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6. Enviament d’informació d’un lloc a un altre emprant microprocessador

6.1 Introducció

En els capítols anteriors hem estudiat les diferents parts d’un ordinador (CPU, memòria i
perifèrics). Hem analitzat la CPU, la memòria i els perifèrics donant criteris de disseny (preu, temps
d’accés, velocitats de transferència d’informació etc.) de manera que en un disseny amb microprocessador
ens permetin escollir la millor solució tant d’un punt de vista econòmic com de tractament de dades.

En aquest capítol veurem com es comuniquem dos o més sistemes digitals de forma que
aquesta comunicació sigui òptima. Aquest estudi es farà tenim en compte la influència que les
característiques d’un ordinador (temps d’accés a memòria, gestió de les transferències, velocitat de
transferència d’informació etc.) tenen al comunicar sistemes digitals fets amb microprocessadpr.

Com que tota comunicació és un intercanvi d’informació entre dos subjectes el primer que
farem serà definir la informació.

El rendiment de la comunicació serà estudiat introduint-hi el càlcul de probabilitats.
Aquesta tècnica explica alguns aspectes coneguts en la transmissió dels missatges i posa les
condicions perquè un senyal es pugui enviar amb un marge d’error petit i, per deduir-ne les
velocitats màximes amb que es poden comunicar.
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6.2 La informació

Com que volem trobar relacions entre els fluxos d’informació que es poden establir entre
sistemes digitals que formen part d’un disseny amb microprocessador, hem de definir el concepte
d’informació.

La importància de la informació rau en el fet de que juntament amb la matèria i l’energia és una
de les tres coses que l’ésser humà intercanvia amb l’entorn.

La informació, encara que és un concepte difícil de definir, la podem veure com tot allò que
arriba al nostre cervell per mitjà dels nostres sentits i ens proporciona un increment en el nostre
nivell de coneixement.

Perquè hi hagi informació hi ha d’haver una font que emeti un conjunt de missatges
possibles. Per tant, el que dóna sentit a la idea d’informació és la transmissió del missatge des d’un
transmissor  a un receptor.

Aquests missatges per ells mateixos (senyals d’àudio, vídeo, radar etc.) o per raons alienes
(soroll) tenen una variació en el temps no determinista.

Quan passa un esdeveniment, es produeix en el receptor una sorpresa. La informació és la
mesura d’aquesta sorpresa. Al no estar completament determinat, l’esdeveniment d’un fet està
associat al concepte de probabilitat.

Certament, si un matí llegim en un diari el succés “Ahir, Espanya va envair Andorra”, la
noticia desperta la nostra curiositat, perquè quelcom ha canviat en el nostre estat mental. Aquesta
noticia és sobre tot una sorpresa. Però la sorpresa encara serà més gran si llegim “Ahir, Andorra va
envair Espanya”. Veiem que com menys probable sigui un succés més informació ens dóna un cop ha
succeït.

Missatges amb noticies molt probables, amb poca incertesa per el resultat o poc sorprenents,
porten molta informació. O sigui que la mesura de la informació rebuda quan es produeix un succés
és inversament proporcional a la probabilitat del succés.

Per mesurar la informació que produeix un determinat succés, busquem una funció de la
probabilitat I(p). Que satisfaci la intuïció i certes propietats.

Aquesta funció ha de complir que I(1) = 0 (amb missatges del tipus “Ahir, no és avui”) i
I(0) = ∞ (amb missatges del tipus “Ahir, és avui”).

Una altra propietat molt important és la additiva. Si tenim dos successos estadísticament
independents, la informació rebuda al produir-se els dos successos és la suma de les informacions
produïdes per cada succés. Un exemple d’aquest cas seria el cas trobar un objecte que pot estar a m
capses i que cada capsa té n subdivisions.

I(m, n) = I(m) + I(n)

La funció matemàtica que compleix tots aquests supòsits és:

I(p) = log (1/p)     [bits]                                                     (6.1)
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Si estudiem la informació obtinguda al rebre m símbols definirem la funció I(p) d’una altra
manera. Si rebem I símbols codificats amb N dígits, el transmissor pot haver generat un total de M
símbols possibles (variacions amb repetició de N símbols d’I maneres).

INM =

Agafant logaritmes de base N a la igualtat d’abans, arribem a la mateixa fórmula 6.1 que
ens mesura la informació subministrada per un succés que tingui una probabilitat de P de produir-se.
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Per exemple si ens arriben 3 dígits binaris (I), la font pot haver generat 23 = 8 missatges
igualment probables que poden ser codificats amb 3 dígits binaris.

De la fórmula 6.1 podem veure que si tenim dos successos equiprobables la quantitat
d’informació al rebren un es 

2
log 2 = 1 bit. A on bit és la contracció de les paraules angleses binary

unit. Per un altra banda, a un dígit binari, zero o u, l’anomenem binit (binary digit). Cal no
confondre el binit (dígit binari) amb el bit (unitat d’informació), com hem vist al definir el bit, el
binit pot portar un bit d’informació. En general emprarem la base 2 pel logaritme de la fórmula 6.1.

La mesura de la informació fixada per la fórmula 6.1 és pel cas una mica especial en que
tots els successos són igualment probables. Però en el món real  hi ha casos en que no és compleix
aquest supòsit. Per generalitzar aquest concepte a successos que no són equiprobables definim una
informació mitjana per símbol H, que anomenem entropia.
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Exemple

Una font va enviant quatre símbols A, B, C i D amb probabilitats ½, ¼, 1/8 i
1/8 a una velocitat de 100 símbols/segon. Quina és la velocitat d’emissió dels
símbols de la font en bits/s? Codifiqueu la font amb dos símbols binaris
diferents i trobeu-ne la velocitat de transmissió en bits/s en cada cas.
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1 =+++=H  bits/símbol

R = 100 símbols/segon x 1,75 bits/símbol = 175 bits/s

A la taula 6.1 proposem 2 codis per transmetre els quatre
símbols



Dissenys amb microprocessadors180

Taula 6.1 Codi 1 i codi 2 assignats a cada un del quatre símbols

Símbol Probabilitat Codi 1 Codi 2
A ½ 00 0
B ¼ 01 10
C 1/8 10 110
D 1/8 11 111

Les velocitats de transmissió R1 i R2 per a cada codi són:

R1 = 100 símbols/s x 2 bit/símbol = 200 bits/s
R2 = 100 símbols/s x (1/2·1 + 1/4·2 + 3/8 + 3/8) bit/símbol = 175 bits/s
Noteu que el segon codi s’adapta més al procés de transmissió que hem
vist que que es genera a una H = 175 bits/s

El valor  màxim de l’ entropia d’una font que genera missatges amb probabilitats pi  el
tenim quan els missatges són equiprobables. Per demostrar-ho hem d’aplicar el mètode dels

multiplicadors de Lagrange a H, fórmula 6.2, amb la condició de lligadura de 1=∑
i
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al derivar per trobar-ne el màxim tindrem r equacions de la forma:
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A on la variable ‘constant’ és un factor de conversió de logaritmes. Aplicant el mètode per
A una font que generi α símbols, trobem que la Hmàx per a una font que emet símbols equiprobables
és:

Hmàx = log α [bits/símbol]   per  pi = 
α
1
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6.2.1 La capacitat d’un canal

En qualsevol comunicació hi tenim una font emissorai una altra receptora de missatges.
L’element que relaciona la font i el receptor es coneix com a canal. El senyal generat per l’emissor és
pertorbat per un senyal no desitjat, originat per causes naturals, que anomenem soroll i que ens canvia el
senyal que volem enviar.

La velocitat màxima a la que podem comunicar la font generadora de missatges i el receptor
s’anomena capacitat del canal.

La importància del concepte de capacitat del canal ve del fet de que C. E. Shannon va
establir que enviant símbols d’una font a un ritme de R bits/s per un canal de capacitat C complint la
relació:

R bits/s ≤  C bits/s

Aleshores existeix una tècnica de codificació pels missatges de la font que permet la
transmisió pel canal amb una freqüència d’error tant petita com es vulgui.

Per quantificar aquesta velocitat màxima C a la que es pot comunicar emisor i receptor fem
dos supòsits: a) La font emisora té α missatges discrets b) Aquests missatges els codifiquem amb
dígits binaris.

Amb els dos supòsits tenim que cada missatge rebut, en el cas de que els símbols siguin
equiprobables, ens proporciona una informació màxima de log α bits. La velocitat màxima a que
podem transmetre els α missatges en un temps T és:

C = 
T

αlog
    [bits/s]

Si en el temps T enviem n bits a  una freqüència de r bits/s, es compleix:

n = r·T

Treballant amb M nivells el nombre de missatges equiprobables, α, la capacitat C val:

C = Mr
T
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T
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                                      (6.3)

Atès que r = 2·B (teorema del mostreig) per a un senyal de banda limitada B Hz. Per un
altre cantó, el nivell més petit de senyal que podem detectar ha de ser una mica més gran que el
soroll, perquè puguem reconstruir el senyal sense soroll. Per tant, el nombre de nivells o missatges
discrets que podem transmetre, M, és funció del valor eficaç del senyal més el soroll σy  i del valor
eficaç del soroll σn :
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Posant els valors de r i M a l’equació 6.3 tenim:
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És a dir, la velocitat màxima de transmissió per un canal és funció de l’ample de banda B i
de la relació S/N. A més, mantenim la capacitat del canal C fixa podem intercanviar ample de banda
per relació S/N.

Un altre aspecte que es dedueix de la formula 6.4 es que si arribéssim a tenir un canal sense
soroll, N=0, la capacitat seria ∞. Però això no pot passar perquè en el món real sempre hi ha un
soroll que limita la distància entre nivells.

Exemple

Es disposa d’un senyal sinusoïdal x(t) de Vpp = 1,5 volts i freqüència fm .

Per mitjà d’un sistema digital anem agafant mostres (punts de la sinusoide) a
una freqüència de 2·fm  mostres/s. Aquestes mostres es codifiquen en binari i
s’envien a un receptor. Hem de treballar amb errors per mostra més petits de 0,1
volts. Estudieu com es produeix l’intercanvi B & S/N.

Al treballar amb errors més petits de 0,1 volts necessitem 16
nivells que podem codificar amb codis de 4 binits.

1,0
16

5,1 ==∆  volts

L’esquema de blocs del sistema és el de la figura 6.1 que té un
mostrejador per agafar cada mostra i un codificador que les
codifica en binari
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Fig. 6.1 Esquema de blocs del mostrejador i coficador de
l’exemple

Com que per poder recuperar el senyal mostrejat hem d’agafar
mostres com a mínim a 2·fm mostres/s i per pogué transmetre-
les les hem de codificar amb 4 bits/mostra (per tenir un error
més petit de 0,1v) la informació es transmet a 8·fm bits/s.
Utilitzant la fórmula 6.4 i mantenint fixa la capacitat del canal
a 8·fm podem enviar informació a diferents amples de banda,
vegeu la taula 6.2

Taula 6.2 Diferents combinacions entre nivells M i ample de
banda B

Mostres/s Nivells Capacitat
2·fm 16 fm·log 162=8·fm

4·fm 4 2·fm·log 42=8 fm

8·fm 2 4·fm log 22= 8·fm

fm 256 (fm/2)·log 2562=8 ·fm

A les tres primeres files veiem que si augmentem B, més
mostres/s, disminueix el nombre de nivells del senyal, és a dir
la relació S/N.
Finalment a la fila quarta, es mostra com podem enviar el
senyal x(t) amb un ample de banda més petit que fm (fm/2),
sempre que n’augmentem el nombre de nivells. És a dir per
mantenir el mateix error de 0,1v hem d’augmentar el senyal
fins a 25,6 v.
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Un altre aspecte interessant  alhora de dissenyar un sistema digital és la relació establerta
per la fórmula 6.3 entre la velocitat de transferència d’informació i la capacita d’un canal.

C
T

Informació =

A on queda palès un intercanvi entre C i temps, en el sentit de que si C disminueix el temps
per fer-se la transferència augmenta.

Exemple

Es vol enviar una fotografia a distància amb un fax per un canal de
3kHz, la fotografia té 2,25x106 elements d’imatge (o símbols a enviar) amb 12
nivells per punt equiprobables. L’enviament es fa sense compressió. Quan temps
trigarem a enviar la foto?

La fórmula de Shannon ens diu:

)1·log( N
SBC +=

Atès que la informació per punt és: log 12 = 3,5 bits, la
velocitat de transferència d’informació en un temps t és:

3,5 [bits/símbol] x ·
10·25,2 6

t
[símbols/s] =  ·

10·9,7 6

t
[bits/s]

Com que aquesta velocitat pot ser com a màxim, per
transmissió sense errors, igual a la capacitat del canal.

)10001log(000.3
10·9,7 6

+= x
t

 d’aquí surt que

t = 4,4 minuts
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6.3 Relació entre teoria de la informació i els ordinadors

Els paràmetres per dissenyar cada una de les parts d’un ordinador (CPU, memòria i E/S)
tenen gran influència alhora d’enviar informació d’un lloc a un altre. Aquests paràmetres poden anar
des de la forma de adreçar una instrucció passant pel temps d’accés  a la memòria fins al mètode de
gestió de transferències (polling, interrupció i DMA).
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Així  veiem que la forma com arribem a adreçar una instrucció emmagatzemada a la
memòria té una gran importància pel que fa a fer les transferències més ràpides i senzilles. A més
s’ha de garantir que els accessos a la memòria es facin a dins de la finestra generada pel
microprocessador. La velocitat d’execució de la instrucció també depèn del nombre de períodes per
cicle de màquina (generalment 2 o 4).

Un altre paràmetre interessant és el MIP, velocitat d’execució expressada en mega
instruccions per segon. Resulta de interès a màquines que no processin la informació en temps real.
Un altre paràmetre important per alguns dissenys és el FLOP, operacions en coma flotant per segon.
És molt important a màquines que facin filtrat digital.

Un altre aspecte a tenir en compte és el mètode de gestió de les comunicacions que fa servir
l’ordinador. El mètode de gestió (polling, interrupció i DMA) té relació amb la velocitat de
transferència de la informació.

Problemes

1. Tenim 3 boles, i una bola té un pes diferent. Per trobar-la es disposa d’una balança electrònica i una
romana de 3 posicions. Quantes proves es necessiten per trobar la bola diferent emprant la balança o la
romana?

2. Seleccionem una carta d’una baralla de 48 cartes i n’agafem una deforma aleatòria. La carta que
hem triat és de copes. Quanta informació rebem amb la carta? Quina informació de més es necessita
per determinar completament la carta? Quina informació necessitem per determinar la carta sino
sabem rés d’ella?

3. Volem transmetre per cable la informació del temps d’una estació meteorològica llunyana. Els
missatges possibles són quatre: amb sol, ennuvolat, plujós i amb calitja. Si cada un dels missatges
són equiprobables. Trobeu el nombre mínim de polsos binaris per missatge enviat? Feu el mateix si
les probabilitats de cada missatge són: ¼, 1/8, 1/8, ½. Comproveu que el codi 10, 110, 111, 0 és el
millor.

4. Agafant com a referència la fórmula de Shannon de la capacitat del canal, trobeu la capacitat del
canal per un soroll blanc quan l’ample de banda és infinit. Tingueu en compte que per a el soroll
blanc N=η·B i trobeu el límit de C si B --> ∞, amb η=k·Teq i i k la constant de Boltzmann
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5. Calculeu la potència mínima d’una sonda que emet des de l’espai per enviar una foto en blanc i
negre durant un temps de 1 hora, i que porta una informació de 106 bits. Les pèrdues per atenuació
són de 190 db; Teq = 50 K i k=1,38·10-23 Joules/K

6. Volem enviar el senyal sin(1000πt) amb una incertesa més petita de 0,001 volts. Determineu la
capacitat del canal que necessitem.

7: Repetiu el problema 6 per al senyal sin2 (1000πt) amb una inseguretat no més gran de 1/64

8. Si la capacitat de transmissió d’informació és de 2400 bps, quan temps necessitem per enviar 1
Mbyte d’informació entre dos ordinadors?

9. Un canal telefònic té un ample de banda de 3,1 kHz i envia la informació a 25,5 kbps. Quin és el
nombre mínim de símbols o estats que podem transmetre?
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7 Eines per fer dissenys amb microprocessadors

7.1 Introducció

Fins ara ens hem centrat en l'anàlisi del hardware necessari per construir un sistema
microprocessador procurant sobre tot establir criteris de disseny per poder decidir si una determinada
configuració de circuit pot complir les especificacions tècniques del problema que volem resoldre.

Si tècnicament el problema té solució utilitzant un sistema basat en un microprocessador, hem de
veure també si resulta econòmic treballar amb aquesta tècnica.

Un altre aspecte que sovint no es té en compte i és tant important o més que els altres és la
disponibilitat de les eines per fer els dissenys. Pot passar que un disseny determinat es pugui fer tant des
d’un punt de vista tècnic com econòmic però que a l’hora de construir-lo no pugui fer ho per falta d’eines
per desenvolupar-lo.

Després d'haver escollit la solució amb microprocessador com la millor pensarem un
desenvolupament amb microprocessador, fent tant el disseny del software que ha d'executar com el
hardware escollit, així com la depuració o posada a punt del disseny.

Finalment, construirem físicament el disseny ajuntant el hardware i el software dissenyats. Per fer
tot aquest procés ens ajudarem tant d'eines de software com amb d’eines de hardware.
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7.2 Eines de software

Les eines de software ens permeten treballar amb més facilitat. Així, per mitjà d'un editor de
textos, podem fer programes escrits en un llenguatge mnemotècnic. Un programa escrit en llenguatge
mnemotècnic té una correspondència a codis reals d'un ordinador determinat. Un cop feta aquesta
correspondència (amb l'assemblador o el compilador i el linker), carreguem el programa a l'ordinador i
l'executem. El programa a executar s’ha posar a memòria.

7.2.1 Programes escrits en llenguatge assemblador

El llenguatge assemblador és un llenguatge simbòlic de programació d'ordinadors a baix nivell.
En aquest llenguatge, cada instrucció de la màquina té assignada una única instrucció mnemotècnica. Així,
tenim una correspondència entre codis mnemònics i els codis reals de l'ordinador.

En aquests tipus de programes, a les etiquetes se’ls assignen posicions de memòria. Les etiquetes
s'utilitzen perquè el programador, cada cop que canvia l'origen del programa, no hagi de tornar a calcular
les adreces de salt ni assignar manualment memòria. Quan el programa és traduït, amb el programa
assemblador, les etiquetes són substituïdes per les adreces que li toquen. Per fer aquesta traducció, el
programa assemblador agafa el programa escrit en llenguatge assemblador i produeix un fitxer.OBJ en codi
màquina equivalent al fitxer font. El fitxer generat per l'assemblador és binari i per a la seva interpretació
cal mirar el fitxer.LST, també generat per l'assemblador, o utilitzar programes que passin un fitxer de codi
objecte a codi hexadecimal, que es pot analitzar fàcilment per pantalla.

Finalment parlarem d'unes ordres de l'assemblador, anomenades DIRECTIVES, que tot i no
representar cap instrucció de la màquina donen informació a l'assemblador perquè pugui assemblar
correctament un programa. Tot seguit veurem algunes de les directives més comunes a tot tipus
d'assemblador, particularitzades pels microcontroladors de la família MCS51 d'Intel i que, amb petites
diferències, són presents als llenguatges màquina de tots els microprocessadors.

ORG
Defineix l'adreça de memòria des d'on situarem els codis del programa que volem executar.

Exemple: ORG 8000H

END
Diu a l'assemblador que després d'ella no hi ha cap més instrucció per assemblar.

EQU
Permet substituir variables i posicions de memòria per noms que posa el programador.

Exemple: QUIMET EQU 02H

DS (Data Segment)
Reserva un nombre determinat de bytes de la memòria de dades des d’un origen.

Exemple: Guardar tres bytes des de la posició de memòria. 1000h
ORG 1000H
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DS 3H

DB (Data Byte)
Reserva i inicialitza bytes de la memòria de codi.

Exemple: ORG 60H
DB 32H, 24H

Guarda a posicions de memòria seguides caràcters ASCII
Exemple: ORG 100H

DB 'QUIMET'

Si al programa font no li posem cap etiqueta ORG, l'assemblador posa el codi binari que s’ha
d’executar des de la posició de memòria 0H; si li posem l'etiqueta ORG, ens posarà el codi binari que s’ha
d’executar des de la posició de memòria que li diguem. En qualsevol dels dos casos el codi generat és
executable.

7.2.2 Programes escrits en llenguatges d’alt nivell

Per fer programes en llenguatge assemblador s'ha de conèixer molt bé l'arquitectura de
l'ordinador. Fer un programa en assemblador té, a més del problema de fer el programa, el problema afegit
d'haver de pensar en el hardware de l’ordinador.

Per no tenir aquest inconvenient emprem llenguatges escrits en alt nivell (tipus C, Pascal o
Fortran), que s'acosten més al llenguatge humà i, per tant, ens fan perdre menys temps quan pensem un
programa perquè no requereixen conèixer amb profunditat l'arquitectura de l'ordinador. En no dependre
tant de l'arquitectura de l'ordinador, ens podem dedicar més a resoldre problemes de programació, que són
els que ens interessen en aquest cas.

Per facilitar la feina de treballar amb microprocessadors, els fabricants ha desenvolupat
compiladors (programes de conversió) que generen un codi executable per l'ordinador des de llenguatges
escrits a alt nivell. El programa d’alt nivell que s’ha agafat com a referència és el llenguatge C.

Utilitzar programes escrits en C resulta de gran utilitat, perquè els programes queden més
estructurats, són més fàcils de seguir, són senzills de transportar a una altra màquina (senzills de
transportar) i permeten emprar la potència de càlcul que ens donen les seves llibreries.

Els programes més emprats que generen un codi executable des d'alt nivell són el C i el Pascal.
Aquests programes s'anomenen compiladors. Si el programa corre en una màquina i genera un codi
executable d'una altra es diu complidor creuat (és el cas del compilador C51.exe que corre sobre PC i
genera el codi executable del microcontrolador 8051, que no és el del PC).

Normalment el programa principal i totes les subrutines que es pugui es fan en alt nivell, i només
es deixen per a l'assemblador algunes rutines més particulars d'entrada/sortida que el compilador no té,
com per exemple una rutina d'activació d'un led en una placa amb microprocessador.

El compilador estableix una correspondència entre cada sentència del llenguatge d'alt nivell i
diverses instruccions amb els seus codis màquina. El compilador produeix un fitxer .OBJ en codi binari
equivalent al fitxer font i un fitxer.LST d'informació. També en aquest cas, els programes de pas de codi
objecte a hexadecimal ens ajuden a interpretar els fitxers escrits en codi màquina. El fitxer binari resultant
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generat pel compilador és posat des de la posició de memòria 0H;aquest fitxer no és executable perquè li
falta incloure uns programes que poden ser cridats per diferents programes anomenats llibreries.

7.2.3 Lligador o enllaçador (linker)

Quan el codi màquina generat per l’assemblador o el compilador no es pot executar directament
utilitzarem un programa anomenat lligador, enllaçador o linker, que ens permet enllaçar diversos
programes dels quals  en tenim els seus fitxers.OBJ (situats des de la posició de memòria 0H) amb les
crides a llibreries. L'enllaçador genera un fitxer continu, posant un fitxer compilat darrere l'altre i ho ajunta
tot en un fitxer que situa des d'una posició de memòria determinada.

El programa lligador, per tal de poder ajuntar diferents mòduls, també ha de ser capaç de resoldre
les referències encreuades entre mòduls mitjançant les directives EXTERNAL (etiqueta definida en un altre
mòdul) i PUBLIC (etiqueta que pot ser cridada des de diferents mòduls).

A la figura 7.1 es mostra un exemple de com actua un programa lligador per enllaçar i posar uns
programes fets amb C i assemblador des de la posició de memòria 100h.

Fig. 7.1 Forma de treball del linker

De vegades, hi ha programes lligadors que poden enganxar els mòduls de forma discontínua. L'ús
del programa lligador ens permet fer la part més gran del software en alt nivell i només fer en assemblador
les rutines que depenen més del hardware, la qual cosa fa que el desenvolupament del software sigui més
senzill.

7.3 Eines de hardware
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El disseny del hardware és relativament senzill, ja que s'agafen configuracions de circuits
estàndard. El suport físic del circuit electrònic es fa amb un circuit imprès realitzat amb programes de
dibuix, tipus Orcad i Tango, que ens fan el dibuix de forma semiautomàtica.

El disseny del software ens permet escriure i depurar programes a nivell de software, fent servir
les eines de soft que hem vist abans (assemblador, compilador i lligador).

És a dir, un cop acabat el procés hem d'executar el programa sobre la placa i comprovar que fa la
feina proposada. Per executar el programa sobre la placa, hem de gravar el codi màquina del programa
desenvolupat en una EPROM i posar-la a la placa del prototipus.

Ara ha arribat l'hora d’engegar la nostra placa prototipus amb l'EPROM inclosa, i pot ser que
funcioni bé, o que no funcioni o funcioni de forma incorrecta, principalment, per dues raons.

1. Hi pot haver un error de disseny hard (al circuit imprès o component equivocat).
2. Hi pot haver un error per una interacció no esperada entre el soft i hard.

Qualsevol d'aquests casos pot no ser vist fins a l'etapa final, ja que hem desenvolupat el hard i el
soft per separat.

Com que el hardware que intervé en un disseny amb microprocessador és molt específic, les eines
de hardware emprades per depurar tant el hardware com el software són diferents dels instruments de
l'electrònica clàssica (generadors de funcions, testers, oscil·loscopis, etc.). Aquestes eines hard
fonamentalment són per fer més planer el disseny del hard i del soft. El conjunt de les eines soft i hard es
coneix com a sistema de desenvolupament. Els sistemes de desenvolupament es poden dividir en dos grups:

a)  Sistemes de desenvolupament dedicats
b)  Sistemes de desenvolupament universals

Els dos tipus de sistemes de desenvolupament tenen unes eines de soft (assemblador, compilador i
lligador) i hard (programador d'EPROM i analitzador lògic) comunes. Un altre punt en comú que tenen els
dos sistemes és el fet de que tots dos poden executar programes en temps real, és a dir, no simulats per
software.

Els sistemes de desenvolupament dedicats, també coneguts com a plaques de desenvolupament i
plaques emuladores, són més econòmics. Les plaques emuladores són unes plaques amb un
microprocessador en concret i amb una configuració determinada i que estan comunicades, normalment pel
port sèrie, amb un PC. Amb elles podem carregar programes des del PC a la placa i executar-los a la
mateixa placa. Des del PC podem veure els continguts de les posicions de memòria i ports
d’entrada/sortida.

Els sistemes de desenvolupament universals no estan lligats a cap microprocessador ni placa en
concret i necessiten per treballar un host (ordinador per executar els programes per fer el
desenvolupament), que podem traduir com a “mestressa” o “amo”.
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7.3.1 Emulació a dins del circuit (in circuit)

L'emulador d'un microprocessador determinat és una colla d'elements de hard i soft que permeten
fer desenvolupaments sobre plaques prototipus. Físicament, l'emulador es presenta com un circuit (pod) i
una pinça emuladora que substitueix la CPU de la placa de desenvolupament i està comunicat amb un host.
Amb l'emulador podem executar un programa en temps real pas a pas a la placa de prototipus, posar punts
de ruptura, veure i modificar posicions de memòria i registres.

La forma de treballar amb un emulador és treure la CPU del seu lloc al circuit i substituir-la per
un connector que porta tots els senyals de la CPU cap a l'emulador. A l'emulador hi tenim una CPU
exactament igual a la que hem substituït pel connector. Amb aquesta estructura tenim informació de l'estat
de totes les potes de la CPU. El pod porta, a més, d’una CPU com la de la placa, els circuits adaptadors per
simular la presència de la pastilla de la CPU. Vegeu la figura 7.2.

Fig. 7.2 Forma de treball d’un emulador in circuit

Un cop hem connectat l'emulador al prototipus, podem fer funcionar el prototipus amb una nova
CPU controlada pel sistema de desenvolupament.

L'emulador pot simular memòria, tant RAM com ROM, i dispositius d'entrada/sortida. Per assolir
això, l'emulador té una memòria RAM (RAM d'emulació), que és direccionada per la CPU (de l'emulador)
i configurada per l'usuari per mitjà d'ordres enviades cap al sistema de desenvolupament. El sistema de
desenvolupament acostuma a ser un PC al qual s'hi connecta l'emulador com si fos un perifèric. La CPU de
l'emulador, juntament amb la memòria d'emulació, pot estar físicament al PC o al pod, segons el model.

La mecànica de funcionament serà primerament fer el programa i comprovar que funciona
(mitjançant el sistema de desenvolupament) i després gravar una EPROM amb el programa i posar-la al
prototipus perquè funcioni autònomament.

A la figura 7.3 mostrem un esquema de blocs d'un emulador, on es pot veure la relació entre la
CPU i la RAM d'emulació.
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Fig. 7.3 Esquema de blocs d’un emulador

Quan tenim el programa executable, el primer que farem serà executar-lo a la RAM d'emulació
perquè disposem de les eines de depuració necessàries (principalment el debugger). Quan el programa ens
funcioni bé a la RAM d'emulació, tornarem a configurar l'emulador, anul·larem la RAM d'emulació i
definirem tota la memòria com a externa, i carregarem i executarem el programa al prototipus.

7.3.2 Analitzador lògic

És un instrument que té unes funcions molt semblants a les que fa l’oscil·loscopi en el món
analògic. En executar un programa., per mitjà d’un seguit d'entrades pot visualitzar en una pantalla
l'evolució dels senyals de les potes d'una CPU o de qualsevol altre circuit digital. El diagrama de blocs d'un
analitzador lògic és el de la figura 7.4:
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Fig. 7.4 Esquema de blocs d’un analitzador lògic

Els canals d'entrada són llegits l’un darrere l'altre i aquest mostratge només reconeix valors
digitals. Les mostres són emmagatzemades seqüencialment en una memòria RAM (de 512, 1.024, etc.
posicions de memòria) amb paraules de tants bits com canals té l'analitzador.

Així, si complim la llei del mostratge (s'aconsella que la freqüència de mostratge que permeti
almenys agafar deu mostres del pols més petit), a la memòria tenim informació durant un temps T de l'estat
de les entrades fixat per:

T =
Nombre de  posicions de memoria

Freqüencia de mostra etg

La manera més senzilla i alhora més comuna d’engegar el procés és amb un senyal exterior a
l’analitzador lògic.

Una altra forma d’engegar el procés és quan el senyal per mesurar és igual a una combinació
preseleccionada de senyals d'entrada. Aquest mètode pot ser molt útil quan volem veure els busos des del
moment en què detectem l'execució d'una instrucció determinada.

Finalment, farem una representació i anàlisi del contingut de la memòria, visualitzant en una
pantalla la informació emmagatzemada.

7.3.3 Programador de memòria

El programador d'EPROM és un aparell que normalment és format per una placa de PC i un
portacircuits integrats (connector) de tipus "cafetera", que ens serveix per gravar memòries fetes amb
tecnologia EPROM.

Un cop hem esborrat la memòria EPROM després d’exposar-la als raigs ultraviolats (5-10
minuts), la podem tornar a gravar-la amb un programador.

Tot seguit posem l'EPROM a gravar al portacircuits, el circuit programador agafa el byte a
gravar i la posició de memòria a on el volem gravar i els posa a l'entrada de la memòria EPROM, i
tot seguit aplica uns polsos d'uns 15 a 30 volts a l'entrada PGM de l'EPROM (durant un temps
determinat) i passa al byte següent per gravar, i així seqüencialment fins a gravar l'últim byte. Tot
aquest procés necessita un software que ens ajudi a fer la feina de gravació. Aquest software ens el
dóna el fabricant del gravador.

Problemes

Com a activitats del tema 6 es proposa a l’estudiant que faci el disseny utilitzant un
microprocessador i un sistema de desenvolupament d’un sistema per regar plantes.
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7 Solucions dels problemes proposats

Respostes als problemes del capítol 1
2. Aprofito el 50% i el 0,03 dels minterms si utilitzem PLD o ROM
6. 1 µm, 0.2 nm
7. 80 µs, no, 1.000 caràcters/segon

Respostes als problemes del capítol 2
1. El 8086 (25Mip)
2. t < 500 ns
4. Valor màxim en coma fixa 42.949.672, amb 8 dígits de precisió. Valor màxim en coma flotant  

1.15799207 1077 i ∆=1/223=0.000 000 1 amb 7 dígits de precisió per a la mantissa i 2 per
l’exponent

5. Valor màxim 1.999 999 999 998 105.050. 445 i ∆= 1/239= 0.000 000 000 0018 amb 1 més 12 dígits
de mantissa més 7 dígits d’exponent

6. 410 Ω < RL < 2.23 1Ω
7. Per mitjà del bit z del registre d’estat es carrega el MAR amb PC+1 o amb l’adreça de salt.

Respostes als problemes del capítol 3
1. a) A0-13, b) A les memòries amb fils del BA no connectats poden ser accedides per adreces

diferents. Aquestes adreces s’anomenen adreces imatges.
2. Quatre blocs de 2 K x 8 posicions 1000H-2FFFH. L’esquema utilitza el descodificador 74138 amb

A11, A12 i A13 com a entrades.
3. Atès que t ACC = 200 ns < 333l,3 ns funcionarà bé. En cas negatiu, s’ha d’abaixar la freqüència del

rellotge o posar una memòria més ràpida.
4. No, 100 ns x 2.5 < 120 ns + 210 ns + 30 ns
5. Necessitem un 20 % més de temps sense caché (6T) que amb caché (4,84T).
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6. Amb caché necessitem 1,54 x 16 Mb = 25,64 µs. i sense caché 1,92 µs x 16 Mb = 30,72 µs. és a
dir necessitem un 19,8 % més de temps.

Respostes als problemes del capítol 4
1. a) 64T, b) 1/181T=66.3KB/s.
2. a) 27 caràcters/segon. b) 36 ms < 600 µs
3 El cas pitjor és quan demanem atenció tot just després de comprovar que el perifèric està inactiu,

en aquest cas s’ha de repetir tot el llaç. El temps d’execució del llaç és 16 µs, no es pot gestionar
per polling.

4 a) 100 caràcters/segon. b) 1.024 x 10 ms = 10,24 s

Respostes problemes del capítol 6
1. Per la balança log2 3 = 1,58 → 2 proves, per a la romana log3 3 = 1 prova
2. a) log2 4  = 2 bits b) log2 12 = 3,58 ≅ 4 bits c) log2 48  = 5,58  ≅ 6 bits, el resultat és el mateix

d’haver sumat les informacions dels casos a i b.
3. a) 4/4 log2 4 = 2 bit/símbol b) ¼ log2 4 + 1/8 log2 8 + ½ log2 2 = 1,75 bits/símbol c) 2·1/4 + 3·1/8 +

3·1/8 + ½ = 1,75 bits/símbol.
4. C= log2(1 + S/ηB) = (S/η) (ηB/S) log2 (1 + S/ηB). tenint en compte les propietats del nombre e

lim   C
ηη
S

e
S

B B

44,1·log ==
∞→

5. Per la fórmula del problema 6 S=(106/3600)·(1,38·10-23·50/1,44) = 1,33·10-18, P = 1,33·10-18·1019

=13,3 wats
6 Es compleix 2/M = 1/100 i M= 200 i n = 8, per recuperar les mostres hem de mostrejar a 2·fm =

2000 mostres/s per tant la capacitat necessària és 8x2000 = 16.000 mostres/s
7. Com que aquí el valor de pic és ½ , M= 32 i n=5 i C= 5x2000 = 10.000 mostres/s
8. 8Mbits/t = 2400 i t=3333,3segons.
9. De la fórmula de Shannon C= B·log2 M2 i aïllant M  tenim M = anti log2 25,5/6,2 = 17,3 ≅ 8

símbols o estats
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