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1  Introducció

Els sistemes electrònics programables per software ofereixen un clar avantatge de versatilitat enfront
dels sistemes completament cablejats, especialment en aplicacions d’alguna complexitat, on part de
l’especificació d’un producte pot evolucionar a mesura que el disseny avança i, fins i tot, durant la
vida del producte, un cop realitzat el disseny. És important que un disseny pugui ser reconfigurable o
ampliable per poder ser adaptat a les millores que incorporin noves versions o generacions del
producte. D’altra banda, la programabilitat d’un sistema permet que l’usuari pugui personalitzar el
funcionament del sistema d’acord amb les seves necessitats i conveniència.

La flexibilitat que permeten els sistemes programables fa que actualment no es pugui concebre
pràcticament cap sistema mínimament complex sense una part de programació.

D’altra banda, l’augment continuat que s’està produint en la capacitat d’integració permet que la
sofisticació de funcionalitat dels sistemes segueixi progressivament aquest ritme. Actualment, la
integració a molt gran escala (Very Large Scale of Integration, VLSI) permet incorporar en un sol
circuit integrat monolític de silici centenars de milers i, fins i tot, milions de transistors. Això ha
determinat l’estructura que prenen els sistemes actuals.

Existeixen diverses alternatives per realitzar electrònicament sistemes digitals. En un entorn
industrial, la selecció d’una d’aquestes opcions ve donada per un conjunt de característiques o
condicions de contorn tècniques, econòmiques i comercials. Una de les alternatives amb importants
avantatges i que, per tant, és seleccionada en un percentatge molt gran d’aplicacions és la dels
sistemes microprocessadors (µP) o microcontroladors (µC). És per això que el disseny de sistemes
basats en µP/µC pren entitat pròpia i el coneixement de les tècniques de disseny que fan ús d’aquest
tipus de sistemes es fa fonamental dins les tècniques de disseny digital.

Alguns dels avantatges clau de l’èxit d’aquest tipus de sistemes són:

• Programabilitat . Com que una bona part de la funcionalitat està definida en un programa
emmagatzemat a la memòria, és molt senzill modificar el comportament sense haver de variar
el hardware.

 
• Reutilització del software. Els programes (o mòduls de programes) escrits per a una aplicació

poden ser moltes vegades reutilitzats fent-hi poques modificacions o cap, de forma fins i tot
independent de la CPU.
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• Eines de desenvolupament. La disponibilitat d’eines que permeten generar un codi màquina i
depurar el funcionament del sistema, mitjançant la simulació i l’emulació.

 
• Independència de la tecnologia. Utilitzant µP/µC de major velocitat i prestacions es pot

millorar el rendiment del sistema, sense haver de realitzar gaires modificacions en el software
o el hardware.

Aquest text se centra en l’àmbit dels microprocessadors/microcontroladors (µP/µC) aplicats al
disseny de sistemes digitals.

Als apartats següents s’introdueixen algunes característiques d’interès per al disseny de sistemes
electrònics digitals i es revisen les opcions principals que la tecnologia electrònica ofereix al
dissenyador per realitzar-los. Ja particularitzant al disseny de sistemes amb µP/µC, es descriu el
procés general de disseny d’aquest tipus de sistemes, com també les eines de desenvolupament usades
més generalment. Es presenta una breu perspectiva històrica de l’evolució dels µP/µC i s’emmarca
l’àmbit d’aplicació que es tracta en aquest text: el disseny de sistemes electrònics digitals per a
control, enfront de les aplicacions orientades a càlcul o les aplicacions específiques. Finalment, es
descriuen els components principals d’un sistema µP/µC.

1.1 Disseny de sistemes electrònics digitals. Sistemes configurables per software

1.1.1 Evolució de la capacitat d’integració

El primer circuit integrat va aparèixer l’any 1958. Atès que des de llavors el nombre de dispositius
d’un xip determinat pot ser molt diferent, usualment es fa servir la classificació següent:

• SSI (Small Scale of Integration). Inclou els circuits de fins a 100 transistors. Bàsicament són
portes lògiques, amplificadors operacionals i molts circuits lineals.

 
• MSI  (Medium Scale of Integration). De 100 a 1.000 transistors. Registres, comptadors, ALU

(unitat aritmètica i lògica) simples.
 
• LSI  (Large Scale of Integration). De 1.000 a 100.000 transistors. Microprocessadors,

memòries, microcontroladors, etc.
 
• VLSI  (Very Large Scale of Integration). De 100.000 a 1.000.000 de transistors. Computadors,

microprocessadors avançats, memòries de gran capacitat.

La capacitat d’integració (nombre de dispositius que pot contenir un circuit integrat) que ofereixen les
tecnologies microelectròniques està augmentant en una progressió geomètrica des de l’inici dels
circuits integrats. La llei de Moore, formulada fa més de dues dècades, quantifica aquest creixement:
cada any el nombre de transistors integrables en un xip es duplica. Aquesta llei s'ha complert fins a
l'actualitat i es preveu que continuarà complint-se almenys durant una dècada més.
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La possibilitat d’incorporar milers de transistors en un sol circuit integrat (xip) de silici va permetre
cap a l’inici dels anys setanta construir els primers microprocessadors, terme emprat per designar els
circuits integrats que contenen una CPU (unitat central de procés). A la segona meitat dels anys
setanta l’ús dels microprocessadors es va estendre ràpidament a causa de la seva flexibilitat en el
disseny de sistemes electrònics i de computadores digitals. L'evolució de les diferents generacions de
microprocessadors i microcontroladors ha estat marcada per l'increment sostingut de la capacitat
d'integració. En un xip de milions de transistors es poden incorporar elements i estratègies de càlcul
impossibles en èpoques anteriors, cosa que condiciona els dissenys actuals.

1.1.2 Evolució de la complexitat dels sistemes digitals

L’evolució de la complexitat dels microprocessadors i les memòries en el temps és la conseqüència
lògica de l’anomenada llei de Moore (vegeu fig. 1.1.a). A mesura que la capacitat d’integració
augmenta, es poden construir processadors amb més funcionalitat i memòries de major capacitat.

Atès que els circuits integrats poden incorporar cada vegada més funcionalitat, tot i que els sistemes
cada vegada són més complexos, paradoxalment el nombre de xips per sistema decreix en el temps
(vegeu fig. 1.1.b).

(a)           (b)

Fig. 1.1  a) Evolució temporal del nombre de dispositius per xip de memòria i per
microprocessador; b) Evolució temporal de la complexitat dels sistemes.

Un exemple clar de la reducció de components en un sistema gràcies a la capacitat d’integració són
els microcontroladors, xips que a més de la lògica de la CPU inclouen memòria tant de tipus RAM
com ROM i una sèrie de perifèrics d’entrada/sortida. Això redueix dràsticament el nombre de circuits
integrats del sistema i, per tant, les dimensions de la placa de circuit imprès on els xips
s’interconnecten.

1.1.3 Tecnologies i tendències actuals

Inicialment, els processos bipolars (que integren transistors bipolars) eren els més usuals en la
fabricació microelectrònica. Després de millores successives, les famílies lògiques de tipus TTL
(Transistor-Transistor-Logic) varen esdevenir estàndards de fet per a la realització de sistemes
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digitals basats en circuits SSI i MSI. La família lògica ECL (Emitter Coupled Logic) permetia
construir circuits d’alta velocitat a costa d’un consum de potència elevat.

Més endavant les tecnologies de fabricació MOS (metall òxid semiconductor) han anat desplaçant les
bipolars, especialment en circuits digitals. Això es deu principalment a les dimensions més reduïdes
dels transistors MOS i al baix consum estàtic de potència de les famílies CMOS (Complementary
MOS). Per aquest motiu, en una gran majoria d’aplicacions les tecnologies CMOS han desbancat la
lògica TTL, mentre que en algunes aplicacions de velocitat molt alta la solució ECL o, fins i tot, els
circuits d’arseniur de gal·li són imprescindibles.

En els darrers anys s’està estenent l’ús de tecnologies BiCMOS (Bipolar CMOS). Els processos de
fabricació BiCMOS permeten emprar tant transistors MOS com bipolars, i són bàsicament processos
CMOS als quals s’afegeixen algunes etapes de procés que permeten fabricar transistors tant de tipus
MOS com bipolars. Aquest tipus de tecnologia combina la gran capacitat d’integració dels transistors
MOS amb la millor capacitat de corrent (drive) dels transistors bipolars. Això és especialment útil per
als microprocessadors i els microcontroladors, que tenen una gran complexitat interna i s’han de
connectar a través de busos a un nombre elevat de circuits perifèrics.

1.1.4 Solucions de disseny de sistemes digitals. Hardware vs. software

Com indica la figura 1.2, un sistema digital es pot considerar com un sistema de processament que rep
una informació d'entrada i genera una informació de sortida a partir dels algorismes memoritzats, ja
sigui en forma de contingut d'una memòria o en forma d'interconnexió de circuits.

Fig. 1.2.  Sistema de processament digital genèric

Per a un sistema digital definit, existeixen diversos tipus d'alternatives per a la realització física
(vegeu fig. 1.3). Un primer grup correspon a les realitzacions amb circuits estàndards: l'usuari tria els
components i la seva interconnexió, però no pot dissenyar o modificar els components, com a màxim
pot definir el contingut de les memòries. El segon grup és el de sistemes més o menys programables
pel dissenyador. D'esquerra a dreta, la flexibilitat (programabilitat) en la definició dels components
augmenta. Tot seguit es descriu breument cadascuna de les solucions.

• Realització off-the-shelf. La solució clàssica de disseny consisteix a realitzar la funció lògica a
base de circuits estàndards SSI i MSI (i eventualment LSI) que ofereixen els fabricants en els
seus catàlegs de productes, interconnectats de forma que constitueixin la funció volguda.
Tenen els inconvenients que són molt poc flexibles (qualsevol modificació implica modificar
les connexions o els components del circuit), voluminosos, i que ocupen molt espai de circuit
imprès. Fa tres dècades aquesta era l'única possibilitat.

Processament
digitalEntrada Sortida
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• Sistema µP/µC. És el tipus de sistema objecte d'estudi en aquest text. Es descompon en una
part de hardware i una altra de software. El hardware el constitueixen una CPU, circuits de
memòria i perifèrics d'entrada/sortida interconnectats per busos. El software s’emmagatzema a
les memòries, que contenen tant les instruccions de programa com dades del procés. Aquesta
solució és molt flexible, ja que modificant els programes es pot canviar la funcionalitat del
sistema sense haver de variar els circuits. També  sol ser més compacte que l'anterior però,
com a contrapartida, la velocitat es veu reduïda, ja que en superposició amb el processament de
dades, el sistema ha d'anar capturant i descodificant les instruccions que indiquen les tasques
que el sistema ha de realitzar (hi ha una tasca important d'intercomunicació).

 
 La resta de circuits se solen anomenar ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), ja que són

realitzats específicament per a una aplicació en concret.
 

• PLD (Programmable Logic Devices) i FPGA (Field-Programmable Gate Arrays). Aquests
tipus de circuits integrats són programables per l'usuari. La lògica interna que contenen aquests
dispositius es pot programar (ja sigui mitjançant fusibles o memòria interna al xip) de forma
que el dissenyador defineix la funció lògica que el circuit ha de tenir internament. Mitjançant
els instruments de programació adients, el dissenyador pot programar ell mateix el circuit.

 
• Gate arrays. Són circuits integrats prefabricats que contenen matrius de transistors o de portes

elementals, però sense la darrera capa de metal·lització. El dissenyador defineix les
interconnexions  i el fabricant de CI les realitza afegint la darrera capa de metall. Cal fer unes
noves màscares de la darrera metal·lització per a cada gate array. La resta de màscares són
comunes, cosa que redueix el cost respecte als dos darrers tipus de circuits.

Circuits estàndardCircuits estàndards Circuits a midaCircuits a mida

Off-the-shelf
(Catàleg)

Off-the-shelf
(Catàleg)

µP,
Memòries

µP, µC
Memòries

PLD,
FPGA

PLD,
FPGA

Gate
arrays

Gate
arrays Full customFull customStandard

cells

Standard
cells

Connectat Programat
(software)

Programat
(hardware)

Metal·lització Cel·les Màscares

General Específic

Solució òptima = f(N, P, T, f, D, F, ...)Solució òptima = f(N, P, T, f, D, F, ...)

N: nombre d’unitats, P: consum, T: temps de disseny, f: freqüència de funcionament, D: dimensions, F: fiabilitat

Fig. 1.3  Alternatives de realització física de sistemes digitals
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• Standard Cells. Es construeix un circuit integrat a mida emprant cel·les de llibreria del
fabricant de CI, que s'interconnecten dins el CI per a la funció volguda. En aquest cas, cal fer
tot el joc de màscares per a cada nou CI; per tant, el desenvolupament té un cost més elevat
que els gate arrays, però també és molt més flexible.

 
• Full custom. En aquest tipus de disseny es poden definir totes les dimensions dels transistors

(sempre que es compleixin unes regles de disseny que el fabricant especifica) i, per tant, es pot
optimitzar el disseny al màxim. Des del punt de vista del temps i l’esforç del disseny, és el més
costós i, per tant, a la pràctica no s'utilitza, llevat que sigui per a volums de producció enormes
on és important la màxima optimització de la velocitat, l’àrea i el consum del CI.

La solució final és funció d'una sèrie de paràmetres tècnics i econòmics, com ara el consum, l’àrea, la
confidencialitat del disseny, el nombre d'unitats que s’han de fabricar, el temps de disseny i de
prototipatge, les eines de CAD (Computer-Aided Design) i de desenvolupament disponibles, la
fiabilitat requerida, la disponibilitat d'estocs, etc.

És important assenyalar que aquestes solucions no són mútuament excloents, tot al contrari, els
sistemes digitals gairebé sempre són híbrids, és a dir, incorporen components de diferents tipus. En
particular, és molt corrent que un sistema microprocessador inclogui lògica estàndard de catàleg i
algun tipus de circuit específic (FPGA, gate array, etc.).

Igualment, en la definició d'un sistema digital d’alguna complexitat existeix la possibilitat de
sintetitzar les seves diverses funcions sobre programes (software) o sobre circuits (hardware). En
general, en el primer cas la realització és menys costosa, i en el segon cas es pot obtenir major
velocitat. Una tasca important del disseny consisteix a decidir com es realitza (si per mitjà de
hardware o de software) cadascuna de les funcions especificades.

1.1.5  Procés de desenvolupament d'una aplicació. Eines de desenvolupament

Una causa fonamental de l'èxit dels sistemes µP/µC ha estat la disponibilitat d’eines de
desenvolupament que permeten establir un flux de disseny clar i fiable. Aquest flux de disseny es
representa esquemàticament a la figura 1.4.
Les eines de desenvolupament es poden distingir en eines software i eines hardware.

a) Eines software

• Assemblador. Realitza la traducció dels programes escrits en llenguatge assemblador a codi
màquina. Sol suportar directives que faciliten el desenvolupament del programa, i permet definir
constants, variables, adreces, assemblatge condicional, etc.

 
• Linker (enllaçador). Compon els diversos mòduls objecte generats per l’assemblador en un fitxer

executable directament pel processador de destinació.
 
• Simulador d'execució. Permet comprovar el funcionament correcte del software sense haver-lo

d’executar sobre el processador de destinació. Usualment té facilitats per controlar l’execució (pas
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a pas, punts d’aturada, etc.) i permet la visualització on-line dels registres del processador,
continguts de memòria, etc.

 
• Compilador. La programació del sistema es pot fer emprant un llenguatge d’alt nivell. Un dels

més populars és el llenguatge C, que permet un accés simple als recursos de hardware.

Fig. 1.4 Diagrama de flux del procés de disseny

b) Eines hardware

• Emulador. És una eina de desenvolupament potent que simula físicament una part del hardware,
de forma que es pot connectar a la placa d’aplicació i es pot realitzar la depuració sense que tot el
hardware existeixi físicament, la qual cosa permet un control de l’execució per part de l’usuari
similar a la simulació.

 
• Analitzador lògic. És l’equivalent digital a l’oscil·loscopi. Un nombre de canals normalment

elevat permet monitorar diversos senyals del sistema. La visualització es pot fer en forma de
cronograma o en representació numèrica (binària, hexadecimal, etc.). La potència de l’analitzador
lògic ve donada per la seva capacitat de memoritzar esdeveniments previs o posteriors a una
condició de disparament que estableix l’usuari (per exemple, la presència d’un valor determinat en
el bus d’adreces), la qual cosa facilita molt la tasca de comprovació i la detecció de fallades.

 
• Analitzador de protocols. És un analitzador lògic específic per monitorar algun tipus de protocol

(interrelació d'un determinat nombre de senyals). L’avantatge principal en front dels analitzadors
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de propòsit general és que porta incorporades les configuracions adients per detectar anomalies en
els protocols que suporta.

Actualment s’està fent un esforç important en recerca i desenvolupament d’eines automàtiques de
codisseny hardware/software (HW/SW Codesign). Donada una especificació global d’un sistema, la
idea del codisseny consisteix en la partició automàtica i optimitzada de l’especificació en el software i
el hardware que realitzen físicament l’especificació. S’espera que ben aviat apareguin eines
comercials eficients que realitzin aquesta tasca amb major o menor interacció humana.

1.2  Microprocessadors i microcontroladors. Evolució

1.2.1 Definició de microprocessador i microcontrolador

L'origen de la paraula microprocessador ve de microcircuit processor, és a dir, processador (CPU)
realitzat en un circuit integrat. Aquesta és exactament la definició de microprocessador: és un circuit
integrat digital que conté una unitat central de procés (CPU). S'entén per CPU un sistema digital que
pot executar operacions aritmètiques i lògiques d'acord amb un programa extern i que conté com a
mínim els recursos per capturar instruccions de programa, emmagatzemar variables intermèdies i
dirigir la transferència de dades amb l'exterior. La sofisticació de totes aquestes funcions, la inclusió
d'altres de noves i el nombre de bits dels operands marquen la diferència entre les diverses
generacions de microprocessadors.

Els microcontroladors, a més d'incloure els circuits del microprocessador, incorporen memòria i
alguns perifèrics d'entrada/sortida, de forma que pràcticament formen per si sols un sistema
computador, sense gairebé necessitat d’altres components externs. Això els fa molt interessants en
aplicacions compactes, sensibles al cost, de baix consum, etc.

Des del punt de vista conceptual, els microprocessadors i els microcontroladors no presenten
diferències importants, però sí des del punt de vista de realització pràctica. Així, l’àrea ocupada per la
integració de memòria i perifèrics en els circuits microcontroladors repercuteix usualment en un joc
d’instruccions menys potent, memòria i capacitat d’adreçament més reduïdes i menor flexibilitat en el
nombre i el tipus de perifèrics que el que ofereixen els microprocessadors. Tot això defineix
clarament uns àmbits d’aplicació complementaris per als microprocessadors i els microcontroladors.

1.2.2 Evolució dels microprocessadors i els microcontroladors

La història dels µP/µC té poc més de 25 anys. Resulta sorprenent la gran quantitat de millores i el
perfeccionament que han assolit en aquest breu temps.

A les taules 1.1 i 1.2 es mostren una selecció de microprocessadors i microcontroladors,
respectivament, que han marcat fites importants en la història de la seva evolució. Això no va en
demèrit de molts altres circuits que no figuren a les taules, ja que no es pretén que siguin exhaustives,
sinó únicament que reflecteixin a grans trets l’evolució dels circuits µP/µC.
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El primer microprocessador que va aparèixer al mercat va ser l’Intel 4004, l’any 1972. Permetia
adreçar fins a 2 k posicions de memòria, va ser realitzat en tecnologia PMOS i usava una tensió
d'alimentació de 15 V. Ràpidament van aparèixer els 8080 i 8085, que han estat microprocessadors
d'una gran difusió i s’han emprat durant llarg temps. Treballen amb dades de 8 bits i la seva capacitat
d'adreçament és de 64 k. En els anys següents van aparèixer molts altres microprocessadors de 8 bits.

Al final dels anys setanta van començar a aparèixer els microprocessadors de 16 bits. El 6809, que
realitza aritmètica de 16 bits i inclou la instrucció de multiplicació, és un exemple de la transició. El
Motorola 68000 presenta un disseny molt homogeni amb un joc de registres no especialitzats i 24 bits
d'adreces. El seu bus de dades és de 16 bits, però internament pot treballar amb registres de 32 bits.

Cap a l'any 1985 apareixen processadors per a computació paral·lela (INMOS Transputer) que
inclouen ports de transmissió sèrie per poder intercanviar informació durant l'execució paral·lela. La
filosofia de disseny bit-slice es veu reflectida en el processador modular AMD 2901. El nombre de
bits de dades es dimensiona depenent de l'aplicació connectant mòduls en paral·lel.

A la segona meitat dels vuitanta apareixen els processadors RISC (Reduced Instruction Set
Computer), que redueixen el conjunt d'instruccions suportades. Això els permet incrementar la
velocitat d'execució i augmentar el nombre de registres interns. Una altra característica que presenten
és l’execució en pipeline. N’és un exemple significatiu el processador Sparc, utilitzat en moltes
estacions de treball (workstations).

Any Microprocessador Característiques

1972 Intel 4004 Primer microprocessador. 4 bits de dades, instruccions de 8 bits, 12 bits
d’adreça, 46 instruccions, tecnologia PMOS, alimentació 15 V

1973 Intel 8080 i 8085 8 bits dades, 16 bits adreces
1974
1975

Motorola 6800
MOS Tech. 6502

1 acumulador, punter de pila i registres d'índex

1976 Zilog Z-80 8 bits, 16 bits, conjunt de registres alternatiu
Motorola 6809 Instrucció de multiplicació, aritmètica de 16 bits

1980 Motorola 68000 16/32 bits, 24 bits, mode usuari/supervisor, banc de registres
1985 INMOS

Transputer T-212
Computació paral·lela. 4 enllaços en sèrie

1987 AMD 2901 Processador modular bit-slice: 1, 2, 4 o 8 bits. Seqüenciador i
microprograma

1987 Sparc Processador RISC. 128 registres. Pipeline
1988 TI TMS320C30 Processador digital de senyal (DSP) de 32 bits. 3 busos de dades
1992 DEC Alpha 21064 Arquitectura de 64 bits (instruccions de 32 bits). Rellotge a 200 MHz.

3,3 V. Consum elevat. Disseny que no limita la capacitat de
processadors futurs

1993 Intel Pentium Superescalar

Taula 1.1 Alguns trets significatius de l’evolució dels microprocessadors
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El TMS320C30 és un exemple de processador digital de senyal (DSP) avançat. És de 32 bits i té 3
busos de dades.

Una arquitectura avançada de processador és l’ALPHA. És de 64 bits i funciona a 200 i 300 MHz.
Una característica important d'aquesta arquitectura és que està dimensionada de manera que no limita
l'escalabilitat de processadors futurs, cosa que garanteix que, quan la tecnologia ho permeti, continuï
essent vàlida com a mínim per a processadors amb una potència de càlcul 1.000 vegades superior al
processador de primera generació.

Un altre exemple de processador d'altes prestacions és el Pentium, processador superescalar (pot
executar diverses instruccions en un mateix cicle) que manté la compatibilitat software amb tots els
processadors de generacions prèvies (80486, 80386, etc.) fins als 8080 i 8085. Mostra també la
tendència de reduir la tensió d'alimentació en circuits lògics. Per això, un gran nombre de
microprocessadors actuals tenen l'alimentació especificada a 3,3 V, que trenca la inèrcia de
l’alimentació a 5 V, establerta durant molt de temps.

Cal assenyalar que el fet que la tecnologia actual permeti la construcció de microprocessadors de 64
bits no ha deixat obsolets els altres. Al contrari, tots ells coexisteixen i segons l’aplicació s’usen uns o
els altres. És remarcable el gran ús que es fa de microcontroladors de 4 bits per a un gran nombre
d’aplicacions senzilles.

Menys documentada es troba l’evolució dels circuits microcontroladors, però en qualsevol cas
segueix de forma semblant la tendència dels microprocessadors. Alguns microcontroladors
significatius figuren a la taula 1.2. Un dels primers va ser el Rockwell PPS4, que va aparèixer cap a
l'any 1976. Incorporava memòria RAM (Random Access Memory), memòria ROM (Read-Only
Memory) i 12 línies d'entrada/sortida. Les generacions successives de microcontroladors han anat
augmentant la velocitat de càlcul, la capacitat de memòria i el nombre de perifèrics integrats. És
normal que un microcontrolador inclogui, a més de memòria, diversos ports d'E/S paral·lels, en sèrie,
convertidors A/D i D/A, temporitzadors, watchdog, control de visualitzadors LED (Light Emitting
Diode) o LCD (Liquid Crystal Display), etc. Algunes famílies de microcontroladors molt esteses són
les Z-8, 8051, 68HC11, PIC, H8 etc.

Any Microcontrolador Característiques

1976 Rockwell PPS4 RAM i ROM incorporats, 12 línies d’E/S, 12 bits d’adreça
TI TMS1000 2 k ROM, 128 byte RAM, rellotge integrat, de 19 a 24 línies d’E/S

1978 Microchip Tech.
PIC 16x

Tipus RISC

1979 Zilog Z-8 Z-80 amb ROM i 144 registres de RAM
- Motorola 68HC11 Arquitectura interna de 16 bits. Ports de comunicaió sèrie
- Intel 8051 Gran nombre de versions i d’aplicacions
- Hitachi H8/500 Excepcions, multitasca/multiusuari

1987 Zilog Z-280 Versió de 16 bits

Taula 1.2 Alguns trets significatius de l’evolució dels  microcontroladors
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1.3 Microprocessadors i microcontroladors per a disseny digital

Els microprocessadors i els microcontroladors es poden classificar en dos grans grups depenent de la
seva aplicació: càlcul numèric i control.

1. Dins els sistemes de càlcul numèric i propòsit general s'inclouen les diverses gammes de
computadors, des dels supercomputadors, els miniordinadors o les estacions de treball, fins als
ordinadors personals. En aquest entorn la velocitat d'execució pren una gran importància. Les
arquitectures de les diverses generacions d'ordinadors s'orienten per optimitzar la velocitat a partir
de les condicions de contorn imposades per la tecnologia disponible. Exemples: màxima
freqüència de treball, memòria cache, execució dinàmica, processadors RISC, etc.

 
2. D'altra banda, existeix un gran nombre d'aplicacions industrials i d'electrònica de consum en les

quals els requeriments de memòria i temps de càlcul són molt diferents dels anteriors. En molts
casos, les funcions requerides són màquines d'estats finits que es poden construir mitjançant lògica
cablejada (amb components digitals estàndards, lògica programable, etc.), però la flexibilitat que
dóna la programació per software fa que la solució microprocessador/microcontrolador sigui molt
competitiva. El mercat d’aquest grup és també molt important: instrumentació electrònica
(mesures, comunicacions, electromedicina, etc.), electrònica de consum (electrodomèstics, gran
nombre d'equips portàtils, perifèrics, etc.), i d’altres.

En aquest segon grup d'aplicacions els requeriments de velocitat de càlcul no són normalment molt
restrictius, mentre que d'altres especificacions tècniques, com ara el consum, la portabilitat, el cost, el
temps de desenvolupament, etc., són més importants. Per tant, els recursos de capacitat d’integració es
dediquen a construir sistemes complets incorporant CPU, memòria i dispositius d’entrada/sortida en
un sol xip. Aquest és precisament el concepte dels microcontroladors, que justifica la gran difusió que
està tenint el seu ús per a aquestes aplicacions en els darrers anys.

Encara es podria identificar un tercer grup, el d’aplicacions específiques, que cobreixen normalment
d’altres tipus de processadors especialitzats, com ara els coprocessadors (matemàtics, gràfics, etc.),
processadors digitals de senyal (DSP), de comunicacions i d’altres (processadors paral·lels,
transputers, neuronals, fuzzy, etc.). El disseny de sistemes basats en aquest tipus de processadors
escapa a l'abast d'aquest text, tot i que molts del conceptes que s'hi introdueixen poden ser extrapolats
al disseny d'altres tipus de sistemes.

Fig. 1.5 Sistema de control d’un procés industrial

SENSORS A/D

FILTRATGE
PROCESSAMENT

DECISIÓ
ACTUADORS
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Un exemple típic de sistema del segon grup pot ser una aplicació industrial de control (vegeu fig. 1.5).
Donat un procés, s’obtenen les seves variables d’estat a partir de la informació d’una sèrie de sensors
degudament condicionats, es fan els càlculs necessaris i s’activen una sèrie d’actuadors per dirigir el
procés cap a l’estat volgut. El processament digital mitjançant µP/µC permet fer modificacions (per
exemple, incorporar un nou sensor, variar el tipus de filtratge, la decisió, etc.) molt fàcilment canviant
únicament el software o algunes parts reduïdes del hardware.

1.4 Components del sistema

En aquest apartat es presenta l’estructura elemental d’un sistema µP/µC i se’n descriuen breument els
components. Mitjançant l'ús de sistemes de bus obert, es pot donar més flexibilitat i estandarditzar la
interfície dels sistemes microprocessadors, la qual cosa permet expandir un sistema de forma senzilla i
amb independència del fabricant.

1.4.1 Estructura bàsica del sistema

A la figura 1.6 es presenta l’estructura de blocs bàsics d’un sistema microprocessador o
microcontrolador. La unitat central de procés (CPU), la memòria i els dispositius d’entrada/sortida
formen els tres blocs que contenen i processen informació. El sincronisme i la comunicació entre els
blocs s’estableixen a través de tres busos d’interconnexió: dades, adreces i control.

Fig. 1.6  Estructura bàsica de blocs d’un sistema microprocessador/microcontrolador

Unitat central de procés (CPU). És la unitat que realitza el processament de la informació mitjançant
una seqüència cíclica de dues fases:

• Fetch (captura) d’una instrucció continguda a la memòria.
• Execució de la instrucció.

Un comptador de programa manté actualitzada la posició de memòria que conté la instrucció següent
que cal executar.

BUS
D'ADRECES

CPU MEMÒRIA
ENTRADA/
SORTIDA

BUS DE DADES

BUS DE CONTROL
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Subsistema de memòria. Conté tant les instruccions del programa que executa la CPU com les dades
de procés.

Subsistema d’entrada/sortida. Realitza la interfície del sistema amb l’exterior, i permet rebre i
enviar informació. El format amb què la informació es transmet determina els circuits d’interfície
externa. El subsistema d’entrada/sortida permet la connexió del sistema amb sistemes externs, també
anomenats perifèrics.

Busos.  Són els recursos emprats per comunicar els subsistemes entre si i sincronitzar les operacions.

• Bus de dades. La transmissió de dades entre els subsistemes es fa a través d’aquest bus.
• Bus d’adreces. Conté l’adreça de la posició de memòria o d’entrada/sortida que es vol

seleccionar.
• Bus de control. Els seus senyals determinen el tipus i les característiques de la transferència

d’informació a través del bus de dades. Suporta també les indicacions de petició i
reconeixement d’interrupció, cessió de bus i reset.

Una màquina de les característiques anteriors forma part de les anomenades màquines de Von
Neumann, que com a propietats importants tenen una estructura del tipus de la figura 1.6, programa i
dades emmagatzemats a la mateixa memòria, execució seqüencial de les instruccions i un camí únic
de dades entre la memòria i la CPU.

Des del punt de vista del control de les transferències de dades, els subsistemes poden actuar com a
master o slave. El subsistema que dirigeix el tipus de transferència d’informació s’anomena master,
mentre que els que responen a les sol·licituds de transferència són els slaves. Tot i que el paper de
master es pot anar alternant entre subsistemes, no hi pot haver més d’un master actiu simultàniament.
Normalment, la CPU actua com a master del sistema, però, per exemple, durant una transferència de
DMA (accés directe a memòria) un dispositiu d’entrada/sortida (controlador de DMA) pren el paper
de master mentre que la CPU queda inactiva.

A més dels elements funcionals de la figura 1.6, també són necessaris una sèrie de circuits auxiliars
per sincronitzar el sistema i que no apareixen a la figura: circuit de rellotge, reset, generació d’estats
d’espera, descodificadors de memòria i entrada/sortida, controladors d’interrupcions, de refresc de
memòria dinàmica, gestió del bus, etc. Poden estan integrats dins el mòdul funcional corresponent o,
altrament, cal afegir-los externament.

1.4.2 Sistemes de bus obert

Moltes vegades és necessari que un sistema com el que acabem de descriure hagi d’interaccionar
fortament amb d’altres o bé pugui ser expandit afegint-hi mòduls de memòria addicional o d’altres
perifèrics. És per això que existeixen busos amb unes característiques elèctriques i físiques
normalitzades (busos estàndards) que permeten la connexió de plaques de circuit imprès a una placa
de connexions anomenada backplane. Exemples típics de busos estàndards són el S100 (ja poc
utilitzat), el GP-IB, VME, VXI i Futurebus.
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Fig. 1.7 Sistema de connexió de mòduls mitjançant backplane

Aquesta idea es pot veure a la figura 1.7, on s’il·lustra clarament quina és la filosofia: la base és la
placa anomenada backplane i el sistema global es va configurant amb la connexió de plaques que
incorporen funcionalitat diversa, i que a més poden ser fabricades per diversos fabricants. Poden estar
basades fins i tot en processadors de famílies diferents. L’única condició que han de complir és estar
d'acord amb el protocol estàndard fixat per la norma en qüestió.

Placa de circuit
imprès 1

Placa de circuit
imprès n

Backplane
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