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4  Subsistema de memòria

En aquest capítol s’analitzen els trets característics del subsistema de memòria, que proporciona el
suport físic per emmagatzemar tant les instruccions de programa com les dades necessàries per al
processament. Es prenen en consideració els diversos tipus de memòria, el model de slave, la
construcció de mòduls de memòria, la seva descodificació i els seus mapes, la connexió al sistema, les
característiques específiques de les memòries dinàmiques i finalment les característiques temporals.

4.1 Model de slave

Els subsistemes de memòria actuen com a slaves dins els sistemes computadors. És a dir, responen a
les ordres de lectura o d’escriptura que el master envia a través del bus de control. En cas de lectura, la
memòria emmagatzema la dada i en el cas d’escriptura la presenta al bus de dades. La posició de
memòria on s'escriu o d'on es llegeix la dada és indicada també pel master mitjançant el bus d'adreces.

Un model general de slave es mostra a la figura 4.1. A part de les línies de dades i d’adreces que es
connecten, respectivament, als busos de dades i adreces del sistema, tres línies d’entrada seleccionen
el tipus d’operació.

Fig. 4.1 Model general de slave

La línia CE* (Chip Enable), també anomenada CS* (Chip Select), indica que es vol fer una operació
de lectura o escriptura amb el slave. És important que existeixi aquesta línia per activar únicament el
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slave seleccionat i evitar conflictes d’accés al bus de dades entre els slaves del sistema. Si s’activa la
línia WE* (Write Enable) el slave seleccionat captura la dada present al bus de dades i l’emmagatzema
a la posició codificada per les línies d’adreces (cicle d’escriptura), mentre que l’activació de la línia
OE* fa que que el slave tregui al bus de dades la dada emmagatzemada a la posició que indica el codi
de les línies d’adreça.

Un gran nombre de circuits slaves (memòries i dispositius d’entrada/sortida) inclouen les tres línies
d’habilitació esmentades. Un altre model que també s’utilitza és el de dues línies: CE* i R/W*. La
línia CE* fa la funció de selecció del dispositiu, i a més provoca, segons el valor que prengui la línia
R/W*, una operació de lectura (si R/W* = 1) o una d’escriptura (si R/W* = 0).

4.2 Tipus de memòries

En aquest apartat es descriuen únicament les memòries de semiconductor, atès que són les que
s’utilitzen en la majoria d’aplicacions actuals per les seves característiques de rapidesa, baix consum i
integració. Cal, però, tenir en compte que n’existeixen d’altres, com per exemple les de bombolles
magnètiques o les ferroelèctriques.

Des del punt de vista de la utilització, les memòries se solen classificar entre les que són volàtils i les
no volàtils. S’entén per memòria volàtil la que perd el seu contingut d’informació en un temps curt
després de desconnectar l’alimentació del circuit. En contraposició, les memòries no volàtils mantenen
la informació durant un temps indefinit (com a mínim alguns anys), independentment de si estan
connectades a l’alimentació o no.

Per motius històrics, usualment les memòries volàtils s’anomenen memòries de tipus RAM (Random
Access Memory), és a dir, d’accés aleatori. Les memòries no volàtils s’anomenen memòries només de
lectura o de tipus ROM (Read-Only Memory). Com es veurà tot seguit, aquests termes són, com a
mínim, dubtosos ja que les memòries no volàtils també són en general, d’accés aleatori, i algunes
poden ser de lectura i d’escriptura, però aquesta és la terminologia que s’ha mantingut i que és
emprada universalment.

Ambdós tipus de memòries conviuen normalment en sistemes µP/µC, ja que cadascun serveix per a
funcions que es complementen. Les memòries només de lectura contenen els programes fixos que ha
d’executar el sistema o, com a mínim, les instruccions necessàries per inicialitzar el sistema i poder
carregar els programes d’aplicació provinents d’un medi extern (per exemple, unitat de disc, cinta,
host remot, etc.). El programa que realitza la inicialització quan es connecta o es reinicialitza (reset) el
sistema s’anomena bootstrap. Aquesta tasca no la pot fer la memòria RAM ja que quan es desconnecta
desapareix el seu contingut.

Les memòries RAM permeten emmagatzemar les dades que processa el sistema. Com que van variant
durant el procés no poden ser emmagatzemades en memòria de tipus ROM. També, en un gran
nombre d’aplicacions, convé poder modificar el programa o usar programes completament diferents
segons la situació. En aquests casos, cal disposar de memòria RAM, sobre la qual es pot carregar
ràpidament el programa que es vol executar en cada moment.
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4.2.1 Memòries volàtils (de tipus RAM)

Existeixen dos tipus memòries RAM, les estàtiques i les dinàmiques, anomenades SRAM (Static
RAM) i DRAM (Dynamic RAM), respectivament. En el cas de les memòries SRAM, la informació
que contenen es conserva indefinidament mentre es mantingui l’alimentació. En les memòries DRAM,
tot i estar alimentades, la informació només es conserva durant un temps curt, usualment de l’ordre
dels mil·lisegons, i per evitar la pèrdua d’informació és necessari refrescar el seu contingut
periòdicament. Aquest fet repercuteix de forma important sobre els sistemes que usen DRAM, perquè
han d’incorporar circuits de refresc.

Des del punt de vista de la complexitat del hardware, es fa més complicat utilitzar memòries RAM
dinàmiques i, a més, en general tenen un temps de resposta més lent que les RAM estàtiques. D’altra
banda, com es podrà veure més endavant, la cel·la de memòria dinàmica ocupa menys àrea que
l’estàtica i, per tant, en igualtat de condicions tecnològiques, les memòries dinàmiques assoleixen
molta més capacitat que les estàtiques. Així, en sistemes amb importants requeriments de capacitat de
memòria normalment és avantatjós emprar memòries DRAM, mentre que en sistemes amb poca
memòria normalment s’empra SRAM per simplicitat del disseny.

4.2.2 Memòries no volàtils (de tipus ROM)

Segons la forma de programació i reprogramació de les memòries no volàtils es poden distingir els
tipus següents de memòria:

• ROM  de màscara. Aquesta memòria ha de ser programada pel fabricant. L’usuari facilita el
contingut de la memòria i es realitza una màscara per programar els circuits durant la fabricació.
Aquestes memòries tenen bona fiabilitat, però només s’usen per a grans volums de fabricació i
tenen el greu inconvenient de no ser programables per l’usuari.

• PROM (Programmable ROM), també anomenada OTPROM  (One-Time Programmable ROM).
Són memòries que es programen fonent fusibles interns del circuit. Les connexions foses no es
poden curtcircuitar de nou i, per tant, es diu que només són programables una vegada. Existeixen
altres tecnologies de programació de connexions, com ara els transistors amb porta flotant o els
antifusibles, que quan es programen provoquen un curtcircuit en comptes d’un circuit obert.
L’usuari pot programar aquestes memòries utilitzant equips programadors que solen estar preparats
per programar una gamma àmplia de dispositius de diversa capacitat i tipus (no només PROM, sinó
també EPROM, EEPROM, altres dispositius de lògica programable, etc.).

• EPROM (Erasable Programmable ROM). Es basen en transistors MOS de doble porta, una
flotant i l’altra de control (Fig. 4.2a). La programació es realitza injectant càrrega a la porta flotant.
Per a això s’aplica una tensió elevada al terminal de control (VG) i es provoca un corrent entre el
drenador i el sortidor del transistor MOS polaritzant aquests terminals. Els electrons que circulen
pel canal amb energia elevada travessen l’òxid de porta i arriben a la porta flotant (aquests
electrons s’anomenen electrons calents), on queden atrapats. La càrrega injectada a la porta flotant
provoca un augment important de la tensió llindar (VT) en el transistor programat, de forma que per
a una certa tensió de porta es crea canal en els transistors no programats i no se’n crea en els
programats. L'encapsulat d'aquests circuits porta una finestra de quars a través de la qual es poden
aplicar raigs ultraviolats per produir la descàrrega de les portes flotants i, per tant, esborrar la
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memòria. El procés d'esborrament es pot realitzar centenars de vegades. El temps habitual
d’esborrament és entre vint minuts i mitja hora. Un cop gravada la memòria, per evitar que
s’esborri accidentalment se sol tapar la finestra amb un adhesiu opac.

• EEPROM (Electrically Erasable ROM), també anomenada EAROM  (Electrically Alterable
ROM). Aquestes memòries es basen també en una porta flotant, però tant la càrrega com la
descàrrega es realitzen de forma elèctrica. L’efecte físic que permet això és l’efecte túnel de
Fowler-Nordheim. Les portes flotants dels transistors MOS poden ser carregades o descarregades
(depenent de les polaritats aplicades) elèctricament mitjançant injecció de càrrega per efecte túnel
a través de la capa estreta d’òxid a la zona del drenador (Fig. 4.2b). Així, aquestes memòries poden
ser reprogramades sense necessitat d'esborrar-les com en el cas de les EPROM. Les memòries
EEPROM no poden substituir actualment les RAM perquè el temps d’escriptura és molt més
elevat. La seva aplicació més estesa és emmagatzemar informació de configuració del sistema, ja
que la informació es manté fins i tot sense alimentació.

Fig. 4.2 a) Transistor MOS de porta flotant (EPROM). b) Transistor MOS EEPROM

4.3 Estructura interna dels circuits integrats de memòria

L'esquema de blocs global de l'arquitectura d'un circuit integrat de memòria genèrica està representat a
la figura 4.3. Com es pot veure, està constituït pels elements següents:

• Matriu de cel·les elementals de memòria. Cadascuna d'elles emmagatzema un bit d'informació.
• Circuits de descodificació de les adreces. El codi de l'adreça selecciona la posició de memòria a la

qual s’ha d’accedir (en lectura o escriptura). Aquesta posició es troba a la intersecció de fila i de
columna activades pels descodificadors d'adreces.

• Amplificadors sensors. Regeneren el 0 o l’1 lògic de la(les) cel·la(es) seleccionada(es) en les
operacions de lectura. El seu disseny és especialment crític en circuits de memòria dinàmica.

• Circuits d’interfície per a les lectures i escriptures. La resta de circuits per realitzar la interfície
amb els busos i línies externes (lògica de selecció d'operació, drivers, etc.).

Atès que les cel·les que contenen cada bit de memòria es repeteixen tantes vegades com bits conté la
memòria, és molt important que el seu disseny sigui el més compacte possible, ja que la major part
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d’àrea del circuit està ocupada per la matriu de cel·les de memòria i, per tant, determina la seva àrea
total i en conseqüència el seu cost.

Tot seguit es descriu breument cadascun dels blocs anteriors.

Fig. 4.3 Arquitectura de blocs d'un CI de memòria

4.3.1 Cel·les elementals de memòria

Les cel·les de memòria són molt diferents segons si es tracta de memòria RAM o ROM i, en el primer
cas, si la memòria és estàtica o dinàmica.

• Cel·la de memòria només de lectura (EEP)ROM

Les cel·les de memòria ROM es basen en interruptors MOS, fusibles o antifusibles, tal com s'ha vist a
l'apartat 4.2.2. Aquests interruptors han estat programats prèviament en tall o conducció, i quan són
seleccionats pels descodificadors de fila provoquen un nivell lògic alt o baix, depenent de si es troben
en circuit obert o en curtcircuit.

Una forma usual de generar un nivell lògic controlat per l’estat de conducció del dispositiu seleccionat
es mostra a la figura 4.4. En aquesta figura, a cada instant de temps només una de les files pot prendre
un nivell lògic alt i, per tant, només els transistors que tenen la porta connectada a la fila activa
condueixen. Aquests transistors provoquen un curtcircuit a zero de la línia associada a la seva
columna, que en circuit obert pren un valor lògic alt gràcies a un dispositiu de pull-up. Aquest darrer
dispositiu pot ser una resistència o un altre transistor connectat a alimentació. Així, per exemple, a la
figura 4.4, si se selecciona la fila 1 s’obté el codi 0101 de columna 1 a columna 4, mentre que si se
seleccionen les files 2 i 3 es llegeixen els codis 0011 i 0010, respectivament. Aquests codis indiquen
quines línies tenen un transistor connectat (sortida igual a 0) i quines no (sortida igual a 1). Aquest
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seria el cas d’una memòria tipus ROM, però una filosofia semblant es pot emprar per a d’altres tipus
de memòria només de lectura.

Fig. 4.4 Matriu de cel·les ROM

Tot seguit es presenten les cel·les de memòria RAM estàtica, que requereixen sis transistors i dos tipus
de cel·la de memòria dinàmica de tres i d'un transistor.

• Cel·la de memòria estàtica de sis transistors

Un circuit que emmagatzema un bit d’informació es pot construir a partir de la realimentació de dos
inversors lògics. Aquest circuit s’anomena biestable, ja que té dos estats estables possibles, tal com es
veu a la figura 4.5.

Fig. 4.5 Circuit biestable. a) Estat 0. b) Estat 1. c) Realització CMOS

Per raó de la configuració del circuit, petites variacions de nivells elèctrics produïdes per sorolls o
interferències en un dels dos nusos del circuit són anul·lades immediatament pel llaç de realimentació.
D’aquesta forma, qualsevol dels dos estats és estable i queda fixat indefinidament mentre les tensions
d’alimentació es mantinguin o el soroll no sigui massa elevat.
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Per fixar l’estat del biestable, es podrien substituir els inversors per portes NAND o NOR de dues
entrades. L’entrada que queda lliure de cada porta s’usa per fixar l’estat. Aquest tipus de biestable
s’anomena RS, però no s’usa per realitzar memòries ja que requereix 8 transistors.

En realitat, per  fer bascular el biestable d'un estat a l'altre és suficient d’aplicar a un o als dos nusos
del circuit un pols de tensió suficientment elevat durant un temps. Això es pot fer afegint dos
transistors de pas a través dels quals es poden aplicar tensions complementàries (línies BIT i BIT* de
la figura 4.6) per fer bascular el biestable a un dels estats quan la línia SEL està activada. A més, si els
nusos externs d'aquests transistors es deixen flotants, es poden usar per realitzar la lectura del valor
lògic del biestable seleccionat. Atès que en una memòria hi ha un gran nombre de cel·les de memòria,
es fan servir línies de lectura (i escriptura) de dades comunes a moltes cel·les, que són seleccionades
de forma individual activant els transistors de pas corresponents.

Fig. 4.6 Lectura i escriptura del biestable a través de línies comunes

• Cel·la de memòria dinàmica de tres transistors

Al circuit anterior cal una estructura de dos inversors per realitzar la realimentació que manté l’estat
estable d’una forma activa. En realitat, un element de memòria es pot fer de forma més simple si
s’elimina la realimentació: un sol condensador pot emmagatzemar un bit d’informació segons si es
troba carregat o descarregat.

En tecnologies MOS, es pot emprar la capacitat de porta del transistor com a condensador. La càrrega
o descàrrega del condensador de porta produeix conducció o tall en el transistor, i anàlogament a les
memòries ROM. Cal, però, de forma similar al biestable, poder seleccionar la cel·la per llegir i
escriure. Això es pot fer amb dos transistors addicionals. Aquesta és la filosofia de funcionament de la
cel·la de memòria dinàmica de tres transistors, que es pot dissenyar en un procés CMOS estàndard. El
seu circuit es mostra a la figura 4.7a. En aquest circuit, les resistències de fuites degudes al transistor
M2 provoquen una descàrrega progressiva del condensador C. Per aquest motiu, cal refrescar
periòdicament la càrrega de la porta de M1 (memòria dinàmica).
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• Cel·la de memòria dinàmica d'un transistor

En aquesta cel·la s’aprofiten al màxim les característiques del transistor per realitzar les funcions
d’emmagatzematge, selecció i commutació amb un sol dispositiu (Fig. 4.7b). La informació es guarda
a la capacitat de sortidor del transistor, la seva porta controla l’accés en lectures i escriptures, i el
drenador es connecta a la línia de bit, on es llegeix i s’escriu la dada.

Fig. 4.7 a) Cel·la de memòria dinàmica de tres transistors. b) Cel·la de memòria dinàmica d’un transistor

La informació emmagatzemada a la cel·la es llegeix fent conduir el transistor M1 activant la línia de
paraula (word line). Llavors, la càrrega del condensador C es reparteix per la línia de bit (bit line), que
té una capacitat paràsita C’. La relació entre capacitats i la càrrega del condensador C determina la
variació de voltatge de la línia de bit. Aquesta variació és detectada per uns amplificadors sensors que
recuperen el valor lògic emmagatzemat per M1. Atès que la capacitat paràsita del transistor és molt
petita i, en canvi, la de la línia de bit pot ser elevada, ja que ha d’interconnectar un gran nombre de
transistors, la capacitat paràsita del transistor es millora formant un pou dins el substrat que augmenta
l’àrea del condensador. Per a això cal un procés de fabricació específic.

Una altra característica d’aquest tipus de cel·la és que la lectura és destructiva, ja que la càrrega del
condensador es reparteix per la línia de bit i, per tant, després d’una lectura cal reescriure dins la cel·la
el valor que contenia per tal de no destruir-lo. D’altra banda, també cal refrescar periòdicament la
memòria encara que no es llegeixi, a causa de les resistències paràsites de fuites del condensador, que
el van descarregant progressivament.

Per les seves característiques d’ocupació mínima d’àrea, la cel·la de memòria dinàmica que s’utilitza
en circuits integrats de memòria DRAM és la d’un transistor. Per comparació a les cel·les d’SRAM de
sis transistors, en igualtat de tecnologia les memòries dinàmiques tenen més capacitat que les
estàtiques, o bé el seu cost és menor per a igual capacitat. Aquest factor justifica moltes vegades la
complexitat addicional del refresc, que és necessari en les DRAM.
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4.3.2 Descodificadors d’adreces

Les cel·les de memòria s’organitzen en matrius rectangulars amb una relació d’aspecte força quadrada
per equilibrar les dimensions del circuit integrat (Fig. 4.3). Això fa que les línies d’adreça s’agrupin
internament en línies de fila i de columna, tot i que externament no hi ha distinció. L’accés a una cel·la
es realitza en dues fases. Primer el descodificador de files activa una fila de la matriu, seleccionant
totes les cel·les d’aquella fila. Tot seguit el descodificador de columnes selecciona la cel·la de la
columna codificada per les línies d’adreça de columna. Aquest darrer descodificador pot estar imbricat
amb els amplificadors sensors.

4.3.3 Amplificadors sensors

Els amplificadors sensors són els encarregats de recuperar el valor lògic contingut a la cel·la de
memòria seleccionada a partir del senyal elèctric que li arriba. Depenent del tipus de cel·la de
memòria, els amplificadors sensors que apareixen a la figura 4.3 poden reduir-se a uns amplificadors
simples o poden tenir un grau elevat de sofisticació. En especial les memòries dinàmiques necessiten
amplificadors sensors molt sensibles i acurats ja que les diferències de tensió que generen les cel·les
dinàmiques només són de l’ordre de centenars de mil·livolts.

Els amplificadors sensors usualment solen amplificar la diferència de tensió entre dues línies
(amplificadors diferencials). La figura 4.8 mostra la descodificació de columna i l’amplificador
diferencial sensor per a una memòria estàtica amb cel·les de sis transistors. Es pot veure com els
parells de transistors de línia són controlats pel descodificador de columna. La columna seleccionada
permet el pas de les línies de bit i bit*  cap a l’amplificador sensor (en cas de lectura) o bé el pas de la
dada d’entrada cap a les línies de bit i bit* a través dels buffers tri-state (en cas d’escriptura).

Fig. 4.8 Descodificació de columnes i amplificador sensor en una SRAM

A la figura 4.9 es presenta un amplificador sensor típic en memòries DRAM. Es basa en una estructura
de tipus biestable (dos transistors realimentats com a inversors). S’utilitzen dues línies de bit (bit i
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bit* ) per mantenir la màxima simetria en la mesura diferencial. El mateix nombre de cel·les de
memòria i una cel·la addicional dummy es connecten a cadascuna de les línies.

Per fer una lectura inicialment es precarreguen les línies de bit i bit*  a un mateix valor i es
curtcircuiten mitjançant el transistor controlat per Φ1. Els condensadors de les cel·les dummy també es
carreguen a una tensió intermèdia de referència. Un cop feta la precàrrega, es talla el transistor
controlat per Φ1 i s’activa una de les línies de word, per exemple la de l’esquerra de la figura. En
aquest cas, la línia de bit varia la seva tensió segons la tensió emmagatzemada a la cel·la de memòria
de l’esquerra. Simultàniament entra en conducció la cel·la dummy* de la dreta i l’amplificador
compara les tensions de les línies bit i bit* . La línia amb tensió més elevada provoca una descàrrega
més ràpida de la línia contrària a través del transistor M1 o M2. Finalment, l’activació de Φ2 provoca
una regeneració a nivells lògics complementaris de les línies bit i bit* , la qual cosa permet llegir el
valor emmagatzemat a la cel·la de memòria seleccionada i alhora refrescar-la.

Fig. 4.9 Amplificador sensor de memòries dinàmiques

4.3.4 Circuits d'interfície

La resta de circuits que contenen els xips de memòria permeten realitzar la interfície amb l’exterior.
Bàsicament hi sol haver elements latch que temporalment emmagatzemen les adreces o les dades que
es porten al bus, drivers que proporcionen corrents de sortida elevats, i la lògica que genera els senyals
de control interns a partir dels senyals externs de la memòria.
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4.4 Organització i capacitat

Des del punt de vista de l’usuari, és necessari conèixer el nombre de bits i també les línies de dades i
d’adreça que un circuit de memòria conté. Es defineixen dos paràmetres fonamentals: capacitat i
organització.

• Capacitat. És el nombre de bits d’informació que conté. S’expressa en bits.
• Organització. És el nombre de posicions de memòria que conté pel nombre de bits per posició.

S’expressa en posicions × bits.

L’organització indica el nombre de posicions (combinacions dels bits d’adreça) i de bits per posició
d’una memòria. El resultat del producte dels seus dos paràmetres és igual a la capacitat de la memòria,
però l’organització dóna més informació ja que indica el nombre de bits de dades i el nombre de bits
d’adreça de la memòria. Aquest últim nombre es pot obtenir del logaritme en base 2 del nombre de
posicions.

Les organitzacions més típiques de les memòries són una potència de 2 per al nombre de posicions i 1,
4, 8 o fins i tot 16 bits de dades.

Exemple 4.1

Suposem una memòria que té una capacitat d’1 Mbit.  Aquesta xifra no indica quants
bits de dades i d’adreces té la memòria. Pot ser que tingui un sol bit de dades i 1 M
posicions de memòria. El nombre de bits d’adreça és:

log ( ) log ( )2 2
201 2 20M = =

En aquest cas, l’organització de la memòria és d’1 M × 1 bit. Però també podria tenir 8
bits de dades i 128 k posicions de memòria. Ara, la memòria tindria 17 bits d’adreça:

log ( ) log ( )2 2
17128 2 17k = =

La seva organització seria de 128 k × 8 bits. En ambdós casos, la capacitat és d’1 Mbit,
però la interfície externa canvia.

És interessant assenyalar que els encapsulats dels circuits integrats de memòria tenen una ordenació de
pins que és estàndard (l’anomenat estàndard JEDEC) en la majoria de casos. Si això es preveu en el
disseny del circuit imprès, és molt senzill durant el desenvolupament de prototipus o en el producte
final substituir memòries d’una certa capacitat per altres. A la figura 4.10 es pot comparar el pinout de
dues memòries SRAM de 128 k × 8 i de 512 k × 8, i dues EPROM de les mateixes organitzacions. Els
pins N.C. (no connectats) o C.S. (Chip Select) addicionals en les memòries de menor capacitat són
substituïts per les línies d’adreça de major pes. En el cas de la memòria EPROM, el pin VPP, per on
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s’introdueix la tensió de programació, es multiplexa amb OE* per aconseguir una nova línia d’adreça.
A la figura també es representa de forma esquemàtica la finestra rodona de quars de la memòria
EPROM que permet el pas de raigs ultraviolats, darrera la qual es troba el dau de silici (xip).

Fig. 4.10 Encapsulats DIP (Dual-In-line Package) estàndards JEDEC 21-C. a) SRAM de 128 k × 8 i de 512 k × 8
(línies diferents entre parèntesi). b) EPROM de 128 k × 8 i d’1 M × 8 (línies diferents entre parèntesi).

4.5 Mòduls de memòria

En moltes ocasions no es disposa d’un circuit integrat (CI) de memòria que tingui l’organització en
nombre de línies de dades i posicions de memòria que el sistema requereix. Llavors, es pot construir
l’organització volguda agrupant CI de memòria fins aconseguir el nombre necessari de bits de dades i
posicions de memòria. Cal garantir que el mòdul continuï tenint la interfície d’un slave, de forma que
pel que fa a senyals externs, usar un mòdul de memòria o un circuit monolític sigui indistint.

A partir de l’exemple que segueix es pot extrapolar com es construiria qualsevol mòdul a partir de
circuits de memòria amb una organització determinada.
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Exemple 4.2

Es disposa de CI de memòria SRAM amb una organització d’1 M × 8 i es vol construir
un mòdul de 8 M byte de capacitat per a un microprocessador de 16 bits (bus de dades
de 16 bits).

Fig. 4.11 Construcció d’un mòdul de memòria de 4 M × 16 a partir de xips d’1 M × 8
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Atès que el bus de dades és de 16 bits i la capacitat de memòria requerida és de 64
Mbits (= 8 M byte), l’organització del mòdul ha de ser de 4 M × 16. Com que les
memòries disponibles són d’1 M × 8, cal emprar dos xips per assolir 16 bits de dades i
multiplicar per 4 el parell de xips per obtenir les 4 M posicions. Per tant, es necessiten 8
xips que es connectaran segons la figura 4.11.

A la figura s'observa que la interfície externa és la mateixa que la d'un sol circuit, però el
nombre de línies de dades (16) i d'adreces (22) correspon a l'organització 4 M × 16
especificada. Les 8 línies de dades més significatives (D15..D8) es connecten a la figura
amb els 4 circuits de l'esquerra, mentre que les menys significatives (D7..D0) es
connecten als 4 xips de la dreta. Les línies d'adreces A19..A0 es porten en paral·lel a les
línies d'adreça de tots els xips. També es connecten directament a tots els xips els
senyals de WE* i d'OE*.

És important assenyalar però, que només pot estar activada una fila de xips
simultàniament per no produir bus contention (conflicte de bus) entre xips de memòria.
Això s'evita descodificant les dues línies d'adreça sobrants del mòdul, A21 i A20, i
connectant cadascuna de les 4 sortides a l'entrada de CE* de cada fila de xips. Per tant,
només es pot activar un dels 4 parells de senyals CE*, aquell que correspon al codi de
les línies A21, A20. A més, cal desactivar tot el mòdul si el senyal de CE* del mòdul no
està activat. El fet de connectar CE* a l'entrada de permissió (enable) del descodificador
fa que les sortides quedin desactivades (en aquest cas, totes a '1', ja que els CE*
funcionen per lògica negada) i que no s'activi cap dels xips.

Les condicions que requereix la construcció de mòduls amb un mateix tipus de xip de memòria són
que el nombre de línies del bus de dades sigui un múltiple de les línies de dades del CI de memòria
disponible i que el nombre de posicions de memòria del mòdul sigui una potència de 2 del nombre de
posicions del CI de memòria (o bé, que el nombre de línies d'adreça del mòdul sigui major que el del
xip). Altrament, cal emprar un altre xip de memòria o bé construir el mòdul combinant xips de
diferents organitzacions.

Veient com s'ha construït el mòdul de l'exemple anterior, els xips de memòria amb organitzacions d'un
sol bit de dades poden semblar a priori poc interessants, ja que calen com a mínim tants CI com bits
tingui el bus de dades al qual es connecta el mòdul de memòria. D'altra banda, les organitzacions amb
un sol bit de dades necessiten menys pins d'encapsulat. És per això que la utilitat d'aquests circuits ve
donada en aplicacions de memòria massiva, on és necessari emprar diversos xips de memòria per
assolir la capacitat requerida. En aquest cas, les organitzacions amb un sol bit de dades són preferibles
ja que donen lloc a mòduls menys compactes.

Un cas més extrem en l’estalvi de pins d’encapsulat en memòries és el de les DRAM. En aquest tipus
de memòries les línies d'adreça es multiplexen, la qual cosa redueix molt el nombre de línies
d’encapsulat. Les adreces es divideixen en dues parts: selecció de fila i selecció de columna. Cada
línia d’adreça té assignat un bit de fila i un de columna. L’inconvenient del sistema és que es complica
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la interfície amb el bus d’adreces. Aquesta particularitat es tractarà més en detall a l'apartat 4.7,
dedicat a les memòries dinàmiques.

4.6 Descodificació

En sistemes µP/µC convencionals, el master realitza els cicles de lectura/escriptura amb un únic slave,
que pot ser un mòdul de memòria o un dispositiu d'entrada/sortida (E/S). La resta de slaves han d’estar
inactius, i això s’aconsegueix activant només la línia de CE* (recordeu l’apartat 4.1 sobre el model de
slave) del que es vol seleccionar. Un cop seleccionat el slave mitjançant una descodificació externa,
d’altres línies d’adreces, normalment les de pes més baix, són descodificades internament pel slave per
tal de seleccionar una de les posicions que conté (vegeu fig. 4.12).

DESCODIFICACIÓ
INTERNA

CE*

DESCODI-
FICACIÓ

EXTERNA

SLAVE

j

k

Aj-1..A0

An-1..An-k

0

2j-1

1

Fig. 4.12 Descodificacions interna i externa per tal de seleccionar una posició, donat un codi de les línies
d’adreça.

Quan accedeixen al bus per realitzar operacions de lectura o escriptura, els microprocessadors (i
microcontroladors) no distingeixen per si mateixos entre slaves. En general, ni tan sols coneixen si es
dirigeixen a memòria o E/S, i menys encara si la memòria és volàtil o no volàtil, etc. Simplement
presenten una combinació binària en el bus d'adreces, i esperen accedir (fent una lectura o una
escriptura) a la posició que indica la combinació. Que a partir d'aquest codi se seleccioni el slave
correcte és una tasca que ha de resoldre el dissenyador del sistema.

La descodificació es pot definir com el procés de selecció del slave corresponent a cada codi
d'adreces. En general, per descodificació s’entén la descodificació externa, ja que la interna se suposa
realitzada pel slave.
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4.6.1 Disseny de la descodificació

El procediment per realitzar aquesta tasca és el següent:

a)  En primer lloc, cal conèixer l'espai de posicions lògiques que el microprocessador pot adreçar i la
quantitat de posicions que ocupa cadascun dels slaves que es volen connectar al sistema.

b) Tot seguit, es decideix quines posicions de l'espai d'adreces del microprocessador es vol que cada
slave ocupi. Això s'anomena construir el mapa de memòria (i d'E/S). Per simplicitat de hardware i de
software, gairebé sempre se situen totes les posicions de cada slave en posicions contigües de l'espai
d'adreces del microprocessador. A més, és preferible que cada slave ocupi blocs de memòria situats en
zones determinades per simplificar la descodificació, tal com veurem més endavant.

c) Mitjançant l'ús de descodificadors, es divideix l'espai de posicions del microprocessador en blocs de
memòria, i s'associen els blocs als slaves corresponents. Es combinen les línies de sortida dels
descodificadors que corresponen a blocs d'un mateix slave de forma que quan s'activi alguna
d'aquestes línies, l'entrada de CE* del slave que correspongui quedi validada.

Exemple 4.3

Desenvolupem aquest procediment amb un exemple, considerant un microprocessador
amb 16 línies d'adreces a títol d'exemple. El nombre de línies de dades no és important,
ja que se suposa que cada posició conté tants bits com línies té aquest bus.
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RAM

E/S 1

E/S 2

E/S 8

E/S 7

.

.

.

0000
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3FFF
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F800

FBFF
FC00
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a) b)

Fig. 4.13 a) Espai d'adreçament d'un µP de 16 línies d'adreça. b) Mapa de memòria d'un
possible sistema desenvolupat sobre aquest µP. La grandària de cada zona no és proporcional al

nombre de posicions.
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a) Càlcul de l'espai de posicions. Les combinacions binàries que poden prendre les
línies d'adreça són 216 = 65.536 o 64 k posicions, en termes informàtics. A la figura
4.13a es mostren simbòlicament les posicions de memòria adreçables ordenades des de
la posició amb tots els bits d'adreça a 0 (A15..A0 = 000016 = 0000 0000 0000 00002) fins
a tots els bits a 1 (A15..A0 = FFFF16 =1111 1111 1111 11112).

Sobre les  65.536 posicions que aquest microprocessador pot adreçar directament es pot
combinar memòria de diversos tipus i perifèrics d'E/S ordenats de la forma més adient
per a l'aplicació del sistema.

b) Mapa de memòria. S'anomena mapa de memòria l'especificació de les posicions de
les adreces del microprocessador que ocupa cadascun dels slaves del sistema. Un
exemple es mostra a la figura 4.13b, on s'especifiquen les adreces inicial i final de
cadascun dels slaves connectats a un possible sistema basat en el microprocessador de
16 línies d'adreça. Per compactar l'escriptura, se sol emprar el codi hexadecimal, en el
qual cada dígit es correspon amb 4 bits. En endavant s'emprarà aquesta codificació
llevat que s'indiqui el contrari.

El primer element d'aquest sistema és memòria EPROM, que ocupa les posicions
0000~1FFF, és a dir, 200016 posicions. Com que

200016 = 21 × 24 × 24 × 24 = 213 = 8 k posicions,

cal un xip o un mòdul de memòria EPROM de 8 k × d, on d és el nombre de bits de
dades del µP, i el nombre de línies d'adreces que ha de tenir la memòria EPROM és 13.

Tipus de
 slave

Adreça inicial
(hex)

Adreça final
(hex)

Nombre de
posicions (hex)

Línies
d'adreça

Nombre de
posicions (k)

EPROM 0000 1FFF 2000 13 8
- 2000 3FFF 2000 (13) (8)
RAM 4000 BFFF 8000 15 32
- C000 DFFF 2000 (13) (8)
E/S E000 E3FF 400 10 1
E/S E400 E7FF 400 10 1
E/S E800 EBFF 400 10 1
E/S EC00 EFFF 400 10 1
E/S F000 F3FF 400 10 1
E/S F400 F7FF 400 10 1
E/S F800 FBFF 400 10 1
E/S FC00 FFFF 400 10 1

Taula 4.1 Línies d'adreça i posicions ocupades per cada element del mapa
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L'espai que segueix, 2000~3FFF, és un espai no ocupat físicament. La lectura del µP en
aquest espai dóna valors imprevisibles, i les dades que hi escrigui no queden
emmagatzemades enlloc. Malgrat això, és interessant disposar d'espais d'adreçament
lliures ja que ampliacions eventuals de memòria o nous dispositius d'E/S s’hi poden
situar.

La taula 4.1 mostra dades significatives del mapa.

c) Síntesi dels descodificadors. Un cop estan assignats els espais de memòria, es pot
dissenyar el circuit de descodificació. Un dels descodificadors més emprats per a
aquesta tasca és el '138, que està representat a la figura 4.14. És un descodificador 3 a 8
amb sortides negades: la sortida corresponent al codi d'entrada es posa a nivell baix. La
raó d'usar lògica negativa és que, en general, les entrades de Chip Enable (CE*) dels
slaves són actives per nivell baix. Aquest circuit disposa, a més, de 3 entrades d’enable,
una d’activa a nivell alt i dues d’actives a nivell baix. Per tal que alguna de les sortides
es pugui activar cal que els tres senyals d'enable estiguin activats. La taula de veritat
completa del descodificador '138 apareix a la taula 4.2.

O0

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

I0

I1

I2

E1

E2

E3

‘138

Fig. 4.14 Descodificador '138

Si es descodifiquen les tres línies d'adreces de pes més alt, A15, A14 i A13, el mapa de
memòria queda fragmentat en 8 blocs, cadascun de 8 k posicions,  corresponents a cada
codi, tal com es veu a la figura 4.15a. Es pot observar que la memòria EPROM ha
quedat situada al bloc 0, mentre que la memòria RAM ocupa els blocs 2, 3, 4 i 5. Per
tant, el senyal CE* de la memòria EPROM es connectarà directament a la sortida O0 del
descodificador, mentre que el CE* de la memòria RAM ha de poder ser activat per O2,
O3, O4 i O5 i, per tant, es connecta a una porta AND de 4 entrades controlades pels
senyals indicats. Això es pot veure a la figura 4.15b.

La línia AS* (Address Strobe) o equivalent se sol connectar a una entrada d'enable de
forma que es garanteix que només quan aquest senyal que valida el codi que apareix al
bus d'adreces estigui actiu (a nivell baix) es pot activar un senyal de CE*. Així s'evita
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l'accionament involuntari de senyals de CE* durant les transicions de les línies d'adreça,
ja que AS* està desactivat quan el codi d'adreces no és vàlid.

E1 E2 E3 I2 I1 I0 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0

0 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1

X 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1

X X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Taula 4.2 Taula de veritat del descodificador '138

Respecte a les línies d'adreça, es connecten les 13 línies de pes baix (A12..A0) del µP a
les línies d'adreça de la memòria EPROM i les 15 línies A14..A0 a la memòria RAM.
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Fig. 4.15 a) Divisió de l'espai d'adreces amb 8 blocs de 8 k posicions. b) Generació dels senyals de CE*
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Els dispositius d'E/S es troben tots dins el bloc 7 de la figura 4.15a. Cal una
descodificació de tres línies d'adreça més per distingir blocs d'1 k posicions. Això es fa a
la figura 4.16a, mentre que la figura 4.16b mostra el nou descodificador que està
controlat en una entrada d'enable per la sortida O7 del descodificador de la figura 4.15b.
És interessant observar que en aquest segon descodificador no cal connectar el senyal
AS*, ja que aquest senyal actua indirectament a través de CEE/S*.
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Fig. 4.16 a) Divisió del bloc 8 de la figura 4.15a en 8  blocs d'1 k posicions. b) Generació dels
senyals de CE* dels dispositius d'E/S.

L’exemple mostra el procediment per realitzar la descodificació dels slaves d'un sistema. Però queden
una sèrie de qüestions pendents com ara:

• Què succeeix quan algunes línies d'adreces no es descodifiquen?
• Quin ha de ser l'ordre de les línies d'adreça en la descodificació?
• Per què usar descodificadors i no altres tipus de lògica combinacional?
• Els dispositius d'E/S es tracten sempre igual que la memòria?

Els apartats següents tracten aquestes qüestions.

4.6.2 Descodificació incompleta i zones imatge

L’exemple següent es basa en l’anterior (exemple 4.3) i permet il·lustrar la creació de zones imatge en
les descodificacions incompletes. Després de l’exemple, es defineixen aquests conceptes.
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Exemple 4.4

Simplificant l'exemple 4.3, ara considerem únicament la descodificació de la memòria
EPROM, que té 13 línies d'adreça (8 k posicions), sobre un espai de 64 k posicions (µP
amb 16 línies d'adreça).

Partint de la hipòtesi que les 13 línies d'adreça del bus de pes més baix (A12..A0)
s'utilitzen per connectar-se a les entrades d'adreça de la memòria EPROM, la qual cosa
es justifica més endavant, resten només les línies A15, A14 i A13 per fer servir en la
descodificació. Aquestes tres línies divideixen l'espai del µP, tal com s'ha vist, en 8
blocs de 8 k posicions cadascun.

Considerem les possibilitats següents de connexió del senyal de CE* de la memòria
(Fig. 4.17):

a) Connexió a la sortida O0 de la descodificació de A15, A14, A13 (és a dir, el cas
anterior)

b) Connexió a 0 lògic
c) Connexió a la línia A15
d) Connexió a la línia A14
e) Connexió a la línia A13
f) Connexió a una funció or lògica entre A15 i A13
g) Connexió a una funció or lògica entre A15 i A14

CE*

EPROM

A15 CE*

EPROM

A14

CE*

EPROM

A13

CE*

EPROM

‘0’
A13
A14
A15

O0 CE*

EPROM

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

CE*

EPROM

A15
A13

CE*

EPROM

A15
A14

Fig. 4.17 Algunes possibilitats de connexió de les línies d'adreça A15, A14 i A13 al senyal  CE*

Es pot veure que, en tots aquests casos, quan A15 A14 A13 = 0 0 0, el senyal CE* = 0
(EPROM activada). És a dir, la memòria EPROM queda situada correctament en el bloc
0 de l'espai d'adreces. Però llevat del cas a, en què CE* només s'activa per al bloc 0, en
els altres casos també s'activa per a d'altres combinacions de A15 A14 A13 (Fig. 4.18).
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Fig. 4.18 Mapes de memòria resultants de les connexions de la figura 4.17. Els blocs ratllats
indiquen que estan ocupats per memòria EPROM. Els que queden en blanc estan buits.

En el cas b, la línia CE* es fixa a zero lògic i, per tant, la memòria EPROM queda
sempre seleccionada. Això es reflecteix a la figura 4.18b, on les 64 k posicions queden
completament ocupades per la memòria EPROM. Que hi hagi 8 blocs ocupats ara no
significa que la memòria s'hagi multiplicat per 8 (si fos així, seria una forma barata
d'ampliar la memòria!), sinó que cada posició física de memòria és accessible a través
de vuit adreces diferents del bus. Concretament, la posició física de la memòria
codificada per les 13 línies d'adreça de pes baix (A13..A0) és sempre la mateixa si no es
canvien aquestes línies, independentment del codi que prenguin les línies A15 A14 A13.
Per exemple, la mateixa posició física número 102510 de la memòria (que correspon a
l'adreça 400 hexadecimal) és accessible a través de les adreces següents: 0400, 2400,
4400, 6400, 8400, A400, C400 i E400. L'inconvenient principal de fixar a 0 el senyal
CE* de la memòria EPROM és que queda sempre activada (ocupa tot el mapa de
memòria), i no es pot connectar cap més slave al sistema sense que hi hagi conflicte de
bus.

En el cas c, la línia A15 es connecta directament a CE*. Per tant, CE* s'activa quan A15
= 0. Ara la memòria ocupa els blocs 0, 1, 2 i 3 (Fig. 4.18c). Es pot accedir a una mateixa
posició física amb 4 adreces i no amb 8, perquè l'accés és el mateix només per a
combinacions dels dos senyals A14 i A13 (quan A15 = 1 la memòria no se selecciona).

Els casos d i e són semblants a l'anterior, però canviant el paper de les línies. Es pot
observar a la figura 4.18d i 4.18e que a mesura que la línia que es connecta a CE* és
menys significativa, més fragmentat queda el mapa. Així, en el cas c, els quatre blocs
ocupats eren contigus, en el cas d, hi ha dos parells de blocs contigus i en el cas e , els
quatre blocs ocupats s'intercalen amb blocs desocupats.
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En el cas f, només s'activa CE* quan A15 = A13 = 0. Per tant, només es pot accedir a
una mateixa posició física amb dues adreces diferents: l'adreça A12..A0 quan A14 = 0 i
quan A14 = 1, ja que ara A15 i A13 han de valer 0, altrament la memòria no se
selecciona. Això es reflecteix a la figura 4.18f, on es veuen els blocs 0 i 2 ocupats, que
corresponen a A15 = A13 = 0 (i A14 = X).

El cas g és anàleg a l'anterior, però amb A15 = A14 = 0 per activar CE*. Al contrari que
en el cas anterior, ara els blocs ocupats són contigus (Fig. 4.18g).

De l'estudi i la generalització d'aquests casos es poden definir els conceptes de descodificació
incompleta i zones imatge i calcular-ne el nombre.

Quan una mateixa posició física de memòria (o d'un perifèric) és accessible amb adreces diferents, es
diu que la descodificació és incompleta.

L'accés per diverses adreces és degut al fet que alguna de les línies d'adreça no intervé ni en la selecció
del slave ni en la selecció de les posicions internes del slave. Llavors, independentment dels valors que
prenguin aquelles línies, s'accedeix a la mateixa posició física, tot i que l'adreça lògica (la que genera
el µP) pot ser diferent.

S’anomenen zones imatge les zones que apareixen repetides (inclosa l’original) en un mapa de
memòria quan la descodificació és incompleta. El seu nombre es calcula de la forma següent:

Z = 2(n - j - k) (4.1)

on n és el nombre de línies del bus d'adreça, j és el nombre de línies que el slave empra per
descodificar internament les seves posicions, i k és el nombre de línies que intervenen en la
descodificació externa per activar el senyal de CE* del slave (vegeu fig. 4.12). Atès que tant j com k
poden ser variables per a cada slave (fins i tot n pot variar si existeixen mapes de memòria i d'E/S,
com es veurà més endavant), el nombre de zones imatge també pot ser diferent depenent del slave.

Retornant a l'exemple 4.4, on n = 16, j = 13, el valor de Z es mostra per a cada cas a la taula 4.3. En el
cas a, la descodificació és completa ja que Z = 1 (només hi ha una zona, és a dir, un sol codi per
accedir a una posició). En el cas b, Z = 8, hi ha vuit zones imatge, etc.

Cas a b c d e f g

k = 3 0 1 1 1 2 2
Z = 1 8 4 4 4 2 2

Taula 4.3 Nombre de línies descodificades externament (k) i de zones imatge (Z) per a l’exemple 4.4

Les descodificacions incompletes tenen l’avantatge, respecte a les completes, que la lògica de
descodificació pot ser més reduïda i, en conseqüència, més ràpida. L’inconvenient és que es
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desaprofita capacitat d’adreçament. Si això és crític o no, cal avaluar-ho segons els requeriments del
sistema, i no hi ha una regla general per decidir el tipus de descodificació.

És molt usual que les memòries del sistema tinguin una descodificació completa i, en canvi, que els
dispositius d’E/S no la tinguin. La raó és que els dispositius d’E/S solen ocupar molt poques posicions
de memòria i, per tant, cal descodificar externament moltes més línies que per a la memòria. Una
solució que se sol adoptar per reduir hardware és descodificar les línies d’adreces suficients per fer
que els blocs ocupin un espai prou ajustat perquè hi càpiga la memòria (tenint en compte futures
ampliacions, etc.), i deixar la resta de línies sense descodificar.

4.6.3 Criteris de descodificació sistemàtica

Tot seguit es donen indicacions generals de com caldria connectar les línies d’adreces per optimitzar
la descodificació. Lògicament, segons el cas particular, pot ser aconsellable canviar algun d’aquests
criteris.

Considerem els mapes de memòria els casos c, d i e de l’exemple 4.4 (Fig. 4.18c, 4.18d i 4.18e),
obtinguts de descodificar una sola línia d’adreces, A15, A14 i A13, respectivament. Es pot veure que la
descodificació de les línies de pes més baix porta a una fragmentació major del mapa de memòria (el
cas extrem es presentaria en la línia A0, que divideix el mapa de memòria en posicions parelles i
senars).

Com que normalment interessa que les posicions de memòria que ocupen els slaves siguin contigües,
les línies d’adreça de pes més baix es connecten a les entrades d’adreça dels slaves.

Les línies sobrants es connecten al descodificador si la descodificació és completa. Si és incompleta,
és recomanable descodificar les línies de major pes, i deixar sense descodificar les línies intermèdies.
La raó és també no fragmentar el mapa de memòria. La justificació es pot deduir a partir de
l’observació dels casos f i g de l’exemple 4.4.

Finalment, les línies que prenen un valor constant per a tota la descodificació es poden portar a una
entrada d’enable del descodificador, mentre que les línies que prenen valors variables segons els
slaves que se seleccionen han de connectar-se a entrades del descodificador.

4.6.4 Implementació de la descodificació

Com s’ha vist anteriorment, el descodificador és l’element lògic natural per realitzar la descodificació
dels slaves. Atès que la descodificació és una funció combinacional, existeixen alternatives de
realització que poden ser útils segons l’aplicació.

El descodificador genera una sortida d’enable per a cada bloc en què es divideix el mapa de memòria,
però si només cal descodificar un slave o pocs, la realització amb portes lògiques podria ser més
eficient.
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Una altra possibilitat és la descodificació programable. Per mitjà d’uns interruptors es pot programar
el codi d’adreces que selecciona el slave. La descodificació programable és útil per poder modificar
l’adreça d’un slave que s’afegeix al sistema i que podria interferir amb un altre si tingués una adreça
fixa.

A la figura 4.19 es mostra una realització de 4 línies que fa servir un comparador lògic. El slave és
seleccionat quan el codi de les línies d’adreça (entrada A) coincideix amb el codi ‘1011’ (entrada B)
fixat pels interruptors. Es pot veure que si els interruptors estan oberts, les resistències de pull-up
mantenen el valor lògic de la línia a 1, mentre que els interruptors tancats fixen el valor lògic a 0.

A

B

A=B
+

+

+

+

Línies d’adreça

1

0
1

1

CE*
COMPA-
RADOR

{

Fig. 4.19 Descodificador programable

4.6.5 Mapes d’entrada/sortida

Un nombre important de µP disposa d’una línia de tipus M/IO* (vegeu el model de master) que indica
si l’accés que realitza és a la memòria o a E/S. És el cas de molts µP d’Intel, Zilog, etc. En aquest cas,
es diu que el microprocessador té mapes separats de memòria i d’E/S. Les instruccions d’accés a la
memòria i a E/S són diferents (cosa que no succeeix en els µP de mapa únic, com per exemple
l’MC68000) i cal fer la descodificació per separat. A la figura 4.20 es mostra com el senyal M/IO*
habilita només una de les dues descodificacions segons si l’accés és al mapa de memòria o al mapa
d’E/S.
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CSES1
CSES2
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CSESn

Fig. 4.20 Descodificació amb mapa de memòria i mapa d’E/S independents

En els µP amb mapes de memòria i d’E/S separats es defineixen instruccions de lectura i d’escriptura
diferents segons si l’accés és al mapa de memòria o si és al d’E/S. Les d’accés a la memòria són del
tipus LD, MOV, etc., mentre que la lectura i l’escriptura a l’E/S solen ser els mnemònics IN i OUT,
respectivament. Quan la CPU descodifica la instrucció, segons el codi dóna el valor lògic que
correspon a la línia M/IO*.

Normalment el mapa d’E/S sol ser més reduït que el de memòria, ja que no és necessària tanta
capacitat d’adreçament. Així, per exemple, en el mapa d’E/S del µP Z80, que té 16 línies d’adreça,
només es fan servir les 8 línies de menor pes, de forma que la capacitat d’adreçament de memòria és
de 216 = 64 k posicions, mentre que la capacitat d’adreçament d’E/S és de 28 = 256 posicions.

És important indicar que quan existeix una línia específica que distingeix la memòria de l’E/S, no és
imprescindible situar tots els dispositius d’E/S al seu espai. En alguns casos, pot ser necessari o
convenient situar dispositius d’E/S a la zona de memòria. Això es pot fer tenint en compte que els
accessos del µP són com si fos memòria, és a dir, usant les instruccions d’accés a la memòria i no a
E/S, i amb la temporització dels accessos a la memòria.

Al capítol 5 es veurà amb detall que, des del punt de vista del microprocessador, s'accedeix als
dispositius d'E/S de forma anàloga a les memòries. La diferència més gran és que les memòries
ocupen, en general, un espai d'adreces molt major.

4.7 Aspectes de temporització

En general, la interfície de les memòries s’ajusta molt al model de slave, cosa que permet la seva
connexió a sistemes µP d'una forma molt senzilla. La descodificació, necessària per activar el senyal
de CE*, s'ha tractat amb detall a l'apartat anterior, mentre que la generació dels senyals WE* i OE* en
general és immediata. A la figura 4.21 es mostra com, a partir dels senyals de DS*  i RD/WR* del



Subsistema de memòria 127

master, es poden generar aquests dos senyals. Lògicament, les operacions de lectura i d’escriptura
s'han de produir quan s'activa el senyal DS*, i depenent de la línia RD/WR* s'activa OE* o bé WE*.
Segons els senyals del µP comercial concret aquestes connexions poden variar lleugerament, però en
essència han de ser similars.

OE*

WE*

CE*

DS*

RD/WR*

Del descodificador

SLAVE

Fig. 4.21 Generació dels senyals WE* i OE* d'un slave

En aquest apartat es considera un altre aspecte de disseny molt important. Un cop garantit el
funcionament lògic del sistema, cal comprovar que la resposta del slave a les operacions que el µP
sol·licita sigui prou ràpida perquè el sistema funcioni correctament.

S'ha vist al capítol 3 que el µP executa uns cicles màquina de lectura i d'escriptura que depenen
exclusivament de l'arquitectura interna i la tecnologia del µP. El fabricant del µP especifica com són
aquests cicles i també quina ha de ser la freqüència de rellotge per a cada versió del µP. Es poden
veure com a exemple els cronogrames de l'apèndix A que corresponen a cicles de lectura i d'escriptura
del µP MC68000. Es pot observar que els temps mínims i màxims entre senyals estan perfectament
especificats. Tenint en compte que en la gran majoria de casos els circuits de memòria són de
fabricants diferents als del µP, és molt important garantir que les memòries que es connecten al
sistema respondran en un temps suficient a la velocitat del µP. És per això que els fabricants de
memòries en faciliten les especificacions temporals.

La tasca del dissenyador consisteix a verificar que les especificacions de les memòries són compatibles
amb les del µP i, en cas contrari, resoldre el conflicte aplicant-hi alguna de les solucions següents:
substituir el tipus de memòria per un de major velocitat, realitzar una estratègia de generació d'estats
de wait o, fins i tot, si les especificacions del sistema ho permeten, reduir la freqüència del rellotge del
sistema.

La temporització de les memòries sol ser, en general, més crítica que la d’altres slaves ja que les
descodificacions són molt més complexes atès el nombre massiu de posicions que contenen. A més,
cal afegir el retard introduït pels amplificadors sensors. Per això, l’anomenat temps d’accés (temps de
resposta) de les memòries és un dels factors més limitadors de la velocitat del sistema.
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4.7.1 Conceptes: temps d’accés

La figura 4.22 mostra un diagrama simplificat, similar als que faciliten els fabricants de memòries als
catàlegs (data sheets), que corresponen a l’operació de lectura d’una memòria de tipus SRAM o ROM.
L’instant t0 correspon a l’aparició en el bus d’adreces del codi d’adreça correcta a la qual es vol
accedir. A t1 i t2 s’activen els senyals CE* i OE*, respectivament, i després d’un temps de retard degut
principalment a la descodificació i als amplificadors sensors, la dada apareix en el bus.

Es poden observar tres temps de retard que corresponen al temps que triga la dada a sortir respecte a
l’activació de cada senyal d’entrada. Aquests temps són valors màxims, és a dir, la dada apareix en el
bus, com a molt tard, un temps tACC després que el codi d’adreces estigui present en aquelles línies, o
tACE després de CE* o tAOE després d’OE*. Lògicament, dels tres temps, el més restrictiu és el que
determina la sortida de la dada, el qual es calcula com el màxim de tACC, tACE+ (t1 - t0) i tAOE + (t2 - t0).

De fet, normalment el temps més crític és tACC, ja que la descodificació es realitza sobre les línies
d’adreça. Aquest temps se sol anomenar temps d’accés, tot i que no hi ha un acord unànime, ja que de
vegades també és anomenat així el temps tACE. Per això, és preferible comprovar sobre les definicions
o cronogrames del catàleg amb quins d’aquests temps es correspon.

ADREÇA VÀLIDAADREÇA

CE*

OE*

OUTDADES

tACC

tACE

tAOE

t 1 t 2 t3t 0

Fig. 4.22 Definicions de temps d’accés d’una memòria (lectura)

De la mateixa forma, els fabricants faciliten també els cronogrames amb les dades de retards per a
l’operació d’escriptura. Se’n pot veure un exemple simplificat a la figura 4.23. A l’apèndix C hi ha
exemples de cronogrames complets de lectura i d’escriptura.
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ADREÇA VÀLIDAADREÇA

CE*

WE*

INDADES

tACC

tACE

tAWE

t 1 t 2 t3t 0

Fig. 4.23 Cronograma simplificat d’escriptura d’una memòria

4.7.2 Càlculs de compatibilitat temporal

Per realitzar els càlculs de compatibilitat temporal entre un µP i una memòria es considerarà el
cronograma simplificat de la figura 4.24, que correspon a un cicle de lectura genèric d’un µP amb la
interfície típica del model de master. Els temps que es defineixen en aquest cicle de lectura han de ser
compatibles amb els retards que la memòria introdueix en un cicle de lectura, que estan definits a la
figura 4.22, com s’ha vist a l’apartat anterior.

A la figura s’observa la codificació de l’adreça vàlida en el bus d’adreces i l’activació dels senyals del
bus de control (AS*, DS* i R/W*). Els temps en què això succeeix són, respectivament, tA, tAS, tDS i
tRW, i estan referits a un origen de temps, t = 0, arbitrari. També està referit a aquest origen de temps
l’instant tC, en què el µP captura la dada. Finalment, és imprescindible que la dada estigui present en el
bus com a mínim un temps de setup, tS, abans de l’instant de captura. En cas que no es compleixi
aquest temps de setup, és a dir, si la dada no està present en el bus abans de l’instant tC - tS, el fabricant
no garanteix el funcionament correcte del µP. Per tant, cal assegurar que la memòria respongui en
aquest temps.

Però no només cal tenir en compte els temps i els retards del µP i la memòria, sinó que, a més, en
qualsevol sistema cal introduir entre aquests dos elements circuits de lògica i d’interfície elèctrica, que
afegeixen, per la seva part, retards addicionals. Encara més, en cas d’utilitzar línies d’interconnexió
llargues o en freqüències de treball elevades, cal tenir en compte els retards de propagació dels senyals
introduïts per les línies d’interconnexió. Aquests darrers retards no es consideren en l’estudi que
segueix, però la seva influència es pot incorporar fàcilment un cop coneguts els retards que les
interconnexions introdueixen.
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ADREÇA VÀLIDABUS D’ADRECES

AS*

DS*

DADABUS DE DADES

tAS t DS
tS

t A

R/W*

tC

t RWt = 0

Fig. 4.24 Cronograma simplificat d’un cicle de lectura del µP

A la figura 4.25 es mostra de forma simbòlica la connexió entre el µP i la memòria o, de forma més
genèrica, entre un master i un slave. Es poden observar, entre el µP i la memòria, els elements
d’interconnexió següents:

• Elements d’interfície elèctrica:
1. Buffers connectats al bus d’adreces i a les línies del bus de control. El seu retard és DB.
2. Transceivers o buffers bidireccionals connectats al bus de dades). Retard DT.

• Elements d’interfície lògica:
3. Portes de generació d’OE* i WE*. Retard DL.
4. Lògica de descodificació. Retard DD.

Els temps d’activació de cada línia, definits al cronograma de la figura 4.24, apareixen en els terminals
del µP, mentre que en els terminals de la memòria s’indiquen els temps definits al cronograma de
lectura de la figura 4.22.

Amb aquesta informació es poden calcular els requeriments temporals dels retards d’interconnexions i
de memòria per tal que el µP capturi correctament la dada en l’instant tC.
En primer lloc, per llegir la dada correctament cal que estigui present en terminals del bus de dades del
µP, com a màxim, a l’instant de captura menys el temps de setup. És a dir, la memòria ha de treure la
dada, com a màxim, en aquest instant menys el temps de retard dels transceivers:

t t t DC S T− ≥ +3 , (4.2)
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mentre que l’instant en què la dada apareix en línies de la memòria és el pitjor cas de la suma dels
temps de propagació a través de la memòria i els instants d’activació de les seves línies d’entrada:

( )t t t t t t tACC ACE AOE3 0 1 2= + + +max , , , (4.3)

amb

( )
( )
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t t D D t D D
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0

1

2

= +
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= + + + +
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max ,

(4.4)

Si després de substituir aquestes expressions pels valors numèrics dels catàlegs es compleix la
inequació (4.2), el sistema funcionarà correctament. Altrament caldrà realitzar alguna modificació en
el disseny.
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Fig. 4.25 Connexió d’una memòria (o slave) a un µP (o master)

En cas que no es compleixin els requeriments temporals a causa de retards d’interconnexions i de
memòria majors que els retards màxims, es pot pensar en diverses solucions:

• Si la diferència de retards és petita, es pot pensar a redissenyar la lògica d’interconnexió per fer
que no se superin els retards màxims. En cas que això no sigui possible, hi ha dues alternatives
més:

• Substituir les memòries per d’altres més ràpides, la qual cosa augmenta el cost del sistema.
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• Inserir els estats de wait necessaris en el cicle de lectura (i en el d’escriptura també, si cal) fins
que es compleixin les especificacions temporals. Això redueix la velocitat del sistema quan
s’accedeix a la(es) memòria(es) lenta(es), però no en tots els accessos, ja que els estats de wait
només s’hauran de generar quan s’accedeixi a la(es) memòria(es) lenta(es). Això ho pot
detectar el hardware a partir dels senyals de CE* que genera la descodificació. Exemples de
generació d’estats de wait fixos i programables es presenten en els casos d’estudi del capítol 6.

• Una última alternativa, poc aconsellable en general, és disminuir la freqüència de rellotge del
sistema, ja que en aquest cas tots els accessos s’alenteixen mentre que la solució anterior només
redueix la velocitat d’accés de forma selectiva.

L’anàlisi temporal s’ha realitzat per al cas del cicle de lectura, que és més restrictiu que el d’escriptura.
Malgrat això, convé també fer aquesta altra anàlisi, en especial si cal inserir cicles de wait, ja que de
vegades es podria generar un cicle de wait únicament per a la lectura. L’anàlisi per al cicle d’escriptura
es pot fer de forma anàloga al de lectura i es deixa com a exercici per al lector.

4.8 Memòries DRAM

Les memòries RAM dinàmiques presenten una sèrie de característiques particulars que les fan objecte
d’un estudi individualitzat. El fet que necessitin un refresc periòdic per mantenir íntegra la informació
que contenen fa necessària una estratègia de refresc, que normalment es realitza emprant un circuit
controlador de refresc. Tal com s’ha indicat anteriorment, l’ús de memòries DRAM es justifica per
raons de cost en aplicacions que requereixen una quantitat de memòria elevada. Precisament per raons
econòmiques, els encapsulats de les memòries DRAM es redueixen multiplexant les línies d’adreça.
Això a la vegada complica la interfície de la memòra amb el sistema, però atès que cal emprar un
controlador de refresc, aquest circuit també es pot encarregar de proporcionar la lògica d’interfície
necessària.

La figura 4.26 representa a grans trets l’estructura interna d’una DRAM i la seva interfície externa. Es
pot observar que les mateixes línies d’adreça es fan servir per descodificar les files i les columnes. De
forma seqüencial, cal introduir dins la memòria primer el codi de fila i després el de columna per
especificar una adreça completa. Aquests codis s’emmagatzemen en registres latch perquè no es perdi
la informació. Les línies RAS* (Row Address Select) i CAS* (Column Address Select) permeten a la
memòria distingir quan el codi d’adreça correspon a una fila o a una columna. L’activació d’aquestes
línies suposa implícitament una selecció del xip i, per tant, la línia de CS* no apareix. L’activació de
WE* (Write Enable) indica escriptura, altrament es realitza una lectura. Finalment, hi ha una línia
d’entrada i una de sortida de dades independents, en lloc d’un bus bidireccional més un senyal d’OE*
(Output Enable) com és usual en altres slaves.
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Fig. 4.26 Estructura interna i interfície d’una memòria DRAM

4.8.1 Encapsulat

La figura 4.27 mostra dos encapsulats de memòries DRAM de 16 Mbits, que malgrat la seva gran
capacitat, només tenen 24 pins.  Això és degut al multiplexatge de les línies d’adreça i al nombre
reduït de línies de dades.

El primer circuit, organitzat com a 16 M × 1 (figura 4.27a), té 12 línies d’adreça, que s’usen per
codificar la fila i la columna. Els 24 bits de codi permeten adreçar 224 = 16 M posicions. Té l’entrada i
la sortida de dades en dues línies independents. També es poden observar les línies de selecció de fila i
columna RAS* i CAS*.

El circuit de la dreta té una organització de 4 M × 1 (figura 4.27b). En aquest cas, les línies d’adreça
són 11 (4 M posicions). Les 4 línies de dades són bidireccionals i, per tant, cal un senyal OE* que
s’activa en la lectura.

Es pot observar la bona compatibilitat del pinout entre les dues memòries.
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Fig. 4.27 Encapsulat de DRAM. a) 16 M × 1. b) 4 M × 4

4.8.2 Lectura i escriptura

El cronograma de la figura 4.28 mostra els cicles bàsics de lectura i d’escriptura d’una memòria
DRAM.

A través de les línies d’adreça es multiplexa l’adreça de fila i la de columna, que es presenten
seqüencialment. En el flanc de baixada dels senyals RAS* i CAS* es capturen, en els latchs, l’adreça
de fila i la de columna, respectivament.

En el cicle de lectura, el senyal WE* ha de romandre a nivell alt. Els temps d’accés en les memòries
dinàmiques es defineixen com el temps que triga a aparèixer la dada a la sortida des que es capturen
les adreces de fila i de columna. Aquests temps, que estan especificats a la figura 4.28, s’anomenen
tRAC i tCAC, respectivament.

Un altre temps que pren gran importància en les memòries dinàmiques és el temps de cicle, tC a la
figura. És el temps necessari entre dues lectures consecutives, i, per raó del seu funcionament, en les
DRAM aquest temps pot ser més restrictiu que el temps d’accés. A la taula 4.4 es presenta un exemple
de valors d’aquests retards per a les memòries de la figura 4.27. Es pot observar com el temps de cicle
gairebé duplica el temps d’accés, tRAC.

El cicle d’escriptura es produeix quan el senyal WE* pren el nivell lògic baix. En cas que el flanc de
baixada de WE* es produeixi abans del flanc de baixada de CAS*, es diu que és un cicle d’early
write. Aquest cicle és el que es mostra a la figura 4.28. L’avantatge d’activar WE* abans que CAS* és
que la memòria sap anticipadament que es vol realitzar el cicle d’escriptura i, per tant, deixa la línia de
sortida de dades sempre en alta impedància. Això permet curtcircuitar les línies de DIN i DOUT i
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connectar-les directament a un bus de dades bidireccional sense problemes de conflicte de bus (bus
contention).

Tipus (Fig. 4.27) tRAC tCAC tC

a) 16 M×1 50 ns 13 ns 90 ns
b) 4 M×4 50 ns 13 ns 90 ns

Taula 4.4 Temps d’accés i de cicle de les memòries de la figura 4.27

A la figura 4.29 es mostra un cicle d’escriptura amb l’activació de WE* endarrerida respecte a CAS*.
Aquesta operació és perfectament possible i el cicle d’escriptura es produeix amb absoluta normalitat.
L’inconvenient, però, és que un cop activat CAS* la memòria interpreta que el cicle és de lectura, i no
deixa en alta impedància la línia de DOUT. D’aquesta forma, la dada de la posició seleccionada apareix
a la sortida.

FILA COLUMNAADREÇA

RAS*

CAS*

WE*

OUTDOUT

CICLE DE
LECTURAtRAC

tCAC

tC

WE*

CICLE 
D’ESCRIPTURA

INDIN

Fig. 4.28 Cicles de lectura i d’escriptura (early write) d’una memòria DRAM
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Fig. 4.29 Cicle d’escriptura amb WE* endarrerit

En el moment en què es produeix el flanc de baixada de WE*, la dada present a l’entrada DIN s’escriu
sobre la posició seleccionada. Per tant, aquest tipus de cicle no permet curtcircuitar DIN amb DOUT, ja
que es produiria un conflicte de bus. Per això, i per qüestions de velocitat, és preferible el cicle d’early
write. Una utilitat possible d’aquest cicle és per a operacions del tipus read-modify-write, que utilitzen
els sistemes amb multiprocessador.

A l’apèndix C hi ha exemples de cronogrames complets de lectura i d’escriptura de memòries DRAM.

Existeixen, a més dels modes de lectura i d’escriptura simples, d’altres modes que han aparegut en
memòries a partir d’1 Mbit que permeten accelerar els accessos. Per exemple, l’anomenat fast page
mode (mode ràpid de pàgina) permet accelerar les lectures i escriptures de les cel·les d’una mateixa
fila, ja que la selecció de fila i l’accés a les cel·les de la fila ja estan fets.

4.8.3 Refresc

A més de les operacions normals de lectura i d’escriptura, en les memòries DRAM cal anar realitzant
de forma periòdica el refresc del contingut. Seria desitjable que el refresc fos totalment transparent a
l’operació del sistema, però si això no és possible, com a mínim cal garantir que no interfereixi el bon
funcionament del sistema.

El refresc d’una DRAM es realitza per files. Cada vegada que s’accedeix a una fila, els amplificadors
sensors regeneren els valors lògics de totes les cel·les de la fila. Per tant, el refresc es produeix en tota
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la fila. Això passa quan s’activa el senyal de selecció de fila RAS*, tant si es tracta d’un cicle de
lectura com d’escriptura.

Així doncs, per refrescar una memòria no cal accedir a totes les posicions, sinó únicament a totes les
files. Així, el refresc de la memòria de 16 M×1, que té 12 línies d’adreça (12 bits de fila i 12 de
columna) necessita realitzar periòdicament 212 = 4.096 cicles de refresc. En el cas de la DRAM de 4
M×4, els bits de fila són 11 i, per tant, només calen 211 = 2.048 cicles per període de refresc. Cal
verificar exactament els bits d’adreça de la fila en cada cas particular de memòria DRAM, ja que de
vegades no coincideixen amb els bits de columna i això podria donar lloc a confusió. El període de
refresc especificat pel fabricant sol ser de l’ordre de 50 o 100 ms. En aquest temps cal fer 2n cicles de
refresc, on n és el nombre de línies d’adreça de fila de la DRAM.
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CAS*
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FILA

(a)

RAS*

CAS*

(b)

WE*

FILA COLUMNAADREÇA

RAS*

CAS*

tC

FILA FILA

tC

(c)

LECTURA O ESCRIPTURA REFRESC

Fig. 4.30 Modes de refresc. a) RAS-only. b) CAS-before-RAS. c) Hidden refresh



Disseny de sistemes digitals amb microprocessadors138

Per a les dues DRAM de 16 M × 1 i 4 M × 4, i suposant un temps de refresc especificat pel fabricant
de 64 ms, cal fer un cicle de refresc cada 15,63 µs i cada 31,25 µs, respectivament. Aquest refresc es
pot fer de forma distribuïda al llarg del període o bé es poden realitzar tots els cicles de cop, sempre
amb la garantia que totes les files es refresquin com a màxim cada 64 ms.

El refresc d’una memòria dinàmica es pot fer realitzant cicles de lectura, però les DRAM tenen cicles
específics per al  refresc que eviten que les dades apareguin a la sortida i permeten optimitzar temps de
refresc. A la figura 4.30 es mostren tres modes de refresc usuals. A l’apèndix C es mostren modes de
refresc de memòries DRAM comercials.

El refresc RAS-only (Fig. 4.30a) és el més simple i es realitza activant el senyal RAS* i deixant CAS*
inactiu. L’adreça de la fila que es vol refrescar és la que es presenta a les línies d’adreça, i s’ha d’anar
incrementant a cada nou cicle de refresc.

En el refresc CAS-before-RAS (Fig. 4.30b), s’activa el senyal CAS* abans d’activar RAS*. Això
indica a la memòria que es vol realitzar una operació de refresc. En aquest mode, la memòria guarda
internament un comptador que es va incrementant automàticament a cada nou refresc i adreça
seqüencialment totes les files. Així no cal introduir externament el codi de fila.

El mode hidden refresh intenta fer el refresc transparent a l’execució. A la figura 4.30c es pot veure
que, integrat dins un cicle de lectura o d’escriptura, hi ha un cicle de refresc. El senyal CAS* es manté
activat durant el cicle de refresc. Aquest tipus de refresc vol aprofitar temps morts en els accessos del
µP per realitzar cicles de refresc. Sempre que això no alenteixi el sistema, el refresc serà transparent.
Però en els microprocessadors avançats que capturen blocs d’instruccions de la memòria, aquesta
estratègia pot no ser adient.

Finalment, cal realitzar el disseny del refresc i de la interfície de les DRAM amb els busos del sistema.
La figura 4.31 mostra un diagrama de blocs que indica el principi del refresc i la interfície del bus amb
una memòria dinàmica.

El bus d’adreces es divideix en dues parts, files i columnes, i, mitjançant un multiplexor, una unitat de
control selecciona quina de les dues parts passa a les línies d’adreça de la DRAM, segons els senyals
de control del bus. A més, activa els senyals de RAS*, CAS* i WE* que correspongui.

Un temporitzador envia periòdicament una indicació a la unitat de control per fer el refresc. Llavors,
aquesta unitat selecciona, mitjançant el multiplexor, el comptador de refresc com a entrada de les
adreces de la DRAM. Aquest comptador es va incrementant a cada cicle de refresc. En cas que el µP
vulgui llegir o escriure a la memòria mentre es refresca la DRAM, la unitat de control activa la línia de
WAIT. Quan s’acaba el refresc, es realitza l’operació que demana el µP.
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Fig. 4.31 Principi del refresc i interfície de memòries DRAM

La lògica de refresc es pot dissenyar amb elements de catàleg o circuits específics, però, atès que
l’esforç i el temps de disseny són importants, és poc aconsellable de fer-ho. Normalment és preferible
fer ús de circuits controladors de refresc, que estan ja dissenyats específicament i ofereixen un gran
nombre de modes de funcionament per adaptar el refresc a les necessitats de l’aplicació.

Existeixen alguns casos en què el refresc és realitzat pel propi accés a la memòria i, per tant, no cal
dissenyar una lògica de refresc. Per exemple, en memòries de vídeo que cal anar llegint
seqüencialment, el refresc és realitzat pel propi funcionament, ja que de forma periòdica hi ha accessos
a totes les posicions i, per tant, es refresca continuament tota la memòria. Cal garantir en qualsevol cas
que el període d’accés a les posicions sigui menor que el temps de refresc.

Aquest tipus de refresc per la pròpia operació no es pot realitzar en el cas d’una memòria que conté
dades generals o programes, ja que no es pot garantir un accés periòdic a cada posició (o fila). Llavors
cal realitzar el refresc mitjançant un dispositiu controlador de refresc.


	copy: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.
	copy2: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.


