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8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ 

Gelişen donanım ve yazılım teknolojilerine ve yonga üreticisine bağlı olarak mikroişlemcilerin 
farklı komut tipleri, çalışma hızı ve şekilleri vb. gibi donanım ve yazılım özellikleri değişiklikler gösterir. 
Bu özellikler kısaca mikroişlemcinin mimarisi olarak adlandırılır. Mikroişlemcilerin genel özellikleri  
mimari tipi, kelime boyutu, veri yolu ve adres yolu boyutu, saat hızı ile beraber belirtilir. 

Mikroişlemcilerde ve tek yonga mikrobilgisayarlarda yaygın olarak “Harvard” ve “Von 
Neumann” mimarileri kullanılır. İlk elektro mekanik bilgisayarın mimarisinde, program ve veri için aynı 
anda çalışabilen birbirinden farklı iki bellek alanı kullanılıyordu. Bu tip mimariye 1930’larda Harvard 
Üniversitesi’nde geliştirilmesi nedeniyle “Harvard” mimarisi adı verilmiştir.  Bu mimari yapıdaki ilk 
bilgisayar “Harvard Mark 1” 1944’te çalıştırılmıştır. İlk genel amaçlı elektronik bilgisayar (ENIAC, 
Electronic Numerical Integrator and Calculator) Pennsylvania Üniversitesi’nde Harvard mimarisi 
kullanılarak 1943‘den 1945’e kadar üretilmiştir. Yapısının karmaşık olması nedeniyle fazla popüler 
olmamıştır. ENIAC projesinin danışmalarından Macaristan doğumlu matematikçi “John Von 
Neumann”  program ve veri belleğini aynı bellek alanında kullanma temeline dayanan  “Von 
Neumann” adını alan bir mimari geliştirmiştir. Bugüne kadar kullanılan en popüler mimari olmuştur ve 
genel amaçlı mikroişlemcilerin çoğu bu mimaride geliştirilmiştir. Bununla birlikte, günümüzde yaygın 
olarak kullanılan İndirgenmiş Komut Kümeli Bilgisayar (RISC, Reduced Instruction Set Computer) 
mimarisi ve Karmaşık Komut Kümeli Bilgisayar (CISC, Complex Instruction Set Computer) 
mimarisidir.  

Tablo 8-1 Intel Firmasının Ürettiği Merkezi İşlem Birimlerinin Mimari Özellikleri 
1970’lerin Mikroişlemcileri 4004 8008 8080 8086 8088 
Çıkış Tarihi 11/15/71 4/1/72 4/1/74 6/8/78 6/1/79 
Saat Hızı (MHz) 0,108 200 2 5, 8, 10  5, 8 
Yol Genişliği (bit) 4 8 8 16 8 
Transistor Sayısı 
Teknoloji (mikron) 

2,300 
(10) 

3,500 
(10) 

6,000 
(6) 

29,000 
(3) 

29,000 
(3) 

Adreslenebilir Bellek 640 Bayt 16 KB 64 KB 1 MB 1 MB 
Sanal Bellek - - - - - 
Kısaca Özellikleri İlk 

mikrobilgisayar 
yongası, 
Aritmetik işlem 

Veri, 
karakter 
işlem 

8008 ‘in 10 
katı 
performans 

8080 ‘in 10 
katı 
performans 

Dış yol 
genişliğinin 
8-bit olması 
dışında 
8086’nın aynısı

1980’lerin Mikroişlemcileri 80286 386DX 386SX 486DX CPU 
Çıkış Tarihi 2/1/82 10/17/85 6/16/88 4/10/89 
Saat Hızı (MHz) 6, 8, 10, 12 16, 20, 25, 33 16, 20, 25, 

33 
25, 33, 50 

Yol Genişliği (bit) 16 32 16 32 
Transistor Sayısı 
Teknoloji (mikron) 

134,000 
(1.5 ) 

275,000 
(1 ) 

275,000 
(1 ) 

1.2 milyon
(1 , 0.8) 

Adreslenebilir Bellek 16 MB 4 GB 16 MB 4 GB 
Sanal Bellek 1 GB 64 TB 64 TB 64 TB 
Kısaca Özellikleri 8086’nın 3-6 

katı performans
32-bit veri 
kümesine 
sahip ilk X86 
yongası 

16-bit 
yoluyla 
düşük 
maliyetli 32-
bit işlem 

1 Seviye ara 
bellek ve 
matematik 
işlemciyi içeren 
yonga 
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1990’ların Mikroişlemcileri 486SX  Pentium Pentium Pro  Pentium II  
Çıkış Tarihi 4/22/91 3/22/93 11/01/95 5/07/97 
Saat Hızı (MHz) 16, 20,

25, 33 
60,66 150, 166, 180, 

200 
200, 233, 
266, 300 

Yol Genişliği (bit) 32  64  64  64  
Transistor Sayısı 
Teknoloji (mikron) 

1.185 milyon
(1 ) 

3.1 milyon
(0.8 ) 

5.5 milyon 
(0.35 ) 

7.5 milyon
(0.35 ) 

Adreslenebilir Bellek 4 GB 4 GB 64 GB 64 GB 
Sanal Bellek 64 TB 64 TB 64 TB 64 TB 
Kısaca Özellikleri 486 DX ile 

aynı tasarım 
fakat 
matematik 
işlemci yok 

Büyük ölçekli 
mimariyle  
gelen 33-MHz  
486 DX 
işlemcinin 5 katı 
performans 

Dinamik 
çalışma 
mimarisiyle 
gelen yüksek 
performans 
işlemci  

İki bağımsız 
yol, dinamik 
çalışma, Intel 
MMX 
teknolojisi 

 
 

 
 
 

Şekil 8-1 Yıllara göre işlemciler ve performansları 
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1 Intel 0.13 mikron proses ve 256KB L2 Cache 

Şekil 8-2 Intel PIII Celeron İşlemcilerin Performans (Benchmark) Grafikleri 
 

 
Şekil 8-3 Intel Pentium 4 İşlemcilerin Performans Grafikleri 

 
Intel Pentium 4 İşlemcisinin Bazı Teknik Özellikleri : 
Intel Pentium 4 işlemci ve Intel NetBurst mikro mimari ile 2.20 GHz iç frekansa kadar çalışma 
yeteneği, işlemci frekansının artması grafik ve çok görevlilik performansını artırır.  400 MHz Sistem 
Yolu ile Intel® Pentium® III işlemciden üç kat daha hızlı veri transferi, grafik ve çoklu ortam 
performansını artırılmıştır. 144 yeni komut ile çoklu ortam, 3 boyutlu grafik ve ses/görüntü 
uygulamalarının performansı düzeltilmiştir. Geliştirilmiş kayan nokta / çoklu ortam düzeneği ile daha 
düzgün 3 boyutlu grafik ve görüntü sağlanmıştır. Hızlı çalıştırma motoru tamsayı komutları 2.20 GHz 
işlemcide saat hızının iki katı hızda, 4.40 GHz’de çalıştırır. 256K ve 512K Seviye 2 ara bellek 
kullanılarak performansın artırılması sağlanmıştır.  
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8.1. Bilgisayar Kelimeleri 

8.1.1. Veri Kelimeleri 

Tablo 8-2 İkili nümerik veri kelimeleri ve sınırları 
 Sınır Değerler 

Kelime Tipi İşaretsiz İşaretli 
Bit 0 , 1 + , - 

Yarım Bayt  
(Nibble, 4-bit) 

0 …15 - 8 … +7 

Bayt  
(Byte, 8-bit) 

0 … 255 -128 … +127 

Kelime  
(Word, 16-bit) 

0 … 65535 -32768 … +32767 

Uzun Kelime  
(Long word, 32-bit) 

0 … 4,294,967,295 -2,147,483,648 … +2,147,483,647 

Tek kesinlikli  
Kayan Noktalı (32-bit) 

±1.18 x 10-38, ±3.4 x 1038 

Çift kesinlikli  
Kayan Noktalı (64-bit) 

±9.46 x 10-308, ±1.79 x 10308 

 
Tablo 8-3 QuickBASIC derleyicisi için veri tipleri ve sınırları 

 Sınır Değerler 
Veri Tipi İşaretli 

Değişken adı uzunluğu 1 karakter , 40 karakter 
Karakter dizisi uzunluğu 0 karakter , 32767 karakter 

Tamsayı -32768 … +32767 
Uzun tamsayı  -2,147,483,648 … +2,147,483,647 

Tek kesinlikli Kayan Noktalı ±1.4 x 10-45, ±3.4 x 1038 
Çift kesinlikli Kayan Noktalı ±4.94 x 10-324, ±1.79 x 10308 

 
8.1.2. Komut Kodları 

Komut kodları ise aynı veya değişik mimari yapıdaki mikroişlemcilerde değişik biçimlerde, büyüklükte 
ve içerikte olmakta beraber çerçeve olarak benzer şekildedir.  
Aşağıda 20-bit mikroişlemci için komut kodları ve adresler için bir örnek gösterilmiştir. 
 

4-bit 
işlem kodu 

16-bit 
işlenen veri / işlenen adresi 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 . . . . . . . 3 2 1 0 
 
6800 benzeri bir 8-bit mikroişlemci için işlem kodu ve işlenen adresler 8-bit kelimeler şeklinde olabilir. 
Bu nedenle komutlar 1-bayt, 2-bayt veya 3-bayt biçimindedir. 
 

Bellek 
Adresi 

Bellek Kelimesi 
İkili      Onaltılık 

 
Açıklama 

0200 
0201 
0202 
0203 

10010110 
01011110 
10010111 
10001010 

96 
5E 
97 
8A 

LDA için işlem kodu 
Yüklenecek veri 
STA için işlem kodu 
Verinin saklanacağı adres 

 
8.1.3. Adresler 
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8.2. Mikroişlemcinin Çalışması 

Mikroişlemci bir başlangıç adresinden başlayarak bellekteki komutları okuyacak, çözecek ve 
çalıştıracaktır. Önce işlem kodundan eğer varsa bir sonraki aşamada ne yapacağını çözer. Sonra 
işlem ve işlenenlerle ilgili işlemleri adım adım yapar. 
 

8.3. Mikroişlemcinin Basitleştirilmiş Modeli 

. 
Şekil 8-4 6800 mikroişlemcisinin basitleştirilmiş iç blok diyagramı 
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Yollar : Mikroişlemcide iç veri yolu ve iç adres yolu olmak üzere içeride iki yol vardır ve bunlar 
aynı adla veri ve adres yolu olarak dışarı çıkar. İçerideki blokların denetimini sağlayan diğer 
işaretlerin bazılarının gruplaşmasıyla beraber dışarıya kontrol yolu adı verilen üçüncü bir yol çıkar. 
Böylece genel olarak bir mikroişlemciyi dış dünyaya bağlayan adres, veri ve kontrol yolu olmak üzere 
üç yol bulunur.  
Mikroişlemci Yazmaçları : Mikroişlemci çalışması sırasında ALU ve kontrol kısmında gerek 
duyduğu bilgileri oluşturduğu veya sakladığı iç yazmaçlardır. Bunlar: yürütülmekte olan programın 
adresini tutan Program Sayıcı (PC, Program Counter), mikroişlemci çalışırken veri belleğindeki 
verinin adresini sağlayan Veri Adresi Yazmacı (DAR, Data Address Register), program belleğinden 
işlem kodunu okuyan ve gerekli kontrol işaretlerinin üretilmesini sağlayan Komut Yazmacı (IR, 
Instruction Register) olarak sıralanabilir. 
Akümülatör ve Veri Yazmaçları : ALU çalışması sırasında gerek duyduğu bilgileri oluşturduğu veya 
sakladığı iç yazmaçlardır. Bunlar işlenenlerden birini ve işlem sonucunu  tutan Akümülatör (A, 
Accumulator) ve işlenenlerden diğerini tutan Veri Yazmacı (DR, Data Register) dır. 
 

8.4. Mikroişlemcide Programın Çalışması 

Aşağıdaki kısa programın basitleştirilmiş mikroişlemci modeli üzerinde nasıl çalıştığı anlatılacaktır.  
 
Program: X + Y = Z , Mikroişlemcide program: (5001H) + (5002H) = (5003H) 
 

Bellek 
Adresi 

Bellek 
Kelimesi 

Kısa Komut 
Adı 

 
Açıklama 

0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 

A6 
50 
01 
BB 
50 
02 
B7 
50 
03 
3E 

LDA 
 
 
ADD 
 
 
STA 
 
 
HLT 

Akümülatöre (A) veri yükle, LDA için işlem kodu 
X işlenen 16-bit adresinin büyük ağırlıklı 8-biti 
küçük ağırlıklı 8-biti 
A nın içeriğine Y işlenenini ekle için işlem kodu 
Y işlenen 16-bit adresinin büyük ağırlıklı 8-biti 
küçük ağırlıklı 8-biti  
Akümülatörü bellekte sakla, STA için işlem kodu 
Z işlenen 16-bit adresinin büyük ağırlıklı 8-biti 
küçük ağırlıklı 8-biti 
Dur için işlem kodu 

 
Programın çalışması için önce program sayıcıya (PC) ilk komutun adresi yüklenir. 
 

1. LDA için işlem kodunun yakalanması. Zamanlama ve kontrol (TCL) lojik devresindeki 16-bit 
program sayıcı (PC), 0020H değerini 16-bit adres yoluna yerleştirir ve okuma işlemi için R/W 
ucu “1” yapar. Bellek, 0020H adresindeki A6H değerini veri yoluna yerleştirerek yanıt verir. 
TCL bu değerin IR’nin içine yüklenmesine neden olur. Bu işlem (M) → IR olarak sembolize 
edilebilir ve Şekil 8-5’deki gibi gösterilebilir. 

2. Program Sayıcının artırılması. Program Sayıcı 0021H değerine artırılır. Sembolik olarak  
      PC +1 → PC. Bu PC’yi bir sonraki komut kodunu yakalama işlemine hazır duruma getirir. 
 
3. İşlem kodunun çözülmesi. Komut çözücü A6H işlem kodunu çözer ve TCL devresi yakalama 

işlemine devam etmek için gerek duyduğu kontrol işaretlerini sıralı olarak üretmeye başlar ve 
LDA komutunu mikroişlemcinin içinde çalıştırılmaya başlanır. 

 
4. İşlenen adresinin yakalanması (yüksek ağırlıklı bayt). TCL devresi PC=0021H değerini 

adres yoluna yerleştirir ve okuma yazma kontrol ucu R/W=”1” yapılır ve bellekten okuma 
yapılacağı belirtilir. Bellek, 50H kelimesini veri yoluna yerleştirerek yanıt verir. DAR 16-bit (2 
bayt) büyüklüğündedir ve bu 8-bit bellek kelimesi DAR’ın yüksek ağırlıklı baytına yüklenir. Bu 
adım (M) → DARH şeklinde sembolize edilebilir. 
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Şekil 8-5 Mikroişlemcinin 0020H adresinden işlem kodunu yakalaması. 

 
5. PC 0022H’ye artırılır. 
6. İşlenen adresinin yakalanması (düşük ağırlıklı bayt).  
7. PC 0023H’e artırılır. 
8. LDA komutu çalıştırılır. DAR içinde bulunan 16-bit işlenen adresi adres yoluna yerleştirilir ve 

R/W=”1” yapılır. Bellek, 5001H adresindeki veriyi veri yoluna yerleştirerek yanıt verir. Böylece 
X işleneni mikroişlemci içine yüklenir. TCL, bu verinin akümülatöre yüklenmesini sağlar. Bu 
işlem (M) → A şeklinde sembolize edilebilir ve Şekil 8-6’daki gibi gösterilebilir. 

 
9. ADD için işlem kodunun yakalanması.  

 

 
Şekil 8-6 Mikroişlemcinin 5001H adresinden işlenen adresini yakalaması. 
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10. PC 0024H’e artırılır. 
11. İşlem kodunun çözülmesi. 
12. İkinci işlenenin adresinin yakalanması(yüksek ağırlıklı bayt).  
13. PC 0022H’ye artırılır. 
14. İşlenen adresinin yakalanması(düşük ağırlıklı bayt).  
15. PC 0025H’e artırılır. 
16. ADD çalıştırılır.  

  
Şekil 8-7 Toplama sonucunun A yazmacından belleğe transferi 

 
17. STA için işlem kodunun yakalanması. 
18. PC 0027H’ye artırılır. 
19. İşlem kodu çözülür. 
20. İşlenen adresinin yakalanması(yüksek ağırlıklı bayt). 
21. PC 0028H’e artırılır. 
22. İşlenen adresinin yakalanması(düşük ağırlıklı bayt).  
23. PC 0029H’a artırılır. 
24. STA çalıştırılır. DAR’ta bulunan işlenen adresi 5003H adres yoluna yerleştirilir. TCL devresi, 

akümülatördeki veriyi veri yoluna yerleştirir ve okuma yazma kontrol ucunu R/W=0 yaparak 
belleğe yazma işlemi yapacağını belirtir. Böylece A akümülatörünün içindeki Z değeri 5003H 
bellek adresine yazılır. Sembolik olarak A → (M) şeklinde gösterilir. 

 
25. HLT için işlem kodunun yakalanması. PC=0029H değeri adres yoluna yerleştirilir ve R/W “1” 

yapılır. Bellek, 3EH değerini veri yoluna yerleştirdikten sonra IR’nin içine yükler. 
26. PC 002AH’ya artırılır. 
27. İşlem kodu çözülür. 
28. HLT çalıştırılır. Mikroişlemci, bütün diğer işlemleri durdurur. 

 
8.5. Mikroişlemci Sistemlerinin Mimari Yapıları 

Bir mikroişlemcinin çalışması bir örnek iç devre üzerinde, mikroişlemcinin iç donanımında bulunan 
bloklar, yazmaçlar, kontrol devreleri ve komut özellikleriyle beraber açıklanabilir. Bunun nedeni 
benzer olmakla beraber değişik mikroişlemcilerin iç donanımlarının farklı olması ve genel olarak 
yapılabilecek açıklamalar ise belirsizlik ortaya çıkaracaktır.  
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8.5.1. Motorola 6800 Mikroişlemcisi 

İlk olarak Motorola firmasının ürettiği ürünlerden günümüze kadar gelen 8-bit mikroişlemcilerde ana 
çekirdek olarak kullanılan kısaca 6800 olarak kodlanmış mikroişlemcinin ayrıntılı iç blok diyagramı 
Şekil 8-8’de verilmiştir.  

 
Şekil 8-8 Motorola 6800 Mikroişlemcisinin İç Blok Diyagramı 
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Bunlar: mikroişlemcinin yeniden başlamasını (sıfırlanmasını)  sağlayan RES (Reset) ucu, geçerli 
bellek adresi zamanlamasını gösteren VMA ucu, IRQ ve NMI donanım kesme uçları, BA gibi yol 
denetim uçları ve mikroişlemci sistem saati uçlarıdır. Dikkat edilirse saat işareti devresi dışarıdadır ve 
mikroişlemcinin iki saat giriş ucuna bağlanır. 

Basitleştirilmiş diyagramdaki gibi mikroişlemcide 8-bit iç veri yolu ve 16-bit iç adres yolu olmak 
üzere içeride iki yol vardır ve bunlar aynı adla 8-bit veri ve 16-bit adres yolu olarak dışarı çıkar. Veri 
yolu uçları paralel 8-bit veri işleyebilen, aynı uçlardan giriş veya çıkış yapılabilen, 3-durumlu yüksek 
empedans gösterebilen uçlardır. Adres yolu uçları ise yalnız 16-bit paralel çıkış yapılabilen uçlardır. 
İçerideki blokların denetimini sağlayan diğer işaretlerin bazıları dışarıya kontrol yolu adı verilen 
üçüncü bir yol çıkar. Kontrol yolundaki uçlar, işlevine bağlı olarak bazıları giriş, bazıları ise çıkış olan 
uçlardır. 
 

 
 

Şekil 8-9 Motorola 6802 Mikroişlemcisinin İç Blok Diyagramı. 
 

8.5.2. Motorola 6802 Mikroişlemcisi 

Motorola firmasının 6800’den sonra ürettiği ürünlerden birisidir. Kısaca 6800 mikroişlemcisinin kontrol 
uçları düzenlenmiş, içine 128 bayt RAM ve kristal saat osilatörü eklenmiş şeklidir. Bu mikroişlemcinin 
iç blok diyagramı Şekil 8-9’da verilmiştir. Yazılım özellikleri, programlama modeli, adresleme şekilleri 
ve komut kümesi 6800 ile tamamen aynıdır. 
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8.5.3. Motorola 6801 Mikrodenetleyicisi 

Motorola firmasının ürettiği 8-bit mikrobilgisayar/mikroişlemcidir. Ana çekirdek olarak geliştirilmiş 
6800 kullanır. Mikroişlemciyle beraber 128-bayt RAM, 2-KB ROM, paralel giriş/çıkış (Port 1, 2, 3, 4 
olarak belirtilmiş), seri giriş/çıkış, sayıcı/zamanlayıcı birimlerini içinde bulundurur. Uç fonksiyonları, 
mikrobilgisayarın çalışma şekli, donanım kullanılarak değişik şekillerde ayarlanabilir. Adres, veri yolu 
ve kontrol işaretleri dışarıya çıkarılabildiği için dışarıdan bellek ve çevre birimi bağlanabilir. Yazılım 
özelliklerine yeni özellikler eklenmiştir. 6800 ile aynı olan komutların işlem kodları aynıdır. Bunlar: 
6800 programlama modeline A ve B akümülatörünü birleştirip 16-bit akümülatör olarak kullanma, 
adresleme şekilleri tamamen aynı ve komut kümesine çarpma, dizin yazmacına ekleme komutları gibi 
gelişmiş komutlar eklenmiştir. Bu mikrobilgisayarın iç blok diyagramı Şekil 8-10’de verilmiştir. 

 
Şekil 8-10 Motorola 6801 Mikrobilgisayarın İç Blok Diyagramı. 
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8.5.4. Motorola 68HC11 Mikrodenetleyicisi 

Motorola firmasının ürettiği 8-bit mikrodenetleyici/mikroişlemcidir. Ana çekirdek olarak geliştirilmiş 
6800 kullanır. Uç fonksiyonları, mikrobilgisayarın çalışma şekli, donanım ve yazılım kullanılarak 
değişik şekillerde ayarlanabilir. Adres, veri yolu ve kontrol işaretleri dışarıya çıkarılabildiği için 
dışarıdan bellek ve çevre birimi bağlanabilir.  

 
Şekil 8-11 68HC11 Mikrodenetleyicinin Blok Diyagramı. 
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8.5.5. Motorola 68HC08 Mikrodenetleyicisi 

Motorola firmasının ürettiği 8-bit mikrodenetleyicidir. Ana çekirdek olarak geliştirilmiş 6800 kullanır. 
Yazılımı 6800 mikroişlemcisine benzerdir. Mikroişlemciyle beraber 512-bayt RAM, kod güvenliği 
yetenekli 32-KB Flaş ROM, paralel giriş / çıkış, seri giriş / çıkış, sayıcı / zamanlayıcı, analog / sayısal 
dönüştürücü, birimlerini içinde bulundurur. Bu veya ek birimleri değişik şekillerde içinde bulunduran 
pek çok türevi vardır. Bu türevlerden biri olan 68HC908GP32 modeli mikrodenetleyicinin iç blok 
diyagramı Şekil 8-12’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 8-12 68HC908GP32 Mikrodenetleyicinin Blok Diyagramı. 
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8.5.6. Intel 8051 Mikrodenetleyicisi 

 

Şekil 8-13 Intel 8051 Mikrodenetleyicinin İç Blok Diyagramı. 
 

8.5.7. Intel 80286 İşlemci 

Şekil 8-14 Intel 80286 Mikroişlemcisinin İç Blok Diyagramı. 
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8.5.8. Microchip PIC Mikrodenetleyici 

PIC, Microchip firmasının ürettiği mikrodenetleyicilere verdiği genel addır. PIC mikrodenetleyici ailesi 
RISC mimarisini sahiptir.  

 
 

Şekil 8-15 Microchip PIC16F876 Mikrodenetleyicinin İç Blok Diyagramı. 
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8.5.9. ADSP218x Sayısal İşaret İşlemcisi 

Sayısal işaret işleyiciler (DSP, Digital Signal Processor) “Harvard” mimarisine sahip işaret işleme 
programlarını daha kolay ve hızlı çalıştırmak üzere tasarlanmış mikroişlemcilerdir.  

 
Şekil 8-16 Sayısal işaret işleyici mimarisi için bir örnek 

 
8.5.10. Bellek ve Giriş/Çıkış Haritalı Mimariler 

 
Şekil 8-17 Bellek ve Giriş/Çıkış Birimi Kontrol Uçları Ayrılmış Mikroişlemci Mimarisi 
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8.6. Mikroişlemcilerin Programlama Modelleri 

Genel ve özel amaçlı mikroişlemci yazmaçlarının özelliklerini belirten programlama modeli 
mikroişlemcinin performansını gösteren önemli bilgiler verir. Aritmetik ve lojik işlemlerin yapıldığı ve 
sonuçlarının saklandığı akümülatör yazmacının büyüklüğü ve özellikleri mikroişlemcinin hesaplama 
yeteneğini doğrudan etkiler. Bu işlemlerin ve mikroişlemci çalışması ile ilgili denetimleri içinde bayrak 
adı verilen, bilgileri bit büyüklüğünde saklayan durum yazmacının yapısı ve özelliklerinin güçlü olması 
kullanıcının istediği programı yazabilme performansını artırır.  
 

8.6.1. 6800, 6802 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 

6800 mikroişlemcisi kendisinden sonra çıkan aynı aileden mikroişlemcilerin programlama modeline 
yakın, güçlü bir programlama modeline sahiptir. 6800 mikroişlemcisi ve yeni çıkan türevleri yaygın 
olarak kullanıldığı için yazılım kütüphanesi zengindir ve kolayca yeni program tasarımı yapılabilir. 
Bunun sonucunda 6800 mikroişlemci programlama dilinde yazılan programlar kendinden sonra çıkan 
8-bit mikroişlemcilerde değişikliğe gerek duyulmadan veya küçük değişikliklerle kolayca çalışır.  
 

 
Şekil 8-18 6800 ve 6802 Mikroişlemcileri için Programlama Modeli. 

 
Şekil 8-19 6800 Mikroişlemcisindeki ALU yapısının blok diyagramı. 
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8.6.2. 6801 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 

 
 

Şekil 8-20 6801 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 
 

8.6.3. 68HC08 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 

6808 programlama modeli, 6800 mikroişlemcisinin programlama modeline benzer bir programlama 
modelidir. İki 8-bit akümülatörden B akümülatörü yoktur. Dizin yazmacı 16-bit dizin yazmacı (H:X) 
olarak veya 8-bit H ve X olarak kullanılabilir. Bunun için komut kümesine komutlar eklenmiştir. 6800 
mikroişlemci programlama dilinde yazılan programlar küçük değişiklikler yapılarak çalıştırılabilir. 
 

 
 

Şekil 8-21 68HC08 Ailesi Mikroişlemcilerin Programlama Modeli 
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8.6.4. 68HC11 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 

 
Şekil 8-22 68HC11 Mikroişlemcisinin Programlama Modeli 

 
8.6.5. ADSP218x Sayısal İşaret İşleyicisinin Programlama Modeli 

 
Şekil 8-23 ADSP-218x Sayısal İşaret İşlemcisinin programlama modeli 


