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5  L’entrada/sortida

5.1 Introducció

Amb el que s’ha vist fins ara estem en condicions de dissenyar i construir un sistema capaç d’executar
un programa, sempre que aquest es trobi prèviament emmagatzemat a la memòria i els resultats que
n’obtinguem s’escriguin també a la memòria.

La utilitat pràctica d’un sistema com l’esmentat és més aviat reduïda. Preguntes tan senzilles com:

De quina manera podem canviar el programa.

Com podem llegir els resultats obtinguts.

De quina manera podem introduir dades o paràmetres en el nostre programa.

Com ho hem de fer per interaccionar amb el món físic.

romanen forçosament sense resposta o, fins i tot, en tenen una de prou evident: no podem fer-ho.

Així doncs, què hem d’afegir al nostre sistema per poder interaccionar i comunicar amb el món
exterior? Evidentment, un subsistema d’entrada i sortida, construït de tal manera que faci d’interfície
entre el nostre sistema i aquest món exterior.

Aquesta interacció, per la seva pròpia naturalesa, pot ser molt diversa i, per tant, implicar tècniques
molt variades en la seva resolució. Així, per anomenar només alguns casos particulars, la interfície
que es dissenya per a una impressora no té res a veure amb la d’un teclat, una pantalla de raigs
catòdics o un convertidor analogico-digital.

Perquè l’estudi del subsistema d’entrada/sortida, d’ara endavant E/S, no es converteixi en un conjunt
de casos particulars, hem de fer un esforç per tal d’identificar allò que tenen en comú les diferents
situacions i sistematitzar-ne l’estudi.

En aquesta sistematització distingirem quatre aspectes: les interfícies, l’estructura, la sincronització i
el format de la informació.

Pel que fa a les interfícies, l’E/S en té dues de ben diferenciades: la interfície amb el µP i la interfície
amb el dispositiu extern (perifèric). Totes dues es presenten de manera genèrica a l’apartat 5.2 i la
primera, de manera més específica, a l’apartat 5.3, junt amb la seva estructura.
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El problema de la sincronització sorgeix quan es pretén relacionar el µP, que no és més que un
sistema digital síncron i que com a tal només és capaç de respondre en instants de temps
predeterminats pel seu propi rellotge (CLK), amb esdeveniments del món físic que són essencialment
asíncrons. Les diverses tècniques possibles s’introdueixen a l’apartat 5.4. L’apartat 5.5 presenta el
mètode de sincronització per consulta i als apartats 5.5 a 5.12 s’analitza amb més detall tot el que fa
referència al mecanisme de les interrupcions. L’apartat 5.13 presenta el concepte més general
d’excepció.

Els diferents formats en què és pot intercanviar la informació, així com la problemàtica específica de
cadascun d’ells, es tracten a partir de l’apartat  5.14. La comunicació en paral⋅lel pròpiament dita es
desenvolupa als apartats 5.14 a 5.17. De l’apartat 5.18 fins al 5.21 s’introdueix el mecanisme d’accés
directe a la memòria (DMA) i la problemàtica de control dels busos. Finalment, a partir de l’apartat
5.22 s’introdueix la comunicació en sèrie.

Amb tot això es pretén donar una visió del tractament de l’E/S en sistemes amb µP des d’un punt de
vista general, que es considera suficient per a comprendre el seu funcionament i permetre d’aplicar-lo.

5.2 Les interfícies

En el curs de la interrelació entre el µP i el món exterior cal sempre una certa adaptació. Aquesta
adaptació pot ser tan senzilla com un fil de connexió o tan complexa com un sistema digital
interposat. Exceptuant el cas del simple fil de connexió, el conjunt d’elements que s’interposen entre
el  µP i el món exterior rep el nom genèric de dispositiu d’E/S. La missió d’aquest dispositiu és la de
fer possible l’intercanvi d’informació, en el sentit més general de la paraula, entre els dos costats.
Aquest procés d’intercanvi pot dividir-se en tres processos normalment ben diferenciats: la recepció
de la informació del µP, la conversió del format d’aquesta informació en un format intel⋅ligible pel
món exterior (perifèric) i la transmissió d’aquesta informació cap al perifèric. En cas que aquesta
intercomunicació s’hagi de realitzar en sentit contrari, el dispositiu d’E/S ha de ser capaç d’invertir els
processos anteriors. Si la relació ha de ser bidireccional, aleshores el dispositiu ha de poder dur a
terme el procés en ambdós sentits.

La dissecció d’aquest procés d’intercanvi posa clarament de manifest l’existència de dues interfícies
ben definides: la del µP amb el dispositiu d’E/S i la d’aquest dispositiu amb el perifèric.

La interfície entre el dispositiu d’E/S i el perifèric, tal com s’ha esmentat, és difícil de sistematitzar
atesa la gran diversitat d’aquests. A l’apartat 5.5 en farem un intent d’acord amb el format de les
dades.
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Fig. 5.1 Les interfícies

Contràriament, la interfície entre el µP i el dispositiu d’E/S admet una única estructura, com veurem
tot seguit.

5.3 L’estructura de la interfície amb el µP: els registres

Si bé pel que fa als perifèrics l’estructura de l’E/S pot ser molt variada depenent de la funció que
aquest hagi de fer, del costat del µP només tenim una possibilitat.

Efectivament, tal com ja s’ha vist, l’únic que el µP veu cap enfora són una sèrie de registres o
posicions de memòria en les quals pot dipositar la informació (escriptura) o de les quals en pot recollir
(lectura). Així, el pas previ a l’intercanvi d’informació en qualsevol operació d’E/S és  situar aquests
registres o posicions de memòria dins del camp abastable pel µP, és a dir, dins del seu espai  (mapa)
de memòria o d’E/S.

Per tant, un element determinat d’E/S que hagi de formar part del nostre sistema té per a tota interfície
amb el µP una o diverses adreces en les quals pot dipositar la informació o de les quals la pot
extreure.

Aquesta informació pot tenir una doble naturalesa: pot tractar-se d’informació per enviar o rebre del
món exterior (dades) o bé pot ser informació local que s’envia o es rep de la interfície per al seu ús
exclusiu (control o estat).

5.3.1 Registres de dades

Per realitzar l’intercanvi d’informació amb el món exterior, el µP utilitza una o diverses posicions del
seu mapa de memòria o d’E/S, que reben el nom de registres de dades. Depenent del sentit de la
informació, poden ser registres d’entrada (lectura) o bé de sortida (escriptura).

El diagrama general d’un dispositiu d’E/S de dades es mostra a la figura 5.2. Els elements que el
constitueixen són:
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Lògica de descodificació: Selecciona els registres a partir del bus d’adreces i dels senyals 
 de lectura i d’escriptura.

Buffers de tres-estats : Seleccionen el sentit de circulació de les dades.

Registres : Emmagatzemen les dades.

Interfície del perifèric : La interfície 2.

Cal indicar que els registres d’entrada són només de lectura mentre que els de sortida són d’escriptura.
Això vol dir que cada adreça de la CPU pot seleccionar dos registres, un d’entrada i un de sortida,
variant només els senyals de control del sentit (RD*,WR*).

LÒGICA DE DESCODIFICACIÓ

REG. LECTURA

REG. ESCRIPTURA

RD* WR* CS*

n

AB

DB I/O B

RD/WR* REGSEL

INTERFÍCIE AMB
EL PERIFÈRIC

Fig. 5.2 Interfície amb el µP. Registres de dades

5.3.2 Registres de control

Molt sovint, l’intercanvi d’informació no es pot dur a terme correctament sense la intervenció d’algun
tipus de protocol que controli el flux d’aquesta informació. Per exemple, per enviar caràcters a una
impressora i imprimir-los correctament, ens hem d’assegurar que la impressora està disponible, és a
dir, que no es troba imprimint un caràcter quan li n’enviem un altre. D’altra banda, quan ens hem
assegurat de la seva disponibilitat i li enviem un caràcter, hem de comunicar d’alguna forma que el
caràcter està disponible per ser imprès.

Tota aquesta informació addicional que no és la dada pròpiament dita rep el nom d’informació de
control. Una vegada més, aquesta informació de control pot tenir dos sentits: del perifèric cap a la
CPU, que rep la denominació específica d’estat del perifèric (o estat) i ha de ser llegida per la CPU, i
de la CPU cap al perifèric, que rep el nom específic de control i és la CPU qui l’escriu en el dispositiu
d’E/S.
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L’estructura final del dispositiu d’E/S pel que fa a la seva connexió amb el µP es mostra de manera
simplificada a la figura 5.3, on s’han afegit els registres d’estat i control. Els seus elements constitutius
són ara:

Lògica de descodificació: Selecciona els registres a partir del bus d’adreces i dels senyals 
 de lectura i d’escriptura.

Buffers de tres estats : Seleccionen el sentit de circulació de les dades.

Registres de dades : Emmagatzemen les dades.

Registres de control : Emmagatzemen la informació d’estat i control.

Interfície del perifèric : La interfície 2.

LÒGICA DE DESCODIFICACIÓ

REG. LECTURA

REG. ESCRIPTURA

RD* WR* CS*

n

AB

DB I/O B

RD/WR* REGSEL

REG. ESTAT

REG. CONTROL

C/S B

INTERFÍCIE AMB
EL PERIFÈRIC

Fig. 5.3 InterfÍcie amb el µP. Registres d’estat i control

Aquí també els registres d’estat són només de lectura mentre que els de control són d’escriptura. Això
vol dir que cada adreça de la CPU pot adreçar dos registres, un d’estat i un de control, variant només
els senyals que estableixen el sentit (RD*,WR*).

Resumint, podem dir que la interfície entre el µP i els dispositius d’E/S es redueix a un conjunt
d’adreces en l’espai de memòria o d’E/S.
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5.4 El problema de la sincronització

Com ja hem esmentat, el fet que el nostre µP sigui un sistema digital síncron mentre que el món físic
és essencialment asíncron ens planteja un problema de sincronització entre els dos sistemes.

Per dur a terme una operació de sortida, el µP només ha d’adreçar el controlador en qüestió, verificar
que es troba disponible i enviar-li la informació. Atès que la informació, el control de la transferència i
la iniciativa de realitzar-la parteixen d’un mateix sistema, el problema és molt senzill. Però, què passa
si és el perifèric el que vol enviar la informació? Com que, en principi, no té possibilitat de controlar
la transferència, només pot cridar l’atenció del µP per tal que, quan aquest ho consideri convenient, o
bé estigui en disposició de fer-ho, la dugui a terme.

Continuant amb aquest raonament, quan estarà el µP en disposició de fer aquesta transferència de la
qual no en sap res si la iniciativa no parteix d’ell mateix? La resposta és: si no en sap res, aleshores
mai., per tant, sembla que el problema, tal com s’ha plantejat, no tingui solució.

Convé, per tant, identificar on es troba l’error i esmenar-lo. Per sort no és massa difícil. La solució és
que el µP conegui l’existència del perifèric i li dediqui una certa atenció.

5.5 La consulta

Si entre les tasques que el µP ha de realitzar hi incloem la de vigilar periòdicament l’estat dels
perifèrics (a través dels controladors d’E/S) és a dir, en una part determinada del programa que ha
d’executar hi posem una rutina que s’encarregui de llegir els registres d’estat corresponents a cada
perifèric i d’actuar en conseqüència, aleshores haurem resolt el problema. Cada cert temps, estarem
sincronitzant els dos sistemes. Aquest mètode de sincronització rep el nom de sincronització per
consulta (polling).

Així doncs, la sincronització per consulta és un procés de software i la periodicitat amb què la rutina
de sincronització s’executa dóna la màxima freqüència d’atenció als perifèrics i, per tant, la màxima
freqüència a la qual el procés exterior pot canviar de valor o d’estat si no volem perdre part de la
informació.

(a)

(b)

INSTANTS  DE 
LA CONSULTA

SENYAL 
EXTERIOR

Fig. 5.4 Importància de la frequència de mostratge
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La figura 5.4 ens mostra aquest fet. En el cas (a) el senyal exterior es mostreja dos cops per període,
per tant, (segons el criteri de Niquist) el podríem arribar a reconstruir. En canvi, en el cas (b) això seria
impossible ja que hem perdut part de la informació.

Exemple:

Suposem que una persona molt experta en mecanografia arriba a teclejar a 500 pulsacions per minut.
Cada quant temps hem de mostrejar el teclat per no perdre cap caràcter?

Temps per pulsació = 60/500 = 0,12 s = 120 ms

Per tant, com a mínim, hauríem de mostrejar el teclat un cop cada 120 ms. A la pràctica, però, l’hem de
mostrejar més sovint perquè la tecla no està tot el temps pulsada.

Aquest fet fa que quan un procés exterior varia molt sovint, la seva atenció consumeixi molt temps del
µP que d’altra manera podria dedicar a altres tasques.

Tot i així, la sincronització per consulta és molt senzilla de realitzar i en molts casos pot ser el mètode
adequat sempre que el procés exterior variï molt lentament en relació amb la velocitat de procés del µP
i aquest tingui temps suficient per atendre l’E/S i realitzar la resta de tasques.

En el cas que hi hagi més d’un procés exterior per atendre, la prioritat s’estableix per l’ordre de la
consulta. El més prioritàri es mira primer, i així successivament. En cas que es vulgui donar la mateixa
prioritat a tots els processos, la consulta es fa de manera rotativa. Ambdues solucions es mostren a la
figura 5.5.

RUTINA DE CONSULTA

TASCA 1

TASCA 2

TASCA 3

INICI RUTINA SERVEI

INICI RUTINA SERVEI

INICI RUTINA SERVEI

PRIORITAT

MAJOR

MENOR

RUTINA DE CONSULTA

TASCA n

INICI RUTINA SERVEI

TASCA nmàx

INICI RUTINA SERVEI

n = n+1

INICIALITZACIÓ

CONSULTA PRIORITÀRIA CONSULTA ROTATIVA

 n>nmàx  IF THEN n=1

 TASCA nGOTO

Fig. 5.5 Consulta prioritària i consulta rotativa
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5.6 Les interrupcions

La sincronització per consulta, malgrat la seva senzillesa, presenta un bon nombre d’inconvenients
com ara:

• Si el procés té molta arítmia, és a dir, si l’interval entre dues ocurrències és molt variable,
l’atenció s’ha de programar per al pitjor cas i es perd molt temps.

• La prioritat s’estableix per l’ordre de la consulta i és inamovible, un cop programada.

• En cas que un nombre elevat de processos diferents necessitin ser atesos, o bé es disposa de
rutines diferents amb periodicitats adequades o bé s’ha de preveure el cas pitjor i es perd molt
temps.

• Si el procés és de curta durada però es produeix amb poca freqüència, l’atenció s’ha de
preveure segons la durada i no segons la freqüència i, per tant, es perd molt temps inútilment.

Exemple:

Suposem que una persona poc experta en mecanografia tecleja a 60 pulsacions per minut i que la tecla
només roman polsada durant 10 ms en cada pulsació.

Cada quant temps hem de mostrejar el teclat per no perdre cap caràcter?

Com que la tecla només està polsada 10 ms i no ens podem sincronitzar amb cada pulsació, aleshores
hem de mostrejar cada 10 ms com a màxim si no volem perdre cap caràcter.

D’aquesta manera, només una de cada cent vegades trobarem una informació diferent. Les altres
norantanou seran inútils.

Què tenen aquests inconvenients en comú? Bàsicament una cosa: que la consulta es porta a terme per
software i mentre s’està realitzant requereix tota l’atenció del µP. Si fóssim capaços d’imaginar un
mètode, probablement a través d’un hardware dedicat, que demanés l’atenció del processador durant
un temps molt curt, podríem fer la consulta molt sovint sense degradar les prestacions del nostre
sistema.

Posats a imaginar, cada quant sovint podríem fer-la? Vegem-ho:

Un cop el µP ha començat l’execució d’una instrucció anant a la memòria a buscar el seu codi (fetch)
no pot atendre cap altre tasca fins que ha acabat d’executar-la. Un cop acabada l’execució, però, i
abans d’anar a buscar la següent, podria atendre qualsevol altre tasca mentre s’apuntés el lloc on s’ha
quedat per tal de tornar-hi més tard.

Per tant, si proveïm una manera que els dispositius d’E/S (o els propis perifèrics) puguin avisar el µP
quan necessiten atenció, mitjançant una línia específica, per exemple, i fem que aquest la miri cada
cop que acaba d’executar una instrucció i abans de començar l’execució de la següent, haurem
realitzat la sincronització de la manera més ràpida possible i l’estarem mostrejant a la màxima
freqüència possible. Només en el cas que la trobi activada haurà de prendre la decisió d’atendre la
petició. En cas contrari, podrà continuar l’execució normal com si res no hagués passat i sense perdre
pràcticament cap temps. Aquest mecanisme de sincronització es coneix amb el nom d’interrupció.
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5.7 El cicle d’interrupció

Tal com hem exposat, la sincronització per interrupció s’ha de dur a terme mitjançant un hardware
especialitzat per tal de perdre el menor temps possible. Això vol dir que cada µP en particular ha de
tenir una estructura específica per a aquesta tasca, a la qual li correspondrà un cicle de control, és a
dir, un cicle màquina específic. Aquest cicle màquina és l’anomenat cicle de reconeixement
d’interrupció.

Si bé hi pot haver diferències entre els diferents µP, el cicle genèric té unes fases ben determinades,
que són comunes a tots.

4

CLK

INT

AB

T1 T2 Tw Tw T3

IACK

DB

DS

AS

1

3

5

2

*

* Últim cicle de rellotge de l'últim cicle màquina de la instrucció en curs

Fig. 5.6 El cicle de reconeixement d’interrupció

En el cronograma de la figura 5.6 es poden identificar aquestes fases associades als diferents senyals.
Així tenim:
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1. Mostratge de la línia d’interrupció (↓CLK i INT)

2. Establiment del cicle de reconeixement (IACK)

3. Establiment del codi específic de la interrupció que es reconeix (AB i ↑AS)

4. Sol⋅licitud d’identificació de la interrupció ( ↑DS)

5. Recepció de la identificació (↓DS i DB)

De totes aquestes fases, depenent de l’estructura específica del µP en qüestió i de les circumstàncies de
l’instant en que es produeix la interrupció, certes no seran necessàries o bé no s’arribaran a produir.

5.8 Concepte de prioritat. El registre de màscara

En un sistema d’E/S sincronitzat per interrupcions, és possible que en un instant determinat se’n
produeixi més d’una. Com que cada perifèric pot tenir necessitats diferents i el µP només pot servir-les
d’una en una, hem d’establir un ordre de servei, és a dir, una prioritat.

D’altra banda, també és possible que a l’instant en què la interrupció arriba el µP no pugui atendre-la
immediatament perquè estigui realitzant una tasca que no admeti espera i, d’una manera voluntària,
hagi prohibit les interrupcions fins que aquesta no hagi acabat. En aquest cas, es diu que les
interrupcions (o algunes d’elles) es troben emmascarades, i aquesta informació adient a cada
interrupció està continguda en el registre de màscara del µP.

Així doncs, l’establiment de prioritats i la possibilitat d’emmascarar les interrupcions ens permet
administrar dinàmicament l’ús del µP de forma que en cada moment aquest atengui la tasca més
prioritària.

A la figura 5.7 es mostra l’evolució de les cinc fases del cicle de reconeixement d’interrupció segons
tres condicions. Aquestes condicions són funció tan de l’estructura com de les circumstàncies del µP.

a) Depenent de la màscara el cicle continua o no.

b) Depenent de l’estructura del µP la fase 3 es produeix o no.

c) Depenent de si la identificació s’ha d’enviar o és implícita es produeixen  les fases 4 i 5
o no.
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Registre de màscara 

1

2

3

45

INT

CLK

DB

IACK

AB

AS

DS

b

c

a

Fig 5.7 Condicionadors del cicle de reconeixement

Per tant, el cicle de reconeixement d’interrupció pot tenir només dues fases o, fins i tot, no produir-se.
Depenent de l’estructura de cada µP i de les necessitats del sistema, la gestió de la prioritat es pot
realitzar de maneres diferents. En el cas més general, es poden considerar quatre alternatives que no
són excloents i que, per tant, poden arribar a coexistir en un mateix sistema:

5.9 La gestió de la prioritat

• Nivells d’interrupció.

• Consulta per software (software polling)

• Controlador de prioritat.

• Prioritat segons la posició (daisy-chain)

Cadascuna d’aquestes alternatives té avantatges i inconvenients i la seva utilització varia segonsde les
disponibilitats del µP i les necessitats del sistema.

5.9.1 Nivells d’interrupció

Els diferents µP tenen organitzacions i possibilitats diferents pel que fa als nivells d’interrupció. En
general, qualsevol µP disposa com a mínim de dos nivells jeràrquics, el més prioritàri dels quals no
pot ser emmascarat i per això rep el nom d’interrupció no emmascarable o NMI (del anglès Non
Maskable Interrupt) i l’altre és emmascarable i rep el nom genèric de INT.

Aquests dos nivells tenen línies dedicades i sense codificar. En aquest cas, el cicle de reconeixement
d’interrupció no necessita la fase 3 d’establiment del codi de la interrupció que es reconeix ja que
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aquest es troba implícit en la línia d’interrupció. Un exemple de µP d’aquest tipus podria ser el Z80 de
Zilog.

Altres µP disposen de més nivells, que aleshores estan codificats per tal de no ocupar tantes línies.
N’és un exemple el µP 68000 de Motorola, que té tres línies de petició codificades, IPL0, IPL1 i IPL2,
de manera que disposa de set nivells diferents (un codi s’ha de dedicar a l’estat de repòs, és a dir, a
l’absència d’interrupció) dels quals el més prioritàri (el nivell 7) no es pot emmascarar.

En aquest cas, a la fase 3 del cicle de reconeixement d’interrupció s’utilitzen les tres línies més baixes
de l’AB (A1, A2 i A3) per establir el codi del nivell d’interrupció que es reconeix.

5.9.2 Consulta per software (software polling)

Dins d’un mateix nivell es poden establir prioritats entre els diferents dispositius que l’utilitzen si
aquests comparteixen la rutina que el µP executa per donar-los servei. En aquest cas, dins de
l’execució d’aquesta rutina es consulten els registres d’estat dels diferents dispositius per l’ordre de
prioritat i es dóna pas a la part d’aquesta rutina que dóna servei al dispositiu més prioritàri d’entre els
que l’han sol⋅licitat.

5.9.3 Controlador de prioritat

Aquest mètode només és aplicable quan els dispositius que interrompen dipositen en el DB un codi
d’identificació durant la fase 5 del cicle de reconeixement. Mitjançant un hardware especialitzat que
constitueix el controlador de prioritat, es fa que el codi d’identificació es correspongui amb el del
dispositiu més prioritàri.

5.9.4 Prioritat segons la posició (daisy-chain)

També dins d’un mateix nivell es poden establir prioritats per hardware connectant els dispositius
corresponents a aquest nivell en cadena, de tal manera que, amb la utilització d’una certa lògica, es
faci que només un d’ells rebi servei per part del µP.

A la figura 5.8 es mostren les dues possibilitats d’aquest mecanisme de gestió de la prioritat. En
ambdós casos, el significat de les entrades IEI (Interrupt Enable Input) i de les sortides IEO (Interrupt
Enable Output) és el mateix, però actuen de forma diferent.

En el cas de la figura 5.8 a, només els dispositius que tenen la seva entarda IEI verdadera poden
demanar la interrupció activant la sortida INT. D’altra banda, si no volen demanar-la transmeten el seu
valor IEI a la sortida IEO, validant l’entrada IEI del següent.
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INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

1 2 3 4

INT*

µP

+VCC

R

(a)

+VCC

R

+VCC

Fig 5.8 a Esquema de prioritat segons la posició

El dispositiu més prioritàri és l’1que té la seva entrada IEI sempre activada, i el menys prioritàri el 4,
que es troba al final de la cadena. Aquest comportament es resumeix en forma de taula de la veritat a
la taula 5.1.

Taula 5.1

IEI INT IEO
V F V
V V F
F X F

En lloc de construir la cadena de prioritat sobre la petició de la interrupció, es pot construir sobre el
reconeixement, tal com es mostra a la figura 5.8 b.

(b)

INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

INT*

IEI IEO

1 2 3 4

INT*

µP

IACK

R

Fig 5.8 b Esquema de prioritat segons la posició
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En aquest cas, la petició d’interrupció no està restringida, i és el senyal de reconeixement IACK el que
es desplaça per la cadena de manera que la primera interrupció que el rep és la més prioritària.

La taula de la veritat en aquest cas es mostra a la Taula 5.2.

Taula 5.2

INT IEI IEO
F V V
F F F
V X F

En el cas de la figura 5.8 a només pot interrompre el dispositiu més prioritàri, mentre que en el cas b
poden interrompre tots però només es reconeix la interrupció del més prioritàri. D’aquesta manera,
quan s’ha atès aquest, els altres dispositius que han sol⋅licitat una interrupció continuaran mantenint la
línia INT activada.

Finalment, cal assenyalarque, com que les línies de petició d’interrupció poden ser compartides per
més d’un dispositiu, en general fan servir lògica negativa per tal que les sortides dels dispositius
puguin ser en col⋅lector obert.

5.10 La rutina de servei de la interrupció (RSI). El vector d’interrupció

De tot el que s’ha exposat fins ara es desprèn que la finalitat última del procés de sincronització per
interrupcions és l’obtenció d’un servei per part del dispositiu d’E/S, servei que només pot donar el µP
i que només pot consistir, per tant, en l’execució d’un conjunt d’instruccions que duguin a terme.

Aquest conjunt d’instruccions, específiques d’un dispositiu o de diversos dispositius, rep el nom de
rutina de servei de la interrupció o RSI.

La figura 5.9 ens mostra el diagrama de flux corresponent al procés de sincronització i al servei d’una
interrupció.

La fase a correspon a l’execució normal del programa principal per part del µP. Mentre no arriba cap
interrupció o la seva prioritat no és suficient, el procés es manté en aquesta fase. Al final de cada
instrucció es fa de nou la prova i es decideix en conseqüència.

En el cas que arribi una interrupció i tingui la prioritat suficient sobre el programa en curs d’execució
(que eventualment pot ser una RSI), el µP executa un cicle màquina de reconeixement d’interrupció.
En les fases 4 i 5 d’aquest cicle (figura 5.6) el processador rep, a través del bus de dades,  la
identificació corresponent per part del dispositiu d’E/S.

Però, en què consisteix aquesta identificació? Evidentment ha de tenir relació amb l’execució de la
RSI ja que aquest és el motiu de la interrupció.
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Considerem ara què és el que fa el µP per executar la RSI: carrega el seu PC (Program Counter) amb
l’adreça d’inici de la RSI de manera que la instrucció següent que executi serà la primera instrucció de
la RSI.

Evidentment, doncs, la identificació que el dispositiu envia té relació amb l’adreça d’inici de la RSI.
D’alguna forma, podem dir que “apunta cap a la RSI” i per això rep el nom de vector d’interrupció.

Les operacions de la fase b (figura 5.9) s’executen automàticament en el hardware del µP, i són les
necessàries per:

• Reconèixer la interrupció i aconseguir el vector (si n’hi ha).

• Assegurar el retorn al programa principal (guardar el context).

• Carregar l’adreça de la RSI al PC.

Per poder assegurar el retorn al programa principal quan s’hagi acabat l’execució de la RSI, el µP ha
de guardar el valor del PC actual a la memòria per poder-lo recuperar més tard. També ha de guardar
el registre d’estat (SR) perquè podria canviar durant l’execució de la RSI. Aquesta informació és el
que s’anomena context del processador, i es guarda a l’stack. El procés s’il⋅lustra a la figura 5.10.

INSTRUCCIÓ

ACTUAL

INT?

PRIORITAT OK ?

CICLE DE 

REC. D'INT

GUARDAR 

CONTEXT CPU

SALTAR A LA

RSI

GUARDAR
CONTEXT

USUARI

SERVIR

DISP. E/S

RESTAURAR
CONTEXT

USUARI I CPU

a

b

c

Fig. 5.9 Fases del servei d’una interrupció
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En el pas (1) el µP executa una instrucció del programa principal i rep, a més, una Interrupció (2) amb
la prioritat necessària per ser atesa. El cicle màquina següent és, per tant, un cicle de reconeixement
d’interrupció, al final del qual rep, per part del dispositiu d’E/S, el vector d’interrupció (VI). En els
següents cicles màquina el µP guarda (3) l’adreça de la següent instrucció del programa principal
(APP) i (4) el registre d’estat (SR) a l’stack i actualitza (5) el punter del stack (SP). Finalment
aconsegueix l’adreça de la RSI (ARSI) a partir del Vector (VI), la carrega (6) al comptador de
programa (PC) i comença (7) l’execució de la RSI. Això conclou la fase b de la figura 5.9.

Convé assenyalar que, mentre s’executa aquesta fase, les interrupcions han de estar deshabilitades, ja
que si n’arribés una altre el processador perdría el seu context (que encara no ha acabat de guardar) i
no podria reemprendre l’execució del programa principal. Per això el processador deshabilita les
interrupcions inmediatament després del cicle de reconeixement i es l’usuari qui les ha d’habilitar de
nou dins de la RSI si ho creu convenient.

La fase c de la figura 5.9 consisteix en l’execució de la RSI. Aquesta rutina, però, a més de servir al
dispositiu d’E/S, ha de començar i acabar d’una forma determinada.

1

APP

SR

PC

INT 2

3

4

SP

AST

AST5

ARSIVI

APP

6 ARSI

ARSI 7

APP

EPP

EPP

Fig. 5.10 Fases del salt a la RSI
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El primer que normalment ha de fer aquesta rutina és guardar el context de l’usuari. S’entén per
context de l’usuari el contingut d’alguns registres (o de tots) del µP que continguin informació
necessària per poder continuar l’execució del programa principal un cop acabada l’execució de la RSI.
El que això sigui així depèn en cada cas del programa que s’estigui executant en el moment en què
s’accepta la interrupció i és, per tant, responsabilitat de l’usuari.

Un cop guardat el context d’usuari, la RSI executa la part de codi que dóna servei al dispositiu que ha
generat la interrupció. Finalment, després de recuperar el context d’usuari, retorna al programa
principal. Aquest retorn es produeix amb l’execució d’una instrucció específica que rep el nom genèric
de retorn de la interrupció (RETI). La pròpia execució de la instrucció RETI ja porta implícita la
recuperació del context del processador.

Com que el processador ha deshabilitat les interrupcions abans d’entrar a la RSI, l’usuari ha de decidir
quan s’han de tornar a habilitar. Pot fer-ho a l’inici de la RSI, i en aquest cas es poden produir noves
interrupcions i pot fer-ho al final, abans de retornar al programa principal, o pot no fer-ho fins més
tard. En qualsevol cas, això depenèn de la situació particular de cada aplicació.

5.11 Interrupcions directes, autovectoritzades i vectoritzades

Fins aquí hem suposat, si bé deixant obertes d’altres possibilitats, que el dispositiu que produeix la
interrupció suministra, durant el cicle de reconeixement, la informació necessària per tal que el µP
pugui localitzar ón es troba la RSI (vector d’interrupció). Si bé aquest és el cas més general, hi ha
d’altres possibilitats, depenent de l’estructura particular del µP en qüestió:

L’adreça de la RSI es troba fixada per la pròpia estructura del µP (interrupció directa).

El µP pot, si així li ho indiquem mitjançant un senyal específic, suministrar una adreça per defecte que
prèviament l’hi hem programat (interrupció autovectoritzada).

5.11.1 Interrupcions directes

En alguns µP o en alguns nivells d’interrupció, normalment les no emmascarables (NMI), l’adreça de
la RSI és fixa, i quan aquèsta és acceptada l’execució de la RSI comença independentment del cicle de
reconeixement. En alguns processadors aquest cicle ni tan sols no es porta a terme, mentre que en
altres, com el Z80 de Zilog, el cicle s’executa normalment però la informació no s’utilitza per a res.

L’inconvenient d’aquest mecanisme és la seva rigidesa, però, en canvi, és molt senzill i no necessita
cap intervenció del dispositiu que interromp (a part de la pròpia petició d’interrupció), de manera que
el cicle de reconeixement és també més curt.
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5.11.2 Interrupcions autovectoritzades

Alguns µP tenen la possibilitat, si així se’ls ho indica externament, de fer servir un vector d’interrupció
per defecte. Aquest vector pot ser programat per l’usuari i, per tant,, a diferència de les interrupcions
directes, la RSI es pot situar en qualsevol lloc, però, a diferència de les vectoritzades, no cal
suministrar aquest vector durant el cicle de reconeixement. Això simplifica la interfície entre el
dispositiu extern i el µP, ja que en lloc d’haver de suministrar el vector a través del DB, n’hi ha prou
amb un senyal específic que indiqui que s’ha de fer servir l’autovector.

Aquest mecanisme és més flexible que el de les interrupcions directes, si bé requereix una certa
participació del dispositiu extern i fa imprescindible l’execució del cicle de reconeixement.

5.11.3 Interrupcions vectoritzades

En el cas més general, el dispositiu extern subministra el vector d’interrupció, al llarg del cicle de
reconeixement d’interrupció i utilitzant el DB (figura 5.6).

Aquest mecanisme és el més complex però també el més flexible.

5.12 La relació entre el vector i la RSI

Hem vist que el vector d’interrupció ens proporciona informació sobre la situació de la RSI, però com
és aquesta informació?

El primer que se’ns pot acudir és que el vector sigui directament l’adreça d’inici de la RSI, però això
té molts més inconvenients que avantatges:

• L’AB és, en general, més ample que el DB i, per tant, per fer arribar al µP una adreça completa
necessitarem més d’un cicle de transferència.

• Si volem que el vector sigui programable, l’adreçament de la RSI ha de ser forçosament
indirecta i, per tant, no hi guanyem res donant una adreça completa.

El mecanisme més utilitzat, i que permet que el vector sigui el més curt possible, és fer que sigui una
adreça de pàgina zero de memòria i tingui, per tant, només 8 bits. Aleshores tota o una part d’aquesta
pàgina conté una taula on es troben les adreces de les diferents RSI. Això es mostra a la figura 5.11.

Aquest mecanisme permet, en el cas de µP de 8 bits amb 64 kbytes d’espai d’adreçament,
emmagatzemar  fins a 128 adreces completes (2 bytes) diferents, és a dir, 128 vectors d’interrupció
(sempre parells).

En µP de 16 bits o més i que fan servir fins a 32 bits d’adreces, aquest mecanisme d’alguna manera pot
limitar el nombre de vectors disponibles.
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En aquest cas es troben els µP de la família 68000 de Motorola, que utilitzen una extensió d’aquest
mecanisme que els permet tenir 255 vectors diferents.

00H

01H

02H

PÀGINA ZERO

}
}
}

03H

VECTOR

VECTOR

ADREÇA RSI 1

ADREÇA RSI 2

ADREÇA RSI 3

FFH

Fig. 5.11 Taula de vectors d’interrupció

En efecte, en lloc de fer servir el vector com una adreça de pàgina zero, aquest representa un punter a
una adreça de 32 bits, continguda en quatre posicions de memòria seguides. El processador multiplica
per quatre (dos desplaçaments a l’esquerra) el número de vector i utilitza el resultat com un
adreçament indirecte. D’aquesta manera pot adreçar quatre pàgines de memòria que contenen 255
adreces de 32 bits, és a dir, 1 kbyte. Entre aquests 255 vectors hi ha 7 autovectors, un per a cada nivell,
192 vectors reservats per a l’usuari i 57 vectors reservats per al sistema.

VECTOR

AD=f(V)

µP

PC

ADREÇA RSI

Fig. 5.12 El càlcul de l’adreça de la RSI

A la figura 5.12 es mostra la relació que hi ha entre el vector i l’adreça de la RSI com una aplicació del
espai dels vectors en l’espai de les adreces que el µP porta a terme per executar la RSI.
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Hem vist fins aquí com aquesta aplicació es pot dur a terme amb un o dos desplaçaments a l’esquerra,
però hi ha d’altres possibilitats que permeten situar la RSI en qualsevol lloc de l’espai adreçable pel
µP. Per exemple, el mode 2 del Z80 porta a terme aquesta aplicació encadenant el vector que és
sempre un nombre parell, és a dir, té el seu LSB=0, amb el registre I del µP programat prèviament.
Aquest mètode s’il⋅lustra a la figura 5.13.

Amb aquest mecanisme, no sols la RSI pot situar-se en qualsevol lloc de l’espai adreçable, sinó fins i
tot la taula de vectors.

5.13 El concepte d’excepció

Des d’un punt de vista més general, el mecanisme de sincronització per interrupcions pot ser
considerat com un mètode per forçar al µP a canviar momentàniament de context o, dit d’una altre
manera, a suspendre l’execució de la seva tasca habitual (programa principal) per atendre una situació
excepcional, i posteriorment reprendre aquella tasca.

Si bé en el cas d’una interrupció aquest procés el provoca un senyal extern, és possible imaginar
d’altres situacions en què el desencadenament d’un canvi de context sigui degut a d’altres causes, com
ara una situació d’error en un cicle de bus o, fins i tot, l’execució d’una instrucció determinada.

{

RSI

DISPOSITIU

0VECTOR

I 0

PC

ADREÇA

RSI

4

1

2

3µP

Fig. 5.13 Adreçament indexat de la RSI

Vistes així, les interrupcions serien un cas particular d’un procés més general de canvi de context en
resposta a una situació excepcional. Aquest procés més general rep el nom d’excepció.

Segons aquesta sistematització, les interrupcions serien un cas particular d’excepció. Sense pretendre
ser exhaustius, segons la causa que provoqui l’excepció, podem classificar aquestes interrupcions en:

• Excepcions internes. Es produeixen com a resultat d’un procés intern (condició d’error, accés
prohibit, etc.)
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• Excepcions externes. Les provoca un senyal extern ( NMI, INT, BERR, etc.)

• Excepcions software. Són conseqüència de l’execució d’una instrucció determinada (TRAP,
INT, etc.)

• Canvi de mode del µP. En el processadors amb més d’un mode, les pot provocar qualsevol de
les causes anteriors.

5.14 Els mecanismes de protecció. Modes del processador

Els processadors avançats poden treballar, en general, amb un nombre determinat de nivells de
privilegi o modes, completament separats i aïllats entre ells.

A la figura 5.14 es mostra un diagrama que il⋅lustra de manera esquemàtica i amb noms relacionats
amb la seva funció, el cas d’un processador amb quatre nivells o modes. El privilegi és menor com
més exterior és.

El nivell o mode d’usuari és el menys privilegiat i és el nivell en que es troba el processador quan
executa el programa principal o aplicació d’usuari. Cal suposar que això passa la major part del temps.

USUARI

E/S

SISTEMA

NUCLI

Fig. 5.14 Modes del processador

Cada mode té un registre d’stack i un registre d’estat diferents, que són el seu context, i fins i tot pot
tenir assignades zones de memòria diferents. Això fa que els modes estiguin aïllats entre ells.

Des dels modes més privilegiats es té accés a tots els recursos dels menys privilegiats, però no a
l’inrevés. Fins i tot determinades instruccions només es poden executar des d’alguns modes.

El pas d’un mode a l’altre es produeix mitjançant una excepció. Per exemple, si s’està executant un
programa d’usuari que requereix E/S, el canvi de nivell (i, per tant, de context) el produeix una
interrupció, bé sigui per hardware (entrada) o per software (entrada o sortida). Això ens du al segon
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nivell que hem anomenat d’E/S. Si ara aquesta rutina d’E/S (p.ex. un driver) necessita el servei de
manipulació de fitxers gestionat pel sistema, aleshores es produirà un altre canvi de nivell mitjançant
una interrupció software (d’un nivell de prioritat més alt que l’anterior) que ens du al nivell de sistema.
Finalment, si dins d’aquest nivell necessitem més recursos, per exemple memòria, gestionats pel nucli,
forçarem un altre canvi de nivell.

La finalitat última d’aquesta estructura organitzada en nivells és protegir alguns recursos del sistema,
dels quals l’usuari no coneix ni l’estat ni la utilització, contra qualsevol mal ús. Això és imprescindible
en els sistemes multitasca i/o multiusuari. És per això que la major part dels processadors avançats
que estan pensats per aquest tipus d’aplicacions, la tenen en menor o major mesura.

5.14.1 Un exemple senzill. El µP 68000 de Motorola

Un µP que il⋅lustra bé aquestsconceptes per raó de la seva estructura relativament senzilla és el 68000
de Motorola. Aquest processador té només dos modes o nivells de privilegi, anomenats supervisor i
usuari, dels quals el primer és més prioritàri que el segon. Totes les excepcions es processen en mode
supervisor, i cada mode té el seu propi registre d’stack i les seves pròpies zones de memòria, tan per
programa com per dades.

Taula 5.3

FC2 FC1 FC0 CICLE
L L L Reservat
L L H Dades usuari
L H L Programa usuari
L H H Reservat
H L L Reservat
H L H Dades supervisor
H H L Programa supervisor
H H H IACK

El µP 68000 té tres línies dedicades a indicar el seu estat anomenades FC0, FC1 i FC2, el significat de
les quals es dóna a la taula 5.3. Cal assenyalar que aquest processador no té una línia dedicada al
reconeixement de les interrupcions (IACK) sinó que aquest estat s’indica amb FC0=FC1=FC2=1.

 Convé indicar també que si fem servir aquestes línies en la descodificació de la memòria, podem tenir
espais separats per cada un dels modes.

La taula dels vectors d’excepció ocupa els primers 1.024 bytes de la memòria. La llista d’aquests
vectors es dóna a la taula 5.4. Tots ells es troban a l’espai de dades del mode supervisor (DS), menys
el vector de RESET, que ocupa 8 bytes i està a l’espai de programa del mode supervisor.

Si bé moltes de les excepcions de la taula 5.4 són autoexplicatives, d’altres mereixen una descripció:

• Reset (externa). Es produeix en activar la línia de RESET*. Inicialitza el processador.
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• Error de bus (externa). Es produeix en activar la línia de BERR*.

• Error d’adreça  (interna). S’activa enintentar accedir a una adreça senar.

• Instrucció il ⋅legal (interna). Opcode no definit o il⋅legal.

• Divisió per zero (interna). S’activa si el denominador d’una divisió és zero.

• Trace (interna). Si està activat el flag T del registre d’estat, aleshores es produeix una excepció
a la fi de cada instrucció. És un ajut al desenvolupament de programes que permet executar-los
pas a pas.

Taula 5.4

  VECTOR ADREÇA ESPAI ASSIGNACIÓ
0 000H PS Reset: SSP inicial
- 004H PS Reset: PC inicial
2 008H DS Error de bus
3 00CH DS Error d’adreça
4 010H DS Instrucció il⋅legal
5 014H DS Divisió per zero
6 018H DS Instrucció CHK
7 01CH DS Instrucció TRAPV
8 020H DS Violació de privilegi
9 024H DS Trace (pas a pas)
10 028H DS Emulació 1010
11 02CH DS Emulació 1111
12 030H DS Reservada
13 034H DS Reservada
14 038H DS Reservada
15 03CH DS Interrupció no inicialitzada

16-23 040-05FH DS Reservades
24 060H DS Error d’interrupció
25 064H DS Autovector nivell 1
26 068H DS Autovector nivell 2
27 06CH DS Autovector nivell 3
28 070H DS Autovector nivell 4
29 074H DS Autovector nivell 5
30 078H DS Autovector nivell 6
31 07CH DS Autovector nivell 7

32-47 080-0BFH DS Vectors de TRAP
48-63 0C0-0FFH DS Reservades
64-255 100-3FFH DS Vectors d’usuari

Finalment, a la taula 5.5 es mostra la codificació dels diferents nivells d’interrupció externa
disponibles i les seves prioritats.
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Taula 5.5

IPL2 IPL1 IPL0 NIVELL TIPUS
L L L 7 N.M.I.
L L H 6 Int. nivell 6
L H L 5 Int. nivell 5
L H H 4 Int. nivell 4
H L L 3 Int. nivell 3
H L H 2 Int. nivell 2
H H L 1 Int. nivell 1
H H H 0 No interrupció

5.15 La interfície amb els perifèrics

A l’apartat 5.3 ja hem tractat la interfície amb el µP, que hem descrit com un conjunt de registres o
posicions de memòria. Això ens ha estat possible gràcies a l’homogeneitat d’aquesta interfície i de
l’estructura del µP.

Contràriament, la interfície amb el perifèric pot ser tan variada com la pròpia estructura d’aquests i
això fa que la seva sistematització sigui molt dificil. Considerem, per exemple, i sense la pretenció de
ser exhaustius, la gran diversitat de perifèrics habituals en molts sistemes amb µP:

1. Dispositius d’entrada:

Teclat Tauleta digitalitzadora

Joystick Conversor A/D

Ratolí Mòdem

Polsadors

2. Dispositius de sortida:

CRT Impressora

Pantalla de LC Traçador

Dígits de LED Conversor D/A

Perforadora de cinta Mòdem
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3. Dispositius d’emmagatzemament

Discs durs i flexibles Cintes de backup

CD ROM

Malgrat que tots ells tenen característiques comunes, una sistematització completa a partir d’aquestes
és gairebé impossible, i per això optem per una classificació només segons el format de les dades.
Aquest format es considera segons si la informació es multiplexa en l’espai o en el temps i dona lloc a
la classificació següent:

1. Comunicació en paral⋅lel

• De byte

• De bloc

2. Comunicació en sèrie

• Asíncrona

• Síncrona

En els apartats que segueixen les tractarem amb més detall.

5.16 Comunicació en paral⋅lel

El factor comú de la comunicació en paral⋅lel és l’existència d’un nombre determinat de línies que
permeten la transmissió simultània de més d’un bit alhora (multiplexatge en l’espai). El cas més
general és el de vuit línies (byte) però el tractament és el mateix per a qualsevol altre nombre.

Com que l’estructura de busos del µP és també una estructura en paral⋅lel, l’adaptació es fa més
senzilla, sobretot pels µP de vuit bits.

Entre els perifèrics d’estructura en paral⋅lel podem trobar-ne d’orientats a les impressores o als
dispositius de emmagatzemament (discs i cintes). La diferència principal és la quantitat d’informació
que transfereixen per unitat de temps. Per exemple, una impressora capaç d’imprimir 10 caràcters per
segon necessita 10 bytes d’informació per segon més els bytes de control necessaris. Si en el cas pitjor
utilitza un protocol  XON-XOFF, les necessitats poden arribar com a molt a 30 bytes/s. D’altra banda,
un controlador de disc pot tenir velocitats de transferència fins a 1 Mbyte/s.

Si el µP hagués de fer tota la feina, considerant per exemple una freqüència de rellotge de 10 Mhz i
quatre cicles de rellotge per cicle de transferència, aleshores en el primer cas el processador estaria
ocupat pel perifèric:

 30 bytes/s x 400 ns/byte = 12 µs/s = 0,0012 %  del seu temps
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mentre que en el segon cas estaria ocupat:

 1.000.000 bytes/s  x 400 ns/byte = 400 ms/s = 40 %  del seu temps.

Aquesta gran diferència fa que s’hagi de pensar en mecanismes de transferència diferents si no es vol
col⋅lapsar el µP només amb l’atenció a l’E/S. En el primer cas, la transferència d’un byte cada cop és
adequada, mentre que en el segon cas hi ha, com veurem, mecanismes més eficaços que, entre d’altres
propietats, tenen la de poder transferir la informació per blocs.

5.17 Comunicació en paral⋅lel orientada a byte

La realització de dispositius d’E/S en paral⋅lel per a perifèrics orientats a byte és, de fet, la més
immediata. Aquest dispositiu ha tenir les propietats següents:

• Ser adreçable.

• Poder establir el sentit de la transferència.

• Aïllar el bus de dades del µP del bus d’E/S.

• Adaptar els busos del µP als del perifèric.

Sobre la base de l’estructura genèrica de la figura 5.3, considerem com es pot realitzar cada una de les
parts. Per això plantejarem dos exemples il⋅lustratius, corresponents a un perifèric de sortida (dos
dígits de set segments) a la figura 5.15 i a un d’entrada (un teclat de matriu de 16 tecles) a la figura
5.16.

Comencem pel dispositiu de sortida de la figura 5.15. El registre està constituït per vuit biestables
tipus D amb sortida de tres estats del tipus 74LS373. El senyal LE (Latch Enable) es el senyal
d’habilitació (CLOCK) dels biestables i el senyal OE* (Output Enable) el de la sortida de tres estats.
La interfície amb el perifèric la formen dos descodificadors BCD-7 segments del tipus 74LS47. Les
funcions d’adreçabilitat i establiment del sentit de la transferència les realitza la porta NOR de dues
entrades, construïda a partir d’1/4 de circuit del tipus 74LS02. En aquest cas, com que es tracta d’un
dispositiu només de sortida, l’aïllament del bus de dades del µP no és necessari. En canvi, si que ho és
el fet de mantenir la informació estable entre adreçaments successius, i d’aquí la utilització de
biestables.

El seu funcionament és molt senzill. Qualsevol accés d’escriptura a l’adreça on es troba mapat el
dispositiu, que té únicament un registre de sortida de dades, activa el senyal intern REGSEL que fa
que els biestables siguin transparents a la informació i actualitzin els dígits amb el contingut del bus de
dades del µP. Amb el flanc de baixada de REGSEL es fixa la informació fins al pròxim accés.
L’entrada OE* es troba permanentment activada ja que la informació s’ha de mantenir a l’entrada dels
descodificadors per tal que els dígits restin encesos.
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OE* LE

D0-D7

O0-O7

74LS373 74LS47

74LS47

8

8

4

4

7

7

AB LÒGICA
DESC.

WR*

DB

PERIFÈRICINTERFÍCIE
PERIFÈRIC

REGISTRE

LÒGICA DESC. E/S

REGSEL

I/OB

DISPOSITIU E/S

Interfície 1 Interfície 2

1/4 74LS02

Fig. 5.15 Exemple de sortida de set segments

El dispositiu de la figura 5.16 és una de les adaptacions possibles d’un teclat de matriu (8x2) a un µP.
Es tracta d’un dispositiu d’entrada.

El registre (que, de fet, no es pot considerar estrictament com a tal perquè no té memòria) es
construeix a partir d’un buffer inversor de tres estats del tipus 74LS240, que és també l’encarregat
d’aïllar el bus de dades del µP quan no s’accedeix al teclat. Aquest circuit és transparent a la
informació quan E1* i E2* estan activats. La interfície amb el perifèric la formen les vuit resistències
R0-R7 d’1 K connectades a Vcc (pull-up) que mantenen les files I0-I7 a nivell alt en repòs, més els
dos inversors de col⋅lector obert formats a partir d’1/3 de circuit del tipus 74LS05. Les funcions
d’adreçabilitat i establiment del sentit de la transferència les realitza la porta OR de dues entrades,
construïda a partir d’1/4 de circuit del tipus 74LS32.

El seu funcionament és també senzill però requereix una explicació. Qualsevol accés de lectura a les
adreces on es troba mapat el dispositiu activa el senyal intern REGSEL* que fa que els buffers siguin
transparents a la informació. En aquest cas, però, el dispositiu ocupa 4 posicions de memòria (o E/S)
segons la taula 5.6.

Taula 5.6

ADREÇA A1 A0 OBS.
BASE+0 0 0 REPOS
BASE+1 0 1 COL1
BASE+2 1 0 COL2
BASE+3 1 1 NO
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En aquesta taula, BASE+0 és l’adreça base del controlador, obtinguda de descodificar les adreces del
µP excepte A0 i A1, que s’utilitzen directament, i de considerar A0=A1=0. La resta de les quatre
adreces ocupades surten de les combinacions posibles d’A0 i A1.

+
+
+
+
+
+
+
+

8x1K

I0

I7

8
D0-D7

I0-I7

74LS240

REGISTRE

LÒGICA DESC. E/S

REGSEL*

1/3 74LS05

col. 1 col. 2

E1* E2*

8

A0

A1

An-A2

RD*

DB

LOGICA

DESC.

PERIFÈRIC

INTERFÍCIE PERIFÈRIC

Interfície 1

Interfície 2

1/4 74LS32
R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Fig. 5.16 Exemple d’entrada d’un teclat

Un accés a BASE+1 activa REGSEL* i, si hi ha algun polsador actuat, posa COL1 a nivell baix i
també la línia I0-I7 corresponent al polsador premut. Com que els buffers són transparents
(REGSEL*= 0), aquesta informació surt cap al bus de dades del µP, que conté un 1 en el bit
corresponent a la fila del polsador activat i sengles 0 a la resta (el buffer és, de fet, inversor). Si no es
troba cap 1 es procedeix a efectuar un accés a BASE+2 per escombrar els polsadors de COL2. La
informació llegida la guarda el µP per fer-ne el que calgui. L’adreça BASE+0 es pot considerar de
repòs perquè no altera res, i la BASE+3 pot produir un resultat ambigu ja que escombra COL1 i COL2
alhora i, per tant, no s’ha de fer servir.

Aquest controlador de teclat és molt senzill i no proporciona cap més informació que la posició de la
tecla premuda. Per tant, el µP l’ha de anar a llegir periòdicament i, per saber si la tecla premuda és
diferent de l’anterior, ha de comparar la dada llegida amb l’anterior. No hi ha cap registre d’estat que
ens ho indiqui.
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5.17.1 Funcionament per interrupcions

En el cas que vulguem sincronitzar el teclat mitjançant interrupcions, necessitem dues informacions
més: el senyal de petició d’interrupció (INT*) i el vector d’interrupció. Aquest últim no és estrictament
necessari ja que podríem fer servir una interrupció directa o autovectoritzada, però per il⋅lustrar millor
l’exemple l’agafarem vectoritzada.

El senyal  INT* s’ha de produir cada cop que es premi un polsador. Per poder-la obtenir sense massa
canvis, modificarem el circuit de la figura 5.16 tal com es mostra a la figura 5.17.

En primer lloc, hem de poder aïllar el teclat del bus d’adreces perquè la informació que circula per A0
i A1 quan no llegim el teclat no hi interfereixi. Per això canviem els inversors en col⋅lector obert
74LS05 per inversors de tres estats 74LS366. El díode a la sortida els fa treballar com si fossin en
col⋅lector obert. Mentre el senyal  REGSEL* no està activat, els inversors de les línies A0 i A1 es
troben en alta impedància i, si no hi ha cap polsador premut, les resistències Ra i Rb mantenen a 0 les
entrades de la porta OR i, per tant, l’entrada CLK del biestable. Els inversors amb histèresi 74LS14 es
posen per eliminar els rebots dels polsadors.

Quan s’activa un polsador, una de les entrades de la porta OR puja a 1 forçada per les resistències de
pull-up del teclat. Això provoca el pas a 1 de CLK, i la línia INT* baixa a 0 i provoca l’activació de la
línia de petició d’interrupció del µP. Quan aquest va a llegir el teclat i activa, per tant, REGSEL*, la
petició s’esborra.

TECLAT

REGSEL*

CLK

D

PR*

CLR*

Q

Q

Vcc

INT*

Ra Rb

1/2 74LS74

1/3 74LS14

1/4 74LS32

1/3 74LS366

A0

A1

Fig. 5.17 Generació del senyal INT
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A la figura 5.18 es mostra una forma de generar el vector d’interrupció de manera que es pugui
programar.

D0-D7

I0-I7

74LS240

E1* E2*

+

+

+

+

+

+

+

+

8

8

I0

I7

0

1

0

1

0

1

0

1

INT*

IACK*

Fig. 5.18 Generació del vector d’interrupció

Els interruptors forcen un 0 si estan tancats i les resistències de pull-up un 1 si estan oberts. El vector
que s’il⋅lustra a la figura és l’AAH (10101010B). Aquest vector s’aïlla del bus de dades del µP amb
sengles buffers de tres estats (74LS240) que només s’activen quan la interrupció s’ha demanat (INT*)
i durant el cicle de reconeixement d’interrupció (IACK*). Convé assenyalarque el senyal INT* no es
desactiva fins que el µP accedeix al teclat i, per tant, està activat durant tot el cicle de reconeixement.

5.18 Comunicació en paral⋅lel orientada a bloc. Accés directe a memòria

Hem vist que pels perifèrics ràpids, principalment els de emmagatzemament massiu, com els discs,
que necessiten transferir una gran quantitat d’informació, la tècnica habitual d’enviar un byte o com a
màxim uns quants bytes a cada accés no és adequada o, si més no, és poc eficaç.

Abans de descriure noves tècniques de transferència més adients, és convenient situar aquests
perifèrics en el seu context en el sistema.

En general i sense pretendre ser exhaustius, podem classificar els sistemes amb µP en dos grans grups
segons la seva tasca principal:

• Sistemes de control: La quantitat d’informació que processen no és molt gran però és molt
crítica, pel que fa al temps de resposta, i prové generalment de fonts externes molt variades.

• Sistemes de càlcul: La quantitat d’informació que processen és molt gran però el temps de
resposta no és crític, encara que si que ho és el temps de processament, i aquesta informació
prové en la seva major part de la memòria.
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En els sistemes d’aquest segon grup hi ha generalment més d’un nivell de memòria que podríem
descriure com a memòria principal, directament accessible per la CPU, i memòria de masses, formada
per una o diverses unitats de disc i, eventualment, de cinta.

Atesa la gran quantitat d’informació que es manipula, no tota pot estar a la memòria principal al
mateix temps, tant si es tracta de programa com de dades. Això fa que l’execució de qualsevol
aplicació impliqui un intercanvi important d’informació entre el disc i la memòria i que aquest
intercanvi s’hagi de dur a terme contínuament.

CPUMEMÒRIA

E/S

CONT.
DISC

DISC

Fig. 5.19 Accés directe a la memòria. Memòria de doble porta

En una transferència normal d’E/S, la informació amb origen o destinació als perifèrics ha de passar
forçosament pels registres de la CPU. Això fa necessària la intervenció d’aquesta, la qual cosa alenteix
molt el procés i ocupa una bona part de la seva capacitat, que altrament podria dedicar-se al
processament de les dades pròpiament dites.

Una sol⋅lució és, doncs, saltar-se la CPU i enllaçar directament el disc i la memòria. Aquesta tecnica
rep el nom d’accés directe a la memòria o DMA  (Direct Memory Access). Així mateix, atès que la
quantitat d’informació que s’ha de transferir és gran i, a més, contigua, en general no es transfereix un
sol byte cada cop sinó un conjunt contigu de bytes anomenat bloc.

La figura 5.19 en mostra una primera possibilitat. En aquest cas, però, la memòria ha de disposar de
dos accessos independents (memòria de doble porta) la qual cosa no és corrent en els sistemes petits o
mitjans, atesa la seva complexitat i el seu cost elevat. L’eficiència, en canvi, és molt gran ja que
permet la realització d’ambdues funcions alhora. D’una part, la CPU pot accedir a la memòria per una
porta mentre que per l’altra el controlador de disc pot intercanviar informació amb la memòria, amb
l’única limitació que no es pot accedir a la mateixa posició alhora per les dues portes si algun dels dos
accessos és d’escriptura. A més, com en tot sistema en paral⋅lel, hem d’establir mecanismes de control
per assegurar la coherència de la informació.

A la figura 5.20 s’il⋅lustra una altre disposició més habitual en la qual la memòria té una sola porta
d’accés. En aquest cas, la CPU i el controlador de disc han de compartir els busos i, per tant, s’ha
d’establir un mecanisme de control i arbitratge que permeti que tots dos dispositius puguin utilitzar el
bus sense interferències ni pèrdues d’informació.
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5.19 El control dels busos

Si el µP ha de poder compartir els “seus” busos amb d’altres dispositius, especialment amb els
anomenats controladors de DMA, aleshores ha d’existir un mecanisme que permeti assegurar que en
cap cas no es pot produir cap conflicte en el bus, és a dir, que dos transmissors intentin controlar el bus
al mateix temps.

Això implica les condicions següents:

• El µP ha de poder “desconnectar” (deixar en alta impedància) les línies que ha de compartir.

• El µP ha de tenir una entrada per la qual se’l pugui avisar de que algun altre dispositiu necessita
els busos. Normalment s’anomena BR (Bus Request) o bé HOLD.

• El µP ha de poder decidir, segons la tasca que està portant a terme a cada instant, si està en
condicions de cedir el control dels busos. Això ho controla amb un senyal de sortida que, en
general, s’anomena LOCK.

• El dispositiu que necessiti els busos ha de tenir una sortida per demanar-los al µP. Aquest
senyal de sortida rep el mateix nom que el d’entrada del µP, és a dir, BR.

• El µP ha de tenir una sortida per indicar, al dispositiu que ha demanat els busos, que en pot
disposar. S’anomena BG (Bus Grant) o també HOLDA (Hold Acknowledge)

• Finalment, el dispositiu ha de tenir una entrada a través de la qual el µP li pugui indicar la
disponibilitat dels busos. Habitualment rep també el nom de BG.

Amb aquests senyals s’ha de construir un protocol que garanteixi el bon ús dels busos en cada
moment.

CPUMEMÒRIA

E/S

CONT.
DISC

DISC

Fig. 5.20 Accés directe a la memòria. Memòria de simple porta
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Abans de considerar i establir el protocol de cessió de busos, s’han de fer algunes consideracions. En
primer lloc, s’ha de veure què implica per al µP la cessió dels “seus” busos i en quin instant ho pot fer
sense que el seu funcionament es vegi pertorbat.

Des de l’instant en què deixa els busos en alta impedància fins a l’instant en què recupera el seu
control, el µP no pot fer res que impliqui transferències pel bus. És com si obrís un parèntesi en
l’execució de la seva tasca. Això ho pot fer si s’ha acabat l’execució del cicle màquina en curs
(anomenat també cicle de bus).

Per tant, el µP mostreja la línia BR en el flanc de baixada de l’últim cicle de rellotge de cada cicle
màquina i, en cas de trobar-la activa, entra en un cicle específic anomenat cicle de cessió dels busos.

Una vegada més, hi pot haver diferències entre els diferents µP, però el cicle genèric té unes fases ben
determinades i comunes a tots. En el cronograma de la figura 5.21 es poden identificar aquestes fases
associades als diferents senyals:

1. El µP mostreja la línia de petició (↓CLK i BR)

2. El µP posa les altres línies en alta impedància i ho notifica (BG)

3. El dispositiu que ha demanat el bus pren control de les línies.

4. El µP mostreja a cada flanc de rellotge l’estat de la línia BR. Quan el dispositiu acaba
d’utilitzar el  bus posa les línies en alta impedància i desactiva BR.

5. El µP desactiva el senyal BG i reprèn el control del bus.

CLK

BR

TB T3

BG

1

2

*

* Últim cicle de rellotge del cicle màquina en curs

TB

4

Totes les altres línies

5

DISP.

µ P

3

Fig. 5.21 El cicle de cessió de bus
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Cal assenyalar que els dispositius que puguin demanar el bus han d’estar fets de tal manera que tinguin
una entrada que, en cas d’estar activa, inhibeixi la seva sortida de BR. Aquesta entrada es connecta a
la sortida LOCK del µP de manera que aquest pugui controlar quan està en condicions de cedir els
busos i quan no. Això és així perquè, en general, els µP estan fets de tal manera que no poden negar-se
a cedir els busos un cop rebut el senyal BR i, per tant, han de poder inhibir-lo si volen poder controlar
quan els cedeixen.

El mostratge de la línia BR es fa al final de cada cicle màquina mentre que, tal com s’ha vist, el de la
línia INT es fa al final de cada cicle d’instrucció. Això vol dir que en l’últim cicle de rellotge de l’últim
cicle màquina de cada instrucció es mostrejan totes dues. Quina acció es pendrà primer en cas que les
trobi totes dues activades? Aquesta ambigüitat es resol a favor del cicle de cessió de busos, que és més
prioritàri que el de reconeixement d’interrupció.

Això vol dir que, en el cas d’un sistema on hi hagi algun dispositiu capaç de controlar el bus (a part del
µP) i hi hagi també algun dispositiu sincronitzat per interrupcions, haurem de considerar que, en el cas
pitjor, el servei de la interrupció pot retardar-se tot el temps que el µP no tingui el control dels busos.

5.20 El cicles de DMA

En un sistema com el de la figura 5.20, amb una sola via d’accés a la memòria, que implica, doncs,
que l’accés a aquesta no pot ser simultani per part del µP i del controlador de DMA, la millora de
rendiment del sistema només pot ser deguda a dues circumstàncies:

• L’accés a la memòria per part del controlador de DMA només es produeix quan el µP no
necessita accedir-hi, és a dir, quan està executant instruccions els operands de les quals ja es
troben en els seus registres (p. ex., ADD, ROTATE, MUL, etc.).

• El mecanisme de transferència del controlador de DMA és molt més eficaç que l’habitual a
través del µP.

La primera circumstància dóna peu al mode anomenat d’indicació de l’estat de la memòria o MSM
(Memory Status indication Mode), mentre que la segona origina les diverses variants del mode de
robatori de cicle o CSM (Cycle Stealing Mode).

5.20.1 Mode d’indicació de l’estat de la memòria (MSM)

Per poder treballar en aquest mode, el µP ha de tenir una sortida que indiqui als altres dispositius quan
està accedint a la memòria. D’aquesta manera, el controlador de DMA pot utilitzar aquest senyal per
demanar el bus només quan el µP no el necessiti.

Per exemple, els µP de la família 6800 de Motorola tenen un senyal anomenat VMA (Valid Memory
Adress) que s’activa quan la CPU ha posat una adreça vàlida al bus. A la família del 68000, en canvi,
el senyal del mateix nom no acompleix la mateixa missió. En aquest cas, es podria fer servir el senyal
AS (Adress Strobe), que és el que serveix per validar les adreces.
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Però aquest mode no és de gran utilitat, ja que la utilització dels busos per part del controlador de
DMA tendeix a ser irregular i erràtica, a més de no adaptar-se a les necessitats de transferència d’una
unitat de disc, per exemple,  que requereix transferir sectors complets (un sector = 256 o 512  bytes,
generalment).

Hem de considerar que la tècnica de DMA es fa servir gairebé exclusivament per a perifèrics que
necessiten transferir grans quantitats d’informació, com els discs, i que en aquest tipus de perifèrics
aquesta està organitzada no en bytes o paraules sinó en blocs o sectors.

D’alta banda, si aquests perifèrics formen part d’un sistema que suporta memòria virtual o overlays, és
a dir, que en un moment donat la informació que el processador necessita pot no trobar-se a la
memòria principal i, per tant, és imprescindible transferir-la des del disc a aquesta per tal de poder
continuar l’execució normal, aleshores no té cap sentit retardar la transferència o intercalar-la amb
l’activitat del processador perquè aquesta no es pot produir si abans no s’ha produït aquella.

5.20.2 Mode de robatori de cicle (CSM)

En aquest mode, el µP es veu forçat, per l’activació del senyal BR o HOLD, a cedir la utilització dels
busos al controlador de DMA durant un temps, que pot ser des d’un cicle de rellotge fins a un nombre
predeterminat de cicles.

Si la cessió es produeix només per un , la transferència s’anomena de byte, però pot ser de paraula o
fins i tot de més, depenent de l’ample del bus de dades del µP.

BR BRBR

BR

(a) Transferència de

(b) Transferència de bloc

µP

DMA

µP

DMA

byteo paraula

Fig. 5.22 Variants DMA de robatori de cicle
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A la figura 5.22 es mostren les dues possibilitats. Generalment, els controladors de DMA són
dispositius VLSI que poden ser programats per treballar de totes dues maneres i, si treballen en
transferència de blocs, la longitud d’aquests també és programable.

Arribats en aquest punt, i per tal d’aclarir les qüestions de nomenclatura, és important assenyalar que
en bona part de la literatura es dóna el nom de mode de robatori de cicle només al mode de
transferència de byte, mentre que l’altre rep senzillament el nom de mode de transferència de bloc.
Aquí els hem volgut agrupar perquè, de fet, la tècnica és la mateixa i només varia la longitud de la
transferència.

5.21 El controlador de DMA (DMAC)

El controlador de DMA presenta dues diferències respecte a la resta de dispositius d’E/S:

• Com que, de fet, es tracta d’un dispositiu capaç de controlor-ne d’altres, s’intercala entre la
CPU i el dispositiu d’E/S pròpiament dit. Això es mostra a la figura 5.23.

• A més de la interfície normal de tot dispositiu d’E/S amb la CPU (interfície 1), té una interfície
particular que està constituïda per les línies de control del bus.

També els dispositius d’E/S que s’han de poder connectar a un DMAC tenen una part de la seva
interfície 1 connectada a aquest en lloc de a la CPU, perquè és el DMAC qui ha de controlar les
transferències entre el dispositiu d’E/S i la memòria quan la CPU es troba desconnectada dels busos.

Per comprendre millor cada una de les interfícies de la figura 5.23, a continuació s’expliciten les línies
que les componen, amb una referència a la numeració de la figura.

CPU DMAC

Interfície 1

Interfície 2

1

2

3

4 CONT.
DISC

MEM

DISC

Interfície 1

Interfície 2

5

6

7

Fig. 5.23 Interfícies del DMAC

1. Totes les línies de la CPU excepte les de control del bus

2. Línies de control del bus

3. Totes les línies de la CPU excepte les de control del bus
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4. Línies específiques per controlar les transferències directes entre CONT.DISC i MEM

5. Totes les línies de la CPU excepte les de control del bus

6. Línies específiques de control, estat i dades del perifèric (DISC)

7. Adreces, dades i R/W*

Quan es fa referència a totes les línies de la CPU, se n’han d’excloure les alimentacions
i,eventualment, alguna línia especial com, per exemple, les d’estat del processador. En general, amb
aquesta expressió es vol fer referència als busos d’adreces, dades, interrupció i control de les
transferències.

R3

R1
R2

R4

BR

BG

AB

DB

TCB

MC

MA

DMARQ

DMACK
E/S R
E/S W

E/S DB

DMAC

MEM

CONT. DISC

DISC

MD
a

b

c

d

Fig 5.24 Arquitectura d’un DMAC

A la figura 5.24 es mostra amb més detall l’arquitectura interna d’un DMAC i les seves
interconnexions. La funció de cada una de les parts és la següent:

a) Es la interfície del DMAC amb la CPU i s’encarrega de programar els registres, que tenen les
funcions següents:

• R1: Fa la funció de buffer d’E/S del DMAC.

• R2: Conté el nombre d’elements (bytes, paraules, etc.) que s’han de transferir.

• R3: Conté l’adreça del primer element que s’ha de transferir.

• R4: És el registre de control del DMAC.

b) És la interfície encarregada d’aconseguir i retornar els busos.
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c) Genera els senyals de control de la memòria (adreces i R/W*) quan el DMAC controla els busos.

d) Realitza la interfície amb el dispositiu d’E/S pròpiament dit.

Com qualsevol dispositiu, el DMAC es troba mapat en algun lloc de l’espai adreçable de la CPU, sigui
memòria o E/S. Quan és la CPU qui controla els busos, pot accedir als registres del DMAC per
programar el mode de treball, així com la quantitat d’informació que ha de transferir i el lloc on l’ha
de col⋅locar. Així mateix, també és la CPU qui programa els altres dispositius com, per exemple, el
controlador de disc.

Quan el DMAC rep una sol⋅licitud de transferència per part del controlador de disc (DMARQ activa)
aleshores sol⋅licita els busos de la CPU i, tan punt els aconsegueix, ho comunica pel DMACK al
controlador. A partir d’aquest moment és el DMAC qui controla la transferència entre el controlador
de disc i la memòria fins que el contingut de R2, que es decrementa a cada transferència, arriba a zero,
moment en el qual el DMAC retorna els busos a la CPU.

Cal indicar però, que cada transferència suposa dues operacions. En el cas que aquesta es faci des de
la memòria al disc, s’ha de llegir la dada de la memòria i escriure-la al disc. En el cas contrari, s’opera
al inrevés. Aquesta tècnica s’anomena DMA seqüencial.

Hi ha DMAC que suporten una tècnica, dita de DMA simultani, en la qual ambdues operacions es
porten a terme a la vegada. Per fer-ho, el DMAC activa alhora els senyals de lectura de la memòria i
d’escriptura al perifèric (MEMR i IOW, per exemple), o viceversa.

Els cicles de transferència DMA varien normalment entre dos i quatre períodes de rellotge. Això vol
dir que, a 10 MHz i amb DMA simultani, podríem arribar, amb un bus de dades de 16 bits, a 10
Mbytes/s. Aquestes velocitats poden ser vàlides per a transferències entre memòries en dos sistemes
diferents. Els sistemes amb posicionament mecànic com els discs magnètics, tot i comptar amb buffers
adequats, difícilment suporten velocitats de més d’1 Mbyte/s.

5.22 Comunicació en sèrie

En el cas de la comunicació en sèrie, el factor comú és l’existència d’una línia (més un altre de retorn)
per la qual circula la informació, un bit després de l’altre (multiplexatge  en el temps).

La simplicitat de la via de comunicació es contraposa amb la major complexitat de la interfície amb el
µP, ja que hi ha d’haver una conversió paral⋅lel-sèrie o sèrie-paral⋅lel. A més, la velocitat de
transmissió es veu reduïda per l’existència d’una sola via.

Tot i així, la transmissió en sèrie és pràcticament l’unica opció quan es tracta de comunicacions amb
elements remots, bé sigui d’àmbit local (diguem de fins a un quilòmetre) o bé utilitzant xarxes globals
de dades i, fins i tot, la xarxa commutada del servei telefònic.

En aquest últim cas, els dispositius en sèrie d’estructura purament digital no es poden conectar
directament amb la xarxa telefònica ja que aquesta està pensada per transmetre senyals de veu
(analògiques) amb un ample de banda reduït (300 Hz-3 KHz). La connexió es porta a terme mitjançant
un adaptador interposat anomenat mòdem (modulator-demodulator) que transforma els senyals
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digitals en senyals de veu, utilitzant, per exemple, dues freqüències diferents, una per al 0 i un alter per
a l’1. A la figura 5.25 es mostra aquesta disposició.

1 0

f1 f2

µP µPMÒDEM MÒDEM

SISTEMA 1 SISTEMA 2

Fig. 5.25 Enllaç en sèrie permitjà de  la xarxa conmutada

Hi ha diverses tècniques de transmissió en sèrie. Si es fa una classificació segons el flux de dades,
podem trobar-ne de tres tipus:

• Simplex: Es tracta d’una transmissió unidireccional.

• Duplex: En aquest cas, la transmissió és bidireccional però alternativa.

• Full-duplex: És una transmissió bidireccional simultània. Requereix, com a mínim, dues línies i
un retorn.

En general, els enllaços de dades solen ser full-duplex.

Una altre classificació pot ser segons el rellotge que seqüencia la transmissió. En aquest cas, hi ha dues
possibilitats:

• Síncrona: Existeix un únic rellotge per seqüenciar la transmissió i la recepció. Això implica
transmetre el rellotge com una informació més.

• Asíncrona: Els rellotges del transmissor i el receptor són independents. Això implica
sincronitzar la recepció periòdicament.

La transmissió síncrona és més complexa però permet velocitats més altes (del ordre d’1 Mbit/s, i fins i
tot més) mentre que l’asíncrona és més fàcil de realitzar però les seves velocitats estan limitades a
algunes desenes de Kbits/s.
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La transmissió síncrona està orientada a blocs, mentre que l’asíncrona ho està a caràcters, que és el
nom que rep la unitat d’informació en aquest tipus de transmissió.

En l’àmbit dels µP la transmissió asíncrona és molt més utilitzada perquè s’adapta prou bé als
perifèrics més habituals. És per això que comencem amb l’estudi d’aquesta tècnica i ho fem amb més
detall.

Hi ha una sèrie de velocitats de transmissió estandarditzades de valors:

300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600,19.200, 38.400 ....  bauds

un baud, que és una unitat de velocitat, es defineix com un element de senyal (bit) per segon.

5.23 La transmissió en sèrie asíncrona

En la transmissió en sèrie asíncrona, el factor més important és assegurar el manteniment del
sincronisme en la recepció, malgrat que es facin servir relotges separats. Sense aquest sincronisme, la
recuperació de les dades seria impossible.

Això determina el format de transmissió que s’ha d’utilitzar. Com que l’instant d’inici de la
transmissió pot ser qualsevol, s’ha d’aconseguir que el receptor pugui identificar-lo per tal de poder
sincronitzar-se i recuperar la informació.

Aquesta informació es transmet en conjunts de bits anomenats caràcters i que, a més de la informació
pròpiament dita, contenen una sèrie d’altres bits que tenen a veure amb funcions de control.

Bit
start LSB MSBBits de dades

Bit
paritat

Bits
stop

Fig. 5.26 Format de la transmissió en sèrie asíncrona

A l’exemple de la figura 5.26 es mostra un format de caràcter amb un bit d’start, set bits de dades, un
bit de paritat i dos bits d’stop.

• Bit d’ start: Indica el començament de la transmissió i força la línia, que en repòs està a nivell
alt (dit marca), a nivell baix (dit espai). Té la durada d’un bit.

• Bits de dades: Poden ser des de 5 fins a 8.
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• Bit de paritat : Serveix per detectar errors d’un bit. Pot ser parell, senar o inexistent (sense
paritat).

• Bits d’stop: Serveixen  per marcar la fi de la transmissió d’un caràcter. Poden durar 1, 1,5 ó 2
temps de bit.

La informació de sincronisme (start i stop) i eventualment, la de paritat fan que no tot el temps
s’estigui utilitzant la línia per transmetre informació pròpiament dita. Aquesta informació
complementària comporta una penalització (overhead) que es mesura en un tan per cent sobre el
nombre de bits de dades.

Penalitzacio  (en%)=
Nre.  de bits de control

Nre.  de bits de dades
′ ⋅100

Exemple 1. Calculeu el tant per cent de penalització d’una transmissió amb 1 bit d’start, paritat senar, 2
bits d’stop i 7 bits de dades:

Penalitzacio′ =
+ +

⋅ =
1 1 2

7
100 57 1, %

Exemple 2. Calcueur el tant per cent de penalització d’ una transmissió amb 1 bit d’start, sense paritat,
1 bit d’stop i 8 bits de dades:

Penalitzacio′ =
+

⋅ =
1 1

8
100 25 %

Així doncs, és evident que, quant més elaborat i, per tant, més segur és el protocol de transmissió,
major és la penalització.

5.24 La tolerància de sincronisme

Com ja hem dit, en la transmissió en sèrie asíncrona els rellotges d’un extrem i l’altre són diferents i
només se sincronitzen al començament de la transmissió de cada caràcter. Això vol dir que, si la
recepció de tots i cadascun dels bits que componen el caràcter ha de ser correcta, el sincronisme s’ha
de mantenir almenys fins a la recepció del bit d’stop.

Si féssim servir un rellotge de freqüència igual a la velocitat de transmissió en bits/s, aleshores els dos
rellotges haurien d’estar en fase a l’inici de la recepció si volguéssim garantir que aquesta fos correcta.
Com que això és pràcticament impossible, el rellotge haurà de tenir una freqüència major i múltiple
de la de la velocitat de transmissió.

A la figura 5.27 es mostra la situació amb una freqüència de rellotge igual a 16 vegades la de
transmissió. Per tal de poder tolerar desviacions de sincronisme en ambdós sentits, el punt de
mostratge teòric s’estableix al mig del temps de cada bit.
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Siguin TR  i fR la durada d’un bit i la freqüència de rellotge del receptor respectivament i TE  i fE  el
mateix per a l’emissor. Així mateix, sigui K el factor entre la freqüència de rellotge i la velocitat de
transmissió en bits/s. Tenim que:

f
K

T
f

K

T
R

R
E

E

= =;      (1)

D’altra banda, les diferències de freqüència entre el transmissor i el receptor provocaran una diferència
entre les durades d’un bit a la recepció i a la transmissió, de forma que tindrem:

T T TR E= + ∆     (2)

on ∆T pot ser tan positiu com negatiu.

L’error de sincronisme es compon de dues parts:

• El desfasament entre rellotges, que dóna l’error a l’instant inicial. Com a màxim pot ser d’un
període de rellotge complet.

• La desviació de freqüència, que es tradueix en un error del temps de bit i que es va acumulant a
cada bit que es rep.

0 8 24 40 ......

START STOP

Primer pols de rellotge
després del bit d'Rellotge 16X start

Fig 5.27. Sincronització de la transmissió en sèrie asíncrona

L’error total, que anomenarem error de mostratge i representarem per εm  , val doncs:

( )ε m
RT

K
n T= + − ⋅1

2 ∆     (3)

on n és el nombre total de bits del caràcter que es transmet.

Per tal de rebre bé tots els bits, aquest error ha de ser menor que la meitat del temps d’un bit a
l’emissor, ja que mostregem al mig de la durada d’aquest.
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ε m
ET

≤
2

    (4)

Substituint el valor de K a l’expressió de  εm  donada per (3) i aplicant (4) s’obté:

( )
ε m

K

K n
≤ −

+ −
2

2 2 1
    (5)

El fet que per a K = 1 l’expressió (5) dongui un error negatiu és degut al fet que amb una freqüència
de rellotge igual a la velocitat de transmissió és impossible mostrejar al mig de la durada d’un bit. Per
a K = 2 el error màxim permissible es zero i a partir d’aquest valor, la tolerància va augmentant amb
K.

Exemple. Calculeu l’error de mostratge màxim permissible en una transmissió que utilitza 1 bit d’start, 8
bits de dades,1 bit de paritat i 1 d’stop per a K = 8 i 16.

Per a K = 8 tenim que

ε m ≤
−

+ ⋅
= ≅

8 2

2 8 21

6

170
3 5, %

i per a  K = 16

ε m ≤
−

+ ⋅
= ≅

16 2

2 16 21

14

338
4 7, %

En general, s’utilitzen oscil⋅ladors de cristall per generar els rellotges i errors inferiors a l’1% no són
gens difícils d’aconseguir.

5.25 La transmissió síncrona

La transmissió síncrona no està orientada a transmetre de caràcter en caràcter sinó en blocs. Això és
així per poder aprofitar millor les possibilitats de transmetre a altes velocitats i disminuir la
penalització.

Els protocols síncrons són de dos tipus:

• Orientats a blocs de caràcters (BISYNC)

• Orientats a blocs de bits (HDLC)

La figura 5.28 mostra el format dels dos protocols. Ambdós tenen característiques comunes. Per
exemple, tots dos transmeten al final del bloc un valor de checksum per tal de poder detectar eventuals
errors i retransmetre la informació.
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Els encapçalaments són diferents. En el BISYNC el text va precedit per indicadors d’inici (STX, Start
of Text) i acabat per indicadors de final (ETX/ETB, End of Text/End of Block). L’encapçalament
també porta indicador d’inici (SOH, Start of Header). Els dos caràcters inicials de la transmissió són
de sincronisme (SYN)

SYN SYN SOH STX
ETX/
ETBEncapçalament

DADES
Checksum

(a) Protocol BISYNC

0111111001111110
Adreça

(1 bit o  més)
Control

(1 o 2 bits)
DADES Checksum

(2 bytes)

(b) Protocol HDLC

 caràcters)( N

 bits)(N

Fig 5.28 Formats de transmissió en sèrie síncrona

En l’HDLC, el caràcter d’inici i acabament del bloc és fix. L’encapçalament es divideix en adreça i
control.

5.26 Estàndards de comunicació en sèrie

Fins aquí hem parlat del format de les dades, però no hem dit res de les línies de comunicació.
Aquestes poden ser de dos tipus:

• Línies de dades. Una per a cada sentit de la transmissió més un retorn. Aquest retorn pot ser
comú als dos sentits o no.

• Línies de control. Depenen de l’estructura de la xarxa de comunicació i dels elements
d’interfície. Pot no haver-n’hi cap.

Els estàndards existents estàn definits per interfícies amb la xarxa commutada de telefonia, encara que
a vegades es facin servir per a d’altres situacions, simplificant-los adequadament.

5.26.1 L’estàndard EIA RS-232C

Aquest estàndard defineix un total de vint línies. La figura 5.29 mostra les més utilitzades per a la
realització d’interfícies en sèrie. En algunes aplicacions, especialment locals, se’n fan servir de fet
moltes menys. Fins i tot hi ha aplicacions en les quals només se’n fan servir tres.

El número que figura al costat de la ínia correspon al de la pota del connector, que en aquest estàndard
és un connector D-25.
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En la nomenclatura definida en aquest estàndard, l’equip que transmet/rep dades pren el nom de DTE
(Data Terminal Equipment), mentre que l’equip que realitza la interfície amb la xarxa de transmissió
de dades rep el nom de DCE (Data Communication Equipment).

1
7

2
3

20
6

4
5

22
8

15
24

17

PGND

GND

TxD

RxD

DTR

DSR

RTS

CTS

RI
CD

TxC

RxC

}

}

Línies de massa

Línies de dades

Línies de control

Línies de sincronisme

DTE
DCE

µ P MÒDEM

Fig. 5.29 La interfície RS-232C

La funció dels senyals de la figura 5.29 és la següent:

• PGND (Protective Ground): És el terra de protecció. Es connecta al xassi a tots dos extrems.

• GND (Ground): És el terra de senyal per on s’efectua el retorn.

• TxD (Transmitted Data): Per aquesta línia, el DTE transmet cap al DCE

• RxD (Received Data): Per aquesta línia, el DTE rep dades del DCE

• DTR (Data Terminal Ready): El DTE activa aquesta línia quan està preparat

• DSR (Data Set Ready): El DCE utilitza la línia per indicar que s’ha connectat al canal de
comunicació.

• RTS (Request To Send): El DTE l’activa quan té dades per transmetre.

• CTS (Clear To Send): El DCE activa la línia quan està preparat per enviar dades.

• RI (Ring Indicator): El DCE l’activa quan rep el to del canal de comunicació.

• CD (Carrier Detect): El DCE l’activa quan rep un senyal susceptible de ser desmodulat

• TxC (Transmit Clock): Aquestes línies permeten al DTE o al DCE l’enviament de l’un a l’altre
d’un senyal de rellotge per tal de sincronitzar-se.

• RxC (Receive Clock): El DCE pot enviar un senyal de sincronisme al DTE per aquesta línia.
S’utilitza només en comunicació síncrona.
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En les aplicacions locals de baixa velocitat poden utilitzar-se, de fet,  només les línies TxD, RxD i
GND.

Encara que, en principi, l’estàndard no està pensat per això, en cas d’utilitzar el RS-232C per
comunicar dos DTE (µP per exemple), les línies TxD i RxD s’han d’encreuar, ja que tots dos esperen
rebre per RxD i envien per TxD.

Els nivells lògics de l’RS-232C no són nivells TTL. El nivell baix ha d’estar dins el marge entre -3 V i
-25 V. Els del nivell alt han d’estar entre +3 V i +25 V. A més, la lògica no és la mateixa per a totes
les línies. Per a les línies TxD i RxD, el nivell baix es defineix com un 1 lògic (lògica negativa). La
resta de les línies utilitzen lògica positiva.

Aquesta diferència de nivells lògics fa necessària la utilització de circuits específics de canvi de nivell.
La figura 5.30 mostra un exemple d’utilització d’aquests circuits específics en la realització d’una
interfície RS-232C.

MC1488

+12V

-12V

Nivells
TTL

Nivells
TTL

+5V

Nivells
RS-232C MC1489

Fig. 5.30 Esquema de la transmissió RS-232C

Per limitar la possibilitat d’interferències amb els circuits veïns, especialment la radiació i la diafonia,
cal mantenir les velocitats de variació de la tensió (slew rate) en valors adequats. La norma especifica
un màxim de 30 V/µs. En el cas que el cable o els circuits externs no presentin prou capacitat, caldrà
afegir-hi un condensador exterior, de la manera que s’indica a la figura 5.30.

5.26.2 L’estàndard EIA RS-449

Un estàndard que permet una major velocitat de transmissió i longituds de cable més llargues és l’RS-
449. Aquest estàndard defineix fins a 30 línies.

La major part dels senyals de l’RS-232C es conserven però se’n afeigeixen de noves amb funcions de
prova i detecció d’errors. El connector és també diferent, per tal d’acomodar els nous senyals.

Però l’RS-449 defineix només els aspectes mecànics i funcionals. Els aspectes elèctrics, que en el cas
de transmissions a major distància i velocitat són els més importants, són definits en dos estàndards
separats, que veurem a continuació.



L'entrada/sortida 187

5.26.3  L’estàndard EIA RS-422

A la figura 5.31 s’il⋅lustra una interfície RS-422. Els nivells lògics estan definits de manera que al
nivell baix li correspon una tensió d’entre -3.6 V i -6 V, mentre que al nivell alt li corresponen
tensions d’entre 3.6 V i 6 V.
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Fig. 5.31 Esquema de la transmissió RS-422

L’RS-422 utilitza transmissió i recepció diferencials i els circuits tenen la capacitat de corrent suficient
per excitar línies de transmissió de parell trenat amb impedàncies de 50 o 75 Ω.

La transmissió diferencial millora molt la immunitat al soroll en mode comú i permet distàncies i
velocitats altes amb bona fiabilitat i en ambients sorollosos (instal⋅lacions industrials, per exemple).
L’RS-422 és capaç de comunicacions a 2 Mbits/s a distàncies de l’ordre dels 100 m.

5.26.4 L’estàndard EIA RS-423

A la figura 5.32 s’il⋅lustra una interfície RS-423. Els nivells lògics estan definits igual que en el cas de
l’RS-422, amb un nivell baix d’entre -3.6 V i -6 V, i amb un nivell alt d’entre 3.6 V i 6 V.

L’RS-423 utilitza transmissió unipolar i recepció diferencial i els circuits tenen, igual que per l’RS-
422, la capacitat de corrent suficient per excitar línies de transmissió coaxials amb impedàncies de 50
o 75 Ω.
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Fig. 5.32 Esquema de la transmissió RS-423

La immunitat al soroll en mode comú és també prou bona i permet distàncies altes amb bona fiabilitat i
en ambients sorollosos, però les velocitats de transmissió no són tan altes com en l’RS-422. L’RS-423
és capaç de comunicacions a 150 Kbits/s a distàncies de l’ordre dels 100 m.
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