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Abstract  
      A General purpose microprocessor is one having the capability to execute the 
usual set of instructions like arithmetic, logic, branching and other control 
instructions. It is consisting of a set of registers to store data, a program counter, a 
stack pointer, ..etc. In this work, a Processor system is proposed, designed, simulated 
using MATLAB SIMULINK, and implemented using FPGA implementation tools. 
The simulation is done using MATLAB because of its simple building and testing 
facilities. The system then implemented using Field Programmable Gate Arrays 
(FPGAs). The implementation using FPGAs has the advantage of being debugged, 
updated, expanded simply by reprogramming the FPGA chip without the need to 
replace the hardware. The system is implemented using two types of chips for 
comparison purposes. The first is using the chip VX1000 (G680) that contains 12288 
slice while the second is using XCV800 (FG676) that contains 9408 slice. 
Implementation results show higher percentage use of the smaller chip resources but 
faster operation due to shorter internal paths used. 

 
 تقنية مصفومةمحاكات، تصميم معالج لالغراض العامة بأستخدام 
 البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

   الخالصة
ان المعالج الدقيق المتعدد االغراض هو الذي يمتلك القدرة على تنفيذ المجموعة التقليديـة مـن        

االيعازات مثل االيعازات الحسابية و المنطقية و ايعازات التفرع و االيعـازات االخـرى الخاصـة    
المعالج من مجموعة من المسجالت تستخدم لغرض خزن البيانـات و عـداد   بالسيطرة و يتكون هذا 

تم اقتراح النظام و التركيب الداخلي لمعالج , في هذا العمل المقدم . الخ...للبرنامج و مؤشر المكدس 
  MATLABلقد تمت المحاكاة باستخدام برنـامج   . مايكروي و تم تصميم و محاكاة عمله و تنفيذه

ثم تم تنفيذ النظام باستخدام تقنيـة مصـفوفة   . ت المتميزة في بناء االنظمة و اختبارهابسبب االمكانيا
حيث ان التنفيذ باستخدام تقنية مصفوفة البوابات المنطقيـة القابلـة   . البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

مجة شريحة للبرمجة يمتلك امكانية تصحيح االخطاء و التحديث و التوسع ببساطة من خالل اعادة بر
لقد تم تنفيذ النظام باستخدام نوعين مـن الشـرائح   . المصفوفة بدون الحاجة الستبدال المكون المادي

والتي تحتوي علـى    VX1000 (G680)في التنفيذ االول تم استخدام الشريحة  . لغرض المقارنة
التي  و XCV800 (FG676)شريحة جزئية بينما استخدم في التنفيذ الثاني شريحة   12288

لقد اظهرت نتائج التنفيذ نسبة استخدام اكبر لمـوارد الشـريحة   . شريحة جزئية 9408تحتوي على 
  .الصغيرة ولكن مع سرعة عمل اكبر وذلك بسبب استخدام مسارات داخلية اقصر
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