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Централен процесор (CPU – 

Central Processing Unit) 

 



Това е обособена част от компютъра, която 

интерпертира и изпълнява инструкциите, 

зададени от софтуера. Микропорцесорът се 

изработва във вид на интегрална схема върху 

един силициев чип по методите на планарната 

технология. В най-общ смисъл обаче централен 

процесор е термин за описание на определен 

клас машини с програмируема логика, 

независимо от конкретната технология на 

изпълнението им, приложимо е и към по-ранните 

компютри и се употребява още от 60-те години. 

Централен процесор 

(CPU – Central Processing Unit) 
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      Съвременният микропроцесор най-общо се 
състои от от ядро и кеш-памет и входни, изходни и 
контролни изводи от общ електрически характер. Той 
изпълнява набор от команди, реализирани логически 
от транзисторни схеми. Основни характеристики са: 
честота на работа на ядрото, честота на работа с 
входно/изходните канали и обем на кеш-паметта за 
всяко ниво. Процесорът също така може да бъде 
синхронен (синхронизиран с външен или вътрешен 
източник на честота - кварц) или асинхронен, който 
не използва синхронизиращ източник. 

Общо описание 



Същност и предназначение 

— Тип на процесора; 

— Скоростта, с която работи; 

— Размер и тип на включената в него кеш-
памет; 

— Колко бита е шината за данни; 

— Колко битова адресна шина поддържа; 

— Допълнителни процесорни инструкции, които 
поддържа; 

— Тип на физическото свързване, което 
поддържа; 



Съставни части 
 

CPU се състои от две основни части                        

— Аритметико-логическо устройство (ALU) 

   — Контролно (управляващо) устройство (CU) 

   Тези части на процесора са свързани с 

електронна връзка, или шина (BUS). Шината 

действа като високоскоростна магистрала 

между тях. За временно съхранение на данни 

и инструкции процесорът използва специални 

клетки памет, наречени регистри. 



Честота на процесора 
 

            Бързодействието на процесор 
(тактовата честота) се измерва в 
Мегахерци 1MHz означава един милион 
такта в секунда. Тактовата честота 
определя до голяма степен 
производителността на процесора. 
Съвременните процесори имат тактова 
честота 2 и повече GHz, а най-новите 
процесори Pentium IV са с честота 3.7 
GHz. 



Как работи един 

процесор?  

 Процесорите работят, като извършват 

изчисления на базата на конкретни 

инструкции, които предоставя софтуерът, 

работещ на компютъра.  

ОПЕРАТИВНА  ПАМЕТ  

RAM 

 

 

КЕШ ПАМЕТ 
ПРОЦЕСОР 

CPU 

 Наскоро използвани 

данни и инструкции 

 

всички данни и 

инструкции 

 



 

Бързодействие 

 

 

          Различните процесори реализират 

тези методи по разнообразни начини, с 

което се обясняват многото разлики в 

цялостната производителност на чипа, 

независимо от неговото бързодействие 

в MHz. 



Кеш памет  

        Кеш паметта играе особено важна роля за производителността 
на процесора. Тя може в голяма степен да подобри коефицента 
на полезно действие на процесора, като му предоставя достъп 
до необходимите данни по-бързо, отколкото това прави 
обикновената оперативна памет. Чиповете на кеш паметта са не 
само по-бързи, но имат и по-бърза връзка с процесора. 



Видове процесори  

  

 

  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ МОДЕЛИ 

INTEL 

 

8088&8086 - XT 

 
  

 
80286, 80386, 80486 - AT 

 
  

 
Pentium 

 
  

 
Pentium MMX 

 
  

 
Pentium Pro 

 
  

 
Celeron, Celeron A 

 
  

 
Pentium II 

 
  

 
Pentium II Xeon 

 
  

 
Pentium III 

 
  

 
Pentium 4 

 
AMD 

 
K5 

 
  

 
K6 

 
  

 
K6-2 

 
  

 
K6-3 

 
  

 
K7 

 
Cyrix 

 
5x86 

 
  

 
6x86 

  

 
6x86MX 

 
  

 
MediaGX 

  

 
MII 

 
  

 
Mxi 

 
Centaur/IDT 

 
WinChip 

 
  

 
WinChip2 

 
  

 
WinChip3 

 
Rise Technology MP6 

IBM/Motorola 

 
PowerPC 603, 603e 

 
  

 
PowerPC 604, 604e 

 
  

 
PowerPC 750 (G3) 

  

 
G4 

 
Digital/Compaq 

 
Alpha 

 



AMD Athlon 

 



INTEL PENTIUM 4 

 


