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3 La memòria

3.1 Introducció

L’objectiu d’aquest tema és l’estudi de la memòria com a part molt important de la màquina
de Von Neumann.

La memòria que estudiarem serà la semiconductora, des de tres punts de vista: tecnològic,
d’accés per la CPU i dels cronogrames dels senyals que necessita per funcionar correctament

L’estudi del vessant tecnològic analitza les tecnologies de fabricació i l’arquitectura interna
de cada una de les memòries semiconductores més comuns (SRAM, EPROM, DRAM etc.), es fa
esment de les característiques de cada memòria. En particular pel que fa a les memòries DRAM, a
més, s’estudia el refresc o l’actualització de la informació.

Un altre aspecte que veurem és com ha de ser el circuit electrònic i quines instruccions hem
de fer servir per establir la connexió entre les memòries i la CPU.

Més endavant, a la segona part del capítol, veurem temes més especialitzats de memòries
semiconductores. Estudiarem com i perquè s’introdueixen estats d’espera a les memòries i com
podem fer que una memòria que és lenta per una CPU determinada, la mateixa CPU la trobi més
ràpida (memòria caché).
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3.2 Definició i tipus

Una memòria és un dispositiu que emmagatzema informació i que té la característica de no
fer cap operació amb la informació guardada.

Poden existir molts tipus de memòries però dins el món electrònic les més emprades són les
semiconductores, les magnètiques i les òptiques. Ens centrarem en l'estudi de les memòries
semiconductores atesa la seva gran importància per al funcionament del microprocessador.

Les memòries semiconductores són uns circuits electrònics molt complicats, fets amb
tecnologia semiconductora i que porten molts circuits emmagatzemadors d’informació (cel·les
emmagatzemadores), uns circuits per accedir a cadascuna de les cel·les emmagatzemadores
(adreçament) i uns circuits que controlen el procés de transferència (senyals de lectura/escriptura,
selecció de circuits integrats, etc.).

L’accés a la informació de les memòries semiconductores pot ser seqüencial o per aleatori,
segons com arribem a les cel·les emmagatzemadores, per llegir/escriure, en seqüència o de forma
aleatòria.

En les memòries d'accés seqüencial, un cop hem introduït una dada no la podrem tornar a
llegir fins després d'un procés que triga un cert temps; la memòria FIFO (first in first out) n’és un
exemple clar. Quasi totes les memòries semiconductores d'accés seqüencial estan fetes a base de
registres dinàmics de desplaçament, formats per inversors MOS que utilitzen la capacitat de porta-
font com a element emmagatzemador d'informació. La cel·la bàsica d'un registre de desplaçament és
formada per un inversor del qual n’aprofitem la capacitat de porta-font per guardar la informació.
Una memòria FIFO feta amb aquesta tecnologia anirà traslladant la informació a cada període T del
senyal de rellotge.

L'estructura de les memòries d'accés aleatori és la d'una matriu emmagatzemadora
d'informació. Podem accedir a cada una de les cel·les bàsiques d'aquesta matriu sense seguir cap
ordre preestablert, mitjançant un descodificador. El bloc de sortida ens permet treure/entrar les
dades.

A l'exemple de la figura 3.1 podem veure una memòria d'aquest tipus amb una estructura de
descodificador, matriu de cel·les, més una entrada anomenada OE (output enable) que serveix per
donar permís al buffer de sortida perquè tregui les dades. Com es veu més tard, hi poden haver
d’altres entrades de permís dels buffers.
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Fig. 3.1 Esquema general d’una memòria d’accés aleatori
Depenent del tipus de circuit emprat a la cel·la emmagatzemadora, podrem parlar de

memòries d'accés aleatori de només lectura ROM (read only memory) i de memòries d’accés aleatori
de lectura/escriptura RAM (ramdom access memory).

Si els elements emmagatzemadors d’informació són connexions fixes que el fabricant posa o
treu en fer l'última metal·lització del circuit integrat, parlem de memòries ROM. Si aquestes unitats
emmagatzemadores són fusibles parlem de PROM (programmable rom) que només es poden
programar una vegada.

Les memòries ROM que tenen transistor FAMOS com a unitat bàsica d’emmagatzemament
d’informació s’anomenen EPROM (eresable programmed rom) i poden inicialitzar-se moltes
vegades en sotmetre les a raigs ultraviolats durant uns minuts. Finalment, si com element
emmagatzemador utilitzem transistors MNOS tindrem les memòries esborrables elèctricament,
conegudes com EEPROM (electricaly eresable prom).

Dins de les memòries d'accés aleatori o de lectura/escriptura (RAM) hi ha les memòries
estàtiques i les dinàmiques, que tenen gran importància perquè són la memòria de treball de
l’ordinador.

3.3 Tecnologia de les memòries

En aquest apartat fem un petit estudi de com estan fetes les unitats emmagatzemadores
d’informació de les diferents memòries semiconductores.

Moltes memòries d'accés seqüencial estan construïdes amb registres de desplaçament
construïts amb inversors MOS que utilitzen la capacitat de porta-font com a element
emmagatzemador d'informació. Aquestes memòries han de reactualitzar la seva informació en uns
períodes de temps que van d’uns mil·lisegons fins a desenes de mil·lisegons, perquè si no el
condensador de porta font de l’inversor MOS perd la informació.

A la figura 3.2 mostrem l’esquema del biestable dinàmic propi d'aquest tipus de memòries,
al qual li hem afegit un MOS que fa d'interruptor per controlar que li passem la informació al
condensador de porta-font. El MOS es sincronitza per un rellotge F1. A la mateixa figura també
veiem una cel·la bàsica d'una memòria seqüencial formada per dos inversors controlats en contrafase.
La informació que entrem per Ventrada  necessita un temps T per arribar a Vsortida  i ha de passar per
diferents llocs.
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Fig. 3.2 Esquema d’una memòria d’accés seqüèncial
D’altra banda, com ja hem vist, l'estructura de les memòries d'accés aleatori tant de només

lectura com de lectura/escriptura és la de descodificador més matriu d'elements emmagatzemadors
d’informació.

L'element més senzill d’emmagatzemament d’informació a les memòries de només lectura
és la presència o no de camí cap a la matriu emmagatzemadora d'informació. Aquest camí pot ser un
fusible (PROM) o un díode o transistor (ROM). Aquests dos tipus de memòries, un cop programades
(la PROM amb un programador i la ROM a fàbrica) no es poden tornar canviar la informació. En
aquestes memòries, la informació no varia encara que no les alimentem.

Les memòries EPROM (eresable prom) són un altre tipus de memòries de només lectura
que, un cop programades utilitzant un programador, es poden esborrar i tornar a programar amb una
altra informació un gran nombre de vegades. La seva informació no es perd si es deixa d'alimentar el
circuit. La forma d'esborrar la informació és exposant l'EPROM que volem inicialitzar als raigs
ultraviolats durant uns minuts. La cel·la bàsica d’emmagatzemament d’informació està feta amb un
transistor anomenat FAMOS (floating avalanche-injection mos).

Les cel·les FAMOS es fan amb transistors MOS sense contacte de porta i amb una regió de
polisilici enfonsada a dins d'una capa de SiO2 posada al damunt del canal drenador-font d’un
transistor MOS.

L'emmagatzemament d’informació es basa en l'existència o no de canal al transistor
FAMOS. Com que un transistor esborrat (blanck) no té canal, per crear el canal s'ha d'aplicar una
tensió de programació alta que farà un camp elèctric molt gran a la regió del canal del transistor la
qual cosa produirà que uns quants electrons saltin per allau la capa fina de SiO2 i quedin atrapats a la
regió de polisilici i la carreguin negativament, fet que induirà un canal de càrregues positives entre
drenador i font del transistor FAMOS. Aquest fet permet al transistor FAMOS treballar com un
interruptor. Si el volem tancat, hem de programar el canal del MOS. A la figura 3.3 podem veure
aquest transistor, al qual s'hi accedeix per la sortida d'un descodificador, integrat a dins una
estructura EPROM.
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Fig. 3.3 Cel·la bàsica de memòria ROM feta amb un transistor FAMOS i esquema de funcionament

Un cop gravada la cel·la amb la informació, per accedir a la cel·la hem de posar un zero a la
línia de sortida del descodificador (selecció de cel·la). A aleshores activarem el transistor MOS que
fa d'interruptor, connectant el transistor FAMOS a la sortida f1. En aquesta sortida (f1) tindrem 0 o 1
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segons si el transistor FAMOS té canal o no. L’exposició de l’EPROM durant uns minuts als raigs
ultraviolats fa que els electrons atrapats al polisilici agafin prou energia per tornar al substrat i es
recombinin amb els forats del canal, cosa que fa desaparèixer el canal.

Si com a element emmagatzemador de la memòria de només lectura fem servir un transistor
MNOS (metal nitrure oxide silicon) tindrem les memòries esborrables elèctricament, també dites
EEPROM, E2 PROM (electricaly eresable prom). Aquests tipus de memòries, un cop escrites, es
poden inicialitzar per mitjans electrònics sense treure-les del circuit. La cel·la MNOS és un transistor
que utilitza una porta flotant i una entrada de porta per a la seva programació. Com que la seva capa
d'òxid és molt prima, aplicant una polarització positiva a la porta i creant un corrent fort de
drenador, els electrons queden atrapats al nitrur (Si N4) per efecte túnel, induint un canal a dins del
semiconductor. Si apliquem un voltatge positiu al drenador i posem la porta a tensió negativa,
esborrem la cel·la i anul·lem el canal . Tot això es pot veure a la figura 3.4.
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Fig. 3.4 Cel·la bàsica de memòria ROM feta amb transistor MNOS i esquema de funcionament

L’esquema de funcionament de la cel·la MNOS és molt semblant al d'una cel·la FAMOS,
doncs un cop seleccionada f1, traurà '0' o '1' segons que el transistor MNOS tingui canal o no.

La tecnologia de fabricació de les RAM estàtiques pot ser bipolar i MOS mentre que la
tecnologia de fabricació de les RAM dinàmiques és MOS. La figura 3.5 mostra la cel·la unitària
d'informació de les RAM estàtiques, que com es pot veure és un biestable, mentre que a les RAM
dinàmiques (DRAM) la cel·la unitària d’informació és un condensador que ha de reactualitzar la
seva informació de forma periòdica.
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Fig. 3.5 Cel·la bàsica de memòria RAM i esquema de funcionament

3.4 Organització interna de les memòries d’accés aleatori

Com ja hem dit, la memòria semiconductora d'accés aleatori, tant ROM com RAM, es
poden veure com una matriu emmagatzemadora d'informació a la qual hi arribem mitjançant un
descodificador.

L'estructura més senzilla de les memòries de només lectura és la d'una matriu
emmagatzemadora d'informació accessible per un descodificador i un buffer de sortida activat per un
senyal de selecció de xip CS , com es pot veure a la figura 3.6.

.

Fig. 3.6 Esquema i senyals necessaris per accedir a una RAM

En canvi l’estructura més senzilla per accedir a la informació de les memòries de
lectura/escriptura té la forma que mostrem a la figura 3.7.
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Fig. 3.7 Esquema i senyals necessaris per accedir a una RAM

El que canvia d’una estructura a l’altra és la unitat emmagatzemadora bàsica i els senyals
de control ( RD WR, i CS ). Tant en memòries de només lectura com en les de lectura/escriptura, com
més augmentem la capacitat de la memòria més gran és el descodificador i resulta més difícil de
fabricar. Així, veiem que per arribar a cada una de les posicions d'una memòria de 512 posicions
amb 4 bits per posició de memòria (512x4=2.048 bits) ens caldrà un descodificador de 9 entrades i
29=512 sortides. De la teoria clàssica del disseny lògic sabem que, per construir aquest descodificador
de 9 entrades necessitem 512 portes NAND (tantes com sortides). A mesura que tenim més posicions
per seleccionar necessitem més portes NAND.

Per disminuir el nombre de portes necessàries per fabricar el descodificador s'han assajat
diferents estructures. Una d’elles es basa a dividir internament el bus d'adreces en dos grups, XY,
que van a dos descodificadors o a un descodificdor més multiplexor i d’aquesta manera
s’aconsegueix un millor aprofitament del xip.

A l’exemple d’abans podem accedir als mateixos 2.048 bits utilitzant un descodificador de
64 sortides més un multiplexor de 8 entrades 1 sortida (necessita 8+1=9 portes NAND). Amb aquesta
estructura podrem accedir a 4x23x26=4 x 8 x 64 = 2.048 bits, com es veu a la figura 3.8.
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Fig. 3.8 Accés a una memòria RAM amb un descodificador i quatre multiplexors

L’estructura de descodificador més multiplexor necessita 64 portes NAND per al
descodificador més 9 portes per al multiplexor, és adir,  64 + 9 x 4 = 100 portes NAND.

Si haguéssim posat dos descodificadors de 16 sortides cadascun per accedir a paraules de 8
bits, també arribaríem als 16 x 16 x 8 = 2.048 bits però en aquest cas amb 16 + 16 = 32 portes
NAND, sent per tant la millora més gran.

En general, les memòries EPROM tenen tres entrades per controlar el seu funcionament,

CE , OE  i PGM . L'entrada CE  de permís de xip (chip enable), que quan la memòria està
desactivada val 1, posa la memòria en un estat de funcionament de baix consum (stand by), propi per
no treballar, però també guarda la informació un temps indefinit. En canvi, quan la memòria està
activada, CE  és 0. L'entrada de permís per sortida de dades (output enable), dona pas al buffer de

sortida perquè la dada pugui sortir. L'entrada PGM  és utilitzada pel programador de l'EPROM per
crear o no els canals en gravar l'EPROM per guardar uns o zeros. A la figura 3.9 veiem el diagrama
lògic d'una EPROM típica de 8Kx8 (2764), a on els senyals CE  i OE  actuen sobre els buffers de
sortida.
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Fig. 3.9 Esquema de blocs de la memòria EPROM 2764

Des d'un punt de vista de circuit, l'entrada CE  s'utilitza per seleccionar el xip i l'entrada OE
per donar l'ordre de llegir.

Per funcionar correctament, les memòries EEPROM necessiten quatre senyals de control,
OE CE WE, ,  i READY BUSY/ . El senyal OE  d'output enable té la mateixa funció que tenia per a les
memòries EPROM d'obrir els buffers de sortida. L'entrada CE  és equivalent a l'entrada de CE (de
xip enable) de les memòries EPROM doncs quan no està activada posa el xip en mode stand by. El
senyal de WE , que també és d'entrada, és l'ordre d'escriptura perquè la memòria guardi una dada.
Finalment, el senyal de READY BUSY/  és de sortida i s'utilitza per dir a la CPU quan pot enviar una
altra dada, perquè la memòria ha acabat el procés d’escriure una dada a la memòria. A la figura 3.10
es pot veure un diagrama lògic d'una memòria EEPROM típica de 2Kx8 (2817).
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3.10 Esquema de blocs de la memòria E2 PROM 2817
També hi ha algunes memòries comercials que tenen una barreja d'adreçament XY amb dos

descodificadors i un multiplexor, com per exemple la SRAM 2167 de 16 Kx1, l'esquema intern de la
qual es mostra a la figura 3.11.

Fig. 3.11 Esquema intern de la memòria SRAM 2167

En aquesta estructura localitzem la cel·la d’informació escollint un grup de 8 bits mitjançant
la selecció d'una fila i d'una columna, i després, per l'acció del multiplexor de sortida,accedim a 1 bit
d'entre 8 per mitjà de 3 bits del BA.
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Aquesta memòria té camins diferents per llegir i escriure dades, i un senyal per donar
l'ordre de escriptura anomenat WE . Cadascuna de les sortides dels blocs de la memòria té un buffer
controlat per l'entrada CS . Si CS = 1, totes les sortides són d’alta impedància (tercer estat) i baix
consum, de l'ordre d’un 50% menys (stand by). Quan CS  = 0, s'activa la pastilla i podrem accedir a
les posicions de memòria.

La 2167 utilitza una barreja d'adreçament XY amb dos descodificadors de 128 i 16 sortides,
més un selector de 8 a 1. Per tant,  podrem arribar a 27 x 24 x 23 = 16 K posicions d'un bit.

Normalment les SRAM tenen tres entrades de control, CS , OE , WE  (write enable). El CS

té la funció de donar permís als buffers d'entrada, juntament amb el senyal de WE , i també el senyal
de CS  té la funció de permetre els buffers de sortida de la memòria juntament amb OE . A més el CS
fa que la memòria estigui en stand by. La figura 3.12 mostra tot això per a la memòria SRAM
TMM2016 (2Kx8).

Fig. 3.12 Esquema intern de la SRAM TMM2016

3.4.1 Memòries DRAM

Atesa la importància de les memòries d’accés aleatori RAM dinàmiques (DRAM), en
parlem en un apartat.

Com que l’element que guarda la informació a les memòries DRAM és un condensador,
n’hem de reactualitzar la informació a intervals de temps de mil·lisegons abans que la informació no
es perdi. Per tant, a més d’accedir a les cel·les de memòria per intercanviar informació, aquestes
memòries han de PODER reactualitzar (refrescar) la informació.

La seva estructura interna és amb dos descodificadors, l’un per a les files i l’altre per a les
columnes de la matriu emmagatzemadora d’informació.
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Les cel·les de les memòries DRAM es seleccionen com les altres per realitzar
lectures/escriptures a memòria, accedint a les posicions de memòria per mitjà d’accessos a files i
columnes i així localitzar la informació a la cel·la bàsica. Per al procés de refresc només s'han de
generar les files. Perquè els circuits externs de refresc resultin més fàcils de construir, les memòries
DRAM es fabriquen amb una estructura quadrada d’igual nombre de files i columnes vegeu la figura
3.13.

Fig.3.13 Esquema de blocs intern d’una DRAM genèrica

Per aclarir com funciona una DRAM, podem veure a la figura 3.14 el detall de la matriu
emmagatzemadora d'una memòria DRAM de 16 bits que utilitza un descodificador per a les files (4)
i un altre per a les columnes (4). Per tant, la seva capacitat és de 22x22= 16 posicions de memòria
d’1bit, és a dir, la memòria és de 16x1 bits.

Fig. 3.14 Esquema de blocs intern d’una DRAM de 16x1
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Per reactualitzar (refrescar) la informació que tenim a la memòria, cal anar seleccionant
seqüencialment cada fila i no activar les columnes ni el bloc MUX/DEMUX. És a dir, en un moment
determinat tindrem activades totes les cel·les d'una fila. Cada columna té el seu corresponent
restaurador o amplificador de la informació perduda, que s'anomena cel·la de precàrrega, que en el
nostre cas està formada per un biestable per columna. La cel·la de precàrrega només s'activa durant
els moments de refresc. En aquests moments es seleccionar una cel·la que tingui la informació
degradada (però encara vàlida) i s'aplica al col·lector del biestable de la cel·la de precàrrega. El
condensador de la cel·la bàsica d’informació posa la tensió al drenador del transistor més proper i a
la porta de l'altre, cosa que fa que condueixi més, i baixa la tensió de drenador i, per efecte
regeneratiu, fa conduir menys el primer transistor del biestable. Aquesta realimentació fa que el
nivell a l'entrada (drenador transistor més proper) tendeixi a la tensió d'alimentació del biestable,
mentre que la sortida de l’altre transistor tendeix a zero. L'efecte final és la restauració del nivell de
tensió al condensador.

La DRAM té el BA mutiplexat i, per tant, per a uns mateixos fils primer entren files i
després columnes. Per distingir això, disposa dels senyals de selecció de columnes (CAS column
adress Select) i de selecció de files (RAS raw address select), que són les que diuen a la memòria si
les adreces que entren són files (RAS=0 i CAS alt) o columnes (CAS=0 i RAS baix). La figura 3.15
mostra, com a exemple, l'esquema lògic de la DRAM 2164 (64Kx1).

Fig. 3.15 Esquema de blocs de la DRAM 2164 de 64kx1

El refresc de la memòria 2164 (64K) es fa tenint en compte que té 4 quadrants de 16K
(24x210=27x27)  amb files comunes. En ser les files comunes només necessitem 7 fils d'adreces per al
refresc.
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Per produir el refresc haurem de generar seqüèncialment les adreces de les files i columnes i
els senyals de RAS i CAS, per això hem de disposar a fora de la memòria d'un multiplexor per
multiplexar el BA a l'entrada de la memòria

Una de les maneres de refrescar la informació en una DRAM és fer el refresc de les
posicions de memòria seleccionant seqüencialment cada fila i no accedint a les columnes. A la figura
3.16 podem veure el cronograma dels senyals en una DRAM en fer un procés de refresc.

BA
Fila

RAS CAS="1"

Din i Dout no influeixen

Fig. 3.16 Refresc d’una DRAM

Quan treballem amb grans quantitats de memòries RAM resulta més econòmic treballar
amb DRAM que amb SRAM. El fet d'utilitzar DRAM porta implícita la necessitat d'efectuar el
refresc d'aquestes memòries a intervals de temps de l’ordre de desenes de mil·lisegons.

Quan reactualitzem o refresquem la memòria, cada condensador queda automàticament
enganxat al seu biestable que li regenera el nivell. De fet en fer un accés a una fila realitzem una
lectura seguida d'una escriptura que ens en restaura la seva informació.
Hi ha tres tècniques per refrescar una DRAM.

a) Refresc per blocs de files (burst)
Aquesta tècnica obliga a la CPU a entrar en un estat d'espera cada 2 ms
(si el temps de refresc és de 2ms), En aquest estat, la CPU refresca totes
les files de cop. Si ho apliquem al cas de la memòria 2164 de 16Kx1, amb
una estructura (quadrada) de 27x27) i un temps de cicle de lectura de 260
ns necessitem un temps per refrescar les 128 files de 128x260 ns=33,28
µs Mentre dura aquest temps de refresc no es pot accedir a la memòria.
En resum, cada 2 ms. refresquem tot el bloc i per a complir aquesta feina
necessitem 33,28 µs
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b) Refresc distribuït
En aquesta modalitat, es va refrescant cada fila de forma uniforme.
Emprant aquesta tècnica per refrescar la memòria 2164 (cada fila es
refresca cada 2 ms) es produeix un refresc cada 2 ms/128 = 15,6 µs. Molts
controladors de refresc (circuits integrats específics) funcionen d'aquesta
forma

c) Refresc transparent
Els refrescs es fan en temps en què la CPU està executant una instrucció
però no accedeix al bus d’entrada/sortida; per tant, no calen estats
d'espera, que fan el procés més lent. Aquest tipus de refresc és molt
emprat per a microprocessadors que no executin diversos cicles de
màquina alhora (sense pipeline) com el Z-80 i el 8085, i no el porten les
famílies més potents, com les del 80x86 i 68000.

Per exemple, alguns models de l'IBMPC fan un refresc distribuït utilitzant el timer 1 (del
8253) per demanar un refresc automàtic cada 72 períodes de rellotge. Així, per a un rellotge de
5MHz, es demanarà un refresc cada 200 ns.x72= 14,4 µs En aquest cas, el timer 1 va demanant
interrupció cada 14,4 µs i la rutina d'atenció a la interrupció només fa una lectura a una fila cada
vegada i genera l’adreça de la pròxima fila.

Als manuals dels fabricants de memòries podem veure que els slots SIMM d’1Mbyte,
4Mbyte i 16Mbyte que porten les expansions de DRAM dels PC s'han de refrescar en períodes de
temps de l'ordre de 16 mil·lisegons.

3.4.1.1 Controlador de refresc de les DRAM

Les plaques de PC porten uns circuits integrats custom, que entre altres funcions, s’utilitzen
per generar de forma automàtica els senyals per fer el refresc d’una memòria DRAM Aquests circuits
custom varien d’un fabricant a l’altre, però tots tenen unes característiques comunes. Aquestes
característiques són les mateixes que les generades per uns circuits integrats comercials que només
fan aquesta funció.

Des del punt de vista del circuit integrat emprat com a model, el refresc es pot fer de dues
formes. Utilitzant circuits integrats digitals estàndard (timer ( 8253), multiplexor més 8086) o bé
mitjançant un circuit integrat específic, anomenat controlador de refresc, que es dedica
completament a refrescar memòries DRAM. Per a les aplicacions senzilles emprem la primera
solució i per a tractaments més sofisticats de bancs de memòria utilitzarem el segon mètode. Per als
dos casos generarem els senyals de RAS i RAS i haurem de multiplexar les adreces, tant per un cicle
de lectura/escriptura com per un cicle de refresc.

 El circuit integrat model és el 8203 d’Intel, que permet refrescar memòries DRAM de 64K
i 256K posicions de memòria. El 8203 pot fer cicles de refresc en uns temps que poden variar entre
10 µs i 16 µs

Aquest controlador té internament té un circuit multiplexor i un circuit generador dels
senyals necessaris per controlar el refresc i la lectura/escriptura a la memòria. A la figura 3.17 es pot
veure un esquema de blocs del circuit integrat 8203.



La memòria 79

Fig. 3.17 Controlador de DRAM , el 8203

El 8203 pot funcionar de dues maneres completament diferents a) generant les adreces la
CPU i b) generant les adreces ell mateix

a) Quan el circuit integrat rep adreces, les treu per OUT0-OUT7 
multiplexades.

b) Quan el circuit integrat genera les adreces de les files, ho fa de forma
automàtica amb un comptador (de refresc 8 bits) que porta a dins.

Dels dos mòduls que té el 8203, el primer mòdul que és el que és situat a dalt a l’esquerra,
funciona rebent adreces des de la CPU, multiplexant-les i tornant-les cap a la DRAM.

L'altre mòdul, el bloc de sota, genera amb el retard i la seqüència correctes els senyals de
control tant per al refresc com per a la lectura/escriptura. El timer és l’element que marca el ritme
del refresc.

A més, el mòdul generador de senyals té un circuit que fa d'àrbitre i que té la funció de no
permetre que la CPU pugui accedir a la memòria quan el circuit integrat fa un cicle de refresc. El
8203 mentre fa un refresc activa el senyal de SACK (system acknoledge) que s'utilitza per demanar al
microprocessador que s’esperi, si és necessari. Amb un  8203 podem accedir a bancs de memòria de
16K o 64K posicions de memòria, mitjançant l'entrada 16K/ 64 .K.

Quan l'entrada 16K/ 64  K val ‘1’ podem controlar 4 bancs de 16 Kbytes (A0-A13), i generar
els senyals RAS0-RAS3 necessaris. En aquest cas, introduïm al 8203 els valors de A0-A13 i hi
connectem els fils  A14 i A15 a B0 i B1 per diferenciar quin dels quatre bancs seleccionem.
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Quan l'entrada 16K/ 64  K val ‘0’ podem controlar dos bancs de 64K. Així, en aquest cas, al
fer un bloc de memòria DRAM de 128 Kbytes amb memòries 2164 de 64Kx1, tindrem dos bancs de
64x8. La sortida RAS2  s'utilitza per treure O7 (podem arribar a tenir 16 files d'adreces A0-A15). La
sortida RAS3 s'utilitza com a entrada de selecció de banc B0 (governat per A16). Les dues entrades
que abans eren B0 i B1 ara són les entrades de les adreces A7 i A15. A la figura 3.18 es mostra un
esquema amb un 8203 per refrescar, llegir i escriure en una memòria DRAM de 128 Kbytes.

Fig. 3.18 Banc de DRAM controlada amb un 8203

Els senyals PCS, REFRQ i XACK de la figura 3.18 són necessaris per controlar el procés.
L'entrada PCS s'activa cada cop que la CPU vol accedir a la memòria. Durant el cicle de refresc no
s'activa.

Si l'entrada REFRQ és alta, això vol dir que un circuit exterior ens pot demanar refresc. Si
aquesta entrada és baixa, el cicle de refresc es generat pel 8203. Mentre dura aquest cicle, la sortida
OUT0-OUT7 té les adreces de les files per refrescar i les sortides de control de les files i columnes
són CAS = 1 i RAS = 0 .

El senyal XACK s'utilitza per controlar el latch de la sortida de dades que necessiten
aquestes memòries.

3.5 Mapes de memòria
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Atès que el microprocessador necessita la memòria per funcionar, ha de poder seleccionar-
la. Per realitzar aquest procés el microprocessador utilitza el bus d'adreces, el bus de dades i el bus de
control que s'activen. Per accedir a les adreces lògiques fa servir instruccions. Així una instrucció
genèrica d’accés a la memòria treu pel BA l’adreça de la posició de memòria a on la CPU vol
accedir, i activa els senyals de RD  o WR  per diferenciar la lectura de l’escriptura.

És a dir, si volem llegir o escriure en una posició de memòria física determinada hem de fer-
la accessible pel microprocessador en executar una instrucció d’accés a la memòria. D’això s’en diu
posar el microprocessador en el mapa lògic de memòria.

Per aconseguir l'accés a una posició de memòria dins d'un xip determinat s'agafen els bits
baixos del bus d'adreces (selecció de la cel·la específica), mentre que els bits alts del bus d'adreces
que no s'han utilitzat abans d’ara es fan servir per seleccionar un xip d’entre diversos (activant
l'entrada de selecció de pastilla CS  a on hi ha la posició de memòria a on volem seleccionar).

Exemple.

Si es disposa d’una memòria EPROM de 8Kx8 (2764), poseu els circuits
necessaris perquè la memòria estigui situada de la posició 0000H cap amunt del
mapa lògic d'un microprocessador que té un BA de 16 bits.

Per accedir a la memòria EPROM tenim fils dels bus
d’adreces (d’elles en traiem el CS), els fils del bus de dades
i senyals de control com són el RD  i el WR .Vegeu la
figura 3.19

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B.A.

A0-A12

8Kx8

O E CS

R D
A15

A13

A14

D0-D7

Fig. 3.19 Memòria funcionant amb un microprocessador que té un BA de 16
bits

Com que la memòria és de 8K posicions, necessita 13 fils
de selecció d'adreces internes (23x210 = 213)). Hi per tant,
ens queden tres fils A15, A14 i A13 per seleccionar un xip
d’entre vuit.



Dissenys amb microprocessadors82

3.6 Cronogrames de les memòries

Atesa  la importància dels cronogrames de les memòries (evolució temporal dels senyals que
intervenen durant els processos d'accés a una memòria) ara els a analitzarem amb deteniment.
Durant els processos de selecció, els senyals que van a la memòria o en vénen han de guardar uns
mínims per donar temps als circuits interns de la memòria per respondre.

En general per accedir a una memòria per llegir-la, fem els passos següents:

1. Seleccionar la posició de memòria (BA + CS).
2. Dir-li que la volem llegir (RD).
3. Esperar un temps perquè la memòria ens doni la dada.
4. Dir-li que hem acabat la lectura i desactivar RD.

Agafant com a referència el temps quan tenim la dada vàlida, podem posar un cronograma
de lectura d'una posició de memòria genèrica com el de la figura 3.20.

Fig. 3.20 Cronograma simplificat dels temps d’accés que necessita una memòria per llegir una dada

El temps més crític acostuma a ser el temps d’accés tACC, que és el temps que passa des que
la memòria té el bus d’adreces amb l’adreça bona (to) fins que la dada surt pel BD (t3) els altres



La memòria 83

temps que poden ser importants són el tACE , que va des de t1 fins a t3 i tAOE  que va també des de t2

fins a t3.
Per centrar idees, a la figura 3.21 mostrem els cronogrames dels senyals, agafats del

manual, que són necessaris per un funcionament correcte de la memòria EPROM 2764 (8Kx8).

Fig. 3.21 Cronograma de la memòria EPROM 2764

Per arribar a una posició de memòria i escriure-la hem de fer els passos següents:

1. Seleccionar la posició de memòria.
2.Posar les dades a guardar.
3. Dir li, que la volem escriure.
4. Donar l'ordre a la memòria perquè agafi la dada.

Com que hem de donar temps perquè la memòria respongui, necessitem uns temps mínims,
que en aquest cas estan referenciats a l’instant t3 (temps de pujada del senyal WR)., quan donem
l'ordre d'escriure a la memòria. Vegeu la figura 3.22
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Fig. 3.22Cronograma simplificat dels temps d’accés que necessita una memòria per guardar una dada

El cicle d’escriptura a la memòria és menys crític que el de lectura. Els temps més
importants, en aquest cicle, són tal com es mostra a la figura 3.22: tACC, tACE i tAWE, tots definits des
de t0, t1 i t2 fins a t3.

Els cronogrames genèrics vistos per la lectura i escriptura d’una memòria són aplicables a la
majoria de memòries, llevat de les memòries DRAM. Les memòries DRAM tenen un procés una
mica diferent doncs necessiten carregar les files i les columnes tant per llegir com per escriure.

El cronograma de lectura/escriptura per a memòries DRAM es pot veure a la figura 3.23.

Fig. 3.23 Cronogrames de lectura/escriptura en una DRAM
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A la figura 3.23 tenim tres temps molt importants en aquest tipus de memòries, el temps
d'accés a files tRAC, el temps d'accés a columnes tCAC i el temps de precàrrega tRP. Els temps tRAC  i
tCAC  es defineixen de forma semblant als temps dels als altres tipus de memòries, mentre que el
temps de precàrrega tRP. és el temps necessari perquè els amplificadors de columna restaurin el nivell
del bit. Les DRAM estan caracteritzades per el temps d'accés a les files tRAC  (per a la memòria 2164
el tRAC val 200 ns). El temps de tot el cicle de memòria (cycle time) tRAC, és la suma dels dos
temps.tRC = tRAC + tRP..

3.6.1 Compatibilitat temporal memòria/microprocessador

El microprocessador és el dispositiu que genera tots els senyals necessaris perquè la
memòria funcioni correctament. Els senyals són creats durant els cicles de màquina de
lectura/escriptura o fetch i no els podrem modificar, el màxim que podem arribar a fer és allargar els
cicles de màquina, afegint-hi períodes extra o fent més gran el període del rellotge. agafant un
rellotge d’una freqüència més baixa.

Com que la memòria necessita uns temps per respondre, quan fem el disseny haurem de
veure si els temps que necessita la memòria per funcionar estan dintre dels que genera el
microprocessador.

El cronograma dels senyals més importants per accedir a la memòria generats per una CPU
(8086) que llegeix a la baixada de T3 es poden veure a la figura 3.24.

Fig. 3.24 Senyals generats per una CPU en un cicle de lectura

Cal dir que el temps de captura, tCAP és el temps que genera el microprocessador per
llegir/escriure a la memòria o la interfície. El podem entendre com el temps des que assegurem que
les adreces són bones a la memòria fins que el microprocessador llegeix les dades que té al BD (el
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moment de llegir acostuma a estar sincronitzat amb un canvi de rellotge del microprocessador). En el
cas de la figura, el microprocessador llegeix la dada quan el període T3 del rellotge fa el canvi 1 -> 0.

A la figura 3.25 tenim un microprocessador connectat a una memòria, amb totes les
interfícies reals (amb retards) necessàries i que ens reduiran el temps que tenim per accedir a la
memòria.

Fig. 3.25 Esquema de blocs d’una comunicació microprocessador/memòria

Els nombres que hi ha a la figura 3. 25 ens serveixen per tenir en compte els diferents
retards que afegeix cada element pel fet de no ser ideals:

1. Retard dels senyals del microprocessador respecte a l’inici del cicle.
2. Retard produït pel bloc del latch.
3. Temps d’accés a la memòria. En una SRAM, és el temps des que

hem posat l’adreça pel BA fins que la memòria respon posant la
dada al BD. Per a memòries DRAM, és el temps des que activem el
senyal de RAS fins que la memòria posa la dada bona al BD.

4. Retard produït pels transceivers (amplificadors separadors).
5. Temps de setup. És el temps mínim que necessita la CPU per tornar

a enviar/rebre una altra dada bona.

Els temps generats per una CPU els podem veure a la figura 3.24, mentre que la memòria
necessita per funcionar correctament uns temps que hem definit a les figures 3.20, 3.22 i 3.23. Amb
aquestes dades podem tenir en compte els retards dels diferents blocs per tal de veure si el
microprocessador pot capturar les dades a l’instant tCAP.
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Si posem tota aquesta informació en forma gràfica (figura 3.26) podrem fer un estudi del cas
pitjor. A la figura queda palès que el microprocessador genera tots els senyals necessaris juntament
amb la finestra de temps, tCAP, per fer els accessos.

1. Bus d’adreces tAP,

2. Senyals de validació d’adreces i de dades tASP i tDSP,

3. Senyals de control de lectura/escriptura tR/WP,
4. Temps des que l’adreça es bona fins a capturar la dada tCAP.

Fig. 3.26 Esquema de blocs de la connexió microprocessador/memòria tenint en compte els retards

El microprocessador llegeix les dades en un canvi de rellotge però les necessita tenir un
temps abans, tSETUP. És a dir, la memòria ha de treure la dada un temps abans, que és el temps de
setup del microprocessador i el retard dels buffers de sortida o transceivers DT.

tCAP - tsetup ≥  t3 + DT

El retard màxim permès, cas pitjor, es calcula mirant els retards introduïts per cada bloc. Es
miren els retards produïts per tots els camins possibles que segueixen els senyals generats pel
microprocessador passant pels components de connexió, memòria  i acabant en el microrpocessador.
Les ‘,’ de la funció màx() que definim tot seguit volen dir retard màxim per un camí o per un l’altre.

t3 = màx(t0 + tACC, t1 + tCEM, t2 + tOEM)
A on

t0 = tAP + DB

t1 = màx(tASP + DD,  tAP + DB + DD)
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t2 = màx(tDSP + DL, tR/WP +DL)

Exemple

Justifiqueu si pot treballar bé un circuit amb un 8086, funcionant a 8
MHz, i una memòria DRAM, que té un temps d’accés tacc=70 ns. Els retards
introduïts pels circuits es poden veure a la Taula 3.1

Les dues portes OR es posen perquè el
microprocessador pugui accedir al byte alt o al byte baix o
als dos alhora. Sabem que el 8086 llegeix una dada a la
baixada del període T3 del rellotge (apartat 2.4.1

Taula 3.1 Retards introduïts pels diferents circuits en el camí pitjor.

Retards Temps
1) Permís sortida 8282 45 ns
2) 8286 30 ns
3) Temps setup CPU 10 ns
     SUMA 85 ns

El temps generat pel microprocessador per llegir la
dada és aproximadament de 2,5T= 312,5 ns, i es defineix
com el temps des que s’activa el senyal d’ALE fins que el
microprocessador llegeix la dada.

Com que el temps d’accés és de 70 ns es compleix
que
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312,5 ns > 85 ns + 70 ns

Per tant el circuit funcionarà correctament. En aquest
cas només hem tingut en compte que el retard influeixi
sobre el temps d’accés a la memòria, però pot passar que el
temps crític sigui un altre ( t t etc

CE OE
, , . )

Exemple

Un 8086 a 5 MHz té la següent finestra temporal i l’esquema de blocs
que mostrem tot seguit, i ha de fer una lectura en una memòria 2167 (SRAM)
amb buffers no ideals, vegi l’esquema de blocs, i amb un microprocessador amb
tsetup=30 ns?

La finestra temporal 8086 és:

El temps que tenim per llegir és:

tCAP  = 3x200 ns - 110 ns - 200 ns = 290 ns

l’esquema de blocs amb els retards de cada bloc és :
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El camí pitjor és el que surt de BA, passa pels buffers i va a
la memòria i torna a BD travessant els buffers. Aquest
temps val:

t3 = 30 + 30 + 30 + 30 + 80 = 200 ns

I veiem que es compleix l’equació de la finestra:
t t t

ns ns ns

CAP SETUP≥ +

≥ +

3

290 200 30

Per tant, el microprocessador llegirà la memòria bé.

3.6.1.1 Estats d’espera

Els estats d’espera són una possibilitat que tenen quasi totes les CPU d’anar augmentant la
durada dels cicles de màquina d’accés a la memòria, afegint períodes de rellotge TW en un cicle de
màquina normal. Aquesta possibilitat permet utilitzar memòries més lentes de les que en principi
podria gestionar la CPU per mitjà del seu cicle de màquina d’accés a la memòria.

La família 80x86 té una entrada a la CPU anomenada READY, que ve de la memòria i és la
que porta la informació necessària per allargar el cicle de màquina. Vegeu la figura 3.27

El 8086 llegeix l'entrada READY a cada pujada del senyal del rellotge del període T3. Si la
troba a ‘0’, afegeix un estat addicional d'espera TW al cicle de màquina, alhora que manté invariables
els busos de dades, d'adreces i de control. Si la troba a ‘1’, continua el cicle de màquina normalment.
Si després d'un estat d'espera TW, i durant la pujada d'aquest període afegit, el senyal de READY
continua estant a ‘0’, el cicle de màquina augmenta en un altre període TW,, si no, passa a executar el
període T4. Aquest procés es pot repetir més vegades, fins que el microprocessador no trobi el senyal
de READY a ‘1’ a la pujada de l’últim TW.
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Fig. 3.27 Cicle de màquina comercial d’un 8086

El senyal de READY ha de mantenir-se fix un temps abans i un temps després del canvi al
senyal de rellotge perquè el 8086 pugui respondre afegint un TW. També ha de ser estable a nivell ‘1’
durant un determinat temps perquè el 8086 acabi el cicle d'espera i no en posi cap més. La família
del 8086 utilitza un circuit integrat. (8284) que genera el rellotge i garanteix aquestes condicions.

En un cas determinat de connexió memòria/microprocessador, primer farem un estudi per
veure el número de TW que necessita la memòria per funcionar correctament, utilitzant l'anàlisi dels
cronogrames de senyals que hem estudiat a l’apartat 3.6.1.
 Si aquest anàlisi ens diu que caldrà un TW, proposem el circuit de la figura 3.28 per afegir
un estat d’espera, que funciona com un biestable tipus T (J=K=1), és a dir, a cada canvi de rellotge
va canviant la sortida.
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Fig. 3.28 Circuit per afegir un estat d’espera

Amb aquest circuit, la memòria pot demanar un estat d'espera TW quan seleccionem la
memòria ( )CS = 0 , activant l'entrada READY del microprocessador. Quan comença el cicle de
màquina en activar el senyal de CLR fem READY = 1.

Sense cap accés a memòria no hi ha ordre de TW ( )CS = 1 , i tenim que J=K=0, per tant, el
biestable no canvia d'estat encara que hi hagi canvis de rellotge.

Quan seleccionem la memòria ( )CS = 0  es complirà J=K=1 i el biestable anirà canviant a
cada cop de rellotge.

En el temps del primer període de rellotge (T1), READY val ‘1’ mentre que el senyal
d’ALE és alt , quan el senyal d'ALE passa de 0-->1 READY =0.

Quan arriba la baixada de rellotge (T1), el rellotge fa bascular el biestable i READY = ‘1’.
La baixada de (T2) passa READY a ‘0’. El microprocessador llegeix aquest nivell baix a la pujada
de T3 i, com que el troba baix, afegeix un TW. Aquest TW  fa canviar el biestable posant READY =
‘0’ i llegint-lo a la baixada de TW  i no posant cap més estat.

Els polsos següents de rellotge continuaran fent commutar el biestable, però com que el
microprocessador només llegeix l'entrada READY pel canvi de 0 --> 1 del període T3 no importarà
el valor de READY. El pols del senyal ALE al començament del pròxim cicle de màquina assegura
que el senyal READY és alt quan comença un nou cicle de màquina. Un altre circuit que pot fer el
mateix servei és el  registre de desplaçament de la figura 3.29.

Fig. 3.29 Circuit generador d’estats d’espera amb un registre de desplaçament

En començar cada cicle de màquina es fa una precàrrega paral·lel amb un byts a on tot són
uns, per tant s'inicialitza READY=1. Després .i s’entra un 0 per l’entrada sèrie i es va desplaçant
aquest zero tantes vegades com hem precarregat; després d'un nombre determinat de polsos READY
passa a valdre 0. Hem de calcular el temps, perquè al produir-se la lectura (per la CPU) del senyal de
READY=0 per poder afegir els estats d'espera que vulguem.

Les memòries que necessiten més estats TW són les EPROM, perquè tenen temps d'accés
llargs (de l’ordre de 150 ns). Les memòries RAM dinàmiques (DRAM) també necessiten TW quan es
refresquen.
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3.7 Gestió avançada de la memòria

En ordinadors amb gran capacitat de càlcul i que treballen amb grans bancs de dades, en
diferit, com són les màquines de propòsit general, es presenta el problema de la gestió de la memòria
de treball (RAM), també anomenada memòria principal o física. Aquesta memòria principal l’han de
poder gestionar automàticament els programes, usuaris i processos. Com que tenen mecanismes per
gestionar-la, els ordinadors de propòsit general poden suportar espais de memòria física molt grans.
En aquest text, farem un estudi qualitatiu dels diferents mètodes de gestió de memòria sense entrar a
parlar dels aspectes més electrònics (xips, busos, etc.).

La gestió avançada de memòria es fa separant l'espai d'adreces lògiques (dels programes) de
l'espai d'adreces físiques (memòria principal). Gràcies a aquesta separació podem fer multitasca i
multiprocés. Cada tasca en aquesta tècnica té el seu espai d'adreces propi i protegit i podem accedir a
un bloc de codi de dades des de diferents tasques que treballin de forma concurrent. Tot això ho fa un
hardware conegut com a MMU (memory managament unit), que es posa entre la CPU i la memòria
física, tal com es veu a la figura 3.30.

Fig. 3.30 Esquema de connexió d’una gestió avançada de memòria

La CPU posa l'adreça lògica i la memòria rep l'adreça física de la MMU. Els
microprocessadors d'Intel 80386, 80486 i i860 i els de Motorola 68030 i 68040 porten integrada la
MMU a dins del xip de la CPU.

Les MMU gestionen de forma dinàmica tant l'espai d'adreces lògic com el físic (mentre
s’estan executant programes).

En els sistemes sense MMU (de carrega estàtica), per executar un programa l'hem de
carregar a la memòria principal. La traducció d'adreces lògiques a físiques les fa el linker i el
carregador posa el programa a executar des d'una posició de memòria que sempre és la mateixa. En
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aquests sistemes, totes les adreces són traduïdes a físiques durant l'execució d'un programa. Aquest és
el sistema que utilitzen els ordinadors amb poca capacitat.

Per treballar amb tasques que tinguin més memòria lògica que física (memòria virtual),
multiusuari i multitasca, cada tasca necessita el seu espai d'adreces lògiques. En general, l'espai lògic
vist pel programador pot estar estructurat en pàgines o en segments.

Un espai lògic estructurat en pàgines divideix l'espai lògic en N blocs iguals i posats l'un al
costat de l'altre (figura 3.31). A dins de cada pàgina ens movem amb un desplaçament o offset.

�����

Fig. 3.31 Espai lògic de memòria dividit en pàgines.

L'espai lògic segmentat divideix l'espai en segments o blocs de mida arbitrària i situació
variable. Els segments són accessibles amb un nombre de segment i un offset.

���
���
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Fig. 3.32 Espai lògic de memòria dividit en segments

Per fer la traducció d'adreces lògiques a físiques en temps d'execució (run time) la MMU té
una taula de càrrega d'adreces o mapping table on hi ha les adreces físiques en què es transformen
les lògiques i els circuits electrònics per fer aquestes traduccions de forma dinàmica. La mapping
table la carrega l’usuari per mitjà de l’ordinador.

La traducció, a part d'altres aspectes, ens permet fer servir programes que gestionen de
forma ràpida la memòria virtual (disc) de dues maneres: per pàgines i per segments.

En el mètode de gestió per pàgines, un cop dividit el programa en pàgines diem a la MMU
en quantes pàgines hem dividit el nostre programa i ja no es podrà tocar si no tornem a dividir el
programa de forma diferent. En començar l'execució d'un programa determinem per software el
nombre de pàgines que té el programa i ho posem a la mapping table. Quan passem a executar el
programa el sistema operatiu situa la pàgina a la memòria física però no la seva grandària; si en
volem canviar la dimensió haurem de tornar a dividir el programa que volem executar en pàgines
diferents. En aquesta taula també hi indiquem l'adreça de la memòria física a on posarem la pàgina
per a la seva execució. A la figura següent podem veure una realització feta amb aquest mètode, en
què les pàgines són de 2 K posicions de memòria.

Fig. 3.33 Estructura amb taula per gestionar una memòria per pàgines

El mètode de gestió per segmentació permet variar els continguts de la taula i, pert tant, la
capacitat dels blocs de programa que estem executant. Això és així perquè el compilador té l'espai
lògic dividit en blocs o segments de mides diverses i la MMU ho pot tractar fàcilment sense
necessitat de refer els segments. A la figura 3.34 veiem un esquema de blocs d'una gestió feta amb
aquest mètode.
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Fig. 3.34 Taula per gestionar una memòria per segments

Una família de microprocessadors que tenen aquest tipus de gestió de memòria és la 80x86. 
En aquesta, per exemple, un accés a un segment de codi de 64 K d’adreces lògiques és

passat a adreça física sumant el registre de segment (multiplicat per 4) a un offset. A la taula hi
tindrem el contingut del registre de segment.

Aquesta taula de traducció, que normalment és situada a la memòria física, s'anomena taula
de descripció de segment o taula de descripció de pàgina.

La MMU, a més, de subministrar les adreces físiques per saber a on situem el programa, té
capacitat per traduir i recalcular totes les adreces del segment, per posar-les a la memòria física i per
fer les funcions següents:

1. Gestionar la memòria virtual, demanant atenció a la CPU
(excepció), que fa que el sistema operatiu gestioni un accés al disc
a buscar uns trossos de programa al disc.

2. Protegir una tasca de l’acció d’una altra tasca i, a dins d’una tasca,
protegir un programa determinat.

3. En multitasca, a on diverses tasques són executades en concurrència
(compartint el temps) per una sola CPU, tindrem una taula de
descripció per tasca. Com que cada tasca té el seu espai d’operació
separat dels altres, el processador va commutant d'una tasca a
l'altra activant i desactivant taules.
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3.7.1 La memòria caché

La memòria és una de les parts de l’ordinador que pot limitar més la velocitat de
processament de la informació. Aquesta limitació ve del fet de que cada cop necessitem més memòria
física, i aquest augment de les necessitats d’emmagatzemament és resolt, per raons econòmiques,
amb memòries DRAM que són relativament lentes. Com que els microprocessadors cada cop són
més ràpids i les memòries no es fan tan ràpides amb la mateixa facilitat, hem d’introduir estats
d’espera en l’execució de les instruccions per accedir a la DRAM, cosa que fa el procés més lent.

Per solucionar aquest problema es posa una memòria més ràpida entre la CPU i la DRAM.
Aquesta memòria i el seu controlador fan que es redueixin, per terme mitjà, els temps d’espera quan
l’ordinador accedeix a la memòria principal. Així, el processador veu la memòria principal com una
memòria més ràpida. A la figura 3.35 veiem un esquema de connexió
microprocessador/memòria/caché.

Fig .3.35 Esquema general de connexió d’una memòria caché

El sistema es dissenya de forma que el processador treballi amb la caché sempre que vulgui
accedir a la memòria. A la memòria caché hi guardem còpia de dades i codis que estan guardats a la
memòria principal i que l’ordinador utilitza amb més freqüència.

La memòria caché té tres grans blocs bàsics: una zona de memòria RAM a on guardem les
dades i instruccions, una zona de memòria RAM per guardar les etiquetes que identifiquen cada
posició de memòria i una lògica de control per controlar tot el sistema de memòria.

Per saber si la dada que vol tractar el microprocessador és emmagatzemada a la caché o no,
a més de la informació de la posició de memòria hem de guardar unes etiquetes per cada dada o codi
guardats. Cada etiqueta té l'adreça de la caché a on guardem el codi o la dada, més uns bits d'estat
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per controlar la caché. Aquestes d'etiquetes actuen com un directori que nosaltres consultem cada
cop que volem saber si una dada o codi hi és present o no.

El primer accés de l'ordinador a, memòria és a la caché, perquè si les dades més corrents hi
són, s’hi accedirà més ràpidament. Així tenim que cada accés a memòria del processador és
interpretat pel controlador de caché. Si les dades que vol i estan disponibles, les llegeix (presència o
hit), si no (absència o miss) s'han d'anar a buscar a la memòria principal.

La utilitat de la memòria caché es basa en l'habilitat que tingui el sistema operatiu per tenir
a punt codis i dades que el processador necessitarà per tractar-los de seguida. La memòria caché es
basa en el supòsit que tant els codis com les dades d'un programa es guarden en posicions de
memòria molt properes i que, a més, els programes tendeixen a emprar informacions pròximes, de
manera que, com més antiga és la informació, més improbable és que la necessitem. Això ho podem
veure al programa següent fet amb un llenguatge d'alt nivell que calcula la suma d'unes quantitats
guardades en un vector.

Tot:=0
FOR I:=1 TO 1000 DO
Tot: = Tot + Nombre[I]

En aquest exemple, tant a les dades com als codis s’hi accedeix seqüencialment i quan
busquem la dada Nombre[999] és més probable accedir, tot seguit, a la dada Nombre[1000] que no
pas a la dada Nombre[7].

En una memòria caché la quota de presències és determinada per qüestions d'arquitectura
(capacitat i organització), per l’algorisme utilitzat per reomplir la caché i pel programa que
executem.

Hi ha dues formes de connectar un subsistema de memòria caché al bus d'un ordinador: en
sèrie o en paral·lel.

En una configuració en sèrie, figura 3.36, la caché es posa físicament entre la CPU i la
memòria principal. El microprocessador només veu la memòria per mitjà de la caché i totes les
transferències es demanen primer a la caché.
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Fig. 3.36 Connexió caché en sèrie

L'avantatge d'aquesta configuració és que disminueix el nombre d’accessos a la memòria
principal i, per tant, al bus. Gran part de les peticions que fa el processador es serveixen des de la
caché. Aquesta estructura és emprada en sistemes multiprocessadors perquè permet treballar als
mestres de bus només amb la seva caché i deixar el bus lliure perquè d'altres mestres de bus utilitzin
el bus si l'han de menester.

A la configuració en paral·lel, figura 3.37, el subsistema caché es posa en paral·lel amb la
CPU i la memòria principal. En aquesta topologia, les peticions de memòria arriben alhora a la
memòria principal i a la caché.
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Fig. 3.37 Connexió caché en paral·lel

Si quan fem un accés a la caché, aquesta té la dada (presència) es produeixen dues accions.
Primer la caché envia la dada cap al microprocessador i després envia un senyal a la memòria
principal perquè avorti el cicle que estava fent.

Si hi ha una absència, la caché no pot donar la dada demanada, però no es produeix
penalització de temps. Aquesta tècnica no és aconsellada en cas de multiprocessament, ja que les
absències provoquen un desaprofitament del bus.

En aquesta arquitectura, podem treure la memòria caché del circuit sense necessitat de
modificar-lo, perquè al ser en paral·lel la seva absència no talla la comunicació entre CPU i memòria
principal.

Cada cop que es produeix una absència s'ha d'actualitzar la informació de la caché amb
informació bona que tenim emmagatzemada a la memòria principal de la manera més ràpida que
puguem (mètode de DMA). Hi ha diferents algorismes per fer aquest canvi: LRU, RAMDOM, etc.
Una bona arquitectura de la caché juntament amb una elecció correcta de l’algorisme poden millorar
molt el rendiment del subsistema caché. L'algorisme LRU es basa en actualització de la informació
que du més temps a la caché, mentre que l’algorisme RAMDOM actualitza la informació de forma
aleatòria.

Quan la caché necessita més capacitat es fabriquen memòries caché multinivell a fi de fer-
les més ràpides. Una caché multinivell és aquella en què una o més caché de nivell  Ci estan
enganxades a una caché de nivell Ci+1. Un exemple de caché multinivell és quan volem reduir el
percentatge d'utilització del bus posant una caché externa (de 2on nivell) connectada a la caché que

porta el microprocessador (1 er nivell). Vegeu la figura 3.38.

Fig. 3.38 caché multinivell
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La millora en el rendiment que podem obtenir emprant una caché de 2on nivell està entre el
14%- i el 15% respecte a la que tindríem si només féssim servir una caché (d’un nivell).

Exemple

Un ordinador 80386DX (f=50Mhz) amb 32 Kb de memòria caché amb
connexió sèrie i 16 Mb de memòria principal té una quota de presències del
missatge a la caché del 86%. La memòria principal és feta amb DRAM i
necessita 2TW.

a) Quina millora tenim en emprar memòria caché?
b) Quan triguem a llegir tota la memòria de 16 Mb en un cas i l'altre?

En la topologia de connexió en sèrie, cada cop que es
produeix una absència la rescrivim per DMA (la forma
més ràpida) i gastarem 4T + 2TW =6T per reactualitzar una
dada des de la RAM a la caché i 4T per llegir-la des de la
caché.

Tenint en compte que necessitem 6T per actualitzar i
4T per llegir-la, el temps d'accés a la memòria per una
CPU amb caché és:

0,86x4T + 0,14x(6T + 4T)=4,84 T

Temps d'accés a la memòria per una CPU sense
caché  = 6T

Dels càlculs es veu que sense caché necessitem un 20
% més de temps i que per llegir els 16 Mb en un cas o
l'altre
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3.7.1.1 Arquitectura interna d’un subsistema amb caché

 Tot seguit veurem els factors físics que influeixen sobre la quota de presencies en una
memòria caché. Aquest factors són: la capacitat, la associativitat i la grandària de la línia.
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En augmentar la capacitat de la caché, hi podrem guardar més dades però també
augmentarà el seu preu i, a més al fer-la més gran serà més lenta perquè els circuits que hi
intervenen seran més complexos. En dissenyar un subsistema caché, més que la seva capacitat es
mira la forma que hi càpiguen els segments de codi i de programes que siguin propers. Les memòries
caché comercials estan entre 4KB i 256KB. A la figura 3.39 veiem un exemple típic de com
augmenta la quota d'encerts en funció de la capacitat de la memòria de la caché. Noteu que si les
variacions de la capacitat de la memòria caché són petites no té gran influencia sobre la variació de
la quota d'encerts. També es pot observar que, per sobre d’una capacitat determinada la quota
d’encerts no augmenta gaire.

Fig. 3.39 Quota d’encerts en funció de la capacitat en una memòria caché
Un subsistema caché pot estar organitzat de tres maneres: diferents

a) Completament associativa.
b) Amb correspondència directa.
c) De n vies.

Completament associativa

En aquest tipus d'organització, qualsevol posició de memòria de la memòria principal pot
guardar-se en qualsevol posició de memòria de la caché i no hi ha cap relació entre l'adreça de la
memòria principal i l'adreça de la dada a la caché.

Una caché amb m posicions de memòria tindrà guardades les últimes posicions de la
memòria principal a què hagi accedit el microprocessador. La figura 3.40 mostra un esquema
d'aquesta organització.
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Fig. 3.40 Accés a la memòria en una caché associativa

Quan el microprocessador vol accedir a una adreça, hem de comparar totes les etiquetes que
tenim a la memòria de la caché amb l'adreça que volem accedir. Encara que la paraula es trobi a la
caché pot resultar que el temps que necessitem per trobar-la sigui massa llarg. Per aquesta raó, les
memòries caché d'aquests tipus són de poca capacitat (< 4 Kb).

Correspondència directa

En aquesta topologia, només fem una comparació per saber si la paraula a la qual volem
accedir es troba a la memòria de la caché o no.

La memòria caché veu a la memòria principal dividida en pàgines de la mateixa mida que
la RAM de la caché. Vegeu la figura 3.41:
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Fig. 3.41 Accés a memòria en una caché de correspondència directa

Després de veure, per mitjà de l'etiqueta, que la pàgina buscada es troba a la caché, es
localitza la dada o codi amb el desplaçament a dins de la pàgina emprant un desplaçament o índex i
es guarda a la memòria caché.

Exemple

Una caché de correspondència directa amb una capacitat de 64 Kb es
organitzada en un espai de 16 K posicions de 32 bits (4 bytes/línia) cadascuna i
treballa juntament amb una memòria principal de 16 Mb. Quants bits
necessitem per a l'etiqueta i per a l’índex?

Per seleccionar els 16 Mb necessitem 24 bits. Si fem
blocs de 64 Kbytes en necessitem 16 (d’etiquetes) per
moure’ns pel bloc i 8 (índex) per escollir la pàgina.
D’aquests 16 bits, 14 bits són per seleccionar 16 K (24·210 )
línies més 2 bits més per seleccionar un dels 4 bytes que
tenim per línia, tot plegat 24·210 22 = 64K. L'etiqueta ha de
tenir 8 bits per poder identificar un bloc de 64Kb posicions
entre les 256 possibles (256x16Kb=16Mb).
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De n vies

La caché de n vies té dividida la memòria principal en m grups o bancs de memòria de la
mateixa capacitat i que són carregats a la memòria caché alhora. Diferents blocs són guardats alhora
a la memòria caché. Una posició de memòria de la memòria principal posada a la caché pot anar a
qualsevol dels seus n grups. A la figura 3.43 podem veure una caché de 2 vies.

Fig. 3.43 Accés a la memòria en una caché de 2 vies
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Per saber si hi ha presència, es comparen totes les etiquetes d'un cop. Com més vies hi ha la
lògica de control és més complicada però també tenim una quota de presències més alta.

Exemple

El 80486 porta, integrada a dins del xip, una caché associativa de 4 vies
amb línies de 16 bytes. La caché té una capacitat de 8 K (2 Kx4) i és
organitzada en 4 vies és de 2 Kb (27·24 = 211 = 2 Kb) posicions amb 128 línies
de 16 bytes cadascuna. Expliqueu com s’estructura la caché.

El 80486, com que té un BA de 32 bits, pot
seleccionar 4 GB (232) posicions de la memòria principal.
La caché utilitza els 21 bits més alts del BA com a
etiqueta, doncs, l’etiqueta és la que ens diu si la pàgina
buscada és o no és a la memòria principal. Així tenim 2
mega grups (2 M x 2 Kb = 4 Gb) Per seleccionar l’adreça a
dins de la pàgina emprem l'índex, que fa servir els 7 bits
més baixos (128 paraules). Com que cada línia és de 16
bytes necessitem 4 bits més per seleccionar la línia. És a
dir, anem seleccionant els diferents grups de 2K agafant-
los de 4 en 4 per mitjà dels 4 bits d’etiquetes de la caché i
els posem a la memòria caché de 8 K.

Per tant, tindrem 21+7+4 = 32 bits per seleccionar la
memòria principal. És a dir, podem seleccionar 4 Gb de
posicions de memòria (232).



Dissenys amb microprocessadors108

Problemes

1. Si tenim un circuit amb una memòria EPROM de 16 Kx8, es demana:

a)  Posi els fils del BA que van a la memòria.
b) Per què a una mateixa posició de memòria física s’hi pot accedir amb una

instrucció d'accés a la memòria amb dues adreces lògiques diferents? Com es
diuen aquestes posicions de memòria?

2. Poseu els circuits necessaris per fer un bloc continu de memòria de 8 Kx8 amb memòries de 2 Kx4
i que aquest bloc estigui posat des de la posició de memòria 1000 H cap endavant. Quantes memòries
de 2 Kx4 caldran per fer el bloc? Feu l'esquema final.

3. Tenim un circuit amb un microcontrolador 8031 a 12 MHz i una EPROM externa amb un temps
d'accés de 200 ns. Podrà funcionar el circuit? En cas negatiu. Que faríeu perquè funcionés?

4. Funcionarà correctament sense temps d’espera una memòria 2167 (tACC=210ns) amb uns buffers
que tenen un retard de 120 ns connectada a un microprocessador 8086 a 10 MHz, que té un temps de
setup de 30 ns?

5. En quant millorem el temps d’accés a la memòria en emprar una memòria caché amb una tassa
d'encerts del 86% si els accessos a la memòria principal es fan posant-hi dos estats d’espera (2TW)?

6. Un ordinador 80386DX amb 32 Kb de caché (no té Tw) i 16 Mb de memòria principal (amb
2Tw), té una quota de presències del 86%. Quina és la millora d'emprar o no memòria caché al llegir
tota la memòria principal?
Nota pel problema 6: El temps del cicle de lectura de la memòria és de 4T.
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