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A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag
Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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1. Bevezetés

1.1.

A könyv témája és felépítése

A számítógép (computer) felépítésének ismerete jól indokolt a különböző mérnöki és
természettudományi tevékenységi területeken. A témakör fontosságának kihangsúlyozása motiválta
jelen könyv megírását. A könyv felépítése szisztematikusan mutatja be a számítógép kulcsfontosságú
elemeinek, illetve működési mechanizmusainak lényegét.
A könyv világos, egyszerű nyelvezetet használ az alapvető fogalmak bemutatásához. A
szerkezetben követett logikai módszer betartása lényegesen egyszerűsíti a bonyolult folyamatok
megértését az olvasó számára. A fejezetek megfelelő mennyiségű illusztrációval és esetenként
megoldott példafeladatokkal rendelkeznek a jobb megértés érdekében. Az olvasást és elsajátítást
egymásra épülő sorrendben célszerű végezni. Nagy figyelem hárult az alapfogalmak világos
megértésének segítésére.
A könyv nem csak a számítógép architektúrák megismerését, de a témakörrel kapcsolatos
filozófiát, illetve mérnöki gondolkodásmód terjesztését is célul tűzte ki. Ezáltal a számítógépek
működésének megértési folyamata egyszerűbbé, logikusabbá és ez által érdekesebbé válik. A
számítógépek alacsony szintű programozásának témakörével nem foglalkozunk, de a rendszeren
belüli folyamatok megértéséhez a gépi szintű programozás általános alapjait példákon keresztül is
ismertetjük. A könyv nem csak a hallgatóknak szól, hanem az oktatóknak is. A hallgatóknak nem kell
kihagyniuk semmit a témakör tanulmányozása során, de a gyors technikai, technológiai fejlődés miatt
újabb módszerek, mechanizmusok, rendszerek rövid idő alatt meg fognak jelenni. Az egyre újabb IT
megoldások miatt a naprakész tájékozottsághoz más információ források felhasználása is indokolt
lehet. Mindezek mellett a könyv teljesíti a címének megválasztásánál kitűzött, a számítógép
architektúrák megismerésének bevezető funkcióját.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik segítették jelen könyv megírását és
megjelentetését. Hálás vagyok családom segítségéért a morális támogatásában. Külön köszönöm a
Debreceni Egyetem Informatikai Kar támogatását, amivel hozzájárult jelen könyv elkészítéséhez.
Észrevételeket és javaslatokat a könyvvel kapcsolatosan szívesen veszek és örömmel válaszolok.
Szerző: Dr. Gál Zoltán
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1.2.

A számítógépgyártás történelmi áttekintése

A XX. század első felétől kezdődően a tudomány és a technika egyre szorosabbá vált. Ez a tendencia
figyelhető meg a számítógépek és a számítástechnika területén is. A mai értelemben vett számítógépek
megjelenése sok gondolkodó, feltaláló évszázadok alatti próbálkozásainak, szellemi és műszaki alkotó
munkájának eredménye. Évezredekkel ezelőtt is felmerült a bonyolult, ámde rutinszerűen végezhető
szellemi munka, a számolás "gépesítésének", egyszerűbbé tételének igénye. Az első ilyen eszköz az
abakusz (számoló-tábla, számoló-asztal), amely különböző formákban még ma is létező eszköz. Az
abakuszt elsőként i.e. 2700-2300 közötti időkben a sumérek használták Mezopotámia területén, amely
a különböző oszlopokban a hatvanas számrendszer egymás utáni nagyságrendjeit ábrázolta.
A fennmaradt történelmi írások szerint a babiloni cuneiform jelírásban összeadást és kivonást
végeztek vele. Később a Római Birodalom hatására Egyiptomban, Perzsiában, Görögország és a
diaszpóra területén az abakusz golyós változata Európában is elterjedt. Különböző változatai az összes
kontinensen használatosak voltak a kereskedelmi tevékenységnél szokásos fizetés során.

Rekonstruált római kori abakusz
(RGZ Múzeum, Mainz)

Mai iskolai abakusz tízes
számrendszerhez

Iskolai abakusz tízes
számrendszerbeli egészek és
1/ezer értékekhez

A számítógépgyártás különböző korszakait generációkba sorolják, amelyek egymástól leginkább az
alkalmazott technológiában, a miniatürizálás fokában, az energia felvétel mértékében és a működés
megbízhatóságában különböztek egymástól.
1.2.1. A nullás generáció: Mechanikus számoló gépek (1642-1945)
Ebben a korszakban mozgó alkatrészek végezték a számolási tevékenységet. A fontosabb
mérföldkövek az alábbiak voltak:
 Wilhelm Schickard (1592-1635): Az első mechanikus számológép megalkotója, amit
Calculating Clock néven hívtak. Ez az eszköz hat számjegyen összeadás, illetve kivonás
műveletek elvégzésére volt képes.
 Blaise Pascal (1623-1662): Elkészítette a Pascaline nevű mechanikus számológépe, amit apja
az adó számolásához használt fel. Ez a gép az összegzés, illetve kivonás során a tízez számjegy
pozíciók közötti átvitel mozgatására is képes volt. Az alap konstrukció sikerességének
köszönhetően, utódjai Lightning Portable Adder, illetve Addometer néven 1908, illetve 1920
években még ismeretesek voltak.
 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716): Népszerű matematikusként feltalálta a Stepped
Reckoner nevű számológépet, amely a négy alapművelet végzésére volt képes. Ugyancsak
Leibniz nevéhez kötődik a kettes számrendszer használatának javaslása a számológépek
gyártásában. A fenti számológépek egyike sem volt programozható és nem rendelkezett
memóriával. A számolás elvégzéséhez manuális meghajtásra volt szükség.

6









Joseph-Marie Jacquard (1752-1834): Programozható szövőszéket talált fel, amellyel bonyolult
mintázatú szövetet lehetett készíteni. Több mint 10.000 lyukkártya segítségével volt képes
működni.
Charles Babbage (1791-1871): Megépítette a Difference Engine számológépet 1822-ben, amely
polinom függvény gyökeinek kiszámolását mechanikusan végezte el. Később, 1833-ban
Babbage megtervezte az Analytical Engine-t, a világ első általános célú digitális számítógépét.
Ez rendelkezett a modern gépek összes főbb alkotó elemével: aritmetikai feldolgozó egységgel,
memóriával, valamint kiviteli és beviteli eszközökkel is. Habár Babbage halála miatt a gép nem
készülhetett el, az összeadást egy másodperc, a szorzást egy perc alatt tudta volna elvégezni.
Babbage vezette be a feltételes vezérlésátadás (ugrás) műveletet, amely következő
utasításként az aktuális utasítás eredménye függvényében került meghatározásra. Ada, Lord
Byron költő lánya, és Lovelace grófnője javasolta Babbage-nek, hogy hogyan készítsen tervet a
számológép által kiszámolható számokhoz. Ezt tekintik az első számítógép programnak, és
emiatt Ada nevéhez fűződik az első programozó munkakör megjelenése. Miután Babbage
ajándékban kapott Jaquard-tól egy fali szőnyeget, az Analytical Engine gépét már lyukkártyával
vezérelhetőnek tervezte. Egyik írásában Ada megjegyezte, hogy az Analytical Engine úgy szövi
az algebrai sémákat, mint Jacquard szövőszéke a virágokat és a leveleket.
Karl Ferdinand Braun (1850-1918): Fém-szulfidok és higanykontaktus között irányfüggő
elektromos áramvezetést tapasztalt 1874-ben, ami a szilárd testekkel végzett egyenirányítás
felfedezését jelentette. Ez alapján elkészült a katódsugárcső, majd a róla elnevezett csatolt
rezgőkörös rádióadó is. G. Marconival (1874-1937) közösen ezért Nobel díjjal tüntették ki.
Joseph John Thomson (1856-1940): Nobel-díjas fizikus a vákuumban történő töltésáramlás
területén végzett sikeres felismerései a rádiócső feltaláláshoz vezettek.
Herman Hollerith (1860-1929): A lyukkártya bizonyult a legkönnyebben kezelhetőnek abban a
korszakban, mivel az emelőkaros lyukasztók viszonylag könnyen képeztek lyukat, míg a görgős
eszközök könnyen tudták olvasni azokat. Hollerith a róla elnevezett lyukkártyát 80 oszloposra
készítette, amivel rekord idő alatt sikerült az USA 1890-es népszámlálásnál az adatok
kódolását és feldolgozását elvégeznie, és ezzel több mint ötven évig az automatizált
adatfeldolgozás meghatározó elemévé vált. Hollerith 1911-ben létrehozta a C-T-R (Computer
Tabulator Recording) nevű céget, amely elsőként jelent meg, mint számítógép felhasználó
gazdasági társaság. A cég 1924-ben a nevét az IBM-re (International Business Machines)
változtatta.

1.2.2. Az első generáció: Vákuum csöves számítógépek (1945-1953)
Ebben a korszakban elektromechanikus, azaz elektromosan vezérelt mozgó elemeket tartalmazó
eszközök végezték a műveleteket. A fontosabb mérföldkövek az alábbiak voltak:
 Konrad Zuse (1910-1995): Elektromechanikus reléket alkalmazott, amivel tovább fejlesztette
Babbage-féle tervezést. A Z1 nevű gép programozható gép volt memóriával, aritmetikai,
valamint vezérlő egységekkel. A háborús időkben Németországban a kutatás alacsony
finanszírozása miatt Zuse leselejtezett mozi film szalagot használt lyukszalag helyett. Habár a
Z1 gépet vákuum csövekre tervezte, Zuse a saját maga által, a szülei házában kivitelezett
gépben nem használhatott csöveket. Ennek ellenére a Z1 vákuum cső nélkül is ehhez a
generációhoz tartozik. Szerencsére az akkori katonai hatalom nem vásárolta meg a gépét,
mivel nem látták be a taktikai előnyét egy ilyen gépnek. Így Zuse első három meglehetősen
komoly gépe (Z1, Z2, Z3) Berlinben a háborús bombázások martalékává vált, amely tényekre
csupán később, a harmadik generáció idején derült fény. A Z3 a mai értelemben vett első,
általános célú, de még elektromechanikus működésű számítógép. Felépítésében 2600 relé
szerepelt, külső programvezérléssel működött és 64 szavas memóriát használt.
 John Atanasoff (1904-1995): Elkészítette vákuum csövekből az első teljesen elektronikus
számítógépet, az ABC-t (Atanasoff Berry Computer). Ez speciálisan a lineáris egyenletek
megoldására készült, ezért nem nevezhető általános célúnak.
 Howard H. Aiken (1900-1973): Az IBM Watson kutató központjában elkészíti a MARK 1 (más
nevén IBM Automatic Sequence Controlled Calculator - ASCC) gépet, amely digitális, de még
elektro-mechanikus működésű és külső vezérlésű. Ezt a gépet a Harvard Egyetem 1950-ig
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használta üzemszerűen. Az összeadást 300 ms, a szorzást 6 s, az osztást pedig 11,4 s alatt
végezte el. A vezérléshez 24 csatornás lyukszalagot használtak. Több mint 765.000 eleme volt
és gépen belüli 3.000.000 kapcsolathoz 800 km kábelt használtak fel. A 35.000 darab
kontaktust 3.500 többpólusú relé biztosította. A 2.225 darab számláló, 1.464 darab tízpólusú
kapcsoló a 72 darab összegző gépet működtette, amely 23 szignifikáns számjeggyel dolgozott.
Az 5 SAE (lóerő) teljesítményű (4 kW) elektromos motor a 16 m hosszú, 2,4 m magas és 0,61 m
széles fizikai méretű számítógépet hajtotta meg.
Neumann János (1903-1957): A magyar származású tudós elsőként javasolta a számítógépek
vezérléséhez szükséges programoknak a belső memóriában való tárolását. Ezáltal a programok
és az adatok könnyen megváltoztathatók. Adott program egy másik program segítségével
átírható, sőt a saját kódjának egy másik részletét is képes futásidőben megváltoztatni. További
javaslatokkal együtt (elektronikus felépítés, kettes számrendszer alkalmazása, utasítás
rendszer, memória) a nevéhez fűződő Neumann-elvként emlegetjük a mai számítógépek e
strukturális és működési szabályait. Az IAS (Institute for Advanced Study, Princeton, New
Jersey, USA) nevű gép a készítőjéről kapta nevét. A Princeton Egyetem és az IAS matematika
professzoraként Neumann János szerkesztette a gép leírását, amelyet 1945-1951 között
építettek meg. Ezt az általános szervezést nevezik Neumann architektúrának, annak ellenére,
hogy a mérnöki munkát mások végezték. A gép 40-bites szavakkal dolgozott és 20-bites
utasításokat tartalmaztak a szavak. A memóriája 1024 szó (5,1 kbájt) kapacitású volt, a negatív
számokat kettes komplemens formátumban kezelte. Két általános célú regiszterrel
rendelkezett: Akkumulátor (Accumulator - AC), és a szorzás/osztás (Multiplier/Quotient –
MQ). Ez a gép volt az első, amely a programokat és az adatot ugyanabban a memóriában
tárolta. Ennek segítségével Neumann János kimutatta, hogy az adatok és utasítások
kombinálása lehetővé teszi az algoritmus ciklusok kialakítását. A gép 2300 darab William
vákuumcsövekből épült fel. Az összeadást 62 µs, a szorzást 713 ms alatt végezte el. A gép nem
rendelkezett központi órajellel, ezért az utasítások végrehajtása aszinkron módon történt, azaz
a következő utasítás végrehajtása csak az után kezdődött meg, hogy az előző utasítás
befejeződött.

Neumann János (1903-1957)



Neumann János az IAS előtt

John Mauchly (1907-1980) és J. Presper Eckert (1929-1995): Irányításukkal 1946-ban
elkészült az első elektronikus működésű (vákuum csöves), de még külső vezérlésű, általános
célú, digitális számítógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). A
rendszer memóriájának kapacitása 1.000 bit volt, (kb. 20 darab 10 digites szám) a vezérlés
lyukkártyával, kívülről történt. Az összeadást 200 µs, a szorzást 2,8 ms, az osztást pedig 6 ms
alatt végezte le. A 20.000 m2 területigényű gép 17.468 vákuum csövet, 1.500 relét, 70.000
elektromos ellenállást, 10.000 kondenzátort, és 6.000 kapcsolót tartalmazott. Az USA
hadserege által finanszírozott, 30.000 kg tömegű számítógép elektromos teljesítmény felvétele
174 kW volt.
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1.2.3. A második generáció: Tranzisztoros számítógépek (1954-1965)
Az első generáció vákuum csövei nem bizonyultak eléggé megbízhatóknak. Emiatt a szkeptikus
véleményezők azt állították, hogy az ENIAC soha sem lesz működőképes, mivel a kiégett vákuum
csövek cseréje lassabban ment, mint a meghibásodásuk közötti időköz. Annak ellenére, hogy az első
generációs gépek megbízhatósága nem volt rossz, a vákuum csöves gépek többet álltak, mint
működtek. Ebben a korszakban a fontosabb mérföldkövek az alábbiak voltak:
 John Bardeen (1908-1991), Walter Brattain (1902-1987), William Shockley (1910-1989): A
Bell Laboratories kutatóiként 1948-ban feltalálták a tranzisztort. Az alkatrész elnevezése a
"transfer resistor" szavak rövidítéséből származik. Ez az elektronikai alkatrész nem csak a
televízió és a rádió berendezéseket forradalmasította, de a számítógép ipar számára is új
generációt nyitott. Az alkatrészt alapul használva olyan cégek dominálták a piacot, mint az IBM,
DEC (Digital Equipment Corporation), UNIVAC (mostani néven Unisys). Az IBM 7094 gépe
tudományos alkalmazásokra, míg az IBM 1401 az üzleti alkalmazások futtatására volt képes. A
DEC létrehozta a PDP-1 gépet.
 A Mauchly és Eckert által alapított, majd röviddel utána eladott UNIVAC cég az UNIVAC
(Universal Automatic Computer) gépből 1951-ben 48 darabot készített, ami elindította a
számítógépek sorozatgyártásának korszakát.
 Williams Charles Norris (1911-2006), Seymour Roger Cray (1925-1996): Létrehozták 1957ben a CDC (Control Data Corporation) céget, amely több sikeres számítógép (CDC 1103, CDC
160A, CDC 3000) elkészítése után 1964-ben kihozta az első szupercomputert, a CDC 6600-at. A
gép számolási teljesítménye 1 MFLOP/s (Million Floating Point Operation/second), 60 bites
szavakat használt és 128 kilószó operatív memória kapacitással rendelkezett, amivel 1964-69
között uralta a világpiacot.
Az ötvenes évek második felében kezdenek elterjedni a diszkrét felvezetők (dióda, tranzisztor). Ez
nagymértékben megnöveli az üzembiztos, alacsony energia fogyasztású és fizikai méretű gépek
tömeggyártását. Új számítógépek új típusú használata kezd elterjedni. Az interaktív (párbeszédes)
terminálok közelébe kerülnek azok a felhasználók, akik az előző, kötegelt feldolgozás idején a
géptermen kívül dolgoztak.

Ferritmagos memória gyűrűk

Ferritmagos memória (1965-ből)

Az interaktív felhasználás azt jelenti, hogy a programfejlesztő személy a program végrehajtási
ideje alatt módosíthatja, befolyásolhatja a végrehajtást.
Kötegelt felhasználás azt jelenti, hogy a programfejlesztő a program kódja mellé megadja az
adatokat is a végrehajtás előtt, majd a program lefutása után megkapja az eredményt. Új adatokra
újból futtatni kell a programot.
Időosztásos rendszer esetén több felhasználó "egy időben" dolgozik ugyanazon a rendszeren.
Ehhez valamilyen ütemezési algoritmus szerint történik a több felhasználó programjának futtatása.
Leggyakrabban az időosztásos hozzáférést alkalmazták, ami szerint egy periódusnyi időintervallumot
N sorszámozott, azonos méretű időszeletre osztanak és mindegyik felhasználói program egy-egy
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időszelet ideig fut, majd N-1 időszeletig várakozik. A periodikus hozzárendelés miatt a felhasználói
program futtatása a rendszer teljesítményének 1/N részével történik. Más ütemezési algoritmusnál az
különböző méretű időszeletek alkalmazása teszi lehetővé a gép számolási teljesítményének súlyozott
mértékek szerinti szétosztását.

1.2.4. A harmadik generáció: Integrált áramkörös számítógépek (1965-1980)
Ebben a korszakban a mikrochip, integrált áramkör (IC - Intergrated Circuit) megjelenése jelentős
fejlődési lépést okozott. Az IC több tranzisztort foglalt magába. A technológiai fejlődés következtében
az IC-ben integrált tranzisztorok száma egyre nőtt. Az integráltság fokának különböző szintjei léteztek:
SSI (Small Scale Integration), amely 10-100 elemet, az MSI (Medium Scale Integration) 100-1.000
elemet, míg az LSI (Large Scale Integration) 1.000-10.000 elemet helyezett el egyetlen IC-ben. Az IC-k
használata lehetővé tette az időosztás és multi-programozás elterjedését. A multi-programozás új
operációs rendszerek létrehozását implikálta. Ebben a korszakban a fontosabb mérföldkövek az
alábbiak voltak:
 Jack Kilby (1923-2005): A Texas Instruments elektronikai cég kutatójaként feltalálta 1959-ben
a mikrocsipet, amelyet Germánium felvezetőből tervezett meg.
 Robert Noyce (1927-1990): Az Intel elektronikai cég alapítójaként hat hónappal Kilby után
feltalálta a szilícium félvezetőből készült mikrocsipet. A találmányok közel egyidejűsége miatt
jack Kilby és Robert Noyce együtt osztoznak az IC megalkotásának hírén.
Az IC megalkotása indította el az USA nyugati partján Kalifornia államban a Szilícium Völgy néven
ismert informatikai ipari területet létrejöttét. Ez képezi a mai napig is a számítógép ipar alapvető
alkotó elemét, természetesen lényegesen továbbfejlesztett változatban. A korai IC csak néhány tucat
tranzisztort tartalmazott, de fizikai mérete kisebb volt, mint a diszkrét tranzisztor. Az ezekből készített
számítógépek olcsóbbak, kisebbek voltak, miközben processzálási teljesítményük egyre nőtt. A
hagyományos ferritmagos tárkonstrukcióhoz képest egy nagyságrenddel gyorsabb memória
hozzáférést tettek lehetővé.
 Az 1960-as évek elején az IBM cég bejelenti az IBM 360-as sorozatú gépek gyártását. A sorozat
termékei egymással kompatibilisek voltak, vagyis ugyanazt az assembly nyelvet használták,
aminek köszönhetően a termékcsalád az évtized végére jelentős népszerűségre tett szert. A
programozó felhasználók kisebb gépről erősebb gépre úgy tudták migrálni szoftverjeiket, hogy
nem volt szükség a programkód átírására. Ez a lehetőség forradalmi szemléletmód váltást
jelentett a szoftver fejlesztés területén.
 A DEC létrehozta 1965-ben a PDP-8, majd 1970-ben a PDP-11 gépeket, amelyek
hozzáférhetővé vált egyetemek és kisebb cégek számára is.
 Az Intel cég 1969-ben elkészíti microcsipbe integrálva az 1 kbit kapacitású TTL (TransistorTransistor-Logic) technológiájú ROM (Read-Only Memory) memória, illetve a MOS (MetalOxide Semiconductor) technológiájú SRAM (Static Random Access Memory) memória
áramköröket.
 Seymour Cray a CDC 6600 gép fejlesztése közben megalapította a Cray Research Corporation
céget, amely szuperszámítógép gyártásra szakosodott és 1976-ban 8,8 millió USD áron kihozta
a Cray-1 szuperszámító gépet. Ez a CDC 6600-hoz képest 160 MFLOP/s processzálási
teljesítménnyel és 8 MB (megabájt) memóriával rendelkezett.
Az USA-ban az 1970-es években üzembe helyezték az első, széles körben használt (egyetemek,
intézmények) csomagkapcsolt hálózatot, az ARPANET-et. A hálózatok elterjedésével, valamint a
felhasználók egyéni számítógép igényeinek kielégítésére megnő a mini, majd a mikroszámítógépek
jelentősége, s így tovább bővül a népszerű gyártó cégek névsora: DEC, Data General, Intel, Motorola.
 Az 1970-es évek elején az IBM cég megindítja az IBM 360-as sorozatot felváltó, korszerűbb
IBM 370-es gépcsalád gyártását.
 A volt szocialista országokból néhány, köztük Magyarország és Szovjetunió 1969-ben
létrehozták az ESZR (Egységes Számítógép Rendszer) projektek, amelynek feladata a projekt
résztvevői számára egymással kompatibilis számítógép sorozat gyártása. Ennek első tagját, az
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ESZ-1010-et Magyarországon az akkori Videoton gyárban gyártották. Ez és a sorozat többi
tagja (ESZ-1020, ESZ-1030, ESZ-1040, ESZ-1050) az IBM 306-as gépekkel szoftveresen
kompatibilis, egyre növekvő teljesítményű számítógépek. Az ESZR program második
sorozatának tagjai (ESZ-1015, ESZ-1025,..., ESZ-1065) az IBM 370-es gépekkel voltak
kompatibilisek.
Robert Noyce és Gordon Moore 1971-ben feltalálták a mikroprocesszort. Ez (Intel 4004) 4
bites volt és 108 kHz órajel frekvencián működött, amelyet 1972-ben az Intel 8008, 8 bites
processzor követett. Egy újabb évvel később, 1973-ban erre a processzorra alapozva elkészült
az első mikroszámítógép.

Intel 4004 mikroprocesszor (1971-ből)

Intel 4004 mikroprocesszor áramköri tokban

Ezután már csak egy lépés volt a személyi számítógép megjelenése, amely már magas szintű
nyelveken programozható volt. A "személyi" jelzőt egyrészt vásárlói ára indokolja, másrészt az a
körülmény, hogy a számítógéphez a lakásban általában megtalálható elektronikus berendezések (TV,
magnó, stb.) jól csatlakoztathatók.
 Az IBM 1975-ben elkészíti az első személyi (hordozható) számítógépet, az IBM 5100-at, amely
1,9 GHz-es PALM processzorral, 16 KB RAM és 32 KB ROM memóriával rendelkezett. Ez még
nem a népszerű PC gép, de további változatok, az IBM 5110, illetve IBM 5120 követték. Tömege
24 kg volt. A PALM (Pull All Logic in Microcode) áramkör az IBM által használt népszerű, 16bites adatsínnel rendelkező kontroller, amely 64 kbájt memória címzésére volt képes. Az IBM
5100 ismerte az APL és a BASIC interpreter nyelveket, amelyek mikrokódra épülő emulátorok
voltak.

IBM 5100 hordozható számítógép (1975-ből)

IBM 5100 hordozható számítógép felépítése

Az egyes generációk közötti váltás nem köthető szigorú időpontokhoz, mivel a gyártók számának
növekedésével a témában párhuzamos kutatások és fejlesztések zajlottak. A mikroelektronika
eredményi erőteljesen befolyásolták az összes többi ágazatot, ezért a fejlesztések, gyártások bizonyos
esetekben szigorú szakmai kontroll mellett történt.
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1.2.5. A negyedik generáció: VLSI számítógépek (1980-?)
A félvezetőkre alapozott technológia további fejlődése következtében az IC-ben elhelyezett
félvezető komponensek száma meghaladja a 10.000-et. Ezt VLSI (Very Large Scale Integration)
integráltsági szintnek nevezik, ami egyben kezdetét jelentette a negyedik generációs számítógépek
megjelenésének is. 1997-ben a Pennsylvania Egyetem hallgatói az ötven éves évforduló alkalmából az
"ENIAC egyetlen chip-ben" projekt keretében 174.569 tranzisztort tartalmazó és kevesebb, mint fél
négyzetcentiméter területű egyetlen IC-ben elkészítették az ENIAC-kel ekvivalens számítógépet. Az IC
az 1997-ben rendelkezésre álló integráltsági szinthez képest egytized sűrűség mellett készült.
Erőteljes integrációs sűrűsége miatt a VLSI technológia létrehozta a mikroszámítógépet, amely
széles körben terjedt el 1981-től.
 A MITS (Micro Instrumentation and Telemetry) cég 1975-ben elkészítette az Altair 8800-at,
amelyet hamarosan az Apple I, Apple II, majd a Commodore PET és Vic 20 követett.
 Az IBM 1981-ben piacra bocsátotta az IBM PC (Personal Computer) személyi számítógépet. Az
architektúra nyitott volt, ami lehetővé tette más gyártók számára, hogy a rendszerhez
kompatibilis kártyákat, modulokat fejlesszenek. Ennek következtében további klón készítők is
megjelentek a PC gyártók sorában. Ez tovább népszerűsítette a hozzáférhető számítógépet és
segített a gyors elterjedésében.

IBM 5150 PC, személyi
számítógép (1981-ből)



IBM 5150 PC felépítése

IBM 5150 PC alaplap

Az Intel cég az Intel 80x86-os processzor családjával a PC gyártást célozta meg, ami számára
óriási előnyöket jelentett, megalapozva az integrált áramkör területén ma is érvényes
piacvezető szerepét. 1982-től az Intel egymásra épülő, utasítás készlet szintjén visszafele
kompatibilis processzorokat fejlesztett ki. Ezek közül az egy magos processzorok közüla a
jelentősebbeket az alábbi táblázat tartalmazza. A többmagos processzorok megjelenésével
(2006) tovább nőtt a CPU-k feldolgozási sebessége, miközben a technológiai korlátok miatt az
órajel frekvencia 2-3 GHz környezetében maradt.
Táblázat: Népszerűbb Intel processzorok jellemzői (1971-2006)

Év

Intel CPU neve

Gyártási
technológia

Vonal
vastagság [nm]

Tranzisztorok
száma [millió]

Belső sín
szélessége [bit]

Órajel [Mhz]

Tápfeszültség
[V]

Cache [kbit]

1971

4004

PMOS

10K

0,0023

4

0,108

12

0

1972

8008

PMOS

10K

0,0035

8

0,2

12

0

1974

8080

NMOS

6

0,006

8

2

12

0

1976

8085

NMOS

3

0,0065

8

0,37

5

0

1978

8086

NMOS

3

0,029

16

5...10

5

0

1979

8088

NMOS

3

0,029

8 16

8...10

5

0

1982

80286

CMOS

1,5

0,134

16

6…12

5

0

1985

80386DX

CMOS

1,5

0,275

32

16-33

5

0

1989

80486DX

CMOS

1

1,2

32

25-50

5

0

1992

80486DX2

BiCMOS

800

1,2

32

50-66

5

0

12

1993

Pentium

BiCMOS

800

3,1

32/64

60-66

5

0

1994

80486DX4

BiCMOS

600

1,6

32

75-100

5

0

1995

Pentium Pro

BiCMOS

350

5,5

32/64

150-200

3,3

0

1997

Pentium II

CMOS

350

7,5

32/64

233-300

2,8

0

1998

Celeron

CMOS

250

19

32/64

300-333

---

128

1999

Pentium III

CMOS

180

28

32/64

500-733

1,65

256

2000

Pentium 4

CMOS

180

42

32/64

1,400-2,000

1,7

256

2001

Pentium 4

CMOS

130

55

32/64

2,000-2,200

1,5

512

2001

Itanium

CMOS

180

25

64/64

733-800

-

96

2002

Pentium 4

CMOS

130

55

32/64

2,000-3,000

1,5

512

2002

Itanium II

CMOS

130

220

64/64

900-1,000

2003

Pentium 4

CMOS

90

>55

32/64

2,800 - 3,800

2006

Core 2

CMOS

65

291

32/64

1,800 - 2,930

4,096

2007

Core 2 (Penryn)

CMOS

45

410

32/64

>1,860

6,144

1,2

256/1,500
>512

Az Intel processzorok mai változatait nagyon széles körben használják, így nem csak a PC
kategóriában, de a nagy, illetve szuperszámítógépek területén is széles körben alkalmazzák. A
párhuzamos működésű számítógépek létrehozása már régebbről foglakoztatta a kutatókat, de csak az
1980-as évek végén nyílt lehetőség arra, hogy nagy tömegben és leérhető áron álljanak rendelkezésre
a szükséges alkalmazott kutatási feltételek. Az Intel cég a processzorait mikro architektúrák szerint
fejleszti, ami a különböző IC-gyártási technológiák alapján egyre nagyobb teljesítményű rendszerek
kialakulásához vezetett.

Az Intel cég CPU mikro-architektúráinak fejlődése

Az Intel cég processzorainak csoportosítását az alábbi táblázat tartalmazza.
Táblázat: Intel mikroprocesszorok csoportosítása
Mikróarchitektúra

Adatsín
szélessége

Processzor

4-bites

4

Intel 4004, Intel 4040

8-bites

8

8008, 8080, 8085

Mikrokontrollerek

Intel 8048, Intel 8051, MCS-96 család

Bitszeletelt processzorok

Intel 3000 család

x86

16

8086, 8088, MCS-86 család, 80186, 80188, 80286

nem x86

32

iAPX 432, i960 aka 80960, i860 aka 80860, XScale

80386

32

80386DX, 80386SX, 80376, 80386SL, 80386EX

80486

32

80486DX, 80486SX, 80486DX2, 80486SL, 80486DX4

P5

32

Eredeti Pentium, Pentium MMX

P6/Pentium M

32

Pentium Pro, Pentium II, Celeron (Pentium II-alapú), Pentium III, Pentium II és III, Xeon, Celeron (Pentium III
Coppermine-alapú), Celeron (Pentium III Tualatin-alapú), Pentium M, Celeron M, Intel Core, Dual-Core Xeon LV

NetBurst

32

Pentium 4, Xeon, Mobile Pentium 4-M, Pentium 4 EE, Pentium 4E, Pentium 4F

IA-64

64

Itanium, Itanium 2

13

Intel 64 – NetBurst

64

Pentium 4F, Pentium D, Pentium Extreme Edition, Xeon

Intel 64 – Core

64

Xeon, Intel Core 2, Pentium Dual Core, Celeron, Celeron M

Intel 64 – Nehalem

64

Intel Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Xeon

Intel 64 – Sandy Bridge

64

Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7

Az Intel processzorok összehasonlítása különböző szempontok szerint az alábbi táblázatban
található.
Táblázat: Intel processzorok összehasonlítása
Vonal
vastagság [nm]

Leadott hő
[W]

Magok
száma

0,8 - 2,13

32, 45

0.65 - 13

1, 2

400 , 533 , 667 , 2.5 GT/s

512 KB - 1 MB

-

Intel Celeron

0,266 - 3,6

45, 65, 90, 130,
180, 250

5.5 - 86

1, 2

66 , 100 , 133 , 400 , 533 , 800

0 KB - 1 MB

-

Intel Pentium III

0,45 - 1,4

130, 180, 250

17 - 34.5

1

100 , 133

256 KB - 512 KB

-

256 KB - 12 MB

4 MB 16 MB

Processzor
Intel Atom

Órajel
[GHz]

Sín sebesség [MHz]

L2 Cache

L3 Cache

Intel Xeon

0,4 - 3,8

45, 65, 90, 130,
180, 250

16 - 165

1, 2, 4,
6, 8

100, 133 , 400 , 533 , 667 , 800 ,
1066 , 1333 , 1600 , 4.8 GT/s,
5.86 GT/s, 6.4 GT/s

Pentium 4

1,3 - 3,8

65, 90, 130, 180

21 - 115

1

400 , 533 , 800 , 1066

256 KB - 2 MB

-

Pentium 4 Extreme Edition

3,2 - 3,73

90, 130

92 - 115

1

800 , 1066

512 KB - 1 MB

0 KB 2 MB

Pentium M

0,8 - 2,266

90, 130

5.5 - 27

1

400 , 533

1 MB - 2 MB

-

Pentium D/EE

2,66 - 3,73

65, 90

95 - 130

2

533 , 800 , 1066

2×1 MB - 2×2 MB

-

Intel Pentium Dual-Core

1,6 - 2,93

45, 65

10 - 65

2

533 , 667 , 800 , 1066

1 MB - 2 MB

-

Intel Pentium

1,2 - 3,33

32, 45, 65

5.5 - 73

1, 2

800 , 1066 , 2.5GT/s, 5 GT/s

2x256 KB - 2 MB

0 KB 3 MB

Intel Core

1,06 - 2,33

65

5.5 - 49

1, 2

533 , 667

2 MB

-

1 MB - 12 MB

-

Intel Core 2

1,06 - 3,33

45, 65

5.5 - 150

1, 2, 4

533 , 667 , 800 , 1066 , 1333 ,
1600

Intel Core i3

2,4 - 3,4

32

35 - 73

2

1066 , 1600 , 2.5 - 5 GT/s

256 KB

Intel Core i5

1,06 - 3,46

32, 45

17 - 95

2, 4

2.5 - 5 GT/s

256 KB

Intel Core i7

1,6 - 3,5

32, 45

45 - 130

4

4.8 GT/s, 6.4 GT/s

4×256 KB

Intel Core i7

3,2 - 3,46

32

130

6

6.4 GT/s

6x256 KB





3 MB 4 MB
4 MB 8 MB
6 MB 8 MB
12 MB 15 MB

A párhuzamosítás egyik hajtómotorja egy olyan építőelem megjelenése, amely segítségével
sokprocesszoros rendszer viszonylag könnyen létrehozható. Ez nem más, mint a transzputer
eszköz, amely elnevezését a tranzisztor, illetve computer szavak összeolvasztásából kapta. A
transzputer forradalmi jelentősége abban rejlik, hogy lehetővé tette a párhuzamos működésű,
nagy teljesítményű számítógépek építését. Ez az első olyan hardver termék, amelyet a szoftver
fejlődése alapján hoztak létre. A transzputer egyetlen chip-ben integrált computer, amelyből
hardver-programozás útján hozható létre a nagyteljesítményű sokprocesszoros számítógép.
Ezek elterjedése Magyarországon, a többi nyugati fejlett technológiával együtt, csak 1992. után,
az un. COCOM-lista nevű, multilaterális kereskedelmi embargó megszűnése után volt
lehetséges.
A nagy-, illetve a mikroszámítógépek közötti átmenetet a miniszámítógépek képezik. Ezek a
nagyszámítógépekhez (mainframe) képest kevesebb alkatrészből épülnek fel, műveletvégző
sebességük is kisebb, de a konfigurációjuk rugalmasan állítható össze és nincsenek nehézkesen
kezelhető perifériákkal felszerelve. Telepítésük ipari környezetben is lehetséges, ami megfelelő
helyeken előnyösen alkalmazható. Azt a szerepet, amit a mainframe számítógépeknél az IBM, a
szuperszámítógépeknél pedig a Cray töltött be 1995-ig, azt a DEC, a HP (Hewlet Packard),
illetve a SUN Microsystems cégek játszották. Népszerű termékek a DEC-től a PDP-8, PDP-11,
illetve a VAX 3000, VAX 4000, VAX 5000, VAX 6000, VAX 8000 sorozatú számítógépek voltak.
Magyarországon a felsőoktatási intézmények közül a nagyobbak VAX számítógépeket
használtak 1998-ig. A SUN Microsystems a SUN 2000, SUN 10000, illetve SUN 15000 sorozatú
szerver gépeivel került be az országos körforgásba hazánkban.
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A munkaállomás (worstation) kategóriájú számítógép az 1990-es évektől jelent meg, ami
viszonylag nagy teljesítményű asztali gépként kezelhető. Ez számítógép hálózati interfésszel,
grafikus, nagy felbontású monitorral, multimédiás interfészekkel rendelkezett és hálózati
operációs rendszert (Unix, VMS, Solaris, Windows NT, stb.) futtatott.
A notebook, laptop kategóriájú, hordozható PC számítógép az 1990-es évek közepétől terjedt
el. Ez folyadék kristályos (LCD - Liquid Crystal Display) megjelenítővel, merevlemez
háttértárolóval és floppy vagy optikai lemezes meghajtóval rendelkezett. Tömege 2-3 kg, ami
lehetővé tette a kényelmes hordozhatóságát. Ma is népszerű számítógép kategóriának számít.
A tenyér számítógép (palmtop), vagy kézi PC kategória 1989-ben jelent meg, amikor az Atari
cég elkészítette az Atari Portfolio számítógépet. Ez 128 KB RAM és 256 KB ROM memóriával
rendelkezett. A RAM-ot osztottan kezelte rendszer memória és lokális tárolóként. A kijelzője
monokróm LCD volt, ami 240x64 pixeles grafikus vagy 40x8 karakteres felbontásban tudott
működni, amihez MS-Dos operációs rendszert futtatott.
A PDA (Personal Digital Assistant) kategória egy mobil eszköz, amelyet 1986-ban a Psion cég
Organiser II néven jelentetett meg. 16 KB RAM, 128 KB EPROM memóriával, két soros
kijelzővel rendelkezett. Basic-szerű, OPL (Organiser Programing Language) magas szintű
nyelven programozható volt.
A Nokia cég 1996-ban készítette le az első olyan mobil telefont, amibe PDA funkciót integrált.
Ez a Nokia 9000 Communicator névre hallgatott, 8 MB memóriája volt, amit alkalmazások,
program, illetve felhasználói adatok között 4/2/2 arányban osztott meg és GEOS 3.0 operációs
rendszert futtatott.

Psion Organiser II (1986-ból)



Nokia 9000 Communicator (1996-ból) és Nokia E7 (2011-ből)

A felhasználók telefonálás, illetve Internet hálózati alakmázások iránti igényének kényelmes
kezelése céljából jelent meg a smartphone, ami a PDA, a digitális fényképezőgép, a digitális
videó kamera és a mobil telefon integrálódásának eredménye. Ez típustól függően 128-256 MB
RAM, 64-128 MB ROM, 16-64 GB SDRAM memóriával rendelkezik, grafikus felületen minimum
240x320 pixel felbontásban jeleníti meg a multimédia információt és specifikus szenzor
elemekkel van felszerelve.

A telefon kapcsolaton kívül lokális, illetve személyi hálózati interfésszel (WiFi, BlueTooth)
rendelkezik a kommunikációhoz és lehetővé teszi szabványos programozói felületen keresztül új az
alkalmazások fejlesztését és futtatását. Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows Mobile, Nokia
Symbian, RIM BlackBerry vagy a Linux valamely beágyazott változatát használják operációs
rendszerként. Gyakorlatilag az összes mobil telefon készülékgyártó áttért ennek az eszköznek a
gyártására. Így a teljesség igénye nélkül az alábbi gyártó cégeket említhetjük: Alcatel, CSL, Apple,
BenQ-Siemens, Ericsson, HTC, LG, Motorola, Nokia, Palm, RIM, Samsung, Siemens, Sony-Ericsson. Az
eszköz típus folyamatos, gyors fejlődési szakaszban van a 2010-es évek elején, ami az energiahatékony, illetve többmagos mikroprocesszorok alkalmazása eredményeként népszerű
infokommunikációs szolgáltatások elterjedését vonja maga után.
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Joggal tevődik fel a kérdés, hogy az ötödik generációs számítógépek kezdetét milyen technológia
megjelenése fogja jelenteni. A válasz erre csak becslések formájában adható meg. Léteznek olyan
javaslatok, hogy az új korszak a párhuzamos processzálás, a hálózatok és az egy-felhasználós
munkaállomás használatával kezdődjön, ami bizonyos értelemben be is következett. Mások szerint a
neurális hálózatok vagy az optikai computing jelenti a váltást. Az is lehetséges, hogy nem leszünk
képesek előre definiálni az ötödik generációt, csupán a hatodik vagy hetedik generációba való lépés és
visszatekintés után. Az már jól körvonalazódik, hogy az ötödik generáció számítógépei három főbb
funkció-osztályt kell, hogy tudjanak kezelni: problémamegoldás és következtetések, tudásbázis
kezelése, valamint az ember-gép kapcsolathoz intelligens interfészek használata.
1.3.

Moore törvénye

A számítógép gyártási technológiák fejlődés kapcsán joggal fogalmazódnak meg a kérdések, hogy
mi a végeredmény, mi a tranzisztor legyártható legkisebb mérete. Az eltelt évtizedek alatt kialakult
folyamat alatt prognózisokat alakítottak ki az integrációs korlátokra. Gordon Moore 1965-ben
kijelentette, hogy az elkövetkező években az egyetlen integrált áramkörben elhelyezett tranzisztorok
darabszáma évenként duplázódni fog. Az állítás mai változata szerint a szilícium chipek sűrűsége 18
havonta duplázódik. Ezt az prognózist Moore törvénynek nevezzük, amit Moore a megfogalmazásakor
csak tíz évig gondolt érvényesnek. Ehhez képest a törvény több mint negyven éve létezik és az 2010-es
évek végéig tartható lesz. Ellenkező esetben ilyen ritmus mellett 500 év alatt elméletileg a teljes
naprendszer egyetlen chipben elhelyezhető lenne. Természetesen ennek megvalósulását több tényező,
de legkönnyebben belátható okok, a megvalósítási költségek akadályoznák meg. A gyártási
technológiák egyik fontos jellemzője a vonalak szélessége.

Az integrált áramkör gyártási technológiák alakulása az utóbbi két évtizedben

Moore törvényére alapozva Arthur Rock egy másik fontos törvényt fedezett fel az Intel cég
gazdasági folyamatainak elemzése során, mi szerint az integrált áramkör gyártás költsége négy
évenként duplázódik. Ilyen gazdasági fejlődési ráta mellett 2035-re nem csak egy memória elem fizikai
mérete lenne kisebb, mint egy atomé, de a Föld teljes vagyona egyetlen chip előállításához lenne
szükséges. Természetesen, ha a Moore törvény fennmaradna, Rock törvénye érvényét vesztené. Emiatt
a számítógépgyártás lényegesen más technológiára kell, hogy áttérjen.
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A félvezető IC-k gyártási technológiájának további miniatürizálási ritmusa a 2010-es évek végére
kimerül, mivel a tranzisztort alkotó atomok száma néhány tucat darabszámra csökken, ahol az elemi
fizikai folyamatok már nem képesek elektromos áram félvezetőknél megszokott kapcsolási funkcióját
ellátni. Kutatások alapján az erre esélyes új területek a biológiai computerek, a szupervezetés, a
mulekuláris fizika, illetve a kvantum fizika és a kvantum computing. A kvantum számítógépek a
maiaktól nem csak a számolási műveletek sokkal gyorsabb elvégzésében különböznek, de várhatóan
forradalmasítani fogják a számítási feladatok megfogalmazódását is.
Bíztatom a kedves olvasót azon gondolat befogadására, hogy a mai legkorszerűbb számítógépekre a
mai óvodások úgy fognak felnőtt korukban tekinteni, mint a jelen könyvből tanuló olvasó az ENIAC-ra. Ez
természetesen nem jelenti a jelen könyvben leírtak későbbi használhatóságának megszűnését, csupán
kiegészülését további, még korszerűbb technikákkal és módszerekkel.

1.4.

Fejezet kérdések

Fejezet hivatkozások
1) The_Essentials_of_Computer_Organization_and_Architecture
2) Tannenbaum_Computer_Organization_5e
3) Saját jegyzet
4) Mikroelektronika és technológia (Dr. Mojzes Imre)
5) Computer_Organization__Design__and_Architecture__Fourth_Edition,
fejezetenként
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további

jó

források

2. Az integrált áramkörök felépítése és gyártási technológiái
Az 1950-es évek elején a periódusos rendszer V. és III. oszlopában található elemekből létrehozott
vegyületen végzett kutatások alapján megállapították, hogy ezek is félvezetőként viselkednek. Ez
jelentősen motiválta a vegyület-félvezetők tanulmányozását is. A Föld leggyakoribb ásványai szilícium
vegyületek, ami a germániummal együtt a félvezető tranzisztor anyagának alkotója. A szilícium saját
oxidja igen stabil vegyület, ami lehetővé teszi, hogy mind funkcionális anyagként, mind technológiai
segédanyagként félvezető alkatrészek készülhessenek belőle. A planáris technika kifejlesztésével a
tranzisztor elektródái nem ötvözéssel, hanem a sokkal jobban ellenőrizhető un. diffúzióval alakítható
ki, ami az integrált áramkörök előállításának előfeltétele volt. A tranzisztor 3-kivezetésű elektronikai
alkatrész, amelynél egy, kis vezérlő elektromos áram segítségével egy nagy, vezérelt elektromos áram
értéke szabályozható: Ez lehetővé teszi akár a vezérelt áram teljes blokkolását vagy teljes áteresztését
is. Ezt a lehetőséget alkalmazzák a kétállapotú logikai áramkörök létrehozásánál.
A szilícium monolit integrált áramköröket technológiai szempontból két nagy csoportba soroljuk
aszerint, hogy aktív elemeik milyen tranzisztorokból épülnek fel:
 unipoláris (MOS, Metal-Oxide-Semiconductor, fém-oxid- félvezető), vagy pedig
 bipoláris (TTL, CMOS) technológiájú IC-k.
A fém-félvezető átmenetes tranzisztoros áramkör a vegyület-félvezetők jellemző áramköre. E két
technológia megvalósítható alkatrészeinek köre eltérő, ezért külön célszerű tárgyalni a MOS, illetve a
bipoláris IC-k felépítését. Fontos megjegyezni azonban, hogy a mára egyre nagyobb szerepet kapnak a
kevert technológiájú, azaz mind bipoláris, mind MOS alkatrészeket tartalmazó, ún. BiCMOS áramkörök
is.
2.1.

Az unipoláris integrált áramkörök elemei és működésük

Egy kis túlzással állíthatjuk, hogy a MOS IC-ben csak MOS tranzisztort használnak alkatrészként.
Mivel minden egyéb kapcsolási elem sokszorta nagyobb helyet foglal el, ezért olyan áramköri technikát
alkalmaznak, ahol az elemek túlnyomó többsége tranzisztor. Az alkatrész készlet az alábbi:
 MOS tranzisztor (IC-n belül is többféle: növekményes, kiürítéses, n és p vezetéses),
 kapacitás (igen szűk tartományban: ~ 0,1...10 pF),
 ellenállás (csak speciális esetekben).
A töltéshordozók az S (Source, forrás) forrásból származnak és a D (Drain, nyelő) kivezetésen
távoznak. A D és az S adalékozása azonos típusú, míg az alapkristályé (B-Bulk vagy Substrate)
ellentétes. Az S-D csatornán folyó elektromos áramot a G (Gate, kapu) kapuelektróda vezérli. Utóbbit
szigetelő réteg választja el a csatornától. A vezérlőelektródán keresztül gyakorlatilag nem folyik áram,
a tranzisztor árama az S-D csatornában folyik. Az alapkristály kivezetése gyakaran az S elektródával
van összekapcsolva.

A pMOS, illetve nMOS tranzisztor rajzjelei
(p-csatornás, n-csatornás típusok)

A pMOS tranzisztor felépítése

18

A növekményes, vagy önzáró típusú MOS tranzisztor csatornáján csak akkor folyik áram, ha a G
feszültséget kap. Ennél a típusnál nincs csatorna adalékolás, a G-re adott feszültség az ún. inverzió
jelenség segítségével nyitja a csatornát. Az ábrán látható esetben a G-re az S-hez képest kapcsolt
pozitív feszültség a szubsztrátumban lyukakat taszítani fogja. Ennek hatására egy kiürített réteg alakul
ki a gate-oxid alatt. Ha tovább növeljük a feszültséget, akkor a G alatt elektronok gyülnek össze, mivel
azokra a G elektromos tere vonzó hatással van. Ez lesz a csatorna áramot okozó inverziós töltés. Ez
ohmos kapcsolatot létesít az S és D között, ami által vezetés válik valóra. A tranzisztoron átfolyó áram
erőssége a D-S feszültségtől lineárisan függ, ami tulajdonképpen a MOS tranzisztor trióda üzemmódja.
Ha a D-S feszültség elegendően nagy, akkor a csatorna a D-nél elzáródik, mivel ott a G-D feszültség már
nm tudja fenntartani a csatornát képző inverziós töltést. Ekkor kerül a tranzisztor telítésbe, amit
szaturációnak nevezünk. Ilyenkor a D-S feszültség értelmes további növelése hatására a tranzisztor
csatorna árama már nem nő tovább, így a tranzisztoron átfolyó áram rajta eső feszültségtől független,
amit a tranzisztor áramforrás üzemmódjának nevezünk. A tranzisztor csatorna árama a G-S feszültség
értékétől négyzetesen függ.
A kiürítéses vagy önvezető típusú MOS tranzisztor esetén a G-re kapcsolt feszültség a csatorna
áramát csökkenti. A csatorna adalékolással létre van létrehozva, így az már zérus G-S feszültségnél is
vezet. Ebben az esetben a G terével nem kinyitjuk, hanem elzárjuk a tranzisztort. Ezt úgy érjük el, hogy
a csatorna kiürítéséhez a csatorna töltéseit taszító polaritású feszültséget kapcsolunk az eszközre.
Mivel a szigetelő oxidréteg kiképzése igen vékony, így az átütési szilárdsága alacsony. Emiatt a diszkrét
MOS tranzisztort, illetve az ezekből készült IC-ket (pl. memória, stb.) védeni kell az elektrosztatikus
feszültségektől, hogy ne menjenek tönkre az alkatrészek.
Az unipoláris IC gyártásakor a tranzisztor elktródájának típusától függően két fajta technológiai
lépéssorozatot tartanak be:
 Fém Gate elektróda esetén:
i) p+ diffúzió az S és D elektród kialakítására;
ii) Ablaknyitás és Gate-oxid növesztés az S-G-D terület fölött;
iii) Kontaktusablakok nyitása a D felett;
iv) Fémezés a teljes felületen, majd a felesleg maszkolt lemaratásával a G és a
vezetékek kialakítása.
 Poliszilícium Gate elektróda esetén:
i) Ablaknyitás az aktív zóna (az S, G, D elektródák, továbbá a diffúzióból kialakított
vezetékezés területe) felett és a kinyitott ablakokon Gate elektróda alá jó minőségű
vékonyoxid réteg növesztése. Ez utóbbi réteg alatt, a félvezető anyag felületén fog
folyni az áram;
ii) Ablaknyitás a bújtatott kontaktusok számára;
iii) Poliszilícium réteg felvitele a teljes felületre, mintázat kialakítása belőle
fotolitográfiával (optikai úton megszilárduló maszk kialakítása, amely a
maratáskor nem távolodik el, így az alatta lévő réteget védi a maratástól);
iv) Újbóli ablaknyitás az aktív zóna felett és n+ diffúzió, vagy ionimplantáció;
v) Szigetelőbevonat kialakítása az egész felületen foszfor-szilikát-üveg réteg
segítségével;
vi) Ablaknyitás a szigetelőbevonaton (poliszilícium és diffúzió fölött);
vii) Fémbevonat és vezetékmintázat kialakítása fotolitográfiával.
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NOT (MOS) logikai kapu

NAND (MOS) logikai kapu

NOR (MOS) logikai kapu

A tranzisztorokból különböző logikai kapukat lehetséges megvalósítani. A megfelelő számú,
különböző logikai kapuk architektúra szerinti összekapcsolásával logikai hálózatok jönnek létre,
amelyet az adott IC-ben integráltan készítenek el az integrált áramkör gyártói.
2.2.

A bipoláris integrált áramkörök elemei és működésük

A bipoláris IC valamivel változatosabb alkatrészkészlettel rendelkezik, mint a MOS IC. A passzív
elemek értékkészlete korlátozott a diszkrét alkatrészeknél megszokotthoz képest. Csekély mértékben
a minőség is rosszabb, mint a diszkrét elemeknél. Induktivitás gyakorlatilag nem megvalósítható, ezért
azt ennél a technológiánál kerülik. Az n-p-n tranzisztor képezi a technológia legfontosabb elemét. Ez az
alábbi:
 bipoláris tranzisztor,
 ellenállás,
 kondenzátor,
 dióda.

Az p-n-p bipoláris tranzisztor felépítése

A bipoláris tranzisztor rajzjelei (n-p-n, p-n-p típusok)

A bipoláris tranzisztor egyetlen félvezető kristályban kialakított, három darab, egymástól eltérően
adalékolt tartományból áll. A rajzon látható n-p-n tranzisztor esetén két n-típusú tartomány között egy
vékony p-típusú réteg található. p-n-p tranzisztornál két p-típusú tartomány között helyezkedik el az
n-típusú tartomány. A két szélső réteg a C (Collector, kollektor), illetve E (Emitter), míg középen a B
(Base, bázis) elektróda helyezkedik el. A félvezető rétegek két, egymással szembe fordított p-n
átmenetet alkotnak, amiket emitter-, illetve kollektor diódának neveznek. A tranzisztor három
elektródája a félvezető kristálynak csak a felső vékony rétegét foglalja el. A kristály alsó része
mechanikusan tartja az elektródákat. A félvezető kristály kialakítása nem szimmetrikus, ezért a C és az
E kivezetés nem cserélhető fel egymás között.
A működő, nyitott tranzisztornál az E-dióda nyitóirányban (p-réteg pozitívabb az n-rétegnél), a Cdióda záró irányban (p-réteg negatívabb az n-rétegnél) van előfeszítve. Ez azt jelenti, hogy a p-n-p
tranzisztor E mindig pozitív, az n-p-n tranzisztor E mindig negatív feszültséget kap a C-hez képest, a B
elektróda feszültsége pedig e két feszültség között veszi fel értékét. A nyitott E-diódán germánium
tranzisztornál kb. 0,2V, szilícium tranzisztor esetén kb. 0,6V feszültség esik. A nyitott E-diódán az E és
B közé kapcsolt feszültségtől függő áram folyik, az E-ből a B-be kerülő töltések zöme azonban a
kialakuló töltésviszonyok miatt a C elektródán át távozik. A bázisáram erőssége alacsony. A C-áram és
a B-egyenáram viszonya a tranzisztor áramerősítése, aminek szokásos értéke 10...1000. Az
áramerősítési tényező, béta, a kollektor- és bázis váltakozó áram hányadosa, aminek értéke az
áramerősítéshez hasonló értékű.
A tranzisztornak két működési módja van:
 analóg erősítő, illetve
 kapcsoló.
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Analóg üzemmódban a B-áram változtatásával a C-áram annak béta-szorosával változik, ami
áramerősítésre alkalmassá teszi a tranzisztort. Kapcsoló üzemmódban a C elektróda szakadásként
viselkedik, azaz nem folyik rajta át áram, ha az E-dióda zárt állapotban van, vagyis a rákapcsolt
feszültség kisebb a szükséges nyitófeszültségnél. Ez egyben a B-áram értékét is nullázza. Ha
nyitófeszültséget kap az E-dióda, akkor megindul a B-áram, így a tranzisztor C elektródáján ennek
többszöröse, az erősítésnek megfelelő erősségű áram fog folyni. Úgy is mondhatjuk, hogy a B-E közé
kapcsolt feszültség változtatásával a tranzisztor C-árama be-, illetve kikapcsolható.
A bipoláris n-p-n IC gyártásakor a következő lépéssorozatot tartják be:
i) Eltemetett rétegek létrehozása, ami során oxidmaszkolásos eljárással a tranzisztor helyén
erős n diffúzióval az ablak alatt eltemetett réteg jön létre;
ii) Epitaxiális rétegnövesztés segítségével eltávolítják a felületről az előző lépésben használt
oxidréteget és epitaxiális eljárással a teljes felületen 4...8 µm vastagságú, gyengén n típusú,
homogén réteget növesztenek. E réteg alkotja majd az n-p-n tranzisztorok C elektródáját;
iii) Szigetelésdiffúzió segítségével a felületet egybefüggően borító epitaxiális réteget szigetekre
bontják, ami a tranzisztorok C elektródáinak elektromos elszigeteléséhez szükséges. A
felületet n típusú zsebekre szabdalják fel, amelyeket alulról is, oldalról is p típusú terület
határol;
iv) Bázisdiffúzió során közepes koncentrációjú p típusú adalékolással hozzák létre az n-p-n
tranzisztorok B elektródáját. A B és C közötti metallurgiai átmenet kb. 3 µm mélységben
jön létre;
v) Emitterdiffúzió segítségével sekély n réteget készítenek, ami az erősen adalékolt n réteghez
könnyebb ohmos kontaktus miatt szükséges;
vi) Ablaknyitás a felületet fedő oxidrétegre azért szükséges, hogy az alkatrész kivezetését az IC
külső lábaihoz illeszteni lehessen;
vii) Fémezés és az összeköttetés-mintázat kialakítása lépés zárja a technológiai folyamatot.
A bipoláris technológiában is megfigyelhető az a törekvés, hogy az tranzisztor eszközök struktúra
kritikus részeinél a MOS-tranzisztorokhoz hasonlóan önillesztő eljárásokat alakítsanak ki. Ennek igen
pozitív hatása van mind a méretcsökkenés, mind a sebességnövelés szempontjából.
A bipoláris technológiák két fő változata a TTL (Transistor-Transistor Logic), a DTL (DiodeTransistor Logic), az RTL (Resistor-Transistor Logic), illetve az ECL (Emitter-Coupled Logic). Minden
egyes technológia változat implementálta az alap logikai áramkörök (logikai kapuk, flip-flop-ok)
mindegyikét.

NAND (TTL)
logikai kapu

NAND (DTL)
logikai kapu

NOR (RTL)
logikai kapu

NOR (ECL)
logikai kapu

A Si alapú integrált áramkörök két alapvető kiviteli formája közül a MOS-szerkezeteken alapuló ICkel lehet elérni nagyobb elemsűrűséget, és így nagyobb integráltsági fokot is. Az elemsűrűség növelése
mellett a működési sebesség fokozása a tervezés másik általános célkitűzése. A szilíciumtól eltérő
alapanyag felhasználásával nagyobb működési sebességű alkatrészek építhetők. Ilyen a GaAs,
amelynél az elektronok mozgékonysága és telítési sebessége nagyobb, mint a Si esetén.
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A vegyület-félvezetőknek nincs a SiO2-höz hasonló, jó minőségű oxidjuk, ugyanakkor a
vegyületfélvezető-idegen szigetelőréteg szerkezet hibahely-mentes határfelületű kialakítása komoly
nehézségekbe ütközik. Így a vegyület-félvezetőkön a MOSFET-szerkezetet (MOS Field-Effect
Transistor) nem, de MESFET-szerkezetet (Metal-Semiconductor Field-Effect Transistor, MetalSchottky Field-Effect Transistor) meg lehet megvalósítani. Annak ellenére, hogy a vegyület-félvezető
alapú IC technológiában az alapanyag a Si-hoz képest gyorsabb működésű, az alkalmazott minimális
méretek a Si áramkörökhöz hasonlóan ma már szubmikrométeres tartományban vannak. A logikai
kapuk méretének e tartománya egyrészt növeli az aktív eszköz működési sebességét, másrészt
lehetőséget ad a fokozott integrációra, harmadrészt viszont jelentősen csökkenti az aktív eszköz
zajszintjét is.
Habár a vegyület-félvezető alapanyagok felhasználásával lényegében csak MESFET- és bipoláris
típusú eszközök valósíthatóak meg, a kialakításukhoz felhasznált technikák általában az IC gyártás
csúcstechnikájához tartoznak.
2.3.

Nanotechnológia alapok: jelen, jövő

A kis objektumok előállítása és vizsgálata több tudományág érdeklődésének középpontjában áll. A
mikroelektronika úgy állít elő kisméretű chipeket, hogy nagy egykristályból először szeletet (wafer),
majd ezt technológiai műveletek elvégzése után általában téglalap formátumú chipekre darabolják,
követve a "nagyból kicsit" elvet. Ez utóbbi darab tartalmaz olyan elemi tranzisztorokat - chipenként
néhány százmilliót - amelyek nanométer méretű tartományokat használnak fel a működéshez. A
nanotechnológia igen sokrétű, átfogó tudományág. Csatlakozik és szerves-, illetve szervetlen
kémiához, a fizikához és a biológiához is. Alkalmazása nem kötődik halmazállapothoz, kémiai jelleghez.
A nanotechnológia nem csak azt jelenti, hogy a korábban megszokottnál kisebb dolgokat állítunk
elő. Ha csak a nagyságrendi méretkülönbségeket vesszük, akkor is forradalmian új előtt állunk, mint
például a számítógépek, elektronikus eszközök miniatürizálása, a nanohordozók segítségével célba
juttatott gyógyszerek az emberi test beteg részeibe, stb. Még lényegesebb azonban az, hogy ez a
méretcsökkenés új fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok megjelenését eredményezi. Ezen előnyös
tulajdonságok együtt is megjelenhetnek, mivel a nanotechnológiában - szemben a mikroelektronikával
- mind szervetlen, mind szerves anyagokat, illetve ezek kombinációját használjuk. A nanotechnológia
ma már elismert szereplője a technológia-politikának. Többen egy sor, az emberiség előtt álló feladat
egyetlen lehetséges megoldásának tartják.

A mikroelektronika és a nanotechnológia viszonya

A továbbiakban összehasonlítjuk a MEMS, ME, NT és MOES rendszereket:
 A mikroelektronikában létezik domináns technológia, a másik háromban nincs;
 A félvezető technológia zömében a villamosmérnöki tudományokat képviseli, a másik kettő
szélesebb szakmai összefogásra épül;
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A felvezető eszközök zömében elektromos jel segítségével kommunikálnak a külvilággal, a
másik kettő szélesebb eszköztárat használ;
A félvezető eszközök lényegében egy-, illetve kétdimenziósak, a mikro- és nanorendszerek
háromdimenziósak;
A félvezető és a MEMS litográfia-orientált, a nanotechnológia nem;
A felvezető technológia csak nagy infrastruktúrával működtethető, a nanotechnológia nem.
A mikroelektronika elemi cellája a tranzisztor, a másik kettőnél nincs ilyen;
A ME és a MEMS nagyból készít kicsit, a NT pedig kicsiből nagyot.

A nanotechnológia jellemző alkalmazásai az alábbiak:
 Nanocsövek
Az alapvető változat egy egyszerű cső, amelynek mérettartománya a nanométer (10^-9 m)
nagyságrendbe tartozik. A cső hossza több ezer nanométer is lehet. A szén alapú nanocsövek
rendszer stabilitását a szénatomok kötési módja adja, ugyanis az atomok hatos gyűrűbe
kapcsolódnak. E hatos gyűrűs elrendezés a grafit révén ismerős, a nanocső legelemibb
formájában alapvetően a grafit egyetlen rétegének csővé alakítását jelenti. A fizikai jelenségek
közül a a kvantumfizikai jelenségek dominálnak, ez szerencsésen párosodik a grafit, mint
félfém anyag jól ismert tulajdonságaival. A grafit esetén a jelenségek tulajdonképpen egy
egydimenziós kvantumrendszerben zajlanak, ahol a méretek a nanométeres tartományba
esnek. A nanoncsövek jellegzetes tulajdonságai tehát technológiával befolyásolhatók, azaz
vezető és félvezető tulajdonságú nanocsövek állíthatók elő. E vezetőben a grafit
kristálysíkjában az elektronok egy meghatározott állapota adja csaknem a teljes
vezetőképességet, a többi elektron nem képes elmozdulni. A szén-nanocsöveknek két fajtája
létezik: az egyfalú és a többfalú nanocsövek. Az egyfalú szén-nanocső egy darab egyetlen
atomnyi réteg-vastagságú grafit feltekerésével keletkezik, míg a többfalú grafitcsövek
koncentrikusan egymásban elhelyezkedő egyfalú csövekből épülnek fel. A hengerek egymástól
0,34 nm távolságban helyezkednek le. Az egymásba épülő csövek száma elérheti akár a 100-as
számot is. A szén nanocsövek valódi csövek, amikbe különféle anyagok, és azok különféle
halmazállapota tölthetők be, illetve áramoltatható át. Nanocsövek előállíthatók - többek között
- szilíciumból, vegyület-félvezetőkből és más anyagokból is.
 Multirétegek, mint speciális nanostruktúrák
Néhány atomi sor vastagságú, különböző anyagokból készített rétegek egymást váltakozva
követik egymást a multiréteg manóstruktúráknál. Jó modellanyag pl. az amorf
szilícium/germánium multiréteg. Multirétegekben a réteges szerkezet miatt megjelenő
mesterséges periodicitás módosítja a rétegrendszer sávszerkezetét és optikai tulajdonságait.
Változtatva az egyes rétegek tulajdonságát és vastagságát egy sor széleskörűen használt
félvezető eszköz modellstruktúrája állítható elő. Így készíthetők fotodetektorok,
alagúttranzisztorok, többszörös kvantumpotenciál-gödör-lézerek is. Az egyes rétegek
természetesen egymással is kölcsönhatásba is léphetnek, így ezekben a rendszerekben jól
tanulmányozható a hőkezelés hatására létrejövő anyagátrendeződés. A diffúzió vezethet
kölcsönös keveredéshez is, ahol Si-Ge szilárd oldat alakulhat ki, amely optikailag átlátszóbb, így
a hőkezelt mintákon a tiltott sáv szélessége megnövekszik. Ilyen multirétegek eredményesen
alkalmazhatók a magnetooptikai adatrögzítésben pl. Co/Ni és Co/Pt multirétegek segítségével.
További alkalmazási teület az adatkiolvasás, mivel a ferromágneses/nem-mágneses anyagból
készült rétegrendszernek mágneses térben, illetve tér nélkül jelentősen különbözik az
ellenállása.
 Nanoelektronika:
A mikroelektronikai alkalmazásban igen fontos szerephez jutnak a mikroelektronika és
nanonelektronika területén lévő mikro-elektromechanikai, valamint a mikro-optoelektronikai
rendszerek. Ezek az eszközök ma elsősorban szilíciumból kerülnek kialakításra, felhasználva
és továbbfejlesztve a hagyományos szilíciumtechnológia módszereit. A technológiai lépések
közül kiemelkedő fontosságot kap a marás, amely alatt elsősorban fizikai (plazma)
alkalmazások jönnek szóba. A fejlődésben ugyancsak jelentős szerep jut a vegyület-félvezető
anyagok (AlGaAs/InGaAs, InAlAs/InGaA, SiC, AlGaN/GaN) alkalmazásának is. Továbbá
feltűnnek ritkaföldfémek (SiN, SiON, ZrAlO, ZrON, HfSiON, HFO, HfAlO, Zr-szilikátok, ZrO2,
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HfO2, PrO3) is. Ezek előnye, hogy összetételük változtatásával jól követhető módon változnak
elektromos, optikai, és mechanikai paramétereik is. A chipek háromdimenziós kialakítása pl.
két chip egymás felé fordításával és összeerősítésével valósul meg. A konstrukció nehézsége,
hogy ilyen módon lényegében egy bimetál képződik, és nehézkessé válik a felső chipből
keletkező hő elvezetése. A konstrukció során jelenleg a hővezetés mellett a chip felületén
terjedő órajelek sebessége jelent gátló tényezőt. A chip méretének növelésével az órajeleket a
chip egyre távolabbi pontjára kell elvezetni. Ezt a nehézséget - többek között - off-chip antenna
segítségével oldják meg, ami a chip felett elhelyezett antenna segítségével sugárzással juttatja
el az órajelet a megfelelő helyekre. Ezzel a megoldással 24 GHz-es órajel frekvenciát is le
tudtak érni. Ez a jelenlegi órajel frekvenciához képest egy nagyságrendi növekedést jelent. A
nanonelektronika alkalmazási területei közül a következőket említhetjük: tranzisztor nélküli
SRAM memória, rezonáns tunel eszköz Si-ból, nagy barrier-es Si alapú heteroátmenetek,
spintronika (GMR - gigantikus mágneses ellenállás effektus a háttértárolók mágneses fejénél),
kvantum-számítástechnika (qubit, kvantumbit), molekuláris és nanocsöves memóriák, optikai
kapcsolóelemek, kijelzők (lapos képcső).
A nanotechnológia egy megengedő jellegű technológia, amely lehetővé teszi új dolgok
megalkotását, szinte minden korábban elfogadott és használt technológiai diszciplína területén.
Hasonlóan más megengedő jellegű technológiákhoz, mint amilyen az Internet, a belső égésű motorok,
vagy az elektromosság, jelentős hatást fognak gyakorolni a társadalomra és gyakran annak
ellenállásába fognak ütközni. A nanotechnológiánál a kvantumfizikai jelenségek dominanciája miatt az
anyagok hagyományos tulajdonságai mellett új tulajdonságok jelennek meg, és a felület kezd
meghatározó lenni a tömbi anyag tulajdonságaival szemben, megjelenik az önszerveződés (a
természet egyik kedvelt módszere dolgok létrehozására: egy felülről történő építkezési technológiával
megmunkált hordozó, önszerveződő, alulról építkező struktúrát hoz létre). A nanotechnológia
fejlődésében az élet és orvostudományok, az anyagtudomány valamint az elektronika látszódik
leginkább meghatározónak.

2.4.

Fejezet kérdések

Fejezet hivatkozások
1) Saját jegyzet
2) Computer_Organization_5th_Edition, további jó források fejezetenként
3) BME VIK: Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Műegyetem kiadó, 1996.
4) Mikroelektronika és technológia (Dr. Mojzes Imre)
5) Digitális elektronika: IC_technológiák.pdf
6) Német link: http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_5/backbone/r5_1_1.html
7) Computer Organization and Design Fundamentals-viny
8) Computer_Organization__Design__and_Architecture__Fourth_Edition, további jó források
fejezetenként
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3. Digitális technika alapok
A digitális technika mindenkori fejlettségi fokán logikai tervezésnek nevezhetjük azt a
tevékenységet, amelynek során egy adott működési leírásból kiindulva meghatározzuk, hogy a készen
kapható digitális építőelemeket miként kapcsolja össze a gyártó egy előírt működésű logikai rendszer
létrehozása céljából. Mivel a számítógép egy logikai rendszer, ezért a felépítésének, illetve
működésének megértéséhez az összetevő elemek szerkezetét, feladatvégző tevékenységét
legegyszerűbben úgy érthetjük meg, ha az alapoktól építkezve megvizsgáljuk a logikai áramköröket. Az
a technológiai terület, amely a két állapotó logikai áramköröket tanulmányozza, digitális technikának
nevezzük. Ebben a fejezetben a logikai áramkörök gyártási technológiájától függetlenül olyan
módszerekkel ismerkedünk meg, amelyek a digitális rendszerek - így a számítógép - alap működési
mechanizmusait mutatják be.
A diszkrét építőelemek korában alakultak ki azok a megoldások, amelyek alapgondolata
alkalmazható volt a kis integráltsági fokú (SSI-Small Scale Integration) IC áramkörök megjelenése után
is. Az IC technika gyors fejlődése egyre nagyobb integráltsági fokú elemeket (LSI - Large Scale
Integration, VLSI - Very Large Scale Integration) hozott létre, amelyek alkalmazása a számítógép
logikai tervezési módszerekkel szemben is új és egyre változó követelményeket támaszt. Mindezek
mellett a számítógép összetevőinek alap működés mechanizmusa tervezési szempontból megőrizte
alapgondolatát. A fejezet során a probléma megfogalmazása után a logiai algebra alap
összefüggéseinek megismerésével, majd a kombinációs, illetve a sorrendi logikai hálózatok
felépítésével és működésével foglalkozunk. A fejezet megértése lényegesen egyszerűbbé teszi a
további fejezetekben sorra kerülő mechanizmusok elsajátítását.
3.1.

Logikai feladat, logikai hálózat, logikai függvény

A könnyebb érthetőség céljából egy példa során vezetjük be a logikai feladat fogalmát. Egy
klasszikus feszültség erősítő feladata, hogy a bemeneti feszültség minden egyes értékéhez
hozzárendeli a kimeneti feszültség egy-egy értékét. A bemeneti feszültségnek egy tartományon belül
végtelen sok értéke lehet, és ezektől függően a kimeneti feszültség is végtelen sok értéket vehet fel egy
másik, ugyancsak adott tartományon belül. észrevehetjük, hogy a bemeneti és a kimeneti jelek közötti
kapcsolatot a bemeneti jel egy meghatározott értelmezési tartományán belül folytonos függvény írja
le. E függvény megadásának sokféle módja lehet (analitikus, grafikus, stb.)
Az olyan jeleket, amelyek egy tartományon belül tetszőleges értékeket vehetnek fel, s a különböző
értékekhez különböző információkat rendelünk, analóg jeleknek nevezzük. Ebben a példában az
erősítő feladatát azzal fogalmaztuk meg, hogy előírtuk az analóg bemeneti és kimeneti jelek között
megkívánt folytonos függvény kapcsolatot.

Analóg rendszer
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Ha azonban a bemeneti és a kimeneti jelek csak véges számú (diszkrét) értéket vehetnek fel, akkor
az elvégzendő feladat azzal definiálható, hogy felsoroljuk a bemeneti jelek összes lehetséges értékét és
megadjuk, hogy ezek mindegyikéhez a kimeneti jelek mely diszkrét értékei tartoznak. Ebben a
megfogalmazásban az egyes bemeneti jelértékek a hozzájuk rendelt kimeneti jelérték keletkezésének
feltételeit jelentik. Az egyes kimeneti jelértékek tehát úgy tekinthetők, mint az őket létrehozó bemeneti
jelértékek fennállásának következményei. Így a megfogalmazás során az egyes feltételeket (bemeneti
diszkrét jelérték) soroljuk fel.
Nézzük az alábbi másik példát. A felvonó csak akkor indul el, ha ajtaja csukva van és a fülkében
levő emeletjelző gombok valamelyike be van nyomva. E feladat a négyféle feltétel mindegyikéhez a
lehetséges kétféle következmény egyikét rendeli hozzá.
Táblázat: Lift vezérlése

Ajtó
nyitva
nyitva
csukva
csukva

Feltétel
Emeletkiválasztó gomb
egyik sincs megnyomva
valamelyik megnyomva
egyik sincs megnyomva
valamelyik megnyomva

Következmény
A felvonó
nem indul el
nem indul el
nem indul el
elindul

Ha a feltétel-következmény hozzárendelést ember végzi, akkor tevékenysége az alábbi részekre
bontható:
1. A mindenkori teljesülő feltételek tudomásulvétele.
2. A feladat ismeretében és annak előírásai szerint az éppen teljesülő feltételekhez a megfelelő
következmény kiválasztása azok közül a lehetséges következmények közül, amelyeket a
feladat megfogalmazása tartalmaz.
3. A kiválasztott következmény előidézése.
A tevékenység 2. fázisát logikai döntésnek is nevezik. Ez a döntés jelenti a logikai feladat
megoldását. Általánosan fogalmazva tehát logikai feladatnak azt a feladatot nevezzük, amelynek
megoldása során véges számú feltétel közül egyesek teljesüléséhez egyértelműen hozzá kell rendelni
valamilyen előírás szerint egy-egy következményt, szintén véges számú lehetséges következmény
közül válogatva.
Az olyan berendezést, amely egy logikai feladat megoldása során olyan lejértékeket állít elő,
amelyeket a feladat megfogalmazása az éppen teljesülő feltételekhez előír, logikai hálózatnak
nevezzük. A logikai hálózat bemenetén, illetve kimenetén csak véges számú, egymástól különböző
jelérték jelenhet meg. Ezt általánosan úgy is fogalmazhatjuk, hogy a logikai hálózat véges számú
bemeneti és kimeneti pontjainak mindegyikén véges számú, egymástól különböző értékű jel lehet. A
ma alkalmazott technológiákkal akkor valósítható meg legegyszerűbben és legmegbízhatóbban, ha a
bemeneti és kimeneti pontok mindegyikén csak két, egymástól különböző jelértéket engedünk meg. A
továbbiakban csak az ilyen kétértékű (digitális) jelekkel működő logikai hálózatokkal foglalkozunk.
Ebben az esetben a bemeneti, illetve kimeneti értékeket azok a jelérték együttesek alkotják, amelyek
egy adott helyzetben a bemeneti, illetve kimeneti pontokon fennállnak. A jelérték együttes
jellemzésére a kettes számrendszert használják, mivel minden bemeneti és kimeneti ponton csak két
különböző jelérték léphet fel. E két lehetséges érték megkülönböztetésére a 0 és 1 szimbólumokat
használják, így egy jelérték együttes formálisan egy bináris számként adható meg.
Ha a bemeneti pontok száma n, akkor az egyes bemeneti pontok rendre egy n helyiértékű bináris
szám helyiértékeinek felelnek meg, és így összesen 2^n számú, egymástól különböző bementi jelérték
együttes képzelhető el, amelyek mindegyike a hálózat egy-egy bemeneti értékét alkotja. A 2^n számú
bemeneti érték mindegyike kombinatorikailag ismétléses variáció útján származtatható, így a
bemeneti értéket bemeneti variációnak nevezhetnénk. A gyakorlatban azonban a bemeneti
kombináció elnevezés terjedt el (annak ellenére, hogy az elnevezés kombinatorikai szempontból
helytelen). Az elmondottak a kimeneti pontokra is érvényesek.
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Ezek alapján a logikai hálózat működése úgy fogalmazható meg, hogy minden egyes bementi
kombinációhoz előírt módon létrehoz egy kimeneti kombinációt. Minden egyes bemeneti kombináció
egy-egy feltétel teljesülését jelenti, a kimeneti kombinációk mindegyike pedig egy-egy következményt
képvisel. A gyakorlatban léteznek olyan feladatok is, amelyek nem minden bemeneti kombinációhoz
írják elő a kimeneti kombináció értékét. Ilyenkor léteznek olyan bemeneti kombinációk, amelyek
fellépése esetén a logikai hálózat tetszőleges kimeneti kombinációt hozhat létre, mégis megoldja az
előírt logikai feladatot. Ez az eset olyankor fordul elő, amikor a bizonyos bemeneti kombinációkra az
előállított kimeneti kombináció közömbös a logikai feladat szempontjából. Ezt nevezik közömbös
(don't care) kombinációnak és a gyakorlatban az adott feladat jellegéből adódóan feltételként sohasem
követezhetnek be. A közömbös kombinációkat tartalmazó logikai feladatot nem teljesen határozott
logikai feladatnak nevezzük.
A logikai feladatok megoldása szempontjából nem minden esetben elégséges a fennálló pillanatnyi
bemeneti kombináció ismerete. Léteznek olyan logikai feladatok is, amelyeknél a bemenetekre került
régebbi kombinációk, és azok sorrendje is szükséges ahhoz, hogy a következmény meghatározható
legyen. Emiatt a logikai hálózatokat két csoportba soroljuk:


Kombinációs logikai hálózatok: olyan logikai hálózatok, amelyek kimeneti kombinációi csak a
pillanatnyi bemeneti kombinációtól függnek.

Kombinációs logikai hálózat

A kombinációs logikai hálózat nem képes arra, hogy ugyanahhoz a bemeneti kombinációhoz
(feltételhez) más-más kimeneti kombinációt (következményt) szolgáltasson, hiszen minden bemeneti
kombináció egyértelműen és kizárólagosan határozza meg a kimeneti kombinációt. A kombinációs
logikai hálózat esetén a kimeneti kombinációból általában nem tudjuk meghatározni a következményt
előidéző bementi kombinációt, mivel nem követelmény, hogy különböző bemeneti kombinációk
minden esetben más-más kimeneti kombinációt hozzanak létre.
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Sorrendi (szekvenciális) logikai hálózatok: olyan logikai hálózatok, amelyek kimeneti
kombinációi a jelenlegi bemeneti és korábban a bemenetre került kombinációktól és azok
sorrendjétől függnek.

Sorendi (szekvenciális) logikai hálózat

A sorrendi logikai hálózat esetén másodlagos (szekunder) feltételek képezik a függő bementeket. A
felvonó példánál az emeleteken elhelyezett érzékelők szolgáltatják a másodlagos feltételeket. Ha a
felvonó adott szinten tartózkodik, akkor a neki megfelelő érintkező zár, míg a többi szint esetén ezen
érintkezők nyitott állapotban vannak. Ilyenkor tehát a logikai hálózat az előírt következményt, vagyis
kimeneti kombinációt nem képes kizárólag a feladatban szereplő feltételeknek megfelelő, éppen
jelenlevő bemeneti kombináció alapján előállítani. Ehhez szüksége van a szekunder feltételeknek
megfelelő szekunder kombinációra is. A példából is látszik, hogy a logikai hálózat működése során
képes megváltoztatni a szekunder feltételeket, vagyis a másodlagos, függő kombinációkat. Ha ugyanis
a megindított felvonó egy másik emeletre ér, azonnal új szekunder feltétel teljesül. Ezt úgy is
fogalmazhatjuk, hogy ez a fajta logikai hálózat a működése során a szekunder kombinációt úgy
változtatja, hogy a bemeneti kombinációs és a szekunder kombináció együttes pillanatnyi értéke
alapján mindig elő tudja állítani a feladatban előírt kimeneti kombinációt. Az ilyen logikai hálózat
mindig zárt hatásláncot, jelterjedési visszacsatolást tartalmaz. Ezáltal a sorrendi logikai hálózatnak
emlékezete, memóriája van.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy adott esetben a megoldandó logikai feladattól függően kell
kombinációs vagy sorrendi logikai hálózatot alkalmazni. Bonyolult logikai feladatok esetén nem
célszerű egyetlen, ugyancsak logikai hálózatot alkalmazni. Ilyenkor a bonyolult logikai feladatot több,
önmagukban viszonylag egyszerű logikai hálózat létrehozásával, azok összehangolt működtetése
révén oldják meg. A logikai hálózatoknak az így kialakuló rendszere alapján beszélhetünk logikai
rendszerről. A logikai hálózatot elemi logikai hálózatokból, ún. építőelemekből állítják össze. Egy
logikai rendszer logikai részhálózatai maguk is logikai rendszereknek tekinthetők, amelyek logikai
hálózatai az építőelemek. A megkülönböztetésnek azért van jelentősége, mert általában eltérő
módszereket alkalmaznak a logikai hálózatoknak az építőelemekből történő felépítésekor és a logikai
rendszereknek a logikai hálózatokból történő létrehozásakor.
A logikai rendszer által megoldandó feladat legtöbbször egyszerűen bontható fel részfeladatokra.
először ezeket a részfeladatokat oldják meg külön-külön egy-egy részegységgel. Ezeket a
részegségeket funkcionális egységeknek nevezik és nyilvánvalóan önmagukban egyszerűbb logikai
rendszereknek tekinthetők, mint amilyen logikai rendszerekhez jutnánk a részfeladatokra való bontás
nélkül. A funkcionális egységeket külön-külön valósítják meg, azonban együttműködésük megfelelő
vezérléséhez léteznie kell egy erre a célra létrehozott pótlólagos funkcionális egység, az ún.
vezérlőegység. A logikai rendszer által megoldandó logikai feladat bonyolultságától és a rendelkezésre
álló építőelem-készlet fejlettségétől függően a logikai rendszer szintű felépítést több, ún. egymásba
ágyazott vezérlési szinten is alkalmazhatják.
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Logikai rendszer felépítése

Az építőelem-készlet fejlődésében akkor következnek be minőségi változások, azaz
generációváltás, amikor az addig látszólagos építőelemként felépített logikai hálózatok valóságos
építőelemként beszerezhetőkké válnak, vagy az addig több építőelemből álló funkcionális egységek
egyetlen építőelemmel megvalósíthatók lesznek, vagy az addig több funkcionális egységből felépülő
logikai rendszerek helyettesíthetőkké válnak egyetlen építőelemmel. Egy adott logikai rendszer esetén
az építőelem-készlet, a logikai hálózatok és a funkcionális egységek megadása, valamint működésük
definiálása meghatározza a rendszertechnikai felépítést. A rendszertechnikai felépítést alapvetően az
alkalmazott építőelem-készlet befolyásolja.
A logikai rendszer un. logikai kapcsolási terve adja meg a rendszerben felhasznált építőelemek
közötti összeköttetéseket. A logikai kapcsolási terv tulajdonképpen adott rendszer esetén a logikai
tervezés végeredménye, amely a logikai rendszer megvalósításának, megépítésének, gyártási
dokumentációjának kiindulási alapja, ami a digitális berendezés vizsgálatát (teszteléséhez) és a
hibakeresési algoritmusok kidolgozását teszi lehetővé.
3.2.

Boole algebra

Előzőekben a logikai hálózatok bementi és kimeneti pontjain lehetséges két különböző jelértéket
1-gyel és 0-val jelöltük. A gyakorlati megvalósításokban ezeknek a jelértékeknek a legkülönbözőbb
fizikai paraméterek felelnek meg (pl. feszültségérték, áramerősség érték, stb.). Fontos, hogy két jól
megkülönböztethető fizikai paraméterérték vagy –tartomány felel meg a jelértékeknek. Könnyen
belátható, hogy ezektől eltérő bármilyen paraméterértékeknek semmiféle jelentése sincs a logikai
feladat szempontjából. Emiatt értelmetlenség ezekkel a fizikai paraméterekkel pl. bármiféle
aritmetikai műveletet (pl. összeadás, kivonás, stb.) végezni, hiszen olyan paraméterértéket kaphatunk
eredményül, amelynek a logikai feladat szempontjából nincs jelentésük. A két lehetséges jelértéket
ezért elvonatkoztatva a fizikai paraméterektől logikai értéknek nevezzük.
A fizikai paraméter – logikai érték összerendelés gyártási technológiától függ. Így pl. 0…0,8 V
közötti feszültségértékek a logikai 0-nak, míg a 2…5 V közötti feszültségértékek a logikai 1-nek
felelnek meg. Más, az adott tűrési tartományon kívül eső feszültségnek logikai értéke nincs, az a logikai
hálózatban üzemszerű, állandósult állapotban nem léphet fel. A 0,8 … 2 V közötti feszültségtartományt
tiltott zónának nevezzük. A fizikai paraméter ezen tartományában logikai szempontból ismeretlen
események zajlanak le. A logikai műveletekben a logikai érték hasonló az aritmetikai műveletek
számértékeihez. Míg azonban az utóbbiakban a számértékek végtelen sokasága létezik (pozitív,
negatív, egész, tört, irracionális, stb.), addig a logikai műveletekben csak véges számú, a kétértékű
logikai műveletben csupán kettő, melyeket a 0 és 1 szimbólumokkal jelölik. Hangsúlyozni kell, hogy
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ezeknek semmi közük az aritmetikai műveletek 0 és 1 számértékeihez, ezért alkalmazzuk a logikai
értékek elnevezést.

Fizikai paraméterek és logikai értékek

A logikai értékek között definiálhatók az ún. logikai műveletek. Mivel összesen csak két különböző
logikai értéket értelmezünk a logikai hálózatokban, az egyes logikai műveleteket egyszerűen
definiálhatjuk, ha az adott műveletek eredményét adjuk meg az összes lehetséges logikai értékre
vonatkozóan. A továbbiakban ilyen módon adjuk meg a logikai műveletek definícióját.
Logikai szorzás (konjunkció), ÉS (AND) kapcsolat, jele: • (vagy az “üres” karakter)
0 0  0
0 1  0
10  0
1 1  1

A művelet eredménye csak akkor logikai 1 érték, ha mindkét tényező értéke egyaránt logikai 1. A
művelet eredménye logikai 0, ha legalább egyik tényező értéke logikai 0. A művelet a definíciós
összefüggésből létszik, hogy kommutatív, vagyis az operandusok sorrendje felcserélhető.
Megfigyelhető, hogy a definíciós egyenletek formailag teljesen megegyeznek az aritmetikai szorzás
szabályaival, jóllehet az 1 és 0 értékeknek csak logikai jelentésük van.
Logikai összeadás (diszjunkció), VAGY (OR) kapcsolat, jele: +
000
0 11
1 0 1
11 1

A művelet eredménye csak akkor logikai 0 érték, ha mindkét tényező értéke egyaránt logikai 0. A
művelet eredménye logikai 1, ha legalább egyik tényező értéke logikai 1. Ez a művelet is kommutatív,
vagyis az operandusok sorrendje felcserélhető. Az utolsó definíciós összefüggés kivételével formailag
az aritmetikai összeadás szabályai is alkalmazhatók a logikai értékekre.
Mindkét definiált logikai művelet értelemszerűen kiterjeszthető kettőnél több tényezőre, illetve
tagra is. Ilyenkor a műveletek elvégzési sorrendjét megfelelő zárójelek alkalmazásával jelölnünk kell,
akárcsak az aritmetikai műveletek esetén.
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Tagadás (NOT) (invertálás, negálás, komplementálás, ellentettképzés), jele:
karakter)

(azaz “felülvonás”

0 1
1 0

Mivel csak két logikai értéket értelmezünk, ezért:
00

11

A művelet tehát a logikai értékekhez az ellentettjüket rendeli hozzá. A műveletet páros számszor
alkalmazva, eredményül a kiindulási logikai érték adódik, míg páratlan számszor alkalmazva,
eredményül az ellentett érték adódik.
Miként az aritmetikai kifejezésekben a betűjelek aritmetikai változókat jelentenek, melyek
általában tetszés szerinti számértékeket vehetnek fel, a logikai kifejezésekben használt betűjelek
logikai változók, melyek logikai értékek helyett állnak. Kétértékű logikai műveletek esetén egy logikai
változó vagy 0, vagy 1 értéket vehet fel. Így a logikai hálózatok kimeneti és bemeneti pontjainak
mindegyike egy-egy logikai változóval jelölhető. A logikai változókon és a konstansoknak tekinthető
logikai értékeken értelmezve az előzőekben definiált logikai műveleteket, az alábbi azonosságokhoz
jutunk:
A 0  0

A0 A

A 1  A

A 1 1

AA  0

A A 1

A A
A B  B  A
AB  BA

AB  A B
A  B  AB

A felsorolt azonosságok érvényességéről könnyen meggyőződhetünk, ha a logikai változók helyére
az összes lehetséges módon behelyettesítjük a logikai értékeket. Pl. az A  1  1 igazság azt bizonyítja,
hogy ha A értéke akár 0, akár 1, a logikai összeg 1:
0  1  1 , illetve

11  1.

A két utolsó azonosságot De Morgan-azonosságnak nevezik. Ezek általánosan is
megfogalmazhatók, mivel tetszőleges számú tagra is érvényesek. Eszerint egy logikai összeg negáltja
azonos a tagok negáltjának szorzatával, míg egy logikai szorzat negáltja pedig azonos a tényezők
negáltjának logikai összegével. Ez a kapcsolat a logika műveletek közötti ún. dualitást tükrözi.
A logikai műveletek a korábban említett kommutatív tulajdonságon kívül asszociatív és
disztributív tulajdonságúak is:
A  (B  C )  ( A  B)  C  A  B  C
A  (B  C )  ( A  B)  C  A  B  C
A  (B  C )  ( A  B)  ( A  C )  A  B  C
A  (B  C )  ( A  B)  ( A  C )  A  B  A  C
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A zárójelek a műveletek elvégzésének sorrendjére utalnak. Az utolsó előtti azonosság kivételével
formálisan az aritmetikai műveletek szabályai szerint is a felírt azonosságokhoz jutunk.
A logikai értékek - mint konstansok -, a definiált logikai alapműveletek, és a logikai változók
összességét matematikai értelemben logikai algebrának vagy Boole algebrának nevezik. Így a felírt
azonosságok logikai algebrai kifejezések. A továbbiakban a logikai szorzás jelét nem írjuk ki, így a
műveleti jel nélkül egymás után következő változókat mindig logikai ÉS kapcsolatban levőknek kell
tekinteni. Az egyszerűbb fogalmazás érdekében azokat a változókat, amelyeken nincs kijelölve a
tagadás (negálás) művelete, ponált változóknak nevezik. Tehát A ponált, A pedig negált változó.
Vizsgáljuk meg, hogy n számú bemeneti pont és m számú kimeneti pont esetén összesen hány
darab egymástól különböző logikai feladat megoldására lehet képes egy kombinációs hálózat. Ha Nbvel, illetve Nk-val jelöljük a lehetséges bemeneti, illetve kimeneti kombinációs számát, akkor az előzőek
alapján:
Nb  2 ;
n

Nk  2 .
m

Az összes lehetséges, teljesen határozott logikai feladat számának meghatározása céljából ki kell
számolnunk, hogy az összes lehetséges kimeneti kombináció közül mennyi, egymástól eltérő módon
lehet minden egyes bemeneti kombinációhoz egyet-egyet hozzárendelni. Más szóval azt kell
meghatároznunk, hogy Nk számú elemből hányféleképpen tudunk Nb számú elemet kiválasztani
ismétlődéseket is megengedve és a különböző sorrendű kiválasztásokat megkülönböztetve. Ez
kombinatorikailag ismétléses variációt jelent, így a hálózattal megoldható összes lehetséges egymástól
különböző, teljesen határozott logikai feladatok száma:
N

 Nk

Nb

f

 (2 )
m

2

n

2

m2

n

.

Ezek után könnyen meghatározhatjuk a hálózattal megoldható, nem teljesen határozott logikai
feladatok számát is. Jelöljük e célból d-vel a közömbös bemeneti kombinációk számát 0 ≤ d ≤ 2n = Nb.
Egy teljesen határozott logikai feladatból ekkor annyi nem teljesen határozott feladatot tudunk
képezni, ahányféleképpen az Nb bemeneti kombinációból d számút közömbössé tudunk tenni. Ez
kombinatorikailag ismétlés nélküli kombináció, így az összes nem teljesen határozott logikai feladat
száma M-szerese a teljesen határozott logikai feladatok számának, ahol M az alábbi:
 2n 
M  
 d 
 

3.3.

Logikai függvények tulajdonságai

A kombinációs logikai hálózat minden egyes kimeneti pontja a függő, kimeneti változó, a független
változók pedig a bemeneti változók. Ha ismerjük a kombinációs logikai hálózat minden egyes kimeneti
változójára vonatkozólag a függvénykapcsolatot, akkor ismerjük azt a logikai feladatot, amelyet a
hálózat megold. Az egyes függvénykapcsolatok ismeretében minden egyes bemeneti kombinációhoz
meghatározható az összes kimeneti változó értéke, vagyis a kimeneti kombináció. Ezeket a
függvénykapcsolatokat logikai függvényeknek nevezik. A logikai függvények jellemzője, hogy mind a
függő változójuk, mind a független változóik logikai változók. Ha egy kombinációs logikai hálózat n
számú bemeneti ponttal és m számú kimeneti ponttal rendelkezik, akkor az általa megoldott logikai
feladat m számú n változós logikai függvénykapcsolattal adható meg. Mivel a logikai függvények
segítségével egyértelműen leírható a kombinációs hálózatok működése, ezért a továbbiakban a logikai
függvények tulajdonságaival foglalkozunk.
Egy logikai függvényt egyértelműen megadhatunk, ha felsoroljuk a független változók értékeinek
lehetséges kombinációit és mindegyikhez melléírjuk a függvénykapcsolat által előírt függvényértéket.
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Az ilyen táblázatot igazságtáblának nevezik. A mellékelt ábra az összes lehetséges kétváltozós
függvényt adja meg. Könnyen balátható, hogy ebben az esetben n=1 és m=1, így az egymástól
különböző, lehetséges logikai feladatok száma:
N

f

2

2

2

 16

Lehetséges kétváltozós logikai függvények

Az egyes függvénykapcsolatokat f i 2 –vel jelöltük, ahol az i index annak a bináris számnak a
decimális megfelelője, amelyet az oszlopba írt logikai értékek mint bináris számjegyek alkotnak, a
legalsó sort tekintve legkiesebb helyiértéknek. A felső index arra utal, hogy a függvény kétváltozós. Ha
megfigyeljük az egyes függvényeket, megállapíthatjuk, hogy mivel f 0 2  0 és f 15 2  1 , ezért ezek
valójában konstansok. Ugyanakkor az f 1 , illetve f 7 2 a logikai ÉS, illetve logikai VAGY kapcsolatokat
valósítják meg, azaz:
2
2
f 1 ( A , B )  AB ,
f7  A  B .
2

További elemzések alapján megállapítható, hogy mindegyik függvény felírható az A, B független
változók (ponált vagy negált formájával), valamint az ÉS és a VAGY műveletek segítségével is. Ezt az
alakot a függvény logikai algebrai alakjának nevezzük. Külön fel kell hívnunk a figyelmet az f 6 2 , illetve
f9

2

logikai függvényekre, amelyek ugyanakkor egymásnak ellentettjei.
2

f 6 ( A , B )  AB  A B ,

f 9 ( A , B )  A B  AB
2

.

Az f 6 2 függvényre jellemző, hogy csak akkor logikai 1 az értéke, ha a független változók
különböznek egymástól, ami miatt ennek a kapcsolatnak a neve a KIZÁRÓ VAGY (ANTILALENCIA),
XOR. Az f 9 2 logikai függvény pedig pontosan csak akkor logikai 1, ha a független változók azonos
értékűek. Ezért ezt a logikai függvényt KOINCIDENCIA kapcsolatnak nevezik. Jelölésük a következő:
A  B  AB  A B ,

A  B  A B  AB ,

A B  A B

A legutóbbi állítás bizonyítása a De Morgan-tételből is következik, hiszen:
A  B  A B  A B  A B A B  ( A  B )( A  B )  A A  AB  B A  B B  AB  A B  A  B

Továbbá megfigyelhető az igazságtábla megfelelő oszlopai alapján az is, hogy az első nyolc
függvény a második nyolc függvény ellentettje az alábbi sorrend szerint:
2

2

f i ( A , B )  f 15  i ( A , B ) ,

 i  0 ,..., 15

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a logikai függvények két megadási módját ismertük meg egy
egyszerű példán:
 az igazságtáblát,
 a logikai algebrai alakot.
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Az igazságtábla alapján könnyen felírhatjuk az algebrai alakot. Ezt formálisan úgy végezhetjük,
hogy vagy kapcsolatba hozzuk azoknak a változókombinációknak megfelelő logikai szorzatokat,
amelyek esetén a függvényérték logikai 1. A szorzatokban a változók ponáltan szerepelnek, ha a
kombinációban 1 az értékük, és negáltan, ha a kombinációban 0 az értékük. Az így felírt algebrai
kifejezést a megismert átalakításokkal egyszerűsíthetjük. A logikai függvényekre alkalmazni szokták az
F ( A , B , C ,...) , valamint F ( x1 , x 2 , x 3 ,...) jelöléseket is, míg a függvény értékét általában nagybetűvel
(általában F-fel) jelöljük.
3.4.

Logikai függvények algebrai alakjai és ábrázolásuk

A továbbiakban megvizsgálunk két darab konkrét, háromváltozós logikai függvényt és azokon
keresztül megfogalmazzuk az algebrai alak minimalizálásának szükségességét. Legyen az alábbi,
igazságtáblával definiált két függvényünk. Megfigyelhető, hogy az F függvény teljesen határozott, míg a
G logikai függvény nem teljesen határozott, mivel a decimális 4 (bináris 100), illetve 6 (bináris 110)
kombinációkra nem definiált a függvény értéke, azaz nincs előírva, hogy a függvény milyen értéket
vegyen fel. Később látni fogjuk, hogy éppen ez a specialitás segít a G függvény egyszerűbb algebrai
alakjának megvalósításában.

Teljesen határozott logikai függvény (F)

Nem teljesen határozott logikai függvény (G)

Mindkét esetben a függvényhez egy-egy olyan kombinációs logikai hálózat rendelhető, amelynek
három bemeneti pontja (A, B,C) és egyetlen kimeneti pontja (F, illetve G) van.

Háromváltozós logikai függvény

A teljesen határozott logikai függvények egyértelműen megadhatók azoknak a függetlenváltozókombinációknak a felsorolásával, amelyekhez tartozó függvényérték 1. A Boole algebra segítségével
ezt a felsorolást algebrai alakban is megtehetjük. Figyelembe véve a függvény 1 értékét adó
függetlenváltozó-kombinációhoz tartozó logikai szorzatotokat (binárisan: 010, 011, 100, 110), az F
függvényünk alakja a következő lesz:
F ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  AB C

Ha azokat a logikai szorzatokat (binárisan: 000, 001, 101, 111) hozzuk VAGY kapcsolatba,
amelyeknek megfelelő függetlenváltozó-kombináció esetén a függvény értéke 0, akkor F negáltjára
kapunk algebrai kifejezést:
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F ( A , B , C )  A B C  A B C  A BC  ABC

Természetesen mindkét algebrai kifejezés egyértelműen jellemzi a logikai függvényt. Levonhatjuk
a következtetést, hogy bármely logikai függvény az ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat és a tagadás
(invertálás) segítségével megadható. A nem teljesen határozott logikai függvények algebrai felírásakor
a közömbös kombinációknak (binárisan: 100, 110) megfelelő szorzatokat általában zárójelben szokás
feltüntetni. Ezek a szorzatok a függvénynek úgy a ponált, mint a negált alakjában szerepelnek. Ez
alapján:
G ( A , B , C )  A B C  A BC  ( A B C )  ( AB C )
G ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  ABC  ( A B C )  ( AB C )

A Boole algebrában megengedett átalakítások segítségével egy logikai függvény algebrai alakja
alapján nagyon sok olyan algebrai alak írható fel, amelyek mindegyike természetesen ugyanazt a
logikai függvényt adja meg egyértelműen, de csak sok átalakítás után ismerhető fel róluk, hogy
azonosak. A példánk szerinti F függvénynek eddig felírt algebrai alakja az alábbi módon alakítható át:
F ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  AB C  A B ( C  C )  A C ( B  B ) 
 AB  AC  AB  AC  A A 

 A ( A  B )  AC  A( A  B )  AC  A A 

 A ( A  B )  A ( A  C )  ...

stb .

A logikai függvények algebrai alakjainak azonos átalakításaira vonatkoznak az alábbi általános
azonosságok is:
F ( x1 , x 2 ,..., x n )  x1 F (1, x 2 ,..., x n )  x1 F ( 0 , x 2 ,..., x n )
F ( x1 , x 2 ,..., x n )  [ x1  F ( 0 , x 2 ,..., x n )][ x1  F (1, x 2 ,..., x n )]

A fenti két azonosságot a logikai függvényre vonatkozó kifejtési tételnek nevezik. Mindkét
azonosság egyszerűen belátható azáltal, hogy x1  1, és x1  0 esetekre felírjuk a jobb oldal és a bal
oldal értékét. Ezt alkalmazva az F, példa függvényre, kapjuk:
F (1, B , C )  0 B C  0 BC  1 B C  1 B C  B C  B C  C ( B  B )  C

F ( 0 , B , C )  1 B C  1 BC  0 B C  0 B C  B C  BC  B ( C  C )  B

A fenti kifejtési tétel első azonosságának megfelelően kapjuk:
F ( A , B , C )  AF (1, B , C )  A F ( 0 , B , C )  A C  A B

A kifejtési tétel második azonosságának megfelelően kapjuk:
F ( A , B , C )  [ A  F ( 0 , B , C )][ A  F (1, B , C )]  ( A  B )( A  C )

Mivel egy logikai függvénynek több algebrai lakja is van, ezért olyan speciális tulajdonságú
algebrai alakot kell keresni, amely kizárja, hogy egy logikai függvényhez több, ilyen tulajdonságú
algebrai alak tartozzon. Az ilyen algebrai alak a logikai függvény kanonikus (vagy normál) alakja. Az F
függvényünk alábbi algebrai alakja
F ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  AB C
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a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
 mindegyik szorzat egy olyan függetlenváltozó-kombinációt képvisel, amelyhez tartozó
függvényérték 1,
 mindegyik szorzatban az összes független változó szerepel ponált vagy negált alakban.
Ebből a két tulajdonságból egyértelműen következik, hogy minden teljesen határozott logikai
függvénynek csak egyetlen ilyen tulajdonságú algebrai alakja létezhet. Így ez kanonikus alaknak
tekinthető. A képzés módjából következően ezt a kanonikus alakot a logikai függvény diszjunktív
kanonikus alakjának nevezzük. A diszjunktív kanonikus alakban szereplő minden egyes logikai szorzat
nyilvánvalóan egy-egy olyan logikai függvénynek tekinthető, amelynek függvényértéke csak egyetlen
függetlenváltozó-kombináció esetén 1 (mivel a logikai szorzat csak akkor 1, ha minden szorzótényező
1, ezért ez a függetlenváltozó-kombináció éppen az, amelynek alapján magát a szorzatot felírtuk). Így
tehát a diszjunktív kanonikus alak nem más, mint speciális elemi logikai szorzat-függvények logikai
összege. Ezeket a speciális elemi logikai szorzat-függvényeket mintermeknek nevezik és általában
mi

n

módon jelölik, ahol n a független változók száma, i pedig az illető mintermnek megfelelő
változókombinációt jelölő bináris szám decimális értéke. Ezzel a jelöléssel az F. példafüggvényünk
diszjunktív kanonikus alakja az alábbi módon írható fel:
F ( A, B , C )  m 2  m 3  m 4  m 6
3

3

3

3

Könnyen belátható, hogy n számú független változó esetén összesen 2 n számú egymástól
különböző minterm képezhető, vagyis annyi, ahány függetlenváltozó-kombináció létezik. A diszjunktív
kanonikus alak megadása az előzőek szerint tehát azt jelenti, hogy logikai VAGY kapcsolatba hozzuk az
összes képezhető mintermek közül azokat, amelyeket a logikai függvény tartalmaz.
A teljesen határozott logikai függvényeket egyértelműen úgy is megadhatjuk, hogy azoknak a
szorzatoknak a VAGY kapcsolatát képezzük, amelyeknek megfelelő függetlenváltozó-kombináció
esetén a függvény 0. Ezt könnyű belátni, mivel ha F  0 , akkor F  1, tehát ha az F  0 esethez tartozó
kombinációk logikai összegét képezzük, akkor az F függvény F negáltjának diszjunktív kanonikus
alakjához jutunk. Az F, példafüggvényünk negáltjának diszjunktív kanonikus alakja az alábbi lesz:
F ( A , B , C )  A B C  A B C  A B C  ABC  m 0  m 1  m 5  m 7
3

3

3

3

A De Morgan tételt alkalmazva, egy újabb kanonikus alakhoz jutunk el:
F ( A , B , C )  F ( A , B , C )  A B C  A BC  A BC  ABC 

 ( A  B  C )( A  B  C )( A  B  C )( A  B  C )

Az így létrejött algebrai alakról az alábbiakat állapíthatjuk meg:
 logikai összegek logikai ÉS kapcsolatban szerepelnek benne. A logikai összegek azokból a
függetlenváltozó-kombinációkból képezhetők, amelyekhez a függvény 0 értéke tartozik.
 mindegyik összegben az összes független változó szerepel ponált vagy negált alakban. Az egyes
tényezőket alkotó logikai összegekben a 0 értékű logikai változók szerepelnek ponált és az 1
értékűek negált alakjukban.
Ebből a két tulajdonságból egyértelműen következik, hogy minden teljesen határozott logikai
függvénynek csak egyetlen ilyen tulajdonságú algebrai alakja létezhet. Így ez is kanonikus alak. Képzési
módjából következően ezt a kanonikus alakot a logikai függvény konjunktív kanonikus alakjának
nevezzük. A konjunktív kanonikus alakban szereplő minden egyes logikai összeg egy-egy olyan logikai
függvénynek tekinthető, amelynek függvényértéke csak egyetlen függetlenváltozó-kombináció esetén
0 (mivel egy logikai összeg csak akkor 0, ha minden tagja 0, ezért ez a függetlenváltozó-kombináció
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éppen az, amelyben az egyes változók akkor szerepelnek ponált alakban, ha aktuális értékük 0 és
negált alakban, ha értékük 1). Így tehát a konjunktív kanonikus alak speciális elemi logikai összeg
függvények logikai szorzatának tekinthető. Ezeket a speciális elemi logikai összeg függvényeket
maxtermeknek nevezik és az alábbi módon jelölik:
M

n
i

ahol n jelöli a független változók számát, i pedig egy decimális szám, amely az illető maxtermnek
formailag megfelelő függetlenváltozó-kombinációt jelölő bináris szám decimális megfelelője. A z i
index képzésekor megállapodás szerint a maxtermben szereplő ponált változónak 1 értéket, negált
változónak pedig 0 értéket tulajdonítunk. Ezzel a jelölésmóddal az F, példafüggvényünk az alábbi
formában írható fel:
F ( A, B , C )  M 7 M 6 M 2 M 0 ,
3

3

3

3

ahol:
3

m0  M 7 ;
3

3

m1  M 6 ;
3

3

m5  M 2 ;
3

m7  M 0
3

3

Az előzőek alapján könnyen belátható, hogy egy teljesen határozott logikai függvény negáltjának
konjunktív kanonikus alakjában azok a maxtermek szerepelnek, amelyek a függvény konjunktív
kanonikus alakjában nem szerepelnek. Így az előbbi módszerhez hasonlóan a konjnktív kanonikus
alakból kiindulva is könnyen felírhatjuk a diszjunktív kanonikus alakot az alsó indexekre vonatkozó
formális szabályok segítségével. Megjegyezzük, hogy a mintermeket és a maxtermeket összefoglalóan
gyakran nevezik termeknek.
Általánosságban egy F, n változós teljesen határozott logikai függvény termek segítségével az
alábbi módokon írható fel:
F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 ) 

m

n
i

i P

F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 ) 

M

n
i

i S

ahol P az F függvény igazságtáblájában a logikai 1 függvényértékű sorokban a bemeneti
függetlenváltozó-kombinációknak megfelelő bináris számokból számolt decimális számok halmaza,
valamint S az F függvény igazságtáblájában a logikai 0 függvényértékű sorokban a bemeneti
függetlenváltozó-kombinációknak megfelelő bináris számokból számolt decimális számok halmaza.
Fontos megjegyezni, hogy általában P és S halmazok nem azonos számosságúak, de minden esetben
igazak az alábbi összefüggések:
S  P  ,

és

S  P  0,2  1
n

Ezeknek belátása triviális, mivel az F függvény igazságtáblájában⊕ minden egyes kombináció
szerepel a {0 ,..., 2 n  1} halmazból, amelyre a függvény értéke vagy logikai 1 vagy logikai 0.
Az elemi kombinációs logikai hálózatokat logikai kapuknak nevezzük. Definálthatunk ÉS (AND),
VAGY (OR), INVERTER (NOT), NEM ÉS (NOT AND = NAND), NEM VAGY (NOT OR = NOR) kapukat. Az
alábbi táblázat foglalja össze néhány kapu definícióját és leggyakrabban alkalmazott rajzjelét. A
rajzjelekre a felsoroltakon kívül több szabvány is létezik. A magyar szabvány az MSZ 9200/33-73 szám
alatt rögzíti a kötelező előírásokat a kétállapotú (bináris) logikai elemek rajzjeleire vonatkozóan. A
gyakorlatban használt rajzjeleket az alábbi táblázat tartalmazza.
Táblázat: Logikai kapuk jelölése
Megnevez
és

Rajzjel

Függvény
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Táblázat: Logikai kapuk jelölése
Megnevez
és

Rajzjel

Függvény

ÉS (AND)

F  X 1X

VAGY
(OR)

F  X 1  X 2  ...  X n

INVERTER
(NOT)

F  X

NEM ÉS
(NAND)

F  X 1X

NEM
VAGY
(NOR)

F  X1 X

KIZÁRÓ
VAGY
(XOR)

F  X 1  X 2  ...  X n

2 ...

2 ...

Xn

Xn

2

 ...  X n

Könnyen belátható, hogy a függvény (és természetesen minden logikai függvény) ÉS, VAGY,
INVERTÁLÁS műveletekkel egyértelműen megadható. A példánk szerinti F függvényt az alábbi ábra
szerint ábrázolhatjuk.

Logikai hálózat heterogén ábrázolása ÉS, VAGY, INVERTER kapukkal

Felhasználva a logikai függvény normál alakját, egyszerűen be lehet látni, hogy bármely logikai
függvény ábrázolható homogén típusú kapukkal. Így a diszjunktív normál alak kizárólag NAND, a
konjunktív kanonikus alak pedig kizárólag NOR kapuk segítségével ábrázolható.
F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 )  F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 ) 

m



n
i

i P

F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 )  F ( x 0 , x1 ,..., x n 1 ) 

M

m

n
i

i P

n
i

i S



M

n
i
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Az INVERTER kapu funkciója megvalósítható olyan két bemenetű NAND vagy NOR kapuval,
amelynek mindkét bemenete össze van kötve, azaz:
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X  XX ,

és

X  X  X

Ezzel a megjegyzéssel az F logikai függvényünk a megfelelő mintermek negáltja szorzatának
negáltjaként, illetve a megfelelő maxtermek negáltja összegének negáltjaként írható fel:
F ( A , B , C )  F ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  AB C 
 A B C  A BC  A B C  AB C
F ( A , B , C )  F ( A , B , C )  A B C  A BC  A BC  ABC 

 A BC  A BC  A BC  A BC

Ezzel az F függvényünk homogén ábrázolása NAND, illetve NOR kapukkal az alábbi ábrákon
látható.

Logikai hálózat homogén ábrázolása NAND kapukkal

Logikai hálózat homogén ábrázolása NOR kapukkal

A logikai kapcsolási terv egyszerűségét és ezáltal a megépítés gazdaságosságát erőteljesen
befolyásolja:
 a felhasznált kapuk számának csökkentése,
 az összeköttetések számának csökkentése,
 a kapukat megvalósító építőelem-fajták optimális megválasztása.
E megfontolások figyelembe vételével bizonyítható, hogy tetszőleges logikai hálózat esetén a
bemeneti INVERTER szint kivételével két logikai szinten megvalósítható a kapcsolási terv. Ennek
belátása a mintermek, illetve maxtermek segítségével történő felírás segítségével triviális. Ezeket a
hálózatokat kétszintű logikai hálózatoknak nevezzük. Kettőnél több szintű logikai rajz is készíthető, de
ennek kivitelezésekor a szintenkénti terjedési idő növekszik, ami a rendszer működési sebességét
korlátozza. Emiatt ilyen megvalósításokat a gyakorlatban csak egyéb, jól indokolt esetekben
alkalmaznak.
Megfigyelhető, hogy az elvi logikai rajzon a felhasznált logikai kapuk száma és az összeköttetések
száma egyaránt csökken, ha a kapubemenetek számának csökkenésére törekszünk. Emiatt a
továbbiakban olyan szisztematikus eljárást mutatunk be, amely alapján a lehető legkevesebb
kapubemenetet tartalmazó kétszintű elvi logikai rajzhoz jutunk. Ehhez valamelyik kanonikus algebrai
alakot használjuk fel és az eljárást függvényminimalizáló eljárásnak nevezzük.
3.5.

Logikai függvények algebrai alakjának minimalizálása
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Egy adott feladatot megvalósító logikai függvény algebrai alakja akkor a legegyszerűbb, ha nem
létezik olyan újabb algebrai alak, amelyben kevesebb logikai változó (betű) és kevesebb művelet
szerepel. Az F példa függvényünk diszjunktív normálalakja az alábbi:
F ( A , B , C )  A B C  A BC  A B C  AB C

Az első két, illetve az utolsó két tagból kiemelve a közös szorzótényezőket, kapjuk:
F ( A , B , C )  AB (C  C )  A ( B  B )C  AB  A C

Az F függvényünk logikai rajza az alábbi ábrán látható, ahol megfigyelhetjük a lényegesen
kevesebb logikai kaput, illetve kevesebb összeköttetést.

Az egyszerűsített logikai hálózat homogén ábrázolása
Ha az összevont mintermeket jobban szemügyre vesszük, láthatjuk, hogy azok csak egy
helyiértéken térnek el egymástól. Ez azt jelenti, hogy van egy logikai változó, amely az egyik
mintermben ponált, másikban pedig negált formában szerepel, míg a többi változó mindkét
mintermben azonos kombinációban jelenik meg. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező mintermeket
szomszédos mintermeknek nevezzük. Így például a négyváltozós mintermek közül a 7-es és a 15-ös
szomszédos, mivel:
m 7  A BCD , m 15  ABCD
4

4

és

m 7  m 15  ( A  A ) BCD  BCD
4

4

és összegük egyszerűbb alakú, mivel a ponált, illetve negált formában szereplő változótól nem fog
függni a szorzat (jelen esetben az A változótól). Ebből adódóan a logikai függvény algebrai alakja
minimalizálásának egyik fontos lépése a szomszédos mintermek megtalálása, párba válogatása és ezek
egyszerűbb helyettesítése.
Általánosságban az n változós függvény egyetlen mintermjének n darab szomszédos mintermje
lehet, mivel n helyiértéken szerepelhetnek a változók ponált vagy negált formában. Olyan eset is
előfordulhat, hogy két-két szomszédos minterm összevonásaként adódó termek ismét csak abban
különböznek egymástól, hogy egyetlen változó az egyik szorzatban ponált, a másik szorzatban negált
formában szerepel. Ilyen esetben ezt a két termet szomszédos termnek nevezzük, és ezek is mindig
helyettesíthetők egy olyan termmel, amelyből az eltérő módon szereplő változó kimarad. Így például a
7-es, 15-ös, 3-as és 11-es négyváltozós mintermek összege az alábbi lesz:
m 7  m 15  m 3  m 11  A BCD  ABCD  A B CD  A B CD 
4

4

4

4

 ( A  A ) BCD  ( A  A ) BCD  ( B  B ) CD  CD

A két változó elhagyásához négy mintermet kellett összevonni. Általános érvényű, hogy k darab
változó elhagyásához 2k darab mintermet kell összevonni. Az egyszerűsítés során egy mintermet a
párba válogatáshoz az A+A=A azonosság alapján többször is szerepeltetni lehet a logikai kifejezésben.
A logikai függvényt egyszerűsítő eljárásnál a szomszédos mintermek megkeresése, párba válogatása és
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összevonása után a kiadódó termek közül szintén meg kell keresni azokat, amelyek szomszédosak. Az
eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a logikai függvény olyan szorzatok összege lesz, amelyekből már
egyetlen változó sem hagyható el anélkül, hogy a logikai függvény ne változna. Az ilyen logikai
összegben szereplő szorzatokat, termeket prímimplikánsoknak nevezzük. Belátható, hogy a logikai
függvény legegyszerűbb diszjunktív alakja prímimplikánsok összege.
A logikai függvényt egyszerűsítő eljárás célja az előzőekben említett prímimplikánsok
megkeresése. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy egy logikai függvénynek több ekvivalens
legegyszerűbb alakja is létezhet. A minimalizálás a konjunktív kanonikus alakból is elindítható, hiszen
definiálhatók a szomszédos maxtermek, illetve termek is, amik alapján hasonló egyszerűsítő lépések
tehetők és végeredményként a legegyszerűbb konjunktív alakot kapjuk.
Több módszer is létezik a fenti algoritmus automatizált végrehajtására (Bellman-Ford, Karnaughtáblák, stb.) amelyek tetszőleges, véges számú logikai változó esetén létre hozzák a logikai függvény
minimális algebrai alakját. A néhány változós (3-4-5-6) logikai függvények minimalizálását grafikus
úton, a Karnaugh-táblák segítségével legegyszerűbb elvégezni, így a továbbiakban ezzel foglalkozunk.
A logikai függvény igazságtáblája fejléceinek átszervezésével olyan másik táblázatot kapunk,
amelynek fizikailag szomszédos celláiban szomszédos változókombinációk kerülnek, azaz mintermek
a táblának helyileg is szomszédos cellájába kerülnek. Ezt a táblát Karnaugh-táblának nevezzük. Az F
példafüggvényünkre az igazságtábla és a Karnaugh-tábla az alábbi ábrán látható. Az (A,B,C)=(0,1,1)
kombinációra (sötétített cella) az F=1, ezért a Karnaugh-tábla ennek megfelelő koordinátájú cellája is 1
értékű. Hasonlóan igaz az állítás a maradék hét (23-1=7) kombinációra is.

Logikai függvény igazságtáblája (F)

Logikai függvény Karnaugh-táblája (F)

Megfigyelhető, hogy a Karnaugh-tábla sora vagy oszlopa mentén bármely két fizikai cellának
megfelelő minterm szomszédsági viszonyban van. Az alábbi ábrán a három-, illetve négyváltozós
Karnaugh-táblákat, valamint celláiknak szomszédsági viszonyait mutatjuk be.
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Háromváltozós Karnaugh-tábla és
szomszédsági viszonyai

Négyváltozós Karnaugh-tábla és szomszédsági
viszonyai

Egy logikai függvényt a Karnaugh-táblában úgy ábrázolhatunk, hogy 1-t írunk azokba a cellákba,
amelyekhez tartozó mintermeket tartalmazza a függvény és 0-t a többibe. Ha a függvény teljesen
határozott, akkor természetesen elegendő az 1 értékek beírása a táblázatba. Ha a függvény nem
teljesen határozott, akkor a nem definiált kombinációkhoz tartozó cellákba d-t írunk (don’t care) és
olyan értékkel vesszük figyelembe, ami a minimalizáláshoz a legelőnyösebb.
A Karnaugh-tábla ismert peremezése (fejléce) lehetővé teszi, hogy az egyszerűsítéshez szükséges
párba válogatások könnyen elvégezhetők legyenek. A peremezés egyértelműen elvégezhető a változók
binárisérték-kombinációk felírása nélkül is.

Ötváltozós Karnaugh-tábla

Az alábbi ábra a négy-, illetve ötváltozós Karnaugh-táblák peremezését mutatja.

Négyváltozós Karnaugh-tábla
peremezése

Ötváltozós Karnaugh-tábla peremezése

Joggal tehető fel a kérdés, hogy vajon tetszőleges változószám esetén készíthető-e Karnaugh tábla,
azaz tetszőleges n bit esetén a 2n darab egymástól különböző n-bites kombinációk számára létezik-e
olyan ciklikus sorrend, ahol az egymás utáni kombinációk a fentebb definiált szomszédsági viszonyban
álljanak. Egyelőre fogadjuk el a kérdésre a pozitív választ, a bizonyítást a későbbiekben, a Gray-kódok
létezésével fogjuk elvégezni.

42

A grafikus minimalizáláshoz a Karnaugh-táblából azokat a cellákat figyeljük, amelyek 1-et
tartalmaznak. A szomszédsági viszonyok miatt könnyen észrevehetők az un. kettes hurkok, amelyek
két egymás melletti 1-et tartalmazó cellát foglalnak magukba. Ezután megpróbálunk ún. négyes
hurkokat találni, amelyek szomszédos kettes hurkokból tevődnek össze. Ezt folytatjuk mindaddig,
amíg a lehető legnagyobb (nyolcas, tizenhatos, stb.) hurkokat kialakítottuk. A hurok egyetlen
szorzattal jellemezhető, ahol a lehetséges n változószámból annyi hiányzik, amennyi a lefedett cellák
darabszámának kettesalapú logaritmusa. Ez abból adódik, hogy az összevonás során csak olyan
hurkok keletkeznek, amelyekben szereplő cellák száma 2 egész számú hatványa.
A logikai függvény diszjunktív alakja akkor a legegyszerűbb, ha a lehető legkevesebb szorzatot
tartalmazza és a szorzatok a lehető legkevesebb változót tartalmazzák. Az algebrai alak akkor teljesen
egyenértékű a kiindulási függvénnyel, ha a diszjunktív kanonikus alak minden egyes mintermjét
legalább egy szorzat helyettesíti, azaz lefedi. Lehetnek a függvény Karnaugh-tábláján olyan 1-et
tartalmazó cellák, amelyeket az összevonás során csak egyetlen hurokban vettünk figyelembe.
Ezeknek olyan mintermek felelnek meg, amelyeket csak egyetlen prímimplikáns tud helyettesíteni,
azaz lefedni. Ezeket a mintermeket megkülönböztetett mintermeknek nevezzük. Azt a prímimplikánst,
amely legalább egy megkülönböztetett mintermet helyettesít, lényeges prímimplikánsnak nevezzük.
Nyilvánvaló, hogy minden diszjunktív függvényalaknak tartalmaznia kell a lényeges prímimplikánsokat. Így a legegyszerűbb diszjunktív függvényalakoknak a lényeges prímimplikánsokban feltétlenül
meg kell egyezniük.
Egyszerűsítsük grafikusan az F, illetve G példafüggvényeinket. A teljesen határozott F függvény
esetén megfigyelhető, hogy a 4-es és a 6-os, valamint a 2-es és a 3-as mintermek egy-egy kettes hurok
kialakítására képesek. Ugyanakkor négyes hurok kialakítása nem lehetséges, mivel a kettes hurkok
nem szomszédosak. Ez a két hurok egyben lényeges prímimplikáns és minden 1-et tartalmazó cellát
lefed.

Az F logikai függvény grafikus minimalizálása

A G logikai függvény grafikus minimalizálása

A nem teljesen határozott G függvény esetén a 2-es és 3-as mintermek egy kettes hurkot
képeznek. A határozatlan függvényértékek megválasztása a 4-es és 6-os mintermek pozíciójában úgy
érdemes, hogy azok nulla értékkel szerepeljenek. Ezáltal nem is kell lefedni további hurokkal. Fontos
megjegyezni, hogy sokváltozós, nem teljesen határozott függvények esetén a d-tagok jelentős
mértékben egyszerűsíthetik a függvény végleges alakját. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nem
teljesen határozott logikai függvény egyszerűsített alakja teljesen határozott függvény lesz, de csupán
a logikai feladat megfogalmazása miatt a d-t tartalmazó cellák koordinátái, mint feltételek nem
lényegesek, vagyis e feltételek következményét a logikai feladat nem tartalmazza.
A fenti grafikus egyszerűsítéssel a példa függvényeink algebrai alakja az alábbi lett:
F(A , B, C )  AB  A C

G (A , B, C )  AB
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1. Feladat: Legyen az alábbi H, teljesen határozott logikai függvény. H=SUM5(0, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 17, 19, 23, 25, 29, 31).
a.) Írja fel a H függvény igazságtábláját és diszjunktív kanonikus alakját.
b.) Minimalizálja grafikusan a H függvényt.
c.) Ábrázolja az egyszerűsített H függvényt kizárólag NAND logikai kapuk segítségével.
Megoldás:
a.) A H logikai függvény igazságtáblája, illetve diszjunktív kanonikus alakja az alábbiak szerint látható.
A H függvény diszjunktív kanonikus alakja:
H=SUM5(0, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31)
F(A , B, C, D , E ) 

m

5
i

i P

P  { 0 ,1,3 , 4 , 7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,15 ,17 ,19 , 23 , 25 , 29 ,31}

F(A , B, C, D , E )  m 0  m 1  m 3  m 4 
5

5

5

5

 m 7  m 8  m 9  m 11 
5

5

5

5

 m 12  m 15  m 17  m 19 
5

5

5

5

 m 23  m 25  m 29  m 31
5

5

5

5

F ( A , B , C , D , E )  A B C D E  A B C D E  A B C DE  A BC D E 
 A BCDE  A B C D E  A B C D E  A B C DE 
 A BC D E  A BCDE  A B C D E  A B C DE 
 A B CDE  AB C D E  ABC D E  ABCDE

A H függvény igazságtáblája

b.) A H függvény grafikus minimalizálásához elkészítjük a Karnaugh-táblát és megkeressük a lehető
legnagyobb hurkokat.
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A legnagyobb hurkok négy cellát tartalmaznak, ezek jelölése az ábrán az 1, 2, 3, 4a+4b körökkel
történt. Megfigyelhető, hogy az 4a, illetve 4b kettes hurkok szomszédosak, így együtt képezik az 4-es
hurkot. Kettes hurokból kettő darab létezik: 5, 6. Egyetlen cella nem párosítható, így az megmarad
mintermként marad prímimplikánsnak. Az egyes hurkoknak megfelelő szorzatok az alábbiak:
Hurok mérete

Négyes hurok

Kettes hurok
Egyes hurok

Hurokazonosító
1

Huroknak megfelelő szorzat
A CE

2

C DE

3

CD E

4

ADE

5

A B CE

6

A BCD

7

ABC D E

Ezek alapján a függvény diszjunktív egyszerűsített alakja az egyes hurkoknak megfelelő szorzatok
logikai összege:
F ( A , B , C , D , E )  A C E  C D E  CD E  A D E  A B C E  A BCD  ABC D E

c.) A logikai függvény kizárólag NAND kapukkal úgy ábrázolható, hogy a diszjunktív algebrai alakban
szereplő szorzatok negáltjának szorzatát negáljuk, ami által egy kétlépcsős kapcsolási rajzot kapunk. A
középső lépcsőn a diszjunktív algebrai alakban szereplő tagok (szorzatok) számának megfelelő számú
NAND kapura van szükség. Ez jelen esetben hét. Az utolsó lépcsőn lévő NAND kapu bemeneteinek
száma ugyancsak hét.
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2. Feladat: Legyen az alábbi L, teljesen határozott logikai függvény. H=SUM5(0, 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12d 15d,
17, 19, 25d, 29). Minimalizálja grafikusan az L függvényt és ábrázolja kizárólag NAND logikai kapuk
segítségével.
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4. A számítógép felépítése
A számítógép olyan automatikus feladatmegoldó eszköz, amely elektromosan reprezentált
adatokat kezel. A feladatok egy bizonyos szűkebb körét analóg számítógépekkel lehet elvégezni. (pl:
integrálás, deriválás és azok összetett műveleteit) Digitális elektronikus számítógépről akkor
beszélünk, ha a feldolgozott információt diszkrét elektromos potenciálszintek képviselik, amelyeknek
a kialakítására legalkalmasabbak a kétállapotú elektronikai eszközök. Logikai síkban a számítógépet a
következő ábrával lehet szemléltetni:

Klasszikus számítógép funkcionális felépítése

A processzor a tárból kapja az adatokat a vezérlő rendszer irányítása szerint, és a feldolgozott
adatokat a tárba küldi. A rendszer a külvilággal az I/O egységen keresztül cserél információt. A
számítógépek 3. generációjától kezdődően egy újabb egységgel bővült a rendszer felépítése. Ez az
egység a csatorna, amely az IBM 360-nál jelentkezett. Valamilyen formában megtalálható bizonyos
mini számítógépeknél. Feladata a tár és az I/O rendszer közötti információcsere megvalósítása.

Nagyszámítógép funkcionális felépítése

A perifériák olyan elektromos, vagy elektromechanikus eszközök, amelyek mind ember-gép, mind
gép-gép közötti kapcsolatot biztosítanak. Nem a számítógép részei.

Ember-gép és gép-gép kommunikációs kapcsolat

A mikroszámítógép rendszerek esetében a vezérmű kisebb hangsúlyt kap, így gyakorlatilag 3
modult különböztetünk meg:
 CPU (központi feldolgozó egység),
 memória,
 I/O rendszer.
A mikroszámítógépek funkcionális egységei a következő ábrán láthatók:
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A mikroszámítógép felépítése

A mikroprocesszor a memóriából kiolvassa az utasítást és az adatokat, majd feldolgozás után
visszaküldi oda, vagy az I/O egységhez. A memóriában az utasítások és az adatok számok formájában
vannak átszámítva. Mivel kétállapotú logikai változót gyakorlatilag könnyen meg lehet valósítani, így
az említett számok kettes számrendszerben vannak ábrázolva.

4.1.
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5. Rendszersínek, jelek, csomagok

5.1.

Rendszersín

Fizikailag különböző egységet képező részek közötti kapcsolat elektromos huzalok segítségével
valósul meg. Ezeket a huzalokat vonalaknak nevezzük. Az azonos funkciójú vonalak összessége a sín. A
számítógépek esetében 3 sínről beszélhetünk:
 adatsín,
 címsín,
 vezérlősín.
Fontos megjegyezni azonban, hogy léteznek soros szervezésű rendszersínek is, amelyek bitbitutáni módszerrel bitcsomagok segítségével továbbítják a különböző üzeneteket. Az üzenetek
tartalma lehet kizárólagosan adat vagy vezérlő információ. A bitcsomag szerkezetében található a
feladó, illetve a fogadó címe, amely a címzést biztosítja. Ugyanakkor léteznek heterogén rendszersínek
is, amelyek néhány biten vezérlő jeleket küldenek, miközben az adatok továbbítása soros formában
történik.
Az egyes logikai szintekhez a vonalakon elektromos jelszintek tartoznak, amik az adott technológia
típusútól függnek. Mivel a sínrendszeren különböző elektromágneses perturbációk (zajok)
keletkezhetnek, ezért ezek hatásának csökkentésére az egyes logikai értékeket fizikailag
potenciaintervallumokkal valósítják meg. Így például TTL technológia esetén a logikai 0 a 0…0,4 V
potenciál tartományban lévő vonalat jelent, míg a logikai 1 a 2,4…5 V potenciál tartományban lévő
vonalállapotnak felel meg. Megfigyelhető, hogy a két potenciáltartomány diszjunkt és egy jelentős sáv
választja el egymástól (2,4 V – 0,4 V = 2 V).

Logikai szintek (értékek) fizikai reprezentációja TTL technológia esetén
Ez ugyancsak az elektromos zajokkal szembeni immunitás céljából létezik, amit tiltott zónának
nevezünk. Ha egy huzal potenciálja a tiltott zónában van, akkor a meghajtott logikai áramkörök helyes
működése nem garantált. Éppen ezért a rendszerekben a vonalakat megvalósító elektromos vezető
huzalok nagy értékű ellenállás segítségével valamelyik (TTL technológia esetén: GND = 0 V, VCC = 5 V)
potenciálra vannak állítva.
A logikai áramkörök által meghajtott elektromos huzalok potenciál értéke a logikai 0 érték esetén
0,2 V, a logikai 1-nél pedig 3,5 V.
5.2.

Adatsín

Az adatsín az adatok átvitelére szolgál a rendszer különböző moduljai között. Így a lehetséges
kommunikációs útvonalai az alábbiak:
 A memória és a CPU
 A memória és az I/O alrendszer
 A CPU és az I/O alrendszer
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Az adatsín iránya a forrástól a cél felé mutat. Ugyanazon az adatvonalon különböző időpontokban,
különböző irányokba terjednek az adatok.

CPU-memória írási és olvasási kapcsolatok
Ugyanilyen irányú elmozdulás történik a mikroprocesszor és az I/O rendszer között is. Amikor a
mikroprocesszor ír az I/O egységbe, akkor kivitelről beszélünk, vagyis az adatok a rendszerből kifelé
haladnak. Az ellenkező irányú adatmozgást bevitelnek nevezzük. Az a külső információ beolvasása.
Egy adott pillanatban csak egy forrásból jöhetnek az adatok és egyszerűbb gépek esetén csak egy cél
lehet. Pl: A memóriából való olvasás, vagy a perifériára való írás. (1 forrás, 1 cél). Az egymással
párhuzamosan haladó adatvonalak száma adja meg az adatsín szélességét. Ez a szám minimum 8. Egy
adatvonal egy bit, 8 bit = 1 byte. A 8 biten 28=256, 16 biten 216=65536, 32 biten 232 különböző adat
ábrázolható. Az IBM PC XT 8088, 8086,80186-ok 8 bitesek, míg az IBM PC AT 286-os 16 bites, a
386,486 32 bites. A mai számítógépek többsége már 64 bites.
Ha egy számítógép 8 bites adatsínnel rendelkezik, nem azt jelenti, hogy csak 256-féle sorszámot
lehet feldolgozni rajta, hiszen több bájtot egymás után tekintve ez a gyakorlatban bármekkora lehet.
Mivel azonban egyszerre csak az adatsín szélességének megfelelő bitet lehet továbbítani, a széles
szavak részenkénti továbbítása több időbe telik, így a feldolgozás is lassabb.
5.3.

Címsín

Valamely művelethez szükséges információra, vagy adatra a címével hivatkozunk, azaz megadjuk
azt a helyet (memória tárbeli hely, I/O rendszerbeli hely), ahol a keresett információ megtalálható. Az
a cím, amely a processzor címvonalain megjelenik fizikai címnek nevezzük. A címvonalak egyirányúak.
Általában a mikroprocesszor helyezi az érvényes fizikai címet a címsínre, de gyakran előfordul, hogy a
DMA (Direct Memory Access) egység látja el ezt a feladatot. A cím csak egy forrástól származhat. A
címvonalak száma határozza meg a maximálisan címezhető memória méretét. A memória kapacitás
váltószámai az alábbi táblázatban láthatók.
Bitek száma
8
10
16
20
24
30
32
40
48
50
60
64
70
80

Táblázat: Tipikus kapacitás méretek
Nagyságrend Jelölés Elnevezés

Lokációk száma
28 = 256
= 1 024
216 = 65 536
220 = 1 048 576
224 = 16 777 216
230 = 1 073 741 824
232 = 4 294 967 296
40
2 = 1 099 511 627 776
248 = 281 474 976 710 656
250 = 1 125 899 906 842 624
260 = 1 152 921 504 606 846 976
264 = 18 446 744 073 709 551 616
270 = 1 180 591 620 717 411 303 424
280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176
210
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10^03
10^06
10^09
10^12
10^15
10^18
10^21
10^24

1k
16 k
1M
16 M
1G
4G
1T
256 T
1P
1E
16 E
1Z
1Y

1 kiló
1 mega
1 giga
1 tera
1 peta
1 exa
16 exa
1 zetta
1 yotta

5.4.

Vezérlősín

A mikroprocesszor és a többi áramkör közötti illesztést és szinkronizálást az ún. vezérlőjelek
végzik. A vezérlővonalakat a mikroprocesszor szempontjából két csoportba soroljuk:
 Kiviteli jellegű vezérlővonalak: A mikroprocesszor a saját működési állapotáról
szolgáltatnak információt.
 Beviteli jellegű vezérlővonalak: A külső áramkörök (perifériák, a rendszerhez tartozó, de
a processzoron kívüli) és eszközök kérnek szolgáltatást illetve állapotváltást a
processzortól.
A vezérlő vonalak száma elméletben nem korlátozott, de gyakorlatban igen, mivel az áramkörök
integrált áramköri tokban helyezkednek el. A cím és az adatvonalakhoz tartozó vezérlővonalak arról
adnak felvilágosítást, hogy ezek milyen állapotba vannak.
Megállapodás szerint ha egy vezérlő vonal neve ponált formában szerepel, akkor 0 értéken inaktív,
ellenkező esetben aktív. Létezik azonban olyan eset is, ahol a vonal neve negált formában szerepel.
Ilyenkor a vonal inaktív, ha értéke 1 és aktív ellenkező esetben.

A rendszersín felépítése
A címsín egyirányú, így csak egy darab vezérlővonal szükséges a címsínen található információ
ellenőrzésére. Ennek neve a különböző processzor típusok esetében más és más. Mi itt VA (Valid
Address) vezérlő vonalnak nevezzük. A mikroprocesszor az írási-olvasási szándékát a következő
jelekkel jelöli:
MRD (Memory Read)
MWR (Memory Write)
IORD (I/O Read)
IOWR (I/O Write)

memóriából olvasás
memóriába írás
kivitel (I/O alrendszerbe)
bevitel (I/O alrendszerből)

A rendszersínen végrehajtott bitek mozgása ún. rendszersín ciklus keretében zajlik le. Az alábbi
példa az memóriából történő olvasási rendszersín ciklust mutatja be. Az adatok rendszersínen történő
rendelkezésre állásának jelzési módszere az adatsín típusától függ. A szinkron sínek esetében időzítés
dönti el a várakozási időt. Aszinkron sínnél az adatforrás egység jelzi az adatok rendelkezése állását.
Ezt a jelet mi DR (Data Ready), beviteli jellegű vezérlő vonalnak nevezzük.

Olvasási rendszersín ciklus
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Kimeneti-beviteli rendszer esetén a processzor az olvasást hasonlóan végezte volna, azzal a
különbséggel, hogy nem az MRD jel, hanem az IORD jel aktiválásával végezte volna az olvasást, és nem
a memóriából, hanem az I/O egységtől érkezett volna az adat.

Olvasáshoz használt vonalak

Kivitelhez használt vonalak

Ha egy külső egységnek olyan műveletet kell végrehajtania, amelyhez a mikroprocesszor
szükséges, akkor ezt úgy hozza a processzor tudomására, hogy kéri a processzortól az éppen futó
tevékenység felfüggesztését (megszakítását) és a számára szükséges művelet végrehajtását. Ezt a
megszakításkérést INTR (Interrupt Request) vezérlővonal aktiválásával végzi az I/O egység. Amikor a
processzor képes elfogadni a kérelmet, az INTA (Interrupt Acknowledgement) vezérlővonal
segítségével nyugtázza a kérést. Az operációs rendszer működése alapvetően a megszakításokra
alapozódik.

Megszakítás (Interrupt) kérelem és fogadás

Megszakítás (Interrupt)

Ilyen eset fordulhat elő például egy billentyű leütésekor, amikor a megszakításkezelő
alprogramban a mikroprocesszor az I/O portról beolvassa a leütött billentyű kódját, majd kiírja
például az illető kódhoz rendelt karakter képét a képernyőre, és utánna visszatér a félbeszakított
feladat további folytatásához. Az órajel egy igen fontos jel, amely a mikroprocesszor és egyben az egész
rendszer feldolgozási sebességét is befolyásolja (CLK).
Az órajel ritmusában a mikroprocesszor különböző állapotokba kerül, amelyek függnek egyrészt a
CPU előző állapotainak sorozatától és a pillanatnyi beérkező állapotjelzőktől (beviteli jellegű
vezérlővonalaktól). Az órajel frekvenciáját f-fel jelöljük, hertzben (Hz) mérjük, ami megadja az
időegység (1 másodperc) alatt bekövetkező periódusok (T[s]) számát. Pl: f=2 GHz, T = 1/f = 0,5 ns.

Órajel periódusa és frekvenciája

A perifériákhoz való kivitel esetén nagyobb ideig kell az adatoknak érvényesnek maradnia az
címsímen, mivel a kiviteli-beviteli elemek jóval lassabbak.
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Beviteli rendszersín ciklus

A rendszer indításakor és újraindításkor a RESET vonalat kell aktiválni, amelynek feladata a
mikroprocesszor és az összes többi áramkör alaphelyzetbe vitele. Ennek a segítségével a rendszer egy
jól meghatározott állapotba kerül, ahonnan ellenőrzött módon kerül át a többi állapotba. Mindhárom
sín vonalai három állapotba lehetnek:
 Low (alacsony potenciál szint)
 High (magas potenciál szint)
 Z (nagy impedanciájú) határozatlan
A Z állapot esetén a huzalon nem folyik elektromos áram, és bármelyik sínmeghajtó egység logikai
határozott szintre képes vinni az illető vonalat.

Adatsín vonalai és potenciálja 0xFE adat jelenléte esetén (TTL technológia)

5.5.
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6. Központi feldolgozó egység
A központi feldolgozó egység (Central Processing Unit – CPU) a rendszer azon része, amely az
adatok feldolgozását, kezelését végzi a rendszerben. Az általános mikroprocesszor modell felépítése az
alábbi ábrán látható:

Általános mikroprocesszor modell

A klasszikus processzor három fő részből áll:
 Aritmetikai és Logikai Egység (ALU)
 Vezérlő egység
 Regiszter tömb
Aritmetikai és Logikai Egység (ALU)

6.1.

Az Aritmetikai és Logikai Egység (Arithmetic and Logic Unit – ALU) az a része a
mikroprocesszornak, amely az adatokon, mint operandusokon végez egyszerű matematikai
műveleteket. Az operandusok kettes számrendszerben reprezentált számok. Műveletek:
 aritmetikai műveletek: összeadás, kivonás (komplementálás+összeadás),komplementálás
 logikai műveletek: ÉS (AND), VAGY (OR), KIZÁRÓVAGY (XOR), NEMÉS (NAND), stb.
 léptetés: balra (szorzás 2n-el), jobbra (osztás 2n-el)
Az ALU által végrehajtott műveletek eredménye legtöbbször az akkumulátornak nevezett
regiszterben képződik (A). A regiszter egy olyan tároló, amely 8/16/32/64 bit tárolására képes. Egy
másik regiszter a Jelzőbit regiszer (Flag - F), ami az ALU által végrehajtott műveletek
eredményeképpen változik meg. Ilyen a végeredmény előjele (Sign - S), paritása (Parity - P), a
túlcsordulást jelző bit (Cary – C), amely az eredmény legfelső bitjén történő átvitelt tárolja.
Táblázat: F (Flag) jelzőbit regiszter fontosabb bitjeinek jelentése

Bit értéke

S (Sign) Előjel

0

Eredmény pozitív
vagy nulla

1

Eredmény negatív

P (Parity) Paritás
Eredménynek páros
paritás szabálynál
páros darabszámú 1-et

Z Zéró

C (Cary) Átvitel

Eredmény
Átvitel nincs
nem nulla
Eredmény
Átvitel van
nulla

Páros paritás szabály: Az n-bites szó páros paritásbitjének értéke olyan, hogy az n-bites szóból és a
a paritás bitből képezett (n+1)-bites kódszó logikai egyeseinek darabszáma páros szám.
Páratlan paritás szabály: Az n-bites szó páros paritásbitjének értéke olyan, hogy az n-bites szóból
és a a paritás bitből képezett (n+1)- bites kódszó logikai egyeseinek darabszáma páratlan szám.
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6.2.

Vezérlő egység

A mikroprocesszor belső működését ütemezi, vezérli és biztosítja a rendszer többi egységével a
kapcsolatot. A processzor logikai állapotváltozásait az órajelek szinkronizálják. A vezérlőegység
feladata a belső mikroprocesszor műveletek végrehajtásának vezérlése, vagyis a gépi szintű utasítás
lezajlásához szükséges irányítás. Azt az utasítást, amelynek hatására a vezérlőegység az aktuális
jeleket előállítja futó utasításnak nevezzük. Ezen utasítás kódját a végrehajtási idő alatt az U
utasításregiszterben tárolja a CPU. Ez a regiszter a processzoron kívülről nem hozzáférhető.
Amikor a mikroprocesszor beolvassa az utasítás kódját a memóriából a műveleti kód a
vezérlőegység utasítás regiszterébe kerül. Ezt a vezérlőegységen belül található dekóder dekódol, majd
ennek hatására belső időzítő vezérlő jelek aktiválódnak a processzoron belüli műveletekhez, amik a
gépi szintű utasít jelszintű elvégzéséhez szükségesek.

Az ALU működése

Két féle vezérlési mód létezik:
 Huzalozott vagy hardver vezérlés
 Mikroprogramozott vezérlés
Huzalozott vagy hardver vezérlés esetén a mikroprocesszorra jellemző a kötött szóhosszúság,
ugyanakkor a processzornak kötött gépi szintű utasításkészlete van. Ilyen processzor pl.: Intel 8086,
80286, 8080.
Mikroprogramozott vezérlés esetén egyetlen processzor-utasítás több mikro- és nanoutasításból
tevődik össze. Ez azt eredményezi, hogy az utasítás hossza nem kötött, és az utasításkészlet
változtatható. Ezeket a processzorokat bitszeletelt processzoroknak is nevezik. Ilyen pl: (Motorola)
68000,68020, VAX. A következőkben huzalozott számítógépekről lesz szó.
6.3.

Regiszter tömb

A processzor működéséhez szükség van olyan belső tárolóegységekre, melyekbe különböző
célokra tetszőleges információ helyezhető el és kereshető vissza. Ezt a feladatot a mikroprocesszor
regisztertömbje látja el. A regiszter tömb egyes elemeinek a hossza (bitszámban megegyezik a
processzor szóhosszával) a processzor adatsínjének a szélességével egyezik meg. Vannak olyan esetek,
hogy a szóhosszat meghaladó adatot kell tárolni. Ezt regiszterpárok kialakításával lehet elérni.
AX(16 bit):

AH(8 bit), AL (8 bit)

ahol AX – 16 bites Akkumulátor regiszter, míg AH, AL a felső, illetve alsó bájt része a regiszternek.
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A regiszterek három csoportba sorolhatók:
 Az ALU működését elősegítő regiszterek
 A vezérlőegységhez tartozó regiszterek
 Általános célú regiszterek
Az ALU működését elősegítő regiszterek: (A-akkumulátor regiszter, F-jelzőbit regiszter). A
vezérlőegységhez tartozó regiszterek a vezérlést, a futó utasításcímzést, valamint a címzést és a
folyamatos utasítás végrehajtást segítik elő. (U-utasításregiszter, PC - Program Counter v.
programszámláló, I-index regiszter, SP - Stack Pointer, veremtár mutató.) Az utasításszámláló
regiszter (PC) mérete általában azonos a címsín méretével. Ellenkező esetben, ha a címsín mérete
nagyobb az utasításszámláló regiszter méreténél, akkor egy másik regiszter szolgál a fizikai cím
előállítására. Ez az úgynevezett szegmens regiszter. (CS- Code Segment) A PC mindig a végrehajtásra
váró utasítás tárcímét tartalmazza. Az általános célú regiszterek tetszőleges célra használhatók. Pl.:
operandusok, eredmények, I/O információk tárolására. Az általános célú regiszterek száma
mikroprocesszoronként változik: 8-32db. Ilyen regiszterek pl.: BX, CX, A0-7, B0-7, AH, AL, BH, BL, CH,
CL.
Az akkumulátor regiszter is tekinthető általános célú regiszternek, azzal a kikötéssel, hogy az
összes ALU-t érintő utasítás egyik kiindulási operandusa az akkumulátorban van, és a művelet
eredménye is mindig itt keletkezik. A kiindulási operandus a művelet lezajlása után elvész, viszont az
akkumulátor tartalma minden ilyen jellegű művelet lezajlása után további hasonló műveleteknél
rendelkezésre áll, mint operandus.

Akkumulátor regiszter operandus és részeredményként

Az aritmetikai és logikai műveletek automatikusan beállítják a jelzőbit regiszter (F) jelzőbitjeit. Az
A és F együttesét PSW-nek (Processzor Status Word) szokták nevezni. Az általános célú regiszterek
használata azért előnyös, mert hozzáférési idejük jóval kisebb, mint a memória ciklusidők. Ezen kívül
az általános célú regiszterek tartalma gépi szintű műveletekkel vizsgálható, kiolvasható, és felülírható.

Mikroprocesszor és memória

Példa feladat:
Legyenek az alábbi jellemzőkkel rendelkező rendszer:
A:
Akkumulátor regiszter
B,C:
Általános célú regiszterek
PC:
Programszámláló, Program Counter
F:
Jelzőbit regiszter (Flag regiszter): S, P, Z, C bitekkel.
U:
Utasításregiszter
CS:
Szegmens regiszter (Code Segment)
A0-19:
Címsín 20 bit (1MB)
D0-15:
Adatsín 16 bit (2 bájt)
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Tárgyaluk a rendszer működését az alábbi gépi kódú programrész végrehajtása során.
…
1. MOVE C,1000 H
2. MOVE B,8050 H
3. MOVE A,9000 H
4. ADD A,B
5. OUT (C),A
…

Betölti C-be az 1000 hexadecimális számot
Betölti B-be a 8050 hexadecimális számot
Betölti A-ba a 9000 hexadecimális számot
A+B eredményét A-ba tölti
A C-ben lévő címet I/O port címének értelmezi és a portra kiviszi A tartalmát

Megoldás:
“MOVE” mozgató utasítás mnemonikja. „MOVE A,B” jelentése: töltsd be B tartalmát A-ba.
A rendszer felépítése az alábbiak szerinti:

Mikroprocesszor felépítése

A példarendszer egyszerűsített felépítése

A programrészlet elhelyezése a memóriában: Egy utasítás címét úgy kapjuk meg, hogy a CS
tartalmának 16-szorosát hozzáadjuk a PC tartalmához.
CS: C000 H

PS:8000 H A fizikai cím: PC+16*CS=8000 H+C0000 H=C8000 H

A többi utasítás bájtjainak elhelyezése az operatív memóriába az alábbi ábrán látható.
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A programrészlet elhelyezkedése a memóriában

Az ALU kiszámítja az első utasítás fizikai címét, amelynek értékét a vezérlőegység A 0-19 címsínre
helyezi, miközben aktiválja AV -t.

Memóriaolvasási rendszersín ciklus

Az AV aktiválása után a processzor aktiválja az MRD jelet, amivel közli a memória számára,
hogy olvasni szeretné a címsínen található fizikai címről az illető szót a memóriából (tárból), vagyis a
C8000H fizikai címről. Amikor a memória az adatsínre (D0-15) helyezi a fizikai cím tartalmát, akkor
aktiválja a DRf jelet, jelezve a processzor számára az érvényes adatok jelenlétét az adatsínen. Ebben a
pillanatban a mikroprocesszor betölti az U utasításregiszterbe.
A vezérlő egység utasítás dekódolója dekódolja az U tartalmát, és újabb, az előzőhöz hasonló
olvasási ciklus kezdődik a memóriából, miután a PC programszámlálót 2-vel növeli. Az itt található
adatot már nem az U regiszterbe, hanem a C általános regiszterbe tölti. Hasonlóan hajtja végre a
processzor a MOVE B,8050H és a MOVE A,9000H utasításokat is.
E három utasítás a következőket eredményezi:

A, B, C regiszterek tartalma a harmadik utasítás végrehajtása után

A mikroprocesszor beolvassa a C800C H fizikai címről az ott található szót, és a vezérlő egység ezt
a szót az U regiszterbe tölti, majd dekódolja az U-ban található információt. Azok a processzoron belüli
vezérlőjelek aktiválódnak, melyek az A és a B regiszterek tartalmát az ALU két bemenetére irányítják.
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Az ALU a vezérlő egység vezérlő jelei hatására végrehajtja az összeadást és az eredmény
visszakerül az A regiszterbe. Ezen ciklus végrehajtása alatt külső jel nem aktiválódik, vagyis a
processzor nem irányít egyetlen külső áramkört sem. Ezt belső ciklusnak nevezzük.
A régi tartalma:
1001.0000.0000.0000 +
B tartalma:
1000.0000.0101.0000
----------------------------------------------------A új tartalma:
1.0001.0000.0101.0000
Az összeadás eredménye a 1050 H szám lett, de keletkezett egy túlcsordulás a legmagasabb
helyiértéken, s mivel aritmetikai műveletről van szó, ezért a C jelzőbit (F-ben) 1 értéket vesz fel. Mivel
az eredményben 3 db 1-es lesz, ezért a paritásbit értéke is egy lesz (páros paritás szabálynál). Mivel az
eredmény 0-tól különbözik, ezért Z értéke 0 lesz. Az eredmény pozitív volta miatt az S értéke is 0 lesz.
Ezen utasítás végrehajtása után a PC értéke ismét 2-vel nő. PC=C800EH.
A mikroprocesszor beolvassa a C800E H fizikai címen a memóriában található adatot, amit
utasításként értelmez és U-ba tölt. A vezérlőegység utasítás dekódolója dekódolja U tartalmát, és olyan
jeleket aktivál, ami a beviteli-kiviteli egységre történő írást eredményez.

Kiviteli rendszersín ciklus

Ezen utasítás végrehajtása után a PC tartalmát ismét növeli 2-vel (PC=C8010 H). Az ott található
kódot értelmezi, mint utasítást, és hasonlóképpen értelmezi a többi utasítást is.
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7. Belső memóriák
A digitális információ legkisebb eleme a bit. Több bitből álló csoportot szónak nevezünk. Ennek
hossza számítógép típusonként változó. Tipikusan 16, 32, 64, 128 bites szavakkal dolgoznak a
rendszerek, de speciális esetekben a szavak száma ettől eltérő is lehet (pl. 37, 40 72, 80, stb.).
A digitális információ tárolását a memóriák biztosítják, amelyek kapacitását általában bájtok, vagy
szavak számával adjuk meg. Ezt a számot nevezzük a memória kapacitásának. A memóriában az
információt sorszámozott rekeszekben helyezzük el. Ezt a sorszámot címnek, azt az időtartamot amit
az olvasási parancs kiadása és a lokáció tartalmának megjelenési pillanata között eltelik, hozzáférési
időnek nevezzük.
Napjainkban az aktív és áramköri elemekből felépített elektronikus áramkörök biztosítják az
információ rögzítését. Mivel ezek félvezető anyagból készülnek, ezért félvezető memóriáknak
nevezzük. A félvezető memóriákra áltatában jellemzők az alábbiak:
 hozzáférési idejük kicsi (gyorsak)
 tömegesen gyárthatók
 kis fizikai méret (15 mm2 területen n MB elfér)
A memóriákat különböző szempontok szerin lehet osztályozni:
1. A címzés módja szerinti csoportok:
a. Hely szerint címzett memóriák
b. Tartalom szerint címzett memóriák
2. A tárolás jellege szerinti csoportok:
a. Csak kiolvasható memóriák (ROM - Read Only Memory)
b. Változtatható tartamú memóriák (RWM – Read Write Memory)
3. A hozzáférés módja szerinti csoportok:
a. Véletlen hozzáférésű memóriák (RAM - Random Access Memory)
b. Soros hozzáférésű memóriák (SAM – Sequential Access Memory)
4. A megvalósításhoz használt félvezető anyag szerinti csoportok:
a. Bipoláris memóriák
b. Unipoláris memóriák (MOS – Metal Oxide Memory)
c. Amorf és opto-elektronikus memóriák

7.1.

Csak kiolvasható tartalmú memóriák (ROM)

ROM rajz
Magyarázat
ROM-ok osztályozása
a. ROM
b. PROM
c. EPROM
d. UVEPROM
e. EEPROM
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7.2.

Írható-olvasható memóriák (WRM)

Leginkább elterjedt ilyen memória véletlen hozzáférési módú RAM.
SRAM rajz
Magyarázat
SRAM bitcella RS flip-flop segítségével.

Feladat:
Adottak 4 Mbit kapacitású RAM áramkörök. Tudva azt, hogy az adatsínünk szélessége 16 bit,
készítsünk 16 Mbájt kapacitású memória modult.
Megoldás:
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8. Beviteli-kiviteli alrendszer
Az I/O (B/K – Beviteli/Kiviteli) alrendszer a számítógép azon része, amely segítségével történik
meg a külvilág (környezet) és a rendszer közötti információcsere. Az I/O alrendszer I/O elemekből
épül fel, amelyekre általánosan jellemző, hogy a külső eszközökhöz, perifériákhoz a legjobban
illeszkednek.
Az I/O elem általában rendelkezik néhány pufferrel az átmenő információk tárolásához, valamint
több különböző típusú illesztő-vezérlő áramkörrel. Utóbbi szerepe a CPU és a külvilág közötti
kapcsolat ütemezése.
Rajz 1: CPU-I/O-M-renszersín
Rajz 2: I/O elem moduláris felépítése és a periféria kapcsolata

Az I/O elemek általában a következő feladatokat, funkciókat végzik el:
 adat átalakítás
 adattárolás és rögzítés
 adatok átmeneti tárolása
 időzítés
 vezérlés
8.1.

Analóg illesztő egységek

8.2.

Soros illesztő egységek

8.3.

Párhuzamos illesztő egységek

63
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9. Perifériák

9.1.

Nyomtató (printer)

Nyomtató típusok:
 Sornyomtató
 Mátrixnyomtató
 Lézernyomtató
 Tintasugaras nyomtató
a.) Sornyomtató
Rajz: struktúra

b.) Mátrixnyomtató
Rajz: struktúra

c.) Lézernyomtató
Rajz: struktúra

d.) Tintasugaras nyomtató
Rajz: struktúra

9.2.

Billentyűzet (keyboard)

Rajz: struktúra
Rajz: soros átvitel
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9.3.

Egér (mouse)

Rajz: struktúra
Rajz: mozgás felbontása sík koordináták szerint

9.4.

Képmegjelenítés

Rajz: struktúra
Megjelenítő típusok:
 Képcső (CRT)
 Folyadék kristályos (LCD)
 Plazma
a.) Képcső (CRT)
Rajz: struktúra
Rajz: színes megjelenítés

b.) Folyadék kristályos (LCD)
Rajz: struktúra

c.) Plazma
Rajz: struktúra
Megjelenítési üzemmódok:
 Karakteres üzemmód
 Grafikus üzemmód

a.) Karakteres üzemmód
Rajz: struktúra
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b.) Grafikus üzemmód
Rajz: struktúra

9.5.

Digitalizáló

Alap mechanizmus ismertetése
Típusok:
 Scanner
 Digitális fényképezőgép
 Digitális videokamera
a.) Scanner
Rajz: struktúra

b.) Digitális fényképezőgép
Rajz: struktúra

c.) Digitális videokamera
Rajz: struktúra
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10.

10.1.

Teljesítménynövelési specialitások a számítógépekben

Teljesítmény-mérési módszerek

Amdh

10.2.

Cache memória

10.3.

Vezérlésátadás előrejelzés

10.4.

Sorrend nélküli végrehajtás és regiszter átnevezés

10.5.

Spekulatív végrehajtás
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10.6.
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11.

Szuperszámítógép architektúrák

HPC - High performance Computing

11.1.

Párhuzamos architektúrák

Utasításfolyam és adatfolyam szerinti osztályozás
 SISD
 SIMD
 MISD
 MIMD
Utasításkészlet terjedelme szerinti osztályozás:
 CISC – Compete Instruction Set Computer
 RISC - Reduced Instruction Set Computer
 NISC –No Instruction Set Computer
Tömb számítógépek
Többprocesszoros rendszerek
Memória hozzáférés
 UMA - Uniform Memory Access
 NUMA - Non-Uniform Memory Access
 COMA - Cache-Only Memory Access
Multi-számítógépek
 MPP – Massive Parallel Computing
 COW- Custer of Workstation
 SMP – Symmetric Multi Processor

11.2.

Magyar országos felsőoktatási szuperszámítógép rendszer

Országos HPC elhelyezése:
 Debrecen: MPP
 Pécs: SMP
 Szeged: COW
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Országos HPC rendszer

More törvénye napjainkban

HPC teljesítmény igények alakultása
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Cluster/Blade architektúra

SMP architektúra
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MPP architektúra

HPC rendszer jellemzői

11.3.
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