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2 Arquitectura de l’ordinador

2.1 Introducció

L’objectiu d'aquest tema és desenvolupar, de la forma més clara i precisa possible, els
principis bàsics de funcionament del sistema digital més utilitzat en la indústria i el món científic en
general, conegut com a ordinador, com també analitzar la influència de la seva arquitectura sobre el
disseny.

L'ordinador és un sistema digital de gran complexitat que la tecnologia actual ha posat al
nostre abast per realitzar dissenys electrònics. Aquest sistema digital té la particularitat ser
programable i, per tant, un mateix sistema digital ens servirà per a diferents aplicacions amb només
canviant-ne el programa.

L'estudi d’aquest sistema digital el fem a nivell elemental i el comencem mostrant-ne les
seves i característiques principals com a blocs i després passem a cada bloc sobre la base d’una
necessitat concreta simple. Aquesta manera d'introduir el problema té l'avantatge de que anem
definint els conceptes d'una manera poc abstracta, de forma que a mesura que es van afegint els blocs
de lògica digital necessaris per al seu funcionament (hardware) també es veu com es programa
(software) el sistema per a l'aplicació escollida.

En estudiar l'ordinador d'aquesta forma analitzarem els paràmetres de la seva arquitectura
que poden influir més sobre el disseny electrònic. Com ara quan triga a executar-se un programa
d'una aplicació en una CPU en concret o quines instruccions cal que tingui una determinada CPU per
resoldre una aplicació. En aquesta mateixa línia, també veurem arquitectures per optimar el
processament digital de senyal en temps real i quines característiques electròniques ha de tenir la
CPU i circuits de soport perquè funcioni correctament tot el disseny, o quins paràmetres d'un
ordinador influeixen sobre el valor màxim o la precisió en una operació.
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2.2 Principis bàsics de funcionament de l’ordinador

Atès que l'ordinador és un sistema digital fet per processar la informació, inclou funcions de
processament (CPU central pcroccessing unit), memòria i dispositius d'entrada/sortida. Tot això es
pot veure a la figura 2.1.

Fig. 2.1 Esquema de blocs bàsic d’una màquina processadora d’informació

En una primera divisió, i segons el tipus de processament de la informació per part de la
CPU, podem parlar de màquines de programa intern i màquines de programa extern o de Von
Neumann.

Les màquines de programa intern són aquelles en què el sistema sempre realitza les
mateixes operacions i en la mateixa seqüència. Aquest tipus de màquines varen ser les primeres que
es van construir, i els seus exemples més clàssics són el rellotge i la capsa de música.

Les màquines de programa extern es fonamenten en una màquina que Jacquard va aplicar a
la indústria tèxtil anglesa durant el segle passat. La màquina de Jacquard feia un seguit d'operacions
característiques de la indústria tèxtil (aclarit, tint, etc.), preprogramades mitjançant la lectura d'un
conjunt de fitxes perforades. Aquesta màquina interpretava fitxes i donava ordres, cada fitxa portava
l'ordre de l'operació que havia d’executar, a més de l'ordre de llegir la fitxa següent. En aquestes
màquines, el programa o seguit d'operacions que s’han d’executar no forma part físicament de la
màquina, sinó que es va executant seqüencialment, pas a pas, utilitzant un suport extern
intercanviable.

Von Neumann l’any 1947, fent servir la idea de Jacquard, va construir el que avui en dia
coneixem com a ordinador. Va fer una màquina de programa extern utilitzant la memòria d'una
calculadora a on hi va guardar instruccions a posicions consecutives de memòria, instruccions que va
codificar com a "uns" i "zeros". Posant-li una instrucció de salt condicional, segons quin fos el
resultat d'una operació, la va dotar d'una certa "intel·ligència". Aquesta estructura té el gran
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avantatge que un programa emmagatzemat a la memòria es pot canviar fàcilment. L'altre avantatge
prové del fet d'utilitzar circuits digitals (que prenen dos valors) que són de fàcils generar.

Actualment gràcies a l'avanç tecnològic, s'ha aconseguit integrar a dins d'una sola pastilla
tot el processador (CPU). Aquest sistema es coneix com a microprocessador (8086, 68000, pentium
etc.). Si, integrem a dins d'una sola pastilla CPU, memòria i algun dispositiu d'entrada/sortida tenim
l'estructura que anomenem microcontrolador o monoxip (8048, 8051, 80251, 8096, etc.).

La màquina de Von Neumann, a més d'un programa exterior i uns blocs per a processar la
informació (CPU, memòria i dispositius d'entrada/sortida), té uns camins per intercanviar informació
entre aquests blocs que coneixem com a busos (bus de dades (BD), bus d'adreces (BA) i bus de
control (BC)). La màquina de Von Neumann, amb estructura de bus únic de dades intern, també es
coneix com a arquitectura de bus únic.

El bus de dades és per on passen les dades i el seu nombre serveix per caracteritzar un
ordinador, així parlarem d’ordinadors de 8, 16, 32 i 64 bits, segons que el seu bus de dades tingui 8,
16, 32 i 64 bits.

2.3 L'ordinador com a màquina seqüencial
Per analitzar el funcionament de l’ordinador construirem una màquina molt elemental que

ens solucioni un problema senzill, com és sumar tres vegades un mateix nombre. Amb aquesta fi,
primer estudiem la unitat que processa la informació i després anem introduint tots el elements que
calguin.

La CPU és dividida en dues parts completament diferenciades. Una part que controla el
procés CU (control unit) i una altra que realitza operacions ALU (arithmetic logic unit) que és
l’encarregada de fer les operacions aritmètiques i lògiques (sumes, restes, AND, OR, XOR, etc.)
necessàries. A la figura 2.2 es pot veure un esquema de blocs molt simplificat d'una CPU.

Fig. 2.2 Esquema de blocs d’una CPU

La CU seqüència totes les operacions que ha l'ordinador de fer, per tant, genera tots els
senyals necessaris per fer les operacions bàsiques de buscar les instruccions, descodificar-les i
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executar-les. Els senyals generats per la CU controlen tant la seqüència d'operacions d'ALU com els
dispositius externs (ordre de lectura, ordre d'escriptura, etc.). Aquesta ALU encara que simplificada
una estructura bastant general.

La ALU té dos registres d’ús general (registres A i B), una unitat per fer operacions
aritmètiques lògiques i registre per saber l’estat de com s’ha produït una operació. Els bits més
interessants en un registre d’estat són C=1 quan el resultat de l’operació porta una unitat, Z=1 quan
el resultat de l’operació és zero, O=1 quan es produeix un sobrepassament a l’operació, etc.

Aquest ordinador és una màquina processadora d’informació que té un conjunt limitat
d'operacions elementals o bàsiques. En executar una operació qualsevol, l'ordinador sempre fa unes
quantes d'aquestes operacions bàsiques.

El nostre ordinador elemental només entendrà cinc ordres o instruccions. Aquestes ordres
les coneixem pels seus noms figurats o mnemotècnics (assemblador) de la taula 2.1.

Taula 2.1  Mnemotècnics de les instruccions de la màquina proposada

Perquè l’ordinador pugui interpretar aquestes ordres, han d’estar codificades en binari; per
exemple, amb el format de 16 bits que tot seguit mostrem a la taula 2.2.
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Taula 2.2 Codificació de les instruccions

Aquest ordinador disposa de 25 = 32 posicions de memòria i dos registres per fer d’operand
de Font i Destí.

Cal  tenir en compte que la instrucció MOV A, #dada és una variant de la instrucció MOV
D,F vegeu la figura 2.3:

Fig. 2.3 Format de la instrucció Mov A, #dada

El programa posat en mnemònic per sumar dues vegades un mateix nombre és:

Inicialització de variables
       MOV A,#1 i
       MOV u,A ;u=1
       MOV A,#3 

for: CMP i,n
BEQ fi
ADD i,u
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       MOV n,A ;n= 3 
       MOV A,#0
        MOV i,A; i=0

CMP i,i ;z=1
BEQ for; salta sempre
fi:

Aquest programa es guarda, codificat, en posicions de memòria externa seguides (per
exemple, des de la posició 0). Vegeu la figura 2.4

Posició de memòria Contingut de la posició de memòria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

º0110-00000-00-00001
0101-00001-01-00000
0110-00000-00-00011
0101-00100-01-00000
0110-00000-00-00011
0101-00101-01-00000
0110-00000-00-00010
0101-00110-01-00000
1001-00011-01-00100
1100-00000-00-00100
0001-00001-01-00010
0001-00111-00-00011
1001-00110-01-00100
1100-00-00000-01100

Fig. 2.4 Programa posat a memòria

Malgrat tot, el més normal és emprar llenguatges d'alt nivell per programar un ordinador.
Els llenguatges d'alt nivell fan servir ordres que estan més a prop del llenguatge humà, en què cada
ordre té una traducció en instruccions de baix nivell. Un dels llenguatges d'alt nivell més emprats és
el llenguatge C. La traducció del programa de la sumar al llenguatge C és:

main()
 {
   char u,n,i;
    u=1; n=3, i=0;
    for(i=1,i<n , i+)
    i=i+u
 }
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Perquè la instrucció emmagatzemada a la memòria pugui ser processada, cal d’una banda,
seleccionar la memòria i de l’altre, traslladar el contingut de la posició de memòria al registre
d'instruccions (RI) de la CPU. El RI té la funció de mantenir fix el codi llegit a la memòria perquè la
CPU el pugui descodificar.

Perquè el processador conegui quina operació ha de fer, primer llegeix el codi
emmagatzemat a la memòria, després el tradueix i finalment dóna ordres a l'ALU i als registres, a fi i
efecte de generar tots els senyals necessaris i ben seqüènciats que necessitem per crear l’operació que
volem executar, figura 2.5.

Fig. 2.5 Ordres que dóna la unitat de control

Per seleccionar la memòria externa, tenim un registre anomenat MAR (memory address
register), que ens dona l’adreça de la memòria. També ens cal el BC per donar l’ordre de lectura.
Vegeu figura 2.6.
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Fig. 2.6 Pas d’un codi des de la memòria al registre d’instruccions

Si volem que el programa emmagatzemat a la memòria s'executi automàticament i
seqüèncialment, és a dir, instrucció a instrucció, caldrà que el contingut del registre MAR
s'incrementi automàticament, efecte que s’aconsegueix afegint al registre MAR de la CU un
comptador que anomenarem PC (program counter) que transfereix el seu contingut al registre MAR.
Per a cada instrucció, després d’abocar el MAR el seu contingut al BA per seleccionar la posició de
memòria, el PC es desconnecta del MAR i després incrementa el seu contingut en una unitat.

Suposem que la nostra màquina elemental treballa executant operacions bàsiques en un
període T. Durant el primer semiperíode T/2 aboca el PC sobre MAR i durant el segon semiperíode
desconnectem el PC del MAR. És a dir, que mentre estem executant una instrucció el MAR apunta a
la posició de memòria a on esta emmagatzemada la instrucció que s'executa i el PC apunta a la
posició següent de memòria que executarem després. Tot això es pot apreciar de forma esquemàtica a
la figura 2.7:
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Fig. 2.7 Forma de treball del comptador de programa

Tal com hem vist, tot ordinador té una unitat encarregada d'anar executant totes les
operacions que ha de fer l'ordinador (ALU) i una unitat encarregada del control de tot el procés
(CU). La CU té tots els circuits necessaris per generar els senyals que ens calen per controlar l'ALU i
l'ALU té tots els elements necessaris per realitzar totes les operacions necessàries per resoldre el
nostre problema.

A la figura 2.8 mostrem l'arquitectura interna de l’ALU d'Intel, 8086, que és molt popular
en el món dels ordinadors personals. Té un únic bus de dades intern. Aquesta ALU, a més de la part
per executar les operacions necessàries, té un altre bloc per facilitar la comunicació entre la CPU i la
memòria que s'anomena BIU (bus interface unit).
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Fig, 2.8 ALU d’un 8086

La CU és l'encarregada de seqüenciar totes les operacions que fa l'ALU (buscar el codi a la
memòria, descodificar i executar operacions); en aquest cas es pot veure com un circuit seqüèncial de
quatre estats. Per a qualsevol de les quatre instruccions executables per la màquina, la CPU realitza
sempre les mateixes operacions de buscar a la memòria i descodificar, El procés de l’execució, però,
pot ser diferent per a cada instrucció, figura 2.9.
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Fig. 2.9 Seqüència d’execució de les instruccions per al processador proposat

A l’organigrama es veu que cada instrucció té una durada de 3T segons, i el nostre
programa necessita per executar-se:

3 T segons/instrucció x N instruccions = 3xNx T segons

Encara que la màquina estudiada només tingui cinc instruccions, la idea bàsica es pot
aplicar a microprocessadors comercials, tot i que són molt més complexos. A la figura 2.10 es pot
veure un diagrama d'estats d'una instrucció d'un microprocessador comercial qualsevol (per centrar
idees, un 8086) al qual s’hi han afegit altres possibilitats que tenen els microprocessadors, com són
els estats d'espera, les interrupcions i l’accés directe a memòria que estudiarem més tard. Cal adonar-
se que cada instrucció d’aquest microprocessador té una durada de 4 T.
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Fig. 2.10 Seqüència d’execució de les instruccions per un 8086

A mesura que ha anat augmentant la capacitat d’integració de portes en un circuit integrat,
el fabricant ha anat afegint més funcions a l’ALU i les ha fet cada cop més potents. Així, el
microprocessador 80486, porta integrats un coprocessador matemàtic i memòria caché. La memòria
caché, com veurem al capítol 3, és una memòria de treball que es posa entre la CPU i la memòria
principal per augmentar la velocitat d’accés a la memòria principal.

La tecnologia ha evolucionat en el sentit d’anar augmentant les prestacions per unitat
d’àrea. Al microprocessador Pentium, ha triplicat la capacitat d’integració de la CPU respecte al 
80486. El software que fa servir és compatible amb els microprocessadors fabricats abans per Intel.
El Pentium té un pipeline que li permet executar dues instruccions en un període de rellotge, un
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rellotge molt més ràpid (centenars de MHz). També té dues memòries caché. Per als accessos
d’entrada/sortida, disposa de dos busos diferents, l’EISA del 80486 i el bus PCI (64 bits). A la  figura
2.11 ensenyem un esquema de blocs d’un pentium.

Fig. 2.11 Arquitectura interna d’un Pentium

2.4 La unitat de control

De la teoria de disseny digital sabem que els senyals per controlar les operacions que fa
l'ALU es poden generar de diferents formes, però la forma més emprada per la CPU és utilitzar una
memòria de només lectura o ROM (read only memory).

Tot seguit estudiarem una CU feta amb una ROM que conté la informació necessària per
controlar les operacions d'una CPU en executar les seves instruccions, en forma de
microinstruccions, més un circuit per gestionar aquesta informació. Entenem per microinstrucció les
operacions més elementals que hem de fer per arribar a executar una instrucció
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A la figura 2.12 veiem un esquema de blocs d'una CPU, formada per dos elements molt ben
diferenciats: el camí de dades o data path (ALU i comptador de programa) amb els circuits
necessaris per al seu funcionament i la unitat de control.

Fig. 2.12 Unitat de control elemental

La generació i seqüència dels senyals necessaris per controlar les operacions les fa la CU. La
tècnica de construir el control que genera la CU amb una ROM és emprada a les CPU comercials i
s'anomena tècnica microprogramada, perquè les intruccions (microinstruccions) estan gravades a
dins una ROM. Bàsicament aquesta tècnica guarda la informació de l'activació dels diferents
elements de l'ALU dins d'una ROM, i mitjançant un circuit anem llegint seqüencialment la
informació de la ROM. A la figura 2.13 es pot veure un circuit amb instruccions microprogramades
juntament amb el format de la microinstrucció amb un nombre determinat de bits. Per al nostre cas,
la microinstrucció té uns bits de adreça (A) pròxima i uns altres bits que ens generen els senyals de
control (C) de les operacions.
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Fig. 2.13 Esquema de blocs necessari per executar la instrucció ADD A,B

Aquest circuit ens permet donar ordres a l’ALU per fer operacions i després anar a buscar la
instrucció següent

A continuació analitzem com es fa el microprograma que doni l'ordre a l'ordinador
d'executar la instrucció:

ADD A,B (A←A+B)

A la taula 2.3 veiem el que tenim emmagatzemat a la memòria ROM per poder executar la
instrucció ADD A,B.

Taula 2.3 Codi del programa per executar posat a la memòria

Tenint en compte les dues figures i la taula anterior, disposem de tota la informació que
necessitem de la CU i de l'ALU per entendre’n el funcionament.
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L’execució de la instrucció ADD A,B, que suma els continguts de dos registres i deixa el
resultat en un d’ells, ha de fer els passos següents:

1. Carregar els registres A i B
2. Disposar del CO de la instrucció
3. Fer l’operació

Fixant-nos en el circuit de la figura 2.13, veiem que el codi de la instrucció ADD A,B
emmagatzemat a la memòria principal té el format: 2bit de CO + 2 bits de MA + 5 bits de Destí + 2
bits de MA + 5 bits de Font.

En executar una instrucció, la CU agafa la part alta del CO i canvia el codi d’operació de 2
bits a 8 bits (amb els quatre bits alts zero)

Sempre que executem una instrucció o fem un Reset anem a la posició zero de la memòria
ROM i de forma automàtica els passos seguits per executar la instrucció són:

1. LMUX obre el canal zero del multiplexor
2. El registre de microinstrucció es posa a zero

A la posició de memòria 0 hi trobem la informació de l’operació que s’ha de fer i l’adreça
de la propera microinstrucció que s’ha d’executar (carreguem el MAR (LDPC)).

Els bits emmagatzemats a la posició de memòria 1 de la ROM activen el senyal R W/ per
poder llegir l’adreça de memòria externa adreçada amb la primera microinstrucció.

A la posició de memòria 2, continua activada l’ordre per llegir la memòria externa
( R W/ = 1) i, un cop la memòria externa ha posat el seu contingut al registre d’instruccions guardem
la seva informació activant el senyal de LDRI. A més augmentem en una unitat el contingut del
comptador de programa (PC) que apunta a la propera adreça de memòria externa per executar
(INPC). La part dels bits d’adreces ens diu la propera adreça de la ROM que en aquest cas tot seguit
passarem a executar, la 3.

Un cop som a la posició de memòria 3 llegim els dos bytes que vénen de la memòria
externa. Com que cada instrucció té un codi d’operació CO diferent, anirem a una posició o una altra
de la ROM. En el nostre cas, saltem a la posició 30H de la ROM. Anem a aquesta adreça perquè és la
que correspon a la instrucció ADD A,B. A la posició de memòria 30H hi trobarem l’activació dels
senyals necessaris per controlar l’execució de l’ALU de la instrucció ADD A,B. Després saltem a la
posició de memòria 0 i tornem a començar el procés.

Per tant, aquesta estructura té dues rutines completament diferenciades: l’una d’operacions
bàsiques i l’altra amb operacions específiques per a cada instrucció, es repeteix per a les altres
instruccions. La distribució dels continguts de la ROM es veuen tot seguit a la figura 2.14.
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Fig. 2.14 Posicions de memòria de la ROM del microprograma

Depenent de l'ordinador, tindrem més instruccions o menys a la ROM interna. Quan fem
una aplicació determinada escollirem una CPU que tingui les instruccions que s'adaptin més al
nostre problema. Així, per exemple, per tractar grans bancs de memòria de forma eficient caldrà una
CPU que tingui l'adreçament indirecte de memòria. Si hem de fer operacions molt complicades i en
poc temps necessitem instruccions que ens facin operacions molt potents en pocs cicles de màquina
(multiplicacions en coma flotant, divisions en coma flotant, etc.).

2.4.1 Cicles de màquina i d’instrucció

Els conceptes vistos fins ara ens permetran definir els conceptes de cicle de màquina i cicle
d’instrucció. Que són molt importants per l’estudi del funcionament de qualsevol ordinador. Com
que l’execució de qualsevol programa per un ordinador és, bàsicament, una seqüència d'operacions
de lectura/escriptura a la memòria.

Cada operació elemental de lectura/escriptura s'anomena cicle de màquina. El cicle de
màquina de lectura del codi d'operació (CO) s'anomena cicle de fetch.

 L'execució d'una instrucció és una seqüència de cicles de màquina de lectura/escriptura i
l'anomenem cicle d'instrucció. Cada cicle d'instrucció pot tenir d'un a cinc cicles de màquina (per
terme mitjà). Cada cicle de màquina de lectura/escriptura pot necessitar de tres a sis períodes T de
rellotge.

També pot passar que s'allargui el cicle de màquina de lectura/escriptura perquè la CPU
introdueixi més períodes per cicle per poder emprar memòries lentes respecte a la CPU.

Així veurem com a exemple el cronograma d’execució de la instrucció del microprocessador
8086: MOV [desplaçament], AL (fig. 2.15). Aquesta instrucció ens posa el contingut del registre AL
a l'adreça apuntada pel desplaçament (DS).

MOV [8000],AL ; Si DS=0000 apunta a l'adreça 08000
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El codi hexadecimal de la instrucció  MOV és A2,00,80

Fig. 2.15 Cicle de màquina de la instrucció MOV en un 8086

A més dels cicles de màquina de lectura/escriptura la CPU pot fer unes altres operacions
elementals que no tenen res a veure amb l'execució del programa i sí amb qüestions més de hard com
són:

1. El cicle de reconeixement d’interrupció
2. El cicle d'accés directe a memòria
3. El cicle de reset

Al següent cronograma, podem veure amb més detall la informació donada pel fabricant
d'un cicle de màquina de lectura a la memòria d'un 8086, que funciona en mode mínim. Fixeu-vos
que cada cicle té una durada de 4 T (fig. 2.16).

Cal fer notar que pels fils del bus d'adreces en un moment determinat hi tenim adreces i en
un altre hi tenim senyals de control i dades. Aquesta estructura es coneix com a bus d'adreces
multiplexat.

El multiplatge de senyals és una tècnica emprada per poder tenir accés a més senyals
externs d'un circuit integrat sense augmentar-ne el nombre de potes. També hi ha microprocessadors
que no multiplexen els busos, com és el cas de la família del 68000 de Motorola.
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Fig. 2.16 Cronograma d’un cicle de màquina de lectura

Observeu que el microprocessador 8086 fa la lectura del contingut del BD a la baixada del
cicle T3 del rellotge del microprocessador.

A la figura 2.17 es veu un esquema de funcionament d'un 8086 que funciona en mode
mínim. El multiplatge del BA es fa amb un latch (8282) activat pel senyal d'ALE.
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Fig. 2.17 8086 que funciona en mode mínim

2.5 Arquitectura i processament de la informació en temps real

Si necessitem un processament de la informació ràpid amb relació a l'usuari, ens hem de
referir als ordinadors que processen la informació en temps real; en cas contrari, el processament és
en temps diferit. L'expressió en temps real vol dir que la informació es processa en un interval de
temps que l'usuari no pot arribar a notar.

L'estructura de la màquina de Von Neumann és molt indicada per a aplicacions de caràcter
general, com és l'ús d'ordinadors per al tractament d’informació de propòsit general (grans bancs de
dades que no necessiten ser processats en temps real). Les màquines de propòsit general tenen una
mateixa arquitectura d'un únic BD (intern), del qual pengen el data path i un seguit de registres d'ús
general.

Quan treballem amb ordinadors que processen senyals en temps real, és més aconsellable
una estructura pensada per optimitzar els càlculs que es fan en el processament digital. Aquestes
estructures es coneixen com a DSP (digital signal processors) i tenen dos busos de dades (interns)
separats, l'un per a dades i l'altre per a codis d'operació. Aquesta estructura de busos amb les
multiplicacions optimitzades s'anomena arquitectura de Hardvare.

Si l'aplicació ho permet, pot interessar dividir el treball que s’ha de realitzar en processos
que s'executin en paral·lel en màquines diferents i que es comuniquin entre elles quan ho necessitin.
En aquest cas, si el problema ho permet, anant afegint processadors que treballin de forma
concurrent i així podrem augmentar molt la velocitat de tractament del procés, per comparació a la
realització del mateix procés amb una màquina que tracti la informació només de forma seqüencial.
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2.5.1 Processadors digitals de senyal

Els processadors digitals de senyal o DSP (digital signal processing), són uns sistemes
especialitzats en tractament de senyals digitals, en temps real i de forma òptima, per mitjà de
l'adaptació de la seva estructura al problema de tractament digital de senyals. Els DSP tenen una
estructura dedicada a l’aplicació de processar senyals en temps real, mentre que els
microprocessadors de propòsit general la tenen encarada al processament en diferit.

El processament de senyals en temps real amb un microprocessador de propòsit general es
limita a tractar senyals amb un ample de banda relativament petit. Aquesta limitació és perquè
aquests microprocessadors, en tenir un únic bus de dades, no tenen l'estructura necessària per
optimar els càlculs que necessita el processament digital de senyal en temps real.

Els DSP optimen les multiplicacions acumulades en coma flotant (MAC) per tal d'adaptar-
se al processament digital de senyal. L'optimació s'aconsegueix fent la MAC en el temps mínim d'un
període de rellotge T.

Per veure aquest supòsit, estudiem un 8086 a 10 MHz, en el cas de fer un filtre digital
d'ordre 10 que té la funció següent:

n)-X(ma=y(n) n
9=n
0=nΣ                                                          (2.1)

L'organigrama per fer aquest filtre és:

Fig. 2.18 Organigrama per fer el filtre digital de l’equació 2.1 amb els temps d’execució per un 8086
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Com que per fer una iteració triguem 20 µs hem de fer 10 iteracions per a cada mostra y(m)
necessitem 200 µs. Pel fet de treballar en temps real hem de calcular cada mostra y(m) abans que
arribi la  mostra y(m+1). Per tant, en aquest cas, la freqüència màxima a què poden arribar les
mostres perquè es puguin processar correctament és 5 KHz.

f
x

KHzs = = ≥−
1

200 10
5 26 ω

Com es veu, el resultat és molt pobre, doncs si no volem tenir aliasing hem de limitar la
banda, en aquest cas a 2,5 KHz.

Gràcies a l’estructura del DSP, el filtre de l’equació 2.1 es farà en un temps de 10 T. Si T =
50 ns, la freqüència de mostreig és de 2 MHz i l’ample de banda del senyal que processem és 1 MHz.

f
x

MHzs = = ≥−
1

500 10
2 29 ω

Per poder comparar un una màquina de propòsit general amb un DSP en aplicacions de
processament digital hem d’analitzar el temps necessari per aplicar 1.024 mostres de senyal al filtre
digital de l’equació 2.1 en el cas de d’una màquina seqüèncial i en el cas d’un DSP.

El temps per processar les 1.024 mostres amb un 8086 és

200 µs x 1.024 = 204,8 ms

i el temps per fer el mateix amb un DSP és

500 ns x 1.024 = 512 1µs

Per poder explicar que els DSP fan, de forma òptima, les operacions en un període hem
d’estudiar la seva estructura i la forma com operen.

La forma de treballar és molt semblant a una màquina de Von Neumann doncs per cada
instrucció  fa un fetch, més una descodificació del codi d’operació, més una captura d’operand (si
n’hi ha) i finalment l’execució de la instrucció. Tot aquest procés d’execució de la instrucció triga 4T
segons. Vegeu la figura 2.19.



Arquitectura de l’ordinador 43

Fig. 2.19 Etapes de l’execució d’una instrucció d’un DSP

Com pot el DSP executar una operació en un període, si estem dient que en necessita 4T de
segons? La resposta es troba en el pipeline de les instruccions. Es molt comú en aquest tipus de
microprocessadors la segmentació de la execució de les instruccions en quatre fases (fetch +
descodificació + captura d'operands + execució) que es van fent entrelligades (pipeline) amb d'altres
instruccions i que tenen una durada de un cicle T per fase. Aquesta forma de treballar fent varies
feines a l'hora ens permet executar una operació cada període T i així fer el procés el més ràpid
possible.

El pipeline resulta transparent per a l'usuari. Mitjançant l’execució d'aquestes fases entre
diferents instruccions podem executar diverses instruccions alhora, i així augmentar el rendiment del
sistema. A la figura 2.20 mostrem, comparades l'execució seqüèncial de quatre instruccionsde durada
4T cadascuna, juntament amb el pipeline (de quatre nivells) també de quatre instruccions de 4T de
durada  cadascuna.

Fig. 2.20 Execució d’instruccions en paral·lel (pipeline)
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En una execució pipeline de 4 instruccions necessitem menys temps que en l’execució 4
instruccins seqüencials a 1 nivell. Veiem que en el temps necessari per l’execucío de quatre
instruccios seqüèncials a 1 nivell, podem executar de l’ordre de setze instruccions en pipeline a
quatre nivells. És a dir executem més instruccions per unitat de temps.

19T per fer 16 instruccions a 4 nivells
16T per fer 4 instruccions a 1 nivell

De l'anàlisi del mètode d’execució d’instruccions entrelligades podem deduir que, per a
sèries grans d'execucions entrelligades (exemple clàssic de filtres digitals) durant un període es fan
quatre feines diferents. Com més gran és la sèrie en un període tendim a executar 1

T

 instruccions. En

el nostre exemple, 16

16 3( )+ T
.

És a dir per una sèrie gran el nombre d'operacions MAC tendeix a una operació en coma

flotant per període. Per tant, el nombre de giga operacions en coma flotant per període tendeix a 
1

T
gflop.

Exemple

En una màquina seqüèncial amb instruccions de durada 4T que treballi
a 1 Mip (mega instrucció per segon), quants Mip tindrà un DSP que treballi a
quatre nivells i a 4T de durada per instrucció i amb el mateix rellotge?

Si la màquina és d'execució seqüencial a 1 Mip cada
fase tindrà una durada de 250 ns (4T per fase). En canvi,
en un DSP que treballi en pipeline (amb quatre nivells) a
250 ns. per fase tenim una velocitat d'execució de 2,2 Mip.

16

19

16

19 250 10
3 3 109

6

T
instruccions segon

x x
x/ ,= =−

Per poder treballar amb grans quantitats de dades fent pipeline, separem físicament l'espai
de dades de l'espai de codis d'operació a dins del data path del xip. Aquesta separació d'espais ens
permet tenir dos busos de dades separats a dins del xip, l'un per a codis i l'altre per a dades. La
separació de busos ens farà guanyar temps en accedir a les dades doncs fem el fetch i l'execució al
mateix temps. Tal com podem veure a la figura 2.21, el DSP de Texas TMS 320C10 fa un pipeline
de dos nivells, que permet fer alhora un fetch i una operació amb l’ALU. Noteu que aquest DSP, amb
la finalitatde fer una MAC per període, té el registre acumulador a la sortida de la ALU i no a
l’entrada com és típic a les màquines de Von Neumann.
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Fig. 2.21 Arquitectura del DSP TMS 320C10
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Normalment els coeficients del filtre an es posen a l'espai de codis, i les mostres X(m-n) a
l'espai de dades. és adir el DSP guarda els coeficients an a la memòria EPROM de només lectura i les
mostres X(m-n) a la memòria de lectura i escriptura RAM.

L’evolució tecnològica dels DSP ha anat en la direcció d’augmentar-ne la velocitat de
processament, fent alt el rellotge i optimant estructures per processar informació. A la figura 2.22 es
mostra l'esquema de blocs del DSP de Texas TMS 320C30 que té memòria caché (RAM interna per
augmentar la velocitat de l’accés a la memòria), dos blocs de RAM i un de ROM.

Fig. 2.22 Arquitectura del DSP TMS 320C30

Com que, els DSP porten un multiplicador que amb combinació amb l'ALU ens permetrà fer
alhora el sumatori d'ordre n-1 amb el producte d'ordre n de la fórmula 2.1. A la figura 2.23 es veuen
les fases d'execució de la instrucció MPY de multiplicació acumulada del TMS 320C30 de Texas:



Arquitectura de l’ordinador 47

��
��

���
���
���

�
�
��
��
��

���
���
���

Fig. 2.23 Operacions bàsiques per executar la instrucció MPY

En aquesta figura queda palès que quan executem una instrucció el primer que fa el DSP és
anar buscar el codi d'operació emmagatzemat a la memòria de només lectura (EPROM), durant el
cicle de fetch. Després torna a la memòria a buscar els operands, si n'hi han. Tot seguit cerca a la
memòria de lectura/escriptura (RAM) aquests valors i els treu pel BD. Per acabar, executa l'operació
i deixa el resultat a l'ALU. Tot aquest procés té una durada de 4T.

Com hem vist, un DSP té una estructura interna una mica semblant a un microcontrolador
(memòria RAM i EPROM interna, RAM i EPROM externa i perifèrics) per fer-ne més fàcil l’ús.
També per millorar-ne l’ús i per augmentar-ne la velocitat de procés, s'ha posat més d'un bus per
accedir a la memòria i als perifèrics externs, tal com es pot veure per al DSP TMS320C30 a la figura
2.24:
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Fig. 2.24 Esquema de connexió extern d’un TMS 320C30
Observeu que necessita dos busos externs, el primari (accés a bancs de memòria) i el

d'expansió (accés a la memòria i als perifèrics), format cada un d'ells per un bus de dades, un
d'adreces i un de control. El bus primari és format pels senyals de dades D0-D31, els d'adreces A0-
A23 i els de control R W/  (lectura/escriptura), RDY  (estats d'espera) i el senyal STRB  (validació de
memòria). El bus d'expansió és format pels senyals de dades XD0-XD31, d'adreces XA0-XA31 i de
control de lectura/escriptura XR W/ , d'estats d'espera XRDY  i de validació de memòria i perifèrics
MSTRB  i IOSTRB . Quan el TMS vol accedir al bus primari o d'expansió ha d’executar unes
instruccions que activaran els senyals necessaris en cada cas.

Quan treballem amb un DSP, sempre que es pugui serà millor emprar un llenguatge d'alt
nivell com el C i només treballarem a baix nivell en fer les rutines que necessitin més velocitat.

2.6 Processament paral·lel

Una altra tècnica per buscar solucions al tema d'augmentar la velocitat d'execució d'un
programa és utilitzar ordinadors que treballin en paral·lel i que es passin informació entre ells;
aquest cas és el de les xarxes de Transputers T800 i T9000 o el DSP TMS 320C40 o bé diferents
plaques que treballen de forma concurrent i es comuniquen mitjançant un bus (VME, MULTIBUS,
GPIB etc.).

En una primera anàlisi pot semblar que el processament paral·lel de la informació és la
solució per augmentar sense límit la velocitat d'execució d'un procés, però no és aquest el cas. Així,
doncs, suposant que el problema es pugui paral·lelitzar assignant diferents processos a diferents
ordinadors, tenim limitacions imposades, principalment, pel temps de pas de missatges entre
processos (overhead = temps per sincronitzar processos més el temps per passar missatges).

Tot això queda quantificat amb la llei d'Amdahl. Si suposem que tenim un procés dividit en
dues parts, una d'operacions que no es poden paral·lelitzar (temps TS) i un altre procés que el podem
dividir i executar amb processadors diferents (temps TP), i si, a més tenim en compte el temps emprat
en comunicació i sincronització de processos Toverh, tindrem que el guany de temps de fer el procés
sense paral·lelitzar i fer-lo paral·lelitzat és:

S p
T

T p
( )

( )

( )
=

1

amb T(1)=TS + TP ; T(P)=TS + TP/P + Toverh
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A la figura següent podem veure una representació de la funció d'Amdahl:

Fig. 2.25 Llei d’Amdahl

Aquesta funció ens diu que, per l'efecte del Toverh, quan augmenta el nombre de
processadors que treballen en paral·lel (per sobre d'un nombre determinat), la velocitat d'execució de
tot el procés cau quan passem d’un nombre determinat de processadors, figura 2.25.

2.7 Aspectes electrònics dels busos

La informació que processa un ordinador va per uns camins que són agrupacions de fils
elèctrics anomenats busos. Aquests busos tenen unes característiques electròniques que hem de
respectar, com són el fan out, els nivells lògics, la deformació dels senyals en augmentar la
freqüència produïda per les capacitats paràsites, les reflexions per desajustos d’impedàncies de
transmissió, etc.

 Aquests agrupaments de fils es poden fer de tres formes diferents, que anomenem tipus de
bus:

a) Bus de tipus 1 amb un transmissor i diversos receptors
b) Bus de tipus 2 amb diversos transmissors i un receptor
c) Bus de tipus 3 amb molts transmissors i molts receptors

El bus de tipus 1 es presenta als BD i al BA d'un microprocessador al qual volem connectar
diverses memòries i pot tenir problemes de fan out i nivells lògics.

Exemple

Mireu si es possible connectar electrònicament el BA d'un
microprocessador (Voh>4,6, Vol<0,4, Ioh=-250 µA, Iol=1.8 ma) a 16 memòries
CMOS (Iinl=-1 µA, Iinh=16 µA) més 3 càrregues TTL (Iinl=-1,6 mA, Iinh=40
µA), vegeu la figura 2.26, a on mostrem l’esquema de connexió per només el
bit A0 del BA.
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Fig 2.26 Esquema de connexió del bit A0 del BA, per sortida alta i baixa

Per a qualsevol bit de sortida del bus d’adreces (A0-
A12) del microprocessador es compleix:

Si v>4,6; 16x16 µA+3x40 µA=376 µA
Si v<0,4; 16x1 µA+3x1,6 mA=4,9 mA

Com que les sortides del microprocessador no poden
aguantar el nivell baix de corrent (Iol=1,8 mA < 4,9 mA) el
circuit no funcionarà. Si entre el microprocessador i les
memòries posem un element (buffer) que ens doni el
corrent necessari (74LS241 Ioh=-3 ma, Iol=12 ma) arreglem
el problema.

El bus tipus 2 és típic del BC d’un microprocessador. Com que el nombre de potes de
qualsevol circuit integrat és limitat podem fer cablatge lògic de diversos senyals que es connecten per
una única pota del circuit integrat. Perquè els senyals puguin fer un cablatge lògic han de tenir la
sortida per col·lector o drenador obert, mai la poden tenir amb sortides TTL totem pole o CMOS.

Exemple

En un circuit amb 5 transmissors TTL de col·lector obert (Ioh=250 µA,
Iol=16 mA) i un receptor NMI compatible CMOS (Iinh =10µA i Iinl =-10 µA,
Voh=2,5v i Vol=0,4v) enganxats entre ells emprant sortides de col·lector obert.
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Trobeu els límits, per a un funcionament correcte, de la R de col·lector (figura
2.27).

Fig. 2.27 Cinc sortides de col·lector obert de cinc circuits integrats TTL
connectades al mateix punt (NMI) del bus tipus 2

Quan hi ha un "1" al punt NMI dels col·lectors, tots
el transistors estan en OFF i el corrent de col·lector és de
250µA

5x250 µA+10 µA=1.250 µA
5- 1.25 mAxR  >2.5 v
R < 2.000 Ohms 

Quan tenim un "0" a la sortida NMI, el cas pitjor és
quan només tenim una sortida d'un transistor a zero,
perquè és quan, tot i tenir un zero a la sortida, la tensió és
més alta, doncs la caiguda de tensió a R és més petita.

I=16 mA+10 µA
5-IxR< 0,4 v
R > 288 ohms

Un bus de tipus 3 el trobem al BD de sistemes complexos, perquè els buffers i registres que
intervenen en la comunicació (biestables de tipus D) poden presentar problemes de retards. Els
transmissors porten buffers tres estats que un cop estan oberts mantenen la informació al BD durant
un temps que ha de ser prou llarg per donar temps a ser llegit pels biestables que tenen els receptors.
A la figura 2.28 podem veure una interfície CPU/memòria construïda amb aquest tipus de bus.
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Fig. 2.28 El bus de tipus 3 ha de mantenir un temps la informació en el bus

Tot seguit, a la figura 2.29 veiem un exemple complet de bus de tipus 3 amb un esquema de
blocs de les parts d'entrada/sortida per fer una comunicació entre CPU, memòria i dispositius
d’entrada/sortida. En aquest esquema, la comunicació sempre serà entre un transmissor i un
receptor.

Fig. 2.29 Bus de connexió CPU/memòria
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2.8 Valor màxim i precisió

Una característica molt important de l'arquitectura d'un ordinador és el nombre de bits del
bus de dades. La quantitat de bits del bus de dades té una relació directa sobre el resultat d'una
operació, ja que influeix sobre el valor més gran que pot tractar i en la precisió amb que podem tenir
una quantitat.

Encara que l’ordinador opera en binari, tant el valor màxim com la precisió de treball es
donen en decimal, perquè aquest és el sistema de numeració emprat pels humans i ens és més fàcil
d’entendre.

El valor màxim és la quantitat més gran que podem obtenir amb un sistema que opera amb
nombres. Per exemple, el valor màxim en una calculadora de butxaca és de l’ordre de 1099.

La precisió d’un nombre és la quantitat de dígits correctes amb que podem tenir una
variable. Així, si tenim 1,3 volts de senyal constant a l’entrada d’un convertidor analògic/digital, a la
sortida en podem tenir 1,295 com a resultat de la quantificació. En aquest cas, una variable que tenia
un valor exacte, un cop digitalitzada la tindrem per exemple, amb quatre xifres de precisió. El
concepte de precisió té aplicació en el tractament de nombres que no es coneixen exactament.

Per veure com està relacionat el nombre de bits del bus de dades amb el valor màxim i la
precisió, primer definim els dos formats més utilitzats per tractar nombres binaris: de coma fixa i de
coma flotant.

Un nombre binari de n bits en coma fixa és un nombre binari amb una part entera i una part
no entera i que té un equivalent decimal amb part entera i part decimal. Així el nombre binari
1001,1. es representa pels dígits decimals 9,5 en decimal.

1001,1 = 23 + 20 +20.5  = 9,5

Si no tinc decimals, el valor de la quantitat és exacte. Per representar un nombre de 3 dígits
decimals (de 000 fins a 999) necessitem 10 bits.

En general, el format d’un nombre binari en coma fixa té la forma E(a, b), amb la qual
volem subratllar que tenim a dígits a l’esquerra del punt decimal i b dígits a la dreta del punt
decimal.

Amb formats en coma fixa de n bits podem representar un decimal màxim igual a 2n - 1. És
el valor decimal d’un nombre binari amb n uns. Per passar-lo a decimal haurem de calcular la suma
de termes d’una progressió geomètrica de n termes i raó 2.

Sn = a0 
1

1
.

−
−

r

r n

 = 12
12

12 −=
−
− n

n

                                                 (2.2)

Mirant el valor màxim, també tenim la precisió, mitjançant la variació que té cada dígit.
Així, doncs, si amb 16 bits podem representar 216-1 = 65.536, amb 5 dígits de precisió, si comencem
per la dreta hi ha 4 dígits que varien de 0-9 i un dígit que varia de 0-6 i, per tant tindrem una
precisió de 5 dígits decimals.

El fet de tenir un nombre (en coma fixa) amb un nombre finit de decimals produeix una
pèrdua de precisió. Per centrar idees, analitzem la pèrdua de precisió d’un nombre en coma fixa (4,8)
de 12 bits.
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xxxx,xxxx xxxx

El seu valor més gran serà

1111,1111 1111

L’aportació de cada bit després del punt al valor decimal total és

82

1
nd =      amb  n = 1, 2,......8

Tenim el nombre 16 amb tots els decimals que vulguem 15,999..., però mai no podrem tenir
∞ decimals; per tant, no podrem tenir mai exactament el nombre 16. En no disposar del nombre
decimal amb ∞ decimals, es produeix un error de quantificació ∆ .

∆ = =1
0 003

28 ,

Analitzant el valor més petit que podem tractar (∆) veiem que, per representar el nombre 16
amb un nombre binari en format en coma fixa amb un error de quantificació de 0,003 necessitem 2
dígits decimals per la part sencera i 3 dígits decimals per a la part decimal.

Un nombre binari en coma flotant té la forma de n bits d'exponent i m bits de mantissa en
notació binària, que podem representar per y = m 2n. Aquest tipus de forma és molt emprat en tractar
nombres molt grans.

 En treballar en aquest format necessita normalitzar les operacions perquè un mateix
nombre en coma flotant pot canviar la coma de la mantissa i l’exponent, de la mateixa manera que el
nombre decimal 314 es pot posar com 3,14x102. Per exemple, el codi binari del nombre decimal 15
es pot escriure de la manera següent:

15 = 1111 = 111,1x2 = 11,11x22  = 1,111x23

La norma adoptada per treballar en coma flotant és la IEEE 754, que disposa els nombres de
forma que la seva mantissa té la coma sempre després del primer "1". Així, la variació serà de
1,000...0 fins a 1,111...1, és a dir, el bit MSB sempre val "1" i el valor màxim de la mantissa no
passa de 2.

Sn  = 
r

a

−1
0  --> 1,  amb -1 < r < +1 i amb  n-->∞
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En aquest format, la precisió la fixa el nombre de bits de la mantissa perquè l’exponent és
un canvi d’escala i, si tenim la mantissa amb 3 dígits bons, per molt que canviï l’exponent en
tindrem més. El valor màxim el posa el nombre de bits de l'exponent. En un cas límit, el nombre
màxim que podem representar serà el que dóna l’exponent multiplicat per 2 (molt més gran que amb
coma fixa).

Exemple

Trobeu el valor màxim i els dígits de precisió que es poden tractar amb
un microprocessador de 16 bits, si treballem amb nombres en coma fixa i en
coma flotant (4e,12m).

Coma fixa
1111 1111 1111 1111, = 216 - 1 = 65.535
valor màxim, 65.535
necessitem 5 dígits decimals
Coma flotant
Amb la coma decimal després del primer dígit binari, com
que la mantissa té 12 bits, n’hi ha onze per la part decimal
de 1,1111 1111 111 i  el seu valor decimal equivalent és

112 2

1
....

2

1

2

1 +++

I tenint en compte que és una progressió geomètrica, la
seva suma és per la fórmula 2.2:

 S = 1-(
1

211
) = 0,999511718

La seva mantissa valdrà 1,999511718, el seu fons
d’escala serà 2 (en el límit) i l’error de qüantificació val

∆ = 
2

2
0 000488281 0 000511 = =, ,

És a dir, la mantissa varia entre 1,9995, i ∆ = 0,0005.
El valor màxim del nombre en el format de coma flotant és

1.111 1111 1111 2E

E=24 - 1 = 15

valor  màxim 1,9995x 215  = 65.519=6,5519x104
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Per tant, necessitem un dígit decimal per a la part
sencera quatre per a la part decimal de la mantissa i un per
a l’exponent.

Tot sovint, en treballar amb circuits digitals ens trobem amb quantitats que no coneixem
exactament. En assignar a un conjunt de valors d’un interval un únic valor d’aquest interval
(normalment el valor mitjà) fem un error que s’anomena de quantificació. En un codi d’un conversor
A/D, o quan arrodonim el resultat d’una operació, tenim que, per a registres de b bits, apareix un
soroll que podem quantificar com:

2

2

2

2
2

1

)(

)()(

bb

b

exactey

exacteyntarrodonimey

−−

≤≤−

=∆

−=

ε

ε

La variància quantifica aquest soroll i val

12

2

8••3

•2

3

232

2

32

2

2
2

b

d
−

∆

∆−

∆

∆−

=
∆
∆=

∆
=

∆
= ∫ εεεσ                                       (2.3)

2.8.1 Aritmètica finita

S’anomena aritmètica finita el fet d’emprar registres amb un nombre finit de bits en fer
operacions. L’ús de registres finits fa que es produeixi un soroll durant els càlculs (trencament i
arrodoniment) en perdre decimal en la representació d’un nombre. L’ús de registres finits també pot
fer que no hi hagi prou bits per representar un nombre, la qual cosa produeix el que es coneix com a
error de sobrepassament o overflow del registre.

Es produeix error de trencament de la xifra quan perdem decimals perquè el registre on
tenim emmagatzemat el nombre és massa petit. Per exemple, si volem guardar el nombre 1,257 en
un registre que només guardi 2 xifres decimals, tindrem el nombre 1,25.

Tenim un error d’arrodoniment de la xifra quan també perdem dígits de resultes d’emprar
registres finits, però els dígits perduts influeixen sobre l’última xifra que tenim en compte. En aquest
cas, es fa arrodoniment, que és per sobre quan aquesta xifra està per sobre de 5. Per exemple, la xifra
1,257 posada al mateix registre seria 1,26, perquè la xifra que no tenim en compte és més gran que 5
(7) i augmenta en una unitat la xifra menys significativa, la 5 en el nostre cas.
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Un altre exemple d’arrodoniment en una variable és el que es fa sobre el senyal d’entrada
d’un convertidor A/D. Aquest soroll es produeix perquè assignen a tots els valors d’un interval el
valor mitjà. Per exemple, sabem que 1,2999 és l’aproximació amb 4 dígits decimals per al nombre
1,3, amb un error més petit de 0,0001. Si volem més precisió, haurem de posar més dígits. Per
representar el nombre 1,2999 necessitem 14 bits, i l’error de quantificació màxim que tenim és:

1

2
6 1 1014

5= −, x

Per tenir en compte l’error d’overflow en treballar amb quantitats numèriques, hem de fer
un tractament una mica diferent segons si és  per a coma fixa o per a coma flotant.

Així, en coma fixa hem tenir en compte que no es produeixi overflow en fer una suma. En
canvi, quan multipliquem dos registres de b bits, hem de posar el resultat en un registre de 2b bits.
És a dir, perquè no es faci overflow en multiplicar un nombre de x bits amb un de y bits necessitem
un registre de x + y bits per guardar el resultat.

Si no volem sobrepassament en fer N sumes amb nombres de n bits, necessitem que el
resultat es guardi en un registre amb n + log2 N bits. Per demostrar-ho, suposem el cas pitjor, en què
tenim N nombres de n bits, tot uns (1111....1). El resultat de N sumes serà (1111....1) x N. Com que
estem treballant amb el codi binari natural, li hem d’afegir y dígits a la dreta, de manera que es
compleixi la relació:

N = 2y

      y = log2 N

Exemple

Un conversor A/D de 8 bits agafa 256 mostres i després les suma totes
per fer-ne la mitjana. Quants bits de més ha de tenir la paraula per no tenir
overflow? Feu el mateix per a 1.024 mostres agafades per un convertidor de 12
bits.

Per al primer cas tenim:
8+ log2 2

8 = 8 + 8 = 16 bits

Per a l’altre cas:

            12 + log2 1.024 = 12 + 10 = 22 bits

Pel fet de tenir els operands guardats en registres finits, tenim un error inicial, així dos
nombres exactes x1 i x2 passen a valdre X1 i X2 . Complint-se que x1 =X1 + ∆ i x2= X2 + ∆.

En emprar un registre més petit per guardar la mantissa es produeix un error de trencament.
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Exemple

El nombre exacte de 12 bits amb un dígit de part sencera és
x=1,11111111111 (1,99511718d), i el posem en un registre de 11 bits i un altre
de 8 bits. Quins nombre guardem en cada cas?

L’error de quantificació que correspon a 11 bits no
enters és:

∆ = 00048,0
2

1
11

=

i el nombre és x=1,9951+0,00048
Mentre que si encabim aquest nombre en un registre de 8
bits

x=1,1111 111 (1,9921875d),

l’error de qúantificació és:

1

2
0 00787 = ,

i el nombre final és x=1,992+0,0078

També en fer operacions (sumes i multiplicacions) amb nombres en coma fixa, es pot
produir un error de trencament com a resultat de que el resultat no hi cap al registre.

L’error que tenim en fer moltes sumes en coma flotant, per exemple en el cas de sumar n
termes d’una sèrie, és acumulatiu i pot ser més gran que el terme sense error. En canvi en fer una
multiplicació en coma flotant tindrem:

(X1 + ∆) x ( X2 + ∆) = X1 X2 + ∆(X1 + X2) + ∆2

Com es veu, el resultat de multiplicar dos nombres que coneixem amb un error ∆, és X1 X2,
més un error que val ∆ (X1 + X2), més un terme de segon ordre, ∆2, que no tenim en compte.

En fer sumes en coma flotant, hem de tenir en compte que tots els nombres estan
normalitzats, i porten la coma decimal després del primer dígit. Per poder fer la suma amb la
màxima precisió hem de desnormalitzar i referir tots els nombres al mateix exponent, tal com es pot
veure a la taula 2.4.

Taula 2.4 Normalització de nombres en coma flotant

Nombre normalitzat Nombre desnormalitzat
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9,8765e-10 0,0987e-8
7,0345e-10 0,0007e-8
4,3210e-8 4,3210e-8
Suma 4,4204e-8

En fer sumes amb coma flotant també es perd precisió a la mantissa i en produir-se un soroll
pel trencament dels valors de les variables, pel fet de ser els registres de dimensions finites.

Quan multipliquem en coma flotant podrem tractar nombres més grans doncs l’oveflow és
més difícil.

(M1 x 2E
1) x (M2 x 2E

2) = (M1 x M2) x 2 1 2E E+

Però s’ha d’anar molt en compte perquè l’exponent fa de factor de guany i l’error absolut és
més gran.

Com que els nombres en format en coma fixa tenen una gran importància pràctica i l’estudi
en format en coma flotant es pot deduir de l’estudi del nombre en coma fixa, es poden estudiar els
nombres en els dos formats només estudiant els nombres en coma fixa.

Els sorolls que es produeixen en fer moltes sumes i moltes multiplicacions en coma fixa els
podem veure en el cas següent. El cas pràctic seria que hem introduït a l’ordinador un seguit de
quantitats per mitjà d’un conversor A/D amb 3 i 4 dígits decimals de precisió i hem de calcular un
sumatori de productes.
L’expressió exacta és:

y1 = 1,3 + 1,3x1,4 + 1,4x1,5 + 1,5x1,6 + 1,6x1,7 = 10,34

Les expressions amb 3 i 4 dígits decimals són:

y2 = 1,25 + 1,25x1,35 + 1,35x1,45 + 1,45x1,55 + 1,55x1,65 = 9,69 + 0,64
 y3 = 1,295 + 1,295x1,395 + 1,395x1,495 + 1,495x1,595 + 1,595x1,695 = 10,273 + 0,067
Com es veu, com més dígits de precisió tenim més ens acostem al valor real. A la taula 2.5

tenim cada terme del sumatori abans de fer la suma, amb el seu error calculat amb l’expressió      
∆(X1 + X2) per a les sèries y2 i y3 . Per trobar el valor de X1X2 hem tingut en compte que en
multiplicar dos nombres d’una precisió determinada, el resultat té la precisió del nombre que
coneixem amb la precisió més petita.

Taula 2.5 Termes i suma de la sèrie amb 3 i 4 xifres decimals

y2 y3

1,25 + 0,05 1,295 + 0,005
1,68 + 0,14 1,806 + 0,013
1,95 + 0,14 2,085 + 0,015
2,24 + 0,16 2,384 + 0,016
2,57 + 0,15 2,703 + 0,017

Suma       9,69 + 0,64 Suma      10,273 +0,067
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Per concloure aquest apartat, podem dir que l’acumulació dels errors en una sèrie
d’operacions aritmètiques està molt lligada amb l’algorisme de l’operació que volem fer.

2.9 Quantificació de l’error als filtres digitals

Un camp on tenen molta importància els temes estudiats és el càlcul de filtres digitals en fer
el processament de senyal amb un ordinador, doncs quan fem el filtratge digital de senyal tot sovint
hem de calcular sèries de nombres que no coneixem exactament i a on, a més podem tenir-hi errors
d’overflow.

Els ventalls de variació dels senyals elèctrics que trobem al món real són petits i, per tant,
no necessiten gaires bits per fer càlculs que ens siguin útils. Com que no necessitem gaires bits, això
fa que puguem fer un tractament en coma fixa. En particular, els filtres digitals s’adapten bé a
treballar en coma fixa.

Els errors que trobem al treballar amb filtres digitals són produïts per diverses causes. Les
causes dels errors van des de la quantificació a l’arrodoniment del senyal d’entrada al filtre pel
conversor A/D, fins al trencament del valor dels coeficients del filtre al treballar amb registres finits,
passant pel trencament en fer càlculs aritmètics.

La relació entre les potències Senyal

Soroll
, més conegut per S

N
, Signal

Noise
, és la millor manera de

controlar l’efecte del soroll. Si suposem que el salt de quantificació és petit i que el senyal travessa
diversos nivells entre dues mostres seguides, podem trobar una relació S

N
,que ens serà molt útil.

( S

N
) = log10 

n

x

P

p

                                Px =σx
2 = E(x (n)), Pn = σn

2 = E(ε (n))

 Com que l’error de quantificació ées distribuït de forma uniforme dins l’interval (-
∆ ∆
2 2

,+ ), tenim:

                    S

N
 = 20 log10 

error

x

σ
σ

 = 6,02 b + 16,81 - log10 
x

R

σ
        amb 

12 +
=∆

b

R

i suposem que la distribució del senyal a l’entrada del filtre x(t) és gaussiana i que és
distribuït entre 3σ  i - 3σ , aleshores tindrem que R = 6σ  i l’equació es transforma en:

S

N
= 6,02 b + 1,25                                                                       (2.4)
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Aquesta fórmula és molt emprada al calcular la precisió d’un conversor A/D i ens diu que
per a cada bit nou que té el convertidor augmentem la relació S

N
 en 6 dB. Tot seguit. mostrem la

taula 2.6 els valors empírics del ventall dinàmic, en dB, dels senyals necessaris per tenir bona
qualitat en diferents aplicacions.

Taula 2.6 Marges de variació de senyals per tenir bona qualitat de senyal en diferents aplicacions

Ventall en dB Bits Aplicació
48 8 Baixa resolució
60 10 Radar
72 12 Conversió A/D
96 16 Audio digital

120 20 Video

Observeu que la primera columna ens diu el rang de variació dels senyals que, a la pràctica,
s’ha vist que necessitem per tenir una bona qualitat, mentre que la segona columna l’hem treta de la
fórmula 2.4.

Sí volem saber tot el soroll de quantificació afegit al senyal en emprar un filtre digital FIR,
suposem que el soroll actua sobre el filtre de la manera:

)()()( mnmhny
m

−= ∑ ε

i el soroll generat val:

∑∑
∞∞ −

==
0

2

0

2
222 )(

12
2

)()( nhnhny
b

σ

Així, podem dir que la suma dels quadrats dels coeficients d’un filtre digital ens fixa
l’amplitud del soroll d’un filtre FIR.

D’altra banda, perquè no hi hagi overflow en una operació el senyal de sortida del filtre
digital ha de complir:

y(n) <1

Per al cas del filtre FIR, tenim que un escalat correcte del senyal d’entrada x(t) depèn dels
coeficients del filtre, com ara:
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1>y(n)>xmàx h r
r

( )∑

De la teoria clàssica del filtratge digital sabem que el soroll de quantificació d’un filtre genèric és

∫
−
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π
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 On D és el divisor de la funció de transferència del filtre, M és el nombre de coeficients del
divisor i N és el nombre de coeficients del numerador.

Si volem calcular el soroll per a un filtre IIR hem de fer la integral i això pot esdevenir una
operació complicada. Per a determinar el soroll en filtres FIR, com que D=1, el càlcul de la integral
és molt senzill i val:

M
b

q 12

2 2
2

−

=σ

Un cop quantificats els dos errors (trencament o arrodoniment i arrodoniment aritmètic)
que apareixen en treballar amb filtres digitals, podem dissenyar el filtre digital. 

La mecànica de treball per tindre en compte l’efecte de treballar amb aritmètica finita és
dissenyar el filtre i veure la seva funció de transferència per determinar la relació S

N
, i després amb

aquesta relació, determinar el nombre de bits necessaris aplicant la fórmula 2.4.

Problemes

1. Un mateix problema de processament de senyal es soluciona amb un 8086 a 25 MHz i amb el DSP
32010 a 20 MHz. La durada de les instruccions, de mitjana, és de 10T per al 8086 i 1T per al 32010.
Quin microprocessador executa més instruccions per segon?.

2. Indiqueu els continguts del BA i PC per a cada cicle de màquina quan executem la instrucció de la
figura 2.15.

3. Quin és el temps de conversió màxim que pot tenir el multiplicador d'un DSP perquè processi
informació a 2 MIP?

4. Quins són el nombre màxim i la precisió que podem tractar amb un ordinador de 32 bits
(24m,8e)?
5. Tenim una CPU de 64 bits, que pot treballar en coma flotant (40m,24e), connectada a uns displays
de la manera que veiem a la figura 2.30.
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Fig. 2.30 Esquema d’una CPU amb un display

Es demana:
a) Número màxim.
b) Quants displays caldran?

6. Calculeu la resistència RL del circuit de la figura 2.31 fet amb tecnologia TTL, perquè funcioni
amb bé

Fig 2.31 Exemple de bus tipus 3

Tingueu en compte que les portes són de col·lector obert i que Vohmin = 2,4 v , Volmàx = 0,4 v ; Ioh =
250 µA i Iolmàx =  12 mA ; Iih = 40 µA i Iil =-16 mA

7. Què hem d’afegir al circuit de la unitat de control de l’apartat 2.3 (figura. 2.7) perquè pugui
processar una instrucció del tipus BEQ Salt?
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