ram_mem.if_rwdata; 

Stejným způsobem je namodelována i externí a programová paměť. Z pohledu simulace je ještě nutné 

uvést mapování adresových prostorů na rozhraní pamětí, aby při jejím startu došlo k jejich správné 

inicializaci. 

address_space as_data { 
        bits = { 8, 8, 8 }; 
        type = "data"; 
        endianness = "big"; 
        interfaces = { rwdata; }; 
}; 
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5.1.3 Sběrnice periferií 
Pro přístup k registrům periferií jsem zvolil kvůli jejich jednoduššímu adresování sběrnici s vlastním 

adresovým dekodérem. Díky tomu je možné do modelu přidávat dodatečné periferie a snadno jej 

rozšiřovat. Sběrnice, kterou popisuje jazyk CodAL, je synchronní. V současné verzi je podporována 

pouze komunikace mezi jedním master a několika slave zařízeními, což z pohledu procesoru 8051 

dostačuje. 

5.2 Modelování instrukce 
V této podkapitole je na příkladu instrukce CJNE (Compare and Jump if Not Equal) uveden postup, 

kterým jsem se řídil při modelování všech instrukcí. 

Instrukce CJNE je dlouhá 3 bajty a svou povahou patří mezi instrukce, které najdeme spíše 

v počítačích typu CISC. Porovnává hodnoty dvou svých operandů, a pokud si nejsou rovny, provádí 

skok na adresu danou aktuální hodnotou programového čítače, ke kterému přičte 8bitový offset. 

Kromě toho ještě nastavuje příznak přenosu podle výsledku porovnání. 

 

Obrázek 5.2 – Formát instrukce CJNE. 

Prvním krokem při modelování jakékoliv instrukce bylo analyzování všech kombinací 

operandů, které se u ní mohou vyskytnout. Pro instrukci CJNE existují celkem 4 kombinace 

operandů. 

1. CJNE A, #immediate, offset  

2. CJNE A, direct, offset (zobrazena na obrázku 5.2) 

3. CJNE A, @Ri, offset 

4. CJNE Rn, #immediate, offset 

Pro všechny varianty instrukce je pořadí bajtů vždy stejné. Horní nibble řídícího bajtu 

je na operandech nezávislý a identifikuje instrukci CJNE. Spodní nibble určuje použité adresové 

módy a tím rozlišuje význam druhého bajtu instrukce, který může představovat buď adresu do 

paměti, nebo přímou hodnotu. Třetí bajt vždy určuje offset, který se znaménkově přičte k registru 

programového čítače, pokud je podmínka porovnání splněna. 

Po analýze jsem pokračoval vyhledáním všech instrukcí, které používají stejné operandy. 

Vytvořil jsem množinu, která reprezentuje používané operandy a přiřadil do ní elementy popisující 

operandy instrukce. Pokud některá kombinace operandů ještě nebyla popsána žádným elementem, 

vytvořil jsem pro ni nový element. Pro popis operandů instrukce CJNE jsem použil následující 

elementy a množiny. 
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element const8_signed { 
assembler { num=signed }; 
binary { num=0bs[8] }; 
return { num; }; 

}; 

element operands_a_imm { 
use const8_signed as imm8; // imm8 je 8bitové číslo se znaménkem 
assembler { "A" "," "#"~imm8}; // formát instrukce v assembleru 
binary { 0b0100 imm8};  // binární kódování části instrukce 
semantics { 

   r_imm_src = imm8;  // uložení konstanty do pomocného registru 
pc+=2;    // připočítává délku instrukce 

}; 
return {OP_A_IMM;};  // návratová hodnota určuje použité operandy 

}; 

element operands_a_dir { 
use const8_unsigned as direct; // direct je 8bitové číslo bez znaménka 
assembler {"A" "," direct }; 
binary {OP_DIR:4 direct };  
semantics { 

  r_imm_src = direct; 
  pc+=2; 

}; 
return {OP_A_DIR;}; 

}; 

set operands_ri_rn = operands_ri, operands_rn; 
 
element operands_ri_rn_imm { 

use operands_ri_rn as reg;  // reprezentace registrového přístupu 
use const8_signed as imm8;  
assembler {reg "," "#"~imm8}; 
binary {reg imm8}; 
semantics { 

  r_imm_src = imm8; 
  pc++; 

}; 
return {reg;}; 

}; 

set operands_cjne = operands_a_imm, operands_a_dir, operands_ri_rn_imm; 

Z popisu je vidět hierarchické zanořování elementů a množin do sebe.  

Množina operands_ri_rn obsahuje dva elementy, které modelují registrový přístup k paměti 

RAM. Oba nastavují do pomocného registru r_reg_src číslo registru, se kterým se bude instrukce 

pracovat. Podle použitého adresovacího módu se liší návratová hodnota elementu a formát zápisu 

části instrukce jím modelované -              pro nepřímý adresovací mód a           pro 

registrový adresovací mód. Stejně tak je nastavován pomocný registr r_imm_src a inkrementován 

programový čítač o počet bajtů odpovídající použitému adresovému módu. 

Po vytvoření množiny operands_cjne reprezentující všechny operandy instrukce jsem začal 

s modelováním zbytku instrukce. Nejprve jsem vytvořil element reprezentující operační kód 

instrukce. Některé instrukce používají stejné operandy a liší se pouze operačním kódem, jako 

například zmíněné instrukce ADD, ADDC a SUBB. V takovém případě je možné jejich operační 
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kódy opět sdružit do množiny a odlišné chování vyjádřit v jednom elementu SEMANTICS. Instrukce 

CJNE tuto vlastnost nemá. 

element instr_cjne { 
 use operands_cjne as operands; 
 use rel_offs8_s3 as offset; 
 assembler {"cjne" operands "," offset}; 
 binary {OPC_CJNE:4 operands offset}; 
 semantics { 
  uint8 op1, op2; 
  pc++;    // instrukce má vždy min. 1 bajt 
  switch(operands)  // podle adresových modů vybereme operandy 
  { 
  case OP_A_IMM: 
   op1 = mem_read(SFR_ACC);  
   op2 = r_imm_src; 
   break; 
  case OP_A_DIR: 
   op1 = mem_read(SFR_ACC); 
   op2 = fetch_operand(OP_DIR); 
   break; 
  case OP_RI: 
   op1 = fetch_operand(OP_RI); 
   op2 = r_imm_src; 
   break; 
  case OP_RN: 
   op1 = fetch_operand(OP_RN); 
   op2 = r_imm_src; 
   break; 
  default: 
   eprintf("instr_cjne unknown operands code %X\n", operands); 
   break; 
  }; 
  if (op1 != op2) { 

// jestliže bude proveden skok, vypočítej novou hodnotu pc  
pc+=offset;  

}; 
// nastavení příznaku v PSW pomocí aliasu 

  C = (op1 < op2) ? 1 : 0; 
 }; 
}; 

V SEMANTICS sekci instrukce CJNE používám dvě funkce – mem_read a fetch_operand. 

První z nich implementuje adresový dekodér a vrací hodnotu z datového adresového prostoru 

v závislosti na adrese určené jejím argumentem. Druhá funkce dělá totéž, avšak adresa operandu je 

určena obsahem registru r_reg_src a zvoleným adresovým módem. 

 Vytvořil jsem také inverzní funkce mem_write a  write_back, nicméně instrukce CJNE je 

nevyužívá, protože do datové paměti nezapisuje. Zápis se děje pouze do registru programového 

čítače, který je inkrementován vždy o počet bajtů instrukce a sečten s offsetem při provedení skoku. 

Dále je zapisován výsledek porovnání do stavového registru PSW pomocí aliasu C. 

Obdobným způsobem jsou implementovány všechny instrukce v instrukčním modelu. 

Instrukce jsou nakonec sdruženy do jedné množiny, kterou používají generátory nástrojů a instrukční 

dekodér během simulace. 
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6 Model s přesností na úrovni cyklů 

Po dokončení a odladění instrukčního modelu jsem začal pracovat na hardwarovém modelu. Cílem 

tohoto modelu je popis implementace ISA v hardware. Rozlišení tohoto modelu představuje jedna 

perioda hodinového signálu, což je již dostatečná úroveň na zachycení všech podstatných detailů. 

6.1 Návrh mikroarchitektury 
Hlavním kritériem pro tvorbu hardwarového modelu byla rychlost zpracování. Proto jsem se oprostil 

od původního sekvenčního návrhu 8051 popsaného v kapitole 4 a provedl jsem návrh úplně nový, ve 

kterém jsem pro zvýšení výkonu použil zřetězené zpracování instrukcí. 

Prvním krokem při tvorbě návrhu bylo zhodnocení ISA z pohledu zřetězeného zpracování. 

Jedním z problémů komplexních instrukčních sad jsou instrukce provádějící složité operace přímo 

nad daty v paměti. Tyto instrukce nejsou vhodné pro vykonávání v zřetězené lince, protože jejich 

souběžné zpracování představuje potenciální riziko vzniku velkého množství datových hazardů, které 

snižují propustnost a tedy i výkon procesoru. Bohužel procesor 8051 má těchto instrukcí mnoho 

a zřetězení se provádí hůře než u RISC procesorů, není však nemožné. 

Dalším krokem bylo určení počtu stupňů zřetězené linky. Během experimentování jsem 

vyzkoušel rozložení do 4, 5 a 6 stupňů, přičemž jako nejvýhodnější se ukázala linka se 6 stupni. 

Ta nejlépe odpovídá povaze instrukční sady a v případě vzniku řídících hazardů je její prodleva stále 

přijatelná (4 takty). Také je nutné brát v potaz zpoždění při načítání dat z pamětí. Nejmenší možné 

zpoždění při čtení dat z paměti je 1 hodinový cyklus. V tomto ohledu jsou nejnáročnější instrukce 

RET a CALL, které načítají/ukládají 16bitová data do bajtově orientované RAM, což vyžaduje 

zpoždění 2 taktů. Navíc je v případě instrukcí RET potřeba mít kompletní data k dispozici co 

nejdříve. Proto byla linka rozdělena do následujících fází: 

1. Načítání instrukce (IF) 

2. Dekódování instrukce (DE) 

3. Získání adres operandů (AF) 

4. Načítání operandů (OF) 

5. Výpočet v ALU (EX) 

6. Uložení výsledků (ST) 

První stupeň linky načítá data z programové paměti do instrukčního registru procesoru a stará 

se o aktualizaci programového čítače. V této fázi je umístěn konečný automat, který řídí načítání 

jednotlivých bajtů instrukce a jejich odesílání do instrukčního dekodéru. 

Druhý stupeň obsahuje instrukční dekodér, který dekóduje instrukce a vkládá je do další fáze 

linky. Dekodér zároveň slouží jako zpětná vazba pro konečný automat řídicí načítání instrukcí, 

protože poskytuje informace o délce dekódované instrukce. V tomto stupni se dále nachází registr SP. 

Třetí stupeň používají instrukce s nepřímým adresováním paměti, které vyžadují nejprve 

načtení adresy operandu z RAM, aby ji bylo možné v dalším taktu použít pro adresování samotného 

operandu. Tento stupeň je ještě používán instrukcemi RET, které zde načítají z programového 

zásobníku horní bajt 16bitové návratové adresy. 

Čtvrtý stupeň slouží k vyčítání operandů z paměti RAM a z periferií pomocí sběrnice 

a adresování externí či programové paměti. Nachází se zde také kombinační logika pro výpočet 

16bitových adres instrukcí skoků a přesunů a registr DPTR. 
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V pátém stupni je umístěna aritmeticko-logická jednota (ALU) a registry ACCU a PSW. 

ALU má dva 8bitové vstupy, 16bitový výstup a předřazenou bitovou jednotku, která slouží 

k maskování a nastavování jednotlivých bitů vstupních operandů a je používána hlavně bitovými 

instrukcemi. Příznakové bity jsou nastavovány v ALU a ukládány do registru PSW v každém taktu. 

V tomto stupni probíhá také vyhodnocování podmínek pro provedení skoku a jejich inicializace. 

Šestý stupeň slouží k ukládání výsledků vypočítaných v dřívějších stupních linky zpět do 

paměti, do periferií a do registrů DPTR a SP. 

V lince se vyskytuje několik typů datových a řídicích cest. Datové cesty jsou buď 8bitové pro 

přenos adres i dat, anebo 16bitové pouze pro přenos adres. Dále je zde samostatná cesta pro přenos 

ukazatele na vrchol zásobníku.  

Řídicí cesty slouží k ovládání funkční jednotek. Ty jsou umístěny na jejich koncích a jedná se 

například o ALU, bitovou jednotku nebo multiplexory. V každém taktu se data posouvají o jeden 

stupeň vpřed nebo zůstávají na místě v případě vzniku hazardu. K indikaci jejich vzniku jsou použity 

mezistupňové signály.  

Ošetření hazardů je popsáno v podkapitole 6.2.4. Dodatek A obsahuje tabulku penalizací, 

která zobrazuje konfliktní instrukce v pipeline a dobu potřebnou pro odeznění takto vzniklých 

hazardů. 

6.2 Implementace 
Jazyk CodAL je dobře vybaven pro popis procesorů se zřetězeným zpracováním, takže základní 

strukturu nebylo příliš složité popsat. Pipeline je v modelu definována následovně. 

pipeline pipe 
{ 
 FE: dbg_pc; 
 DE: AF_amRead1, AF_amRead2,…; 
 AF: OF_amRead1, OF_amRead2,…; 
 OF: EX_amRead1, EX_amRead2,…; 
 EX: ST_result, ST_op16,…;  
 ST:; 
}; 
 

Jsou vypsány všechny stupně a ke každému sada registrů, které jsou jím ovládány – jedná 

se o tzv. pipeline registry. Pro každý stupeň jsem poté definoval událost, která popisuje jeho chování 

a případně aktivuje navazující události. 

6.2.1 Načítání instrukcí 

Proměnná délka instrukcí v rozmezí 1-3 bajty komplikuje jejich načítání z paměti ROM. 

Nejjednodušším řešením by bylo použití 4portové paměti ROM, která by umožňovala načítání až 

3 bajtů instrukce a jedné konstanty současně. Tím by se pokryly veškeré nároky na přístup k datům 

v programové paměti. 

Takové paměti však nejsou běžně dostupné v hradlových polích, a proto byla jako kompromis 

zvolena 2portová paměť ROM, jejíž jeden port je vyhrazen pro načítání dat instrukce a druhý pro 

načítání konstant pomocí instrukcí MOVC. Z toho plyne omezení načítání pouze jednoho bajtu 

instrukce za takt. Za účelem řízení načítání vícebajtových instrukcí jsem navrhnul konečný automat, 

jehož schéma je znázorněno na obrázku 6.1. 



25 

 

 

Obrázek 6.1 – Konečný automat pro načítání instrukcí. 

Po inicializaci se automat nachází ve stavu DEKÓDUJI, ve kterém zkouší přímo dekódovat 

přijatý bajt. Tento bajt je zároveň uložen na nejvyšší bity 24bitového instrukčního registru IR. Pokud 

se během dekódování zjistí, že nejsou načteny všechny bajty instrukce, automat se přepne do stavu 

načítání, kdy spojuje dříve uložené bajty v registru IR s právě získaným bajtem z ROM a instrukce je 

znovu dekódována. Když jsou všechny bajty načteny, tak se automat vrací do počátečního stavu. 

V případě uskutečnění skoku nebo při výskytu požadavku na přerušení je nutné automat uvést do 

stavu, ve kterém očekává přijetí prvního instrukčního bajtu. 

Pseudokód popisující výpočet příštího stavu automatu je vidět níže. Při syntéze modelu je 

z popisu v jazyce C vytvořen obvod kombinační logiky, který vyjadřuje stejnou funkci. 

if (jump || irq ) { 
 next_state = DECODE;  // nastalo přerušení nebo skok 
 bytes_fetched = 0; 
} else if (state == DECODE && instr_length != 1) { 

next_state = FETCH;   // instrukce je delší než 1 bajt 
bytes_fetched = 1; 

} else if (state == FETCH) { 
 if(instr_length != 3 || bytes_fetched != 1) { 

 next_state = DECODE; // instrukce je kompletní 
 bytes_fetched = 0; 
} else { 
 bytes_fetched = 2;  // instrukce je nekompletní 
} 

}; 

6.2.2 Dekódování instrukcí 

Dekódování probíhá prostřednictvím události de, která zahrnuje kompozici instrukce z načtených 

bajtů a detekci požadavku na přerušení. V případě přerušení je místo načtené instrukce do dekodéru 

vložena instrukce LCALL s návratovou adresou naposledy načítané instrukce. 

Pokud proběhlo dekódování kompletní instrukce, je naplánována událost de_output, která 

v případě potřeby zajišťuje adresování paměti RAM pro získání adres operandů. Zde je výhodné 

využít podmíněnou aktivaci událostí v jazyku CodAL: 
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event de_prepare_output : pipe.DE { // určení příslušnosti události k lince 
 use de_output; 
 semantics { ... }; 
 timing {    // plánování aktivace sousledných událostí 
  if(!af_stall && next_state == DECODE) 
  { 
   // není požadavek na pozastavení a instrukce je kompletní 

de_output; 
} 

 }; 
}; 

6.2.3 ALU 

Na vstupu ALU se nacházejí dva multiplexory MuxData1 a MuxData2, které slouží pro výběr 

8bitových operandů, signál aluOp, který určuje operaci, jež se nad operandy provede a dále příznaky 

přenosů a přetečení. Podrobné schéma zapojení ALU je na obrázku 6.2. 

Mezi multiplexory a ALU se nachází ještě bitová jednotka. Činnost této jednotky je řízena 

registry bitUnitCtrl a pokud je povolena, umožňuje podle vybraného módu vhodně maskovat, 

nastavovat a negovat bity vstupních operandů. Díky této jednotce není nutné mít v procesoru 

k zajištění bitových operací navíc 1bitovou ALU. 

Na konci každého taktu je na výstupech ALU k dispozici výsledek v signálu aluOut 

a výstupní příznaky jsou uloženy v signálech exOutC, exOutOv a exOutAc. Výsledek ALU operace 

je podle místa určení uložen buď do některého z registrů nacházejících se v EX stupni linky (ACCU, 

PSW), nebo je přeposlán pomocí pipeline registrů k uložení do stupně ST linky.  

Všechny operace v ALU je možné provádět v jednom hodinovém taktu s výjimkou operace 

bezznaménkového dělení, která trvá 4 takty. Je to zapříčiněno nepřítomností hardwarové děličky na 

testovacích hradlových polích FPGA a tudíž nemožností použití dělení pomocí C operátoru ‘/‘. 

Způsob dělení, který jsem implementoval je proto sekvenční s restaurací k nezápornému zbytku 

a s využitím základu RADIX-4, díky kterému jsou v jednom taktu vypočítávány 2 bity podílu místo 

1, jak by to bylo v případě použití binárního RADIX-2. Vydělení dvou 8bitových čísel tedy trvá 

přesně 4 takty. 

Rekurentní algoritmus dělení je založen na rovnici 6.1. 

                        (6.1) 

 

muxData2 amRead2 [4] 

BIT UNIT 

muxData1 amRead1 [4] 

bitUnitCtrl [3] 
bitAddress  [3] 

ALU 
 exInC [1] 
exInAc [1] 
exInOv [1] 

exOutC [1] 
exOutAc [1] 
exOutOv [1] 

aluOut [16] 

aluOp [5] 

Obrázek 6.2 – Zapojení ALU. Čísla v závorkách udávají bitovou šířku signálů. 
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kde 

                

      je průběžný zbytek v příštím kroku 

   je vhodně zvolený RADIX (  je mocnina 2). 

          jsou číslice podílu tvořící číslo   v kroku   a   je počet bitů dělence. Platí, že 

         . 

   je dělitel 

Cílem dělení je zjištění podílu   a zbytku   takových, aby byla splněna rovnost       

         . V každém kroku je pomocí zkusmých výpočtů rovnice 6.1 nalezeno největší možné 

číslo          takové, aby nový průběžný zbytek       . Po splnění podmínky        známe 

všechny bity podílu a      představuje zbytek operace celočíselného dělení. 

6.2.4 Ošetření hazardů 

Kvůli množství zdrojů, nad kterými procesor operuje, a kvůli pořadí, ve kterém jsou využívány, jsem 

byl během modelování nucen potýkat se s hazardy strukturálními, datovými i řídícími. 

K šíření informace o vzniklém hazardu jsou použity signály stall a clear (např. de_stall, 

de_clear, of_stall,…). Signály slouží k rychlému propagování informace uvnitř procesoru. Vznikne-li 

v některém stupni linky hazard a je-li k jeho vyřešení použito pozastavení linky, pak je aktivován stall 

signál. Je-li zároveň postižený stupeň posledním stupněm v pořadí umístění v lince, je také aktivován 

signál clear, který slouží ke vložení čekacího stavu. 

Jeden ze dvou výskytů strukturálního hazardu je v mém návrhu během přístupu na sběrnici 

periferií. V jednom taktu je možné provést pouze jeden požadavek na čtení nebo zápis. Požadavky na 

čtení jsou vystavovány ve stupni OF a požadavky na zápis se provádějí ve stupni ST. Pokud chtějí 

stupně OF a ST provést své požadavky v rámci jednoho taktu, pak se provede pozastavení stupně OF 

do doby obsloužení všech požadavků na zápis ve stupni ST. 

Z datových závislostí je díky uspořádání čtecích a zápisových stupňů v lince pouze hazard 

typu RAW, který se však týká všech zapisovatelných pamětí vyjma registrů ACCU a PSW. Ty jsou 

zároveň čteny a zapisovány pouze v jediném stupni linky (stupeň EX). Tento typ hazardu je možné 

kromě pozastavení řešit také přidáním datových cest (signálů) z pozdějších stupňů linky do 

dřívějších. Díky tomu jsou aktuální data k dispozici v kritickém stupni ještě před jejich zapsáním do 

FE 

nop 

DE 

setb C 

AF 

inc 0x80 

OF 

nop 

 

EX 

clr A 

ST 

dec 0x90 

Stav pipeline 

v čase T 

af_clear de_stall fe_stall 

FE 

nop 

DE 

setb C 

AF 

inc 0x80 

OF 

nop 

EX 

nop 

 

ST 

clr A 

 

Stav pipeline 

v čase T+1 

Obrázek 6.3 – Řešení strukturálního hazardu pozastavením vykonávání. Hazard vzniká souběžným přístupem 

instrukcí inc 0x80 a dec 0x90 ke sběrnici periferií. 
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paměti. Tato technika se nazývá anglicky forwarding či bypassing a při návrhu jsem se ji snažil 

maximálně využít, protože na rozdíl od pozastavování nesnižuje výkon procesoru. 

Řídící hazardy jsou důsledkem používání skokových instrukcí. V modelu je o provedení 

skoku rozhodnuto až v 5. stupni linky (stupeň EX), což znamená s každým provedeným skokem 

zahození až 4 rozpracovaných instrukcí a začátek načítání další instrukce z cílové adresy skoku 

 v následujícím taktu. Provedení skoku je indikováno signálem exJmpEn, který způsobí aktivaci clear 

signálů všech předchozích stupňů. Díky tomu nedojde k modifikaci stavu procesoru instrukcemi 

následujícími za instrukcí skoku, které byly již rozpracovány, ačkoliv být neměly. 

6.3 Funkční verifikace 
Pro model je možné vygenerovat několik prostředí funkční verifikace, které ověřují funkčnost 

vygenerovaného hardwarového popisu v některém z HDL jazyků pomocí simulátoru ModelSim. Pro 

ověření svého modelu jsem použil automatickou verifikaci funkčních jednotek a automatickou 

verifikaci procesoru porovnáním běhu hardwarového a instrukčního emulátoru. 

Verifikace funkčních jednotek spočívá v přivádění náhodných stimulů na jejich vstupy a 

porovnávání jejich výstupů s předpočítanými výstupy pomocí hardwarového emulátoru. Výstupy se 

musejí shodovat. Tímto způsobem se podařilo automaticky verifikovat všechny funkční jednotky 

procesoru až na jedinou, kterou jsem kvůli chybě v prostředí funkční verifikace prověřil ručně. 

Výsledky z automatické verifikace funkčních jednotek jsou umístěny na přiloženém CD. 

Verifikace porovnáváním modelů spustí dodané programy v HDL simulátoru a instrukčním 

emulátoru. Po proběhnutí simulací jsou porovnávány na shodnost obsahy všech pamětí modelu. Jako 

vstupy pro tuto metodu verifikace jsem použil sadu assemblerovských programů testujících správnost 

řešení hazardů v lince. Výsledky verifikace jsou zobrazeny v tabulce 6.1. 

Spustitelný soubor Počet cyklů GM Počet cyklů DUT Výsledek verifikace 

test01.xexe 15 32 ok 

test02.xexe 20 40 ok 

test03.xexe 23 62 ok 

test04.xexe 37 131 ok 

test05.xexe 14 28 ok 

test06.xexe 27 90 ok 

test07.xexe 55 193 ok 

test08.xexe 108 306 ok 

test09.xexe 18 33 ok 

test10.xexe 25 50 ok 

test11.xexe 23 45 ok 

test12.xexe 17 35 ok 

test13.xexe 27 54 ok 

test14.xexe 49 125 ok 

test15.xexe 31 85 ok 

Tabulka 6.1 – Výsledek funkční verifikace porovnáním instrukčního a hardwarového modelu. Sloupec 

„Počet cyklů GM“ vyjadřuje počet vykonaných instrukcí v instrukčním emulátoru. Sloupec „Počet cyklů DUT“ 

vyjadřuje počet hardwarových cyklů potřebných pro výpočet daného programu. 
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6.4 Syntéza HDL 
Po odladění hardwarového modelu jsem provedl vygenerování HDL popisu a jeho syntézu pomocí 

nástroje Xilinx ISE v14.7. Jako cíl syntézy jsem zvolil jazyk VHDL a tři různé FPGA. První dvě 

spadají do řady Spartan, která se vyznačuje optimálním poměrem výkonu a spotřeby energie. Třetí je 

z řady Virtex5, která je zaměřena na vysoký výpočetní výkon. 

Syntézu jsem prováděl pouze pro jádro procesoru se zapnutou podporou pro přerušení, 

protože při syntéze kompletního modelu platformy zatím dochází k nechtěnému odstranění pamětí 

z popisu optimalizátorem a výsledky jsou poté zkreslené. 

FPGA 
Počet dílčích 
registrů  

Počet dílčích 
LUT 

Maximální frekvence 
[MHz] 

Xilinx Spartan3  xc3s200-5-ft256 513 (13%) 3065 (79%) 30.653 

Xilinx Spartan6 xc6slx16-3-csg324 511 (2%) 2526 (27%) 48.172 

Xilinx Virtex5  xc5vlx30-3-ff676 492 (2%) 2281 (11%) 74.193 

Tabulka 6.2 – Výsledky syntézy hardwarového modelu pro různá FPGA. 

Výsledky syntézy ukazují využití zdrojů FPGA a teoretickou maximální taktovací frekvenci jádra. 

Zde je nutné zdůraznit, že údaj o frekvenci je pouze orientační, protože nezohledňuje zpoždění při 

přístupu k okolním komponentám procesoru, jako jsou periferie, paměti či sběrnice. Procenta u 

každého ze zdrojů vyjadřují podíl využitých prostředků k celkovým prostředkům daného typu na 

konkrétním FPGA. 

6.5 Odlišnosti od reálného procesoru 
Z pohledu instrukční sady je instrukční i hardwarový model 100% kompatibilní se svým vzorem. 

Jediný rezervovaný operační kód 0xA5 jsem využil pro přidání speciální instrukce HALT, která 

slouží k zastavování simulace. 

Po hardwarové stránce je odlišností více. Propojení směrem k externí paměti pomocí vstupně-

výstupních portů 0 a 2 bylo abstrahováno a externí paměť je modelována jako další interní RAM 

paměť přístupná pouze pomocí instrukcí MOVX, což je z pohledu programu transparentní 

modifikace. Její velikost je nastavitelná až do velikosti 64KB stejně jako velikost paměti ROM. 

 Do procesoru je integrována trochu odlišná podpora pro přerušení. Přerušení musí být 

vyvoláno externím řadičem přerušení, který je připojen na sběrnici periferií a obsahuje registry IE, IP 

a IV. Registry IE a IP mají stejnou funkci jako v původním procesoru. Nový registr IV obsahuje 

v případě aktivace požadavku na přerušení přerušovací vektor, který je vyčten při detekci požadavku 

jádrem procesoru a na základě něho je proveden skok na rutinu obsluhy přerušení. Příznaky přerušení 

v registrech periferií musejí být vždy vymazány softwarově. 

Jazyk CodAL momentálně nepodporuje přiřazení nesouvislého adresového bloku periferiím 

připojeným na sběrnici, proto jsem musel přesunout registr IP z adresy 0xB8 na adresu 0xA9 (vedle 

adresy 0xA8 náležící registru IE), čímž přestal být tento registr bitově adresovatelným. Registr IV se 

nachází na adrese 0xAA. 

Funkcionalita všech periferií (řadič přerušení, UART, časovače a porty) je popsána v jazyce 

C++ a do modelu vložena formou pluginů. Nicméně jejich funkci není v současné verzi Codasip 

Frameworku 2.0.1-1 možné aktivovat z důvodu chyby při generování emulátorů procesoru. 
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7 Testování 

Za účelem ověření obou modelů mi byla vývojovým týmem Codasip poskytnuta testovací sada 

několika stovek programů různého zaměření. Jedná se jednoduché o programy v jazyce C, které byly 

napsány za účelem ověření vlastností kompilátorů jazyka C, ale mohou být použity také k ověření 

modelu procesoru. 

7.1 Kompatibilita programovacích nástrojů 
Největším problémem při testování obou modelů byla nemožnost vygenerování překladače jazyka 

C/C++. Abych mohl testovací sadu využít, musel jsem nejprve najít vhodný překladač pro tuto 

architekturu. 

Původní výrobce, firma Intel, překladač jazyka C nevydala, nicméně překladače pro tuto 

platformu existují. Vedle licencovaných překladačů (např. Keil, mikroC a další) se jako jediná 

alternativa ukázal volně dostupný SDCC (Small Device C Compiler). Ten jsem využil pro překlad 

programů z testovací sady do jazyka symbolických instrukcí. 

Výhodou tohoto překladače podpora standardů ISO C89, ISO C99 a 32bitových čísel 

s pevnou a plovoucí řádovou čárkou dle standardu IEEE 754. Tyto datové typy sice nejsou 

podporovány procesorem 8051 nativně, ale je možné s nimi pracovat prostřednictvím softwarových 

knihoven, které jsou součástí překladače. 

Pro překlad programu z jazyka symbolických instrukcí do objektového kódu je možné využít 

tři dostupné assemblery: 

1. ASM51 od firmy Intel 

2. SDAS, který je součástí překladače SDCC 

3. Codasip Assembler vygenerovaný z popisu modelu 

Formát instrukcí je u všech assemblerů stejný, avšak každý z nich vyžaduje trochu jiný 

formát zápisu sekcí, direktiv a symbolů, což zapříčiňuje jejich nekompatibilitu s daným vstupním 

souborem.  

Během ladění modelu bylo nutné používat Codasip Assembler, protože do objektového 

souboru navíc vkládá ladící informace a tím dovoluje krokování aplikace v prostředí Codasip Studio. 

K převodu formátu souborů generovaných překladačem SDCC na formát podporovaný Codasip 

Assemblerem jsem vytvořil skript, který je součástí přílohy C. 

Ke slinkování objektových souborů a knihoven jsem využil GNU linker (LD). Linkování 

probíhalo pomocí vlastního linkovacího skriptu, který je součástí přílohy C. 

7.2 Testovací sada 
Překladač SDCC bohužel není i přes svou podporu ISO C99 úplně kompatibilní s GCC, a 

proto se mi mnoho programů z testovací sady vůbec nepodařilo přeložit do assembleru. Druhým 

omezením, na které jsem v zápětí narazil, byly systémové prostředky procesoru 8051, které nestačily 

na pokrytí paměťových nároků některých programů. Nicméně po značném úsilí se mi podařilo 

zprovoznit 80 testovacích programů. 

Kromě toho jsem vytvořil sadu 15 programů v jazyce assembleru za účelem správnosti 

detekce hazardů v pipeline procesoru a vybral další 3 programy v jazyce C za účelem testování 

výkonnosti simulátoru, kterými jsou: 
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 Bitcount – 1000 iterací 

 Runge-Kutta 4 – 10000 iterací 

 Kvadratické rovnice – 1000 iterací 

7.2.1 Bitcount 

Program Bitcount počítá pomocí for-cyklu počet jedničkových bitů 256 32bitových integerů. 

Návratová hodnota je rovna počtu těchto jedniček posunutému o 5 bitů doprava a musí být rovna 128. 

Program jsem nastavil tak, aby prováděl výpočet 1000krát. 

7.2.2 Runge-Kutta 4 

Tento program mi laskavě dovolil použít pan Dr. Ing. Petr Peringer, který jej naprogramoval. 

Program slouží jako ukázka implementace metody numerické integrace Runge Kutta 4. Výpočet 

probíhá na modelovém příkladě dvou integrátorů zapojených do kruhu. Diferenciální rovnice 

popisující jejich chování vypadá takto: 

    

   
 
  

  
           

(7.1) 

Sledovaný čas je v rozmezí        s přírůstkem        , během kterého je provedeno 

10000 kroků numerické metody. Tento program se vyznačuje velkým počtem aritmetických operací 

v plovoucí řádové čárce. Jeho návratová hodnota je rovna 0. 

7.2.3 Kvadratické rovnice 

Tento program počítá koeficienty pro 20 náhodně vygenerovaných kvadratických rovnic pomocí 

vzorců 

 
      

      

  
 

(7.2) 

            (7.3) 

Během výpočtu jsou využívány ukazatele do programové paměti ROM, kde jsou v tabulce 

uloženy koeficienty jednotlivých rovnic. Program pracuje s čísly v plovoucí řádové čárce a používá 

matematickou knihovnu překladače SDCC pro výpočet odmocniny. Program provádí výpočet každé 

rovnice 1000krát a poté skončí s návratovou hodnotou 0. 

7.3 Simulace programů 
Během vývoje aplikace pro vyvíjenou platformu je na cílové platformě často potřeba simulovat 

časově i výpočetně náročné programy. Dostatečně kvalitní a rychlý simulátor může uspořit hodně 

času při ladění. 

Pro porovnání rychlosti emulátorů vygenerovaných z modelu (Codasip 8051 IA pro 

instrukční model, Codasip 8051 CA pro hardwarový model) jsem použil výše popsané programy, 

které jsem spouštěl také na dvou dalších volně dostupných emulátorech procesoru 8051. 

Prvním z nich je emulátor zabudovaný do vývojového prostředí MCU 8051 IDE v1.4.7, který 

je značně propracovaný a přizpůsobený na míru vlastnostem architektury 8051. Kromě základních 

funkcí navíc zvládá i simulaci připojených obvodů, např. klávesnice, LCD či LED matice. Nejmenší 

krok simulace je provedení jedné instrukce, přičemž je na výběr ze dvou režimů běhu – s trasováním 

kódu a bez něj. Pro simulaci jsem použil druhý režim, který aktualizuje prvky grafického prostředí 

mnohem méně než první. 
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Druhým je emulátor J51 v1.0.5, který je napsán v Javě. Díky podpoře některých pokročilých 

funkcí, jako je profilace kódu nebo simulace přerušení snese srovnání se svými konkurenty. 

Do výběru jsem jej zařadil také proto, že během simulace neprovádí žádné aktualizace grafického 

prostředí. 

Emulátory Codasip jsem generoval s nejvyšší možnou úrovní optimalizací a v modelech jsem 

vypnul informativní výpisy, aby byla simulace ovlivněna interakcí s operačním systémem 

co nejméně. Všechny simulace probíhaly na počítači s následujícími parametry: 

 Intel® Core™ i3-2310M Processor (3M Cache, 2.10 GHz) 

 4GB DDR3 1333MHz 

 Windows 7 Professional SP1 64bit 

Jako referenční emulátor z hlediska výkonnosti jsem zvolil Codasip 8051 IA se zapnutým 

profilerem, k němuž mají konkurenční emulátory nejblíže. Vyšší výkonnost emulátoru znamená větší 

počet instrukcí vykonaných za jednotku času. Výsledné časy v tabulce jsou průměrem 3 měření. 

  Simulátor Codasip 8051 IA Codasip 8051 CA J51 

MCU 8051 

IDE
4
 

Program   

bez 

profileru 

s 

profilerem 

bez 

profileru 

s 

profilerem 
- - 

Bitcount 
[s] 36,62 215,93 307,74 5549,59 189,98 33169 

[MHz] 4,35 1,39 0,52 0,05 - - 

Runge 

Kutta 4 

[s] 50,84 309,57 402,67 7323,08 260,65 51027 

[MHz]  4,22 1,28   0,53  0,05  -  - 

Kvadratické 

rovnice 

[s] 29,21 170,51 242,48 4268,67 152,924 27457 

[MHz]  4,36 1,36   0,51 0,05   - -  

Průměrný 

čas 
[s] 

38,89 232,00 317,63 5713,78 201,18 37217 

Výkonnost 5,97 1,00 0,73 0,04 1,15 0,01 

7.4 Porovnání emulátorů 
Z pohledu na srovnávací tabulku jsou patrné některé trendy, které jsem očekával již před spuštěním 

simulace.  

Platí, že emulátory s přesností na úrovni instrukcí jsou obecně rychlejší než emulátory 

s přesností na úrovni cyklů. V tomto konkrétním případě se projevil rozdíl v rychlosti CA a IA verze 

generovaných emulátorů dle zapnuté profilace přibližně 8násobný a 25násobný. 

Dalším faktem je, že po zapnutí profileru klesla výkonnost vygenerovaných emulátorů cca 6x 

u IA verze a 14x u CA verze. 

Z konkurenčních emulátorů nejhůře dopadl MCU 8051 IDE, který dosáhl pouhého 1% 

výkonnosti referenčního emulátoru. To je dle mého názoru způsobeno neustálou aktualizací obsahu 

registru programového čítače v grafickém rozhraní i ve zrychleném režimu simulace. Bohužel toto 

chování nelze nijak ovlivnit, a proto není tento emulátor vhodný na provádění rozsáhlejších simulací. 

                                                      
4
 Vzhledem k rychlosti simulace v MCU 8051 IDE, která je velmi nízká a konstantní, byl počet iterací 

programů zkrácen 100násobně a výsledné časové hodnoty byly extrapolovány. 
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O něco lépe si vedl emulátor J51, který, byť napsaný v Javě, byl v simulovaných programech 

průměrně o 15% rychlejší než referenční emulátor. Rozdíl může být způsoben jeho odlišnou 

konstrukcí a vnitřními optimalizacemi pro danou architekturu, zatímco generované emulátory jsou 

podstatně univerzálnější. 

Pokud bychom hodnotili výkonnost generovaných emulátorů proti rychlosti reálného 

procesoru, jehož taktovací frekvence se pohybuje kolem 12MHz, pak zjistíme, že je v nejlepším 

případě zhruba čtvrtinová. To neodpovídá požadavkům na simulaci v reálném čase, nicméně příčina 

by mohla být v neschopnosti emulátoru využít více systémových prostředků, protože po celou dobu 

simulace byly využívány jádra hostitelského procesoru průměrně pouze z 25%. 

7.5 Simulace s profilerem 
Tato simulace je značně pomalejší, protože emulátor během ní shromažďuje statistiky o běhu 

programu a událostech v systému. Největší propad výkonu je vidět u emulátoru s přesností na úrovni 

cyklů a to více než 18násobný. 

Profiler však odhalil některé skutečnosti, které stojí za zmínku. Všechny jeho výstupy jsou 

umístěny v dodatku B. U každého z nich je na první pohled vidět, že modelovaný procesor využívá 

střídačovou architekturou. Téměř všechny nejpoužívanější instrukce mají jako jeden z operandů 

akumulátor. 

Překvapivé je velké množství nevykonaného kódu ve všech programech. V programech 

Bitcount (82,7%) a Kvadratické rovnice (53,2%) je to pravděpodobně způsobeno rozsáhlými 

datovými tabulkami, které tyto programy používají a které jsou dohromady s kódem programu 

uloženy v paměti ROM. U programu Runge Kutta 4 jsou příčinou nejspíše funkce z knihovny pro 

podporu čísel v plovoucí řádové čárce, které jsou rozsáhlé a některé jejich části se nemusejí nikdy 

provést. 

Ještě je možné porovnat výstupy profileru obou Codasip emulátorů na programu Bitcount. 

Pořadí nejpoužívanějších instrukcí je v obou případech téměř totožné, zajímavý je však výskyt 

instrukce NOP u CA emulátoru jako čtvrté nejpoužívanější. Tato instrukce není v programu přítomna 

a jedná se o instrukci generovanou hardwarem procesoru za účelem řešení vzniknuvších hazardů. 

Lehce odlišná statistika použitého kódu je nejspíše důsledkem odlišeného načítání instrukcí z paměti 

v obou modelech. 
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8 Závěr 

V jazyce CodAL se mi podařilo vytvořit kompletní model procesoru 8051, který se skládá ze dvou 

dílčích modelů – modelu s přesností na úrovni instrukcí (instrukční model) a cyklů (hardwarový 

model). V rámci tvorby hardwarového modelu jsem provedl návrh mikroarchitektury s požadavkem 

na zřetězené zpracování, její implementaci a odladění pomocí vygenerovaných emulátorů a prostředí 

funkční verifikace. 

K ověření modelu jsem použil 80 programů v jazyce ANSI C a softwarových knihoven pro 

podporu rozšířených datových typů - 4bajtových integerů a IEEE 754 floatů, které jsou součástí volně 

dostupného překladače SDCC.  Tento překladač jsem také použil ke kompilaci zdrojových kódů 

v jazyce C a jeho výstupy upravoval pomocí vlastního skriptu do formátu kompatibilního 

s vygenerovaným Codasip 8051 Assemblerem. Funkčnost všech instrukcí a jejich kombinací jsem 

také ověřoval pomocí vlastních programů v jazyce assembleru. 

Během práce jsem odhalil množství chyb ve vývojovém prostředí Codasip Framework 

a Codasip Studio, které jsem reportoval a tím pomohl toto prostředí zdokonalit. Jednalo se o chyby 

v různých částech frameworku; od chyby v Codasip Linkeru, přes problémy s generátorem HDL 

popisu, až po špatnou práci se soubory v Codasip Studiu. 

Výkonnost generovaných emulátorů jsem porovnal mezi sebou a dále se dvěma volně 

dostupnými konkurenčními emulátory MCU 8051 IDE a J51. Pro porovnání rychlosti emulátorů jsem 

vybral tři programy – Bitcount (1000 iterací), numerický výpočet diferenciální rovnice pomocí 

metody Runge-Kutta 4. řádu (10000 kroků) a program vypočítávající kořeny kvadratických rovnic 

(1000 iterací). Ukázalo se, že emulátor s přesností na úrovni instrukcí se zapnutým profilerem dokáže 

svou rychlostí konkurovat podobně vybaveným protějškům. Rychlost simulace v MHz však ani 

v nejlepším případě (4,5MHz) neodpovídá rychlosti reálného procesoru, jehož původní taktovací 

frekvence se pohybovala kolem 12MHz a jehož novější deriváty jsou taktovány i frekvencemi nad 

50MHz. 

Z profilace jsem zjistil, že nejpoužívanější instrukce v programech odpovídají střadačové 

architektuře procesoru 8051. Co mě však překvapilo, bylo množství generovaných instrukcí NOP 

u hardwarového modelu. Řešením tohoto problému by mohly být další optimalizace v jádře procesoru 

a především použití specializovaného překladače jazyka C, který by instrukce programu uspořádal 

tak, aby mezi nimi k datovým závislostem docházelo co nejméně. 

Jak jsem již naznačil, z pohledu dalšího vývoje by bylo možné především hardwarový model 

dále optimalizovat a ladit přímo v hardware (FPGA). Velký přínosem by byla implementace 

prediktoru skoků, který by pomohl snížit latenci skoků. Zkusit by bylo možné upravit i způsob 

načítání instrukcí tak, aby byla v každém taktu vyčtena z paměti nová instrukce nezávisle na její 

délce. Tyto dvě modifikace by dle mého názoru značně zlepšily propustnost modelovaného procesoru 

a tím i výkonnost celého řešení. 
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Dodatek A 
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Instr. v DE používá Rn 2 0 1 0 0 0 0 0 4 

Instr. v DE používá @Ri 2 0 1 0 0 4 0 0 4 

Instr. v DE je RET(I) 0 2 0 1 0 4 0 0 4 

Instr. v AF je POP - 0 0 1 - 0 0 0 4 

Instr. v AF používá @Ri - - 0 0 1 0 0 0 4 

Instr. v AF adresuje reg. periferií - - 0 0 0 0 0 1 4 

Instr. v OF adresuje ext. RAM 0 0 - - - 0 2 0 4 

Všechny další instrukce 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vysvětlivky: 

 Strukturální hazardy 

 Datové hazardy 

 Řídící hazardy 

 Čísla představují maximální počet taktů do odeznění daného hazardu vyjma řídících hazardů, 

kde je počet taktů penalizace vždy roven čtyřem. 

 Pomlčky představují nedosažitelné kombinace instrukcí v pipeline. 

Doplňující informace: 

 Za předpokladu, že vykonávané instrukce jsou na sobě nezávislé, se jednobajtové instrukce 

vykonávají bezprostředně za sebou. Vykonání dvoubajtové instrukce předchází vykonání 

jedné NOP instrukce. Vykonání tříbajtové instrukce předchází vykonání dvou NOP instrukcí. 

Vkládání NOP instrukcí je způsobeno načítáním vícebajtových instrukcí ve více taktech. 

 Je-li instrukce v dekodéru nekompletní a zároveň přišel požadavek na pozastavení linky, pak 

i přes tento požadavek probíhá nadále načítání dalšího instrukčního bajtu z paměti. Při tom 

dochází k nahrazování generovaných instrukcí NOP pozastavenými instrukcemi a tedy 

k lepšímu využití hardware v čase. Toto se netýká uživatelsky vložených instrukcí NOP, 

které během vykonávání vždy projdou přes všechny stupně linky. 
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Dodatek B 

Výstup z profileru 

Program Bitcount 

 

Obrázek B.1 – Výstup z profileru pro program BITCOUNT. Horní polovina se vztahuje k emulátoru Codasip 

8051 IA, dolní polovina se vztahuje k emulátoru Codasip 8051 CA. 
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Program Runge Kutta 4 

 

Obrázek B.2 – Výstup z profileru pro program Runge Kutta 4. Vztahuje se k emulátoru Codasip 8051 IA. 

Program Kvadratické rovnice 

 

Obrázek B.3 – Výstup z profileru pro program Kvadratické rovnice. Vztahuje se k emulátoru Codasip 8051 IA. 
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Dodatek C 

Obsah CD 
 Kořenový adresář 

o manual  

 manual.txt – návod na zprovoznění modelu 

o model
5
 

 mcs51 – složka s projektem procesoru 8051 

 mcs51_platform – složka s projektem platformy 

o testsuite 

 benchmarks – složka s programy použitými pro srovnání simulátorů 

 libs – složka s upravenými SDCC knihovnami 

 test_asm – složka obsahující sadu programů pro testování hazardů v pipeline 

 test_suite – složka s vybranými programy z testovací sady GCC testsuite 

 run_tests.sh – skript pro spouštění testů 

 runner.sh – skript pro spuštění testovacího skriptu 

 sdas_to_gnu.sh – skript pro převod SDAS assembleru do GNU assembleru 

 sdcc.lds – linkovací skript 

o thesis 

 src – složka se zdrojovými soubory 

 thesis.pdf – technická zpráva ve formátu PDF 

o verification – složka s výsledky automatické funkční verifikace 

                                                      
5
 Verze modelu na CD je bez podpory periferií kompatibilní s verzí Codasip Framework 2.0.1-2.nightly.140505 

a s podporou periferií kompatibilní s verzí Codasip Framework 2.0.1-0.nightly.140330. V jiných verzích 

Codasip Frameworku může docházet k chybám během kompilace modelu. 
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