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Класическа Von Neumann
архитектура на микропроцесор



Обща физическа памет и 
адресно пространство за 
инструкции и данни



Обработка на 
инструкцията

 Последователните 
обръщения към 
общата физическа 
памет отнема ужасно 
 много време за 

изпълнение на дори 
елементарни 
инструкции

Декодиране на инструкцията

Изчисляване на адреса на 
операндите

Изтегляне на операндите от 
паметта

Изпълняване на инструкцията

Записване на резултата в паметта

Прочитане на инструкцията от 
паметта



Основни отличителни 
характеристики на 
архитектурата на DSP



Harvard архитектура

 Характеризира се 
с отделни 
физически 
разделени адресни 
пространства на 
памет за данни и 
памет за 
инструкции

DATA 

MEMORY

PROGRAM 

MEMORY

CPU



Специализирана инструкция MAC
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 Подходяща за 
изчисляване на суми 
(редове) с минимален 
брой цикли на 
процесора (n цикъла)



SIMD: Single Instruction Multiple Data

 Паралелна обработка 
на данните – отделни 
изчислителни 
модули, управлявани 
от една инструкция в 
програмния код

ALU MAC Shifter

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SIMD.svg


VLIW: Very Long Instruction Word

VLIW instruction F=a+b c=e/g d=x&y w=z*h
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 В една инструкция 
се кодират 
множество 
независими задачи 
на паралелната 
обработка



Конвейрна архитектура

 P: Prefetch – извличане на адрес на инструкцията

 F: Fetch – извличане на адреса на инструкцията

 D: Decode – интерпретиране на инструкцията

 A: Access – получаване на адреса на операнда

 R: Read – изтегляне на операнда

 X: Execute – изпълнение на операцията
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Застъпването на 
отделните стъпки в 
конвейра създава 
впечатлението за (а и 
реално реализира) 
изпълнението на 
една инструкция за 
един процесорен 
цикъл!



Хардуерна циркулярна адресация

 Структурата дава значителни предимства при 
алгоритми с “опашки”, при които обекти се 
добавят в началото на опашката, а се премахват 
в края й (за което би следвало цялата опашка 
да се премества – отнема време!!!)

 В циркулярната структура най-младия обект 
изтрива най-стария и преместване на опашката 
не е необходимо

 Всеки алгоритъм за цифрова обработка в една 
или друга степен се свежда до суми на редове 
(интеграли), където циркулярните буфери 
означават бързодействие  (имплицитно 
преместване на структурите данни чрез 
указателите към тях)
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Direct Memory Access (DMA) и DSP

DMA значително подобрява 
производителността на DSP, 
като прехвърля задачата за 
бавните трансфери от/към 
външна памет и периферни 
устройства на DMA-
контролера, а блоковите 
трансфери на групи данни 
от бързата локална памет 
прекъсват DSP по-рядко!



Сигнален процесор ADSP-2106x SHARC на 
Analog Devices

Super Harvard 
ARChitecture



Потенциални комуникационни 
приложения на DSP

TMS320C6416

600 MHz

Viterbi
и Turbo 
хардуерни 
акселератори

Безжична инфраструктура

6 DSP CPU 
@ 300MHz

3MB 
интегрирана 
памет

180M 
транзистори

TMS320C5561

Жична инфраструктура

OMAP5910

DSP+GPP

Ниска 
консумация!

Глас, данни, 
видео

Безжичен клиент

TMS320DM310

DSP+GPP

Обработка на 
изображения

Интегрирани камери

225 MHz

Процесор с 
плаваща 
запетая

TMS320DA610

Висококачествено аудио



DSP – неизменна част от 
съвременните мобилни 
устройства

Предизвикателства към процесорите в 
мобилните устройства:

 Ниска себестойност

 Ограничени енергийни ресурси – изискване за 
ниска консумация

 Обработка в реално време (DSP!)

 Динамична работна среда с предлагане на нови 
услуги

 Комплексен потребителски интерфейс



Системна архитектура на 
телефоните от ново поколение

 Съвременните
мобилни 
телефони 
прилагат идеята 
за System on Chip 
(SoC) с поделяне 
на функциите 
между основен 
процесор и 
цифров сигнален 
процесор (DSP)



Съвременни процесорни SoC-архитектури 
за мобилни телефони

 ARM Cortex-A8 
архитектурата 
съчетава стандартен 
RISC процесор с 
NEON DSP-ядро, 
което поема 
функциите по аудио-
и видео-обработка. 
Междупроцесорната 
комуникация се 
осъществява по 64-
или 128 битова шина.



 Архитектурата на Qualcomm Snapdragon процесор с 
интегрирани Hexagon DSP процесори

Съвременни процесорни SoC-архитектури 
за мобилни телефони

DSP осъществяват
изчислително-
интензивните 
операции, свързани 
с графичната 
обработка (GPU) и 
комуникационната 
свързаност (Long 
Term Evolution – LTE)



 Графичен процесор (GPU) на Nvidia Tegra 4 
SoC процесор за мобилни телефони

Съвременни процесорни SoC-архитектури 
за мобилни телефони

Паралелна 
архитектура, 
анализираща отделни 
фрагменти на 
изображението. 
Следва филтрация на 
“невидимите” тъмни 
пиксели (Early Z), 
която намалява 
консумацията, след 
което фрагментите от 
пиксели се подават 
на растерните 
процесори – по-
същество DSP
концепция! 



И за какво 
беше всичко 
това ???
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