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Scopul aplicaţiei 
 
 

Familia de procesoare Intel 086 este cea mai raspândită familie de 
procesoare. Limbajul de asamblare asociat acestui tip de procesor este baza 
tuturor compilatoarelor şi a limbajelor de nivel înalt. 

Programele scrise în limbajul 086 sunt la rândul lor programe de nivel 
înalt comparându-le cu microprogramele. Acestea se îndreapta către o alta 
familie răspândită şi anume familia de microprocesoare “bit-slice”. 

Microprocesorul AMD2900 produs de firma Advanced Micro 
Devices, ce este la fel de cunoscută precum Intel, este un reprezentant de 
referinţă al microprocesoarelor “bit-slice”. 

Scopul acestei aplicaţii este de a simula procesorul Intel 086 folosind 
un microprocesor AMD2900. 

Aplicaţia constă într-un JavaApplet în care se prezintă schematic 
interconexiunile realizate între microprocesorul AMD2900 folosit şi 
memoria externă (memoria program) precum şi a interconexiunilor din 
organizarea internă a microprocesorului. 

Ca input al aplicaţiei avem un program în limbaj de asamblare Intel 
086. Folosind microprocesorul, este simulată execuţia acestui program. Pe 
lângă scopul de a executa programul Intel, aplicaţia are ca scop vizualizarea 
în detaliu a paşilor efectuaţi de unităţile funcţionale ale simulatorului. 
 

Baze teoretice 
 
Simularea procesorului Intel 086 presupune o studiere în detaliu a 

structurii acestui procesor şi a instrucţiunilor asignate lui. 
Totodată am luat în considerare faptul că procesorul AMD2900 este 

limitat faţă de procesorul Intel, de aceea am recurs la o paralelă între cele 
două procesoare. 
 

Registre şi date 
 
În primul rând am hotărât să lucrăm cu date numai pe 16 biţi, atât în 

programul Intel cât şi AMD2900. 
Setul de regiştrii al procesorului Intel este mult mai complex decât cel 

al microprocesorului AMD2900. 
Astfel, în procesorul AMD2900 avem un set de 16 regiştrii numerotaţi 

R0-15 şi doi regiştrii de deplasare RAMSHIFT şi QSHIFT. 



Deoarece nu dorim să folosim o memorie pentru date, ci doar o 
memorie pentru instrucţiuni toate datele sunt date imediate pe 2 octeţi. Acest 
lucru elimină din start folosirea registrelor de adresare din procesorul 086. 

Astfel realizăm următoarea corespondenţă: 

 
Pentru a simula stiva procesorului Intel am folosit următoarea 

structură în procesorul AMD2900: 

 
Iată un exemplu pentru a vedea cum funcţionează acest sistem de stivă 

implementat în setul de regiştrii al microprocesorului AMD2900. 
Să presupunem că avem în programul Intel instrucţiunea PUSH AX. 
Se generează o succesiune de microinstrucţiuni ce au ca rezultat 

scrierea în registrul Rx a valorii din R0, unde x este valoarea scrisă în 
registrul R6 şi se incrementează registrul R6, cu observaţia că, dacă valoarea 
sa este 16 (10000B), este resetat la valoarea 7. 

Idem, dacă avem instrucţiunea POP AX, se copiază în registrul R0 
valorea din registrul Rx indicat de R6 şi se decrementează R6. Daca R6 este 
6, se resetează la 15. 

Iniţial valoarea registrului R6 este 7 (111B). 
După cum se observă, acest sistem seamănă mai mult cu o coadă 

ciclică, însă ne permite să folosim în programul Intel o stivă de înălţime 9. 
Este mai mult o coadă deoarece se scrie peste cea mai veche locaţie 

din stivă, dacă stiva este plină. 
 

 Instrucţiuni 
 
Limitările microprocesorului au impus o limitare şi în domeniul 

instrucţiunilor Intel simulate. 
Pentru simularea instrucţiunilor Intel, folosesc registrele R4 şi R5 ca 

registre temporare. 
Prezentăm un tabel cu domeniul de instrucţiuni Intel acceptate în 

programul de intrare şi implementarea lor în microinstrucţiuni AMD2900. 



În acest tabel, <reg1>/<reg2> în coloana pentru instrucţiuni Intel 
reprezintă unul dintre registrele AX, BX, CX sau DX, iar în linia 
corespunzatoare este corespondentul R0, R1, R2 sau R3. <data> reprezintă 
date imediate, pe 16 biţi. 

Aplicaţia verifică programul de intrare pentru consistenţă şi 
semnalează în caz de eroare sau de instrucţiune nesuportată. 

 

 

  
 
 
 



<data_addrAMD> se determină la o a doua parcugere a programului Intel, 
prima dată făcându-se o corespondenţă între instrucţiunea Intel şi prima 
instrucţiune AMD din grupul de instrucţiuni ce o simulează. 
 

    Reprezentare microinstrucţiuni AMD pe biţi 
 
Formatul microinstrucţiunii folosite este următorul: 

 

 
 Semnificaţii : 
 

 
 

Pentru a reprezenta la nivel de bit microinstrucţiunile AMD, am 
folosit următoarele tabele (extrase din cursul de Calculatoare Numerice I ): 
 

 
 



Selecţie destinaţie 
 

 
 

UC  - Calcul adresă următoare 
 

 
 



Aplicaţia 
Implementare 

Implementarea aplicaţiei am realizat-o în Java. 
Pentru detalii de implementare studiaţi documentaţia în format html ce 
însoţeşte acest document, precum şi sursele. 
 

Interfaţa grafică (vezi următoarea secţiune cu imagini din aplicaţie) 
Fereastra interfeţei este împărţită în 3 zone principale: 

• În zona din stânga este programul Intel 086 listat astfel: 
adresa instrucţiune 

• În zona din dreapta este programul AMD2900 listat astfel: 
adresa ComandaUC ComandaUE 

• În zona centrală este schema simulatorului: 
- Sus este Registrul de MicroInstrucţiune (RMI) 
- Stânga este Unitatea Centrală (UC) 
- Dreapta este Unitatea de Execuţie (UE) formată din: 
- Setul de regiştii R0-R15 
- Regiştrii adiţionali RAMSHIFT şi QSHIFT 
- Bloc de selecţie sursă (R şi S) 
- Unitatea Aritmetică Logică (UAL) 
- Bloc de selecţie destinaţie 
 
Paşii de execuţie ai unităţilor sunt figuraţi prin metode grafice 

(înroşire inputs-outputs, etc). 
Execuţia simulatorului începe automat de la prima instrucţiune. 
Pentru a trece prin paşii de execuţie se apasă pe orice tastă. 
Se poate selecta modulul de simulare: step by step sau rapid. 

 
Funcţionare 
 
Programul Intel 086 este decodificat într-un program AMD2900 

echivalent. Acest prim pas este implementat în obiectul 
MemorieMicroprogram,  în construcţia sa. 

UC este cea care asigură funcţionarea simulatorului. Iniţial în registrul 
de memorare a adresei de la care se face fetch din memorie este valoarea 0. 

Fetch: UC preia din MM (Memoria Microprogram) instrucţiunea de la 
adresa indicată de registrul său intern şi încarcă această microinstrucţiune în 
RMI (Registrul de MicroInstrucţiune). 

 



Read RMI: UC şi UE citesc din RMI inputurile corespunzătoare: 
UC citeste Addr, R şi P şi Flaguri de la UE (F15, F=0, OVR) 
UE citeste restul instrucţiunii (MUX1 ... D) 
 

Execute: 
UC: în funcţie de inputuri, conform tabelei de stabilire a adresei 

următoare, încarcă în registrul intern adresa microinstrucţiunii următoare. 
UE :stabileşte sursa (R şi S) în funcţie de I20, stabileste valoare R şi S  

                 stabileşte operaţie în funcţie de I53, execută operaţie pe R şi S şi 
rezultatul este în F şi setează flaguri F=0, F15 şi OVR depune rezultat F în 
funcţie de I86. 
 
Revine în Fetch 
 

Imagini din aplicaţie 
 
Am rulat simulatorul pe un mic program de test. Acest program (este 

un program în limbaj de asamblare Intel 086) calculeaza primele 10 numere 
din şirul lui Fibonacci. 

Iata acest program (listingul său se poate observa şi în applet, în 
partea stângă): 

mov ax,1H 
mov bx,1H 
mov cx,10h 
mov dx,ax 
add ax,bx 
mov bx,dx 

loop 3 
 
 

Vom prezenta câteva imagini cu simulatorul: 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 


