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3  Unitat central de procés (CPU)

3.1 La CPU en un sistema master/slave. La seva organització interna

Tal  com s'ha vist als capítols precedents, un sistema basat en un microprocessador és, en essència, un
conjunt d'elements que està destinat a realitzar el processament d'informació. Una gran majoria
d'aquests sistemes respon a una filosofia de funcionament del tipus master/slave (mestre/esclau), on
sempre hi ha un dels elements que porta la iniciativa i el control de les operacions i la resta que reben
ordres i reaccionen o actuen d'acord amb elles.

Si ens restringim a l'àmbit dels microprocessadors, el conjunt de les operacions que s'han de realitzar
es redueix bàsicament a l'intercanvi d'informació entre els diferents elements. Aquesta informació pot
ser tractada o manipulada d'alguna manera en les diferents parts del sistema, on cada element té la seva
pròpia funcionalitat ben definida.

Juntament amb els elements d'interconnexió (els busos), que hem tractat al capítol anterior, una visió
panoràmica del sistema de processament d'informació, adaptat als microprocessadors, és la que
s'il⋅lustra a la figura 3.1.
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Fig. 3.1  Elements d'un sistema de processament d'informació

Podem definir un master com aquell element del sistema que és capaç d'iniciar un protocol d'intercanvi
d'informació (és a dir, de "donar ordres"). Això és possible quan, a més, és el que té el control dels
busos d'interconnexió.
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En un sistema pot haver-hi més d'un master, però en un moment donat només un d'ells té el control
dels busos de comunicació. En aquest cas cal establir un mecanisme adequat per dur a terme una
alternança en el control d'aquest recurs del sistema (mecanisme de cessió dels busos).

L'slave és aquell element del sistema que no és capaç d'iniciar un mecanisme d'intercanvi d'informació,
però que en pot enviar i rebre, sempre dins d'un procés iniciat pel master i controlat per aquest.

Vegem quina és la funció que s'ha de dur a terme en un sistema basat en un microprocessador, quines
són les diferents parts necessàries i també quina és l'estructura d'organització interna del master (CPU
o unitat central de procés) adient per poder treballar correctament. Tal com es va presentar i discutir al
primer capítol, un dels avantatges del microprocessador i dels sistemes que es basen en ell és el grau
elevat de programabilitat i la seva reconfigurabilitat segons les necessitats de l'usuari. Així doncs, el
conjunt ha de ser capaç d'executar programes.

Els programes es troben guardats a la memòria del sistema (slave). La CPU o master ha de tenir-hi
accés per tal de poder realitzar la interpretació de les diferents instruccions del programa i les
operacions indicades sobre les dades. Eventualment, i sempre que així ho indiqui el programa,
accedirà a la memòria per tal de llegir o guardar-hi dades (vegeu fig. 3.2).
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Fig. 3.2  Esquema de les operacions que realitza la CPU durant  l'execució
d'un programa (a). Les dues tasques fonamentals (b)

Així doncs, podem establir dues tasques fonamentals que la CPU ha de realitzar:

1) Accedir a la memòria del sistema per tal de llegir les instruccions, que configuren els programes
que l'usuari ha confeccionat. Això és el fetch de la instrucció.

2) Interpretar aquestes instruccions i actuar en conseqüència. Les actuacions comunes que se'n poden
derivar són noves operacions d'accés als diferents slaves del sistema, per tal de llegir o escriure alguna
informació, o bé una operació interna, d'acord amb la seva pròpia funcionalitat, sobre les dades que
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poden haver arribat durant aquest procés d'interconnexió amb els perifèrics i/o la memòria. Aquesta és
la fase d'execució.

Una de les primeres conclusions que es poden fer davant d'aquesta situació és que hi ha necessitat
d'establir i de controlar un trànsit d'informació enorme entre els elements del sistema i a través dels
busos d'intercomunicació. És correcte, doncs, pensar en busos especialitzats (d'acord amb la divisió
funcional que es va realitzar al capítol 2) i en estructures internes dels elements que afavoreixin aquest
objectiu.

El master del sistema microprocessador, que normalment anomenem CPU (unitat de control de
procés) o µP, està organitzat en tres parts fonamentals (vegeu fig. 3.3):

• Els registres
• La unitat aritmètica/lògica (ALU)
• La unitat de control

Buffer
d'adreces

Buffer de
dades

Unitat de
control

Registres

ALU

Bus extern

Bus intern

Fig. 3.3  Parts fonamentals d'un master (CPU)

Com a elements auxiliars, els buffers d'adreces i de dades realitzen la interfície de la CPU amb els
busos.
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3.1.1 Els registres

Són elements de memòria, d'elevada velocitat d'accés, que serveixen per guardar informació important
i necessària durant les operacions de la CPU. Normalment, dins d'una CPU hi ha dos tipus de registres:
aquells que tenen una tasca molt concreta, i d'altres d'ús més genèric. Entre els que tenen una
funcionalitat molt específica es poden distingir els següents (vegeu fig. 3.4):
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Fig. 3.4  Visió més detallada de l'organització interna dels registres

1. Comptador de programa, PC (de l'anglès program counter). El registre PC està sempre carregat
amb l'adreça de la posició de memòria on es troba la instrucció (o part de la instrucció) que la CPU ha
d'executar. Això vol dir que al final de l'execució de cada instrucció, el PC guarda l'adreça de la
instrucció següent. Normalment es procura que les adreces de les instruccions d'un programa siguin
consecutives, i aleshores només cal realitzar un increment del contingut del registre PC. En cas d'un
salt (trencament de la seqüència del programa), s'ha de procurar el mecanisme d'actualització del
registre PC perquè guardi l'adreça on ha d'accedir.

2. Registre d'instrucció, IR. Les instruccions dels programes estan formades per un conjunt
d'informacions binàries, que normalment es poden subdividir en el codi d'operació (OpCode) i els
camps d'adreces dels operands involucrats. El registre IR és l'encarregat de guardar únicament
l'OpCode. Aquesta informació serveix d'entrada per a la part de control, que una vegada l'ha
descodificada genera els senyals de control adients.
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3. Registres de buffer per a adreces i dades. Aquests registres serveixen per aïllar el bus extern dels
busos interns de la CPU, és a dir, realitzen una tasca de desacoblament i protecció. Al mateix temps
serveixen per donar les característiques de corrent i tensió als senyals dels busos de dades i adreces,
abans d'extreuren la informació cap a l'exterior.

4. Registre d'estat (status register). Aquest registre està format per una sèrie de bits de control o
flags, que ens indiquen el resultat de determinades operacions aritmètiques i lògiques (per exemple,
overflow, resultat d'operació igual a zero, etc.), i que també serveixen per fixar determinades
condicions de treball en la CPU (per exemple, el nivell d'interrupció que és acceptable).

5. Stack pointer SP. Normalment, anomenem stack un conjunt de posicions consecutives de memòria,
en què la informació es pot posar i treure en forma apilada (com si fos una "pila"). El registre stack
pointer ens assenyala sempre el capdamunt de la pila. Dit amb unes altres paraules, guarda l'adreça de
la posició última que s'ha ocupat. D'aquesta forma, amb un mecanisme molt senzill d'increment o
decrement del seu contingut, es pot tenir sempre la referència de la posició de la pila que guarda
l'última informació emmagatzemada. El conjunt de la pila i del registre SP (l'estructura de pila) té
diverses utilitats, i entre d'altres podem assenyalar el seu paper per guardar les adreces de retorn en un
procés de salts a subrutines durant l'execució d'un programa. Vegeu la figura 3.5 per a més detalls.
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Fig. 3.5  La pila (stack) i l'stack pointer

3.1.2 La unitat aritmètica/lògica (ALU)

És la part de la CPU dedicada a realitzar operacions aritmètiques o lògiques sobre els operands.
Entenem que un operand és una dada que té un cert significat des del punt de vista aritmètic (o lògic).
Els operands estan guardats temporalment en registres. El resultat de l'operació es torna a guardar en
un registre, que quan és un registre especialitzat rep el nom d'acumulador. El tipus d'operació ve
determinada per la unitat de control, que ha descodificat el significat de la instrucció llegida de la
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memòria. En principi, la capacitat de l'ALU (operacions, precisió, rapidesa, etc.) depèn de cada
microprocessador en particular. Alguns microprocessadors en tenen alguna d'especial rellevància, com
per exemple, la possibilitat de fer operacions en coma flotant, o bé de treballar amb un nombre molt
elevat de bits per tal d'assolir molta precisió.

3.1.3 La unitat de control

És la part encarregada de la generació dels senyals de control adequats per dur a terme l'organització
dels fluxos d'informació: tant dels interns com dels externs entre la CPU i la resta de parts del sistema
(memòria i perifèrics). El tipus de seqüència de senyals depèn de la pròpia descodificació de la
instrucció llegida (codi d'operació obtingut) i de senyals exteriors, que poden ser generats per parts
alienes a la CPU (peticions d'interrupció, peticions de control de bus, etc.).

3.2 La interfície exterior

Perquè el microprocessador sigui un dispositiu utilitzable s'ha de poder connectar a la resta del
sistema, i això és possible a través de la seva interfície. Físicament, la interfície es correspon als
terminals o pins de l'encapsulat del xip. Tots els microprocessadors tenen el conjunt de terminals
següent:

• L'alimentació
• El rellotge
• Els senyals d'intercomunicació amb la resta del sistema

3.2.1 L'alimentació

Hi ha moltes CPU que tenen únicament un terminal d'alimentació i un de massa (el seu valor dependrà
de la tecnologia emprada en la seva fabricació). Alguns microprocessadors de 16 i 32 bits necessiten
més terminals d'alimentació, i això depèn només de la mida interna del circuit integrat i de la seva
complexitat. En determinats dissenys, l'única manera de donar una tensió adequada a les diferents parts
del circuit és mitjançant l'accés a través de més d'un terminal.

3.2.2 El rellotge

Els microprocessadors actuals són màquines digitals de tipus seqüencial que necessiten un rellotge per
tal de dur a terme la sincronització de les operacions. Generalment, l'activació i la desactivació dels
senyals de control estan relacionades amb els diferents flancs de pujada i baixada del senyal de
rellotge. És molt normal que aquest senyal s'hagi de generar externament i s'introdueixi a la CPU a
través d'un terminal (CLOCK).

Tal com es pot veure a la secció 3.7 d'aquest capítol, el rellotge té un paper fonamental en la
temporització correcta de les operacions de la CPU. A través dels flancs de pujada i baixada s'arriben
a organitzar els diferents protocols d'intercanvi de la informació amb les altres parts del sistema.
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3.2.3 Els senyals d'intercomunicació amb la resta del sistema (memòries, perifèrics)

El conjunt dels senyals que permeten a la CPU agafar el paper de master del sistema i comunicar-se
amb la resta de dispositius es pot considerar subdividit en tres grups: senyals coresponents a les
adreces, senyals corresponents a les dades i senyals de control. Cada grup d'aquests té una entitat
pròpia, i s'acostumen a anomenar bus d'adreces, bus de dades i del bus de control, respectivament.

El bus d'adreces

És el conjunt de senyals que serveix per identificar la posició de memòria o d'E/S amb què la CPU vol
realitzar una determinada operació de lectura o escriptura d'informació. El bus d'adreces és un conjunt
d'N línies unidireccionals (s'envia la informació des del master cap a la resta del sistema, els slaves)
que poden agafar els valors 0 o 1. Això dóna la possibilitat d'adreçar directament un conjunt de 2N

posicions diferents. Aquest nombre és el que s'anomena espai directe d'adreces de la CPU. És normal
identificar l'adreça més baixa amb 0 i aleshores la més alta serà la 2N - 1.

Val la pena dir que es poden trobar dos tipus de CPU a la pràctica. Hi ha les que només disposen d'un
espai adreçable, on s'han d'ubicar les adreces de memòria i les dels dispositius d'entrada/sortida, i
d'altres que distingeixen l'espai d'adreces de memòria de l'espai d'adreces d'E/S. En aquest últim cas,
l'espai de memòria és sempre 2N, mentre que l'espai per l'E/S és molt més reduït, i utilitza solament els
M bits més baixos del bus d'adreces. Aquesta és la situació que s'il⋅lustra a la figura 3.6.
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Fig. 3.6  Mapes de memòria i d'E/S separats

 

El bus de dades

És el conjunt de línies bidireccionals que transporta la informació que s'ha de llegir o escriure en la
posició indicada pel contingut del bus d'adreces. El nombre de línies del bus de dades indica el volum
màxim d'informació que pot ser transmesa de forma simultània. També s'acostuma a utilitzar aquest
nombre per classificar els microprocessadors; així es poden trobar microprocessadors de 8 (byte), de
16 (word) i de 32 (long word) bits.
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El bus de control

Aquest és el conjunt de línies que s'encarreguen d'identificar el tipus d'operació que s'ha de realitzar,
també de validar determinada informació existent en els busos i, en definitiva, de sincronitzar i
controlar les diferents operacions que es realitzen en l'entorn master/slave del nostre sistema. Dins del
bus de control podem identificar diferents subgrups de senyals, tal com s'observa a la figura 3.7.
Alguns senyals són d'entrada a la CPU i d'altres són de sortida. Així doncs, en general es parla de bus
de control bidireccional, però la direccionalitat s'ha d'estudiar línia per línia.
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DS

READY

INTREQ
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RESET
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transferències
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Fig. 3.7  Interfície externa d'un microprocessador

La figura 3.7 mostra una interfície totalment genèrica. Els noms dels senyals no es corresponen amb
cap CPU real, però són il⋅lustratius del paper que fan dins dels protocols iniciats per la CPU. En tot
cas, en els apartats següents es fa una consideració de la interfície d'uns microprocessadors reals, a
l'efecte de comparar-los amb aquests més genèrics presentats aquí.

Senyals de control de les transferències de dades

S'ha de dir que no tots els microprocessadors tenen els mateixos senyals, ni tan sols el mateix nombre.
Dependrà en gran manera del seu disseny intern i de com estigui pensada tota la interfície amb la resta
del sistema. El nom que reben alguns d'aquests senyals també pot variar d'una CPU a una altra, tal com
s'ha dit abans, pero les funcionalitats sí que són similars, o bé s'obtenen amb combinacions de senyals.
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• AS (address strobe). Tot microprocessador té algun senyal com aquest, o bé que realitza la seva
funció. El senyal AS activat serveix per indicar que la CPU ha tret una nova adreça vàlida pel bus
d'adreces.

• DS (data strobe). Aquest senyal té un paper dual i s'usa per indicar que durant una operació
d'escriptura la CPU ha tret una nova dada pel bus de dades. En operacions de lectura, serveix per
indicar al dispositiu slave que pot treure la informació al bus de dades.

• M/IO * (memory/IO). És un senyal que només tenen els microprocessadors amb mapes separats de
memòria i d'E/S. Serveix per indicar al sistema si l'adreça indicada pel contingut del bus d'adreces
correspon al mapa de memòria (senyal M/IO* a 1) o bé al mapa d'E/S (senyal M/IO* a 0).

• R/W* (read/write). Serveix per indicar si s'ha de fer una operació de lectura o d'escriptura a
l'adreça indicada. Aquest senyal indica, doncs, la direcció en què es transmeten les dades a través
del bus.

• WRD/B* (word/byte). És un senyal que només té sentit en les CPU de més de 8 bits (16 bits, per
exemple) d'amplada del bus de dades, i  serveix per indicar si s'està realitzant una operació amb tot
el bus (un word d'informació, que és equivalent a 16 bits), o bé es fa una operació amb la meitat
del bus (un byte d'informació). Normalment, tots els microprocessadors de 16 bits tenen algun
mecanisme semblant per sincronitzar les operacions i el volum de les dades involucrades.

• READY  (en algunes CPU s'anomena WAIT ). És un senyal que serveix per compatibilitzar el
funcionament de la CPU amb dispositius lents. Es tracta, en resum, del senyal que permet d'establir
el funcionament dels busos com a bus semisíncron. És un senyal d'entrada a la CPU i que s'ha de
generar a l'exterior.

Senyals de control dels processos d'interrupció

Els processos d'interrupció són molt adequats si es vol aprofitar al màxim les prestacions del sistema
des del punt de vista de buscar un equilibri entre el temps que la CPU dedica a la supervisió dels
processos d'entrada i sortida de dades de l'exterior i el temps que la CPU dedica a realitzar les seves
tasques pròpies de càlcul i execució d'un programa.

Tots els sistemes basats en microprocessador permeten aquests processos gràcies al fet que les CPU
incorporen senyals adients en les seves interfícies amb l'exterior. Normalment hi ha un senyal o més de
petició d'interrupció (INTREQ, NMINT ), que són generats pels dispositius d'E/S i que serveixen per
provocar una interrupció de l'execució del programa i ocasionar un salt a una subrutina de servei de la
interrupció que serà la que controlarà el procés específic de comunicació entre la CPU i un perifèric
extern que necessita enviar o rebre dades.

Els mecanismes mitjançant els quals es fa la identificació de la subrutina de servei que s'ha d'executar i
es determina la prioritat amb què s'atén una interrupció s'estudiaran més endavant, al capítol 5. El que
sí que es pot avançar aquí és que hi ha determinades interrupcions que poden ser filtrades per un
mecanisme que serveix per determinar si s'han d'atendre o no (poden ser emmascarades), com per
exemple les del tipus INTREQ  (interrupt request). D'altres no poden ser inhibides, i s'han d'atendre
sempre que es produeixin (són les no emmascarables), com ara les del tipus NMINT  (non maskable
interrupt).



Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors68

Quan la CPU accepta una petició d'interrupció i entra en una fase que en diem de reconeixement
d'interrupció, ho comunica a la resta del sistema activant un senyal específic INTACK  (interrupt
acknowledge), o bé algun altre d'equivalent.

Senyals  de control del bus

Es tracta d'un conjunt de senyals que serveixen per sincronitzar un sistema on hi ha més d'un master
capaç de prendre la iniciativa en les operacions de lectura i d'escriptura. Únicament pot haver-hi un
master real, actuant de forma simultània, i, per tant, és necessari que s'estableixi un mecanisme de
cessió del control dels busos d'un master a un altre. Generalment, la CPU té les línies següents:

• BR (bus request). Serveix perquè un altre master, des de l'exterior, pugui demanar el control dels
busos al master que el té en aquell moment.

• BG (bus grant). És la línia que serveix per comunicar al sistema, per part de la CPU, que hi ha una
petició per accedir al control dels busos.

• LOCK . És un senyal que serveix per indicar, per part de la CPU que té el control, quan pot
acceptar peticions de cessió de busos.

D'altres senyals

Aquests senyals poden ser força variats, i depenen dels diferents microprocessadors existents. N'hi ha
un que a la pràctica és imprescindible: el senyal de RESET, que permet inicialitzar el
microprocessador a unes condicions conegudes prèviament. Generalment aquest procés posa a zero
(inicialitza) el registre comptador de programa. Moltes CPU disposen de senyals d'estat que donen
informació a l'exterior sobre l'estat intern (sobretot quin tipus d'operació està executant la CPU).

M/IO*

WRD/B*

R/W*

Adreça

AS

DS

Dades

Adreça vàlida

Fig. 3.8  Seqüència dels senyals en una operació de lectura a la memòria
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Tots els senyals de la interfície descrita serveixen en última instància per configurar un protocol de
baix nivell, que indica en tot moment el tipus d'operació que s'ha de realitzar i, tal com veurem més
endavant en aquest mateix capítol, poder crear el sincronisme necessari. La figura 3.8 serveix per
il ⋅lustrar el que seria una operació de lectura en una posició de memòria.

En efecte, la CPU posa a 1 els senyals M/IO* i R/W* per indicar que comença una operació amb la
memòria, i que serà una lectura. El senyal WRD/B* es posa a 0 per tal d'indicar que l'operació és d'un
sol byte. S'indica l'adreça on es vol llegir i es valida mitjançant el senyal AS. La CPU valida el senyal
DS per notificar a la memòria que ha de carregar la dada en el bus de dades. Finalment, la dada arriba
al bus, i la CPU la llegeix i desactiva el senyal DS. Després es desactiven els senyals AS i tots els que
estaven involucrats en el procés.

És interessant observar que abans que la memòria presenti la dada al bus, les línies de dades es troben
en alta impedància. Un cop desactivats DS i AS, la memòria allibera el bus de dades, i queda de nou
en alta impedància.

3.3 Alguns exemples

A l'apartat anterior s'ha presentat la interfície exterior d'un microprocessador des d'un punt de vista
genèric. No es feia referència a cap dispositiu concret i, per tant, els senyals eren totalment abstractes.
El seu nom, i fins i tot el nivell al qual s'activa (nivell alt o baix de tensió) poden variar segons el
microprocessador real que es consideri. A continuació, els apartats següents presenten dos exemples,
que serviran per concretar els conceptes de l'apartat 3.2. Comencem amb un microprocessador de 8
bits molt clàssic, el Zilog Z80. A continuació considerarem un dels microprocessadors de 16 bits més
coneguts, el Motorola 68000, que va ser el primer d'una família que s'ha estès cap als  32 bits.

3.3.1 El microprocessador Z80

Es tracta d'un dispositiu originàriament dissenyat i fabricat per Zilog. El Z80 és pràcticament
compatible, des del punt de vista de la seva programació, amb el model 8085 d'Intel. Presenta la
particularitat de tenir el mapa de memòria i el de perifèrics separats. El seu bus de dades té una
amplada de 8 bits.

A la figura 3.9 es pot veure la distribució de la seva interfície exterior. Hi podem veure els grups de
senyals següents:

• Busos d'adreces i de dades
 
 Com ja s'ha dit abans, el Z80 és un microprocessador de 8 bits. Així doncs, el seu bus de dades té

aquesta grandària. Són les línies D0 - D7. Pel que fa al seu bus d'adreces, té una grandària de 16
línies (A0 - A15), que li dóna una capacitat d'adreçament de fins a 64 k de memòria.
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Fig. 3.9 Interfície exterior del microprocessador Z80
 
 
• Control del sistema
 
 Aquest grup de senyals és el que permet establir el tipus d'operació que s'ha de realitzar amb la

resta del sistema. Així, el senyal M1* (machine cycle one), que és un dels més característics del
Z80, serveix per indicar quin cicle màquina s'està executant. Si s'activa juntament amb MREQ*,
indica una operació d'obtenció de l'OpCode (OpCode fetch), i si s'activa juntament amb IOREQ*,
indica un cicle de reconeixement d'interrupció.

 
 Els senyals MREQ* (memory request) i IOREQ* (input/output request) serveixen per indicar que

en el bus d'adreces hi ha una adreça vàlida de memòria o d'E/S, respectivament. Això és equivalent
al senyal genèric d'AS. Quan es tracta d'adreçar un perifèric a través del mapa separat
d'entrada/sortida, l'adreça és de només 8 bits i s'utilitza la meitat baixa del bus.

 
 Els senyals RD* (read) i WR* (write) indiquen si l'operació que s'ha de realitzar a la posició

indicada pel bus d'adreces és una lectura o una escriptura. Aquests senyals també fan el paper de
DS (data strobe). El senyal RFSH* (refresh) es pot utilitzar per fer el refresc d'una certa memòria
DRAM en mode transparent, i és usat molt rarament.

 
• Control de la CPU
 
 Es tracta d'un conjunt de línies que permeten controlar directament alguns aspectes del

funcionament de la CPU. La línia de RESET* permet fer una inicialització del sistema i, d'entre
altres operacions, posa el PC (comptador de programa) a 0. El senyal de WAIT * permet la
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introducció selectiva d'estats d'espera (TW) en la temporització dels diferents cicles màquina,
convertint el bus del Z80 en un bus semisíncron. Hi ha dos senyals que permeten la petició
d'interrupció a la CPU. La primera és INT * (interrupt request), que es tracta d'un senyal
d'interrupció emmascarable. El senyal NMI * (non-maskable interrupt) té una prioritat més alta i no
admet cap filtre. Finalment, el senyal HALT * (halt state) serveix per indicar a la resta de sistema
que la CPU ha executat una instrucció halt i que es troba a l'espera d'alguna de les circumstàncies
que permetran que en surti (una interrupció o un reset).

 
• Control de la cessió dels busos
 
 Són dos senyals que permeten establir el protocol bàsic del mecanisme de cessió dels busos del

sistema. El senyal BUSREQ* (bus request) serveix perquè la CPU cedeixi el control dels busos a
un altre master que ha activat aquest senyal. El resultat és que la majoria de línies de la CPU
passen a l'estat d'alta impedància, mentre el nou master tingui el control dels busos. El senyal
BUSACK* (bus acknowledge) indica al master sol⋅licitador que ha obtingut el control dels busos.

 

3.3.2 El microprocessador MC68000

Aquest microprocessador, originàriament fabricat per Motorola, és un exemple molt representatiu dins
de les famílies de dispositius de 16 bits. Des del punt de vista pràctic podem dir que el seu disseny ha
estat la base d'una família més àmplia de microprocessadors de 16/32 bits (els actuals 68020 i 68030),
que durant força temps han servit per construir famílies de computadors persónals i d'estacions de
treball (per exemple, els ordinadors Macintosh i SUN).

Si ens fixem en les característiques que interessen a l'usuari, hem de dir que és un microprocessador de
16 bits (grandària del bus de dades), però, amb una arquitectura interna de 32 bits. Això li permet fer
operacions i manipulacions de dades de 32 bits de format.

El bus d'adreces té 24 bits, malgrat que només té 23 línies disponibles (A1-A23) a l'exterior. Això li
dona una capacitat d'adreçament de 16 Mbytes o 8 Mwords. El 68000 introdueix el funcionament
asíncron dels seus busos en les diferents operacions d'accés a la memòria i als perifèrics. De fet, tal
com serà comentat a l'apartat 3.7, aquest bus és en realitat un bus del tipus semisíncron.

La figura 3.10 mostra la interfície exterior del 68000, amb tots els senyals disponibles per realitzar la
comunicació amb la resta del sistema. S'hi observen els grups de senyals següents:

• Busos de dades i d'adreces
 
 Tal com s'ha dit abans, el bus de dades és de 16 bits d'amplada. Pel que fa al bus d'adreces, hi

trobem disponibles les línies A1-A23. Això afavoreix l'organització de la memòria externa en
paraules de 16 bits (words) i el fet que, per defecte, les adreces que indica la CPU siguin
"parelles" (acabades en 0). Per realitzar un adreçament selectiu a un dels bytes (esquerre o
dret) que constitueixen el word, s'utilitzen els senyals UDS* i LDS*, que s'activen tots dos si
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es vol accedir a un word, o només un d'ells, depenent del valor d'A0, si es vol accedir a un
byte.

 
• Control del bus asíncron
 
 Aquest conjunt de senyals està format per AS* (address strobe), que indica que l'adreça que

hi ha al bus d'adreces és vàlida. El senyal R/W* serveix per distingir una operació de lectura
d'una d'escriptura, segons estigui a nivell alt o baix. Els dos senyals LDS* (low data strobe) i
UDS* (upper data strobe) serveixen per accedir selectivament als bytes que configuren un
word, quan es realitza un accés a memòria. El senyal DTACK * (data transfer acknowledge)
serveix per indicar a la CPU que l'operació iniciada està realitzada, i pot acabar el cicle de
bus començat. El microprocessador va monitorant l'estat d'aquest senyal, i va introduint-hi
estats d'espera TW fins que DTACK* no passa a nivell baix. Es tracta, doncs, d'un bus del
tipus semisíncron.

 
• Control de la cessió dels busos
 
 Aquest conjunt de senyals permet al 68000 treballar en un entorn on hi ha més d'un master, i

també quan s'han de realitzar transferències de dades mitjançant mecanismes d'accés directe a
la memòria (DMA). BR* (bus request) serveix perquè la lògica externa pugui demanar el
control del bus al 68000. El microprocessador respon a aquesta petició activant la línia BG*

(bus grant). Després, el dispositiu que ha sol⋅licitat el control dels busos respon amb
l'activació del senyal BGACK * (bus grant acknowledge) i agafa el control de les línies dels
busos. Aquesta situació continua fins que el nou master deixa el control i el senyal BGACK*

torna a nivell alt.

• Senyals de control
 
 Són els tres senyals FC0, FC1 i FC2. Serveixen per donar informació sobre l'estat del

processador.
 
 
• Control del sistema
 
 Són senyals que s'utilitzen per a la inicialització del sistema i per al control d'errors. RESET*

i HALT * són senyals bidireccionals, i el senyal BERR* és un senyal d'entrada que ha
d'indicar a la CPU quan hi ha una condició de mal funcionament del bus (per exemple, un
cicle de bus massa llarg).

 
• Control del mecanisme d'interrupcions
 
 Són tres línies que serveixen per realitzar una petició d'interrupció al 68000. El processador

realitza la detecció de la petició i passa a donar-li servei. Els tres senyals IPL0 *, IPL1* i
IPL2 * s'han d'activar simultàniament i representen un codi amb el nivell de la interrupció (8
nivells possibles).
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Fig. 3.10  Interfície exterior del microprocessador 68000

• Control del bus síncron
 
 Aquest conjunt de tres senyals permet la utilització del microprocessador 68000 amb tots els

perifèrics de la família 6800 de 8 bits. Per tant, no formen part del funcionament normal del
µP i només s'utilitzen en cas que es connecti al sistema algun d'aquests perifèrics. Els tres
senyals són utilitzats per al control específic dels perifèrics, i són: el rellotge E*, el senyal
VMA * i el senyal VPA*. El rellotge E* (enable clock) és un senyal de sincronisme amb una
freqüència deu vegades més baixa que la pròpia del 68000. El senyal VMA * (valid memory
address) indica a la família de perifèrics 6800 que hi ha una adreça vàlida al bus, i que el
dispositiu s'ha de sincronitzar amb el rellotge E*. El senyal VPA* (valid peripheral address)
indica a la CPU que el perifèric adreçat és un dispositiu síncron. Aquest senyal s'utilitza
durant el cicle de reconeixement d'interrupció per indicar que es tracta d'una interrupció
autovectoritzada.

3.4 El model de programació

Quan un usuari decideix treballar amb un microprocessador determinat per tal d'implementar-hi alguna
aplicació, necessita conèixer correctament dos aspectes:
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- La seva interfície exterior, amb tots els senyals que permeten interconnectar
la CPU amb la resta dels elements del sistema.

- El conjunt particular de registres que permeten manipular internament les
dades, d'acord amb un conjunt d'instruccions que s'aniran configurant i
ordenant com un programa.

Ja s'ha vist anteriorment que dins de la CPU hi ha una sèrie de registres fonamentals per al seu
funcionament. A més, n'hi ha una sèrie que permeten la manipulació més o menys còmoda de les
dades, i que depèn en gran manera de cada microprocessador. No tots tenen els mateixos, ni el mateix
nombre, ni la mateixa organització, ni tots els registres tenen les mateixes prestacions.

Per a la utilització pràctica d'un microprocessador, normalment n'hi ha prou amb la manipulació de la
informació que conté el seu model de programació. Podem definir aquest model com una abstracció
d'alt nivell que permet a l'usuari treballar amb el sistema sense que necessiti tenir-ne un coneixement
massa profund. Normalment s'especifica un conjunt particular de registres que permeten organitzar
les operacions amb les dades, i entre les dades, d'una manera determinada, mitjançant el conjunt
d'instruccions del microprocessador.

Els registres poden ser considerats com una petita part de memòria,
directament accessible per la CPU sense necessitat d'utilitzar els busos
exteriors i, per tant, amb un accés molt ràpid. Presenten una organització
determinada i tenen una funcionalitat que depèn de l'arquitectura.

Aquesta funcionalitat dels registres pot ser resumida de la manera següent:

• Són el punt d'origen i final de la informació que s'intercanvia a través dels
busos.

• Permeten operar i processar la informació a l'interior de la CPU.
• Proporcionen informació sobre l'estat del sistema.

Un microprocessador sempre té dos tipus de registres:

• Registres d'ús genèric. Són registres que l'usuari pot emprar lliurement durant l'execució del seu
programa, d'acord amb la funcionalitat descrita pel fabricant del microprocessador i amb el joc
d'instruccions. Varien en nombre i tipus d'una CPU a una altra.

 
• Registres d'ús específic (o dedicats). Són els que s'han estudiat anteriorment, a l'apartat 3.1, i

tenen una funció molt ben delimitada (comptador de programa, Stack Pointer, etc.).
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El joc d'instruccions és el conjunt de les diferents operacions que és possible
realitzar amb la informació guardada en els diferents registres i posicions del
sistema (interns a la CPU o bé situats a la memòria exterior). Els tipus
d'instruccions que habitualment es poden trobar en una CPU es tracten a
l'apartat següent.

Dins del grup de registres d'ús genèric que es troben a disposició de l'usuari, hi ha dues aproximacions
possibles. Alguns microprocessadors presenten una sèrie de registres molt ben definits i amb una
funcionalitat molt predeterminada. Aquest és el cas del Zilog Z80, que té un conjunt de 8 registres de 8
bits (és una CPU de 8 bits) molt ben definits i molt semblants al conjunt de registres de les primeres
famílies de microprocessadors d'Intel. Entre ells (vegeu fig. 3.11) podem destacar el registre A
(anomenat acumulador). Aquest registre és on es guarda el resultat de les operacions aritmètiques i és
el registre més versàtil i més manipulable de tot el conjunt. Els registres d'Index IX i IY serveixen per
implementar determinats modes d'adreçament indexat a la memòria. El registre I s'usa en el
reconeixement d'interrupcions per obtenir l'adreça de salt a la subrutina de servei (en un mode
determinat de treball). Habitualment els registres es poden agrupar en conjunts de dos, i d'aquesta
forma poden manipular a un cert nivell paraules (words) d'informació. En particular, l'agrupació HL
s'usa moltes vegades per realitzar adreçaments a la memòria (la seva grandària és igual a la del bus
d'adreces, es a dir, 16 bits). Queda clar a la mateixa figura que hi ha un conjunt alternatiu de registres
que es poden intercanviar mitjançant una instrucció. Això vol dir que és molt senzill preservar una
sèrie de dades davant d'una operació determinada (en realitat, és un veritable canvi de context).

El registre d'estat és un conjunt de bits (també anomenats flags) que serveixen per indicar l'estat del
processador, després d'haver realitzat una operació de tipus aritmètic o lògic. No totes les instruccions
afecten el registre d'estat, ni els mateixos bits. En el cas del Z80 que ens ocupa, hi ha els flags
següents:  S (signe), Z (zero), H (carry auxiliar), P/V (paritat i overflow), CY (carry). També n'hi ha
dos que no s'usen i un d'ús intern.

En altres casos concrets, com per exemple el Motorola MC68000, els registres que integren el conjunt
programable són d'ús molt més genèric i no tenen una funcionalitat tan ben definida. El MC68000 és
un microprocessador de 16 bits. Malgrat això, el seu conjunt intern de registres té una amplada de 32
bits (vegeu fig. 3.12), i això li permet manipular sense problemes dades de fins a 32 bits. En efecte, la
majoria d'instruccions permeten treballar amb conjunts de 16 bits per defecte (words), i també de 8 i
32 bits (bytes i double words), quan així s'indica a la pròpia instrucció.

S'observa que hi ha 8 registres de dades (D0 fins D7) que poden utilitzar-se igual i que no tenen cap
particularitat pròpia. Aquesta mateixa propietat es veu en els 7 registres d'adreces (A0 fins A6).
Únicament tenen un caràcter ben diferenciat els registres stack pointer (n'hi ha dos, un d'usuari i un
altre de supervisor), el registre d'estat i el comptador de programa (que té un total de 24 bits).



Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors76

A

B

D

H

F

C

E

L

A'

B'

D'

H'

F'

C'

E'

L'

Stack pointer

Comptador de programa

Índex IX

Índex IY

I R

Registre d'estat

8 bits

Fig. 3.11  Model de programació del microprocessador Z80

D0

D1

D7

A0

A1

A6

...    .........

    .......... ...

Registres
de dades

Registres
d'adreces

0151631

Stack pointer d'usuari

Stack pointer de supervisor

Comptador de programa

23 0

A7

A7

Fig. 3.12 Model de programació del microprocessador MC68000



Unitat central de procés (CPU) 77

3.5 Una introducció als tipus i formats de les instruccions

En aquest apartat i en el proper es fa una revisió de tres aspectes relatius a les instruccions, i que són
importants per comprendre el funcionament del microprocessador. Veiem quins tipus d'instruccions
tenim disponibles, quins formats tenen i també analitzem els aspectes fonamentals dels diferents
modes d'adreçament. No s'estudia, però, cap conjunt d'instruccions complet d'un microprocessador
determinat.

En principi, diem que una instrucció conté com a mínim un codi d'operació (OpCode), que  especifica
a la CPU el tipus d'operació que ha de realitzar. En funció d'aquest OpCode i d'alguna informació més,
inclosa a la instrucció, s'han d'especificar els operands sobre els quals s'ha d'executar la operació
concreta. Aquests operands poden trobar-se en els propis registres de la CPU o bé en alguna posició
de la memòria exterior. Això, i la forma d'accedir-hi, s'ha d'indicar a la CPU mitjançant el codi inclòs a
les instruccions.

El conjunt de codis d'operació (OpCodes) disponibles determina quines instruccions
bàsiques podem arribar a programar en el microprocessador. És el conjunt
d'instruccions de la CPU.

3.5.1 Tipus d'instruccions

Anirem per parts, i abans de veure com s'organitza la informació continguda en una instrucció (apartat
3.4.2) considerarem els tipus de funcionalitats que podem trobar en un joc determinat d'instruccions.
Des del punt de vista del tipus d'operació, el conjunt d'instruccions pot ser dividit en tres grans grups:

3.5.1.1 Instruccions de transferència de dades

Són les que permeten el moviment de dades entre diferents posicions sense realitzar operacions entre
elles. Normalment permeten la transferència d'un byte o bé d'un word. Un exemple típic d'instrucció
pot ser:

MOVE R, MEM carrega un registre des de la posició de memòria MEM
MOVE R2, R1 transfereix el contingut del registre R1 al registre R2
MOVE MEM, R guarda el contingut d'un registre a la posició de memòria MEM

S'ha de dir que el lèxic de la instrucció (mnemònic) és característic de cada microprocessador i
constitueix el que s'anomena llenguatge assemblador. Normalment fa referència a l'idioma anglès, i
s'hi acostumen a adjuntar les referències d'origen i de destinació de la transferència de les dades.
L'ordre en què s'especifica l'origen i la destinació també pot canviar segons el microprocessador. En
l'exemple anterior, primer es dóna la destinació. Altres exemples corrents del lèxic poden ser LOAD,
LD, MOV.
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És important assenyalar que els mnemònics no poden ser interpretats pel microprocessador i, per tant,
un programa assemblador els ha de traduir a l'anomenat codi màquina. El codi màquina és una
seqüència d'uns i zeros que codifica les instruccions i s'emmagatzema a la memòria.

3.5.1.2  Instruccions per a la manipulació de dades

a) Aritmètiques

Tots els microprocessadors tenen instruccions per realitzar les operacions de suma i resta entre dos
nombres enters binaris. A partir d'elles i mitjançant mètodes algorísmics, es poden realitzar les
operacions de multiplicació i divisió. Algunes CPU incorporen l'operació de multiplicació i divisió en
la seva unitat ALU; aleshores, aquestes operacions s'especifiquen directament amb una instrucció del
tipus MUL, DIV, etc. . També val la pena dir que algunes CPU, sobretot les de 32 bits, permeten
l'operació amb nombres en format de coma flotant. Vegem-ne alguns exemples:

ADD R1, R2 suma les dades emmagatzemades a R1 i R2
SUB R1, R2 resta les dades emmagatzemades a R1 i R2
COMP R1, R2 compara les dades guardades a R1 i R2
INC R incrementa el contingut del registre R
DEC R decrementa el contingut del registre R

Normalment el resultat de l'operació aritmètica es guarda en un dels registres especificats a la pròpia
instrucció (aquesta funció es reserva moltes vegades per a l'acumulador). També s'ha de dir que la
majoria d'operacions aritmètiques provoquen una actualització dels valors d'alguns dels flags del
registre d'estat. Els quatre flags més utilitzats són:

1. Carry. S'activa quan es produeix una situació de carry en el bit més significatiu del resultat.
2. Zero. S'activa si el resultat és zero.
3. Signe. S'activa si el resultat és negatiu.
4. Overflow. S'activa si el resultat excedeix la capacitat de la posició de destinació.

En determinades situacions, no hi ha cap resultat emmagatzemat enlloc, i és únicament a partir de la
situació i els valors dels bits del registre d'estat que podem inferir el resultat de l'operació. Per
exemple, en una instrucció de comparació, el resultat s'ha de trobar a partir dels flags de zero i signe.

b) Lògiques

La majoria de microprocessadors permeten realitzar operacions booleanes entre els operands.
Aquestes operacions es realitzen sobre la base d'operacions bit a bit. Per exemple:

AND LOC2,LOC1
si [LOC2]=00111011, i [LOC1]=11111101, llavors el resultat és 00111001

D'altres instruccions de la mateixa família són:
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OR LOC2,LOC1
EXOR LOC2,LOC1
NOT LOC

c) Rotació/desplaçament (shift/rotate)

Aquestes instruccions permeten fer el desplaçament o la rotació de bits d'un operand en qualsevol
direcció (esquerra o dreta). En algunes CPU l'operand pot només ser decalat o rotat una posició, però
en d'altres és possible especificar en la pròpia instrucció el nombre de posicions que es vol
rotar/desplaçar. Normalment quan es decala cap a l'esquerra, el bit que es desborda passa a la posició
del bit de carry del registre d'estat, i el més baix s'omple amb un 0. Si el desplaçament és cap a la dreta
es poden donar dues posibilitats, el bit de més a l'esquerra s'omple amb un 0 (desplaçament de tipus
lògic), o bé s'autocopia el mateix bit, la qual cosa dóna una conservació del signe (desplaçament de
tipus aritmètic). Es pot veure a la figura 3.13.

Carry

0

0 Carry

Carry

Fig. 3.13  Operacions de desplaçament

d) Manipulació directa de bits

Alguns microprocessadors disposen d'instruccions apropiades per posar a 1 o bé a 0 un determinat bit
dins d'un byte (o d'un word), i també per fer un test de l'estat de determinats bits. Si un
microprocessador no disposa d'aquest tipus d'instruccions, no queda més remei que implementar-les a
base d'operacions lògiques i de rotació/desplaçament.

e) Processat de cadenes (strings)

Determinats microprocessadors porten directament implementades algunes operacions de tipus iteratiu
que són realitzades de forma freqüent. Aquest és el cas del processament dels strings (cadenes de
caràcters). Per exemple:

SEARST OF1,OF2,OF3,OF4 busca un string
COMPST OF1,OF2,OF3,OF4 compara strings
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La primera instrucció busca un valor determinat donat pel contingut del registre indicat per OF1, entre
una sèrie o seqüència de bytes. L'operand OF2 especifica el registre que conté l'adreça inicial de
l'string. L'operand OF3 especifica el registre que indica quantes vegades s'ha de repetir l'operació. El
camp OF4 indica la condició que s'ha de detectar mitjançant una sèrie de flags (igual que, més gran
que, etc.).

La segona és una instrucció de comparació entre strings, però ara l'operand OF1 serveix per indicar
l'adreça inicial del segon string.

Cal assenyalar que no tots els microprocessadors tenen aquest tipus d'instruccions i que el fet de
disposar-ne no vol dir que el microprocessador en qüestió sigui molt avançat. Per exemple, el Z80 té
un cert nivell d'instruccions per a la manipulació dels strings.

3.5.1.3  Instruccions de control

a) Control del programa

Aquest tipus d'instruccions serveixen per canviar el contingut del registre comptador de programa PC.
Això, evidentment, provoca la transferència del control a una altra part del programa. En són alguns
exemples típics:

JUMP LOC salt incondicional a la posició LOC
JUMP LOC,OFsalt a la posició LOC si es compleix una condició
CALL ETI crida a una subrutina que comença a la posició ETI
RET retorn des d'una subrutina
RETI retorn després d'una petició d'interrupció

Potser val la pena indicar aquí la diferència que hi ha entre les dues instruccions de retorn al programa
principal. RET és, de forma general, la darrera instrucció d'una subrutina. Quan s'executa, es retorna el
PC al valor que s'havia enmagatzamat a l'stack abans del salt. En canvi, la instrucció RETI, que
s'utilitza per fer el retorn des de les subrutines de servei d'interrupció, permet a més recuperar de
l'stack tota la informació que s'hi havia guardat abans de fer el salt, o bé recuperar l'estat de permissió
d'interrupcions abans que es produís aquesta última.

b) Control de la CPU

La gran majoria d'instruccions de control directe de la CPU involucren el registre d'estat. Permeten
posar a 1 o bé a 0 alguns dels bits, modificar la màscara d'interrupció, etc. També hi ha d'altres
instruccions que permeten un control més globalitzat, com per exemple parar la CPU o bé no executar
cap operació. Vegem-ne alguns exemples:
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EI permet les interrupcions
DI no permet les interrupcions
NOP no fa cap operació (passa a la instrucció següent)
HALT para l'execució
SETC posa a 1 el bit de carry
CLRC posa a 0 el bit de carry

3.5.2 Format de les instruccions

Fins aquí s'han analitzat els tipus d'instruccions que podem trobar en un microprocessador. Però,
únicament des d'un punt de vista funcional i del tot genèric. El que ja s'ha pogut observar és que hi ha
instruccions que involucren registres interns, d'altres que necessiten una dada determinada que es troba
en una posició de la memòria exterior, i d'altres que no necessiten cap informació guardada en un
registre.

La qüestió fonamental que caldria formular ara és: com és possible donar a la part operativa del
microprocessador la informació adient perquè realitzi l'operació correcta? La resposta és: a través de
la informació digital codificada a la mateixa instrucció que la CPU llegeix a la memòria de programa i
interpreta tot seguit.

Aquest procés es fa d'acord amb l'esquema que s'ha representat a la figura 3.2. Allà mateix es parla de
llegir un codi d'operació, d'una descodificació de la instrucció i també d'una lectura d'operands si és
necessària. Tota la informació per decidir el que s'ha de fer es troba codificada a la mateixa instrucció
del programa.

Una instrucció conté la següent informació:

• Un codi d'operació (OpCode), que indica als circuits interns de la CPU quin tipus d'operació  cal
realitzar.

• Atès que moltes vegades l'operació indicada pel OpCode involucra un o més operands, llavors la
instrucció ha d'incloure la informació suficient per localitzar-los. (Entenem que pot incloure
l'operand mateix, o bé una forma de trobar-lo en un registre de memòria.)

La manera com estigui organitzada tota aquesta informació a la instrucció dóna lloc a un format
d'instrucció. S'ha de tenir present que només tenim disponible informació de tipus digital i que, per
tant, s'ha d'anar a parar a diversos significats codificats per un nombre determinat de bits i la seva
posició dins de la paraula (byte o word). La longitud d'una instrucció depèn de dos factors:

• Del nombre d'operands que hi hagi involucrats.
• De la manera com estigui especificat cada operand.

La figura 3.14 mostra un esquema on s'indica clarament el paper que té la part del codi d'operació de
la instrucció, que va a parar al registre d'instrucció (IR) dins de la CPU. El contingut d'aquest registre
s'utilitza com a informació d'entrada a la part de control de la CPU, que serà l'encarregada de generar
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els senyals de control adients perquè la part operativa realitzi correctament l'operació inclosa a
l'OpCode esmentat.

Registre IR

Unitat 
de

control

Instrucció

OpCode

Informació sobre 
els operands

...

Senyals de
control

cap a la part
operativa de

la CPU

Fig. 3.14  La part del codi d'operació de la instrucció és la
que genera els senyals de control interns de la CPU

Normalment, doncs, les instruccions d'un microprocessador especifiquen un o dos operands, i
depenent del tipus d'operand són més llargues o menys i poden ocupar més d'una paraula o byte
d'informació. La figura 3.15 mostra, com a exemple, la situació en un microprocessador de 8 bits del
tipus del Z80 o del 8085. En alguns casos no és necessari especificar l'operand, perquè és implícit en
el propi codi d'operació. Aquest és el cas mostrat a la figura 3.15 a. N'és un exemple la instrucció
"calcular el complement de l'acumulador", on el codi ja indica que l'operació de càlcul del
complement s'ha de fer amb el registre acumulador.

D'altres vegades, a la instrucció només s'indica un camp d'operand, ja que se'n suposa un altre per
defecte. A la figura 3.15 b es mostra aquesta situació. És el cas d'una instrucció de suma del contingut
d'un registre (especificat a la instrucció) amb el registre acumulador.

Si s'ha de realitzar una operació amb dos registres concrets, apareixerà la situació mostrada a la figura
3.15 c. És el cas d'haver de copiar el contingut d'un registre (operand 1) en un altre registre (operand
2). Com veiem, fins aquí la longitud de les instruccions és d'un sol byte, atés que s'ha utilitzat una
codificació binària pel tal d'identificar els diferents registres interns de la CPU.

En alguns casos es fa necessari utilitzar una informació explícita; aquest és el cas d de la figura 3.15,
on es vol, per exemple, comparar el contingut de l'acumulador amb la informació que apareix en el
camp de l'operand. El cas e és quan es vol guardar el contingut de l'acumulador directament a la
posició de la memòria indicada pels dos bytes del camp de l'operand.
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Tal com s'ha vist a la figura 3.15, la majoria d'operacions que es realitzen dins d'un microprocessador
van codificades, i el volum de la informació necessària per fer aquesta codificació dependrà del tipus
de CPU i de la seva arquitectura interna. Quan la CPU és més complexa, s'ha d'utilitzar un altre tipus
de codificació i/o un nombre diferent de bits per fer-ho. A la figura 3.16 apareix el format genèric d'un
microprocessador de 16 bits, el Zilog Z8001.

7 0

7 0

7 0

7 0

7 0

OpCode

OpCode    Operand 1     Operand 2

OpCode

OpCode

OpCode

Camp 
de l’operand

7 07 0

7 0

Camp de l’operand

Camp de l’operand

(a)

(e)

(d)

(c)

(b)

Fig. 3.15  Alguns exemples de format d'instrucció per a una CPU de 8 bits

15 14 13 9 8 7 4 3 0

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

Camp de l’operand 1

Camp de l’operand 2

Mode OpCode

W/B

Camp operand 1 Camp operand 2(a)

(b)

Fig. 3.16  Formats d'instrucció per al cas del Z8001
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El format genèric (vegeu la part a de la figura) és una mica més complicat que en el cas anterior.
Apareixen dos camps nous, el camp de Mode permet saber com localitzar els operands a partir de la
informació continguda als camps d'operand; també hi trobem el camp W/B que permet especificar en
algunes instruccions si l'operand és un byte o un word.

En molts microprocessadors de 16 bits, els OpCodes serveixen per codificar la naturalesa de
l'operació, però no donen cap informació sobre els operands. El resultat és que hi ha moltes variacions
en el format final de moltes instruccions (determinades per les combinacions de valors del camp de
Mode i de W/B). Com a exemple es pot veure la figura 3.16 b, on s'ha necessitat una segona paraula
per especificar completament un dels operands. Es tracta d'una instrucció amb un format del tipus two
single word.

3.6 Els modes d'adreçament

A l'apartat anterior s'ha vist que en el format de les instruccions hi ha indicada la manera d'accedir als
operands necessaris per efectuar l'operació indicada a l'OpCode. La informació està localitzada als
registres. Si ens referim als registres interns de la CPU, poden ser identificats a través de la codificació
inclosa al propi format de la instrucció, o bé perquè en moltes operacions s'agafa un dels registres per
defecte (per exemple, l'acumulador), i això és especificat al propi codi de la instrucció.

La situació una mica més complexa s'esdevé quan cal localitzar un o més operands en alguna de les
posicions de la memòria exterior. Cal doncs, establir un mecanisme mitjançant el qual aquesta
informació quedi clara.

Els modes d'adreçament són els diferents mecanismes que es poden utilitzar
per especificar l'adreça d'un operand.

Normalment, el mode d'adreçament que s'ha d'emprar ve determinat pel propi OpCode i el camp de
Mode, si n'hi ha. També s'ha de dir que en alguns casos, per determinar l'adreça correcta es fa
necessària alguna operació aritmètica.

A continuació es descriuen alguns dels modes d'adreçament més habituals. En els casos que apareixen
s'utilitza un format molt semblant al de la figura 3.16, i que codifica el mode d'adreçament que s'ha
d'emprar mitjançant el propi OpCode i el camp de Mode. No es corresponen amb cap
microprocessador real, però es poden prendre com a punt d'inici per entendre els modes d'adreçament
emprats en molts dels dispositius reals.

El mode implícit

Aquest mode d'adreçament és el que utilitzen alguns microprocessadors en què l'adreça de l'operand
està codificada en el propi codi d'operació. Tal és el cas de moltes CPU, com el Z80 i el 8085, on hi ha
un bon nombre d'instruccions en què l'operació es fa amb la informació que conté el registre
acumulador.
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El mode immediat

En aquest mode, l'operand forma part de la instrucció i, per tant, és d'accés immediat. A la figura 3.17
a s'il⋅lustra aquesta situació. La paraula (l'operand) ve especificada immediatament a la segona paraula
de la instrucció, i el registre de destinació, que normalment és un dels registres interns de la CPU, ve
codificat a la informació continguda al propi format de la instrucció. Hi ha un conjunt de bits que
constitueixen l'OpCode, que indica el tipus d'operació que s'ha de realitzar (càrrega d'informació, etc. )
i la indicació del Mode.

El mode d'adreça directa

En aquest mode, la instrucció ens dóna directament l'adreça de la posició de memòria on l'operand es
troba guardat. És doncs, una instrucció amb una longitud de més d'una paraula. Vegem-ne un exemple
a la figura 3.17 b.

15 8 3 0

Operand

OpCode            Mode X  X  X  X Registre

15 8 3 0

Registre

Adreça de l’operand

(a)

(b)
OpCode            Mode X  X  X  X

Fig. 3.17  Modes d'adreçament. (a) Immediat. (b) D'adreça directa

El mode directe a registre

Aquest mode és semblant a l'anterior, però ara s'especifica un registre on hi ha guardat l'operand que
busquem. Vegeu la figura 3.18 a.

El mode indirecte a registre

La diferència respecte de l'anterior és que ara el registre indicat per la instrucció conté l'adreça de
l'operand, que s'ha d'obtenir de la memòria externa. Vegeu la figura 3.18 b.
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15 8 3 0

OpCode             Mode Registre 1 Registre 2

Registre 1

Operand

15 0

(a)

15 8 3 0

Registre 1 Registre 2

Registre 1

Adreça de l’operand

15 0

(b)

OpCode             Mode

Fig. 3.18  Modes d'adreçament. (a) Directe a registre. (b) Indirecte a registre

En els tres modes que analitzem tot seguit, la instrucció especifica l'adreça de l'operand segons la seva
distància a una adreça de referència. Sempre hi ha dues components que un cop combinades donen
l'adreça desitjada.

El mode indexat

En aquest mode (vegeu fig. 3.19), la instrucció dóna una adreça i ens indica un registre on es guarda
un índex. Aquest índex indica quant lluny està l'operand de l'adreça indicada per la instrucció.

OpCode            Mode Registre 1≠ Registre 2

Adreça

Registre 1

Índex

Adreça de l’operand

Fig. 3.19 Mode d'adreçament indexat

Aquest mode d'adreçament es pot utilitzar quan hem d'accedir a un bloc d'operands que ocupen
posicions consecutives de la memòria. Es pot dur a terme amb una part de programa molt reduïda, i un
mecanisme d'increment o de decrement del contingut del registre 1 (l'índex) automàtic i definit a
l'OpCode.
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El mode relatiu a una adreça de base

En aquest cas la forma de localitzar l'adreça de l'operand és a partir d'un desplaçament (o distància)
des d'una adreça de base, que estarà guardada en el registre indicat per la instrucció. La pròpia
instrucció incorpora la informació respecte al desplaçament. Com que l'especificació d'un
desplaçament generalment ocupa menys espai de memòria que la d'una adreça  completa, aquest mode
és molt utilitzat quan es vol aconseguir una bona relació entre la funció d'accés a dades, el nombre
d'instruccions necessàries i l'espai de memòria ocupat pel programa. (Vegeu fig. 3.20).

OpCode         Mode Registre 1≠ Registre 2

Desplaçament

Registre 1

Adreça de base

Adreça de l’operand

Fig. 3.20  Mode d'adreçament relatiu a una adreça de base

El mode relatiu

Aquest mode d'adreçament determina la posició de l'operand a partir del valor del comptador de
programa, PC. Es pot considerar com un cas especial de l'anterior. Per poder adreçar posicions per
sobre i per sota del valor del PC, normalment es permet que el desplaçament sigui amb especificació
del signe. Se'n mostren més detalls a la figura 3.21.

OpCode           Mode Registre

Desplaçament (amb signe)

Comptador de programa, PC

Adreça de l’operand

X  X  X  X

Fig. 3.21  El mode d'adreçament relatiu
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Cal dir que no tots els microprocessadors del mercat tenen tots els modes d'adreçament possibles.
Especialment els microprocessadors de 8 bits són més limitats des d'aquest punt de vista. En canvi, la
majoria de CPU de 16 i 32 bits sí que disposen de tots els modes comentats en aquesta secció. Molt
sovint una determinada CPU pot tenir disponibles un gran nombre de modes d'adreçament, però que
no són utilitzables en totes les seves instruccions, i també acostuma a haver-hi restriccions sobre els
registres de la CPU que es podem utilitzar per guardar l'adreça de base o l'índex.

3.7 La temporització: els cicles màquina i els cicles d'instrucció

Amb tot el que hem vist fins ara sobre la CPU està molt clar que es tracta d'una màquina digital que,
sincronitzada per un rellotge, realitza una sèrie d'operacions d'acord amb la informació continguda en
un programa que s'ha escrit i s'ha introduït a la memòria. Hi ha alguna pregunta interessant que es
tractarà de respondre en aquest apartat:

• Com pot la CPU obtenir la instrucció de la memòria?
• Com es realitza l'execució d'una instrucció?
• En quina seqüència s'han d'activar i de desactivar els senyals de la

interfície externa, pel tal de dur a bon terme tota l'operació?

Procurarem aquí donar resposta a aquestes preguntes, fent una atenció especial a allò que s'esdevé en
l'àmbit de la interfície externa de la CPU, ja que és un dels aspectes més importants des del punt de
vista de l'enginyer que treballa en un disseny.

3.7.1 El cicle d'instrucció

La seqüència total de passos que cal fer en el procés d'obtenció i execució d'una instrucció és el que
s'anomena cicle d'instrucció. Aquesta seqüència està formada per altres de més senzilles i predefinides
i que anomenem cicles màquina. Això vol dir que un cicle d'instrucció, malgrat que sigui molt
complexa, sempre es pot interpretar com un conjunt de cicles màquina més simples. El que defineix un
cicle màquina, des del punt de vista de la seva durada, és el nombre de períodes de rellotge que conté.
S'estableix una mena de jerarquia dins de l'organització temporal, tal com es pot veure a la figura 3.22.

Un aspecte una mica més detallat apareix a la figura 3.23, on a més es veu l'organització temporal
associada. El que cal dir és que hi ha un nombre limitat de cicles màquina:

• Lectura a la memòria
• Escriptura a la memòria
• Realització d'una operació interna
• Reconeixement d'interrupció
• Cessió de busos
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En tots els cicles màquina, tret del d'operació interna, hi ha un intercanvi d'informació entre la CPU i
els dispositius exteriors (memòria, E/S) mitjançant els busos. Per això també són anomenats cicles de
bus.

Cicle d’instrucció

Cicle màquina

Període de rellotge

Fig. 3.22  Jerarquia temporal en l'execució d'una instrucció

Convé recordar que la CPU és un sistema digital de tipus síncron en el qual, per tant, totes les accions
estan sincronitzades per un rellotge. Cada cicle màquina està format per diversos períodes de rellotge
(entre 3 i 4 és el normal).

Cicle d’instrucció

Cicle de fetch
(Cicle màquina 

de fetch)

Cicle màquina

..........

Període de rellotge

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

T = 1/f

Fig. 3.23  Organització temporal d'un cicle d'instrucció

Així doncs, la longitud total d'un cicle d'instrucció o, el que és el mateix, el temps que triga el
microprocessador per executar una instrucció depèn de:
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• El tipus d'operació que s'ha de realitzar. S'ha de considerar que
determinades operacions aritmètiques prenen més temps que d'altres
(com, per exemple, la multiplicació), i també que hi ha operacions més
immediates que ocupen poc temps (per exemple, fer el complement
d'un registre intern).

• Si és necessari o no accedir a un determinat nombre d'operands.
• En el cas que sigui necessari, el mode d'adreçament que s'utilitzi per

trobar els operands corresponents.

Cal assenyalar que, tal com apareix a la figura 3.23, un cicle d'instrucció sempre comença amb un cicle
màquina una mica especial, que rep el nom anglès de cicle de fetch (cicle d'obtenció del codi
d'operació). De fet no és res més que un cicle de lectura a la memòria, però que serveix per llegir
l'OpCode de la instrucció i procedir a la seva descodificació i interpretació. A partir d'aquí, la part de
control de la CPU estableix la seqüència pròpia de cicles màquina necessaris per executar
completament la instrucció en qüestió.

3.7.2 Exemple de cicle d'instrucció

La figura 3.24 mostra el diagrama temporal i la seva organització en els diferents cicles involucrats
d'una instrucció genèrica d'un microprocessador de 8 bits.

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Cicle de fetch
Lectura a la

memòria

Lectura
a la

memòria

Lectura
a la

memòria

Operació
interna

Escriptura
a la

memòria

Cicle
màquina

Cicle d’instrucció

T1 T2 T3T1 T2 T3 T1 T2 T3

Fig. 3.24  Cicle temporal corresponent a la instrucció DEC

Imaginem que es tracta de la instrucció DEC (decrementar directament el contingut d'una posició de la
memòria). Les operacions que s'han de realitzar són:
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• Fer el fetch de la instrucció. Així obtenim el codi d'operació per tal
de poder organitzar la resta de la seqüència.

• Localitzar la posició de memòria on hi ha l'operand que s'ha de
decrementar.

• Obtenir l'operand.
• Fer l'operació de decrement.
• Guardar el resultat a la mateixa posició de la memòria.

En conjunt calen 5 cicles màquina, que comentem tot seguit:

• Cicle màquina 1. La CPU utilitza el contingut del PC per accedir a la primera paraula de la
instrucció. Tots els cicles de fetch tenen un període de rellotge addicional que serveix per
descodificar l'OpCode i el mode d'adreçament. Així, en aquest cas, al final de T4 la CPU
sap que ha de trobar l'adreça on es guarda l'operand, d'acord amb el mode d'adreçament
especificat a l'OpCode. També es coneix l'operació que s'ha de realitzar i, per tant, la
seqüència completa de cicles màquina queda perfectament determinada.

 
• Cicle màquina 2. Com que hi ha hagut l'autoincrement del PC, aquí s'utilitza el seu

contingut per llegir l'adreça de l'operand.
 
• Cicle màquina 3. Amb l'adreça de l'operand ja disponible es procedeix a llegir la memòria

per trobar l'operand.
 
• Cicle màquina 4. Ara, quan l'operand està disponible a la CPU, es procedeix a fer

l'operació interna de decrement.
 
• Cicle màquina 5. És un cicle d'escriptura a la memòria per tal de guardar el resultat de

l'operació feta sobre l'operand.

Queda clar que, tal com s'ha dit anteriorment, depenent del mode d'adreçament que s'utilitzi, són
necessaris més cicles màquina o menys per dur a terme una instrucció determinada.

Això té una repercussió directa sobre el temps total que triga a realitzar una operació sobre un
microprocessador determinat. Per exemple, considerant el nostre microprocessador anterior i
l'organització temporal de la instrucció DEC, si la freqüència de rellotge és de 8 MHz aquest
microprocessador trigarà 16 períodes x 125 ns = 2 µs per executar la instrucció en qüestió.
Evidentment, si canviem el mode d'adreçament per localitzar l'operand, aquest temps total pot variar.

3.7.3 Els cicles màquina

Per dur a terme un cicle màquina, la CPU ha d'activar o de desactivar el senyals de la interfície externa
en una seqüència predeterminada. L'encarregada de realitzar tot això és la unitat de control de la CPU,
i s'ha de tenir en compte que la seqüència generada de senyals és única per a cada tipus de cicle
màquina.
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A continuació s'analitzen els diferents cicles, sobre la base d'un microprocessador genèric i agafant els
diagrames temporals com a suport.

El cicle de lectura a la memòria

Ja s'ha dit anteriorment que tots els cicles d'instrucció comencen amb una operació de lectura a la
memòria (fetch) per obtenir el codi d'operació. Poden haver-hi cicles addicionals de lectura per tal
d'obtenir les adreces dels operands i els propis operands.

A la figura 3.25 es pot veure la seqüència temporal completa dels possibles senyals involucrats. Cal
assenyalar que el rellotge té un paper fonamental per fixar el sincronisme de les operacions i, en
particular, les seves transicions d'estat (els flancs de pujada i baixada).

T1 T2 T3

Rellotge

Adreça

AS

DS

Dades

READY

cap a CPU

Fig. 3.25  Cicle màquina de lectura a la memòria

Normalment aquest cicle pren tres períodes de rellotge, i les transicions dels senyals es van duent a
terme durant aquests períodes:

Durant T1:
Al començament de T1 la CPU col⋅loca l'adreça correcta al bus d'adreces i d'aquesta
manera indica la posició de la memòria a la qual s'ha d'accedir. S'espera un temps
per estabilitzar, i s'activa AS per tal de validar l'adreça i començar l'operació interna
de la memòria.
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Durant T2:
S'activa DS (data strobe) per donar la indicació a la memòria que col⋅loqui la dada
al bus de dades.

Durant T3:
La memòria col⋅loca el contingut de la posició de memòria llegida en el bus de
dades. Aquesta dada és llegida per la CPU, normalment en el flanc de baixada del
senyal DS. Després AS es desactiva i la resta de senyals tornen al seu estat inicial.
Les línies de dades tornen a un estat "flotant" d'alta impedància.

Tal com s'ha vist i explicat ens trobem davant d'un bus síncron controlat completament pel master del
sistema, que diu quan s'ha de fer cada acció. La pregunta que podem formular és la següent:

Què passa si la memòria associada és massa lenta i no pot posar les dades en
el temps que li fixa la CPU? Hi ha cap mecanisme per retardar les accions de
control?

cap a CPU

T1 T2 TW

Rellotge

Adreça

AS

DS

Dades

READY

T3

monitora el
senyal READY
READY=0    TW
READY=1    Tn

Fig. 3.26  Cicle màquina de lectura a la memòria amb un estat d'espera TW



Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors94

Quan es va analitzar la interfície externa de la CPU es va presentar un senyal anomenat READY (o
WAIT) que permet precisament adaptar els requisits temporals de la CPU a les possibilitats de
resposta dels dispositius de memòria més lents.

El senyal READY és d'entrada a la CPU (això vol dir que s'ha de generar exteriorment), i és monitorat
per la CPU durant el flanc de baixada de T2. Si el senyal READY es troba activat, la part de control
de la CPU introdueix automàticament un període de rellotge addicional, anomenat estat d'espera TW,
que té com a finalitat fer una prolongació de l'estat de tots els senyals involucrats en el cicle màquina.
Durant el flanc de baixada d'aquest nou TW es torna a monitorar READY, i si continua activat,
s'introdueix un nou TW. Si, al contrari, ja s'ha desactivat el cicle continua normalment amb la
generació de T3. Es pot veure aquesta operació esquematitzada a la figura 3.26

A la figura 3.27 apareix el cicle màquina de lectura a la memòria del microprocessador Z80.
Normalment, el cicle en qüestió està format per tres períodes de rellotge, però en aquest cas s'ha
considerat la circumstància  que externament s'han generant dos estats d'espera TW1 i TW2.

RELLOTGE

A0 -  A15 ADREÇA  DE  MEMÒRIA

MREQ*

RD*

Bus de dades
D0 - D7

T1 T2 TW1 TW2 T3

WAIT*

La CPU monitora
l’estat de WAIT*

si WAIT*=0      TW
si WAIT*=1      Tn

Fig. 3.27  El cicle de lectura a la memòria del Z80

Com es pot veure, respon exactament als mecanismes genèrics que apareixen a la figura 3.26, però
particularitzant-ho per al Z80. Com que és una operació amb la memòria, s'activa el senyal MREQ*.
El senyal RD* ens indica que es tracta d'una operació de lectura i, finalment, el senyal WAIT* pot
servir per organitzar el bus de forma semisíncrona, i així permetre una operació correcta amb
memòries més lentes que la CPU.
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Considerem el cicle màquina de lectura a la memòria d'un microprocessador 68000. La figura 3.28
mostra el conjunt dels senyals que hi intervenen (convé assenyalar que en el cas de Motorola 68000,
els cicles de rellotge s'anomenen d'una manera diferent que en el cas anterior, i cada semiperíode rep el
nom de cicle Sn). El que val la pena destacar és que es tracta en realitat d'un bus semisíncron per
naturalesa. Així doncs, després d'indicar si es tracta d'un cicle de lectura o bé d'escriptura, de treure el
valor de l'adreça i validar-la amb el senyal AS*, el microprocessador monitora el valor del senyal
DTACK* (en el flanc de baixada de S4). Si DTACK* és actiu, un cicle de rellotge més tard (flanc de
baixada de S6) es fa la lectura de la dada. En el cas que DTACK* no estigui actiu, s'inclou de forma
automàtica un nou cicle de rellotge que conserva l'estat dels senyals involucrats en el protocol. L'estat
de DTACK* es va monitorant a cada flanc de baixada.

RELLOTGE

S0 S2 S4 S6

A1 - A23

R/W*

AS*

DTACK*

Dades

La CPU monitora
l’estat de la línia DTACK*

Fig. 3.28   Cicle de lectura en el cas del 68000
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El cicle d'escriptura a la memòria

Aquest cicle és el que habitualment utilitza la CPU per escriure alguna dada a una posició de la
memòria. Presenta tres períodes de rellotge en la seva forma bàsica, i conceptualment és molt semblant
al cicle de lectura anterior, però tenint en compte que ara és la CPU l'encarregada de posar la dada en
el bus i la memòria ha de respondre agafant aquest contingut en un temps ben determinat.

La figura 3.29 presenta l'aspecte d'aquest cicle, amb els senyals fonamentals; també s'ha inclòs el paper
que fa el senyal READY per introduir un estat d'espera TW. Tal com s'observa, la dada es col⋅loca al
bus al principi del període T2. Es deixa un cert temps d'estabilització, i finalment s'activa el senyal DS
cap al final de T2, per tal d'indicar a la memòria que ha d'incorporar la dada abans del final de T3
(llevat que s'activi READY i que es generin estats TW).

T1 T2 TW

Rellotge

Adreça

AS

DS

Dades

READY

T3

Dades des de la CPU

La CPU monitora
l’estat de READY
READY=0     TW
READY=1     Tn

Fig. 3.29  Cicle màquina d'escriptura a la memòria  amb la inclusió d'un TW

En aquests cicles màquina no s'ha tingut en compte l'estat ni el paper que tenen altres senyals de la
interfície externa, tal com M/IO*,  WRD/B* o bé R/W*. D'acord amb la descodificació de la instrucció,
aquests senyals van agafant els valors adients per tal que es realitzi l'acció corresponent. Recordem
que el senyal M/IO* només el trobem en aquells microprocessadors amb mapes separats de memòria i
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d'E/S. Aquests microprocessadors tenen, però, dos tipus de cicles de lectura i d'escriptura: a la
memòria i al dispositiu d'E/S. El senyal R/W* agafa el valor adient segons es trobi en un cicle de
lectura (R/W*=1) o en un cicle d'escriptura (R/W*=0).

A continuació es presenten dos cicles màquina que no formen part de cap instrucció, sinó que
s'originen com a conseqüència de l'acceptació d'una petició d'interrupció (cicle de reconeixement
d'interrupció), i d'una cessió del control dels busos (cicle de cessió de busos).

El cicle de reconeixement d'interrupció

Els detalls sobre els mecanismes de gestió de les interrupcions s'analitzen més endavant. Ara estudiem
la seqüència dels senyals associats amb el cicle especial de reconeixement d'interrupcions. Resulta
lògic pensar que s'ha de procurar un mecanisme per:

• Conèixer si hi ha una petició d'interrupció a la CPU o no.
• Si n'hi ha, arbitrar un mecanisme per trobar l'adreça de la subrutina de servei

de la interrupció.

Tal com es pot veure a la figura 3.30, la primera qüestió se soluciona comprovant sistemàticament
l'estat de la línia de petició d'interrupcions INTREQ. Això es fa durant el flanc de baixada de l'últim
període de rellotge de l'últim cicle màquina de cada instrucció. Això garanteix una elevada freqüència
del test de l'estat de la línia.

Rellotge

INTREQ

AS

INTACK

Dades
Codi adreça

TN T1 T2 T3

Últim cicle màquina
de la instrucció

Cicle màquina de 
reconeixement d’interrupció

Fig. 3.30  Cicle de reconeixement d'interrupció
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Quan s'ha detectat que el senyal INTREQ és actiu, tal com mostra la figura, la CPU finalitza la
instrucció i entra en un cicle especial de reconeixement d'interrupció, en el qual es fan dues tasques
concretes: assenyalar a la resta del sistema que ens trobem en aquesta situació, mitjançant l'activació
del senyal INTACK, i procurar l'obtenció de la informació necessària per localitzar l'adreça on es
troba la subrutina de servei de la interrupció. Normalment aquest cicle té una estructura amb un
nombre limitat de períodes de rellotge (a la figura se n'han representat tres), en què s'ha d'activar el
senyal AS. La CPU activa el senyal INTACK. Finalment, es llegeix en el bus de dades el codi d'adreça
que permetrà localitzar la posició de començament de la subrutina de servei. Els detalls sobre els tipus
d'interrupció  (emmascarables i no emmascarables), sobre la seva prioritat, etc. són objecte d'una
revisió més detallada al capítol 5.

El cicle de cessió de busos

La importància d'aquest cicle és molt gran quan som davant de sistemes amb diferents processadors
que tenen la capacitat d'actuar com a master. Com que en un sistema no hi pot haver mai més d'un
master actuant de forma simultània, és necessari que pugui establir-se un procediment mitjançant el
qual sigui possible transferir el control del sistema (en particular, dels busos del sistema) d'un master a
un altre.

Els detalls del procediment es veuran en el capítol 5, però podem assenyalar que és necessari establir
un protocol que permeti:

• La detecció, per part del master actual, que hi ha una petició per passar a controlar els
busos, per part d'un altre dispositiu amb capacitat per fer-ho.

• El procés de la cessió, on el master que fins ara estava fent el control passarà a tenir una
gran majoria de les seves línies en condició d'alta impedància.

• La recuperació del control dels busos, quan el master sol⋅licitador acabi el seu cicle de bus.

El procediment de la detecció de la petició es fa d'una forma rutinària: el microprocessador controla
l'estat de la línia BR (bus request) durant el flanc de baixada de l'últim període de rellotge de cada
cicle màquina. Si és activa, la CPU no continua executant cicles màquina de les instruccions, i entra en
el cicle de cessió de busos (vegeu fig. 3.31). Això vol dir que aquest procés té prioritat davant del de
petició d'interrupció. Efectivament, les línies de petició de bus són monitorades diverses vegades
durant l'execució d'una instrucció (tantes com cicles màquina); en canvi, les de petició d'interrupció ho
són únicament una vegada.

Fent referència a la figura 3.31, es pot veure clarament que, després de la detecció de la petició:

• Durant el primer període de rellotge següent, la CPU posa totes les seves línies de
sortida al bus en condició d'alta impedància. L'única excepció és el senyal BG (bus
grant).

• A partir d'aquí, és el master peticionari qui té el control del bus.
• La CPU que en tenia anteriorment el control va monitorant l'estat del senyal BR, sempre

en el flanc de baixada del rellotge, durant els períodes TB.
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• Quan el nou master que ara té el control ha acabat el seu cicle, el senyal BR torna al seu
estat inicial. Això serà, doncs, detectat per la CPU que li ha cedit aquest control. La
CPU primera desactivarà la línia BG i tornarà a tenir el control dels busos del sistema.

Rellotge

BR

BG

Altres
línies

Tn TB TB T1

Últim estat
del cicle
màquina Nou master del bus

Proper cicle
màquina

Fig. 3.31  Cicle màquina de cessió dels busos

3.7.4 La seqüència de reset

La seqüència de reset no és realment un nou cicle màquina, però d'alguna forma la trobem a totes les
CPU, ja que és el mecanisme habitual per poder  portar el sistema fins a un estat inicial conegut.

La figura 3.32 il⋅lustra una seqüència molt normal en molts microprocessadors. La CPU va monitorant
el senyal de RESET a cada flanc de baixada del senyal de rellotge. Quan troba el senyal activat, entra
dins de la seqüència de reset. Així doncs, no hi ha cap relació amb els cicles d'instrucció ni amb els
cicles màquina. El període de rellotge on es detecta el senyal RESET activat pot ser qualsevol dins de
la pròpia seqüència temporal del microprocessador. Les accions sòn:

• Quan el microprocessador entra en el primer estat TR, activa un senyal intern IRESET*.
Amb aquest senyal s'acaba tota l'activitat interna, i també queden inactives les línies de
sortida.
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• Mentre RESET continua activat, es va fent una successió d'estats TR i, al mateix temps,
la CPU va observant l'estat del senyal RESET.

• Quan es detecta que RESET s'ha desactivat, el microprocessador desactiva IRESET*

(abans del flanc de pujada del proper període de rellotge). Mentrestant es força un
contingut determinat a alguns registres i flip-flops interns, amb l'únic objectiu de
començar l'operació amb unes condicions conegudes. Normalment es carrega el PC amb
un contingut predeterminat.

La longitud de la seqüència de reset depèn, doncs, del temps que el senyal RESET està activat. Les
CPU fixen una durada mínima de pols de RESET que s'ha de respectar.

Rellotge

Ti TR TR T1

RESET

IRESET*

Període de reset

Fig. 3.32  Seqüència de Reset
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