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1 Solucions electròniques al tractament de variables discretes

1.1 Introducció

L’objectiu general del text és el tractament electrònic de senyals que existeixen en un
moment determinat (variables discretes) i que poden ser codificades en binari. Per assolir aquest
objectiu introduirem les bases per fer dissenys utilitzant sistemes concrets basats en
microprocessadors.

Els coneixements previs per poder seguir el curs són els nivells inicials d’arquitectura i
llenguatge assemblador d’un ordinador que s’assoleixen en un curs bàsic d’introducció als
ordinadors.

Durant el curs, que té sis capítols o temes, estudiarem totes les parts d’un ordinador amb la
finalitat de proposar criteris de disseny (velocitat de transferència d’informació, mapes de memòria,
cronogrames, etc.).

El capítol 1 ens ensenya les diferents solucions que la tecnologia digital posa al nostre abast
i ens orienta per arribar a escollir la solució amb microprocessador, quan aquesta és la millor.

El capítol 2 estableix els principis de la màquina de Von Neumann i estudia els paràmetres
de l’arquitectura d’un ordinador (nombre de bits del bus, arquitectura de Hardvard, etc.) que ens
influeixen en un disseny fet amb microprocessador.

El capítol 3 estudia primer els trets més elementals d’una memòria (tecnologia de
fabricació, mapes i cronogrames) després tracta temes de memòria més especialitzats, com ara la
gestió de memòria i el refresc de les memòries DRAM.

El capítol 4 fa una anàlisi dels diferents tipus de control de transferències (polling,
interrupció i DMA) des d’un punt de vista de la velocitat de transferència de la informació.

El capítol 5 estudia els perifèrics més comuns (teclat, pantalla, disc, etc.) i proposa els
criteris per escollir el millor perifèric per a un disseny determinat.

Finalment el capítol 6 exposem les eines per fer un disseny de forma ràpida i eficaç
(assemblador, linker, gravadors, etc.)
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1.2 Solucions electròniques digitals al disseny discret

De la teoria de la informació sabem que la informació es presenta en forma de variables i
senyals que per al nostre cas seran tensions i corrents elèctrics.

Aquests senyals poden tenir una variació contínua o discontínua en el temps. Un exemple de
variació continua és la tensió de sortida d’un micròfon. Un exemple de senyal amb variació
discontínua són els valors d’una variable que emmagatzemat l’estat d’una porta (oberta o tancada)

Per processar un senyal (filtrar, fer càlculs, decidir, etc.) de forma electrònica hem d’emprar
uns circuits determinats.

El processament de la informació es pot fer de forma analògica (filtratge analògic,
amplificador realimentat, etc.) però és més fàcil tecnològicament processar la informació de forma
discreta.

Fig. 1.1 Processador discret

L’element electrònic que ens fa el processament de la informació, també anomenat sistema
o processador digital, necessita processar dades discretitzades. La forma millor de fer això és
codificar aquestes dades només amb dos nivells (variables digitals). Com que una gran part de
senyals del món físic són de variació analògica en funció del temps (temperatura, radiació, àudio,
etc.) ens caldrà un pas intermedi per convertir el senyal analògic a discret. Aquest pas s’anomena
pas de conversió del senyal d’analògic a digital (A/D).

El senyal d’entrada a un conversor A/D és un senyal analògic que pot variar en qualsevol
moment t. Per passar-lo a digital s’en van agafant mostres (teorema de Nyquist), en uns temps fixos
Ts del senyal X(t).
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Fig. 1.2 Entrada de dades analògiques en un processador digital

A l’entrada del mostrejador hi ha un senyal X(t) que té una variació contínua en el temps.
Nosaltres anem agafant mostres a intervals de temps fix i la sortida del conversor analògic/digital
(A/D) hi haurà el senyal X(n)q,  que és una variable que correspon a una variable analògica. Per
exemple, si el conversor és de dos bits, només podrem tenir els codis 00, 01, 10 i 11. Durant un
temps, la sortida del conversor A/D és fixa i és en aquest temps quan el processador processa el
senyal. Per tant, el senyal de sortida d’un processador digital és digital, i sempre que necessitem el
seu valor analògic haurem de fer la conversió del senyal de Digital a Analògic (D/A).

Processar el senyal discretitzat, pot ser sotmetre’l a unes operacions lògiques
(combinacional i seqüencial) o aritmètiques (sumes, multiplicacions, etc.).

Amb el processadors de senyal podem resoldre els problemes de la física. Per tant, amb
circuits digitals que executin el mètode de les diferències finites podem resoldre les equacions
diferencials de la física. Així, per solucionar digitalment l’equació de primer ordre de la càrrega d’un
condensador

axayy =+′

RC

x

RC

y

dt

dy =+

Fig. 1.3 Equació diferencial del circuit RC
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Bàsicament, el mètode de les diferències finites resol una equació diferencial mitjançant la
discretització de l’operador derivada i les variables d’entrada.

Tot seguit mostrem la solució del problema agafant tres mostres o tres-centes mostres del
senyal x(t). Aplicant de forma recurrent la fórmula (1.1) obtindrem y(1), y(2),.. y(n) mostres. Cal
observar que com més mostres agafem, menys error tenim. Vegeu  figura 1.4.

Fig. 1.4 Solució de l’equació diferencial amb tres i tres-centes mostres

En general, podem dir que en una màquina que processa informació de forma digital o
discreta com més punts agafem menys error es produeix.

1.3 Disseny digital

Un cap fet l'estudi matemàtic amb matemàtica discreta de qualsevol disseny. Per contruir-lo
necessitem un processador discret fet mitjançant circuits combinacionals, seqüencials o aritmètics més o
menys complicats, que aprofiten els elements que la tecnologia actual posa al nostre abast.
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A l'hora de construir físicament un disseny digital hem d’anar amb compte en diferents qüestions,
tant d'ordre electrònic (temps de propagació, fan out, nivells de soroll, etc.) com de tipus econòmic.

Totes les funcions lògiques (portes, biestables, etc.) que es poden presentar s'han construït
electrònicament (a dins de petites pastilles de silici) formen el que coneixem com a subsistemes digitals
integrats. Aquests subsistemes estan integrats per un conjunt d'interruptors elementals bipolars o MOS.

El nombre de portes per pastilla en un circuit integrat (c.i.) és un paràmetre que ens determina les
escales d'integració dels circuit integrat. Aquestes escales són

SSI (small scale integration) < 10 portes/c.i.
MSI (medium scale integration) entre 10 i 100 portes/c.i.
LSI (large scale integration) entre 100 i 1000 portes/c.i.
VLSI(very large scale integration) > 1000 portes/c.i.

Els primers circuits integrats van ser a escala SSI i MSI, i amb ells es van arribar a construir tots
els subsistemes digitals estàndard (portes, bàscules, comptador, etc.). A mesura que la capacitat
d’integració anava augmentant es van integrar a escala LSI tot un seguit de perifèrics (controlador CRT,
controlador de DMA, etc.).

 Els esforços es van dirigir, en un primer moment, cap a augmentar les prestacions dels circuits
integrats fabricats, però els treballs en aquesta direcció no en van fer baixar el preu de forma notable. En ser
el circuit integrat cada vegada més específic, redueix el nombre d’usuaris, per tant, és menys competitiu.

 La solució industrial per aquest problema va ser l'aparició, l’any 1970,del microprocessador. El
microprocessador és un sistema digital programable per l'usuari, i per aquest motiu és d'aplicació
"universal". El fet de la seva universalitat en fa reduir els costos de fabricació (disseny inicial i de
màscares), perquè té més usuaris. La solució amb microprocessador és real i econòmica per a una gran part
d’aplicacions lògiques, però per a determinades aplicacions ràpides, aplicacions protegides contra còpies,
etc., haurem de buscar d'altres solucions.

L'alternativa al disseny fet amb circuits integrats estàndard o amb microprocessadors és el disseny
fet a la mida de les necessitats del client (full custom, semicustom). A aquest tipus de disseny el client posa
les especificacions del problema i l'envia a fàbrica (full custom) o fa el disseny dels circuits lògic i després
l'envia a fàbrica (semicustom). En tots dos casos, el circuit integrat resultant s'ajusta a unes necessitats
determinades del client. El disseny custom a més dels avantatges de tot circuit integrat. (fiabilitat, mida
reduïda, fàcil ús, etc.) en té uns altres de gran interès, com són la dificultat de còpia del circuit resultant per
part dels competidors i l'optimització de característiques electròniques.

Finalment, queda la solució amb dispositius programables per l'usuari, molt útil per els casos en
què el microprocessador és massa lent i la solució custom massa cara.

Les dues tecnologies més emprades per construir físicament circuits integrats. són la TTL (SSI,
MSI i disseny  custom) i la CMOS (SSI, MSI, LSI i disseny custom).

A tall d’exemple en els propers apartats farem una breu descripció del disseny d’un semisumador
emprant cada una de les cinc solucions possibles.
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Fig. 1.5 Semisumador amb portes lògiques

L'exemple del semisumador es proposa per raò de la seva senzillesa, però el problema pot ser molt
més complicat. Actualment podem solucionar, amb circuits electrònics digitals, problemes de tractament de
senyals (tant digitals com analògics) molt complicats (filtres digitals, adquisició i tractament per ordinador
de dades analògiques, etc.)

1.3.1 Solució amb circuits integrats estàndard

Utilitzant aquest tipus de solució, els circuits integrats són a escales SSI i MSI i aquesta és
la que emprem en dissenyar amb les famílies lògiques TTL i CMOS. Amb aquests circuits integrats
podem realitzar tot tipus de subsistemes lògics.

En aquesta solució, primer fem el disseny i el simulem amb un simulador de software digital i
després passem a construir-lo físicament.

Quan fem servir aquesta solució hem de connectar diferents circuits integrats sobre un circuit
imprès. Aquesta alternativa al disseny, de les primeres a utilitzar-se, és molt recomanable per a sèries
petites, és de fabricació ràpida i no està protegida contra copia.

1.3.2 Solució amb full custom

En aquesta modalitat de disseny, el disseny s'adapta a les necessitats del client. El client proposa
un disseny i el fabricant desenvolupa el disseny amb persones expertes amb la finalitat d’optimitzar l’àrea
de silici, el temps, cost i les característiques electròniques.

El full custom optimitza els camins de connexió entre els dispositius i limita el nombre de portes
necessàries, alhora que augmenta les característiques de velocitat i potència de càlcul, que poden ser molts
interessants quan treballem en aviònica o tècniques de l'espai.

A full custom el disseny, l’enclavament (placement) i la connexió (layout) dels mòduls de les
portes es fa per persones expertes que tenen en compte els aspectes següents:
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1. Només es posen els circuits necessaris i es  treuen portes, connexions i
buffers que no es facin servir.

2. Variar les dimensions i geometria dels dispositius que estan a     
diferents parts del circuit integrat. amb la finalitat de maximitzar l'àrea 
de silici.

3. El posicionament/la connexió (placement/routing) dels mòduls, el
dissenyador (utilitzant software) a de procurar minimitzar l'àrea de
silici.

4. Introduir estructures noves que s'ajustin millor al nostre problema.

Aquest procediment és el mateix que utilitzen els fabricants de circuits integrats estàndard i és
molt conegut; no és  aquest el cas d'un usuari "normal" de microelectrònica. El disseny full custom resulta
rendible per a sèries grans de circuit integrat.

A la figura 1.6 veiem la realització de la porta XOR de l’exemple del semisumador feta amb
tecnologia NMOS.

SORTIDA

A

B

A

B

Fig. 1.6 Porta XOR pel que fa als transistors

1.3.3 Solució amb semicustom

En aquesta forma de disseny, el client és qui especifica el problema i, fa el disseny lògic (amb ajut
d’eines informàtiques), i el fabricant l'acaba, construint la màscara i el producte final. Per fer el disseny, el
client disposa d'uns blocs funcionals que el client ha d'anar dient a on s'han de posar dins del circuit
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integrat. Segons quin sigui el tipus de bloc funcional, el disseny semicustom pot ser amb gate array o amb
llibreria de cel·les.

La tècnica semicustom utilitza unes pastilles de silici amb un nombre determinat de matrius de
portes o de cel·les estàndard sense connectar a les quals els hi manca l'última metal·lització que connecti els
dispositius (gate arrays o cel·les estàndard). D’aquesta manera s’aconsegueix abaixar el preu del circuits
integrats, perquè una mateixa pastilla serveix per a moltes aplicacions (només hem de fer l’última màscara
de les connexions entre dispositius del circuit integrat). El seu desavantatge principal és que mai no podrem
aconseguir una utilització plena de l’àrea del xip. A la figura 1.7 es pot veure l'esquema d'un xip de gate
arrays sense les connexions entre les cel·les del dispositiu, tal com el que disposa el fabricant abans de fer el
semicustom del disseny.

CEL.LES D 'E/S,  TERRA I  POSITIU

GATE ARRAY

Fig. 1.7 Oblia amb matriu de portes sense connectar

La solució amb gate array proporciona un camí ràpid i econòmic per a la connexió dels mòduls,
el disseny i la fabricació de circuits a la mida del client, ja que totes les passes del disseny, excepte l'etapa
final, les pot executar  fàcilment el client.

A la tècnica amb llibreria de cel·les el dissenyador disposa d'un seguit d'elements funcionals més
potents (portes, memòries processadors, etc.) completament dissenyats i documentats, que formen la
llibreria de treball. El dissenyador primer els ha d'anar enganxant, després simularà tot el disseny i
finalment l’enviarà al fabricant perquè construeixi el xip. En aquesta subtècnica, per a un disseny
determinat es generen totes les màscares de fabricació del circuit integrat.
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Fig. 1.8 Oblia  per aplicacions semicustom
La solució amb llibreria de cel·les, (figura 1.8), és millor que la solució amb gate arrays perquè

resulta més petita al portar només els elements necessaris. Millorant, per tant, les seves característiques .
El software  i la connexió de mòduls (routing) és molt semblant tant en el disseny custom com en

el semicustom.
A la figura 1.9 podem veure la realització mitjançant la tècnica de gate array del semisumador

(amb 3 cel·les gate array que tenen portes NAND i NOR). Les portes són part d’una columna d’un xip
gate array.

Fig 1.9 Les portes realitzen les funcions S ab ab= + i C ab=

1.3.4 Solució amb PLD

 La solució amb dispositius lògics programables (PLD) es pot veure com a intermèdia entre el
disseny amb circuits integrats estàndard i el disseny custom. Així, doncs, mentre que en el disseny custom
el fabricant fa l'última etapa de fabricació, en aquesta forma de disseny és el client qui en realitza l'última
etapa, programant el dispositiu amb un gravador.

Els circuits gravables o programables per l’usuari tenen gran importància en l’electrònica digital
actual. Els trobem tant a les memòries semiconductores dels microprocessadors com en xips únics que
poden substituir molts circuits integrats de lògica discreta (TTL i CMOS).
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Segons la seva tecnologia de fabricació, podem dividir els dispositius lògics programables en
quatre grups:

1.EPROM (eresable prom) Es poden gravar amb un programador i tornar a esborrar i
un cop esborrades, les podem tornar a gravar amb informació moltes vegades. Per
esborrar-les, les hem d’exposar un temps als raigs ultraviolats.

2.OTP (one time programmed) Són EPROM que només es poden gravar una vegada.
3.EEPROM (electricaly EPROM) o FLASH Són esborrables i gravables elèctricament

moltes vegades
4.LCA (logic cell array) o tipus RAM,  Són unes PLD en què la informació es guarda

en una RAM. Perquè la informació no es perdi han de funcionar amb una pila.

Les seves variants més importants són el disseny lògic amb memòries de només lectura, Read
Only Memory o ROM, i el disseny amb dispositius programables, programmable logic deices o PLD.

El disseny amb ROM es basa a utilitzar el descodificador d'una memòria per generar els minterm
d'una funció lògica. Aquest tipus de disseny lògic és poc emprat perquè és poc eficient, enfront del disseny
amb PLD.

La ROM és un circuit digital amb n entrades i k sortides que ens permetrà realitzar k funcions
lògiques de n variables i 2n minterm per sortida. A la figura 1.10  veiem el semisumador fet amb una ROM
de 4x4 (4 posicions de memòria de 4 bits)

a

b

S C

S = m 1 + m 2

C = m 3

descodi f icador

Fig. 1.10 Semisumador fet amb una memòria de 4x4 posicions de memòria

El disseny de funcions lògiques amb ROM té un nombre limitat de variables d'entrada i, a més,
per a realitzar una funció amb un nombre relativament petit de minterms queda molt desaprofitada. Així,
per una funció que tingui 40 minterms i amb n=10 variables per minterm, es generen 1.024 (posicions) i se
n’aprofiten només 40.

Un tipus de PLD és la PLA (matriu lògica programable), que és un conjunt de matrius de circuits
combinatoris que poden ser programats pel fabricant (mask programmed), encara que el més corrent és que
siguin programats per l'usuari FPLA (field PLA). Físicament la PLA és una estructura regular amb una
matriu de portes AND i de portes OR, totes dues programables per l'usuari.
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La PLA és un sistema combinatori que permet fer k funcions de n variables però només genera (a
diferència de la ROM) els r minterm necessaris d'entre els 2n  possibles (r< 2 n ). La realització del
semisumador amb una PLA de 4 entrades x 6 minterms x 4 sortides es pot veure a la figura 1.11 .

Fig. 1.11 Semisumador fet amb una PLA

Si fem el disseny amb una ROM (molt petita) de 4 entrades tindrem 16 posicions, de 4 bits
cadascuna; llavors necessitem un descodificador construït amb 16 portes NAND (una per sortida del
descodificador), mentre que si fem el disseny amb la PLA d'abans només en necessitem 14 portes (6 dels
minterms + 4 dels inversos + 4 de les portes OR).

Al mercat es troben variants més senzilles de PLD, les PAL (pogrammable aray logic) que tenen
la matriu de portes OR fixa i només poden programar la matriu de portes AND. Les hard array logic
(HAL) són versions programables pel fabricant de les PAL. Dintre del món de les PAL tenim les PGA
(programmable gate array) que només tenen les AND programables.
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Un altre varietat dels dispositius lògics programables són les GAL (generic array logic) que són
unes PAL gravables i esborrables elèctricament

Si en una estructura PAL o PLA hi posem biestables, (figura 1.12), que realimentin les sortides
cap al circuit combinatori, tindrem els PLS (programmable logic sequencer) que ens permeten fer circuits
seqüèncials síncrons i asíncrons.

Fig. 1.12 Circuit programable fet amb una PLD

Hi ha unes eines de desenvolupament per facilitar la feina quan utilitzem aquests dispositius.
Bàsicament, aquestes eines són: software de treball, compilador, simulador i programador.

El software de treball ens permet introduir al simulador i al programador la descripció del disseny
com un esquema (funcions lògiques o blocs TTL), o com una equació lògica.

El compilador tradueix la informació entrada a paràmetres físics de la PLD, tenint en compte
l’assignació de potes d’entrada/sortida i la manera com la PLD construeix les diferents funcions lògiques
del disseny. A més, minimitza el nombre de portes de la PLD que necessitem per fer el disseny.

El simulador fa una simulació per ordinador del disseny i, si el trobem correcte, podem passar a
gravar el disseny a la PLD per mitjà d’un  programador.

Finalment, el programador i el seu software de control ens programen l’aplicació a la PLD.
Per poder dissenyar amb aquesta tècnica, cada fabricant ens subministra un software que ens

permet simular el disseny i gravar la PLD.
Per a dissenys relativament grans de 3.000 fins a 9.0000 portes, hi ha uns PLD anomenats FPGA

(field programmable gate array) que estan fets amb unes matrius de blocs funcionals fixos, com al disseny
semicustom, i que l'usuari els pot interconnectar, programant el xip de la forma més adeien perquè ens
resolgui el problema. Les LCA (logic cell array) són una varietat de FPGA que tenen una matriu de blocs
lògics envoltats per blocs d'entrada/sortida. Els canals d’interconnexió estan entre els blocs lògics. Aquests
camins es poden configurar carregant un programa en una memòria que porta el xip al començar el procés.
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Els blocs que constitueixen la matriu estan fets amb lògica combinatòria i registres, mentre que
els blocs d'entrada/sortida es poden configurar com TTL i CMOS, tal com es pot veure a la figura 1.13.

BLOCS D 'ENTRADA/SORTIDA

BLOC LãGIC

CAMINS DE CONNEXIà

Fig. 1.13 Estructura típica d’una LCA

Els LCA són circuits programables i esborrables elèctricament, en què l’aplicació es carrega al
començament del procés en una memòria RAM que acompanya al circuit de la LCA.

El software de què disposem per dissenyar amb FPGA i LCA se sembla molt al software per al
disseny amb dispositius programables clàssics, i consta d’un mòdul per introduir les especificacions del
disseny, un compilador, un simulador i un carregador del disseny acabat a dins la FPGA o LCA per a la
seva execució.

1.3.5 Solució amb microprocessador

Per al disseny amb aquesta solució utilitzem un circuit integrat "universal" per realitzar un
determinat problema lògic. La característica principal d'aquest circuit és que és programable per l’usuari i,
per tant, un mateix circuit serà comú a moltes aplicacions amb només canviant un programa. Per
aconseguir ser ‘universal’, el microprocessador té uns circuits, fàcil d’utilitzar, que li permeten fer
directament la majoria d’operacions lògiques i aritmètiques. Per tant, com veurem més endavant, la
realització del sumador es redueix a fer i executar un petit programa.

El desavantatge principal del microprocessador és que, per a un disseny concret, només aprofitem
una mínima part dels circuits.
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1.4 Solució tecnològica escollida

El fet d’agafar una solució o un altra vindrà determinat principalment per raons de compliment
d’especificacions electròniques (determinades per la tecnologia de fabricació dels circuits emprats) i de
rendibilitat econòmica del disseny.

Durant tot el curs anirem donant criteris per poder dir si un disseny fet amb una tecnologia
determinada és tècnicament possible.

A l'hora de determinar el cost econòmic d'un disseny s'ha de tenir en compte el fet que el preu
d'un circuit integrat disminueix en augmentar el nombre xips fabricats, i és diferent segons la solució
electrònica escollida, com es veu al gràfic de la figura 1.14.

Fig. 1.14 Comparació d’integrats fets amb diferents tecnologies

Veiem que per a sèries petites, l’opció millor és la SSI/MSI, mentre que per a sèries grans, la
millor opció és la full custom.

1.5 Mètode per fer dissenys amb microprocessadors (DAM)

Davant un disseny digital, el primer que hem de fer és decidir si la solució amb microprocessador
és adeien per al problema que es vol solucionar. Abans de realitzar un disseny amb la tècnica DAM hem de
veure si aquesta ens és prou ràpida i econòmica. A la figura 1.15 es pot veure un organigrama de la regla
de decisió que s’aplica en aquest cas.
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Fig. 1.15 Preguntes que cal fer-se abans d’escollir un DAM

Un cop ens hem decidit per la solució DAM, perquè compleix les especificacions tècniques i és la
més econòmica, proposarem uns criteris de com es fa un disseny amb aquesta tecnologia.

A la figura 1.16 podem veure les fases necessàries per al disseny d'una aplicació utilitzant un
microprocessador. L’esquema de fases de treball comença per un bloc anomenat especificació del sistema,
en què s'han de posar totes les característiques del sistema. Tot seguit, el diagrama es divideix en dues
branques relatives al disseny del software i del hardware. Cada branca està sotmesa a un seguit de proves i
decisions sobre la validesa del que s'ha fet, que es realimenten cap al començament del procés i que ens
permetran resoldre els problemes trobats. Al final les dues branques arriben a un punt comú, a on s'ha
d'ajuntar el software al hardware, i això es fa gravant el programa dins una ROM i posant-ho tot a dins del
circuit que porta el microprocessador.

Fig 1.16  Passos que cal seguiren fer un disseny amb microprocessador
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Tot disseny amb la tècnica DAM consta de dues parts ben diferenciades. D’una banda, tenim el
microprocessador i tots els circuits necessaris, el circuit imprès, el microprocessador, les memòries, les
interfícies, etc., (hardware) ben connectats per tenir un funcionament correcta, d’altra banda tenim la
programació del microprocessador (software) perquè el sistema faci les funcions que nosaltres volem.

Per desenvolupar el software d'una aplicació cada fabricant d'ordinadors posa a la disposició del
dissenyador el software (assemblador, linker, simulador, etc.) necessari per fer el disseny. Tot el software
de desenvolupament s’executa en un altre ordinador, normalment un PC.

Per posar en marxa el programa desenvolupat a dins de la placa es disposa d'emuladors
(simuladors en temps real) i plaques de desenvolupament. Les plaques de desenvolupament ens permeten
depurar un programa, mitjançant la seva càrrega i execució a la placa de disseny. A l’apèndix d’aquest text
es proposa l’esquema d’una placa per fer desenvolupaments.

Problemes

1. Trobeu la solució digitalitzada per a una equació diferencial de segon grau del circuit de la figura 1.7,
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Amb un simulador de tipus MathLab, vegeu que les solucions per a tres i tres-centes mostres són
les següents:
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2.Compareu la realització de la funció lògica de 10 variables i 3 minterms
f a a a a a a a a a a a a= + +10 9 2 1 10 9 2 1 10 9 2 1• • • • • • • • •  feta amb una PLA de 10x6x8 (entrades, minterms i

sortides) i amb una ROM de 1.024x8.

3.Tenint en compte l'esquema lògic de la PAL 16L8, (figura 1.18). Poseu a dintre seu un semisumador, i
afegiu-hi els fusibles que calguin. Els fusibles que van als inversors de sortida els fixa el compilador de la
PLD.
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Fig. 1.18 Estructura interna de la PAL 16L8



Solucions electròniques al tractament de variables discretes 19

4. Introduïu el disseny i feu-ne la simulació per mitjà d’un entorn de desenvolupament, si aquest ha de
complir les equacions següents:

15141312
****0 AAAPSENAPER =

15141312
****1 AAAPSENAPER =

5.Digueu almenys, una raó per la qual, per a sèries petites, és millor la solució MSI, i per sèries grans la full
custom.

6. Un lector de codi de barres fet amb un microprocessador pot prendre una dada cada 100 ms. La part
mòbil es mou a una velocitat de 10 cm/s.
Quin és límit de gruix de barres que podem llegir? Com milloraria el procediment?

De quin ordre és el gruix màxim de barra que podríem llegir amb un disseny que fes la mateixa
feina, d’acord amb l’esquema de la figura 1.19?

Fig. 1.19 Circuit proposat, en què td  = 2ns és el retard de cada bloc

7. Tenim una centraleta telefònica (PABX) que pot enviar caràcters en sèrie a 9.600 bps (1 bit cada
100 µs). El format de la transmissió sèrie és el que veiem a la figura 1.20 (asíncron), 1 bit de stop + 8
de informació + 1 de stop.
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Fig. 1.20 Format de transmissió de la centraleta

La informació enviada per la PABX és tractada per un buffer que porta un
microprocessador i memòria. El microprocessador agafa el caràcter rebut en el punt A de la figura
1.20 i el processa enviant-lo cap al PC. El buffer per a seva funció, té un programa que triga a
executar-se 80 µs. L’esquema de funcionament és el de la figura 1.21

Fig. 1.21 Esquema de blocs de la centraleta

Es demana:
a) Quan temps triga el bit de stop?
b) Si hem arribat al punt A del cronograma i el buffer comença a processar el caràcter, tindrem prou
temps per processar la dada?
c) Enviant amb el mateix format i a 115.200 bps (1 bit cada 8,6 µs), tindrem prou temps per
processar les dades?
d) Quina és la freqüència màxima en caràcters/segon treballant a 9600 bps, a què pot enviar dades la
centraleta, si processem durant el bit de stop?
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