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2  Interconnexió d'elements, els busos i els protocols

2.1 Introducció

Aquest capítol se centra en el tema de la interconnexió dels diversos elements que configuren un
sistema al voltant d'un microprocessador. L'element fonamental des del punt de vista de la
comunicació, i tan important com la pròpia CPU o els dispositius de memòria en els sistemes de
processament d'informació, és el bus. Aquesta part del text es dedica a l'exposició dels conceptes
principals al voltant d'aquest element. S'hi ofereix una visió global del sistema i també el comentari
d'alguns aspectes fonamentals (des del punt de vista elèctric) que condicionen molt fortament les seves
característiques globals.

Al principi es revisen una sèrie de conceptes molt bàsics sobre les famílies lògiques TTL i CMOS per
tal de comprendre correctament les connexions dels dispositius electrònics mitjançant els busos. Es fa
més èmfasi en les famílies bipolars perquè se suposa que els conceptes sobre la tecnologia MOS ja
s'han estudiat en quadrimestres anteriors, o bé, es troben ben documentats en textos accessibles (per
exemple, Diseño digital. Una perspectiva VLSI-CMOS de R. Alcubilla, J. Pons i D. Bardés. Edicions
UPC).

2.2 Alguns aspectes sobre les famílies lògiques (TTL i CMOS)

El text present fa referència als sistemes basats en els microprocessadors, dels quals s'ha fet una breu
introducció al capítol precedent. Allà ja es va dir que aquests sistemes són, en definitiva sistemes
digitals complexos, que bàsicament funcionen de forma síncrona sota el control d'un rellotge.

Si es parla d'un sistema digital (lògic), s'està pensant en un circuit que és capaç de manipular nivells
discrets d'informació. A la pràctica es diu que aquests circuits operen amb "uns i zeros". Però el que
cal preguntar-se és: ¿què són en realitat aquests "uns i zeros"? La resposta és que no són res més que
nivells de tensió.

La quantificació dels nivells no és única i depèn molt de com estiguin constituïts els diferents circuits
(la constitució, la tensió d'alimentació, la tecnologia, etc.). Podem parlar de diferents famílies lògiques
depenent de com sigui la constitució interna dels diversos circuits lògics i de quina sigui la tecnologia
que utilitzen. Una certa família lògica està determinada per un conjunt de característiques elèctriques
que ens diuen el grau de compatibilitat entre els components de la mateixa família i entre elements de
famílies diferents.
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La primera gran divisió que es pot fer entre les diverses famílies lògiques és tenint en compte la
tecnologia emprada en la seva constitució interna. Així doncs, es poden trobar famílies MOS i famílies
bipolars, on el dispositiu bàsic és el transistor de tipus MOS o de tipus bipolar. En una gran majoria
d'aquestes famílies, els dispositius (transistors) treballen en règim de saturació, commutant el seu punt
de treball entre la regió de tall i la de saturació. Hi ha alguna excepció, i algunes famílies operen amb
els dispositius treballant en la zona activa de les seves característiques, com és el cas de la família ECL
(bipolar). Se'n pot veure una visió panoràmica a la figura 2.1. Una de les conclusions que es poden
extreure de la figura és que les famílies més populars i, per tant, més nombroses són les CMOS i la
TTL, amb totes les seves variants i subfamílies. Una alternativa molt interessant és la família
BiCMOS, que mira d'aprofitar el màxim d'avantatges d'ambdues famílies.
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Fig. 2.1  El panorama actual de les famílies lògiques

2.2.1 Les característiques elèctriques

Tal com s'ha dit abans, es poden distingir diverses característiques elèctriques, que són una clau per
identificar les prestacions de les diferents famílies lògiques i ajudar a aconseguir una bona efectivitat
de funcionament quan s'interconnecten dispositius de la mateixa família i, fins i tot, de famílies
diverses. Aquesta situació es dóna molt sovint en els sistemes electrònics digitals, i és per això que la
seva discussió resulta molt interessant. De fet, es poden distingir tres grups de característiques:

• Les condicions d'operació

- La temperatura
- La tensió d'alimentació VCC

- El corrent d'alimentació ICC
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• Característiques estàtiques

Són aquelles variables de tipus elèctric (corrent i tensió) que caracteritzen un dispositiu determinat,
tant a l'entrada com a la sortida. De fet, no són més que els nivells de tensió i corrent que identifiquen
un estat lògic determinat a l'entrada i a la sortida d'un dispositiu. Es parla de nivells límit (màxims i/o
mínims) per tal de poder representar un nivell lògic sense ambigüitats en els terminals. Es poden
distingir els paràmetres estàtics següents:

VIH: és el nivell mínim de tensió que identifica un nivell lògic alt a l'entrada.
VIL: és el nivell màxim de tensió que identifica un nivell lògic baix a l'entrada.
VOH: és el nivell mínim de tensió que identifica un nivell lògic alt a la sortida.
VOL: és el nivell màxim de tensió que identifica un nivell lògic baix a la sortida.

IIH: és el corrent d'entrada per al nivell lògic alt.
IIL: és el corrent d'entrada per al nivell lògic baix.
IOH: és el corrent de sortida per al nivell lògic alt.
IOL: és el corrent de sortida per al nivell lògic baix.

Les referències positives per a les tensions d'entrada i de sortida i per als sentits dels corrents
apareixen indicades a la figura 2.2, on s'ha representat un inversor simple, per simplicitat.
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Fig. 2.2 Sentits de referència dels corrents i les tensions

• Característiques dinàmiques

Són aquelles característiques que estan lligades al funcionament en el règim de commutació, és a dir,
quan a l'entrada i a la sortida es tenen variacions de l'estat lògic. Com que es tracta de circuits
electrònics, que basen el seu funcionament en els dispositius semiconductors, s'ha de pensar que les
diverses transicions d'estat que es produeixen no poden ser instantànies. Hi ha, doncs, uns temps de
retard que s'han de tenir en compte. Aquí se'n consideraran els més representatius (vegeu fig. 2.3):

Temps de pujada, tr. És el temps que hi ha, en un flanc de pujada, entre els instants en què
el senyal val un 10% i un 90% del seu valor màxim.

Temps de baixada, tf. És el temps que hi ha, en un flanc de baixada, entre els instants en
què el senyal val un 90% i un 10% del seu valor màxim.



Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors30

tpHL  Retard de la propagació de l'estat quan la sortida passa del nivell alt al baix.

tpLH  Retard de la propagació de l'estat quan la sortida passa de nivell baix a l'alt.
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Fig. 2.3  Temps en les ones d'entrada i de sortida d'un circuit

2.2.2 Algunes condicions de funcionament

Les característiques elèctriques que s'ha considerat a l'apartat anterior condicionen el funcionament
dels elements de les famílies lògiques quan els interconnectem entre ells. Lògicament, resulta que les
característiques de sortida d'una porta o element condicionen (o poden condicionar) el bon
funcionament de l'element següent. Dit amb unes altres paraules, s'ha de tenir en compte la
compatibilitat entre les característiques de sortida d'un element i les d'entrada del següent (o següents).
Entre els paràmetres principals que cal tenir en compte a l'hora de considerar el funcionament d'una
família lògica des taquen els següents:

Fan-out

Indica el nombre de portes que es poden connectar a la sortida d'una porta sense que aquesta última
vegi afectades les seves característiques elèctriques. En general, perquè el funcionament de dues portes
iguals interconnectades sigui correcte, s'ha de complir que IOH > IIH , i que IOL > IIL, d'acord amb el que
s'indica a la figura 2.4. Aquesta condició, que com es pot veure està d'acord amb la forma com s'han
definit els corrents d'entrada i de sortida, dóna una manera d'avaluar el factor de fan-out.

fan-out = min (IOL/IIL , IOH/IIH)
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Fig. 2.4  Valors relatius dels corrents i les tensions d'entrada/sortida

Marge de soroll

A la figura 2.4 es veu molt clarament la relació que hi ha entre els nivells de tensió d'entrada i de
sortida de dues portes consecutives perquè puguin funcionar correctament. És convenient que la tensió
de sortida, que identifica un nivell lògic alt o baix, estigui, respectivament, per sobre o per sota del
nivell límit corresponent que serveix per identificar el mateix estat lògic a l'entrada del dispositiu
següent. Així s'ha de complir que

VOH > VIH

VOL < VIL

La diferència entre els respectius nivells de tensió d'entrada i de sortida per a un estat lògic determinat
s'anomena marge de soroll i representa el nivell de tensió present com a soroll elèctric que pot ser
tolerat pel sistema. Així doncs,

Marge de soroll a nivell baix ∆VL = VIL - VOL

Marge de soroll a nivell alt ∆VH = VOH - VIH

Freqüència màxima de funcionament

Aquest paràmetre està relacionat amb els temps de retard. Com que la freqüència de treball d'un
sistema o circuit dóna idea de la quantitat de commutacions que pot realitzar per segon, aquest
paràmetre és inversament proporcional al temps que tarden els estats lògics a ser estables després de la
commutació (temps de retard). Si es té en compte la definició donada anteriorment de temps de
propagació en les transicions entre estats, es pot fer una estimació del temps de propagació mitjà del
dispositiu

tPD = (tpHL + tpLH)/2

i, per tant, una aproximació a la freqüència màxima de treball

fmax = 1/4tPD
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Producte de la potència dissipada-retard de propagació

És un paràmetre que facilita molt la comparació entre diverses famílies lògiques. S'expressa en
picoJoules (pJ) i és una constant per a cada família. Això vol dir que si es disminueix el retard de
propagació, la potència dissipada augmenta, i viceversa.

2.2.3 Aspectes de les famílies basades en dispositius bipolars

Hi ha un bon nombre de famílies lògiques que basen el seu funcionament en el circuit bàsic que es pot
veure a la figura 2.5. Si la base d'un transistor bipolar és excitada amb un pols com el que es mostra, el
que passa és que el punt de treball del dispositiu bipolar es desplaça entre la zona de tall, la de
saturació i la de tall una altre vegada. A la sortida s'obté un pols invertit que va oscil⋅lant entre els 5
volts de l'alimentació, els pràcticament 0 volts corresponents a la tensió col⋅lector-emissor de saturació
i novament els 5 volts. Això sí, amb un retard considerable, tal com es pot observar, ja que per
realitzar la segona commutació d'estat entre saturació i tall el dispositiu ha d'eliminar l'excés de
portadors emmagatzemats a la base. Això constitueix el que s'anomena temps de retard per
emmagatzemament.

VCC

R

VO
VI

VI

VO

5 volts

0 - 0,2 volts

Fig. 2.5  Dispositiu bipolar en commutació

En general, es pot dir que les famílies lògiques bipolars poden ser més ràpides com menys
profundament se saturin els dispositius involucrats. De fet, hi ha algunes variants i modificacions de
les famílies bàsiques que estan construïdes perquè els dispositius finals no s'arribin a saturar i, per tant,
es guanyi en rapidesa de commutació (AS i ALS). Fins i tot, alguna família bipolar, com l'ECL,
treballa amb els dispositius polaritzats a la seva zona activa. Això implica guanyar en rapidesa, però
també augmenta molt el seu consum.

La família bàsica i més nombrosa de les bipolars és la TTL (Transistor-Transistor-Logic). La cèl⋅lula
fonamental es presenta a la figura 2.6, i es tracta d'una porta NAND amb una etapa d'entrada amb un
transistor multiemissor, T1, i una etapa de sortida particular anomenada totem-pole, constituïda pels
transistors T3 i T4. Amb aquesta configuració es poden aconseguir uns nivells de tensió que oscil·len
entre 2,8 i 5 volts per al nivell lògic alt i entre 0 i 0,4 volts per al nivell baix. Les característiques de
velocitat de commutació i de consum són força moderades.
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Fig. 2.6  Porta NAND de la família TTL

Hi ha algunes consideracions interessants que és necessari fer sobre aquesta configuració bàsica:

• Sobre les característiques elèctriques estàtiques

A la taula adjunta figuren els valors de les tensions límit d'entrada i de sortida que s'obtenen per a la
porta bàsica de la família TTL. Això vol dir que els nivells d'immunitat al soroll no són gaire grans
(0,4 volts tant per al nivell alt com per al baix) i, a més, la corba de transferència entre els estats no és
simètrica.

Paràmetre elèctric Volts
VOH 2,4
VOL 0,4
VIH 2
VIL 0,8

• Sobre la impossibilitat de fer lògica cablejada

La porta TTL bàsica, amb la seva sortida totem-pole, no permet fer cablatge lògic. Això vol dir que no
és possible connectar a una línia comuna més d'una sortida de portes lògiques. Pot haver-hi un
conflicte si les diferents portes volen forçar un nivell lògic diferent, i fins i tot és possible que hi hagi
un excés de corrent degut al fet que un transistor en règim de saturació presenta una resistència molt
baixa entre el seu col⋅lector i l'emissor (d'uns 25 Ω). Això pot comportar una dissipació excessiva i
perillosa per a la integritat del dispositiu. La figura 2.7 representa aquesta situació.
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Fig. 2.7  Problema quan es connecten les sortides totem-pole

Aquest problema es pot solucionar utilitzant portes amb configuració de col⋅lector obert (open
collector) a la sortida. Una porta amb col⋅lector obert a la sortida no és més que la porta clàssica en la
qual s'ha canviat la sortida per un transistor que no està acabat de connectar i el terminal de sortida és
el col⋅lector d'aquest transistor. Se'n pot veure l'esquema a la figura 2.8. Queda clar que, per tal de
funcionar correctament, aquesta porta necessita una resistència exterior connectada (anomenada
resistència de pull-up), que té la missió de fixar el nivell lògic alt quan el transistor de sortida està
tallat.

Amb aquesta solució sí que és possible fer lògica cablejada. La figura 2.9 mostra una situació en la
qual es pot veure que ara, sempre que hi hagi almenys un transistor saturat (conduint), el nivell lògic
global de la connexió és a nivell baix sense ambigüitat. Només serà a nivell alt quan tots els transistors
estiguin simultàniament en tall. En aquest muntatge és molt important el valor de la resistència de pull-
up, ja que és la única protecció per limitar el nivell de corrent que els transistors poden conduir en el
cas pitjor.
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Fig. 2.8  Porta TTL amb la sortida en col⋅lector obert

T4 T4

5 volts

Sortida

A B

Fig. 2.9  Lògica cablejada amb portes de sortida en col⋅lector obert

Es pot veure fàcilment que al terminal de sortida de la figura 2.9 s'obté una funció lògica AND (AND
cablejada) de les respectives sortides A i B indicades. Alguna vegada es parla de "OR cablejada", i
això és degut al fet que normalment es treballa amb lògica negativa.
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A B Sortida
(AND cablejada)

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

La utilització de lògica amb col⋅lector obert té alguns desavantatges. Quan la línia de sortida passa del
valor baix a l'alt, aquest valor alt és forçat tan sols per la resistència de pull-up, i això fa que la
transició sigui més lenta. Una resistència de pull-up no pot proporcionar el mateix corrent que un
dispositiu actiu, ja que el seu valor mínim estarà limitat per la màxima potència dissipable pels
transistors amb sortida en col⋅lector obert. Així doncs, les capacitats de sortida es carreguen a corrent
més baix i el temps de retard és més gran.

En sistemes en els quals no es pot pagar el preu d'un retard excessiu, no queda més remei que utilitzar
portes amb lògica de tres estats (tri-state). A la figura 2.10 es pot apreciar que una petita modificació a
la porta bàsica TTL permet d'incorporar un terminal de control que possibilita el fet de decidir si es
vol tenir el funcionament normal a la sortida o bé si, en canvi, es vol deixar la sortida en estat d'alta
impedància. En efecte, si l'entrada de control val "0", el díode incorporat D condueix i T4 entra en tall.
Com que T3 també és en tall, el circuit presenta un estat d'alta impedància a la seva sortida.

VCC

SORTIDA

ENTRADES T1

T3

T4

Control

D

Fig. 2.10  Porta TTL de tres estats

L'aplicació d'aquest tipus de lògica és en sistemes en què diversos transmissors poden transmetre
informació a diversos receptors, i s'ha de procurar que no ho faci més d'un a la vegada. A l'apartat 2.4
es veu la seva aplicabilitat en la gestió dels busos d'un sistema amb microprocessador.
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• Modificacions sobre la configuració bàsica

Per tal de millorar les prestacions de la família bàsica TTL han anat sortint al mercat de components
diverses modificacions, que constitueixen verdaderes noves famílies, i que miren de solucionar part
dels problemes inherents a l'estructura bàsica.

Així, es pot parlar de les portes TTL-Schottky, que incorporen transistors de tipus Schottky per tal
d'evitar la saturació dels dispositius i d'aquesta manera disminueixen al màxim el retard de
commutació per efecte d'emmagatzemament. Són aquelles famílies que incorporen la lletra "S" a la
seva identificació. També es poden distingir una sèrie de famílies amb característiques de baix
consum, on la potència dissipada és més baixa (aquestes famílies inclouen la lletra "L" en la seva
identificació).

A les taules adjuntes poden observar-se les característiques elèctriques bàsiques d'un conjunt de
famílies derivades de la TTL estàndard.

Família IIH (µA) IIL (mA) IOH (mA) IOL (mA) VOH (V) VOL (V) VIH (V) VIL (V)

74 40 -1,6 -0,4 16 2,4 0,4 2 0,8
74S 50 -2 -1 20 2,7 0,5 2 0,8

74LS 20 -0,36 -0,4 8 2,7 0,5 2 0,8
74AS 20 -2 -0,4 4 2,7 0,5 2 0,8

74ALS 20 -0,1 -0,4 8 2,7 0,5 2 0,8

Família Temps retard (ns) Dissipació (mW) Prod. velocitat-potència (pJ)
74 10 10 100

74S 3 19 57
74LS 9,5 2 19
74AS 1,5 20 30

74ALS 4 1 4

2.2.4 Aspectes de les famílies basades en dispositius MOS

Hi ha un altre grup de famílies lògiques que estan basades en els dispositius MOS o unipolars. La idea
fonamental és molt semblant a la del cas bipolar. Es tracta de fonamentar el funcionament en un circuit
inversor molt similar al presentat a la figura 2.5 i fer variar el punt de treball del transistor (ara és un
dispositiu MOS) entre el tall i la saturació.

Com que l'àrea de silici ocupada per la resistència és molt gran, el que s'acostuma a fer és substituir-la
per un altre transistor. Si aquest transistor és del tipus pMOS, s'obté la cèl⋅lula fonamental de les
famílies CMOS (vegeu fig. 2.11).

L'avantatge més gran d'aquest circuit és que la dissipació de potència en règim estàtic és pràcticament
nul⋅la, ja que el corrent que hi circula és pràcticament zero. No obstant això, com que sí que circula
corrent quan es fa un canvi d'estat, el consum pot ser molt alt si la freqüència de treball és alta. De
forma molt aproximada, es pot expressar la potència dissipada segons la freqüència:

P = CL.V
2
DD.f
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Fig. 2.11  L'inversor CMOS

on CL és la capacitat de càrrega total de la porta considerada. Aquesta capacitat es pot dir que és la
suma de les capacitats d'entrada de totes les portes connectades a la considerada.

El conjunt dels paràmetres elèctrics característics corresponent a algunes de les famílies CMOS més
normals apareix a la taula adjunta.

Família IIH (µA) IIL (µA) IOH (mA) IOL (mA) VOH (V) VOL (V) VIH (V) VIL (V)

4000 0,1 -0,1 -0,5 0,5 4,6 0,4 3,5 1,5
HE4000 0,3 -0,3 -0,4 0,4 4,5 0,5 3,5 1,5
74HC 0,1 -0,1 -4 4 4 0,26 3,1 1,3

74HCT 0,1 -0,1 -4 4 4 0,26 2 0,8

En resum, es pot dir que la tecnologia CMOS per a la construcció de famílies lògiques és molt útil a
causa d'una sèrie de característiques rellevants (algunes d'elles es poden extreure de la taula), com
poden ser:

• Pot treballar en un ampli marge de tensions d'alimentació (entre 3 i 15 volts).
• Presenta una potència dissipada baixa (això s'ha de matisar segons la freqüència de treball).
• Té un marge de temperatura de treball més ampli que les famílies bipolars.
• Presenta una alta immunitat al soroll.
• Presenta un fan-out molt alt, per raó de la seva elevada impedància d'entrada.
• Els canvis de nivell lògic es presenten a VDD/2, i això fa que la corba característica de

transferència sigui força simètrica.

Cal dir també que hi ha algun factor que cal considerar, que en pot afectar negativament el
funcionament. Bàsicament s'ha de parlar de:
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• La dissipasió de potència pot ser considerable quan la freqüència de treball puja molt.
Només cal considerar la freqüència de rellotge dels microprocessadors actuals per
comprendre la importància d'aquest aspecte.

 
• La impedància capacitiva d'entrada pot arribar a afectar molt negativament el funcionament

dinàmic de la porta que està excitant a la que considerem (CL pot ser molt gran).

2.2.5 Sobre la compatibilitat entre les famílies

Un aspecte important que cal considerar quan es tracta de construir un sistema lògic complet és la
possibilitat d'interconnectar elements. En principi, es pot afirmar que els propis fabricants dels circuits
integrats ja procuren la compatibilitat entrada-sortida dels elements d'una mateixa família (nivells de
tensió, nivells de corrent i d'impedància). Això ja s'ha considerat abans, sobretot quan s'han presentat
les famílies bipolars. Es pot dir que els mateixos conceptes són extrapolables en el cas de les famílies
MOS.

Una situació més delicada, però no menys interessant, és el problema de la interconnexió entre
dispositius de famílies diverses, i fins i tot realitzades amb diferents tecnologies. De fet, la qüestió
fonamental és procurar respectar els nivells de tensió i corrent a les entrades i sortides dels circuits per
tal que els nivells lògics que representen estiguin d'acord amb la tecnologia particular.

Hi ha alguna solució de tipus tecnològic, és a dir, ja realitzada en el propi circuit. Per exemple, en el
cas del MOS existeix la família anomenada HCT, és a dir, CMOS d'alta velocitat i compatible amb els
nivells TTL. Es pot observar aquesta circumstància  a la taula de característiques anterior.

En general, es pot dir que quan comparem les funcions de transferència pròpies de les famílies CMOS
(i de les seves variants HCMOS i ACMOS) i les de les famílies TTL estàndards, es veu que la
incompatibilitat és palesa i una entrada CMOS no pot ser controlada directament per la sortida d'una
família TTL normal. Quines són les possibles solucions a utilitzar?

Pel que fa a aquest problema concret, es podrien assenyalar almenys tres solucions:

• Substituir, si és possible, el circuit CMOS estàndard per un altre d'equivalent de les
famílies HCT o ACT.

• Substituir, si és possible, el circuit TTL estàndard per un de la família LS.
• Utilitzar una resistència de pull-up (amb un valor entre 1KΩ i 10 KΩ). En efecte, quan hi

ha la transició de "0" a "1", la porta TTL imposa una tensió de 3,5 volts. La resistència de
pull-up permet que la tensió arribi fins a 5 volts de l'alimentació, d'una forma exponencial
i amb una constant de temps fixada pel valor de la pròpia resistència i de la càrrega
capacitiva. Aquesta idea es pot veure a la figura 2.12.
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Fig. 2.12  Interconnexió TTL-CMOS

Una altra solució genèrica és la utilització de portes TTL amb la sortida en col⋅lector obert, on els
transistors de sortida aguanten tensions de fins a 30 volts d'alimentació. Aquesta circumstància pot ser
aprofitada per convertir els nivells TTL a nivells entre 0 i 30 volts.

Finalment, cal assenyalar l'existència d'una sèrie de circuits integrats dissenyats i preparats per realitzar
de forma senzilla l'adaptació entre els nivells de diferents famílies lògiques. Per exemple, els
dispositius 10124 i 10125 poden ser utilitzats per la interfície entre la lògica ECL i la resta de famílies.
Els dispositius 4050 i 4104 poden ser solucions per interconnectar els nivells d'algunes de les famílies
CMOS i TTL.

2.3 Els tipus de busos

Al capítol anterior s'han vist una sèrie de conceptes genèrics sobre els sistemes basats en els
microprocessadors. Es deixa molt clar que un sistema d'aquests fonamenta el seu funcionament en la
comunicació dels diferents elements que el constitueixen. De fet, tal com s'explica al capítol següent,
en un sistema amb microprocessador sempre hi ha un element que actua de coordinador del sistema
(master, en la terminologia anglesa) i una sèrie d'elements que actuen segons les ordres d'aquest
master (els dispositius slaves).

L'objectiu del procés de comunicació és l'intercanvi de dades entre els dispositius i, d'una forma molt
important, entre l'element central del sistema o CPU i els dispositius de memòria. Aquestes dades
constitueixen les instruccions o part de les instruccions del programa que el sistema és capaç
d'executar.

Perquè un sistema sigui totalment operatiu i respongui a la finalitat que se n'espera cal que la
interconnexió dels diferents elements es dugui a terme d'una forma correcta, adaptada a les necessitats
i d'acord amb les peculiaritats dels senyals elèctrics involucrats. Per això és necessària la utilització
d'un bus de comunicació entre les diferents parts del sistema.

Una definició molt simple de bus és la següent:
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Un bus és un conjunt de línies utilitzades per transportar informació entre un
dispositiu emissor (master) i un dispositiu receptor (slave).

Aquesta definició no reflecteix res més que el concepte físic de bus. Per això s'ha dit que és un conjunt
de connectors o línies. Ha de quedar clar que aquestes línies serveixen per transportar una informació.
Aquesta informació agafa la forma d'una combinació de dígits (ens troben davant un sistema digital),
és a dir, de nivells de tensió amb una certa durada, combinats amb un cert ordre i d'acord amb un
protocol determinat i preestablert.

Si ens ho mirem des d'un punt de vista pràctic, es poden establir diverses categories o tipus de busos.
Es poden considerar diversos tipus de busos tenint en compte:

• Les particularitats de la connectivitat
• La funcionalitat de les diferents línies involucrades
• El protocol que s'estableix entre els diferents senyals
• La topologia

2.3.1 Segons la seva connectivitat

El sistema basat en un microprocessador és complex ja que està constituït per un nombre elevat
d'elements que s'estan transmetent dades entre ells. Se'ns poden presentar tres grans grups, segons quin
sigui el flux de la informació dins el sistema:

2.3.1.1 Un transmissor i diversos receptors (1TXR)

Aquest és el cas més típic i normal dins un sistema amb microprocessador. Hi ha un element que envia
dades o ordres (master) i una sèrie d'elements que les reben (slaves). És el cas pràctic d'una CPU que
envia una adreça de memòria a través de les línies adients, i que tots els dispositius de memòria
connectats al sistema reben. Però només s'activaran aquells que siguin descodificats correctament
(això es veurà amb detall al capítol 4). La idea es pot veure a la figura 2.13.

TRANSMISSOR

DIVERSOS  RECEPTORS

Fig. 2.13  Bus del tipus 1TXR
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2.3.1.2 Diversos transmissors i un receptor (XT1R)

En un sistema amb microprocessador es pot donar el cas que es produeixi un enviament simultani
d'informació per part de més d'un element transmissor. Un exemple molt habitual en tots els sistemes
són les interconnexions per sol⋅licitar una interrupció a la CPU. En efecte, hi ha diversos perifèrics
amb la capacitat de sol⋅licitar interrupció i que estan connectats a la mateixa línia de petició
d'interrupció, i que poden enviar la sol⋅licitud al mateix temps. Aquesta idea es pot veure a la figura
2.14.

RECEPTOR

TRANSMISSOR 1

TRANSMISSOR 3TRANSMISSOR 2

Fig. 2.14  Bus del tipus XT1R

2.3.1.3 Diversos transmissors i diversos receptors (XTXR)

Aquest cas es dóna en tots els sistemes, i es correspon amb els busos adients per enviar dades. Si es
vol que les dades puguin circular en totes les direccions i entre tots els elements, fa falta establir que
diversos dispositius siguin capaços d'enviar-ne i diversos de rebre'n. En tot cas, s'ha d'arbitrar un
mecanisme per veure quins elements s'activen realment en cada moment. El que resulta més
problemàtic en aquest cas és el fet que els busos de dades són bidireccionals. La figura 2.15 presenta
un esquema de la situació.

N RECEPTORS

N TRANSMISSORS

Fig. 2.15   Bus del tipus XTXR



Interconnexió d'elements, els busos i els protocols 43

2.3.2 Segons la seva funcionalitat

Moltes vegades es classifiquen els busos del sistema segons la funció que realitzen. Aquesta
categorització s'ha discutit breument al capítol 1 i es veurà amb més detall al capítol següent, i respon
a la idea que en un sistema al voltant d'un microprocessador es manipulen tres tipus d'informacions:
dades, adreces i senyals de control. Així doncs, es pot distingir perfectament entre bus de dades, bus
d'adreces i bus de control. Tal com es pot apreciar a la figura 2.16, la particularitat del bus de dades és
la seva bidireccionalitat, mentre que el bus d'adreces és estrictament unidireccional. Dins el bus de
control hi ha un conjunt de senyals que tenen les seves pròpies característiques, i depenent d'elles les
línies associades tenen un sentit o bé un altre. Per simplicitat, a la figura 2.16 s'ha representat el bus de
control com a bidireccional.

Bus d’adreces

Bus de dades

Bus de control

CPU
(element master)

MEMÒRIA

PERIFÈRIC 1 PERIFÈRIC 3PERIFÈRIC 2

Bidireccionals

Unidireccional

Fig. 2.16   Busos segons la seva funcionalitat

2.3.3 Segons el seu protocol

Tal com ja s'ha dit, a través dels busos circulen senyals que es caracteritzen per uns nivells determinats
de tensió, que varien segons la tecnologia electrònica amb què els diferents dispositius estan realitzats,
i també per la seqüència en què els senyals van apareixen en els busos. Aquesta seqüència normalment
està predeterminada i constitueix el que s'anomena protocol dels busos.

El protocol que s'estableix en un bus és fonamental per tal de sincronitzar correctament les diferents
operacions entre els elements del sistema (vegeu l'apartat 2.6). Segons el tipus de sincronisme, els
busos es poden classificar en síncrons, semisíncrons i asíncrons.
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2.3.4 Segons la topologia

En aquest cas tindrem en compte el tipus de topologia que presenten les connexions entre els diferents
elements del sistema. Així, es pot parlar de bus en estrella, quan hi ha un dispositiu central
(controlador) al qual es connecten la resta d'elements mitjançant línies dedicades. Si els elements del
sistema es troben units entre ells i la informació circula a través de cada un d'ells, es parla de bus en
cadena. Dins de la cadena s'estableix una prioritat segons la posició. Si tots els dispositius es troben
connectats a un conjunt de línies i és necessari utilitzar senyals de control per determinar quins
dispositius participen de la connexió en cada moment, es tracta d'un bus de línies compartides.
Aquestes tres situacions es poden observar a la figura 2.17.

Dispositiu 1

Dispositiu 4Dispositiu 3

Dispositiu 5

Dispositiu 2

CONTROLADOR

(a)

Dispositiu 1

Dispositiu 4

Dispositiu 3

Dispositiu 2

Dispositiu 5

(b)

Dispositiu 1

Dispositiu 2 Dispositiu 5Dispositiu 4

Dispositiu 3

(c)

Fig. 2.17   Tipus de busos segons la seva topologia: a) Bus en estrella. b) Bus en cadena.
c) Bus de línies compartides

S'ha d'afegir que si en el cas b s'acaben de tancar les connexions apareix el que es coneix com a bus en
anell, en què els diferents elements estan identificats per una adreça.

2.4 Aspectes elèctrics de les connexions

Ja s'ha vist que un bus no és res més que un conjunt de connectors que transporten informació entre els
diferents dispositius que formen part d'un sistema microprocessador. És important que ens fixem en
dos aspectes importants:
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• En els extrems dels connectors que configuren el bus hi ha connectats dispositius
electrònics que segons la tecnologia electrònica amb que estan fabricats tenen unes
característiques determinades. S'ha de considerar la compatibilitat entre les
característiques dels dispositius i si el propi bus pot arribar a afectar-ne el funcionament.

 
• El propi bus s'ha de materialitzar amb alguna solució tecnològica actual, com per

exemple un circuit imprès o una sèrie de fils conductors, i això pot afectar la forma i les
característiques dels senyals binaris que hi han de circular.

Moltes de les implicacions i dels efectes de les interconnexions es poden considerar de manera
diferent depenent del tipus de bus. D'acord amb la discussió de l'apartat anterior, podem establir-ne els
tres tipus següents (segons els criteris de connectivitat), que ens ajudaran en les consideracions que es
fan a continuació:

Tipus Descripció Exemple
1TXR Un transmissor, diversos receptors Bus d'adreces
XT1R Diversos transmissors, un receptor Determinades línies de control
XTXR Diversos transmissors, diversos receptors Bus de dades

Farem consideracions sobre quatre aspectes importants quan es parla de busos en sistemes amb
microprocessador:

• La immunitat al soroll
• Els efectes de càrrega
• Problemes de reflexió dels senyals
• Problemes d'acoblament (crosstalk) entre els conductors

2.4.1 La immunitat al soroll

Els diferents dispositius involucrats en un sistema amb microprocessador estan realitzats amb una
tecnologia electrònica determinada (TTL, CMOS, etc.) i això condiciona les seves característiques
elèctriques. Els nivells de tensió amb què es representen els nivells lògics 1 i 0 són o poden ser
diferents. La taula següent fa un breu resum de les característiques estudiades a l'apartat 2.2 i presenta
els nivells típics de tensió a l'entrada i la sortida per a les tecnologies TTL i CMOS.

Paràmetre Descripció TTL CMOS
VOH tensió mínima de sortida representativa d'un 1 2,4 V 4,6 V
VOL tensió màxima de sortida representativa d'un 0 0,4 V 0,4 V
VIL tensió màxima acceptable a l'entrada com un 0 0,8 V 1,5 V
VIH tensió mínima acceptable a l'entrada com un 1 2 V 3,5 V
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De la inspecció dels valors de la taula es pot deduir que les famílies lògiques ja estan dissenyades
perquè presentin un cert nivell d'immunitat al soroll, és a dir, que es pugui admetre un cert marge de
tensió de soroll afegida al senyal digital i que no produeixi un mal funcionament del circuit i del
sistema. Si ens fixem amb una de les famílies (que ja es va considerar a l'apartat 2.2), els nivells de la
tensió de sortida que representen un estat lògic sempre ofereixen un determinat marge de seguretat
respecte als requisits necessaris a l'entrada perquè es reconegui el mateix estat lògic. Aquest marge
representa la quantitat de soroll que s'hi pot afegir sense afectar-ne el funcionament.

En la mesura que una línia de bus té dos dispositius electrònics connectats en els seus extrems, es pot
parlar igualment de la immunitat al soroll del bus tenint en compte aquelles característiques de les
pròpies famílies. La immunitat al soroll és, doncs, una característica totalment lligada a la tecnologia
electrònica dels dispositius i que requereix que es compleixin les desigualtats següents:

VOH > VIH

VOL < VIL

2.4.2 Els efectes de càrrega del bus

Aquestes consideracions estan relacionades amb les característiques de corrent dels dispositius que
connectem a les línies dels busos. A l'apartat 2.2, quan es van discutir algunes de les propietats de les
famílies lògiques ja es va veure que tan important com el nivell de tensió a l'entrada i la sortida d'un
dispositiu és el nivell del corrent. La taula següent resumeix alguns paràmetres importants pel que fa a
les famílies TTL i CMOS (cal recordar que el signe associat als corrents fa referència al sentit que a
l'apartat 2.2 es va definir com de referència).

Paràmetre Descripció TTL CMOS
IIL corrent màxim d'entrada per al nivell lògic 0 -1,6 mA-1 µA
IIH corrent màxim d'entrada per al nivell lògic 1 40 µA 1 µA
IOH corrent màxim de sortida per al nivell lògic 1-400 µA -360 µA
IOL corrent màxim de sortida per al nivell lògic 0 16 mA 0,36 mA

Quan s'interconnecten diversos dispositius al voltant de les línies d'un bus, s'han de tenir en
consideració els paràmetres de corrent. La idea és que el dispositiu transmissor d'informació ha de
poder donar el nivell de corrent necessari per excitar de forma adequada els diferents receptors. La
figura 2.18 representa aquesta situació.

Si se suposa que el transmissor està fixant un nivell lògic 1 a la seva sortida (nivell de tensió VOH), els
diferents sentits dels corrents involucrats serà l'indicat a la figura 2.18. Per tal que el circuit funcioni
correctament, s'ha de complir la condició

IOH ≥ IIH1 + IIH2 + IIH3
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IIH2

IIH3IIH1

IOH

Transmissor

Receptors

Fig. 2.18   Els nivells de corrent han de ser compatibles

Un raonament idèntic s'ha de seguir quan a la sortida de l'element transmissor es fixa un nivell de 0
lògic. En aquest cas, el corrent IOL és d'entrada al transmissor, i s'ha d'assegurar que la suma de
corrents dels receptors sigui compatible amb la màxima permesa pel transmissor.

Fins aquí s'ha vist la qüestió de l'efecte de càrrega al bus des d'un punt de vista estàtic, és a dir,
considerant únicament el nivell dels corrents estables en els diferents nivells lògics. Una situació més
realista és, però, considerar les condicions dinàmiques de funcionament. En efecte, els senyals que
circulen pels busos agafen els valors 1 i 0 de forma molt reiterada i aleatòria, i això vol dir que els
nivells de tensió van canviant des d'un estat a un altre molt sovint. Les pròpies característiques dels
dispositius electrònics connectats al bus poden afectar-ne el funcionament correcte. En efecte, si
considerem l'efecte capacitiu paràsit a l'entrada dels dispositius lògics, el resultat pot ser una
impedància capacitiva molt important per al dispositiu transmissor. Aquesta càrrega capacitiva pot
afectar el funcionament del sistema. En efecte, els nivells de tensió representatius del nivell lògic
triguen més a ser assolits (això representa un retard en la transmissió dels nivells lògics), i la forma
d'ona resultant se'n veu molt afectada. La situació s'esquematitza a la figura 2.19.

2.4.3 Problemes de reflexió dels senyals

A la pràctica, quan es decideix muntar un bus, sovint es materialitza sobre un circuit imprès i en forma
d'un nombre determinat de pistes de coure. Si es decideix l'opció de realitzar un prototipus,
segurament ens trobarem amb una realització wire-wrap. En qualsevol cas, el que s'ha de tenir molt
present és que un pols de senyal col⋅locat en un bus d'aquest tipus es veu afectat d'una forma molt
similar als senyals de radiofreqüència que es propaguen per les línies de transmissió.

El problema principal de les línies de transmissió és que el senyal es propaga a una velocitat limitada i
quantificada. Si la línia de bus acaba en circuit obert, això representa una falta d'adaptació
d'impedàncies i es dóna el fenomen d'una ona reflectida enrere. Aquesta ona es propaga enrere, amb
una certa atenuació i amb una fase que no coincideix forçosament amb la de l'ona incident. El resultat
és una combinació de components que dóna lloc a una distorsió aparent del senyal propagat. La figura
2.20 mostra la possible situació quan hi ha la propagació d'un pols de curta durada en una línia de bus
que no està adaptada.
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C

C CTransmissor
(TTL)

Receptors
(CMOS)

(a)

Vsortida
(cas ideal)

Vsortida
(càrrega capacitiva)

(b)

Vsortida

Fig. 2.19   Efecte de càrrega capacitiva. (a) En un cas real hi ha capacitats paràsites que cal considerar.
(b) El seu efecte pot ser negatiu per a la resposta temporal del sistema

Circuit obert

Pols d’entrada Pols de sortida

Fig. 2.20   Efecte de la reflexió sobre un pols que es propaga en un bus en circuit obert

Per tractar d'eliminar aquest fenomen d'ona reflectida, s'ha de procurar que al final del bus hi hagi una
absorció total de l'energia del pols transmès. Això únicament és possible si la impedància d'entrada del
receptor està adaptada amb la resistència de la línia de transmissió. Com que la impedància d'una línia
de circuit imprès és aproximadament de 100 o 200 Ω, una solució possible és finalitzar la línia del bus



Interconnexió d'elements, els busos i els protocols 49

amb una mena d'acabament o terminació que presenti una resistència equivalent d'entre 100 i 200 Ω,
tal com apareix a la figura 2.21. Aquest muntatge minimitza molt l'efecte de la reflexió.

+ 5 V

470 ohms

220 ohms

Req. = 150 ohms

Fig. 2.21   Acabament actiu d'un bus per la minimització de reflexions

Aquests problemes són complexos i requereixen un tractament més seriós, que escapa als objectius
d'aquest text. Cal dir, però, que els efectes depenen en gran mesura de la freqüència del senyal
transmès i de la seva relació amb la velocitat de desplaçament del senyal pel conductor.

2.4.4 Problemes d'acoblament (crosstalk) entre els conductors

En els moderns circuits integrats i en les plaques de circuit imprès, a freqüències elevades apareixen
problemes d'acoblament capacitiu entre conductors. Això constitueix un problema greu d'interferències
i de falta d'aïllament. Aquesta situació es pot donar perfectament en un bus d'un sistema
microprocessador, amb totes les conseqüències negatives que se'n poden derivar.

És possible prendre algunes mesures per evitar o minimitzar aquest efecte del fenomen. Alguna de les
més utilitzades en un circuit imprès és l'alternança de línies connectades a la massa i de línies de
senyal. Això implica, evidentment, un increment del nombre real de línies necessàries per realitzar una
transmissió correcta d'informació. De fet, no és més que una mesura d'apantallament. Aquesta tècnica
es pot emprar també quan s'interconnecten parts mitjançant fils. Llavors és correcte utilitzar el cable
coaxial, o bé el cable trenat, que inclou un fil de senyal i un de connectat a la massa.

2.5 Les tècniques d'interfície amb el bus

En els subapartats anteriors s'ha parlat i discutit sobre alguns dels problemes més corrents amb què ens
podem trobar quan constituïm un sistema amb microprocessador al voltant d'uns busos
d'interconnexió. A continuació es presenten una sèrie de solucions realistes que poden ajudar al bon
funcionament dels sistemes reals.
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2.5.1 Els amplificadors de corrent (buffers)

Un problema molt interessant i relativament senzill de resoldre és la capacitat limitada de corrent per
part del dispositiu transmissor d'informació. Aquesta situació s'ha considerat al subapartat 2.4.2, on es
veia que el corrent de sortida ha de complir unes condicions pel que fa al nivell dels corrents d'entrada
als dispositius que actuen com a càrrega del transmissor.

La idea fonamental és la següent: si a l'esquema del circuit de la figura 2.18 hi afegim un amplificador
de corrent a la sortida de l'element transmissor (buffer), la capacitat d'excitació augmenta (s'incrementa
el fan-out) i el nombre d'elements receptors que poden connectar-se és molt més gran (vegeu fig.
2.22).

 

IIH2

IIH3IIH1

IOH

Transmissor

ReceptorsIOHB

BUFFER

Fig. 2.22  Buffering d'una línia de bus

Aquesta solució és molt utilitzada per assegurar el bon funcionament dels busos del tipus 1TXR, com
ara els busos d'adreces. En determinades línies de control, també és molt convenient. En general
aquesta tècnica rep el nom de bus buffering, i pot ser portada fins a l'extrem d'aconsellar-se la
col⋅locació de buffers a l'entrada dels receptors. A continuació en veurem alguns avantatges i
inconvenients. Com a inconvenients del bus buffering es pot dir que introdueix un retard en la
propagació dels senyals. Quant als seus avantatges addicionals:

• en part queden solucionats els problemes derivats de la impedància de càrrega capacitiva, pel
fet que s'estan carregant les capacitats d'entrada dels receptors amb un nivell de corrent molt
més alt.

 
• quan s'utilitzen buffers amb una característica de Schmitt trigger, a més dels avantatges descrits

fins aquí és possible recuperar la forma d'ona correcta (nivells i flancs), com es veu a la figura
2.23.
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Vin

Vin
Vout

Vout

Fig. 2.23  Efecte positiu d'una característica Schmitt trigger en un buffer

• una gran majoria dels buffers comercials utilitzats a la pràctica incorporen la característica del
tri-state. Això permet deixar el buffer en un estat d'alta impedància, i produeix un efecte
d'aïllament elèctric efectiu entre el transmissor i els receptors.

Cal dir que des d'un punt de vista pràctic, l'aplicació de les tècniques de buffering no ofereix cap mena
de problema, ja que hi ha diverses solucions electròniques. Per exemple, les famílies 74LS240,
74LS241 i 74LS244 del catàleg de components estàndards, donen les prestacions abans comentades.

2.5.2 La utilització de la lògica cablejada

Hi ha una situació que pot resultar complicada. Quan considerem un bus del tipus XT1R, en què hi ha
diversos dispositius que es troben connectats a una única línia del bus que té un receptor a l'extrem,
pot donar-se una situació de conflicte en el nivell de la informació que es propaga pel bus, que pot
generar en alguns casos problemes de mal funcionament i fins i tot de destrucció de part dels
dispositius. Aquesta situació pot donar-se, per exemple, en una línia de bus del tipus de petició
d'interrupció. La figura 2.24 esquematitza el problema, en una situació amb dos elements transmissors
i un únic receptor.

“1”

“0” Corrent elevat

Receptor

Fig. 2.24  Situació conflictiva en un bus del tipus XT1R

Si les sortides dels dispositius transmissors es troben en el mateix estat lògic, no hi ha cap mena de
conflicte. El problema es dóna si les sortides es troben a nivells lògics diferents. En primer lloc tenim
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un conflicte en el valor de la tensió del bus i, per tant, hi ha una ambigüitat. A més, depenent de la
tecnologia es pot produir un corrent molt elevat, en el sentit que mostra la figura 2.24, que pot arribar
a provocar la destrucció d'un dels dispositius per excés de calor. Aquest podria ser el cas si els
transmissors són de tecnologia TTL o CMOS. Això es pot veure a la figura 2.25.

+ 5V

+ 5V

Nivell del bus?

Receptor

“1”

“0”
Corrent

Fig. 2.25   Situació en el cas de tecnologia CMOS

La qüestió és trobar una solució que, a més, pugui resoldre la situació que pot plantejar-se en un
sistema al voltant d'un microprocessador si, per exemple, la línia del bus considerada és una línia de
petició d'interrupció a la CPU. Interessa tenir-hi connectats N dispositius possibles peticionaris i que la
línia en qüestió s'activi quan es produeixi una condició "OR", és a dir, quan algun o alguns dels
dispositius activin la línia. Això és especialment complex quan s'utilitzen les tecnologies estàndards
TTL i CMOS.

Hi ha dues possibles alternatives. La primera utilitza la lògica de tres estats (tri-state) i la situació
normal dels transmissors és d'alta impedància, i únicament enviaran el senyal al bus quan el senyal de
control corresponent (vegeu fig. 2.26) així ho permeti. El problema és el notable increment de la
complexitat del control d'aquest subsistema.
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Receptor

Control

Control

Transmissor 1

Transmissor 2

Fig. 2.26  Utilització de la lògica dels tres estats

La segona solució, mostrada a la figura 2.27, utilitza dispositius amb la sortida en col⋅lector obert
(TTL) o bé en drenador obert (CMOS). Això obliga a col⋅locar una resistència de pull-up que serveix
per fixar el nivell del bus a "1" (tensió d'alimentació) en cas d'inactivitat del bus. Des del punt de vista
lògic, l'ús dels dispositius en col⋅lector obert permet la realització d'una funció "OR" de les sortides
dels dispositius connectats al bus.

T1

T2

+ 5V

Fig. 2.27  Utilització de dispositius en col⋅lector obert en un bus del tipus XT1R

Cal tenir molt en compte en la utilització dels dispositius en col⋅lector obert o drenador obert el valor
correcte de la resistència de pull-up, que ha de considerar les característiques d'entrada i de sortida
dels dispositius connectats (que variaran segons la tecnologia emprada). Una segona qüestió important
que s'ha de considerar és la determinació de quin o quins dispositius han activat la línia de bus, atès
que l'organització mostrada a la figura 2.27 únicament indica al receptor que almenys un dels
dispositius ha activat el bus. Per arribar a realitzar aquesta determinació és necessari utilitzar tècniques
complementàries, del tipus de les que són estudiades al capítol 5, quan es presenta el tema de les
interrupcions i la identificació i la determinació de la prioritat de les peticions.
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2.5.3 El cas del bus bidireccional

En el cas d'un bus del tipus XTXR, en què el sentit de la propagació de la informació és doble (bus
bidireccional), tal com és el cas dels busos de dades dels sistemes amb microprocessador, el problema
que es planteja és la necessitat d'activar només un dels dispositius transmissors al mateix temps i de
seleccionar el receptor correcte en cada moment. Si no es fa així, es donaran problemes de conflicte en
el contingut del bus i problemes en la destinació correcta de la informació.

Una bona solució a aquesta situació és la utilització de buffers de tres estats per tal de poder
seleccionar el transmissor correcte mitjançant una part lògica que activi el buffer pertinent. En la part
de recepció, normalment es fa ús de tècniques de descodificació per tal d'activar només el receptor
adient segons les condicions del sistema (per exemple, una adreça determinada i unes condicions
marcades per un conjunt de senyals de control actives). La figura 2.28 indica una d'aquestes situacions
on hi ha la possibilitat que diversos transmissors enviïn informació. Mitjançant el control aplicat al
buffer de tres estats pertinent seleccionarem el que serà actiu. Els dispositius receptors són
esquematitzats per biestables, dels quals únicament n'hi ha un d'actiu en cada moment seleccionat per
un mecanisme de descodificació.

D Q

CLK

D Q

CLK“0”

“1” “0” “1”

Possibles transmissors

Possibles receptors

Flux d’informació

Dispositius actius

Bus bidireccional

Fig. 2.28  Cas d'un bus del tipus XTXR

Tal com ja s'ha dit, moltes vegades un bus d'aquest tipus ha de tenir la particularitat de ser
bidireccional. En aquest cas, s'ha d'utilitzar una combinació correcta dels buffers per tal de permetre el
flux d'informació en el sentit correcte. La figura 2.29 en mostra un muntatge possible, on amb el
mateix senyal de control selecciona el sentit del flux, segons estigui a nivell alt o baix. En els catàlegs
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de components estàndards es poden trobar solucions concretes per a aquests casos. Els models
74LS242, 74LS243 i 74LS245 poden ser utilitzats per realitzar interfícies de busos bidireccionals.

Control

Flux quan control = 0

Flux quan control = 1

Fig. 2.29  Buffer per a  bus bidireccional

2.6 Els diferents protocols: síncrons, semisíncrons i asíncrons

S'ha vist la necessitat d'utilitzar busos de comunicació per tal de transmetre informació dins d'un
sistema amb microprocessador. Tots els dispositius del sistema hi són involucrats: la CPU, les
memòries i els perifèrics. Cada dispositiu té, en un moment determinat, un paper dins del sistema, que
pot ser el d'un master, enviant informació, o bé el d'un element slave,  rebent informació.

Com que el sistema és digital per naturalesa, la informació que circula entre els dispositius i a través
dels busos és un conjunt de dígits o bits i una sèrie de senyals que van agafant valors discrets en
determinats moments, la qual cosa constitueix el que anomenem un protocol de senyals. Així doncs:

Un protocol és un conjunt de senyals i regles que regulen i controlen l'intercanvi
d'informació dins del sistema amb microprocessador.

Es poden considerar diferents tipus de protocol, segons si intervé directament el rellotge del sistema o
no, i llavors apareix la divisió en:

• Protocols síncrons
• Protocols asíncrons

Els protocols de tipus síncron són aquells en què les diferents fases de l'intercanvi de la informació es
produeixen en determinats instants prefixats i molt ben definits. Aquests instants no poden ser canviats
i estan d'acord amb el sincronisme que marca el rellotge del sistema. Tal com mostra la figura 2.30 hi
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ha un senyal de rellotge CLK únic que indica els instants precisos en què s'han d'anar produint les
diferents fases (sortida de l'adreça, validació de l'adreça i captura de la dada).

CLK

Adreça

AS

Dades

T1 T2 T3 T1 T2

Instant de lectura

Fig. 2.30  Protocol de tipus síncron

Tal com es veu, els senyals s'activen i es desactiven en instants concrets fixats pel rellotge, els quals
acostumen a coincidir amb els flancs de pujada i de baixada. Així mateix, els instants en què es
produeixen determinats successos, com ara la lectura d'una dada, estan molt ben determinats i no es
poden canviar.

L'entorn del bus síncron fixa unes condicions de contorn de funcionament molt rígides. Això vol dir
que hi ha una temporització molt ben determinada i ajustada per realitzar les diferents tasques
involucrades en el mecanisme de traspàs de la informació (per exemple, en un accés a la informació
emmagatzemada a la memòria, hi ha un temps disponible que ha de ser compatible amb el temps
d'accés i de funcionament dels dispositius físics involucrats).

El problema es pot donar quan les velocitats relatives dels diferents dispositius no són compatibles
entre elles. Aquest cas és molt freqüent quan es volen interconnectar CPU ràpides amb memòries una
mica més lentes, quant al temps d'accés. Hi ha alguna solució possible? Afortunadament sí. La majoria
de microprocessadors permeten alguna estratègia per anar introduint períodes de rellotge addicionals
quan no hi ha compatibilitat entre els temps d'accés dels dispositius slaves i el temps que la CPU fixa
(d'una manera síncrona) per realitzar l'operació. Al capítol 3 es veu aquest aspecte amb més detall. En
resum, es tracta d'allargar el temps fixat pel protocol síncron mitjançant la introducció de períodes
addicionals de rellotge. La idea és expressada a la figura 2.31, on es presenta exactament el mateix
protocol de la figura 2.30, però amb la introducció estratègica de períodes de rellotge addicionals,
TW.
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CLK

Adreça

AS

Dades

T1 T2

Instant de lectura

TW T3

WAIT

Fig. 2.31  Protocol de tipus semisíncron

Queda clar que la introducció dels períodes TW només allarga l'estat dels diferents senyals involucrats
en el protocol durant un nombre sencer de períodes de rellotge. El nombre dependrà del temps que el
senyal WAIT (o qualsevol altre que sigui funcionalment compatible) estigui actiu. Aquest senyal es va
controlant també en instants molt ben determinats.

Adreça

AS

Dades

DS

DTACK

1

2

3

4

Fig. 2.32 Protocol de tipus asíncron
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Hi ha una tercera possibilitat, que a la pràctica no es dóna quasi mai en sistemes microprocessadors,
però que resulta molt interessant. Es tracta del bus asíncron. En aquest bus no hi ha rellotge de
sincronisme i, per tant, desapareix el concepte dels instants prefixats per a la realització de les fases
involucrades. Aquí el protocol s'estableix segons les activacions i desactivacions dels senyals, però
sense una temporització rígida. A la figura 2.32 es pot veure el concepte.

Com que no existeix un rellotge de sincronisme, hi ha uns senyals de sincronització asíncrons (DS i
DTACK a la figura 2.32) que mitjançant la seva interacció configuren el protocol de comunicació. La
seqüència temporal en l'activació/desactivació dels senyals és expressada pels números encerclats.
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