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5 Perifèrics

5.1 Introducció

Hem vist que un dels fluxos d’informació que ens interessen més en un ordinador és el flux
entre la memòria i el món exterior. Aquest flux d’informació és gestionat per la interfície. Els
circuits que ens permeten comunicar amb l’exterior s’anomenen perifèrics. Els perifèrics
transformen els senyals del món extern a l’ordinador de naturalesa òptica, mecànica, magnètica, etc.
(pantalles de vídeo, teclats, discs magnètics, etc.) a senyals electrònics. Sense perifèrics no podríem
entrar a l’ordinador ni ordres, ni dades, com tampoc obtenir cap mena resultat del sistema.

Normalment els perifèrics porten uns circuits, controladors de perifèrics, que tenen una
certa intel·ligència i que generen els senyals necessaris per controlar el perifèric i a més, comunicar-
se amb la interfície.

La funció més comuna d’una interfície, tret d’alguna interfície específica, com és el cas dels
timers, és moure informació entre memòria i perifèric. perquè la informació entre interfície i
perifèric no es perdi, s’ha d’establir un protocol (handshaking) entre ells. Els senyals necessaris per a
aquest protocol els pot generar de forma automàtica la interfície (és el cas del 8255 funcionant en
modes 1 i 2) o els genera la CPU (és el cas del 8255 que funciona en mode 0).

Durant tot aquest tema, estudiarem el funcionament i, control dels perifèrics de més ús en
treballar amb ordinadors. Ens centrarem especialment en les característiques que puguin influir en
fer un disseny d’un sistema basat en un microprocessador que necessiti algun perifèric.
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5.2 Teclat

Per la seva senzillesa, el teclat és el mètode més emprat per introduir dades a un ordinador.
Gairebé tots els ordinadors fan servir un teclat per introduir informació, codificant cada tecla. per fer
la codificació normalment s’utilitza un microcontrolador, que es dedica només a aquesta funció, per
exemple, el teclat de l’IBM PC porta el microcontrolador 8048 d’Intel per detectar i enviar la informació de
la tecla premuda cap al PC. La placa del PC té un altre microcontrolador per rebre la informació del teclat.
Des del model AT del PC cap endavant la placa mare té un 8042 que permet enviar, en cas necessari,
ordres cap al teclat.

El 8048 del teclat duu una CPU de 8 bits, una ROM, una mica de RAM, tres ports i un
comptador/rellotge programable.

El programa emmagatzemat a la ROM va enviant un codi determinat per un port amb la
finalitat d’activar una matriu d’un teclat i va llegint en un altre port si hi ha cap tecla polsada i quina
és aquesta, en cas afirmatiu. El 8048, un cop ha localitzat la tecla polsada, la codifica i l’envia via
sèrie cap al PC.

El fer d’utilitzar un microcontrolador dedicat a la funció de teclat té l’avantatge de que el
teclat pot treballar en paral·lel amb el PC i li treu feina. Un altre avantatge és que les funcions del
microcontrolador es poden reprogramar amb una gran facilitat.

Cada cop que el teclat envia la informació d’una tecla, el microcontrolador que hi ha a la
placa base del PC activa la interrupció IRQ1 d’atenció al teclat La interrupció d’atenció al teclat
(interrupció 09h) rep el codi, amb el nombre d’ordre enviat per teclat, i el tradueix al codi ASCII de
la tecla polsada i la guarda en un buffer.

El 8048 de l’IBM PC envia amb transmissió síncrona cap al PC dos codis diferents cada cop
que polsem una tecla: un codi de tecla polsada make, (nombre d’ordre, no el codi ASCII), i un altre
codi més gran, break (80h + codi tecla), quan deixem de polsar la tecla. Aquesta doble codificació
ens permet tractar grups de tecles com, per exemple, les majúscules (Shift+lletra). Vegeu a la figura
5.1 els codis de cada lletra d’un teclat IBM.
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Fig. 5.1 Teclat amb els seus codis

En fer una transmissió síncrona, enviem les dades i el rellotge per dos camins diferents.
Així, la tecla 9, que li correspon el codi 0Ah, tindrà l’aspecte següent:

Fig. 5.2 Codi de la tecla polsada i del rellotge de sincronisme

Al fer servir el format síncron per comunicar tecla i placa base, fem la comunicació
independent dels rellotges que pugui tenir el receptor de la placa del PC, atès que aleshores el teclat
subministra el rellotge per sincronitzar la informació que envia.
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5.3 Monitor de vídeo

Els monitors de vídeo o tub de raigs catòdics (TRC), en anglès cathode ray tube (CRT)
permeten veure per pantalla grans quantitats d’informació de forma ràpida i senzilla.

En primer lloc veurem com fem sortir caràcters alfanumèrics a la pantalla d’un TRC i
després examinarem com controlem aquest procés. Primer analitzarem el funcionament dels
monitors de blanc i negre (monocrom) i després els monitors de color.

Un monitor de TRC monocrom té un canó d’electrons i dos jous de desviament del feix
d’electrons, amb els seus senyals de sincronisme horitzontal i vertical. Vegeu la figura 5.3:

Fig. 5.3 Esquema de tub de raigs catòdics

El canó d’electrons és l’encarregat de produir un feix d’electrons que xoquen amb la
pantalla i tindrà més o menys intensitat segons quina sigui la informació que volem veure per
pantalla. Aquests electrons xoquen amb el fòsfor de la pantalla i fan que s’il·lumini amb més o
menys intensitat cada punt de la pantalla en funció de l’energia dels electrons. D’aquesta manera, es
reprodueixen les imatges a la pantalla.

Els jous de desviament d’electrons són dues inductàncies, una horitzontal i l’altra vertical,
que van abocant la informació per la pantalla. Aplicant uns senyals en dent de serra als jous de
desviament fem que el punt al damunt de la pantalla es vagi passejant per tota la pantalla d’esquerra
a dreta i de dalt a baix, i torna  al començament de la pantalla, un cop que el feix d’electrons ha
arribat a l’última línia de la pantalla.

El feix, un cop ha arribat al final de la línia (part dreta de la pantalla), torna al principi de la
línia següent (part esquerra de la pantalla) aprofitant que el feix s’anul·la en aquest temps
(esborrament horitzontal), amb això aconsegueix que no s’embruti la pantalla. per mateix motiu, per
anar de baix a dalt aprofitem l’esborrament vertical, moment en què també s’anul·la el feix
d’electrons sobre la pantalla.
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Els dos senyals de desviament, en dent de serra, són generats per dos oscil·ladors
sincronitzats amb els senyals de sincronisme horitzontal i vertical HSYNC i VSYNC, que diuen
quan comença i acaba la línia. La freqüència de l’oscil·lador horitzontal és més ràpida (de 15 a 30
KHz) que la de l’oscil·lador vertical (de 50 a 60 Hz).

Com que la persistència de la fluorescència del fòsfor és limitada, la informació a la pantalla
es manté estable, a còpia d’anar rescrivint-la a una velocitat correcta perquè l’ull no ho noti (50
pantalles/segon).

Els monitors en color tenen una organització semblant, però utilitzen tres canons
d’electrons, un per a cada color primari (verd, vermell i blau) en lloc de l’únic canó dels monocroms.
Cada punt de la pantalla té els tres colors primaris i cada canó incideix sobre la pantalla, i segons
quina sigui la intensitat de cada feix farà que el punt (pitch) tingui un color o un altre.

5.3.1 Els cronogrames

Tot seguit veurem  l’evolució en el temps del senyals necessaris en un monitor monocrom.
per simplificar l’anàlisi, suposarem que el senyal de vídeo que veiem a la pantalla és una pantalla
amb barres (un senyal de polsos de la mateixa alçada). Aquest supòsit no treu generalitat a l’estudi.

A la figura 5.4 podem veure els senyals de vídeo barrejats amb els polsos de sincronisme
horitzontal i el senyal d’esborrament vertical, que ens porta la informació d’una pantalla amb barres.
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Fig. 5.4 Senyals de vídeo d’una pantalla amb barres
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En funció del tipus de monitor emprat, l’amplada dels polsos de sincronisme horitzontal
està entre 4 µs i 30 µs mentre que l’amplada dels polsos de sincronisme vertical pot variar entre 50µs
i 150 µs El mateix es pot dir d’un monitor en color, però tenint en compte que té tres canons
d’electrons en lloc d’un.

Un paràmetre molt important en un monitor és la resolució de la pantalla, que definim com
el nombre mínim de punts de la pantalla (píxels) que podem a arribar a distingir.
La resolució d’un tub es posa en funció de les resolucions vertical i horitzontal.

La resolució horitzontal és el nombre mínim de punts a la direcció horitzontal que ens duen
informació útil. La resolució horitzontal depèn de l’amplada de banda del monitor; en un monitor de
vídeo està entre 15 i 30 MHz i en un aparell de TV és d’uns 6 MHz. La resolució horitzontal també
depèn de l’aprofitament de la línia horitzontal, ja que no tota la línia és d’informació perquè també
hi tenim els polsos d’esborrament (blanking). En monitors d’alta qualitat, l’aprofitament pot ser del
90% de la línia i mentre que per un aparell de TV és d’un 60% de la línia.

La resolució vertical és el nombre mínim de punts que podem distingir en la direcció
vertical i depèn del nombre de línies per quadre i, per tant, de la freqüència de l’oscil·lador
horitzontal.

Exemple

Un aparell de TV té unes freqüències dels oscil·ladors vertical i
horitzontal de 60 Hz i 15,9 KHz respectivament. Calculeu-ne la seva resolució
vertical si només es pot aprofitar la informació durant el 80% del temps
d’escombratge horitzontal.

Temps de quadre = 
60

1  = 16.667 ms

Temps d’escombratge de línia = s
kHz

µ= 9,62
9,15

1

El nombre de línies per quadre és de 265
9,62

667.16 =
µs

ms

Com que només n’aprofitem el 80% la resolució vertical és de:

265x0,8=212 línies

Els monitors es classifiquen, segons la seva resolució, en monitors de qualitat alta, mitjana i
baixa en funció del producte de la resolució horitzontal per la resolució vertical. Així, els de qualitat
baixa amb resolucions de 250x250, són emprats per representar només caràcters; els de qualitat
mitjana amb resolucions de 500x500, són emprats per veure caràcters i gràfics, i els de qualitat alta
amb resolucions de 1.000x1.000, s’utilitzen només per a gràfics d’alta qualitat.

Un altre paràmetre molt important per saber el nombre de caràcters per pantalla és el format
de la pantalla. El format de la pantalla és el nombre màxim de caràcters per fila i de files per
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pantalla que podem tractar correctament. Així, un format de pantalla de 32 x 16 vol dir que podem
veure correctament la informació que tenim en una pantalla de 32 columnes per 16 files de caràcters.
Si treballem amb una resolució fixa, el format de pantalla depèn de la forma de les lletres (fonts) i de
la separació entre caràcters. Una lletra queda definida com un rectangle que té n punts horitzontals
per m punts verticals.

Exemple

Un monitor de TV té una resolució de 250 x 250, les fonts emprades són
de 5 x 7 punts, la separació vertical és de tres punts i la separació horitzontal és
d’un punt. Quin és el nombre màxim de caràcters per pantalla?

Línies/fila de caràcters = 7 + 3   = 10
Línies/pantalla          = 250/10  = 25
Punts horitzontals/caràcter = 5 + 1   = 6
Caràcters/fila            = 250/ 6  = 41
Nombre de caràcters      = 41 x 25 = 1.025

5.3.2 Formació de caràcters, els controladors de vídeo

El TRC visualitza caràcters alfanumèrics i caràcters gràfics per pantalla i utilitza unes fonts
en forma de matriu rectangular de punts.

Per treure la informació per la pantalla, necessita un circuit electrònic amb una memòria
RAM per guardar els codis dels signes que volem veure per pantalla (normalment ASCII). Aquests
codis s’utilitzen com a apuntador (pointer) per localitzar els punts que hi ha a cada caràcter per línia.
Aquests punts es guarden en una ROM (anomenada generador de caràcters).

Una altra part d’aquest circuit és un registre de desplaçament, que és l’encarregat de passar
a sèrie la informació que tenim a la ROM en paral·lel i que juntament amb els polsos d’esborrament i
sincronisme formen el senyal que alimenta el monitor i que es coneix com a vídeo.

La informació que volem veure a la pantalla la tenim emmagatzemada a la RAM i l’hem
d’anar enviant seqüencialment cap al tub, i fer-hi refrescs periòdics perquè, si no, es perdria aquesta
informació.

Tots aquests circuits funcionen controlats per un circuit de control temporal, que genera
l’adreça de refresc necessària juntament amb el desplaçament de cada línia de caràcter de la ROM.
És a dir, cada fila de caràcters la tenim emmagatzemada  a la RAM. Cada caràcter de la RAM
apunta a una zona de la ROM i el circuit de control ens permet que anem fent una línia darrere
l’altra i un caràcter darrere l’altre.

A la figura 5.5 es pot veure un esquema de blocs dels circuits necessaris per dibuixar la
lletra Z per pantalla d’un TRC, si emprem una font de 5x7.Cal observar també que a la ROM hi
tenim una imatge exacta de 5x7 punts de la lletra Z dibuixada amb uns.
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Fig. 5.5 Esquema de com s’emmagatzema la lletra Z a la memòria i com es veu a la pantalla

Al començament de l’escombratge de la primera línia el feix d’electrons és activat cinc
cops, tants com punts té la primera línia de la lletra Z. Després, com que el feix va escrivint, la
propera línia serà la primera línia del caràcter següent i així un caràcter darrere l’altre fins arribar a
l’extrem de la línia, moment en què es fa el procés de retraçat o esborrament es torna al
començament de la segona línia (esquerra de la pantalla). El procés continua fins a la setena línia del
caràcter, més unes línies de separació, i passa a executar la segona línia de caràcters i així fins a
l’última línia de caràcters. Un cop hem tret l’última línia de caràcters per la pantalla (cantonada
inferior dreta) fent el procés de retraçat vertical, tornem al començament de la pantalla (cantonada
superior esquerra). Des d’aquest punt es torna a repetir el procés per refrescar la pantalla ja que, si
no, perdríem la informació perquè la persistència del fòsfor és limitada. Aquest procés de
reactualització de la memòria de la pantalla es coneix com a refresc de pantalla.

Per fer el control de vídeo s’utilitzen uns circuits integrats anomenats controladors de vídeo
que es poden programar i que, per tant, s’adapten fàcilment a diferents formats de pantalla. Així, per
centrar idees, estudiarem el diagrama de blocs d’un controlador de vídeo que treballa amb un format
de pantalla de 32 x 16 caràcters i amb fonts de 5 x 7. Si suposem dos punts de separació horitzontal i
tres per a la separació vertical, cada caràcter queda representat per un bloc de 7 x 10 punts. A la
figura 5.6 veiem el circuit per fer el procés de control del vídeo.
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Fig. 5.6 Generació dels senyals de vídeo

El rellotge de punt (dot) va desplaçant les dades del registre de desplaçament. Aquest
mateix rellotge genera, mitjançant uns comptadors, l’adreça de refresc i diu al registre de
desplaçament que carregui o que desplaci els bits de les dades. Els passos que segueixen, d’acord
amb aquest esquema, per escriure una línia d’un caràcter per la pantalla són:

1. El comptador de punts (dot counter) compta els 7 punts d’una fila de cada
caràcter i incrementa el pròxim comptador, que apunta al proper caràcter, i
genera, a més a més, els bits baixos del refresc, que determinen la freqüència de
refresc (rellotge de caràcter). El mateix senyal s’utilitza per carregar dades de la
ROM al registre de desplaçament (LOAD).

2. Quan el rellotge de caràcter ha acabat la primera línia del primer caràcter
incrementa (fins a 32 columnes) en una unitat el comptador de caràcter (de 5
bits). El comptador de caràcter guarda la informació de la fila de cada lletra que
tractem i, a més posa els bits baixos que actuen de desplaçament per accedir a la
RAM.

3. En arribar a comptar 32 columnes, diem al comptador de línies (divisor per 10)
que guardi la informació de la línia que tractem dins el caràcter (10 punts
d’alçada per blocs de 7x10).
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4. Quan hem fet una fila de 32 caràcters de 10 files, augmentem en una unitat el
comptador de files de caràcters (fins a 16). A més de les 16 files de caràcters,
aquest comptador dóna els bits alts del refresc de la RAM.

5.3.3 Altres funcions del controlador de vídeo

A més de fer les funcions vistes, els controladors de vídeo en fan d’altres que són d’interès.
Una d’aquestes funcions és el cursor. El cursor és una ratlla a la pantalla que ens diu a on es posarà
el pròxim caràcter que escriurem a la pantalla.

Per poder presentar per pantalla de forma senzilla, diverses pàgines seguides d’informació
necessitem una memòria de refresc prou gran per mantenir diverses pantalles. També hem de poder
anar omplint línies de pantalla i que aquestes línies es desplacin cap a la part de dalt de la pantalla
(scrolling).

Una altra funció interessant és el llapis òptic. El llapis òptic és un sensor de llum que, quan
el posem al damunt d’un punt de la pantalla, en el moment en què el feix passa per el punt es
produeix un pols. Al rebre el pols el controlador de TRC sap les coordinades del feix, en funció de
l’adreça de refresc. Cal recordar que el vídeo es va refrescant contínuament i, per tant, en un moment
determinat podem capturar l’adreça de refresc. D’acord amb aquestes coordenades, la CPU fa les
accions que li corresponen mitjançant una interrupció i la seva RAI. A la figura 5.7, tenim l’esquema
de blocs del controlador TRC 6845, que és molt emprat.
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Fig. 5.7 Esquema de blocs del controlador de vídeo TRC 6845

5.4 Disc magnètic

El disc magnètic és uns components de material magnètic que té la propietat
d’emmagatzemar informació, és a dir, té memòria. Aquest tipus d’element pot guardar quantitats
relativament grans d’informació durant un temps indeterminat i en pod variar el contingut amb
relativa facilitat. La seva capacitat d’emmagatzement varia d’uns megabytes fins a alguns gigabytes.

Per emmagatzemar la informació al disc, aprofitem la propietat dels materials magnètics de
poder guardar dos estats. Tant és així que cada cop que passem de 0 a 1, o a l’inrevés, tenim un canvi
de flux que canvia el sentit del corrent per unes inductàncies que magnetitzen un material magnètic.

Si no hi ha canvi de dígit, és a dir, si passem de 1 a 1 o de 0 a 0, no es produeix cap canvi
de flux. Tot plegat es pot veure a la figura 5.8.
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Fig. 5.8 Emmagatzemament magnètic d’informació

La gravació de la informació es fa introduint o no canvis de flux a intervals fixos segons es
vulguin gravar uns o zeros.

La lectura de la informació emmagatzemada al disc també es fa a intervals fixos. Aquests
temps són els mateixos que hem emprat en gravar la informació al disc. En llegir la informació del
disc a intervals fixos detectarem els canvis de flux quan tinguem emmagatzemat un 1 lògic, o bé no
detectarem cap canvi quan tinguem emmagatzemat un 0 lògic.

La inductància es troba allotjada al capçal que es posa a sobre del disc magnètic. Aquest
capçal donarà les variacions de flux que hi ha al disc. El capçal d’un disc, és format realment per tres
sensors o capçals figura 5.9. Un capçal per fer les lectures/escriptures envoltat de dos més
d’esborrament. Els dos capçals d’esborrament que envolten el principal estan situats al seu costat i
serveixen per fer una regió de separació entre les pistes d’informació al gravar-les amb zeros.

Fig. 5.9 Estructura de les pistes magnètiques accedides per un capçal

Tant per llegir com per escriure, el capçal es posa en una posició adient al damunt del disc i
és fix, i és el disc el que es mou a sota del capçal. Cada punt del disc fa una trajectòria circular i,
cadascuna d’aquestes trajectòries s’anomena pista (tracks). A fi de tenir la informació localitzada,
dividim cada pista en sectors de circumferència. Una quantitat estàndard de pistes és 77 i de sectors
26. Si cada sector d’aquest disc estàndard té 256 bytes, la capacitat del disc és 77 x 26 x 256 =
512.512 bytes.

Els discs magnètics els dividim en flexibles (floppy), de capacitat d’emmagatzemament més
petita, i discs durs (hard), de capacitat d’emmagatzemament molt més gran.

Els discs flexibles es presenten embolicats amb cartró o plàstic, en forma quadrada i mides
de 5 ¼ i 3 ½ polsades de costat. Tenen un forat al mig per acoblar-hi el motor que fa que el disc giri i
un forat més petit per saber a on està el sector de començament de la informació del disc, Un forat de
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forma allargada per poder posar-hi el capçal per llegir o escriure el disc i un altre per dir al
controlador de disc que el disc és protegit o no d’escriptura.

Els discs durs porten diverses unitats més petites, tenen un aspecte extern compacte i són
fixos als ulls de l’usuari.

Per un ús correcte dels discs magnètics cal utilitzar un controlador de disc, que s’encarrega
de fer girar el disc a una velocitat constant, de posar el capçal al damunt de la pista i el sector
determinats per llegir o escriure i finalment controlar la transferència de dades.

Els paràmetres de més interès que el fabricant del disc específica són la capacitat; la
velocitat de transferència d’informació (transfer rate); el temps per llegir de pista a pista un disc
sencer (rotacional latency); el temps que es triga per anar d’una pista a la del seu costat; el temps
d’esmorteïment (settling time) que és el temps necessari perquè un cop posicionat el capçal parin les
oscil·lacions mecàniques produïdes per la seva inèrcia i, finalment, el temps de càrrega de capçal
(head load), que és el temps necessari perquè el capçal es quedi quiet a sobre del disc. Un cop hem
posat el capçal en posició correcta, comença la transferència de dades, que dependrà del nombre
màxim de canvis de flux.

Exemple
Un controlador de disc té un temps d’accés entre pistes de 40 ms., un

settling time de 10 ms i un temps de càrrega de capçal de 75 ms Quan trigarà
d’anar de la pista 0 a la 77?

Temps per llegir un disc sencer =
77 passos x 40 ms/pas + 10 ms + 75 ms = 3.165 ms

5.4.1 Funcionament del capçal

El capçal de lectura/escriptura és bàsicament un transductor analògic que tradueix les
variacions de flux magnètic a senyals elèctriques, i a l’inrevés, amb dos circuits ben diferenciats un
per a gravació i l’altre per a reproducció.

El procés d’escriptura porta un circuit (biestable tipus T actiu amb el pas de 0 a 1 del
rellotge) capaç de detectar canvis de flux cada cop que es llegeix un 1 lògic. S’ha de tenir en compte
que aquest senyal és integrat per la inductància del capçal durant el procés de gravació. per que fa al
procés de lectura de les dades guardades al disc, el circuit necessari està format amb un diferenciador
per treure l’efecte de la integració, del procés de gravació, seguit d’un comparador més un
monoestable que ens restauren el senyal digital. A la figura 5.10 podem veure l’esquema d’un circuit
gravador, seguit d’un altre de reproductor.
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Fig. 5.10 Circuit per a la gravació/reproducció en un mitjà magnètic

A la figura 5.11 veiem els cronogrames dels senyals necessaris per gravar dades al disc i els
necessaris per llegir les dades emmagatzemades al mateix disc. El resultat de tot plegat és que les
dades de sortida del monoestable són les mateixes que les que hem entrat al biestable per gravar.

Fig. 5.11 Cronogrames generats per a la gravació/reproducció en un mitjà magnètic
De l’estudi d’aquest cronograma veiem que el biestable del circuit de lectura canvia d’estat

per a cada canvi de 0 -> 1 de les dades a escriure, produint els canvis de flux. Aquest senyal serà
integrat per a la inductància del capçal. Més tard, durant el procés de reproducció, diferenciem el
senyal de la inductància del capçal, per què tenim un senyal en fase amb el que dóna les variacions
de flux a l’escriptura. Si disparem un monoestable en els canvis d’aquest senyal reconstruirem el
mateix senyal inicial.
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5.4.2 Codificació del senyal

El controlador de disc, o floppy disc controler (FDC), a més de connectar amb els senyals
de control i dades típics d’un controlador de disc, haurà de crear també, els senyals del procés de
codificació i descodificació de les dades en un disc magnètic. El FDC intercanvia la informació amb
el disc en sèrie que, i per tant, també farà una conversió paral·lel/sèrie de les dades, i a l’inrevés.

La necessitat de codificar les dades d’un disc magnètic ve del fet que no es sap exactament
quan comença o quan acaba un bit, perquè aquí només tractem amb variacions de flux. per aquesta
raó, el FDC introdueix una redundància al missatge en posar polsos de sincronisme barrejats amb
polsos de dades. En aquest procés de codificació s’utilitzen dos mètodes, el de codificació en simple
densitat i el de codificació en doble densitat.

Per a la codificació amb simple densitat introduïm un pols de rellotge al començament de
cada bit de dades. Les dades codificades d’aquesta manera es coneixen com a dades en el format de
simple densitat.

A la figura 5.21 podem veure una dada a la sortida del FDC, un cop passada de paral·lel a
sèrie, i el tractament que seguim per emmagatzemar-la al disc, treballant amb el format en simple
densitat.

Fig. 5.12 Format en simple densitat

En aquest format de simple densitat, cada bit (tant si és 1 com si és 0) comença amb un pols
de rellotge. Si el nivell lògic del bit és 1, tenim un pols al centre del bit, mentre que si el nivell lògic
és 0, el bit no té cap pols.

La codificació en simple densitat també s’anomena FM (frecuency modulation) perquè un
senyal fet amb un cert nombre d’uns dóna un senyal diferent que un senyal fet amb un cert nombre
de zeros, es produeix en aquest cas, un senyal modulat en freqüència. En aquest tipus de modulació,
cada bit té una durada de 4 µs i un byte 32 µs
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El procés de descodificació per recuperar les dades amb un format en simple densitat és
relativament senzill, doncs només cal una finestra de 2 µs per cada bit, posada a 1 µs del pols de
sincronisme. Aquesta finestra s’utilitza perquè el biestable emmagatzemi un 1 lògic si hi ha pols a la
seva entrada (centre del bit) o un 0 lògic si no hi ha pols a la seva entrada. per generar la finestra de
2 µs ben sincronitzada s’empren comptadors o PLL (seguidors de fase), en comptes de monoestables,
perquè el seu funcionament és més segur.

Per a la codificació en doble densitat o MFM (modified FM) només s’utilitza una transició
per bit, i per això aquesta tècnica tindrà més densitat d’informació que la tècnica de modulació en
FM, perquè li hem tret alguns polsos redundants. En no haver-hi polsos específics de rellotge, per a
un mateix nombre de bits la durada del bit es pot reduir. En una modulació MFM, la durada d’un bit
val 2 µs i la d’un byte 16 µs.

En aquesta tècnica no hi tenim polsos de sincronisme al començament de cada bit. En la
codificació en doble densitat, un 1 lògic sempre és un pols lògic posat a la meitat del bit, mentre que
un 0 lògic serà un pols lògic al començament del bit menys en el cas que el 0 vingui després d’un 1
lògic; en aquest cas no hi haurà cap pols. Vegeu tot això a la figura 5.13.

Fig. 5.13 Format en doble densitat

5.4.3 Inicialització del disc

Perquè un disc sigui operatiu, abans d’utilitzar-lo l’hem d’inicialitzar. En inicialitzar un
disc (format), posem a dins d’un disc verge un seguit de bytes que ens n’assegurin la transmissió i la
recepció de dades. Aquests bytes ens diuen a on tenim situats físicament cada pista i cada sector a
més de fixar unes marques que ens serveixen per identificar el disc (ID). per assegurar la transmissió
i la recepció de les dades, també s’inclouen controls d’errors CRC (cycle redundance code) i espais o
gaps sense informació entre sectors per dónar temps al sistema mecànic a respondre.

A l’engros l’efecte negatiu d’aquests caràcters de més és que redueixen la capacitat del disc.
Un altre efecte que es produeix en formatar un disc és el de la compatibilitat o no amb sistemes que
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emprin d’altres formats; així, encara que IBM i APPLE facin servir les mateixes controladores de
disc, no poden intercanviar directament informació perquè fan servir formats diferents.

Tot seguit, a la figura 5.14  podem veure més concretament la seqüència de bytes que hem
de generar per inicialitzar cada pista d’un disc per al format System 34 d’IBM. El controlador
reconeix uns codis especials anomenats address marks. Els address marks són uns caràcters especials
que s’empren per identificar els bytes del format següents. Els address mark són quatre: dada
esborrada (F8), dada bona (FB), índex (FC), ID (FE) i donar l’orde perquè el controlador afegeix 2
CRC (F7).

Fig. 5.14 Format System 34

Un cop hem detectat el forat (index hole) del disc, enviem 161 bytes d’inici
(80+12+3+1+50+12+3) amb repeticions dels bytes 4E, 00, C2, FC (address mark), 4E, 00, A1.
Després anem generant cada un dels 26 sectors per pista, seguint la seqüència de la figura 5.14.
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5.4.4 Comunicació ordinador/FDC (hardware)

Mitjançant el bus de dades la CPU dóna les ordres per controlar el FDC i les dades. Les
transferències es controlen activant els senyals RE  i WE per a la lectura i escriptura. per centrar idees,
farem el nostre estudi amb el FDC WD2793.

La pastilla de FDC és dins el mapa de la CPU gràcies al senyal de CS  i necessita un rellotge
de 2 MHz quan funciona a simple densitat o d’1 MHz quan ho fa a doble densitat.

Les transferències es poden controlar per polling, interrupció o DMA, aquest últim mètode
el més comú perquè fa les transferències més ràpidament. A la figura 5.15 veiem un esquema amb el
controlador WD2793 gestionat per DMA, amb el DMAC 8237.

Fig. 5.15 Esquema de connexió d’un controlador de DMA/controlador de disc i disc

El controlador de disc utilitza les entrades A0 i A1 per accedir als seus quatre registres
interns. De la informació del fabricant es veu que el WD2793 té quatre registres per al seu
funcionament. Quan els bits A1A0 valen 11 seleccionem el registre que ens serveix per transferir
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dades cap al o des del FDC, mentre que els altres tres registres seleccionen funcions de control i
lectura del registre d’estat del controlador.

Quan el FDC és a punt per transferir dades, aquest posa el capçal al damunt del disc i busca
la cara, la pista i el sector a on o des d’on volem fer la transferència de les dades. Més tard, el FDC
activa el senyal de DRQ per dir al DMAC que el registre de dades és a punt per començar la
transferència.

Si el DMAC (8237) està programat correctament reconeix l’ordre de DMA; després
d’obtenir els busos, li ho diu al FDC mitjançant l’activació del senyal DACK0. Aquest senyal activa

el CS del FDC i el control del port de dades del WD2793 perquè A0A1 valen 11. El 8237 agafa un
byte de la memòria (o l’hi posa), té el control dels busos, i el transfereix al FDC mitjançant el BD, de
8 bits  D0-D7. Tot seguit, el 8237 accedeix a la propera posició de memòria i repeteix tot el procés
fins que acaba la transferència. Aquest DMAC es pot programar perquè faci les transferències amb
durades de 4T o de 2T.

Si fem treballar el 8237 amb transferències a 4T per byte, amb un T = 200 ns, la
lectura/escriptura d’un byte trigarà un temps de 4 x 200 ns = 0,8 µs Si el disc és un disc a doble
densitat (processa 1 byte cada 16 µs) haurem de frenar el DMAC mitjançant l’activació del senyal de
READY del 8237.

Programant el 8237 en mode de transferència per blocs sencers passarà un temps, abans que
la CPU torni a tenir el control dels busos. Una vegada s’ha produït una transferència, passaran 16 µs
fins que no se’n faci cap més. El senyal de READY durant aquest temps de 16 µs estarà a nivell baix
i, si el connectem al READY del 8237 anirà automàticament afegint estats d’espera dins del cicle de
lectura/escriptura (4T) fins que el proper byte pugui ser processat.

Quan DRQ és a nivell alt, demana DMA, i quan el DMAC li contesta, ho fa fent el senyal
0=IOW , fet que produeix la inicialització de DRQ, i tot seguit el FDC processa el byte. En canvi el

senyal de READY estarà a nivell baix fins que el FDC no hagi processat la dada (que, en aquest cas,
la llegirà el FDC) després de 16 µs, moment en què el senyal DRQ estarà a nivell alt. El procés es
repeteix fins que s’hagi enviat el bloc sencer. Tot això es veu a la figura 5.16:
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Fig. 5.16 Senyals més importants en una transferència de disc

El settling time necessari per a un capçal que empri el circuit d’abans l’ajustem amb un
monoestable disparat per senyal HLD que envia el microprocessador. La durada del temps del

monoestable depèn de cada capçal i és un paràmetre del fabricant. L’entrada ENMF  és un control

sobre el senyal de rellotge que ens permet dividir el rellotge per dos. El senyal 5/ 8  controla la

freqüència del VCO emprat per separar les dades. L’entrada DDEN  habilita el controlador per

tractar dades de doble densitat. Finalment, el senyal TEST  s’utilitza per calibrar el WD2793.

5.4.5 Comunicació ordinador/FDC (software)

Com es pot veure a la taula 5.1 el controlador de disc W2793 té vuit accions diferents per
seu funcionament. Aquestes accions ens deixen accedir als: registre de control, al registre d’estat, al
registre de dades o al registres de pista i de sector.

Taula 5.1

A1    A0    RE    WE Acció Comentari
   0       0       0        0 Llegir el registre d’estat Retorna flag d’error i de BUSY
   0       0       1        0 Escriure al registre d’ordres Específica una ordre entre onze
   0       1       0        1 Llegir registre de pista Diu la pista a on és el capçal
   0       1       1        0 Escriure al registre de pista Diu nombre de pista a accedir
   1       0       0        1 Llegir el registre de sector Diu el sector a on és el capçal
   1       0       1        0 Escriu el registre de sector Diu nombre de sector a accedir
   1       1       0        1 Llegir el registre de dades Llegeix una dada del disc
   1       1       1        0 Escriure al registre de dades Escriu una dada al disc

El fet d’escriure una vegada al registre d’ordres, ens obre la possibilitat de manar al
controlador diversos tipus d’ordres (onze). Les onze ordres les dividim en quatre grans grups o tipus:

TIPUS 1. Ordres de posicionament del capçal.
TIPUS 2. Ordres de lectura/escriptura de sector.
TIPUS 3. Ordres de lectura/escriptura de pista.
TIPUS 4. Ordres que executen una interrupció.

Abans d’executar qualsevol ordre haurem de carregar de forma correcta els registres de
pista i sector. Les lectures/escriptures de dades, com ja hem dit, es realitzen mitjançant el registre de
dades quan els bits A1A0 del BA valen 11.

Per saber si una ordre determinada s’ha executat i si en la seva execució hi ha hagut algun
error haurem de llegir el registre d’estat; mentre una ordre s’executa una ordre, el flag de BUSY es
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posa a 1. Per tant, si controlem el valor d’aquest flag per polling, sabrem quan podem carregar una
altra ordre per a la seva execució sense por de fer accions prohibides.

La sortida INTRQ del controlador pot ser programada perquè demani interrupció cada cop
que s’hagi executat una ordre. La sortida DRQ s’utilitza juntament amb el DMAC per sincronitzar
les transferències per DMA.
Les ordre del tipus 1, de posicionament de capçal es mostren tot seguit a la taula 5.2.

Taula 5.2  Ordres del tipus 1

Ordre Esquema de bits Funció
RESTORE 0000 h v r1 r0 Es el capçal mou per llegir/escriure a la

pista 0 i posa el registre de pista a 0
SEEK 0001 h v r1 r0 Es mou el capçal per  llegir/escriure des

d’on es troba a on li diu el registre de
dades.

STEP 001T h v r1 r0 Mou el capçal a una pista a la mateixa
direcció que el salt previ.

STEP-IN 010T h v r1 r0 Mou el capçal una pista cap a la pista 76
STEP-OUT 011T h v r1 r0 Mou el capçal una pista cap a la pista 0

El parell de bits r1 r0 defineix la freqüència dels passos (STEPS) amb què es mou el capçal;
així un rellotge de 2 MHz i r1 r0 = 00 aquest temps val 6 ms, mentre que per r1 r0 = 11 val 30 ms.

Aquestes ordres ens permeten moure el capçal al nostre desig. L’ordre RESTORE ens porta
el capçal a la pista 0. Noteu que la ordre SEEK necessita que abans hàgim carregat el registre de
dades amb la pista de destí.

Les ordre de lectura/escriptura de sector o de tipus 2, que llegeixen o escriuen en un sector,
abans ha de trobar carregada l’adreça al registre del sector. Aquesta Ordre suposa que hem situat el
capçal sobre la pista i, sector correctes. Les tres Ordre d’aquest tipus i les seves característiques
s’exposen a continuació a la taula 5.3.

Taula 5.3 Ordres tipus 2

Ordre Esquema de bits Funció
READ SECTOR 100mSEC0 Llegeix dades del sector que tenim al

registre de sector.
WRITE SECTOR 101mSEC a0 Escriu dades del sector que tenim a l

registre de sector.

S’ha de tenir en compte que:

El registre de sector s’ha de carregar abans d’executar qualsevol Ordre del tipus 2.
Si E=1, hi ha un retard de 15 ms quan executem les Ordre del tipus 2. Quan E=0,
no hi retard.
Si m=1, la Ordre es repetida fins al final de la pista.
Si C=1, es posa la cara del disc (0 o 1) al flag S del registre d’estat.
El bit DRQ del registre d’estat s’utilitza amb propòsits de polling.
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Si a0=1, esborrem un address mark; si a0=0, l’escrivim.

Observeu que depenent de quant val el bit D4 (bit m) de l’ordre d’abans, la Ordre serà de
lectura o escriptura de sectors seguits fins que no s’acabi la pista. Una altra característica és que pot
llegir o escriure menys d’un sector.

Les ordres de lectura /escriptura de pista o de tipus 3 permeten llegir/escriure tota una pista.
S’utilitzen per processos de diagnosi i inicialització de discs. Vegeu la taula 5.4:

Taula 5.4 Ordres tipus 3

Ordre Esquema de bits Funció
READ ADDRESS 11000E00 Llegeix l’ID i sis bytes del registre

de dades.
READ TRACK 11100E00 Posa al registre de dades la

informació de l’índex i els gaps.
WRITE TRACK 11110E00 Posa l’índex perquè s’hi puguin

escriure les dades

El bit E té el mateix sentit que per a les Ordre del tipus 2.
Finalment, parlarem de les ordres del tipus 4, que permeten demanar a la CPU que executi

una interrupció per atendre una ordre del FDC. El senyal INTRQ s’utilitza per demanar interrupció a
la CPU i s’activa en determinats casos, depenent de com siguin els valors dels bits I0 - I3 de les
Ordre del tipus 4. Vegeu la Taula 5.5:

Taula 5.5 Ordres tipus 4

Ordre Esquema de bits Funció
FORCE INTERRUPT 1101 I3 I2 I1 I0 Es genera una interrupció.

En executar una Ordre del tipus 4 es produirà una interrupció en cada un dels casos
següents: Si I0=1 i READY (0-->1) . Si I1=1 i READY (1-->0). Si I2=1 i hi ha un pols d’índex. Si
I3=1 i acabem una ordre . Sempre que I3 I2 I1 I0 = 0 0 0 0, no es produeix cap interrupció

Sempre que vulguem aturar l’execució d’una ordre determinada hem d’escriure el byte D0h
al registre d’ordres.

5.4.6 Estructura de la informació al disc

Fins aquí, només hem vist com llegim i escrivim la informació a dins d’un disc magnètic.
Tot seguit veurem de quina manera s’emmagatzema i organitza la informació a dins d’un disc,
perquè puguem treballar de la forma més òptima possible amb la informació que guarda.

La informació es troba emmagatzemada al disc formant un seguit d’anells concèntrics i de
radis cada cop més petits anomenats pistes (tracks). Cada pista es divideix en sectors. En els tipus de
formats de discs més emprats (simple i de doble densitat) la pista més externa és la 0 i la més interna
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la 39 o la 79 i els sectors de cada pista estan numerats del 0 al 8 o del 0 al 17. per veure tot això
observeu la figura 5.17:

Fig. 5.17 Informació en un disc magnètic

Quan hem de guardar o llegir una informació al disc, el controlador de disc és l’encarregat
de trobar la cara, la pista i el sector on hi ha la informació que necessitem. Així, la capacitat de cada
pista i sector i el nombre de sectors per pista són controlats per software en inicialitzar el disc. Cada
sector pot tenir una capacitat de bytes variable, però normalment els sectors són de 512 bytes (256
bytes per al sistema 34). A la taula 5.6 podem veure alguns discs magnètics amb els paràmetres més
característics.

Taula 5.6

Capacitat Sectors Pistes Cares
360 KB 40 9 2
1,2 MB 80 15 2
720 KB 80 9 2

Hi ha uns altres discs que tenen el substracte de vidre i que arribem a tenir grans capacitats
d’emmagatzemament i que s’anomenen discs durs. Les capacitats d’emmagatzemament dels discs
durs són de 110 Mb, 1,2 Gb, 2 Gb ... , fets de manera que per a cada disc dur tenim diversos discs
paral·lels que giren sobre un mateix eix.

Els sectors del disc s’organitzen fent unes agrupacions de sectors anomenats clusters. Un
conjunt de pistes paral·leles es diu cilindre. La capacitat per emmagatzemar informació dels clusters
varia segons el format del disc. per a discs d’una cara, el cluster ocupa un sector, per als de doble
cara dos sectors seguits, mentre que per a discs de capacitat més gran els clusters són de més sectors
(per exemple a un disc dur de 44 Mbytes els clusters són de quatre sectors). A la taula 5.7 mostrem
algunes característiques dels primers discs durs.

Taula 5.7

Capacitat Cilindres Sectors Capçals
20 MB 612 17 4
30 MB 733 17 4
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El procés d’inicialització organitza l’estructura de la informació que tenim a les pistes i als
sectors del disc en quatre seccions. Abans de formatar un disc fem les particions del disc. Les
particions ens diuen a on comença i a on acaba la informació al disc (sector i pista).

En analitzar la informació en un disc, el primer que trobem és el registre d’engegada, que és
a la pista 0, sector 0. Aquest registre és el primer que llegeix la CPU en engegar.

Tot seguit, tenim uns sectors (de 4 a 18 sectors) amb la informació de com es va distribuint
la informació de dades de cada fitxer que s’anomena taula de localització de fitxers (FAT file
alocation table). Després hi ha els sectors (de 7 a 14 sectors) que guarden la informació del directori
del disc. Finalment, hi ha els sectors per guardar les dades. A la taula 5.8 es poden veure comparats
aquests paràmetres.

Taula 5.8

Capacitat FAT Directori
360 KB 4 7
1,2 MB 14 14
720 KB 6 7

A més a la taula 5.9 mostrem la distribució de la pista 0, sector 0.

Taula 5.9

Allargada Funció
8 bytes Identificació del sistema
1 paraula Nombre de bytes per sector
1 byte Nombre de sectors per cluster
1 paraula Nombre sectors reservats
1 byte Còpies de la FAT
1 pararula Entrades de directori
1 paraula Nombre de sectors
1 byte Identificació del DOS
1 paraula Sectors per FAT
1 parula Sectors per pista
1 paraula Nombre de cares
1 paraula Sectors amagats

El registre d’engegada, que és sempre el primer sector de la pista 0 i la cara 0, ha de tenir
un petit programa per carregar el sistema operatiu del disc (disk operating system DOS) que ens
serveix per operar amb el disc. El sector d’engegada s’utilitza per carregar el sistema operatiu (DOS,
XENIX, OS/2, etc.), o en una aplicació autònoma.

La taula de localització de fitxers, la FAT, que ens guarda la informació dels sectors en què
està emmagatzemada la informació dels fitxers, es troba situada a continuació del registre
d’engegada. La FAT guarda la informació de com s’utilitza l’espai de dades. Normalment, hi han
dues còpies de la FAT per si se n’espatlla una. La FAT és organitzada de manera que hi ha un
element per cada cluster de l’àrea de dades. A cada fitxer li correspon un seguit d’entrades a la FAT,
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cadascuna apunta a l’entrada següent. Després tenim la part dels fitxers de dades que ocupen quasi
tot el disc i que tenen uns clusters de començament relacionats per la FAT. Es van assignant els
sectors (clusters) de cada fitxer tal com es necessiten. En gran part d’aplicacions cada fitxer
emmagatzema la informació en blocs (sectors) de memòria seguits, encara que pot passar que hi hagi
fitxers que ocupin blocs de la memòria no veïns.

L’estructura del directori del disc és la d’un conjunt de sectors seguits i posats a continuació
de la FAT. El directori d’un disc és la zona on guardem la informació més bàsica dels fitxers: nom
del fitxer, principi de la FAT, data i hora de creació del fitxer, etc. A la taula 5.10 es mostren les vuit
parts d’una entrada de directori.

Taula 5.10 Elements del directori

Funció Allargada (bytes) Format
Nom del fitxer 8 Caràcters ASCII
Extensió del nom 3 Caràcters ASCII
Atributs 1 Codificat
Reservat 10 No emprat, a zero
Hora 2 Codificat
Data 2      “
Cluster d’inici 2 Hex
Capacitat  fitxer 4 Sencer

El primer byte del camp de nom de fitxer també s’utilitza per indicar situacions especials,
com pot ser fitxer esborrament (E5h), o per crear un subdirectori (2Eh). Quan s’esborra un fitxer, el
DOS posa a E5 el primer byte del directori i a 0 tota la cadena de localització del fitxer a la FAT.
Tota l’altra estructura d’informació del directori resta intacta (resta del nom del fitxer, nombre del
cluster de començament, etc.) i, per tant, es podrà recuperà mitjançant mètodes correctes la
informació del disc esborrat.

 Cada entrada a més ens diu en quin cluster està un tros o tot el fitxer de l’espai de dades. El
nombre de cluster de començament és escrit al directori. Vegeu a la figura 5.18.

Fig. 5.18 Distribució de la informació al disc
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En aquest fitxer, figura 5.18, el cluster d’inici és el 3, el 3 apunta al cluster 6, el 6 punta al
8 i aquest té emmagatzemat el codi FFF que ens diu que hem arribat a la fi del fitxer. per tant, els
clusters a on emmagatzemem la informació del fitxer són el 3, el 6 i el 8.

Cada element de la FAT a més de dir on està el següent element ens dóna informació de
l’estat d’ús de cada cluster. Així en inicialitzar un disc, es posa un caràcter especial per avisar d’un
cluster dolent es posa FF7, al tancar un fitxer s’avisa amb FFF i un cluster disponible es marca amb
000.

Els dos formats de la FAT més emprats són, un de 16 bits i l’altre de 12 bits. El de 12 bits és
més comú en discs petits perquè ocupa menys espai de disc, però alhora també és més complicat. La
FAT de 12 bits es organitzada com una taula de 4.096 elements. Cada element de la FAT, amb
format de 12 bits s’agrupa ocupant tres bytes. Els elements de la FAT 0 i 1 ocupen els tres primers
bytes, els elements 2 i 3 els tres bytes següents, etc. La descodificació per al format de 12 bits es fa de
la manera següent: el parell d’elements DAB i EFC de la FAT estan emmagatzemats amb els tres
bytes AB, CD, EF. Així, a la figura 5.19 mostrem l’estructura de com està guardada la informació en
un disc amb un fitxer que té sis elements de la FAT.

Fig. 5.19 Fitxer en un disc amb un format de 12 bits

Aplicant la regla de descodificació del format de 12 bits, veiem que la informació de la
figura 5.19 ens diu que el cluster d’inici és el 2, el cluster 2 apunta el 3, al 3 al 4 i així un darrere
l’altre fins al cluster 8. Al cluster 8 hi tenim el codi FFF, que ens diu que s’ha acabat el fitxer.

Per a discs que tinguin gran capacitat d’emmagatzemament utilitzem el format de 16 bits
per a la FAT. En aquest format, la informació té una estructura més senzilla, perquè té una taula de
la FAT de només dos bytes posats un a continuació de l’altre i intercanviats. En aquest format per
obtenir els caràcters especials de la FAT s’afegeix una F a la posició de més pes dels caràcters
especials del format de 12 bits; així el valor de fi de fitxer és FFFF i el de cluster dolent és FFF7. A
la figura 5.20 es mostra un exemple de la FAT per al format de 16 bits.
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Fig. 5.20 Fitxer en un disc amb format de 16 bits

5.5 Disc compacte

El disc compacte o compact disc (CD) és un sistema per emmagatzemar grans quantitats
d’informació basat en la utilització del làser i discs òptics (fets amb fibra de vidre o plàstic). La
informació és guardada al disc òptic en forma de forats físics o camps magnètics molt petits. El raig
làser es fa xocar sobre el disc que porta la informació i es recull, sense contacte físic, influït per la
presència o no de forats o camps magnètics, que després la processa. A la figura 5.21 podem veure
un esquema de blocs d’aquest sistema, juntament amb una representació d’un zero (pit) i un u (land).

Fig. 5.21 Forma d’emmagatzemament d’informació en un CD
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Per raons tecnològiques, el nombre de zeros seguits que podem tenir en un CD varia entre
dos i onze. per tant, no es poden utilitzar totes les combinacions possibles d’uns i zeros, i amb només
vuit bits no podrem representar les 256 combinacions possibles per un byte. per aquesta raó, els CD
que s’utilitzen per guardar informació en ordinadors personals (PC) estan codificats digitalment en
modulació EFM (eight to fourteen modulation), modulació 8 de 14. Cada 8 bits es codifiquen amb 14
bits que, a més, inclou tècniques de correcció d’errors. És a dir, per a cada byte necessitem 14 bits. A
la taula 5.11 podem veure alguns d’aquests codis.

Taula 5.11 Codificació 8 a 14

Bits de
dades

Bits del CD

0 00000000 01001000100000
1 00000001 10000100000000
2 00000010 10010000100000
3 00000011 10001000100000

9 00001001 10000001000000
10 00001010 10010001000000

Cada 24 bytes més 180 bits (de reconeixement i correcció d’errors o ECC (error correction
code) i EDC (error detection code) formen un quadre o frame. aleshores tenim  24x17 + 180 = 588
bits per quadre.

Cada 98 frames formen un sector en el qual hi tenim 98x24 bytes = 2.352 bytes
d’informació. A més, tenim 784 bytes (98x8) per, l’ECC i 98 bytes per l’EDC.

2.352 + 784 + 98 = 3.234 bytes/per sector

Per raons de seguretat, en treballar amb dades es defineixen dos tipus de sectors. Depenent
de quants d’aquests 3.234 bytes d’informació que utilitzem com a dades útils, tindrem el format en
mode 1 (2.048 bytes de dades útils) o el format en mode 2 (2.336 bytes de dades útils). Per a
aplicacions que necessitin més control d’errors (codis de seguretat), utilitzem el mode 1 (amb 2.048
bytes per sector), i per a aplicacions amb dades poc sensibles als errors (àudio, gràfics o text),
utilitzem el mode 2 (2.336 bytes útils per sector).

Els CD tenen una capacitat de l’ordre dels 800 Mb, una velocitat de transferència de 180
Kb/s, una resolució de 0,6 nm (llargada d’ona del làser), una velocitat d’exploració lineal de l’ordre
d’1,4 m/s i la connexió amb l’ordinador normalment es fa per bus SCSI. La velocitat de lectura per
sector és d’uns 75 sectors/segon.

Com que podem llegir 75 sectors cada segon, la velocitat de transferència de dades amb
sectors treballant en mode 1 és de
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segon

Kbytes

segon

tors
x

tor

bytes
150

sec
75

sec
048.2 =

En canvi, si treballem amb sectors en mode 2 tenim

segon

Kbyte

segon

tors
x

tor

bytes
171

sec
75

sec
336.2 =

Hi ha tres classes de discs òptics per guardar la informació digital: CD-ROM, WORM (write
one read many) i EDOD (eresable digital optical disk).

Els CD-ROM només els pot gravar el fabricant fent els forats al disc que porten la
informació, en fer topar un raig làser sobre una pel·lícula fotorrevelable que hem posat sobre el disc.

Els WORM poden ser gravats per l’usuari només una vegada, utilitzant un sistema
informàtic que controla un làser que fa forats en cremar un material termosensible posat sobre un
substrat de vidre o plàstic. Un cop gravats, poden ser llegits moltes vegades.

Els EDOD estan basats en l’acció d’un raig làser sobre uns materials anomenats terres
rares, que tenen propietats magnètiques que modifiquen el raig reflectit. Es comporten de forma
semblant als discs magnètics doncs, que l’usuari els pot llegir i escriure moltes vegades.

Per gravar, apliquem un camp magnètic normal a la superfície del disc i un raig làser (per
l’altra cara) amb la informació, que es fa topar amb el disc, en provoca l’escalfament i produeix la
variació de la polarització magnètica puntual del disc. Aquest fenomen ens permet guardar la
informació en un disc compacte. per llegir fem topar el raig làser sobre el disc i recollim el raig
reflectit, que tindrà diferents característiques òptiques segons hi hagi gravat al disc  un “1” o un “0”.
per esborrar la informació, també apliquem un raig làser i un camp magnètic en fase. Aquests
aspectes els podem veure a la figura 5.22.
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Fig. 5.22 Processos de gravació i esborrament en un EDOD

5.6 Mòdem

Hem vist que la transmissió en sèrie és la que s’adapta millor a l’hora de connectar la
pantalla de vídeo i el teclat a un ordinador que és una certa distància. però la transmissió, sèrie
també es pot emprar en comunicacions a llarga distància mitjançant una línia telefònica i un aparell
conegut com a mòdem (modulator demodulator).

L’ample de banda d’una línia telefònica és bastant petit (uns 3,3 KHz) per aquesta raó no
podrem enviar per ella veu digitalitzada (l’ample de banda de la veu és d’uns 3 KHz).

Per això, quan volem transmetre senyals digitals s’ha pensat a passar els “1” i “0” lògics
d’una transmissió digital a tons analògics que es puguin enviar per la línia telefònica. El mòdem fa
aquesta funció, doncs tradueix cada bit en sèrie a un to acústic i a l’inrevés. El mòdem té un VCO
per al procés de modulació i un PLL per al de desmodulació. Els tons enviats/rebuts poden estar
modulats en freqüència (FSK) o en fase (PSK). Vegeu figura 5.23.
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Fig. 5.23 Transmissió emprant tons

La velocitat de transmissió de cada bit d’informació es coneix com a baud rate. Els baud
rate més estàndard per línia telefònica estan entre 1.200 i 2.400 bps.

Exemple

Si enviem informació amb un mòdem a 9 bits per caràcter un senyal amb un
ample de banda de w = 1 KHz, quina serà la velocitat en bps mínima per
transmetre en temps real?

El teorema de Nyquist de la teoria de la informació ens diu
que per poder recuperar un senyal digitalitzat l’hem de
mostrejar:

El temps de mostreig ha de complir Ts<1/2w=500 µs

i si el baud rate és de >20.000 bps, hem d’enviar un bit
cada  1/20.000=50 µs per enviar un caràcter necessitem 50
µsx9=450 µs per tant, sí que podrem fer la transmissió en
temps real, perquè entre mostra i mostra tenim 500 µs i en
gastem només 450 µs.

Per normalitzar les comunicacions entre mòdems s’han definit els senyals elèctrics entre
l’ordinador i el mòdem i tot això s’ha recollit amb les recomanacions de la sèrie V (per exemple, la
V24) del Comitè Consultiu Internacional per la Telegrafia i la Telefonia CCITT.
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Aquestes normes defineixen completament la connexió terminal a ordinador des dels punts
de vista mecànic, elèctric i funcional. Tot això ens permetrà, almenys en teoria, connectar qualsevol
equip de qualsevol fabricant.

Mecànicament el connector és un connector de 25 potes (DB25) i els seus nivells lògics
varien de 25 volts a -3 volts per al “1” i de +3 volts a +25 volts per al “0”, que són els mateixos que
els de la norma RS232C.

Des d’un punt de vista funcional, cada pota del connector DB25 té un nombre i un nom
associats. Tot seguit mostrem aquests aspectes de la norma V24 a la taula 5.12.

Taula 5.12

La connexió entre dos punts, terminal telefònic i ordinador pot ser de quatre maneres
diferents. La recomanació V25 del CCITT explica el procés de trucada manual d’un terminal i
resposta automàtica, que és el que es fa servir més. És a dir, és una comunicació terminal/ordinador.
Aquesta norma permet l’intercanvi de dades seguint els passos següents:

1. Connexió
2. Inicialització
3. Transmissió
4. Desconnexió

Connexió

En una trucada des del terminal B fins a l’ordinador A. El terminal B, després despenjar
l’aparell, marca el número del mòdem A amb què es vol comunicar (figura 5.24). Un cop connectat
amb el mòdem de destí, aquest activa el senyal RI i l’envia a l’ordinador A. L’ordinador A contesta
el mòdem A que és a punt per connectar-se activant el senyal DTR/CML, i el mòdem A li respon que
ell també està connectat, activant DSR.
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Fig. 5.24 Trucada del terminal B.

Després d’uns 2 segons de silenci, el mòdem A envia un to de 2.100 Hz durant 4 segons,
que serveix per dir al mòdem B que el mòdem A s’ha connectat (figura 5.25). Aquest mateix senyal
activa el DCD del terminal B, el terminal B diu al mòdem B que es connecti amb DTR i el mòdem B
diu al terminal que està connectat amb DSR. A la figura 5.25 podem veure tot això.

Fig. 5.25 Resposta de l’ordinador A.

Des d’aquest moment, els dos mòdems estan connectats i es passa a executar la seqúència següent:

Inicialització

Aquest pas es fa al començament de la comunicació per a enllaços full dúplex i cada cop que
canviem el sentit de la comunicació per a enllaços half dúplex.

L’emissor B és el que demana servei activant RTS i arranca la seqüència d’inicialització
(detecció de portadora, equalització de línia, sincronització de rellotges, etc.) i després d’un temps,
igual al necessari perquè el mòdem llunyà detecti el senyal de línia, diu al terminal B que és a punt,
activant CTS.

El mòdem receptor detecta el senyal emès i fa les operacions de sincronització i equalització
i quan el mòdem A és a punt li ho diu a l’ordinador A, activant DCD.
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A la figura 5.26 podem veure els aspectes estudiats pel que fa a la inicialització.

Fig. 5.26  Inicialització

Transmissió de les dades

La transmissió d’informació comença quan el terminal B, que vol establir comunicació,
demana identificació al receptor A, aquest li contesta i quan el terminal B rep el senyal RD. Tot
seguit comença la transmissió per TxD. La seqüència d’operacions es pot veure a la figura 5.27.

Fig. 5.27 Transmissió de dades

Desconnexió

Un cop que el terminal B ha acabat, li ho fa saber al receptor de la trucada (ordinador A en
aquest cas) enviant un caràcter ASCII que és interpretat per l’ordinador A com a desconnexió i ho
comunica al mòdem A desactivant DTR, per la seva banda el mòdem B desactiva DCD perquè el
terminal no detecti cap portadora. Vegeu figura 5.28.
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Fig. 5.28 Desconnexió

5.7 Fax i escàner

El fax és un aparell capaç d’enviar/rebre a distància còpies de documents utilitzant el
mòdem i la línia telefònica. El fax és un sistema electrònic bastant complex format per una CPU,
controladora del procés, memòria, una unitat d’exploració del document, un conversor de senyals
òptics a elèctrics, un mòdem (que treballa amb baud rates de l’ordre de 2.400/4.800 o 7.200/9.600
bps) i una impressora tèrmica. Tot seguit analitzarem els blocs més propis d’un fax.

La unitat d’exploració té una llum verda que es fa rebotar sobre el document que volem
enviar per la línia telefònica. El document a transmetre es fa córrer a una velocitat uniforme per sota
del feix de llum. La llum recollida després de la reflexió sobre el paper tindrà diferent intensitat si hi
ha imatge o no, un cop tractada aquesta imatge es podrà digitalitzar. L’esquema de blocs d’aquesta
unitat d’exploració es pot veure a la figura 5.29:

Fig. 5.29 Principi físic del fax

La conversió del senyal òptic a electrònic la fa un dispositiu electrònic anomenat CCD
(charge couple device). El CCD passa la informació òptica d’una línia horitzontal del document a
senyals elèctrics. Així, per exemple, veiem a la figura 5.30 un CCD que genera els senyals elèctrics a
vuit línies en enviar una lletra C, amb una precisió de vuit línies per caràcter.
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Fig. 5.30 Forma de treball d’un CCD

La resolució d’un fax es defineix com la densitat d’exploració tant horitzontal en pels/mm
(un pels és un punt de la figura) com vertical en línies/mm. Uns valors estàndard són 8 pels/mm i 8
línies/mm. La unitat d’exploració té tants díodes transmissors de llum verda com pers de resolució
horitzontal. La velocitat amb què es mou el paper és d’uns 2 cm/s

Hi ha faxos que codifiquen la informació a fi de reduir el fitxer que s’ha d’enviar. Els
mètodes de codificació poden ser molt variats, però n’hi ha un, anomenat MH (modiffied Huffman)
que és el més estàndard.

La codificació MH codifica cada línia en blocs de blancs o negres seguits. per exemple, una
unitat d’exploració per a una línia d’un foli A4 té 1.728 díodes i podrà distingir 1.728 pers o bits. Si
no codifiquem la informació enviarem 1.728 bits per línia (cada punt pot ser “1” o “0”), mentre que
si la codifiquem reduirem molt el nombre de bits necessaris. per codificar la informació segons el
nombre de bits seguits utilitzem la taula 5.13.
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Taula 5.13

Bits blancs seguits codi Bits negres seguits codi
0 001101101 0 0000110111
1 000111 1 010
2 0111 2 11
3 1000 3 10
4 1011 4 011
5 1100 5 0011
6 1110 6 0010
7 1111 7 00011
8 10011 8 000101
9 10100 9 000100
10 00111 10 0000100
11 01000 11 0000101
12 001000 12 0000111
13 000011 13 00000100
14 110100 14 0000011000
15 110101 15 000011000
16 101010 16 0000010111
17 101011 17 0000011000
18 0100111 18 0000001000
19 0001100 19 00001100111
20 0001000 20 00001101000
21 0010111 21 00001101100
22 0000011 22 00000110111
23 0000100 23 00000101000
24 0101000 24 00000010111
25 0101011 25 00000011000
26 0010011 26 000011001010
27 0100100 27 000011001011
28 0011000 28 000011001100
29 00000010 29 000011001101
30 00000011 30 000001101000
31 00011010 31 000001101001
32 00011011 32 000001101010
33 00010010 33 000001101011
34 00010011 34 000011010010
35 00010100 35 000011010011
36 00010101 36 000011010100
37 00010101 37 000011010100
38 00010111 38 000011010110
39 00101000 39 000011010111
40 00101001 40 000001101100
41 00101010 41 000001101101
42 00101011 42 000011011010
43 00101100 43 000011011011
44 00101101 44 000001010100
45 00000100 45 000001010101
46 00000101 46 000001010110
47 00001010 47 000001010111
48 00001011 48 000001100100
49 01010010 49 000001100101
50 01010011 50 000001010010
51 01010100 51 000001010011
52 01010101 52 000000100100
53 00100100 53 000000110111
54 00100101 54 000000111000
55 01011000 55 000000100111
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56 01011001 56 000000101000
57 01011010 57 000001011000
58 01011011 58 000001011001
59 01001010 59 000000101011
60 01001011 60 000000101100
61 00110010 61 000001011010
62 00110011 62 000001100110
63 00110100 63 000001100111

Per a imatges amb més de 63 bits seguits blancs o negres tenim la taula següent per
complementar la d’abans.

Bits blancs seguits Codi Bits negres seguits Codi
64 11011 64 0000001111
128 10010 128 000011001000
192 010111 192 000011001001
256 0110111 256 000001011011
320 00110110 320 000000110011
384 00110111 384 000000110100
448 01100100 448 000000110101
512 01100101 512 0000001101100
576 01101000 576 0000001101101
640 01100111 640 0000001001010
704 011001100 704 0000001001011
768 011001101 768 0000001001100
832 011010010 832 0000001001101
896 011010011 896 0000001110010
960 011010100 960 0000001110011
1024 011010101 1024 0000001110100
1088 011010110 1088 0000001110101
1152 011010111 1152 0000001110110
1216 011011000 1216 0000001110111
1280 011011001 1280 0000001010010
1344 011011010 1344 0000001010011
1408 011011011 1408 0000001010100
1472 010011000 1472 0000001010101
1536 010011001 1536 0000001011010
1600 010011010 1600 0000001011011
1664 011000 1644 0000001100100
1728 010011011 1728 0000001100101
EOL 000000000001 EOL 000000000001

Tot seguit veiem com seria una línia de la lletra C. Primer hi hauria una zona de blancs,
després una de negres, a continuació una de blancs i finalment una de negres, seguida d’una de
blancs, figura 5.31. Més exactament, la lletra C estudiada té 5 blancs, 4 negres, 9 blancs, 3 negres i
1.707 blancs seguits.
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Fig. 5.31 Exploració de la lletra C

Si mirem la primera taula, veiem que li correspondran els codis 1100, 011, 10100, 10 per
als 5 blancs, 4 negres, 9 blancs i 3 negres. És a dir 4 + 3 + 5 + 2 + = 14 bits per la línia de la lletra C
de la figura.

Els bits que necessiten els 1.707 (a la taula 5.13; 1.664 +43) bits blancs es troben buscant el
nombre més proper a la segona taula complementària, que és 1.664; necessita 6 bits (011000) més el
codi de la primera taula necessari per representar el nombre 43 (00101100), que té 8 bits. Tot plegat
fa 6 +  8 = 14 bits.

Per tant, per representar tota la línia necessitarem 14 + 14 = 28 bits
L’estalvi en per línia es mesura per la relació de compressió de la informació, que és la

relació entre els bits després de la compressió i els bits abans de la compressió.

62

1

728.1

28 ==R

És a dir, és 62 vegades més ràpid en el primer cas.
L’altre perifèric per tractar la informació d’un document amb suport de paper és l’scàner.

Un escàner permet guardar la informació gràfica d’un document en un ordinador.
El principi físic d’un escàner és el mateix que el d’un fax. Un escàner té un sistema òptic

que porta una bombeta allargada que fa llum verda, que es fa xocar sobre el paper del què volem
tenir una còpia “electrònica”. La informació recollida variarà segons quina sigui la intensitat de la
llum rebotada a cada línia. Aquesta informació es concentra per mitjà d’un sistema òptic i és
recollida per un CCD a on es fa la conversió cap a senyals elèctriques.
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Exemple

Tenim un escàner amb una resolució de 300 punts/polsada i volem
digitalitzar una foto de 10x13 cm Quanta memòria necessitem per guardar la
imatge?

10x300x13x3.000=4x300x5x300=1,8 M píxels
3 bytes/píxel x 1,8Mpíxels = 5,4 Mbytes

Els busos de comunicacions més emprats per connectar un ordinador i un escàner són
l’SCSI, el GPIB i la interfície sèrie RS232C.

5.8 Impressores

La impressora és un dispositiu electrònic que ens permet escriure sobre paper el contingut
d’un fitxer. Els tres tipus d’impressores més comunes són: 

a) D’impacte
b) De raig de tinta
c) Làser.

Les impressores d’impacte estan basades en el xoc d’una peça mecànica sobre una cinta
amarada de tinta posada al damunt del paper a on volem treure la impressió. En colpejar la peça
mecànica al paper, la lletra o, caràcter queden calcats sobre ell.

Les impressores d’impacte, que van ser les primeres de sortir al mercat, es divideixen
segons la forma de la peça que xoca amb la cinta: de bola, de roda de margarida i de punts.

La impressora amb impressió de bola només pot imprimir caràcters. Aquests estan situats
sobre una esfera. La lletra que volem escriure sobre el paper es posa al davant de la cinta de tinta i es
fa xocar amb ella. La velocitat d’escriptura és lenta, de l’ordre de 15 caràcters per segons (cps).

Les impressores amb roda de margarida són molt semblants a les de tipus bola, però amb les
lletres posades en un mateix pla i formant una circumferència. La seva velocitat d’escriptura és de
l’ordre d’uns 50 cps.

La impressora de punts és una mica diferent de les dues vistes, perquè es basa en un principi
semblant a la formació de caràcters en un TRC. Cada caràcter és fabricat per l’escombratge d’un
conjunt de punts. Aquest tipus d’impressora, a diferència dels d’abans pot imprimir caràcters i
gràfics. La seva velocitat d’escriptura és de l’ordre de 100 cps. Aquestes impressores porten un
microprocessador que s’encarrega del control i la comunicació amb la interfície, encara que en poden
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portar d’altres per augmentar les seves possibilitats. A la figura 5.32 mostrem un esquema d’un
microprocessador (que genera tots els senyals necessaris per la interfície Centronics) que controla
dos microcontroladors més que fan feines en paral·lel per controlar una impressora de punts.

Fig.. 5.32 Interfície Centronics

Les impressores de raig de tinta treballen com la de punts (línia a línia) i poden fer, per tant,
caràcters i gràfics. El seu funcionament és molt semblant al d’un tub d’oscil·loscopi. La seva
velocitat d’escriptura és una mica més ràpida que les que hem vist i és de l’ordre 500 cps. La
construcció de la imatge es basa a fer passar i desviar un raig de tinta entre mig de dues plaques amb
desviament electrostàtic. Vegeu a la figura 5.31 l’escriptura de la lletra L mentre fem córrer el paper.

Fig. 5.33Principi físic de la impressora de raig de tinta
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L’últim tipus impressora és la làser. Aquest tipus està basat en el procés electrofotogràfic de
les màquines fotocopiadores. A grans trets, generen la copia a imprimir com ho fa un  Tub de Raigs
Catòdics (TRC). Porten un làser que va enviant la informació a copiar des de l’ordinador cap a la
impressora, fent un escombrat fila a fila i punt a punt de tota imatge a gravar. L’ordinador envia
punts blancs (sense tinta) i punts negres (amb tinta). Aquí també la dimensió vertical d’escriptura
s’aconsegueix movent el paper.

A la figura 5.34 veiem el procés de generació de copies làser. El feix lluminós va
escombrant tot el cilindre fotosensible fila a fila (té unes 300 files /polsada), mentre que el cilindre va
girant.

Fig. 5.34 Principi físic de la fotocopiadora làser

Un cop acabat l’escombrat el cilindre sensibilitzat guarda una còpia electrostàtica de la
imatge per imprimir. Després el cilindre carregat es posa en contacte amb el tòner, dipòsit a on es
guarda la tinta, atraient la tinta cap al cilindre i aquest queda amb una còpia amb tinta de la imatge,
després passem a revelar la imatge del cilindre i finalment la fixem sobre el paper.

La lògica de control d’una impressora làser utilitza un microprocessador una mica potent
(tipus 68000) amb alguns megabytes de memòria RAM.

La resolució d’una impressora làser ens diu amb els punts horitzontals i verticals que podem
arribar a veure en una polsada quadrada (una resolució mitja és de 300x300 punts per polsada
quadrada). La velocitat d’escriptura és d’uns 1.000 cps i els busos estàndard de comunicació són el
sèrie amb el protocol XON/XOFF a 9.600 bps i el paral·lel Centronics de 8 bits.
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Exemple

Si una pàgina d’una impressora làser té una superfície de 90 polsades
quadrades i està treballant amb una resolució de 300x300 punts/polsada, quanta
memòria RAM necessitem per guardar la informació de la pàgina ?

Cada polsada quadrada té 300x300 = 90.000 punts
Per tant, necessitem 90.000/8 = 11.250 bytes
Informació per pàgina =  90x11250=1 Mbyte

Les necessitats de memòria RAM en una impressora controlada per microprocessador es
poden reduir molt si no treballem amb gràfics.

5.9 Ratolí

El ratolí és un perifèric que permet introduir en un ordinador la direcció i el mòdul que és
produeix en canviar de posició un punt de la pantalla. per fer això, el perifèric porta una bola que
gira en moure el ratolí sobre una superfície plana. Aquesta roda fa moure dues rodes posades en
angle recte. Cada roda té dos fotodíodes (transmissors) i dos fototransistors (receptors). Vegeu la
figura 5.35.

Vcc

Vcc

Vcc

Vcc

XC

XD

Fig. 5.35 Principi físic del ratolí
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Si el moviment del ratolí és en un sentit o un altre, s’activarà abans un senyal o l’altre, XC
o XD a la figura 5.36. Cada cop que hi ha un moviment podem saber la direcció del moviment i el
seu mòdul. La direcció ens la dóna l’ordre del senyal (dreta o esquerra i a dalt o a baix). El mòdul
ens el dóna el nombre de polsos comptats, com més gran és el número de polsos comptats arribem
més lluny.

X C

X D

YC

YD

Dreta Esquerra

Amunt Avall

Fig. 5.36 Senyals generats per ratolí

Els polsos són codificats i enviats via RS 232 (amb un PC a 1.200 bps i 8 bits de dades,
sense paritat i 2 bits de stop).

El protocol d’enviament de la informació varia segons el fabricant. Així, mentre Mouse
System envia 5 bytes de dades (un byte d’estat dels botons, dos bytes per al moviment relatiu a la
direcció X més dos bytes del moviment a la direcció Y), Microsoft envia només tres bytes de dades
(un byte d’estat de dos botons, un per al moviment  relatiu a la direcció X més un byte del moviment
relatiu a la direcció Y).

Aquesta informació és enviada cap a l’ordinador al qual volem introduir els paràmetres del
moviment. L’ordinador gestionarà aquesta informació per polling (llegint contínuament el port pel
qual li arriba la informació) o per interrupció. Un PC té les funcions 0Ch o 0Dh de la BIOS per
atendre la informació que li arribi per port COM1 o per port COM2.

Problemes

1. Editeu un fitxer de i l’emmagatzemeu en un disc i després feu un estudi de com es distribueix la informació
pel disc.

2. Comproveu amb un oscil·loscopi com envia un ratolí la informació cap a l’ordinador en moure’s.

3. Feu servir un teclat d’ordinador per entrar dades a una placa amb un microcontrolador.

4. Feu un programa escrit en llenguatge C, que gestioni una impressora amb una interfície
Centronics.
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5. Feu un programa per fer anar el convertidor A/D d’una placa tipus PCLAB per PC.

6. Feu un programa amb un microcontrolador, el 8051 per exemple, que generi els senyals necessaris
per treure un caràcter (sincronismes horitzontal i vertical i senyal del caràcter), guardat en una
memòria per la pantalla d’un oscil·loscopi.
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