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Procesor [CPU]
Advanced Micro Devices (AMD)
• společnost AMD byla založena 1.května 1969 v Kalifornském
(USA) městě Sunnyvale
• v říjnu roku 2006 společnost AMD odkoupila, za poměrně
nadsazenou cenu, společnost ATI Technologies, Inc. vyrábějící
grafické čipy, čipové sady MB i komponenty pro spotřební
elektroniku, a stala se tak konkurence schopnou v této oblasti IT
• dnes se řadí mezi špičku největších výrobců integrovaných
obvodů (druhý ve výrobě procesorů pro počítače a druhý největší
výrobce grafických procesorů [GPU] a chipsetů základních desek)
• společnost AMD úzce spolupracuje se spoustou význačných
firem nejen ve vývoji, ale i ve výrobě elektronických součástek
(mezi nejznámější společnosti patří např. IBM, Fujitsu, Sun
Microsystem, ARM apod.)
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Procesor [CPU]
Procesory AMD
• svůj první integrovaný obvod vyrobila společnost AMD v roce
1969 a nesl označení Am9300
• v roce 1993 společnost AMD vyhrála pětiletý soudní proces se
společností Intel Corporation o používání číselného značení
procesorů (x86) a nadále používá shodné značení (např. Am386)
• procesory do řady 386 vyráběla společnost AMD jako
licencované klony procesorů společnosti Intel Corporation
• procesory AMD řady Am286 – Am486 používaly shodné patice
jako procesory Intel
• změna nastala po uvedení procesoru Pentium společnosti Intel
Corporation, kdy oba výrobci procesorů začali vyrábět již různé,
vzájemně nekompatibilní, patice procesorů
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Procesor [CPU]
Am286 (1984)
• 16-bitový procesor vyráběný v licenci společnosti Intel
Corporation a dodávaný hlavně pro počítače společnosti IBM
• parametry shodné s Intel 80268
Am386SX a Am386DX (1991)
• klon procesoru konkurenční firmy Intel 80386
• jediným parametrem, který byl podstatně odlišný než u
konkurenčního procesoru Intel 80386 byl pracovní kmitočet,
který byl u procesorů společnosti AMD 40MHz (Intel 33MHz)
• procesor Am386DX-40 disponoval dokonce takovým výkonem,
že významně konkuroval i prvním procesorům Intel 80486 (po
přidání matematického koprocesoru 80387)
• levnější než procesory společnosti Intel Corporation
Zpět

5

Procesor [CPU]
Am486 DX (1993)
• 32-bitový, prac.frekvence 40-133MHz, adresace max. 4MB
operační paměti
• zpočátku klon konkurenčního procesoru i80486, po snížení
napájecího napětí z 5V na 3,3V nekompatibilní s i80486
• vyráběné verze procesoru:
• Am486 DX-40
– FSB 40MHz (1993)
• Am486 DX/2-50
– FSB 25MHz
• Am486 DX/2-66
– FSB 66MHz
• Am486 SX/2-66
– FSB 66MHz (1994)
• Am486 DX/2-80
– FSB 40MHz
• Am486 DX/4-100 – FSB 25MHz (1995)
• Am486 DX/4-133 – FSB 33MHz
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Procesor [CPU]
Am586 / Am5x86 (1995)
• jde o vylepšený procesor Am486, se kterým je pinově, ale ne
napěťově kompatibilní – základní deska musí mít napěťový
regulátor a musí procesor podporovat (možnost cenově
výhodného upgrade z Am486 na výkonnější Am586)
• 32-bitový procesor s čtyřnásobnou vnitřní pracovní frekvencí (až
133MHz) vhodný i k přetaktování (až do 160MHz při dobrém
chlazení procesoru)
• výkon Am586 (označení Am5x86™-P75) byl zhruba na úrovni
konkurenčního procesoru Pentium 75MHz společnosti Intel
Corporation
• procesor Am586 se vyráběl až do roku 1999
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• Seznam literatury a pramenů
•

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

Použité zdroje:
Objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint®
2003 a vlastní tvorba autora.
Obrázky použité v této prezentaci jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint® 2003 a
vlastní tvorba autora.
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