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Exercicis de Test
1. Introducció al llenguatge de programació C
1. Atesa la següent funció C, digui quina funcionalitat duu a terme.

[ ] Retorna la potència de 2 més gran de la representació binària de l’argument v.
[ ] Retorna el nombre de factors primers en que es descomposa l’argument v.
[ ] Retorna l’arrel quadrada entera de l’argument v.
[ ] Retorna el nombre de bits a 1 en la representació binària de l’argument v.
[ ] Retorna el valor constant 8, independentment de l’argument v.

2. Indiqueu quin serà el valor de la variable b després d’executar les següents quatre
sentències de codi C.

[ ] -1
[ ] 255

[ ] -33
[ ]1

[ ] 17

3. A continuació es llista el codi C que defineix la funció «somefunction», la qual serà
cridada sobre nombres enters estrictament positius (naturals). Digueu quina és la
funcionalitat de la funció «somefunction».
1
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[ ] Retorna la part entera de l’arrel quadrada del seu argument.
[ ] Retorna el nombre de uns que té la representació binària del seu argument.
[ ] Retorna la part entera del logaritme en base 2 del seu argument.
[ ] Retorna la part entera de dividir 216 pel seu argument.
[ ] Retorna el nombre de factors primers que té el seu argument.
4. En el programa de control de la pràctica 2 apareix la sentència switch() que s’adjunta
a continuació. Indiqui quina de les següents afirmacions és certa.

I) Si Temp augmenta i és més gran que MAX_TEMP sempre s’encendrà el ventilador.
II) Si Temp és més gran que MIN_TEMP el ventilador podrà estar encès de forma
permanent.
III) Si Temp és menor que MAX_TEMP el ventilador estarà sempre apagat.
IV) Si Temp disminueix i és menor que MIN_TEMP el ventilador podrà estar encès
de forma permanent.
[ ] I i II

[ ] I, II i III

[ ] II, III i IV

[ ] III i IV

[ ] Totes
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5. La funció GetTemp() s’ha emprat a la pràctica 2 i 3 per tal d’adequar el valor del
convertidor ADC als rangs de treball desitjats. Donades les declaracions de variables
de l’exemple que s’adjunta, indiqueu quin serà el valor de la variable «resu» després
d’executar la funció. Suposeu que la funció ReadADC() retorna el valor 1023.

[ ]2003

[ ]5000

[ ]6995

[ ]7000

[ ]1023

6. Un microcontrolador capta la pressió atmosfèrica a través del seu convertidor A/D.
En una variable entera Pr_hg s’emmagatzema el valor d’aquesta en unitats [mm Hg] i
se sap que el valor màxim és 1023. En una nova variable Pr_pa es converteix el valor
a unitats [hPa]. El factor de conversió és: 1 mm Hg = 133,3 Pa. Indicar quina de les
següents instruccions en llenguatge C farien aquesta conversió correctament.
A[ ]
unsigned int Pr_hg;
unsigned int Pr_pa;

B[ ]
unsigned char Pr_hg;
unsigned int Pr_pa;

...
Pr_pa = Pr_hg * 1,333;

...
Pr_pa = Pr_hg / 1000;
Pr_pa = Pr_pa * 1333;

C[ ]
unsigned long Pr_pa;
unsigned long Pr_hg;
...
Pr_hg = Pr_pa * 1,333;

D[ ]
unsigned int Pr_hg;
unsigned short long Pr_pa;

E[ ]
unsigned short long Pr_pa;
unsigned int Pr_hg;

...
Pr_pa = Pr_hg * 1333;
Pr_pa = Pr_pa / 1000;

...
Pr_hg = Pr_pa / 1000;
Pr_hg = Pr_pa * 1333;

7. En el següent programa senzill, quin és valor final que adquireixen les variables a i b
respectivament?
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unsigned int a = 10;
unsigned int b;
...
b = a++;
[ ] 11 i 11

[ ] 10 i 11

[ ] 12 i 11

[ ] 11 i 10

[ ] 11 i 12

8. En el llenguatge C, què és la següent línia de codi?
#define

AA

19.9

[ ] És una directiva del compilador C que crea l’etiqueta AA amb el valor 19.9.
[ ] La definició de AA com una variable tipus char amb valor inicial 19.9.
[ ] La definició de AA com una variable tipus float amb valor inicial 19.9.
[ ] La creació d’un punter AA a una constant de valor 19.9 en memòria de programa.
[ ] Cap de les altres respostes és certa.
9. En el llenguatge C, es disposa de la següent línia de codi, char X = 255; Indiqui
quin és el resultat d’executar la instrucció X++;.
[]0

[ ] 254

[ ] 256

[ ] 127

[ ] Cap de les altres respostes és certa.
10. Indiqui quina de les següents definicions d’una matriu en llenguatge C és correcte.
[ ] int Taula[3][4] = {{1,2,3,4},{2,3,4,5},{3,4,5,6}};
[ ] float Taula[2][2]= {{1.23,2.567},{0.3242,2.42},{66.0,1.11}};
[ ] char Taula[1][3]= {“Proba Test”};
[ ] long Taula[2][2]={{32456,152425,32},{5619,18,25}};
[ ] Cap de les anteriors definicions és correcta.
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Solucions
1. [X] Retorna el nombre de bits a 1 en la representació binària de l’argument v
Veiem que mentre v sigui diferent de zero es continua executant el bucle while i la
variable c, que és el valor que retornarà la funció thefunc, compta en realitat quantes
vegades s’executa aquest bucle.
Estudiem però l’efecte de la sentència «v = v \& (v – 1)». Aquesta sentència el
que fa és posar a zero el bit menys significatiu que estigui a 1. Aclarim-ho amb un
diagrama:

Doncs com que en cada iteració fem el reset del bit LSB que estava a 1, el bucle en
realitat compta quantes vegades s’ha fet el reset i per tant quants bits de l’argument v
estaven posats a 1. Noteu que realitza tantes iteracions com bits estiguin a 1, algorisme
molt més eficient que anar movent una màscara per tots els bits que tingui l’argument.
2. [X] -1
La primera sentència provocarà un desbordament. El valor, que realment s’emmagatzemarà la variable b després de l’execució de la primera sentència seran només els 8 bits
LSB del resultat -17·17 entenent que es tracta d’aritmètica amb signe (complement
a 2), és a dir, mod(-17·17,256) = -33.
La segona sentència realitza una operació OR a nivell de bits del -33 i el -17.
Explicitant aquest càlcul ens queda:
1101 1111 → -33
1110 1111 → -17
———————–
1111 1111 → -1
3. [X] Retorna la part entera del logaritme en base 2 del seu argument.
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4. [X] I i II
La comanda switch() implementa un comparador Schmitt Trigger (amb histèresi) amb dos límits de comparació: un de superior MAX_TEMP i un d’inferior
MIN_TEMP. Sempre que la variable Temp estigui fora del cicle d’histèresi s’imposarà una de les dues situacions: si disminueix (case COOLING) i és inferior a
MIN_TEMP el ventilador estarà apagat i si augmenta (case HEATING) i és superior a
MAX_TEMP el ventilador estarà encès (l’afirmació I és certa i l’afirmació IV és falsa).
Quan estigui dins el marge d’histèresi es pot trobar en qualsevol de les dues situacions,
encès o apagat segons el seu estat anterior (afirmació II és certa i afirmació III és falsa).
5. [X] 2003
6. [X] D
Pr_hg = 1023 = 0b11 1111 1111 //10 bits
Pr_pa = Pr_hg * 1333 = 0b1 0100 1100 1110 1100 1011 //21 bits
Pr_pa = Pr_pa / 1000 = 0b101 0101 0011 //11 bits
Pr_hg cal definir-la amb 16 bits i la Pr_pa amb 24 per tal de que pugui emmagatzemar els 21 bits del producte.
7. [X] 11 i 10
8. [X] És una directiva del compilador C que crea l’etiqueta AA amb el valor 19.9.
9. [X] 0
Com que la variable X està definida com un enter amb signe de 8 bits, al sumar 1 al
valor inicial de la variable que és –1 (255 en decimal) dona com a resultat 0.
10. [X] int Taula[3][4] = {{1,2,3,4},{2,3,4,5},{3,4,5,6}};
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2. Introducció a microprocessadors
1. A fi de determinar el període de mostreig del programa de control tot-o-res de la pràctica 2, fem les següent accions: 1) Activem el simulador del MPLAB. 2) Fixem un
punt d’aturada (breakpoint) a la sentència switch del programa. 3) Fem un reset en
el microcontrolador. 4) Iniciem l’execució i esperem que s’aturi en el punt d’aturada (breakpoint). 5) Apuntem el nombre de cicles de màquina 0x385. 6) Reprenem
l’execució fins que es torna a aturar i registrem el nou nombre de cicles de màquina
0xBFB54.
Si sabem que el rellotge del microcontrolador funciona a 2 MHz, ¿quin és el període
de mostreig (temps d’una iteració) del programa de control, en segons?
[ ]5,00

[ ]3,14

[ ]1,57

[ ]1,00

[ ]0,78

2. Indiqueu quina de les següents afirmacions és FALSA en relació al registre PC de la
unitat de control d’un computador.
[ ] Al principi de l’execució d’una instrucció, el PC conté l’adreça de la memòria de
programa de la instrucció.
[ ] Per a la majoria de les instruccions, durant el cicle d’instrucció el PC s’incrementa
en el nombre de paraules de la memòria de programa que codifiquen la instrucció.
[ ] El seu valor en relació a una instrucció no varia durant el cicle de descodificació de
la instrucció.
[ ] En les instruccions de salt, el PC rep el valor de l’adreça de salt durant el cicle de
màquina d’execució.
[ ] En algunes instruccions, el PC no s’escriu durant el cicle d’instruccioó (fetch +
decode + execute).
3. Quines de les següents definicions són certes.
I) Un microprocessador conté dos sub-unitats: el subsistema de control i el subsistema
de procés.
II) Un microcomputador és un microcontrolador amb la interfície d’usuari incorporada.
III) Un microcontrolador conté un microcomputador més perifèrics integrats en un
xip.
IV) Els mòduls de memòria i del subsistema d’entrada/sortida formen part de les
CPUs.
[ ]II,III,IV

[ ]II,IV

[ ]I,II,IV

[ ]I,III

[ ]Totes
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4. Indiqueu l’afirmació FALSA en relació als microcontroladors i les arquitectures
RISC/CISC.
[ ] No hi ha microcontroladors amb tots dos tipus d’arquitectures alhora.
[ ] Els microcontroladors de Microchip tenen arquitectura RISC.
[ ] Hi ha microcontroladors d’Intel que tenen arquitectura CISC.
[ ] En una arquitectura RISC hi ha instruccions més complexes que en una arquitectura
CISC.
[ ] El nombre d’instruccions d’una arquitectura RISC és mes petit que el d’una
arquitectura CISC.
5. Indiqueu l’afirmació certa en relació a les característiques dels microprocessadors.
[ ] L’Instruction Register (IR) és un registre ubicat a la memòria de programa.
[ ] El Program Counter (PC) té tants bits com el bus de dades.
[ ] L’ALU i l’acumulador (W) es troben en el subsistema de procés (unitat de dades)
de la CPU.
[ ] La CPU rep les adreces pel bus d’adreces.
[ ] Totes les CPUs només tenen un sistema de bus.
6. Indiqueu les afirmacions certes en relació a la potència de càlcul d’un microprocessador.
I) En les arquitectures CISC el conjunt d’instruccions és extens i conté instruccions
complexes.
II) En les arquitectures RISC la potència de càlcul (nombre d’instruccions executades
per segon) és inferior que en les arquitectures CISC.
III) En una arquitectura de 8 bits, la dimensió del banc de registres del subsistema
de procés, del PC i de l’IR del subsistema de control són de 8 bits.
IV) En un microprocessador, si augmentem la freqüència del rellotge, augmentarà la
potència de càlcul (nombre d’instruccions executades per segon).
V) En un microprocessador, la freqüència del rellotge es pot augmentar
il·limitadament. Només està limitada per la capacitat del mateix generador del senyal de rellotge.
[ ] I,IV

[ ] II,III

[ ] II,III,V

[ ] I,V

[ ] III,IV

7. Quines de les següents afirmacions són certes respecte de l’arquitectura RISC?
I) L’arquitectura RISC afavoreix l’ús de llenguatges de baix nivell.

INTRODUCCIÓ A MICROPROCESSADORS
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II) En les arquitectures d’elevades prestacions, tots els accessos a memòria de dades
passen pel banc de registres del subsistema de procés.
III) El «pipelining» és difícil d’implementar.
IV) Avui en dia RISC = CISC.
[ ] II

[ ] I,II,III

[ ] I,IV

[ ] I,II,IV

[ ] Totes

8. Indiqui quina/es de les següents afirmacions són certes respecte dels microprocessadors.
I) Està format per tres subsistemes: de control, de procés i de memòria.
II) Es fabriquen dins d’un circuit integrat.
III) Segons la llei de Moore, la seva capacitat amb nombre de transistors s’ha anat
duplicant cada dos anys.
[]I

[ ] II

[ ] III

[ ] I i III

[ ] II i III

9. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes respecte del subsistema de control.
I) Conté un banc de registres per a l’emmagatzematge temporal de dades.
II) Conté el registre PC que apunta a la instrucció llegida durant el cicle de fetch.
III) Conté un registre IR que emmagatzema la instrucció durant el cicle de decode.
[ ] II i III

[ ] II

[ ] III

[ ] Totes

[ ] Cap

10. En una arquitectura Harvard, ¿quin és el nombre mínim d’espais d’adreçament que
ens podem trobar en el mapa de memòria?
[]1

[]2

[]3

[]4

[]5

11. (Resposta múltiple - 8 respostes) Quins dels següents elements formen part del
subsistema de control en un PIC18F4520?
[ ] Comptador de programa PC
[ ] Registre acumulador W
[ ] Registre d’instruccions IR
[ ] Port A
[ ] Memòria de programa
[ ] Memòria de dades
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[ ] Unitat aritmètica-lògica ALU
[ ] Timer0
12. Quines de les següents afirmacions són certes respecte dels microprocessadors RISC i
CISC?
I) Els microprocessadors RISC executen més instruccions per segon.
II) Els microprocessadors CISC tenen instruccions més complexes en el seu mapa
d’instruccions.
III) Els programes en assemblador en un microprocessador RISC tenen més instruccions que l’equivalent en un microprocessador CISC.
IV) Els compiladors del microprocessadors RISC optimitzen millor el codi màquina
que en els microprocessadors CISC.
[ ] Totes

[ ] I i II

[ ] Cap

[ ] II i IV

[ ] III

13. Indiqueu quines de les següents afirmacions són certes en relació als subsistemes d’un
microprocessador.
I) Un microprocessador està constituït pels quatre subsistemes següents: subsistema
de control, subsistema de procés, memòria i subsistema d’entrada/sortida.
II) Hi ha tres tipus de busos: el d’adreces, el de dades i el de control.
III) Els registres comptador de programa (PC) i registre d’instrucció (IR) formen part
del subsistema de control.
IV) El banc de registres del subsistema de procés forma part de la memòria de dades.
[ ] I, III

[ ] II, IV

[ ] II, III

[ ] II, III, IV

[ ] Totes

14. En un microcontrolador RISC el subsistema de control conté:
[ ] El registre PC que apunta la instrucció que cal llegir en el proper cicle fetch.
[ ] Un banc extra de memòria RAM de molt ràpid accés.
[ ] La unitat aritmeticològica o ALU.
[ ] El registre PC i la ALU.
[ ] Els microcontroladors RISC operen només amb un set reduït d’instruccions i
el subsistema de control només conté la taula de descodificació d’aquestes instruccions.
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15. Indiqueu l’afirmació FALSA en relació a un microcomputador.
[ ] És un computador amb el seu processador integrat en un xip.
[ ] El seu processador inclou una unitat de control i una unitat de dades.
[ ] La unitat de control del seu processador inclou un registre comptador de programa
(PC) i un registre d’instrucció (IR).
[ ] La unitat de control del seu processador inclou una unitat aritmètica-lògica (ALU).
[ ] La unitat de dades del seu processador inclou registres de propòsit general.
16. El diagrama de flux de les fases de desenvolupament d’un projecte amb microcontrolador són:
[ ] Inici → edició programa font → assemblatge → simulació programa → gravat al
PIC → muntatge prototipus → producte final.
[ ] Inici → simulació programa → edició programa font → gravat al PIC → assemblatge
→ muntatge prototipus → producte final.
[ ] Inici → simulació programa → edició programa font → assemblatge → gravat al
PIC → muntatge prototipus → producte final.
[ ] Inici → simulació programa → edició programa font → assemblatge → simulació
programa executable → gravat al PIC → muntatge prototipus → producte final.
[ ] Inici → simulació programa → assemblatge → edició programa font → gravat al
PIC → muntatge prototipus → producte final.
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Solucions
1. [X] 1,57
2. [X] En algunes instruccions, el PC no s’escriu durant el cicle d’instrucció (fetch +
decode + execute).
3. [X] I,III
4. [X] En una arquitectura RISC hi ha instruccions més complexes que en una arquitectura CISC.
5. [X] L’ALU i l’acumulador (W) es troben en el subsistema de procés (unitat de dades)
de la CPU.
6. [X] I,IV
7. [X] II
8. [X] II i III
9. [X] II i III
10. [X] 2
11. [X] Comptador de programa PC
[X] Registre d’instruccions IR
12. [X] Totes
13. [X] II, III
14. [X] El registre PC que apunta la instrucció que cal llegir en el proper cicle fetch.
15. [X] La unitat de control del seu processador inclou una unitat aritmètica-lògica (ALU).
16. [X] Inici → edició programa font → assemblatge → simulació programa → gravat al
PIC → muntatge prototipus → producte final.

ARQUITECTURA DELS MICROPROCESSADORS

13

3. Arquitectura dels microprocessadors
1. Indiqui quina de les següents afirmacions és FALSA.
[ ] Un microprocessador és una CPU (Unitat Central de Procés) integrada en un xip.
[ ] Un microcontrolador és un microprocessador que incorpora memòria i perifèrics
integrats. Està especialitzat en el control de sistemes encastats (embedded).
[ ] En una arquitectura Harvard trobem, com a mínim, dos espais d’adreçament.
[ ] Les instruccions en codi màquina del PIC18F estan formats per 2 o 4 bytes.
[ ] Cap de les altres.
2. A continuació es mostren uns fragments de la memòria de programa i de la memòria
de dades del PIC18F4520. El PC té el valor 0x7F26 i el registre W el valor 0x05. Quin
serà el valor del registre W després d’executar les 3 instruccions mostrades?

[ ]0x11 [ ]0x1B [ ]0x16 [ ]0x05 [ ]0x97
3. ¿Quina de les següents afirmacions és FALSA en relació als modes d’accés a la
memòria de dades del microcontrolador PIC18F4520?
[ ] En mode Access (mètode d’accés reduït) podem accedir a tots els Registres de
Funció Especial (Special Function Registers, SFR).
[ ] Si volem accedir a l’adreça absoluta de memòria 0x9D, podem fer-ho tant en mode
Bancs (mètode d’accés estès o BSR) com en mode Access (mètode d’accés reduït).
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[ ] En mode Bancs (mètode d’accés estès), el registre BSR fixa els 4 bits més significatius
del bus d’adreces.
[ ] En mode Access (mètode d’accés reduït) els 5 bits més significatius del bus d’adreces
valen, necessàriament, 0b11111 o 0b00000.
[ ] En mode Bancs (mètode d’accés estès), per a accedir a l’adreça absoluta 0x341
haurem d’establir el registre BSR a 0b0011.

4. Quants cicles de rellotge (Cclk), de màquina (CM) i d’instrucció (CI) triga el
PIC18F4520 de la pregunta 4 en executar les tres instruccions (situades a les adreces
de la flash de la 0x7F26 a la 0x7F2B) suposant que hi ha salt i suposant que no. Useu
l’ordre (Cclk-s, CM-s, CI-s, Cclk-ns, CM-ns, CI-ns) on el sufix (-s) es per salt i el
(-ns) per no salt. NOTA: podeu suposar que el Fetch de la primera instrucció (adreça
0x7F26) ja s’ha fet en la instrucció anterior i per tant no cal comptar aquest cicle.
[ ](12,3,2,12,3,3)
[ ](24,6,4,12,3,2)
[ ](12,3,2,24,6,4)
[ ] (indeterminat perquè hi ha un salt, 24, 6, 4)
[ ] Cap de les altres.

5. El PIC18F4520 és un microcontrolador d’arquitectura A, de B bits, amb C espais
d’adreçament i D kB de flash. A, B, C, D és:
[ ] Princeton, 8, 2, 32
[ ] Princeton, 8, 4, 2
[ ] Princeton, 8, 2, 16
[ ] Harvard, 8, 2, 32
[ ] Harvard, 16, 3, 32

6. Es disposa d’una part de l’arquitectura de la memòria d’un microprocessador de
8 bits, mostrada en la figura adjunta. En l’esquema es mostren només els senyals
essencials per a la pregunta plantejada. ¿Quant val l’espai de memòria (dades,
programa i I/O ports)? Representi el mapa de memòria amb els rangs d’adreces en
hexadecimal en la justificació. Nota: OE és output enable.
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[ ] 1kB; 2kB; 1kB
[ ] 256B; 2kB; 128B
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[ ] 2kB; 1kB; 512B
[ ] 2kB; 4kB; 256B

[ ] 256B; 512B; 1kB

7. Es té un computador amb arquitectura Harvard. El sistema de bus que accedeix
a la memòria de programa disposa d’un bus de control que té un senyal F que val
1 quan el processador accedeix a la memòria de programa i d’un bus d’adreces de
programa amb 12 bits, AB[11:0]. La memòria de programa està implementada amb
un únic chip de memòria on el senyal “chip select” CS s’activa quan la lògica CS =
F·AB[11]·AB[10]·AB[9] ·AB[8] val 1. ¿Quina és l’adreça més gran de l’espai de
memòria de programa del computador? NOTA: el «·» representa la AND lògica.
[ ]0xFFF

[ ]0xAFF

[ ]0xCFF

[ ]0x3FF

[ ]0x2FF

8. Acaba la frase: Per a que el pipeline sigui efectiu, ...
[ ] L’execució del codi no ha de generar bombolles (execució lineal del codi).
[ ] No s’ha d’emprar el microcontrolador de pràctiques, no disposa d’aquesta prestació.
[ ] Ha d’haver una arquitectura Harvard amb només un espai d’adreçament.
[ ] Les instruccions en codi màquina del PIC18F4520 ha de ser de 1 sol byte.
[ ] Només cal que el microcontrolador funcioni en mode Princeton.
9. Desenvolupem un programa en l’entorn MPLAB basat en un microcontrolador
PIC18F4520. En consultar el contingut de la memòria de programa, trobem les dues següents instruccions com a part del codi màquina generat (line, address, opcode,
disassembly):

Quina resposta és correcta respecte a l’efecte de les dues instruccions?

16

EXERCICIS DE TEST

[ ] Segur que les dues posen a zero la mateixa posició de memòria RAM.

[ ] El compilador no pot generar dues instruccions seguides amb el mateix codi d’operació.

[ ] Falta la instrucció de l’adreça 0x7E49.

[ ] Falta la informació del BSR per poder contestar.

[ ] Totes són falses.

10. Es disposa de l’esquema de connexió d’un microprocessador amb la memòria.
L’esquema mostrat és incomplet (únicament es mostren els senyals necessaris per
a contestar la pregunta). El bus de control té tres senyals: read (R), write (W) i
fetch (F). Aquest darrer es posa a 1 quan el microprocessador fa la lectura d’una
instrucció. Es demana que identifiqueu el tipus d’arquitectura i que dibuixeu el mapa
de memòria. Indiqueu-hi els rangs d’adreces en els que estan situats cadascun dels
mòduls data, program i I/O. NOTA: es dona la taula de la veritat del «decoder».

ARQUITECTURA DELS MICROPROCESSADORS

[ ] PRINCETON
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[ ] HARVARD

11. Un tros d’un programa compilat pel microcontrolador PIC18F4520 dona el volcat del
contingut de memòria que es mostra adjunt. Indiqui amb quants cicles de màquina
s’executen aquestes instruccions des de que es fa el fetch de la primera fins que es
finalitza l’execució de la darrera. Dibuixeu la traça d’execució del pipeline en l’apartat
de justificació.

[ ]3

[]7

[]5

[]6

[ ] 12

12. La figura adjunta mostra el contingut de diverses posicions de la memòria de programa
i de la memòria de dades del PIC18F4520. Indiqueu quin valor decimal tindrà el
registre W després d’executar les instruccions mostrades.
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[ ] 429

[ ] 47

[ ] 173

[ ] 101

[ ] 227

13. La taula adjunta mostra els rangs d’adreces dels 3 únics espais de memòria implementats d’un computador amb un únic espai d’adreçament (espai d’adreces). L’ample del
bus de dades/instruccions és de 8 bits i l’ample del bus d’adreces és el mínim necessari.
Indiqueu quants bytes de memòria NO es troben implementats.

[ ]1.048.576B

[ ]228.864B

[ ]262.144B

[ ]524.228B

[ ]819.712B

14. Indiqueu quines de les següents afirmacions són certes respecte als modes d’accés a la
memòria de dades del microcontrolador PIC18F4520:
I) En mode Bancs (mode estès o BSR) els 5 bits més significatius del bus d’adreces
són tots uns o tots zeros.
II) El valor del registre BSR és ignorat en el mode Access (mode reduït).
III) L’adreça 0xFA2 és accessible en mode Access (mode reduït).

ARQUITECTURA DELS MICROPROCESSADORS
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IV) Per accedir a l’adreça 0x48C cal que el BSR valgui 0b0101.
[ ] I i II

[ ] I i III

[ ] II i IV

[ ] II i III

[ ] II,III i IV

15. En un programa C es permuten dues variables tipus char «var1» i «var2» a través
d’una variable temporal tipus char «tmp», tal com es pot veure en el codi adjunt.
Quan compilem el programa es genera el codi màquina (ensamblador) adjunt.
Indiqueu en quines adreces (en hexadecimal) de memòria de dades s’emmagatzemen
les variables «var1», «var2» i «tmp».

[ ] C08A,F08C,C08B

[ ] 8A,8B,8C

[ ] C08C,C08B,C08A

[ ] F08C,F08A,F08B

[ ] EE,0F2,0F6

16. La següent figura mostra detalls sobre la implementació de la memòria d’un microprocessador. Indiqueu si es tracta d’una arquitectura Princeton (Von Neumann) o
Harvard. Com a justificació doneu les adreces mínima i màxima de memòria de
programa i memòria de dades/IO.
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[ ] Princeton

[ ] Harvard

17. En la figura adjunta es mostra el mapa de memòria d’un microprocessador comercial
ARM Cortex-M3 LPC1311. Indiqui quant val l’espai de memoria de la ROM
d’inicialització (boot) i de la RAM estàtica (SRAM). Nota: Considereu que l’ample
de la memòria és un byte. Les adreces mostrades són les darreres de cadascuna de les
regions mostrades.

ARQUITECTURA DELS MICROPROCESSADORS
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[ ] 500 MB i 250 MB
[ ] 16 kB i 4 kB
[ ] 1000 MB i 500 MB
[ ] 216 kB i 128 kB
[ ] Cap de les altres respostes és la bona.
18. ¿Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte del joc d’instruccions d’un
microprocessador?
[ ] És el conjunt d’instruccions en llenguatge C que pot executar el microprocessador.
[ ] En el PIC18F4520 hi ha un total de 77 instruccions.
[ ] En un microprocessador CISC el joc d’instruccions és més extens que en un RISC.
[ ] El joc d’instruccions és diferent per cada arquitectura diferent de microprocessador.
[ ] En la descripció del joc d’instruccions del PIC18F4520 s’especifica tant la notació
mnemotècnica (instrucció en assemblador) com la codificació binària.
19. Indiqueu les afirmacions certes respecte de l’accés a la memòria de dades del
PIC18F4520.

I) El registre BSR sempre pren el valor 0b0000 si s’accedeix en mode reduït.
II) En el mode reduït els 5 bits més significatius del bus d’adreces són tots 0 o tots
1.
III) En el mode estès (12 bits codificats dintre de la instrucció) el valor del BSR es
copia als 4 bits més significatius del bus d’adreces.
IV) La posició de memòria 0xF85 és accessible en mode banc i en mode reduït.

[ ] II

[ ] II,IV

[ ] II,III,IV

[ ] I,II,IV

[ ] Totes

20. El full de característiques (datasheet) d’un cert microprocessador d’arquitectura
Princeton (Von Neumann) especifica el seu mapa de memòria amb ajuda de la figura
adjunta. Al mapa de memòria s’indiquen les adreces d’inici i final de cadascun dels
espais de memòria del microprocessador. L’ample del bus d’adreces és el mínim
necessari per adreçar totes les posicions de memòria implementades. Indiqueu quant
val l’espai d’adreçament i l’espai de memòria total (programa + data + I/O ports +
bootloader). Nota: [k] = 210 .
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[ ] Espai d’adreçament = 64 kparaules, espai de memòria = 20,75 kparaules.
[ ] Espai d’adreçament = 64 kparaules, espai de memòria = 28,5 kparaules.
[ ] Espai d’adreçament = 64 kparaules, espai de memòria = 32 kparaules.
[ ] Espai d’adreçament = 32 kparaules, espai de memòria = 20,75 kparaules.
[ ] Espai d’adreçament = 32 kparaules, espai de memòria = 28,5 kparaules.
21. Indiqueu el contingut de les posicions 0x05 a 0x07 de la memòria de dades del
PIC18F4520 després d’executar les següents instruccions:
MOVLW 0x11
MOVWF 0x05, 0
MOVWF 0x06, 0
MOVWF 0x07, 0
ADDWF 0x05, 0, 0
ADDWF 0x06, 0, 0
ADDWF 0x07, 0, 0
[ ] (0x05)=0x11, (0x06)=0x11, (0x07)=0x11
[ ] (0x05)=0x11, (0x06)=0x12, (0x07)=0x13
[ ] (0x05)=0x22, (0x06)=0x33, (0x07)=0x44
[ ] (0x05)=0x22, (0x06)=0x33, (0x07)=0x44
[ ] (0x05)=0x44, (0x06)=0x44, (0x07)=0x44
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22. Quines de les següents afirmacions són certes respecte el microcontrolador PIC18F4520.
Nota: (PC) -> Program Counter.
I) Té arquitectura RISC amb un PC de 16 bits.
II) El PC emmagatzema adreces parells de bytes.
III) El «pipelining» permet realitzar el cicles de «fetch» i d’«execute» d’una instrucció
cada 4 subcicles de quadratura Q.
IV) El PC s’incrementa en cada subcicle Q1.
[ ] II,III,IV

[ ] III,IV

[ ] I,II

[ ] II,III

[ ] Cap

23. Indicar quines són les característiques bàsiques dels microcontroladors de la sèrie
PIC18F en el següent ordre: nombre d’instruccions, espai d’adreçament de memòria
de programa i espai d’adreçament de memòria de dades.
[ ] 377,1M,16k

[ ] 73,16M,8k

[ ] 77,32k,1k

[ ] 16,4k,32k

[ ] 77, 2M, 4k

24. Un programa escrit en llenguatge C i compilat es volca a la memòria del PIC18F.
S’observa que la darrera instrucció en assemblador del programa és RETURN 0 i que
està ubicada a l’adreça 0x7A. D’aquesta instrucció se sap el codi màquina, que es
mostra a continuació. Indicar quants bytes de memòria ocupa el programa.

[ ]194

[ ]124

[ ]67

[ ]863

[ ]122

25. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes en relació a la potència de càlcul
d’un microprocessador.
I) En una arquitectura de 16 bits el bus d’instruccions és de 16 bits mentre que el
bus de dades, la ALU i el banc de registres poden tenir una dimensió superior.
II) En les arquitectures CISC (Complex Instruction Set Computer) el compilador és
capaç de generar el codi màquina de manera més eficient que en les arquitectures
RISC (Reduced Instruction Set Computer).
III) Si el microprocessador disposa d’un pipeline serà capaç d’executar més instruccions per segon.
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[ ] II i III

[ ] II

25

[ ] III

[ ] Totes

[ ] Cap

26. Quina de les següents sentencies és correcte respecte de l’adreça i les dades de la
memòria RAM expandida del PIC18F4520?
[ ] L’adreça és de 21 bits i les dades són de 16 bits.
[ ] L’adreça és de 12 bits i les dades són de 8 bits.
[ ] L’adreça és de 14 bits i les dades són de 16 bits.
[ ] L’adreça és de 8 bits i les dades són de 8 bits.
[ ] L’adreça és de 12 bits i les dades són de 16 bits.

27. (Resposta múltiple - 4 respostes) En el microcontrolador PIC18F4520 indiqui
quines de les següents afirmacions són certes en relació al model de memòria estès o
banc (BSR).
[ ] Permet generar els 21 bits de l’adreça de memòria de programa a partir d’una única
instrucció.
[ ] Permet que les instruccions de 16 bits del microcontrolador puguin accedir a qualsevol posició de la memòria de dades.
[ ] És un mode d’accés a la memòria de dades en què els 4 bits més significatius de
l’adreça estan emmagatzemats en un registre anomenat BSR.
[ ] És un mode d’accés a la memòria de programa en el qual els 4 bits més significatius
de l’adreça es generen replicant quatre vegades el bit 17.

28. En un microprocessador RISC la durada dels cicles de màquina són de tres períodes de rellotge i un cicle d’instrucció està format per tres cicles de màquina. El
subsistema de control està preparat per poder executar paral·lelament un fetch,
un decode i un execute sobre instruccions diferents. Sabent que té un pipeline de
profunditat tres, ¿quants períodes de rellotge caldran per executar les instruccions del següent mapa de memòria de programa començant pel fetch de l’adreça
X i acabant amb l’execució de la instrucció INST-F? Nota: cap de les instruccions
és un salt excepte la GOTO. Representi l’estructura del pipeline en l’espai de justificació.
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[ ] 36

[ ] 12

[]8

[ ] 24

[ ] 27

29. El mapa de memòria adjunt il·lustra dues instruccions gravades a la memòria de
programa del PIC18F4520. Abans d’iniciar-se l’execució de les dues instruccions
esmentades el valor carregat al registre acumulador (W) és 0x9A. Quin serà el nou valor del comptador de programa (PC) després d’executar-se aquestes dues instruccions?

[ ] 0x1B6

[ ] 0x338

[ ] 0x234

[ ] 0x138

[ ] No es pot determinar sense conèixer el valor del registre BSR.
30. Indiqui quina de les següents afirmacions referents als modes d’accés a memòria del
PIC18F4520 és certa.
[ ] En mode ACCESS podem accedir a l’adreça 0xAF.
[ ] En mode BANKED, una instrucció que accedeixi a l’adreça absoluta 0xAFF portaria
codificada l’adreça 0xFF dins de la instrucció i el valor del registre BSR seria 0x1A.
[ ] En mode ACCESS, els 5 bits més significatius del bus d’adreces són 11111 ó 00000.
[ ] En mode BANKED, una vegada fixat el registre BSR a un valor constant, disposem
de 128 posicions de memòria.
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[ ] En mode BANKED, el registre BSR fixa els 4 bits més significatius del comptador
de programa (PC).
31. El mapa de memòria de l’esquerra detalla la codificació de dues instruccions gravades a
la memòria de programa del PIC18F4520. Després de l’execució de dites instruccions,
quina ha estat l’adreça absoluta de memòria que s’ha vist actualitzada amb el resultat
de la segona instrucció?

[ ] 0x27B

[ ] 0x0B2

[ ] 0xF04

[ ] 0xF06

[ ] 0x5B2

32. Indiqueu quina de les següents afirmacions són certes respecte dels conceptes “cicle
de màquina” i “cicle d’instrucció” en un microprocessador general.
I) Un cicle de màquina té un temps equivalent a un període del rellotge.
II) Un cicle d’instrucció pot contenir un o més cicles de màquina, depenent del pipeline.
III) Sense pipeline, un cicle de màquina inclou les accions de “fetch + decode +
execute” de la unitat de control.
[]I

[ ] II

[ ] III

[ ] I i II

[ ] II i III

33. Indiqueu quina de les següents afirmacions és falsa respecte del reset d’un microcontrolador de la família PIC18 de Microchip (veure circuit de reset del PIC):
[ ] Es pot produir quan es connecta l’alimentació (s’anomena POR).
[ ] Es pot produir quan la tensió d’alimentació baixa per sota d’un llindar (s’anomena
BROWN-OUT).
[ ] Es pot produir per desbordament del Watchdog Timer (WDT).
[ ] Es pot produir en executar la instrucció RESET.
[ ] Es pot produir si s’atura el rellotge extern del microcontrolador (s’anomena FSCM).
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34. Un microprocessador disposa d’un bus d’adreces de 14 bits i un bus de dades de 8
bits. En el mapa de memòria el programa es guarda en el rang d’adreces (0x0000 –
0x1FFF), les dades en el rang (0x2400 – 0x2BFF) i els ports d’entrada/sortida en el
rang (0x3000 – 0x33FF).
a) Indiqui el tipus d’arquitectura del microprocessador, Princeton (Von Neumann)
(P) o Harvard (H) i l’espai d’adreçament.
[ ] (P) 8KB

[ ] (H) 9,5KB

[ ] (P) 16KB

[ ] (H) 18KB

[ ] (P) 24KB

b) Quant val l’espai de memòria?.
[ ] 8KB

[ ] 11KB

[ ] 9,5KB

[ ] 10KB

[ ] 16KB

35. En el microcontrolador PIC18F4520, la instrucció GOTO k permet realitzar un salt
incondicional a qualsevol posició de la memòria de programa adreçable (2 Mbytes)
indicat per l’argument k. En el datasheet del microcontrolador es troba que la
codificació d’aquesta instrucció és:
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Indiqui quines de les següents afirmacions són correctes respecte d’aquesta instrucció:

I) L’argument k de la instrucció només conté informació de 20 dels 21 bits que
conformen el comptador de programa.
II) El bit menys significatiu del comptador de programa ve determinat pel registre
BSR (bank select register).
III) El bit menys significatiu del comptador de programa sempre s’estableix a 0.

[ ] I i II

[ ] I i III

[ ] II

[ ] III

[ ] Cap

36. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes respecte l’accés a memòria del
microcontrolador PIC18F4520.

I) En mode ACCESS no es té accés als registres especials SFR.
II) La posició de memòria 0x200 és accessible tant en mode ACCESS com mode
BANK.
III) En mode BANK, el registre BSR fixa els 4 bits més significatius del bus d’adreces
de la memòria de programa.
IV) Una instrucció porta codificada en el seu opcode l’adreça de 8 bits 0x80. Si s’opera
en mode BANK amb BSR = 0b0010, ens estem referint a l’adreça absoluta 0x280.

[ ] III i IV

[ ] I, II i III

[ ] IV

[ ] Cap

[ ] Totes

37. Indiqui quin és l’espai d’adreçament (comptabilitzat en bits) d’un microcontrolador
que té un bus de dades de 4 bits i un bus d’adreces de 7 bits.
[ ] 24

[ ] 27

[ ] 29

[ ] 215

[ ] 216
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38. Quines de les següents afirmacions són certes en relació al pipeline del PIC18F4520?
I) És un pipeline de tres etapes: fetch, decode i execute.
II) Un cicle de màquina requereix de quatre períodes de rellotge.
III) Les fases de decode i execute tenen lloc en un sol cicle de màquina.
IV) Amb el pipeline ple i sense bombolles el microcontrolador és capaç d’executar
una nova instrucció (de tipus ràpid) cada quatre cicles de rellotge.
[ ] I, II i III

[ ] Cap

[ ] I i III

[ ] II, III i IV

[ ]Totes

39. ¿Quina de les següents afirmacions és FALSA en relació als modes d’accés a la
memòria de dades del microcontrolador PIC18F4520?
[ ] En mode Access (mètode d’accés reduït) podem accedir a tots els Registres de
Funció Especial (Special Function Registers, SFR).
[ ] Si volem accedir a l’adreça absoluta de memòria 0x9D, podem fer-ho tant en mode
Bancs (mètode d’accés estès o BSR) com en mode Access (mètode d’accés reduït).
[ ] En mode Bancs (mètode d’accés estès), el registre BSR fixa els 4 bits més significatius
del bus d’adreces.
[ ] En mode Access (mètode d’accés reduït) els 5 bits més significatius del bus d’adreces
valen, necessàriament, 0b11111 o 0b00000.
[ ] En mode Bancs (mètode d’accés estès), per a accedir a l’adreça absoluta 0x341
haurem d’establir el registre BSR a 0b0011.
40. Indiqueu quina de les següents afirmacions és FALSA respecte a la codificació de les
instruccions al PIC18F4520.
[ ] Les instruccions de moviment de literals (constants) codifiquen el literal dintre de
la pròpia instrucció.
[ ] Les instruccions tenen una part constant que identifica la instrucció i una part
variable que codifica els arguments de la instrucció.
[ ] Les instruccions es graven a la memòria de programa del microcontrolador.
[ ] No totes les instruccions requereixen de la ALU per a ser executades.
[ ] La gran majoria d’instruccions del PIC18F4520 ocupen 32 bits tot i que n’hi ha
algunes que n’ocupen 64.
41. Les següents taules mostren els continguts d’algunes adreces de la memòria de
programa i de la memòria de dades del PIC18F4520 (totes elles adreces absolutes)
just després d’haver aturat el programa al punt marcat amb una fletxa. Indiqueu
el contingut de les posicions de la memòria de dades (de la 0x78 a la 0x82) després
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d’executar les 5 instruccions mostrades.

[ ] 0xB8, 0x9B, 0x01, 0xEB, 0x86
[ ] 0x6C, 0x9B, 0x01, 0xF5, 0x86
[ ] 0x6A, 0xBB, 0x01, 0xF5, 0x86
[ ] 0x6C, 0xBB, 0x02, 0xF5, 0x86
[ ] 0xB8, 0xBB, 0x01, 0xEB, 0xA6
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Solucions
1. [X] Cap de les altres.
2. [X] 0x16
Veiem que la primera instrucció (adreça 0x7F26) és «BTFSC 0x6F, 5, 0». Aquesta
instrucció mira si un cert bit d’una adreça de memòria és zero o no. Si és zero omet la
instrucció següent, cas contrari continua. Per al cas que ens ocupa accedim a l’adreça
0x6F (en mode Access) la qual conté el valor 0x97. El bit de pes 5 de 0x97 val 0 fet
que comporta ometre la instrucció següent saltant a la de l’adreça 0x7F2A.
Identifiquem que la instrucció de l’adreça 0x7F2A és «ADDWF 0x72, 0, 0». Aquesta
instrucció suma a l’acumulador el valor contingut a l’adreça de memòria indicada. En
aquest cas el mode d’accés és Access i deixem el resultat en el registre acumulador.
El valor contingut al registre acumulador és 0x05 i el valor emmagatzemat a l’adreça
0x72 és 0x11, per tant, el valor final del registre acumulador haurà de ser 0x11 +
0x05 = 0x16.
3. [X] Si volem accedir a l’adreça absoluta de memòria 0x9D, podem fer-ho tant en mode
Bancs (mètode d’accés estès o BSR) com en mode Access (mètode d’accés reduït).
4. [X] (12, 3, 2, 12, 3, 3)
L’estructura del pipeline es mostra tot seguit.
Amb salt:

que dona lloc a CI-s = 2, CM-s = 3, Cclk-s = CM-s x 4 = 12
Sense salt:
que dona lloc a

que dona lloc a CI-s = 3, CM-s = 3, Cclk-s = CM-s x 4 = 12
5. [X] Harvard, 8, 2, 32
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6. [X] 2kB; 4kB; 256B

7. [X] 0xCFF
L’espai de memòria de programa del computador està definit per l’únic circuit de
memòria de la memòria de programa. Aquest circuit s’activa quan s’accedeix a la
memòria de programa (F=1) i els quatre bits més significatius de l’adreça de la
memòria de programa són 1100, de més a menys significatiu. Per tant l’espai de la
memòria de programa inclou justament les adreces que comencen amb 1100 i com el
bus d’adreces de la memòria de programa té 12 bits l’adreça més gran es 1100 seguit
de 8 1’s, que en hexadecimal es la 0xCFF.
8. [X] L’execució del codi no ha de generar bombolles (execució lineal del codi).
9. [X] Falta la informació del BSR per poder contestar.
10. [X] PRINCETON
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11. [X] 7

12. [X] 47
13. [X] 228.864 B
El mínim ample de bus d’adreces necessari serà de 19 bits. Això ens dona un espai
d’adreçament de 219 B = 524288 B = 512 kB. Calculem l’espai de memòria:

Per tant, l’espai no implementat haurà de ser la diferència de tot l’espai adreçable
menys tot l’espai de memòria, doncs, 524288 – 295424 B = 223,5 kB.
14. [X] II i III
15. [X] 8A,8B,8C
16. [X] Princeton

17. [X] 16 kB i 4 kB
18. [X] És el conjunt d’instruccions en llenguatge C que pot executar el microprocessador.
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19. [X] II,IV
20. [X] Espai d’adreçament = 64 kparaules, espai de memòria = 20,75 kparaules.
21. [X] (0x05)=0x11, (0x06)=0x11, (0x07)=0x11
22. [X] II,III,IV
23. [X] 77, 2M, 4k
24. [X] 124
La instrucció ocuparà les adreces de memòria 0x7A i 0x7B (darrera adreça). A
aquesta posició hem de sumar la corresponent al byte que ocupa l’adreça 0x00, per
tant hi hauran 0x7C bytes que convertit a decimal es 7*16+12 = 124.
25. [X] III
26. [X] L’adreça és de 12 bits i les dades són de 8 bits.
27. [X] Permet que les instruccions de 16 bits del microcontrolador puguin accedir a qualsevol posició de la memòria de dades.
[X] És un mode d’accés a la memòria de dades en què els 4 bits més significatius de
l’adreça estan emmagatzemats en un registre anomenat BSR.
28. [X] 24

En conseqüència el nombre de períodes de rellotge serà 8 × 3 = 24
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29. [X] 0x138
Les instruccions gravades a la memòria de programa són ADDLW i BOV codificades
tal qual s’indica al datasheet del PIC18F4520. La primera suma la constant 0xD2 al
registre acumulador que conté 0x9A:
1001 1010
+ 1101 0010
————————––
0110 1100
Clarament, el bit d’overflow (OV) es trobarà activat. La segona instrucció és un salt
relatiu el qual sí es produirà donat que el bit OV es troba a 1. D’acord al datasheet,
el nou valor del comptador de programa serà (PC) = (PC) + 2 + 2n, essent la
constant n un nombre codificat en complement a dos de 8 bits, concretament n =
0xC1. Aquest nombre és el -63 en decimal. Així doncs,
(PC) = 0x1B4 + 2 + 2 · (-63) = 0x138
30. [X] En mode ACCESS, els 5 bits més significatius del bus d’adreces són 11111 ó 00000.
31. [X] 0x5B2
La primera instrucció carrega el valor 5 al registre de selecció de bancs (BSR).
La segona instrucció suma al registre acumulador (W) el valor emmagatzemat a
la posició 0xB2 i deixa el resultat en aquesta mateixa posició. Com que el mode
d’accés és per bancs, la posició 0xB2 és relativa al banc indicat pel registre BSR
i per tant la posició absoluta de memòria de dades que s’ha vist modificada és la 0x5B2.
32. [X] II i III
33. [X] Es pot produir si s’atura el rellotge extern del microcontrolador (s’anomena
FSCM).
34.

a) [X] (P) 16KB
b) [X] 11KB

35. [X] I i III
36. [X] IV

ARQUITECTURA DELS MICROPROCESSADORS

37

37. [X] 29
38. [X] II, III i IV
39. [X] Si volem accedir a l’adreça absoluta de memòria 0x9D, podem fer-ho tant en mode
Bancs (mètode d’accés estès o BSR) com en mode Access (mètode d’accés reduït).
40. [X] La gran majoria d’instruccions del PIC18F4520 ocupen 32 bits tot i que n’hi ha
algunes que n’ocupen 64.
41. [X] 0x6C, 0x9B, 0x01, 0xF5, 0x86
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4. Interrupcions
1. Després de l’operació ADD de 0x9A amb 0x72, quin valor pren l’STATUS?
NOTA: el byte d’STATUS és (0,0,0, Negative, OVerflow, Zero, DigitCarry, Carry).
[ ] 0x4

[ ] 0x2

[ ] 0x3

[ ] 0x1

[ ] 0x5

2. El microcontrolador PIC18F4520 realitza la suma aritmètica de dues variables de tipus
char mitjançant la instrucció ADDWF la qual és susceptible de modificar tots els
flags del registre d’estat. Les variables tenen valors (–89)10 i (109)10, respectivament.
Quin serà el valor del registre STATUS després de realitzar dita suma? Considereu
que els 3 bits més significatius del registre STATUS són 0.

[ ]0x1B

[ ]0x0A

[ ]0x0F

[ ]0x02

[ ]0x03

3. La figura adjunta mostra diferents porcions de la memòria de programa d’un microcontrolador similar al PIC18F4520 on s’expliciten les adreces del codi màquina del
bucle principal, un servei d’interrupció (únic) i una subrutina (única i no recursiva).
Podeu suposar que tota instrucció d’aquest microcontrolador n’ocupa 2 posicions de
memòria. Aquest microcontrolador s’ha configurat per a què únicament un perifèric
pugui generar interrupcions i a més, l’única crida a subrutina que hi existeix és la que
es realitza a l’adreça 0xA1E del propi servei d’interrupció. Estant la pila buida, si
just després d’acabar l’execució de la instrucció de l’adreça 0xC8 la unitat de control
constata que s’ha produït una petició d’interrupció (punt X), indiqueu quins seran els
continguts de la pila quan el comptador de programa tingui el valor 0xCC6.
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[]I

[ ] II

[ ] III

[ ] IV

[]V

4. Indiqui quines de les següents afirmacions són FALSES respecte del sistema d’interrupcions del microcontrolador PIC18F4520.
I) Les adreces dels vectors d’interrupció són la 0x0008 i la 0x0018.
II) Els flags d’interrupció s’han d’esborrar des de programa (dins del propi servei
d’interrupció).
III) Les crides d’interrupció desperten el microcontrolador del mode SLEEP.
IV) Les interrupcions d’alta prioritat poden interrompre altres serveis d’interrupció
d’alta prioritat.
[ ] I,II

[ ] I,III

[ ] II,III,IV

[ ] I,III,IV

[ ] IV

5. Un tros d’un programa escrit en llenguatge C conté les instruccions que es mostren
seguidament. Totes les variables són tipus «unsigned char» i se sap que el compilador
implementa l’operació de resta com una suma amb el segon operand canviat de signe.
Quant valdrà la variable z i el registre STATUS després de la darrera operació?

[ ] 0x08,0x03

[ ] 0xCD,0x11

[ ] 0x6E,0x09

[ ] 0x69,0x03

[ ] 0xCE,0x11

6. Se sap que el PIC18F4520 té un pipeline de dues etapes. Executem les instruccions
codi màquina que s’indiquen a continuació. Aquestes s’han generat a partir de les
instruccions en C adjuntes. Bàsicament el codi s’inicia sumant les dues variables
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«var1» i «var2» (definides com a signed char) i verificant si s’ha produït un overflow
observant el bit del registre STATUS (STATUSbits.OV). En funció d’això s’executa
o no la sentència «var2=0;». Posteriorment es suma 1 a var2. Indiqueu quants cicles
de màquina empra el microcontrolador per executar aquest codi des de que llegeix
la primera instrucció fins que executa la darrera pels següents valors inicials de les
variables: (var1 = -128, var2 = -2) i (var1 = -128, var2 = 1). Nota: L’execució de la
sentència (var2=0) afecta només a l’execució de la instrucció en codi màquina (CLRF).

[ ] 7,6

[ ] 6,6

[ ] 7,7

[ ] 14,12

[ ] 8,8

7. Quines de les següents afirmacions són certes en relació a les crides d’interrupció?
I) Queden registrades en els bits (flags) anomenats Interrupt Enable (IE).
II) El microprocessador revisa les crides d’interrupció després de finalitzar cada instrucció en curs.
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III) En l’adreça del vector d’interrupció (0x8 o 0x18 en el PIC18F) cal gravar-hi la
instrucció CALL <adreça del servei d’interrupció>.
IV) En les crides d’interrupció, l’adreça de retorn del servei està gravada en la pila
(Stack).
[ ] I,II

[ ] II,IV

[ ] II,III,IV

[ ] I,III,IV

[ ] IV

8. En el PIC18F4520, indiqueu els valors que prenen les banderes C, DC, N, Z i OV
després de la execució de la instrucció ADDLW 0x6F si el contingut de W abans de
la execució de la instrucció és 0x78.
[ ] 0,1,1,0,1

[ ] 0,0,1,0,1

[ ] 0,1,1,0,0

[ ] 0,1,0,0,1

[ ] 0,0,1,1,1

9. El registre d’STATUS del microcontrolador de pràctiques, PIC18F4520 consta dels
bits: (0 0 0 N OV Z DC C) i inicialment val (00000000). Inicialitzem el registre W
a (11011001) i executem cinc vegades la instrucció RRCF sobre el registre W (veure
informació adjunta). Quant valdrà STATUS i W en hexadecimal?

[ ] 0x00,0xD9

[ ] 0x11,0x96

[ ] 0x11,0x69

[ ] 0x1F,0x31

[ ] 0x10,0xD1

10. Indiqueu les afirmacions certes en relació a un sistema «en temps real» que incorpora
un microprocessador encastat.
I) El sistema es pot considerar «en temps real» si reacciona als successos observats
amb un temps menor que 1 segon.
II) En la gestió «polling» el microprocessador verifica periòdicament tots els successos observats, en el bucle principal del programa, i fa l’acció corresponent
d’aquells que estan activats.
III) En la gestió «polling» el temps de reacció depèn del nombre de successos observats.
IV) En la gestió per interrupcions, si hi ha més d’un succés observat, cal fer «polling»
dins del servei d’interrupció.
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[ ] II,IV

[ ] I,II

[ ] I,II,III

[ ] Totes

11. Indiqueu les afirmacions certes en relació a la visualització de la pila (stack) del
PIC18F4520 quan s’empra l’eina IDE-MPLAB -> «Hardware Stack» en mode simulació MPLAB-SIM.
I) En mode «RUN», s’actualitza automàticament el seu contingut després de l’execució de cada instrucció.
II) En mode «ANIMATE», s’actualitza automàticament el seu contingut després de
l’execució de cada instrucció.
III) En la finestra «Watch», el registre del punter de pila (STKPTR) s’actualitza
automàticament només en mode «RUN».
IV) Després d’un «RESET», els valors guardats prèviament a la pila s’esborren.

[ ] II

[ ] II,III

[ ] II,III,IV

[ ] III,IV

[ ] Totes

12. La figura adjunta ofereix informació sobre els continguts de la memòria de programa
i la pila del PIC18F4520 en cert instant d’execució d’un programa. A la figura
s’indiquen els continguts d’algunes adreces de la memòria de programa així com les
adreces d’inici i final del programa principal, una funció i dos serveis d’interrupció.
Tanmateix, s’indiquen els continguts del comptador de programa (PC) i apuntador
de pila (STKPTR). Indiqueu quina de les següents afirmacions descriu correctament
l’esdevingut al microcontrolador instants previs a arribar a la situació actual.
[ ] El microcontrolador es trobava executant el programa principal, el qual ha cridat
a una funció. Mentre s’estava executant aquesta subrutina ha arribat una interrupció
de baixa prioritat. Durant el servei d’aquesta, ha arribat una altra interrupció d’alta
prioritat el servei de la qual s’està executant actualment.
[ ] El microcontrolador es trobava executant el programa principal i ha arribat una
interrupció de baixa prioritat. Durant el servei d’aquesta, s’ha cridat a una funció i
mentre s’executava aquesta subrutina ha arribat una altra interrupció d’alta prioritat
el servei de la qual s’està executant actualment.
[ ] El microcontrolador es trobava executant el programa principal i ha arribat una
interrupció d’alta prioritat el servei de la qual s’està executant actualment.
[ ] El microcontrolador es trobava executant el programa principal i ha arribat una
interrupció d’alta prioritat la qual crida a una funció el cos de la qual s’està executant
actualment.
[ ] Cap de les altres respostes és correcta.
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13. La figura adjunta mostra un fragment de la memòria de programa del PIC18F4520
amb 3 instruccions. Indiqueu quins seran els respectius valors del registre acumulador
(WREG) i del registre d’estat (STATUS) després d’executar aquestes instruccions. S’annexen les descripcions d’algunes instruccions així com un fragment del
banc 15 de la memòria de dades. Els bits del registre d’estat són (0,0,0,N,OV,Z,DC,C).

[ ] 0xFF, 0x10

[ ] 0xFF,0x18

[ ] 0x00, 0x10

[ ] 0x01, 0x10

[ ] 0x01, 0x1F
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14. En un microcontrolador PIC18F4520, ¿com identifica el programa quina ha estat la
font causant de la crida d’interrupció?

[ ] Fent un «polling» dels «flags» d’interrupció.

[ ] Mirant si el PC salta a l’adreça 0x008 o 0x0018.

[ ] Fent un «polling» dels bits 5 i 7 del registre INTCON.

[ ] No cal determinar-les, cada font d’interrupció es gestiona per hardware de forma
independent.

[ ] Fent un «polling» dels registres PIE1 i PIE2.
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15. Quina de les següents afirmacions són certes respecte de la funció dels bits OV, C i N
en el PIC18F4520?
I) OV i N s’actualitzen en les operacions aritmètiques amb signe.
II) OV i C prenen sempre valor 1 quan l’operació de suma amb signe provoca sobreeiximent (overflow).
III) C i N valen sempre el mateix en operacions aritmètiques sense signe.
IV) OV i C prenen sempre el mateix valor en les operacions aritmètiques sense signe.
[]I

[ ] II,III

[ ] I,IV

[ ] I,II,IV

[ ] Totes

16. Un microcontrolador té habilitades les crides d’interrupció. Indicar quina de les
següents seqüències d’accions és la que farà el microcontrolador en el moment de rebre
una crida d’interrupció.
[ ] Interromp la instrucció en curs • Deshabilita interrupcions • Pila ← (PC) + ∆ •
PC ← vector interrupció • Executa servei interrupció • Habilita interrupcions • PC
← Pila • Executa següent instrucció.
[ ] Finalitza la instrucció en curs • Deshabilita interrupcions • PC ← vector interrupció
• Executa servei interrupció • Habilita interrupcions • PC ← vector de reset • Executa
següent instrucció.
[ ] Buida el contingut de la pila • Deshabilita interrupcions • Pila ← (PC) + ∆ • PC
← vector interrupció • Executa servei interrupció • Habilita interrupcions • PC ←
Pila • Executa següent instrucció.
[ ] PC ← vector interrupció • Continua l’execució des d’aquest punt.
[ ] Finalitza la instrucció en curs • Deshabilita interrupcions • Pila ← (PC) + ∆ •
PC ← vector interrupció • Executa servei interrupció • Habilita interrupcions • PC
← Pila • Executa següent instrucció.
17. Si a l’acumulador W = 0b10001000 li sumem la constant 0b10001000 quin és l’efecte
sobre els bits de la paraula d’estat (N,OV,Z,DC,C)?
[ ] (0,1,0,1,1)

[ ] (1,0,1,0,0)

[ ] (1,1,1,0,0)

[ ] (0,0,1,1,0)

[ ] (1,1,0,0,0)

18. En un microcontrolador, el bucle sense fi d’un programa principal (PP) triga 365 µs
en executar una iteració sencera. El programa té habilitats dos serveis d’interrupció
I1 i I2 amb el mateix nivell de prioritat. El servei I1 triga en executar-se 50 µs
i s’activa a un ritme de 1000 Hz, mentre que el servei I2 triga en executar-se 75
µs i s’activa a un ritme de 500 Hz. Tal com es gestionen els serveis d’interrupció, no es perd cap de les crides que es fan. Calculi, en mitjana, quan triga (en
microsegons) una iteració del PP en ser executada per causa de les crides d’interrupció.
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[ ] 365
[ ] 400
[ ] Cap de les altres és correcta.

[ ] 540

[ ] 1.365

19. A continuació es mostra el registre d’estat del PIC18F4520.

Indiqui el valor final d’aquest registre després d’encadenar les dues operacions següents
a través del registre W de la ALU. Nota: el símbol (←) vol dir “transferir el resultat
a”. Nota: assumeixi que els tres bits més significatius del registre d’estat valen 0.
W ← 0x24
W ← W + 0xB3
W ← W - 0x14
[ ] 0x0C

[ ] 0x13

[ ] 0x1F

[ ] 0x10

[ ] Cap de les altres respostes és correcta.
20. Digueu quina de les següents afirmacions és FALSA respecte a la pila:
[ ] La pila o stack és una estructura de dades tipus LIFO, en la qual la primera dada
que entra és la darrera que surt i viceversa.
[ ] En un programa on s’ha desactivat qualsevol font d’interrupció, la profunditat
màxima que assoleix la pila és igual al nombre d’instruccions de crida a subrutines que
s’observen al llistat d’instruccions en assemblador.
[ ] El propòsit de la pila és emmagatzemar les adreces de memòria de programa que
seran carregades al comptador de programa després de concloure l’execució d’una
subrutina o servir una interrupció.
[ ] El nombre de bits que s’emmagatzemen a una posició de la pila és, com a mínim,
el nombre de línies del bus d’adreces de la memòria de programa.
[ ] En un microcontrolador en el que el punter de pila s’incrementa en realitzar
una operació PUSH sobre la pila, necessàriament es decrementarà en realitzar una
operació POP.
21. En la figura adjunta es mostren tres vectors especials de la memòria de programa
del PIC18F4520. En cadascun d’aquests tres vectors hi haurà un codi d’operació
(habitualment una instrucció GOTO) que s’executarà en alguna de les situacions
especials descrites a continuació. Indiqui quina de les següents afirmacions és FALSA
en relació a aquests vectors.
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[ ] Quan connectem l’alimentació del microcontrolador l’execució del programa s’inicia
en el Vector 1.
[ ] Amb l’esquema de prioritats deshabilitat, qualsevol crida d’interrupció es dirigeix
al Vector 2.
[ ] Amb l’esquema de prioritats habilitat les crides d’interrupció d’alta prioritat es
dirigeixen al Vector 1.
[ ] Les crides dirigides al Vector 2 poden interrompre les dirigides al Vector 3.
[ ] Amb l’esquema de prioritats deshabilitat, cap crida d’interrupció es dirigeix al
Vector 3.
22. Indiqui quina de les següents afirmacions és FALSA en relació al flag (bandera)
d’habilitació d’interrupcions?
[ ] És un bit que es combina amb una AND amb el flag d’interrupció.
[ ] Quan el flag és global, si val 0 el microprocessador no accepta cap crida d’interrupció.
[ ] En el PIC18F4520, tots els flags d’interrupció es troben agrupats en un únic registre
especial de memòria.
[ ] Quan el microprocessador serveix una crida d’interrupció, posa a 0 el flag d’interrupció global de totes les crides amb la mateixa prioritat.
[ ] En el PIC18F4520 cada flag d’interrupció té associat un flag d’habilitació.
23. La ALU del PIC18F4520 fa la suma dels dos nombres 0xF4 i 0x4F. Digui quin serà el
valor del registre d’estat després de l’operació.

[ ] 0x13

[ ] 0x03

[ ] Cap de les anteriors és certa.

[ ] 0x0B

[ ] 0x17
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24. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes respecte de les crides d’interrupció.
I) Sempre es produeixen en el mateix punt del programa principal.
II) Es serveixen al final de l’execució de la instrucció en curs.
III) L’execució del servei d’interrupció requereix de la memorització de l’estat del
microprocessador en un espai de backup.
IV) L’execució del servei d’interrupció bloqueja l’execució de cap altre funció
(subrutina)
[]I

[ ] II

[ ] II, III i IV

[ ] I i IV

[ ] II i III

25. El registre d’estat (STATUS) està constituït pels bits que s’indiquen a continuació. Si sabem que el resultat d’aquest registre després d’una operació de suma
és 0x07 i que un dels operands de la suma era 0x01, quin era el valor de l’altre operand?

[ ] 0xFF

[ ] 0x24

[ ] 0x55

[ ] 0xAA

[ ] 0x10

26. Indiqui quina de les següents afirmacions és certa respecte de la pila.
[ ] El nombre de bits del punter de pila ha de ser més gran o igual que el nombre de
bits del registre d’instrucció.
[ ] La instrucció continguda a la capçalera de pila (top of stack) serà la propera que
s’executarà en retornar d’una subrutina o d’un servei d’interrupció.
[ ] La pila permet reprendre l’execució del programa després d’executar una subrutina
o un servei d’interrupció.
[ ] Per a evitar desbordaments de la pila, en el llistat assemblador d’un programa no
pot haver-hi més crides a subrutines o serveis d’interrupció que la profunditat màxima
de la pila.
[ ] Un microcontrolador de n bits tindrà una pila on a cada posició d’aquesta es
puguin encabir paraules de n bits.
27. Indiqueu quina de les següents afirmacions és FALSA.
[ ] Un microcontrolador amb una profunditat de pila de N posicions necessita un
registre apuntador de pila amb almenys [log2 N ] bits.
[ ] El punter de pila és modificat cada cop que hi ha una petició d’interrupció a la
CPU o es realitza una crida a una subrutina.
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[ ] El nombre de bits que s’emmagatzemen a una posició de la pila és igual al nombre
de línies del bus d’adreces de la memòria de programa.
[ ] En un programa on totes les fonts d’interrupció es troben deshabilitades, el nombre
màxim d’instruccions que poden realitzar crides a subrutines sense causar el desbordament de la pila, és igual a la profunditat de la pila.
[ ] En retornar de servir una interrupció o acabar l’execució d’una subrutina, el
comptador de programa (PC) es carrega amb el contingut de la capçalera de pila.
28. Quin valor assolirà el registre d’estat (STATUS) del PIC18F4520 si incrementem en
una unitat el valor de l’acumulador (W) en els dos casos següents: W = 0x7F i W
= 0xFF. Nota: El registre d’estat té la distribució de bits que es mostra a la figura
adjunta. Els bits no definits preneu-los com a 0.

[ ] 0x07, 0x1A

[ ] 0x20, 0x01

[ ] 0x06, 0x0B

[ ] 0x1A, 0x07

[ ] Cap de les anteriors.

29. Indiqueu quines de les següents afirmacions són certes en relació al sistema d’interrupcions d’un microprocessador.
I) El microprocessador gestiona igual la pila (stack) en les crides d’interrupció com
en les crides de funcions (subrutines).
II) El microprocessador verifica les crides d’interrupció després de finalitzar l’execució
de la instrucció en curs.
III) En un sistema de gestió de prioritats, les crides d’interrupció de baixa prioritat
poden interrompre les d’alta prioritat.
IV) Els flags d’interrupció cal esborrar-los, per programa, dins del servei d’interrupció
per poder atendre les noves crides d’interrupció.
[ ] I, II

[ ] I, III, IV

[ ] II, IV

[ ] I, II, IV

[ ]Totes

30. Un programa conté una subrutina i dos serveis d’interrupció, un de baixa i l’altre
d’alta prioritat. Quina és la profunditat màxima d’ocupació de la pila hardware que
hem de preveure durant l’execució del programa?
[]4

[]2

[]1

[]3

[]5
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31. Indiqueu quina de les següents afirmacions és falsa respecte de la pila d’un microcontrolador de la família PIC18 de Microchip:
[ ] Tenen una pila hardware i una pila software, compatibles.
[ ] La pila hardware emmagatzema adreces de retorn d’interrupcions i subrutines.
[ ] La pila software emmagatzema paràmetres de la CPU i de la crida de funcions.
[ ] La pila hardware està situada en la memòria de programa (només de lectura).
[ ] La pila software està situada en la memòria de dades.

32. Indiqui quina de les següents afirmacions és FALSA respecte la pila d’un processador
amb arquitectura Harvard.
[ ] Una funció recursiva (que es crida a si mateixa) pot donar lloc a un desbordament
de la pila si el nombre de crides supera la profunditat d’aquesta.
[ ] El punter de pila és un registre que apunta a una posició de la pila.
[ ] La pila és una estructura de dades que s’utilitza per a emmagatzemar adreces de la
memòria de programa.
[ ] Quan es realitza una operació POP (o RETURN) o PUSH (o CALL) sobre la pila
es modifica el contingut del punter de pila.
[ ] La longitud de paraula del punter de pila ha de ser, com a mínim, igual al nombre
de bits del comptador de programa.

33. En l’esquema de la figura es mostra el circuit que gestiona les crides d’interrupció del
PIC18F4520. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes en relació a aquest
circuit.

I) Les sortides A, B i C van a parar al subsistema de procés.
II) La sortida A activa la crida del servei d’interrupció amb el vector d’interrupció
0x00008.
III) Quan estan habilitades les prioritats, totes les crides d’interrupció s’activen a
través de la sortida B.
IV) La sortida C permet reprendre l’execució del programa després d’executar una
instrucció SLEEP.
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[ ] II i IV

[ ] I, II i III

[ ] IV

[ ] Cap

[ ] Totes

34. Considereu la pila “hardware” del microcontrolador PIC18F4520 i indiqueu quines de
les següents afirmacions són certes.
I) Les paraules emmagatzemades a la pila són de 21 bits.
II) Els tres bits més significatius del registre STKPTR apunten a la capçalera de la
pila.
III) El contingut de la capçalera de la pila és totalment accessible a través dels dos
registres TOSH i TOSL.
IV) En executar-se la instrucció en codi màquina (amb mnemònic) CALL, el
contingut del registre STKPTR s’incrementa.
[ ] I, III, IV

[ ] I, IV

[ ] I, II, IV

[ ] II

[ ] Cap

35. Quina de les següents afirmacions és certa en relació a la pila (stack) del microcontrolador PIC18F4520?
[ ] És un banc de memòria que només s’utilitza per emmagatzemar dades de propòsit
general.
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[ ] Emmagatzema el contingut del PC en cas d’activació d’una interrupció.
[ ] Emmagatzema les variables locals de les subrutines.
[ ] Emmagatzema el codi d’operació de la primera instrucció del servei d’interrupció.
[ ] Emmagatzema el codi d’operació de la instrucció a executar després del retorn
d’una subrutina.
36. En el microcontrolador PIC18F4520, fem una operació de suma ADD amb la ALU
dels dos números 0x9A i 0xF2. Quin valor prendrà el registre de STATUS? Nota: el
byte STATUS té el contingut (0,0,0,N,OV,Z,DC,C).
[ ] 0x11

[ ] 0x01

[ ] 0x91

[ ] 0xF0

[ ]0x13

37. En el catàleg del PIC18F4520 trobem la següent informació en relació al registre
INTCON que permet gestionar parcialment les interrupcions. Indiqui quines de les
següents afirmacions són certes en relació als bits d’aquest registre. Nota: INT0 és
una interrupció activada per mitjà d’un pin extern.

I) El GIE/GIEH és el bit d’habilitació global d’interrupcions en el mode sense prioritats i el d’habilitació global d’alta prioritat en el mode amb prioritats.
II) TMR0IE és el bit de flag d’interrupció del timer 0.
III) En el bit INT0IE cal escriure un 1 si volem habilitar les interrupcions provocades
pel pin extern INT0.
IV) En cas de tenir habilitades les interrupcions de port B (RB), abans de finalitzar
el servei d’interrupció cal escriure un 0 a RBIF.
[ ] Totes

[ ] III,IV

[ ] I,II,IV

[ ] I,III,IV

[ ] Cap

38. Quines de les següents afirmacions són certes respecte la memòria del PIC18F4520.
I) En la seva memòria Flash (de programa) pot emmagatzemar fins 16384 instruccions de 16bits.
II) Si llegim les adreces 0x8000 fins 0x1FFFF ens retornaran instruccions «NOP».
III) Per defecte el sistema de prioritat d’interrupcions està deshabilitat i s’utilitza sols
el vector d’interrupció emmagatzemat a partir de l’adreça 0x00018.
IV) Podem emmagatzemar dades en 16 bancs diferents. Cada banc conté 256 bytes.
En les adreces 0xF80 fins 0xFFF emmagatzema els SFRs.

56

EXERCICIS DE TEST

[ ] I,II

[ ] Totes

[ ] I,III,IV

[ ] II,IV

[ ] Cap

39. La rotació a la esquerra mitjançant la instrucció assemblador RLCF, considerant que
el bit de ròssec és C = 1 i la dada és 10010110, dona:
[ ] 11001011 i C = 0.
[ ] 00101101 i C = 1.
[ ] 11001011 i C = 1.
[ ] 00101101 i C = 0.
[ ] Cap de les respostes anteriors és correcta.
40. El bit IPEN = 1 del registre RCON (Reset Control Register) del microcontrolador
PIC que fem servir en l’assignatura en relació al sistema d’interrupcions:
[ ] Habilita globalment les interrupcions.
[ ] Habilita les interrupcions del Timer0.
[ ] Habilita només les interrupcions del RESET.
[ ] Habilita el sistema de prioritat de les interrupcions.
[ ] Cap de les anteriors respostes és correcta.
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Solucions
1. [X] 0x1
2. [X] 0x03
Els nombres a sumar són el –89 i el 109. La seva representació binària i suma és:
111 1 111
1 0 1 0 0 1 1 1 → –89
0 1 1 0 1 1 0 1 → 109
————————–
0001 0100
Veiem que N = 0, OV = 0, Z = 0, DC = 1 i C = 1. Per tant 0x03.
3. [X] III
4. [X] IV
5. [X] 0xCE,0x11
Línia
Línia
Línia
Línia

5
6
7
8

=>
=>
=>
=>
=>
=>

x = 1111 0101
x = 1110 1011
y = 0001 1101
-y = 1110 0011
z = x+(-y) = 1100 1110 = 0xCE
C = 1; N = 1; Z = 0; DC = 0; OV = 0

6. [X] 8,8
Pels valors var1 = -128 i var2 = -2 es produeix overflow ja que la suma amb el tipus
signed char dona +126. Per tant, s’executen totes les instruccions i el mapa del pipeline
és:

en el que es veu que es requereixen 8 cicles de màquina.
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Pels valors var1 = -128 i var2 = 1 no es produeix overflow en la suma i en conseqüència
la instrucció var2 = 0 (CLRF) no s’executa. El mapa del pipeline és doncs:

en el que s’observa que també es requereixen 8 cicles de màquina.
7. [X] II,IV
8. [X] 0,1,1,0,1
La instrucció fa la següent suma en codi binari natural de 8 bits:

Els valors que prenen les banderes C, DC i N s’indiquen a la figura. Com el resultat de
la suma (11100111) és diferent de 00000000, la bandera Z pren el valor 0. Finalment,
els bits de signe dels addends (0) son iguals i diferents als bits de signe del resultat
(1), que es la condició necessària i suficient de desbordament en codi complement a 2
i, per tant, la bandera OV pren el valor 1.
9. [X] 0x11,0x96
10. [X] II,III,IV
11. [X] II
12. [X] El microcontrolador es trobava executant el programa principal, el qual ha cridat
a una funció. Mentre s’estava executant aquesta subrutina ha arribat una interrupció
de baixa prioritat. Durant el servei d’aquesta, ha arribat una altra interrupció d’alta
prioritat el servei de la qual s’està executant actualment.
13. [X] 0xFF, 0x10
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14. [X] Fent un «polling» dels «flags» d’interrupció.
15. [X] I
16. [X] Finalitza la instrucció en curs • Deshabilita interrupcions • Pila ← (PC) + ∆ •
PC ← vector interrupció • Executa servei interrupció • Habilita interrupcions • PC
← Pila • Executa següent instrucció.
17. [X] (0,1,0,1,1)
rossecs generats en la operació →

1

1
1000 1000
1000 1000
—————–
0001 0000

Nombre positiu N = 0 /
La suma de dos nombres negatius dona un de positiu OV = 1 /
El resultat no es zero Z = 0 /
El quartet menys significatiu genera un rossec DC = 1 /
La suma dels dos bytes genera un rossec C = 1 /
18. [X] 400
En un interval de 2 ms arriben 1 crida de I2 i 2 crides de I1 i aquests esdeveniments
es van repetint en cada nou interval de 2 ms.
Per un d’aquests intervals el temps disponible per a executar el programa principal
seran els 2 ms menys els temps dedicat a executar els serveis d’interrupció. És a dir:
t(P P, 2ms) = 2ms − T (I2) − 2 × T (I1) = 2.000 − 75 − 100 = 1825µs
Amb aquest temps el nombre de vegades que es pot executar el PP serà de:
N (P P, 2ms) = 1825/365 = 5
Per tant el temps mitjà d’execució del PP serà de:
T (P P ) = 2.000/5 = 400µs

19. [X] 0x13
La darrera operació de resta és la que fixa els valors del registre d’estat.
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W ← 0x24
W ← W + 0xB3
W ← W − 0x14

W=00100100
W=11010111
Per fer aquesta operació primer hem de calcular el
complement a 2 del nombre –0x14 → 0xEC

W ← W + 0xEC
Carries →
11111
100
1101
0111
+1110
1100
—————————|1 1 0 0
0011Z=0
||
|DC = 1
| |N = 1
| |OV = 0
|C=1
Status = 0 0 0 1

0 0 1 1 = 0x13

20. [X] En un programa on s’ha desactivat qualsevol font d’interrupció, la profunditat
màxima que assoleix la pila és igual al nombre d’instruccions de crida a subrutines
que s’observen al llistat d’instruccions en assemblador.
21. [X] Amb l’esquema de prioritats habilitat les crides d’interrupció d’alta prioritat es
dirigeixen al Vector 1.
22. [X] En el PIC18F4520, tots els flags d’interrupció es troben agrupats en un únic
registre especial de memòria.
23. [X] 0x03
L’operació de suma dona el següent resultat:
1111

0100

0100
1111
+
———————————-–
0100
C=1

0011
DC=1

N=0, el resultat té el bit més significatiu a 0
Z=0, el resultat no és zero.
OV=0, els operants tenen signes diferents.
Ajuntant tots els flags: 00011 ⇒ 0x03
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24. [X] II i III

25. [X] 0xFF
Amb STATUS a 0x07 el flag Z = 1. Això implica que el resultat de l’operació és 0x00.
Per tant 0x01 + X = 0x00 ⇒ X = 0xFF (-1)
26. [X] La pila permet reprendre l’execució del programa després d’executar una subrutina
o un servei d’interrupció.
27. [X] En un programa on totes les fonts d’interrupció es troben deshabilitades, el
nombre màxim d’instruccions que poden realitzar crides a subrutines sense causar el
desbordament de la pila, és igual a la profunditat de la pila.
28. [X] 0x1A, 0x07
En la primera operació se suma una unitat al nombre màxim positiu, per tant, el
resultat serà negatiu (en la roda de nombres després del positiu més alt segueix el
negatiu més baix). Es produirà overflow, si a 0xF afegim 1, passem de posició (a la
base) i apareix digitcarry. Si a 7 afegim 1, no passem de posició i el carry és zero.
En la segona operació, el nombre en l’acumulador representa el -1 (en 2C), si
l’incrementem, el resultat és zero, no hi ha overflow, no és negatiu i sí es produeixen
carry i digitcarry.
29. [X] I, II, IV
30. [X] 3
En el pitjor dels casos el programa principal es pot trobar executant la subrutina i
per tant haurà omplert una posició de la pila amb el contingut del PC. Si en aquesta
situació arriba una interrupció de baixa prioritat i posteriorment una de alta que
interrompi la de baixa llavors s’hauran afegit dos valors més del PC en la pila, per
tant un total de 3 valors.
31. [X] La pila hardware està situada en la memòria de programa (només de lectura).
32. [X] La longitud de paraula del punter de pila ha de ser, com a mínim, igual al nombre
de bits del comptador de programa.
33. [X] II i IV
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34. [X] I, IV
35. [X] Emmagatzema el contingut del PC en cas d’activació d’una interrupció.
36. [X] 0x11
37. [X] I,III,IV
38. [X] I,II
39. [X] 00101101 i C = 1.
En una rotació a l’esquerra amb la instrucció RLCF (Rotate Left through Carry Flag)
el bit més significatiu del registre passa al flag de carry i alhora el flag de carry a la
posició menys significativa del registre. La resta dels bits del registre es desplacen una
posició a l’esquerra. Tenim doncs:
C b b b b b b b b
7 6 5 4 3 2 1 0
Valor inicial
Desplacem a
l ’ esquerra
Movem el bit
C a b0

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

40. [X] Habilita el sistema de prioritat de les interrupcions.
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5. Perifèrics
1. Suposem que des d’un programa executem les instruccions següents, per l’ordre que
s’indica, que afecten als registres LATA, TRISA i PORTA del port A del PIC18F.
Externament el port es troba connectat de la manera que s’indica a la figura. Quin
serà el valor final que adquirirà la variable var3 en decimal? Suposeu que totes les
declaracions del programa s’han fet convenientment. Nota: les variables són tipus
unsigned char.

1|
2|
3|
4|
5|

TRISA = 0x5A;
LATA = 0xC3;
var1 = LATA;
var2 = PORTA;
var3 = var1+var2;

[ ] 269

[ ] 13

[ ] 11

[ ] 195

[ ] 142

2. En relació al convertidor ADC del PIC18F4520, quines de les següents afirmacions
són certes:

I) Converteix els valors analògics en paraules de 10 bits.
II) La funció de la llibreria C «ConvertADC()» activa el convertidor i retorna una
paraula de 16 bits (els 6 MSBs a 0).
III) Té un circuit ‘sample&hold’ que es posa en mode ‘hold’ quan s’inicia la conversió.
IV) Pot fer conversions amb un temps menor de 7,00 µs. (veure taula 19-1 i figura
19-4 adjuntes).
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[ ] I,II

[ ] I,III

[ ] II,III,IV

[ ] I,III,IV

[ ] I,II,IV

3. Acaba la frase: El PIC18F4520 (el mateix de les pràctiques) té 2M (221) posicions de
memòria adreçable. Així, ...
[ ] El PC (Program Counter) té també 21 bits d’amplada.
[ ] El BSR (dins els SFR) té també 21 bits d’amplada.
[ ] La ALU (Arithmetic-Logic Unit) té també 21 bits d’amplada.
[ ] Pot tenir fins a 21 ports I/O.
[ ] El ADC (Conversor Analògic Digital) és de 21 bits.
4. Indiqui quines de les següents afirmacions són certes en relació als perifèrics ports del
PIC18F4520.
I) Permeten externalitzar el sistema de bus a fi de poder ampliar la memòria del
microcontrolador.
II) L’escriptura de 1ns en els bits del registre TRIS permet configurar els pins d’entrada.

PERIFÈRICS

65

III) L’escriptura d’un valor en el registre PORT o LAT indistintament permet controlar
l’estat dels pins externs quan aquests estan configurats de sortida.
IV) La lectura del registre LAT permet consultar l’estat dels pins externs.
[ ]I,II

[ ]I,III

[ ]II,III

[ ]I,III,IV

[ ]IV

5. En un tros del programa emprat en la pràctica 2 apareixen les sentències següents.
Indiqui quines de les afirmacions següents són certes en relació a aquestes sentències.

I) La funció de la línia 7 retorna el valor convertit per l’ADC.
II) El bucle de la línia 8 finalitza quan la conversió en curs en l’ADC acaba.
III) La funció que es crida en la línia 9 llegeix directament el valor que ha generat
l’ADC i el retorna a la variable Temp.
IV) La funció BusyADC() retorna un valor que és zero quan el ADC no està fent cap
conversió.
[ ] II,III,IV

[ ] II,IV

[ ] I,II,IV

[ ] I,II,III

[ ] Totes

6. Es vol dissenyar un convertidor digital/analògic simple a base de connectar tots els pins
del port A d’un PIC18F a una xarxa resistiva tal com es mostra a la figura adjunta.
Totes les resistències tenen el mateix valor. Determineu la tensió obtinguda en el node
Vo quan s’executen les configuracions 1, 2 i 3. Nota: la tensió d’alimentació és 5 V i
a la sortida de la xarxa resistiva hi ha un seguidor de tensió.

[ ]1,25;1,875;2,5

[ ]2,75;5;3,25

[ ]0,75;5;0

[ ]1,25;3,75;0

[ ] 2,3; 1,8; 3,9
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7. En un microcontrolador PIC18F4520 que treballa amb un rellotge de 4 MHz es connecten els components externs tal com es mostra a la figura adjunta. El pin AN0
està programat d’entrada i està connectat al convertidor ADC(10 bits), que té com
referencies de tensió les mateixes que l’alimentació del microcontrolador. El pin PC0
està programa de sortida i inicialment té el valor 1. Podeu considerar el transistor
Darlington ideal. S’adjunta la sentència que configura l’operació de l’ADC.

En un punt del programa s’executen les sentències següents. Nota: El temps transcorregut des que el pin PC0 passa a 0 fins que el bit de GO del ADC passa a 1 equival a 4
TCYs (cicles de màquina). Suposeu que el «Sample and Hold» del ADC es comporta
de forma ideal.

(a) Des que el pin PC0 canvia a 0, ¿quants cicles de màquina passen fins que el
convertidor ADC inicia la conversió?
[ ]100

[ ]388

[ ]32

[ ]12

[]4

(b) ¿Quin valor s’obtindrà del convertidor quan aquest hagi finalitzat la conversió i
es llegeixi el valor guardat en el seu registre? Nota: L’equació de càrrega d’un
condensador és v(t) = V0 (1 − exp((−t)/RC))
[ ] 0x287

[ ] 0x376

[ ] 0x3FF

[ ] 0x200

[ ] 0x647
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8. Un perifèric del PIC18F4520 està connectat al subsistema d’entrada/sortida tal com
s’indica a la figura. El perifèric disposa de tres registres: R1, R2 i R3, per mitjà dels
quals es fa la seva gestió. Sis senyals de control activen les lectures i escriptures de
cadascun dels registres. Indiqui en quines adreces del mapa de memòria estan ubicats
els registres R1, R2 i R3.

[ ] 0xFBA,0xFBB,0xFBC
[ ] 0xEBA,0xEBC,0xEEE

[ ] 0xCBA,0xCBC,0xCBE
[ ] 0x03A,0x038,0x036

[ ] 0x890,0x88E,0x88C
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9. El codi adjunt es compila i grava al microcontrolador PIC18F4520. Indiqueu quina és
la seva funcionalitat.
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[ ] Cada segon, es llegeixen els bytes presents al port B i port D. Si un d’aquest bytes
és negatiu i l’altre més gran o igual a zero llavors el bit 0 del port C s’estableix a 1,
altrament s’estableix a 0.
[ ] Cada segon, es llegeixen els bytes presents al port B i port D. Si el nombre de bits
diferents d’aquests bytes és més gran que 4 llavors el bit 0 del port C s’estableix a 1,
altrament s’estableix a 0.
[ ] Cada segon, es llegeixen els bytes presents al port B i port D. Si un d’aquest bytes
és negatiu i l’altre més gran o igual a zero llavors el bit 0 del port C s’estableix a 1,
altrament els bits 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 del port C s’estableixen a 1.
[ ] Cada segon, es llegeixen els bytes presents al port B i port D. Si el resultat d’elevar
(potenciació) la dada llegida al port B a la dada llegida al port D és negatiu, llavors
el bit 0 del port C s’estableix a 1, altrament s’estableix a 0.
[ ] El codi té un error i no compilarà exitosament.
10. El control de la velocitat d’un motor requereix la generació d’un senyal modulat
en ample de pols (PWM) de freqüència 3 kHz i cicle de treball 1/3. Per tal
d’aconseguir-ho s’utilitza el perifèric Timer 2 conjuntament amb el perifèric PWM
del PIC18F4520. Indiqueu quina de les següents configuracions permet assolir
unes condicions properes a les especificades cometent el mínim error en l’establiment
del cicle de treball. La freqüència de rellotge del microcontrolador és de Fosc = 4 MHz.

[ ] PS= 16, PR2 = 20 i CCPR = 28
[ ] PS= 1, PR2 = 332 i CCPR = 444
[ ] PS= 4, PR2 = 164 i CCPR = 222
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[ ] PS= 4, PR2 = 82 i CCPR = 28
[ ] PS= 16, PR2 = 20 i CCPR = 111
11. Si tenim un microcontrolador PIC18F4520, amb un rellotge intern Fosc (CLK0) a 4
MHz, calculeu el màxim temps que pot comptar el Timer 0 en segons.

[ ]16,8

[ ]4,2

[ ]0,06

[ ]24,2

[ ]0,12

12. En el Timer0 en mode de funcionament de 8 bits, quan es produeix el overflow?
[ ] Quan TMR0L passa de 0xFF a 0xFF.
[ ] Quan TMR0H passa de 0xFF a 0x00.
[ ] Quan TMR0L passa de 0x0000 a 0xFFFF.
[ ] Quan TMR0H passa de 0xFFFF a 0x0000.
[ ] Quan TMR0L passa de 0xFF a 0x00.
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13. En la figura adjunta es mostra el Timer 0 del PIC18F4520. Se sap que els bits T0CS
= 0 i PSA = 1. A quantes freqüències diferents es podrà fer funcionar aquest si
manipulem els bits del prescaler?

[ ]15

[ ]4

[ ]5

[ ]8

[ ]1

14. En el perifèric (Port A) del PIC18F4520 tots els pins estan connectats a resistències de
pull-down de tal forma que quan el pin està programat de sortida el microcontrolador
controla el seu nivell de tensió alt/baix mentre que si el pin està programat d’entrada
el seu nivell de tensió és sempre baix. Es fa la seqüència d’operacions en l’ordre
indicat sobre els registres del perifèric: LATA = 0xF2 / TRISA = 0xAB / PORTA
= 0x37. Posteriorment, quan fem la lectura del registre PORTA quin valor obtindrem?
[ ] 0xAB

[ ] 0x0D

[ ] 0xF2

[ ] 0x37

[ ]0x14

15. Amb el Timer 2 del PIC18F4520 generem un senyal PWM que apliquem a un filtre
passa baixos per tal d’obtenir una tensió analògica. El període del senyal PWM és
de 1 ms. Quin dels següents senyals no el podrem generar amb la tensió analògica
obtinguda del filtre passa baixos?
[ ] Un senyal continu.
[ ] Un senyal proporcional a la humitat de l’ambient.
[ ] Un senyal ultrasònic.
[ ] Un senyal proporcional a la tensió de la xarxa d’alimentació.
[ ] Tots aquests senyals els podrem generar.
16. Es vol digitalitzar un senyal analògic d’expressió Va (t) = 2 + sin(75πt), tensió en volts
i temps en segons. Per a fer-ho, s’utilitza el convertidor analògic-digital (ADC), de
12 bits, d’un microcontrolador. Les referències analògiques del ADC s’han establert a
VR+ = 4V i VR− = 1V . Si la freqüència amb la que es realitzen les conversions és de
500 Hz i la primera conversió es realitza a t = 0 s, quin és el valor digital (en decimal)
que correspon a la sisena conversió realitzada? Suposeu que el sample & hold del
ADC és ideal.

72

EXERCICIS DE TEST

[ ] 1787

[ ] 2330

[ ] 2368

[ ] 2663

[ ] 3696

17. Al bit 0 del port B del microcontrolador PIC18F4520 es connecta un LED amb la
intenció de visualitzar l’estat lògic d’aquest bit. Compilem i carreguem el programa
adjunt al microcontrolador. Quina és la seva funcionalitat?

[ ] Encén i apaga el LED de forma alternativa en funcioó de si la dada present al port
A és divisible per 2.
[ ] El LED romandrà sempre apagat, independentment de la dada present al port A.
[ ] Encén el LED si la dada present al port A té un nombre parell de 1s en la seva
representació binària, cas contrari l’apaga.
[ ] Encén el LED si la dada present al port A és un nombre primer, cas contrari l’apaga.
[ ] Cap de les anteriors és certa.
18. En el convertidor AD del PIC18F4520 s’especifiquen dos intervals de temps per tal
de que realitzi la conversió, tal com indica la figura. Indiqui què fa el convertidor AD
durant l’interval de temps TACQT .

[ ] Inicia el càlcul dels bits del conversor.
[ ] Connecta el AD als pins d’alimentació.
[ ] Prepara la crida d’interrupció si és que aquesta està habilitada.
[ ] Reseteja els bits dels registres del AD per tal d’iniciar una nova conversió.
[ ] Manté connectat un condensador intern amb el pin extern analògic.
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19. Emprant el mòdul PWM conjuntament amb el TIMER2 del PIC18F4520, desitgem
generar un senyal PWM de freqüència 1.200 Hz i duty cycle del 75 % (TON =
0,75·TPWM ). En el mòdul TIMER2 s’utilitza un prescaler 1:4. El microcontrolador
treballa a Fosc = 4 MHz. Quins valors haurem de carregar en els registres PR2 (8
bits, registre de període) i CCP (10 bits, registre de duty cycle) per aconseguir-ho?

[ ] 207 i 156

[ ] 207 i 624

[ ] 207 i 828

[ ] 52 i 40

[ ] 52 i 159

20. El següent llistat de codi C es pretén compilar i carregar al microcontrolador
PIC18F4520. Indiqueu la seva funcionalitat.

[ ] Copia al port B la dada present al port A, si i només si la representació decimal
d’aquesta és un nombre capicua (palíndrom).
[ ] Copia al port B la dada present al port A, si i només si aquesta és un nombre
primer.
[ ] Copia al port B la dada present al port A, si i només si la representació binària
d’aquesta té un únic bit posat a 1 (és a dir, que és una potència de 2).
[ ] Copia al port B la dada present al port A, si i només si aquesta és un míltiple de
10 i a més la dada del port A val 10 ó 100.
[ ] Cap de les anteriors.
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21. En el PIC18F4520 funcionant amb un rellotge a 1 MHz, s’activa el Timer0 configurant
els següent bits: TMR0ON = 1, T08BIT = 1, TMR0IE = 1, PSA = 1, T0CS = 0,
[T0PS2:T0PS0] = 3. Cada cop que el Timer0 provoca una interrupció s’inicialitza al
valor TMR0L = 0x32. Indiqueu quant trigarà (arrodonint a milisegons) en provocar
la següent interrupció des del moment en s’ha carregat al nou valor i inicia de nou el
comptatge. Nota: TMR0IE és el flag d’habilitació d’interrupció. Se suposa que GIE
= 1.

NOTA*: El bit PSA té una descripció errònia en el datasheet del microcontrolador. En aquest
enunciat s’ha assumit que PSA = 1 activa el PRESCALER pel que fa a la pregunta del test. Ara be,
en el microcontrolador real el prescaler s’activa amb PSA = 0.

[ ] 1.253

[]3

[]1

[ ] 64

[ ] 13

22. En el PIC18F4520 tenim activat el convertidor AD de 10 bits i connectat a les tensions
de referència VREF+ = 2, 5 V i VREF- = 1 V. Si a l’entrada analògica hi ha la tensió
de VAIN = 2, 1 V, quina paraula de 10 bits generarà el convertidor un cop finalitzi la
conversió? Nota: veure informació complementària a l’annex.
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LSB =

VREF + ˘VREF ˘
2n

n: nombre de bits del convertidor AD

[ ] 0x2EE

[ ] 0x430

[ ] 0x750

[ ] 0x021

[ ] 0x073

23. D’un convertidor A/D de 10 bits se sap que converteix segons el mètode d’aproximacions successives. Sobre el nombre total de cicles que necessita per generar la paraula
digital cal sumar-li 4 cicles inicials necessaris per a que mostregi l’entrada analògica i
1 cicle final perquè emmagatzemi la paraula al registre de dades del convertidor. Si
el rellotge del convertidor funciona a 1 MHz, quant de temps trigarà (expressat en
microsegons) en finalitzar una conversió?
[ ] 36

[ ] 14

[]4

[ ] 10

[ ] 15

24. Quan la memòria adreçable del PIC18F4520 és menor que la memòria física?
[ ] Sempre.
[ ] Mai.
[ ] Quan la instrucció TRIS configura els ports com a entrades (a 1).
[ ] Quan la instrucció TRIS configura els ports com a sortides (a 0).
[ ] Només la D) és vàlida quan després de la instrucció TRIS no hi hagi una instrucció
de salt que produeixi un valor al PC diferent de l’increment d’una unitat.
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25. Indiqueu quina de les següents afirmacions és falsa respecte dels port d’entrada/sortida
d’un microcontrolador de la família PIC18 de Microchip:
[ ] Són configurables bit a bit.
[ ] Cada port té associat un registre TRIS de configuració com entrada o sortida.
[ ] Cada port té associat un registre LAT per escriure bits a la sortida del port.
[ ] Cada port té associat un registre PORT per llegir bits de la entrada del port.
[ ] Marqueu aquesta si totes les respostes anteriors són certes.
26. El convertidor ADC d’un microcontrolador és de 10 bits. Les tensions de referència
estan polaritzades als valors de VREF + = 3, 3 volts i VREF − = 0 volts. El resultat
de la conversió es diposita en dos registres ADH (part més significativa) i ADL (part
menys significativa) de 8 bits cadascun. Indiqui (en decimal) quin valor contindrà el
registre AUX després d’executar el següent programa en C si a l’entrada del ADC hi
ha aplicada una tensió de 2, 14 volts.
unsigned char ADH , ADL , AUX ;
ConvertADC ();
while ( BusyADC ());
ADL = ReadADC ()\%256;
ADH = ReadADC ()/256;
AUX = ( ADH << 1) | ADL ;

[ ] 156

[ ] 664

[]2

[ ] 152

[ ] Cap

27. En un microcontrolador PIC18F4520 s’ha programat una única interrupció amb
el Timer0, per tal que provoqui una interrupció cada segon. L’acció del servei és
únicament assignar la variable global onesecond a ON, s’adjunta el codi del servei.
Quan s’executa el codi en mode debugger s’observa que el microcontrolador està
contínuament executant el servei d’interrupció i que no executa el programa principal.
Indiqui quin dels següents problemes pot ser la causa d’aquest mal funcionament.
Escrigui en la justificació la versió del codi correcta.
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[ ] El #pragma interrupt s’ha de fer sobre InterruptVector.
[ ] La instrucció goto té l’etiqueta de salt mal escrita.
[ ] Cal declarar la variable onesecond dins del servei d’interrupció.
[ ] Manca la instrucció if( )
[ ] Manca resetejar INTCONbits.TMR0IF
28. ¿Quina de les següents afirmacions és FALSA en relació al conversor ADC del
PIC18F4520?
[ ] L’ADC té un únic canal intern de conversió (és a dir, pot convertir una única tensió
analógica cada vegada).
[ ] L’entrada de l’ADC es pot multiplexar entre diversos pins (canals externs) del
microcontrolador.
[ ] El temps de conversió és proporcional a 210 (2 elevat al nombre de bits).
[ ] Incorpora un circuit de sample & hold.
[ ] El circuit de sample & hold sempre desconnecta l’entrada analògica abans
d’iniciar-se la conversió.
29. En el programa de control de temperatura de les pràctiques 4 i 5, apareixen les sentències següents:
{
unsigned short long aux ;
unsigned int resu ;
if ( PIR1bits . ADIF ){
TempNTC = GetTemp ();
PIR1bits . ADIF = 0;
}
if ( INTCONbits . TMR0IF ) {
state = 1;
INTCONbits . TMR0IF = 0;
}
}

Indiqueu a quina part del programa pertanyen i què són les variables xxxIF.
[ ] Servei d’interrupció. Banderes (flags) d’interrupció.
[ ] Funció de detecció dels polsadors. Bits de control del port d’entrada/sortida IF.
[ ] Funció de conversió de unitats ADC a centigraus Celsius. Bits de control del ADC.
[ ] Funció ActionControl() de control PI del ventilador. Bits d’arrencada i parada del
ventilador.
[ ] Funció de conversió de binari natural a BCD. Bits de control del port dels LEDs.
30. Els ports d’entrada/sortida del microcontrolador de pràctiques (PIC18F4520) es
configuren, es llegeixen i s’escriuen amb els registres TRIS, PORT i LAT. ¿Quina
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afirmació sobre els ports és certa?
[ ] El registre TRIS només permet configurar un port sencer, no ho permet en els pins
del port individualment.
[ ] Per a configurar el port A com a sortida cal escriure TRISA=0xFF;
[ ] El registre LAT de cada port serveix per llegir l’estat dels pins externs quan el port
està configurat d’entrada.
[ ] El registre PORT de cada port serveix per escriure en els pins externs quan el port
està programat de sortida.
[ ] Cap de les anteriors.
31. El convertidor ADC (de 10 bits) del microcontrolador PIC18F4520 es configura per a
treballar amb unes referències de tensions analògiques VREF+ = 5 V i VREF- = 0 V.
S’utilitza per a convertir una tensió analògica VANA establerta a partir d’un divisor
resistiu format per les resistències R1 i R2, tal i com es mostra a la figura. En aquesta
situació, el codi digital que s’obté és 0x0C3. ¿Quin seria el codi digital (±1 LSB) que
s’obtindria si es permutessin les resistències R1 i R2?

[ ] 0x0A1

[ ] 0x33D

[ ] 0x0F6

[ ] 0x113

[ ] 0x197

32. Es desitja emprar el perifèric TIMER0 del microcontrolador PIC18F4520 per a
realitzar un comptatge de temps. El microcontrolador treballa a una freqüència de
rellotge de 32 kHz. El TIMER0 es configura en mode de 16 bits i els seus registres
es configuren amb els valors digitals que s’especifiquen a l’esquemàtic adjunt. ¿Quin
temps transcorre des de que el TIMER0 val 000...000 fins a que desborda?
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[ ] 244 ms

[ ] 17,5 minuts

[ ] 1,95 s

[ ] 4,1 s

33. Es vol emprar el TIMER0 del microcontrolador PIC18F4520 per a executar la funció
UnaFuncio() de forma periòdica. La freqüència de rellotge del microcontrolador
s’estableix a fOSC = 32 kHz. Pel que fa al TIMER0, aquest s’utilitza en mode
de 16 bits i se li habiliten les interrupcions. Els seus registres es configuren de la
forma indicada a l’esquema de la figura. El TIMER0 és l’única font d’interrupcions
al microcontrolador. Al servei d’interrupció s’escriu el codi que s’adjunta a sota.
La variable «comptador» ha estat declarada com a variable global mitjançant la
sentència «unsigned int comptador=0;». Indiqueu cada quant temps, aproximadament, s’executarà la funció UnaFuncio() cridada a la línia 5 del servei d’interrupció.

[]5s

[ ] 29 minuts

[ ] 22 hores

[ ] 15 dies

[ ] 1 any

34. El microcontrolador PIC18F4520 té habilitades 3 crides d’interrupció, dues provocades
pels TIMER0 i TIMER2, i una altra pel convertidor ADC. El sistema de prioritats
està deshabilitat. El TIMER0 provoca una interrupció cada 10ms mentre que el
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TIMER2 en provoca una cada 0,5ms. Alhora, se sap que dins del servei d’interrupció
del TIMER0 s’executa la funció «GetTemp( )» just abans de finalitzar aquest servei.
Si en el moment en que s’inicia el servei d’interrupció del TIMER2 es monitoritza
el valor del registre STKPTR, es veu que el seu valor és 4. ¿Quants nivells de pila
corresponen a crides de subrutines i quants a crides d’interrupció?
[]1i3

[]2i2

[]4i0

[]3i1

[]0i4

35. Quines de les afirmacions següents són certes en relació l’ADC del microcontrolador
PIC18F4520. Nota: s’adjunta informació del catàleg de l’ADC.

I) És un covertidor tipus flash, calcula tots els bits de forma instantània.
II) La seva entrada és accessible només a través d’un únic pin del microcontrolador.
III) Disposa d’un mòdul sample & hold que permet retenir la paraula digital generada
en la conversió.
IV) El rellotge de l’ADC pot treballar a la mateixa freqüència que el rellotge del
microcontrolador (freqüència base del sistema).
[ ] I, II

[ ] II, III, IV

[ ] II, IV

[ ] Totes

[ ] Cap

36. Quines de les següents afirmacions sòn certes en relació a la funció «ConvertADC( )»
de la llibreria del microcontrolador de pràctiques?
I) Obté un valor convertit de l’ADC.
II) Arrenca l’ADC per tal que faci una conversió.
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III) Configura l’ADC a fi de que es pugui emprar per fer conversions analògico-digitals.
IV) Durant el procés de conversió fet per l’ADC no s’ha d’executar la dita funció.
[ ] I, II

[ ] II, IV

[ ] III, IV

[ ] Totes

[ ] Cap

37. En el programa adjunt a la pràctica 3 apareixen les següents sentències en C:
resu = ReadADC(); aux = resu * 5000 / 1024; resu = aux + 2000; Se sap
que els tipus declarats per les variables són «unsigned short long» per «aux» i «unsigned int» per «resu». ¿Quines de les següents afirmacions són certes en executar-les?
I) Després d’executar les tres sentències «resu» pren el valor de la temperatura
convertit a graus celsius (amb dos decimals)
II) Després d’executar la primera sentència, «resu» conté informació de la temperatura normalitzada a 10 bits.
III) La segona sentència no permet obtenir la temperatura convertida a graus celsius.
IV) Tenint en compte que l’ADC és de 10 bits, el valor enter màxim que es pot
generar durant el càlcul pot requerir de 23 bits per a la seva codificació.
[ ] II, III, IV

[ ] II, IV

[ ] III, IV

[ ] Totes

[ ] Cap

38. Es vol emprar el TIMER0 del microcontrolador PIC18F4520 (Fosc = Fclk = 4 MHz)
per a realitzar crides a una funció «SendData( )» amb una periodicitat de 4 mesos
(±1 minut d’error absolut). El TIMER0 es configura per a treballar amb el rellotge
intern, el prescaler i se li habilita la generació d’interrupcions, essent aquest perifèric
l’única font d’interrupció al microcontrolador. Al servei d’interrupció s’escriu el codi
que es mostra a la figura. Indiqueu amb quines de les següents condicions es podrà
assolir l’objectiu. Assumiu 1 mes = 30 dies.

I) Mode de 8 bits, PS = 256 i VALOR = 158.203.125.
II) Mode de 8 bits, PS = 128 i VALOR = 79.101.562.
III) Mode de 16 bits, PS = 16 i VALOR = 9.887.695.
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IV) Mode de 16 bits, PS = 128 i VALOR = 1.235.962.
[ ] I i II

[ ] IV

[ ] I, III i IV

[ ] II i III

[ ] III

39. La següent funció en llenguatge-C correspon a una versió lleugerament modificada de
la funció «DisplayTemp( )» emprada en el programa de control PI de les pràctiques
de l’assignatura. Sabent que la barra de LEDs s’ha connectat al port B i que aquest
s’ha configurat de sortida, indiqueu quin serà l’estat de la barra de LEDs just després
d’executar la sentència «LATB = DisplayTemp(1280);» (negre LED encès, blanc
LED apagat). Nota: % (mòdul), « (desplaçament un bit a l’esquerra), | (OR bit a
bit)

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] Un patró diferent dels mostrats.
40. El següent codi C és la funció que s’utilitza a la pràctica 4 per obtenir la temperatura del ventilador+radiador en graus Celsius. Se sap que els valors llegits
per la variable aux a 20 i 70 graus Celsius són 120 i 923 respectivament. ¿A
quins valors s’haurien de definir, respectivament, les constants FACTOR_G i FACTOR_OFFSET per tal que la variable resu prengui els valors correctes de 2000 i 7000?

[ ] 84,51 i 9,74

[ ] 1841 i 4253

[ ] 5000 i 2000

[ ] 6376 i 1253

[ ] 6,227 i 1,223
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41. El convertidor ADC de 10 bits del PIC18F4520 que està alimentat a 5 V rep una
tensió analògica de 1,24 V. Les referencies positiva i negativa del convertidor són 5 V
i 0 V respectivament. ¿Quina paraula digital donarà en hexadecimal després d’haver
fet la conversió adient?
[ ] 0CC

[ ] 4F5

[ ] 3FF

[ ] 400

[ ] 0FD

42. En un circuit, dos passos per zero consecutius d’un senyal sinusoidal pur de 440
Hz engeguen i aturen el comptador Timer0 d’un PIC18F4520 com el de pràctiques.
Quan el pas per zero és ascendent el Timer0 s’engega mentre que quan és descendent
s’atura. La freqüència d’oscil·lació (Fosc ) del PIC és 4 MHz i el comptador compta
amb una freqüència Fosc /4 sense preescaler. Quin valor assolirà el comptador (10
comptes amunt o avall) si en el moment d’engegar-se sempre s’inicialitza a 0? En
quin mode, 8 o 16 bits, ha d’estar configurat per no perdre cap compte?
[ ] 2273, 8 bits
[ ] 2273, 16 bits
[ ] Cap resposta és correcta.

[ ] 1136, 16 bits

[ ] 1136, 8 bits

43. En la figura es mostra el perifèric generador del senyal PWM del PIC18F4520. El
contingut del registre PR2 es compara amb els 8 bits més significatius de TMR2 i
fixa el període base del senyal modulat. El contingut base del registre Duty Cycle es
compara amb TMR2 i fixa la durada del senyal a valor alt. Sabent que el període de
rellotge que excita el timer TMR2 és de 0,25 µs, indiqui quin serà el cicle de treball si
PR2 = 137 i Duty Cycle = 304.

[ ] 14%

[ ] 73%

[ ] 18%

[ ] 55%

[ ] 94%

44. La característica d’un sensor NTC s’ha mesurat al laboratori i s’ha obtingut la
següent equació: Vntc = 0, 074T˘1, 009 on T és la temperatura en graus i Vntc és el
voltatge proporcionat pel sensor. Calculi els dos factors FACTOR_G i FACTOR_OFFSET
emprat en el següent tros de programa que transforma la lectura proporcionada pel
convertidor ADC de 10 bits (ValorADC), que treballa amb una tensió de referència de
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5 volts, a una temperatura en centigraus Celsius (TempNTC).
...
ValorADC = ReadADC ();
AuxSL = ( long ) ValorADC * FACTOR_G ;
AuxSL = AuxSL / 1024;
TempNTC = AuxSL + FACTOR_OFFSET ;
...

[ ] 6757;1364
[ ] -102;7085
[ ] Cap de les respostes anteriors és correcta.

[ ] 5000;2000

[ ] 16892;-2091
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Solucions
1. [X] 142
(1) L’escriptura al TRISA←0b0101 1010 configura els pins del port de la manera
següent: d’entrada els que tenen un 1 (A6,A4,A3,A1) i de sortida els que tenen un 0
(A7,A5,A2,A0).
(2) L’escriptura al registre LATA←0b1100 0011 no té cap efecte perquè en la següent
línia s’escriu al registre PORTA que modifica el seu valor. Recordeu que les escriptures
a LATA i PORTA modifiquen el mateix registre intern del perifèric port A.
(3) La lectura de LATA transfereix el valor del registre intern del port A (prèviament
escrit amb LATA←0b1100 0011) a la variable var1= 0b1100 0011.
(4) La lectura de PORTA pren el valor dels pins externs. En els pins de sortida el que
s’ha fixat a (2) i en els pins d’entrada el que està fixat amb les resistències externes, per
tant: A6=1, A4=0, A3=1, A1=1. Conseqüentment, la variable var2=0b1100 1011.
(5) La seva suma dona el valor var3=0b1000 1110=(142)10
2. [X] I,III
3. [X] El PC (Program Counter) té també 21 bits d’amplada.
4. [X] II,III
5. [X] II,IV
6. [X] 1,25; 3,75; 0
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7. (a) [X] 100
(b) [X] 0x287
8. [X] 0xFBA,0xFBB,0xFBC
9. [X] Cada segon, es llegeixen els bytes presents al port B i port D. Si un d’aquest bytes
és negatiu i l’altre més gran o igual a zero llavors el bit 0 del port C s’estableix a 1,
altrament s’estableix a 0.
10. [X] PS= 16, PR2 = 20 i CCPR = 28
11. [X] 16,8
12. [X] Quan TMR0L passa de 0xFF a 0x00.
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13. [X] 8
14. [X] 0x14
El valor fixat al registre LATA no importa ja que posteriorment es reescriu a través
de PORTA.
Amb l’escriptura del TRISA es transfereix el valor binari 10101011 al registre que
configura l’entrada/sortida dels pins i per tant queden de la següent manera:
RA
Direcció

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
I | O | I | O | I | O | I | I

L’escriptura a PORTA fixa el nivell de tensió en els pins de sortida de manera que
amb 0x37 aquests valdran:
x | 0 | x | 1 | x | 1 | x | x
Quan fem la lectura de PORTA obtindrem aquests valors però amb els pins d’entrada a 0 donat que tenim externament connectades resistències de pull-down. Es a dir:
Lectura PORTA

0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 → 0x14

15. [X] Un senyal ultrasònic.
Amb independència del filtre passa-baixos emprat, el període del senyal analògic no
podrà ser mai superior al període del senyal generador PWM, que en aquest cas
treballa a un 1 kHz. Aquesta freqüència està molt per sota de les freqüències que es
necessiten en els senyals ultrasònics que són superiors als 20 kHz.
16. [X] 2330
L’opció (B). El període de mostreig és Ts = 2ů10−3 s. El senyal Va (t) mostrejat amb
aquest període és Vas (k) = 2 + sin(75π kTs ), per
√ a k = 0, 1, 2, ... La sisena conversió
es correspon amb k = 5. Vsisena = Vas (5) = 2 + 2/2 ≈ 2.70710678V .
El codi digital C, de n bits, que li correspon a una tensió analògica Vana després d’haver
realitzat la conversió A/D amb referències de tensió Vref + i Vref − , és,
C=

Vana − Vref − n
2
Vref + − Vref −

Doncs, per al cas en estudi tindrem,
C=

2.70710678 − 1 12
2 = 2330
4−1
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17. [X] Encén el LED si la dada present al port A és un nombre primer, cas contrari l’apaga.
L’opció (D). El programa configura el port A com a entrada i el bit 0 del port B com
a sortida. De forma contínua es llegeix la dada present en el port A i s’evalua la funció
myfunc() passant-li com a argument la dada llegida. Si es retorna CERT, s’encén
el LED, altrament, s’apaga. La funció myfunc(num) divideix l’argument per 2, 3, 4,
5,... fins arribar a num. Si alguna d’aquestes divisions té residu 0, es retorna FALS
indicant que es tracta d’un nombre compost. Altrament es retorna CERT indicant
que el nombre és primer. En conseqüència, si la dada present al port A és un nombre
primer, s’encén el LED.
18. [X] Manté connectat un condensador intern amb el pin extern analògic.
19. [X] 207 i 624
Per al registre PR2, tenim Tdesitjat =

P R2+1
fosc
4·P S

, essent Tdesitjat = 1/1200 s. D’aquí

obtenim P R2 = 207. Per al registre CCP, tenim TON =

CCP
fosc
PS

. Per a aconseguir un

duty cycle D, D = TON
= 4(PCCP
T
R2+1) , d’on deduïm CCP = 624 per a obtenir el cicle
de treball desitjat de D = 0,75.
20. [X] Copia al port B la dada present al port A, si i només si la representació decimal
d’aquesta és un nombre capicua (palíndrom).
A la funció main veiem que el port B prendrà la dada present al port A si i només
si el resultat d’aplicar la funció funci a la dada present al port A és justament ella
mateixa. La funció funci va extraient una per una les xifres decimals del byte que
li arriba com a argument començant per les unitats i va formant un nou nombre
que correspon a la inversió de l’ordre dels dígits decimals que conformen l’argument
passat a la funció. La funció funci permuta les xifres.
21. [X] 13
22. [X] 0x2EE
23. [X] 15
Els convertidors per aproximacions successives necessiten una iteració (període de
rellotge) per calcular cada bit del resultat. Pel convertidor de l’enuncia, 10 bits,
necessitarà doncs 10 períodes de rellotge als quals hem d’afegir 4 i 1, en total 15
períodes. Multiplicat pel període del rellotge, 1 µs, surten els 15 µs.
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24. [X] Mai
25. [X] Marqueu aquesta si totes les respostes anteriors són certes.
26. [X] 156

(ADH, ADL) =

2, 14 10
· 2 = 664 = 0b0000 0010 1001 1000
3, 3
ADH = 0b0000 0010
ADL = 0b1001 1000

(ADH  1) = 0b0000 0100
(ADH  1)|ADL = 0b1001 1100 = 156

27. [X] Manca resetejar INTCONbits.TMR0IF
void I n t e r r u p t S e r v i c e ( void )
{
onesecond = ON ;
INTCONbits . TMR0IF = 0;
}

28. [X] El temps de conversió és proporcional a 210 (2 elevat al nombre de bits).
29. [X] Servei d’interrupció. Banderes (flags) d’interrupció.
30. [X] El registre PORT llegeix l’estat dels pins externs quan el port està programat de
sortida.
31. [X] 0x33D
La tensió VAN A és VAN A = R2/(R1 + R2)5. Podem dir x = R1/R2, així VAN A esdevé
VAN A = 5/(1 + x). En el primer cas tenim 0x03C = 195 = int(210 /(1 + x)). D’aquí
podem deduir la relació de resistències R1/R2 = x = 4, 2513. Per al segon cas en el que
hem permutat les resistències tenim VAN A = R1/(R1 + R2)5 = x/(1 + x)5 = 4, 0479.
Llavors trobem el codi int(x/(1 + x)210) = 829 = 0x33D.
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32. [X] 17,5 minuts
Veiem que se selecciona la freqüència interna fOSC /4 i s’utilitza un prescaler de 128
(codi 0b110 = 0x6). Llavors la freqüència amb la qual s’incrementa un compte del
TIMER0 és fTMR0 = 32 · 103 /(4 · 128) i per tant el temps que es triga en fer els 216
valors possibles és tOVERFLOW = (4 · 128/32 · 103)216 = 17, 5 minuts.
33. [X] 1 any
El codi del servei d’interrupció incrementa en una unitat la variable comptador cada
vegada que el TIMER0 genera una petició d’interrupció. No és fins que la variable
comptador val 30.075 que s’executa la funció UnaFuncio(), moment en que la variable
comptador es torna a inicialitzar a 0 i el cicle torna a començar. Respecte al TIMER0
podem veure que es treballa en mode de n = 16 bits i amb prescaler PS = 128. Així,
OSC
la freqüència d’increment del TIMER0 serà fT M R0 = f4·P
S i el temps entre crides
4·P S
n
d’interrupció del TIMER0 serà toverf low = fOSC · 2 . Finalment, el temps entre crides
a la funció UnaFuncio() serà tcrida = 30075 · toverf low .
Posant nombres tenim, tcrida =

30075·4·128
32·103

· 216 = 3, 1536 · 107 s ≈ 1 any.

34. [X] 3 i 1
Atès que el sistema de prioritats està deshabilitat, només pot haver-hi en servei
una única crida d’interrupció cada vegada. La resta de crides són degudes a subrutines.
35. [X] Cap
36. [X] II,IV
37. [X] II, III, IV
38. [X] I, III i IV
Els únics conjunts de valors que acompleixen les especificacions:
4 · 30 · 24 · 3600 segons = 4 · PS/(4 · 106 ) · 2n · VALOR segons
Són les opcions I, III i IV.
39. [ ] 
40. [X] 6376 i 1253
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Sabem que internament la temperatura s’emmagatzema internament a la variable resu
en centigraus Celsius. Per tant, pels valors de 20 i 70 graus la variable pren els valors
de 2000 i 7000.
Si prenem l’equació de la recta resu = α · aux + β i fem la substitució de les parelles
de valors (aux, resu) = (120, 2000), (923, 7000) obtenim que α = 6, 2267 i β = 1253.
Segons es calcula en el programa es donen les següents equivalències: FACTOR_G
= α · 1024 i FACTOR_OFFSET = β.
D’aquí es dedueix que: FACTOR_G = 6376 i FACTOR_OFFSET = 1253.
41. [X] 0FD
42. [X] 1136, 16 bits
T = 1/f = 1/(440 Hz) = 2, 273 ms.
Dos passos per zero consecutius implica T /2 = 1, 136 ms.
Com cada compte es produeix a 4/Fosc = 1 us, comptarà fins a 1136.
Amb 8 bits, només pot comptar fins a 256, per tant caldran 16 bits.
43. [X] 55%
El nombre de cicles que recorre TMR2 en un període sencer és de C(HL) = 4·PR2 = 548
El nombre de cicles que recorre TMR2 mentre el senyal està en alt és C(H) = Duty
Cycle = 304 Per tant el cicle de treball serà C(H) / C(HL) ·100% = 304/548 · 100% =
55, 47%
Per ser més exactes cal tenir en compte que TMR2 compta una unitat més del PR2
abans d’inicial el període següent: C(HL) = 4 · (PR2 + 1) = 552. El cicle de treball
serà doncs 304/552 · 100% = 55, 07%
44. [X] 6757;1364
Sabem que l’equació del convertidor ADC que ens proporciona la ValorADC
a partir de Vntc és: ValorADC = (Vntc /5) · 1024. Per altre cantó, la conversió de temperatura en centigraus Celsius és TempNTC = T · 100. Aplicant aquest canvi de variable en l’equació anterior i aïllant TempNTC ens
queda: (ValorADC · 5)/1024 = 0, 074 · (TempNTC/100) − 1, 009.
Per tant,
TempNTC = (ValorADC · 5/1024 + 1, 009) · 100/0, 074. D’aquí obtenim que FACTOR_G = 5 · 100/0, 074 = 6757 i FACTOR_OFFSET = 1, 009 · 100/0, 074 = 1364.

Problemas
20 de gener de 2016
Un sistema seqüencial té dues entrades (X1,X0), una sortida (Z) i internament l’estat està
codificat en tres bits (Q2,Q1,Q0). La taula d’estat que descriu el seu funcionament es mostra
a continuació.

Es demana:
1. Dibuixi el diagrama d’estats de l’autòmat tal i com està descrit en la taula de l’enunciat
i indiqui si es tracta d’un autòmat de Mealy o de Moore.
2. Minimitzi el nombre d’estats emprant el diagrama d’implicació i dibuixi el nou diagrama d’estats minimitzat.
3. Escrigui les expressions mínimes corresponents a Q2+, Q1+, Q0+ i Z.
4. Faci una implementació de l’autòmat de l’apartat 3 emprant flip-flops tipus D i únicament portes NAND de qualsevol nombre d’entrades assumint que l’estat inicial és el
(000).
5. Escrigui un tros de programa en llenguatge C que implementi l’autòmat de l’apartat
2. Defineixi les variables lògiques com a tipus unsigned char, pot considerar qualsevol
altre tipus de variable que cregui convenient. Pot assumir que les variables estan
inicialitzades i que el tros de programa està dins del bucle infinit; no cal especificar el
segment “while(1)...”, etc.
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Solució
1. Es tracta d’un autòmat de Mealy. El diagrama d’estats es mostra a continuació:

2. Per minimitzar el nombre d’estat primer cal construir el diagrama d’implicació. Aquest
és:

Després del primer escombrat per identificar equivalències ens queda el següent diagrama d’implicació.

D’on es veu que 001 ≡ 011. En una segona iteració es resolen les implicacions i queda:
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Donant lloc a les classes d’equivalències de: 001 ≡ 011 ≡ 100 i 000 ≡ 010. Per tant
els estats finals de l’autòmat seran: 000, 001, 101. La nova taula d’estats és doncs:

I el diagrama d’estats:

3. Les expressions mínimes són:
Q2+ = X0 Q2’ Q0
Q1+ = 0
Q0+ = X0 Q0 + X0’ Q0’ + X1 Q2’
Z = X0 Q0 + X0’ Q0’ + X1
4. L’esquema del circuit en portes és:
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5. Una possible solució del programa que implementa la màquina d’estats simplificada
és:
unsigned char X0 , X1 , Q2 , Q1 , Q0 , Q2P , Q1P , Q0P , Z ; // Assumim que el valor logic
// ocupa el bit LSB
// Assumim que s ’ han fet totes les inicialitzacions , que estem
// dins del bucle infinit i que a les entrades ja se ’ ls ha
// carregat el valor corresponent
// C à lcul del nou estat i de la sortida
Q2P = X0 \& ~ Q2 \& Q0 ;
Q1P = 0;
Q0P = ( X0 \& Q0 )|(~ X0 \& ~ Q0 )|( X1 \& ~ Q2 );
Z = ( X0 \& Q0 )|(~ X0 \& ~ Q0 )| X1 ;
// Canvi d ’ estat
Q2 = Q2P \& 0 b00000001 ;
Q1 = Q1P ;
Q0 = Q0P \& 0 b00000001 ;

// Ens assegurem que nom é s passa el bit LSB
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15 de juny de 2016
Es demana fer el disseny del control digital d’una radio “ultra-low-cost” emprant una màquina d’estats síncrona. Aquest ha de tenir les quatre prestacions següents.
• Ha de disposar de quatre nivells de volum de sortida: zero (Z), low (L), average (A)
i high (H). Aquests quatre nivells s’envien a l’amplificador d’àudio per mitjà de dos
bits Z1 i Z0 que estan codificats com a 00, 01, 10 i 11 respectivament.
• Tres tecles d’entrada: up (U), down (D) i mute (M).
• Dos LEDs indicadors: LED up (LU) i LED down (LD).
En el següent esquema s’indiquen les entrades i sortides d’aquest control digital on tots els
senyals estan codificats en lògica positiva: prémer una tecla o encendre un LED s’associa a
un “1”.

La tecla U tindrà la funció d’apujar el volum. Cada vegada que es premi caldrà augmentar
un nivell fins que s’arribi al nivell màxim (H) en el qual s’haurà de romandre. Cada vegada
que es premi U el LED LU s’haurà d’encendre excepte quan el volum estigui a (H).
Semblantment, la tecla D tindrà la funció d’abaixar el volum. Cada vegada que es premi
caldrà disminuir un nivell fins que s’arribi al nivell mínim (Z) en el qual s’haurà de romandre.
Cada vegada que es premi D el LED LD s’haurà d’encendre.
La tecla M servirà per posar el volum a (Z) independentment del nivell de volum al qual
s’estigui. Mentre es premi M o quan el volum de la radio hagi canviat a (Z) els dos LEDs
LU i LD s’encendran per tal d’informar a l’usuari.
Consideri que la radio disposa d’un sistema mecànic que no permet prémer més d’una tecla
alhora. En la posada en marxa caldrà inicialitzar la radio al nivell de volum de (Z). Consideri
que la freqüència del rellotge és prou lenta com per no haver-hi problemes de rebots amb
les tecles ni inconvenients en la resposta de l’autòmat en el moment de prémer les tecles.
Contesti a les següents preguntes:
1. Dibuixi el diagrama d’estats mínim de l’autòmat i la taula d’estats corresponent emprant el model de Mealy. Prengui les sortides en el següent ordre: Z1, Z0, LU, LD.
2. Suposi que internament les entrades U, D i M es transformen en les dues senyals
següents X1 = U + M i X0 = D + M. Codifiqui els estats i representi la taula de
transicions de l’autòmat considerant les entrades internes X1 i X0.
3. Determini les funcions lògiques mínimes SOP de les sortides Z1, Z0, LU i LD considerant les entrades internes X1 i X0 i l’estat actual.
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4. Determini les funcions lògiques mínimes SOP de nou estat considerant les entrades
internes X1 i X0 i l’estat actual.
5. Faci una implementació de l’autòmat emprant flip-flops (bàscules) tipus D considerant
les entrades externes U, D i M. Transformi primer les entrades externes en X1 i X0
emprant portes lògiques i faci servir una PLA de mida mínima per implementar les
funcions necessàries a partir de les variables d’estat actual, X1 i X0. Nota: per a la
síntesi de la PLA empreu les funcions minimitzades en els apartats 3 i 4.
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Solució
1. Diagrama d’estats:

Fent el diagrama d’implicació es pot verificar que en nombre d’estats és mínim.
Taulta d’estats:

2. 4 estats es codifiquen amb un nombre de bits mínim de 2, Q1 i Q0. Fem l’assignació
binària natural que ens permeti disposar dels mateixos valors en l’estat que en les
sortides Z1 i Z0. D’aquesta manera no caldrà generar funcions lògiques per aquestes
dues sortides i podrem disposar d’una PLA de mida més petita en l’apartat 5. Z =
00, L = 01, A = 10, H = 11. Emprant les entrades internes X1 i X0 generem la taula
de transicions:
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3. Les funcions lògiques mínimes SOP de les sortides són:
Z1 = Q1
Z0 = Q0
LU = Q1’ Q0’ + X1 X0 + X1 Q0’ + X1 Q1’
LD = X1’ Q1’ Q0’ + X0
4. Q1+ = X1 X0’ Q0 + X1’ Q1 Q0 + X0’ Q1
Q0+ = X0’ Q1 Q0 + X1’ X0 Q1 Q0’ + X1 X0’ Q0’ + X1’ X0’ Q0
5. Per fer la implementació en PLA de les expressions anteriors: LU, LD, Q1+ i Q0+
primer cal identificar si hi han termes producte comuns que puguin compartir una mateixa fila a la matriu AND. Els termes productes llistats per separats són els següents:
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que com es pot veure no es repeteix cap d’ells, per tant la matriu AND de la PLA
tindrà 13 files i la OR 4 columnes corresponents a les 4 funcions que hem de generar.
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24 de gener de 2017
Un sistema de control d’intermitència d’un semàfor de vianants amb un únic llum de color
verd presenta les entrades i sortides indicades a la figura. La funcionalitat d’aquestes s’indica
en les taules adjuntes.

El mòdul s’implementa amb un autòmat síncron (FSM) que incorpora el diagrama d’estats
que es mostra a continuació. El període del rellotge és de 1s.

Resolgui els apartats que s’indiquen més avall.
1. Indiqui el tipus de màquina d’estat (Mealy / Moore) i representi la taula d’estats.
2. Minimitzi el nombre d’estats i representi el nou diagrama i taula d’estats. Mantingui
sempre les etiquetes amb un índex menor entre els estats equivalents.
3. Codifiqui els estats emprant el menor nombre de bits possible i seguint una seqüència
binària natural. Assigni els codis binaris de menor a major seguint l’ordre creixent
dels índexs dels estats. Representi la taula de transicions col·locant com a entrades
primer els bits de l’estat actual i després els de les entrades. Com a sortides inclogui
Y i els bits de l’estat futur suposant que es volen fer dues implementacions diferents,
una amb biestables D i una altre amb biestables T. Nota: recordi que l’equació d’un
biestable T és: Q+ = Q ⊕ T.
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4. Implementi les funcions de Y i Ds emprant multiplexors de mida mínima suposant que
no es disposa de portes inversores.
5. Implementi les funcions de Y i Ts emprant una PLD tipus ROM. Dibuixi l’estructura
de les matrius AND i OR, i marqui les connexions corresponents.
6. Completi les connexions de la ROM de l’apartat 5 amb els biestables tipus T necessaris
i les restants senyals de control per tal de disposar del mòdul FSM complert.
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Solució
1. És un autòmat de Mealy i la taula de transició és la següent:

2. Es construeix el diagrama d’implicació.

Es troben les equivalències entre els estats S0 i S2, i els estats S3 i S5. Per l’autòmat
minimitzat prenem els estats S0 i S3. La nova taula d’estats és:
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i el diagrama d’estats:

3. La codificació dels estats en binari natural és: S0 = 00, S1 = 01, S3 = 10 i S4 = 11.
La taula de transició conté la següent assignació de valors:

Per tal de generar les Ts cal tenir present que l’equació del biestable T, Q+ = Q ⊕ T
es pot transformar segons Q ⊕ Q+ = Q ⊕ Q ⊕ T ⇒ T = Q ⊕ Q+ . De manera que
quan Q = 0 ⇒ T = 0 ⊕ Q+ = Q+ i quan Q = 1 ⇒ T = 1 ⊕ Q+ = (Q+ )’.
4. Per tal de fer la implementació amb multiplexors determinem en primer lloc les funcions
mínimes SOP de Y, D1 i D0 .
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es SOP mínimes són: Y = Q1 Q0 ’ + Q1 ’ X0 + Q1 X1 , D0 = Q0 ’ X1 ’ + Q1 ’ X1 , D1
= Q0 ’ X1 ’ + Q0 X1
Les implementacions amb multiplexors les determinem aplicant el teorema de Shannon
a cadascuna de les expressions mínimes. Comencem per l’expressió de la sortida Y =
Q1 Q0 ’ + Q1 ’ X0 + Q1 X1 . Extraiem primer les variables que apareixen negades en
l’expressió mínima, és a dir Q1 i Q0 . Com es pot observa no és necessari extreure més
variables de la funció ja que les funcions derivades Y( , ,X1 ,X0 ) són únicament d’una
variable i no requereix d’inversors. La connexió amb el multiplexor queda doncs,

Repetim el mateix procediment per l’expressió D0 = Q0 ’ X1 ’ + Q1 ’ X1 en la que ara
extraurem les variables negades Q1 , Q0 i X1 , donant lloc al multiplexor que es mostra.
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Per l’expressió D1 = Q0 ’ X1 ’ + Q0 X1 l’extracció de Shannon la fem sobre les variables
Q0 i X1 , donant lloc al darrer multiplexor.

5. L’estructura de la PLD tipus ROM s’aconsegueix traslladant els 1ns de la taula de
transició directament a les connexions de la matriu de OR. La matriu de ANDs està
definida amb tots els min-termes de la funció.

6. La resta de connexions del circuit amb els biestables tipus D es mostra en la següent
figura.
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Un sistema de rec domèstic autònom funciona per mitjà de recollir l’aigua de la pluja que
acumula en un tanc. El sistema de rec consumeix l’aigua d’aquest tanc que es regula per
mitjà d’un sistema de vàlvules i detectors tal com es mostra a la figura adjunta.
Hi ha quatre detectors: de pluja (pl = 1), de manca d’humitat en el sòl (hu = 1), de dipòsit
ple (dp = 1) i de dipòsit buit (db = 1).
Un sistema combinacional controla el rec autònom a partir de dues funcions lògiques que
tenen com a entrades els senyals dels quatre detectors anteriors. La funció (Vp = 1) obre el
pas de l’aigua de la pluja cap al tanc i la funció (Vr = 1) obre el pas de l’aigua del tanc cap
al sistema de rec.
L’operativa de les funcions és la següent.
Cal regar (Vr = 1) només si:
• El sòl és sec,
• no plou i
• el tanc té aigua.
Cal omplir el tanc (Vp = 1) només si:
• El tanc no és ple i
• plou.

Contesti les següents preguntes.
1. Escrigui la taula de la veritat de les dues funcions emprant l’ordre de les variables
d’entrada (dp, db, hu, pl). Nota: es recomana fixar el màxim de condicions “no
importa” (x) possible a la taula.
2. Escrigui les expressions canòniques SOP, en la seva forma compacta, de les dues funcions.
3. Faci la implementació de les dues funcions amb una ROM.
4. Determini l’expressió mínima de Vr i implementi-la amb portes lògiques.
5. Faci la implementació de Vp amb un únic multiplexor de mida mínima.
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Solució
1.

2.

V p = Σ(1, 3, 5, 7) + ∆(12, 13, 14, 15)

V r = Σ(2, 10) + ∆(12, 13, 14, 15)
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4.

113

114

PROBLEMAS

5.
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Consideri la màquina d’estats síncrona (FSM) d’una entrada X (1 bit) i una sortida Z (1
bit), la implementació de la qual es mostra a la figura següent. La part seqüencial s’ha
implementat mitjançant biestables tipus D mentre que la part combinacional s’ha implementat mitjançant la ROM programada de la forma que es detalla a la mateixa figura. La
freqüència del senyal de rellotge CLK és 50 kHz.

1. (2 punts) Dedueixi la taula d’estats de l’autòmat que implementa el circuit anterior
(a la darrera pàgina disposeu d’una quadrícula). Nota: Anomeni els estats
amb una etiqueta Síndex, essent índex la seva codificació interna en decimal. Per
exemple, l’estat codificat amb 000 anomeni’l amb l’etiqueta S0, l’estat codificat amb
001 anomeni’l amb l’etiqueta S1, l’estat codificat amb 010 anomeni’l amb l’etiqueta
S2, etc...
2. (1 punt) Digui, justificadament, si es tracta d’una màquina d’estats de Moore o de
Mealy.
3. (2 punts) Trobi els estats equivalents i doni la nova taula d’estats minimitzada (a la
darrera pàgina disposeu d’una quadrícula). Nota: Anomeni l’estat resultant
d’un conjunt d’estats equivalents amb l’etiqueta de mínim índex d’entre els estats
equivalents que el formen. El nombre mínim d’estats és 4.
4. (1 punt) Doni el diagrama d’estats de l’autòmat minimitzat. Nota: D’ara en endavant
totes les preguntes es referiran a l’autòmat minimitzat.
5. (1 punt) Descrigui la màquina d’estats en llenguatge C per a ésser implementada a un
microcontrolador. Nota: No cal que detalli com es llegeix la dada d’entrada però sí les
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declaracions de variables necessàries, el bucle principal, l’estructura switch, les transicions entre estats, la sortida i el període. Suposi que disposa d’una funció Retard() amb
prototipus void Retard(unsigned int time) la qual realitza un retard del nombre
de microsegons indicat al seu argument. Ajudi’s de la plantilla que es proporciona tot
seguit.
# define S0 0
...

void main ( void ){
/* DECLARACI Ó DE VARIABLES QUE CALGUIN , CAL ESPECIFICAR */

while (1){
/* AQUI ES LLEGIRIA L ’ ENTRADA , NO CAL ESPECIFICAR */
switch (........){
case S0 :

break ;
...

}
/* AQUI ES FARIA EFECTIVA LA SORTIDA , NO CAL ESPECIFICAR */
Retard (........);
}
}

6. (2 punts) Doni la taula de transicions i implementi l’autòmat amb biestables tipus
D. Codifiqui els estats d’acord a l’índex de la seva etiqueta. Empri multiplexors de
mida mínima per a generar les funcions proper estat i portes lògiques per a generar la
sortida Z. Nota: No es disposa de les variables negades.
7. (1 punt) La màquina d’estats en estudi és un autòmat detector de seqüència. Donat
un stream continu de bits a l’entrada X, la seva sortida Z es posa a 1 durant un període
de rellotge només quan s’ha detectat una certa seqüència de bits. Digui quina és la
sortida de l’autòmat per al següent stream d’entrada i dedueixi quina és la seqüència
que detecta. Nota: Suposi que es parteix de l’estat de reset.
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Solució
1. De la ROM se’n dedueixen immediatament quins han de ser els propers estats i sortida
en funció de l’estat actual i entrada.

2. Es tracta d’un autòmat de Mealy atès que la sortida Z depèn tant de l’estat actual
com de l’entrada X.
3. Emprant la taula d’estats de la pregunta 1 es construeix el següent diagrama d’implicació. Les cel·les ombrejades en gris són també paralles d’estats no equivalents (X)
detectades en la segona passada de l’algorisme de minimització.
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Del diagrama d’implicació anterior se’n deriven els següents conjunts d’estats equivalents:
{S0, S4}
{S1, S5, S7}
{S2, S6}
{S3}
La nova taula d’estats minimitzada esdevé (4 estats):

4. El diagrama d’estats que correspon a l’anterior taula d’estats és:

5. Per exemple, el següent codi C implementa l’autòmat minimitzat:
# define
# define
# define
# define

S0
S1
S2
S3

0
1
2
3

void main ( void ){
unsigned char state = S0 ; /* ESTAT */
unsigned char x ; /* ENTRADA , EMPREM 1 BIT */
unsigned char z ; /* SORTIDA , EMPREM 1 BIT */
while (1){
/* AQUI ES LLEGIRIA L ’ ENTRADA */
switch ( state ){
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case S0 :
if (! x ){
break ;
case S1 :
if (! x ){
break ;
case S2 :
if (! x ){
break ;
case S3 :
if (! x ){
break ;
}

state = S0 ; z =0; } else { state = S1 ; z =0; }

state = S2 ; z =0; } else { state = S1 ; z =0; }

state = S0 ; z =0; } else { state = S3 ; z =0; }

state = S2 ; z =0; } else { state = S1 ; z =1; }

/* AQUI ES FARIA EFECTIVA LA SORTIDA */
Retard (20);
}
}

6. Amb només 4 estats, 2 bits són suficients per a codificar l’estat. En direm Q1 i Q0.
La taula d’excitació esdevé doncs:

Anem a minimitzar les funcions Q1+ = D1 i Q0+ = D0 emprant el mapa de Karnaugh:
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Veiem que Q1+ = Q0 X’ + Q1 Q0’ X i Q0+ = X. A ull nu es veu que Z = Q1 Q0
X. Per a Q0+ no és necessari un MUX, per a Q1+ una possible taula d’extracció de
Shannon que ens permetrà implementar-la sense cap lògica addicional es mostra tot
seguit:

La implementació de l’autòmat d’acord a les condicions demanades a l’enunciat és:

7. Emprant el diagrama d’estats s’obté fàcilment la seqüència de sortida de l’autòmat
atesa l’entrada donada:
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Es veu que la seqüència que detecta és 1011.
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Un casino disposa d’un joc d’atzar el qual es juga sobre un tauler quadrat d’1 m de costat.
En aquest tauler hi han dibuixades tres regions geomètriques: un triangle, un quadrat i un
cercle. A cada tirada, cada jugador llença tres fitxes alhora de forma totalment aleatòria
sobre el tauler i en funció de la posició de les fitxes sobre el tauler guanya la tirada o la perd.
Cadascuna de les quatre regions que es distingeixen al tauler disposa d’un sensor digital que
indica si hi ha alguna fitxa dintre de la regió.
• El sensor c val 1 si hi ha alguna fitxa dintre del cercle.
• El sensor t val 1 si hi ha alguna fitxa dintre del triangle.
• El sensor q val 1 si hi ha alguna fitxa dintre del quadrat.
• El sensor f val 1 si hi ha alguna fitxa que no és dintre
de cap de les regions anteriors.
La funció z(c,t,q,f) descriu, en funció de l’estat lògic dels quatre sensors anteriors, si el
jugador guanya la tirada o la perd. La tirada es guanya (z=1 ) si es dona alguna o vàries de
les següents situacions:
• El triangle té alguna fitxa dintre.
• Tant el quadrat com el cercle tenen alguna fitxa dintre.
• El quadrat té les tres fitxes dintre.
• Les tres fitxes es troben fora de qualsevol de les formes geomètriques.
Podeu assumir que les tres fitxes sempre queden dintre del tauler i que les fitxes són prou
petites com per a considerar que una fitxa només cau dintre d’una única regió.
1. Doneu la taula de la veritat de la funció z(c,t,q,f) i les seves formes canòniques SOP i
POS. Tingueu en compte que existeixen dues situacions impossibles per a les quals la
funció ha de prendre el valor no importa (X).
2. Doneu l’expressió mínima SOP de la funció z(c,t,q,f) i 4 implicants (un d’un literal, un
de dos literals, un de tres literals i un de quatre literals) indicant, a més, si es tracta
d’un implicant primer.
3. Partint de la SOP mínima, apliqueu l’heurístic DWA per tal de determinar l’ordre
òptim de descomposició per Shannon de les variables, amb l’objectiu d’obtenir un
BDD reduït.
4. Doneu el BDD reduït fent servir l’ordre de les variables trobat amb l’heurístic DWA.
5. Basant-vos en el BDD anterior doneu una implementació en C de la funció z(c,t,q,f)
emprant condicionals if().

124

PROBLEMAS

6. Feu una implementació de la funció z(c,t,q,f) emprant únicament un multiplexor de
mida mínima.
7. Sabent que en tirar una fitxa, la probabilitat estàtica de que caigui en una regió és
igual a la proporció de l’àrea de la regió respecte de l’àrea total del tauler, calcula les
probabilitats estàtiques pc ,pt ,pq i pf després d’haver llençat una única fitxa, emprant
les dades següents: radi del cercle r = 25 cm, costat del quadrat a√= 10 cm, costat del
triangle b = 7 cm. Nota: l’àrea d’un triangle de costats iguals és 3/4 · b2 .
8. Després de llançar tres fitxes, la probabilitat estàtica (px3 ) de que caigui almenys una
fitxa dins d’una regió x es pot obtenir a partir de les probabilitats anteriors segons
l’equació següent: px3 = p3x + 3 · p2x · (1 − px ) + 3 · px · (1 − px )2 . Calculeu les noves
probabilitats estàtiques pc3 , pt3 , pq3 i pf 3 després del llançament de tres fitxes.
9. Amb les dades anteriors, calculeu la probabilitat d’obtenir premi després de llançar les
tres fitxes.
10. Calculeu la probabilitat de que canviï la sort en dos llançaments consecutius.
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Solució
1. D’acord a les condicions per a guanyar la tirada tenim la següent taula de la veritat.
Notem que no és possible que tots els sensors estiguin desactivats així com tampoc
que tots ells estiguin activats atès que només es llencen tres fitxes.

Les expressions canòniques de la funció z(c,t,q,f) són:

zSOP = Σ(1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) + ∆(0, 15)

zP OS = Π(3, 8, 9) · ∆(0, 15)

2. El mapa de Karnaugh esdevé:
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D’on se’n dedueix que l’expressió SOP mínima de z(c,t,q,f) és:
zSOP = t + cq + c0 q 0 + qf 0
Respecte als implicants demanats, tenim, per exemple:
t → implicant primer
c q → implicant primer
c q f’ → implicant
c t’ q f’ → implicant
3. Si apliquem l’heurístic DWA tenim, en primera iteració:

Per tant la variable q és la que més afecta a la sortida z i haurà de ser la que primera
s’extreu. Fem-ne una segona iteració:

Veiem que la següent variable a extreure suggerida per l’heurístic DWA és la c i per
tant ja es pot definir l’ordre més adient. En aquest cas, q, c, t i f, per exemple.
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4. El BDD el podem construir a partir de l’aplicació del teorema de Shannon a l’expressió
mínima SOP fent l’extracció en l’ordre determinat anteriorment.

5. Emprant el BDD anterior, una possible implementació C de la funció z utilitzant
estructures condicionals és la que segueix:
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uchar z ( uchar q , uchar c , uchar t , uchar f ){
if ( q ){
if (! c ){
if (! t ){
if ( f ) return 0;
}
}
} else {
if ( c ){
if (! t ) return 0;
}
}
return 1; /* valor per defecte */
}

6. Per fer la implementació amb multiplexor ens fixem en la forma SOP mínima i descomposem per Shannon les variables que estan negades primer i deixem pel final la
variable no negada. L’ordre d’extracció podem fer per exemple q,c,f i t (la darrera que
és la variable no negada).
Fent la descomposició ens queda:

Que dona una implementació amb un multiplexor de tres entrades de selecció s2 = q,
s1 = c, s0 = f i unes entrades primàries 000 = 1, 001 = 1, 010 = t, 011 = t, 100 = 1,
101 = t, 110 = 1, 111 = 1.
7. El càlcul de probabilitat en funció de l’àrea és el següent:
Àrea
Àrea
Àrea
Àrea

tota AA = 10.000 cm2
quadrat AQ = 100 cm2
cercle AC = 1963,5 cm2
triangle AT = 21,2 cm2

pq = AQ⁄AA = 0,01
pc = AC⁄AA = 0,196
pt = AT⁄AA = 0,00212
pf = 1 − pq − pc − pt = 0,7918
8. Directament apliquem la fórmula i obtenim:
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pq3 = 0, 0297
pc3 = 0, 4803
pt3 = 0, 00635
pf 3 = 0, 991
9. Per determinar la probabilitat d’obtenir premi hem de calcular la probabilitat estàtica
de z, és a dir pz . Aquesta és la probabilitat estàtica de la funció determinada a partir
del diagrama BDD, sabent que les probabilitats de les variables de la funció les hem
de prendre de px3 .
Per tant, determinem pz = 1 − qz ja que qz és la probabilitat de que la funció valgui
zero i és més fàcil de calcular.
qz = pq 3 · qc 3 · qt 3 · pf 3 + qq 3 · pc 3 · qt 3 = 0, 478
on sempre q = 1 − p.
Per tant, pz = 1 − qz = 0, 522.
10. La probabilitat que canviï la sort és equivalent a la probabilitat dinàmica sz de la
funció. Ja que volem saber la probabilitat de que havent guanyat primer, es perdi
després o de que havent perdut, es guanyi a continuació.
Aplicant la fórmula de la probabilitat dinàmica sz = 2 · pz · qz = 0, 499.
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Es vol dissenyar un mòdul (CK) que sigui capaç de generar dos bits de verificació (y1 y0 )
de paraules de quatre bits (x3 x1 x0 ). Se’n fan dues versions, una amb mòdul totalment
combinacional i una altre amb un mòdul seqüencial. En el mòdul combinacional (veure la
figura adjunta) les quatre variables entren simultàniament. Les sortides es generen a partir
de dues expressions lògiques que implementen l’expressió algebraica següent, on l’operador
(+) és la suma normal algebraica i (mod) és la operació mòdul (també anomenada residu).

(y1 y0 )2 = (x3 + x2 + x1 + x0 )mod22

En el mòdul seqüencial, l’entrada és única i es fan arribar els bits serialitzadament, al
mateix ritme que el senyal de rellotge de l’autòmat intern del mòdul CK. Les sortides
(y1 y0) proporcionen la verificació dels bits que s’han rebuts fins a l’instant i (xi ... x1
x0) segons l’expressió algebraica següent, on els operadors són els mateixos que pel mòdul
combinacional.

i
X
(y1 y0 )2 = (
xj )mod22
j=0

Pel mòdul combinacional contesteu les preguntes següent:
1. Escrigui la taula de la veritat de les dues funcions.
2. Escrigui les formes compactes de les expressions canòniques SOP i POS.
3. Sabent que l’entrada rep un codi BCD (només els valors del 0 al 9) generi les expressions
mínimes SOP i POS a partir dels mapes de Karnaugh.
4. A partir de l’expressió y1 SOP mínima cerqui una ordenació de les variables amb el
mètode DWA (Dynamic Weight Assignment) per tal de poder generar el BDD. Nota:
En cas de pesos iguals, triï sempre la variable amb l’índex més petit.
5. Representi el diagrama BDD de y1 .
Pel mòdul seqüencial es disposa del següent diagrama d’estats (de Moore) parcialment especificat. Contesti les preguntes següents:

132

PROBLEMAS

6. Sabent que en l’estat inicial les sortides de l’autòmat són (00), escrigui la taula d’estats
incloent el valor de les sortides.
7. Minimitzi els estats.
8. Escrigui la nova taula d’estats minimitzada.
9. Escrigui la funció ck_moore() que permeti implementar l’autòmat CK en llenguatge
C fent servir la forma explícita d’un autòmat de Moore, a partir de la taula d’estats
minimitzada. La funció ha de retornar el valor de les sortides en l’instant de temps
corresponent. Nota: codifiqui la sortida en una variable tipus unsigned char suposant
que els bits 0 i 1 es corresponen amb les sortides y0 i y1 .
10. ¿Quin serà el valor de la sortida quan a l’entrada es rebi la seqüència de bits representada en hexadecimal com 0x7FE834? Raoni-ho.
Plantilles
1.
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2.

3.

6.

y0 (CF-I) =

y0 (CF-II) =

y1 (CF-I) =

y1 (CF-II) =
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7.

8.

9.
// Omple els espais en blanc
typedef enum (
) state_type ;
state_type state =
;
// No cal escriure res de la funci ó main ()
void main () {
...
}
// Aquesta é s la funci ó que heu de programar
unsigned char ck_moore ( unsigned char x ) {
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Solució
1.

2.
y0 =

X

(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)
Y
y0 =
(0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15)
X
y1 =
(3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Y
y1 =
(0, 1, 2, 4, 8, 15)
3.
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y0 = x3 x0 + x2 x1 x0 + x2 x1 x0 + x2 x1 x0 + x3 x2 x1 x0
y1 = x3 x0 + x2 x1 + x2 x0 + x1 x0

y0 = (x3 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x3 + x2 + x1 + x0 )
y1 = (x2 + x0 )(x1 + x0 )(x3 + x2 + x1 )
4. Per aplicar el mètode DWA a l’expressió y1 prenem l’expressió mínima SOP, tal com
ens demana l’enunciat.

La primera iteració dóna més pes a
la variable x0 .

La segona iteració dóna més pes a qualsevol
de les dues variables x1 o x2 . Triem la d’índex
més petit x1 tal com ens indica l’enunciat.

La tercera iteració dóna més pes per a x2 . Per tant, la
ordenació final de les variables per a la funció y0 és x0 ,
x1 , x2 i x3 .
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5. Fem en primer lloc la descomposició per Shannon seguint l’ordre de variables anterior.

Posant-ho en forma de BDD queda:

6.
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7.

Els estats equivalents són: S0 amb S4, S1 amb S5 i S2 amb S6.
8.

9. // Omple els espais en blanc
typedef enum ( S0 , S1 , S2 , S3 ) state_type ;
state_type state = S0 ;
// No cal escriure res de la funci ó main ()
void main () {
...
}
// Aquesta é s la funci ó que heu de programar
unsigned char ck_moore ( unsigned char x ) {
unsigned char y ;
switch ( state ){
case S0 :
if ( x ) state = S1 ;
break ;
case S1 :
if ( x ) state = S2 ;
break ;
case S2 :
if ( x ) state = S3 ;
break ;
case S3 :
if ( x ) state = S0 ;
}
switch ( state ){
case S0 :
y =0 b00 ;
break ;
case S1 ;
y =0 b01 ;
break ;
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case S2 ;
y =0 b10 ;
break ;
case S3 ;
y =0 b11 ;
}
return y ;
}

10. Passant el nombre hexadecimal a binari obtenim: 0b0111 1111 1110 1000 0011 0100
que té un total de 14 bits a 1. Fent l’operació (14)mod 4 → 2 → (10)2 . Per tant
y1 = 1, y0 = 0.
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L’empresa Cafresso comercialitza productes relacionats amb la indústria del cafè. Per a
facilitar la identificació òptica de cadascun dels seus productes Cafresso empra un codi
gràfic consistent en marcar o no marcar quatre quadradets dintre d’un quadrat dibuixat al
dors dels seus productes. Per exemple, els següents codis corresponen a 5 productes Cafresso
diferents (entre d’altres):

Cada quadre correspon a una variable lògica de x0 a x3, tal com s’indica a la figura. Un
quadre en blanc equival a un valor lògic 0 mentre que pintat de negre a un valor lògic 1.
Cafresso empra els codis gràfics dels productes per a discernir també si aquests contenen
cafeïna i/o contenen llet, d’acord als següents criteris:
• Un producte conté cafeïna si el codi gràfic que l’identifica té marcats quadradets en
diagonal. Seria el cas dels productes C, D i E de l’exemple.
• Un producte conté llet si el codi gràfic que l’identifica té marcats quadradets que
comparteixen un costat. Seria el cas dels productes A, C i E de l’exemple.
Considereu les funcions lògiques C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) que indiquen si un producte
Cafresso conté cafeïna (C = 1) o conté llet (L = 1), respectivament.
1. Doneu els dos BDDs (empreu només els nodes que es donen a les plantilles) que
especifiquin formalment les funcions C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ), respectivament.
2. Genereu la taula de la veritat de les funcions C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i les seves
formes canòniques compactes SOP i POS.
3. Escriviu les expressions mínimes SOP de C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i L(x0,x1,x2,x3) emprant
mapes de Karnaugh.
4. Doneu, si n’hi ha, vuit implicants diferents de les funcions C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i
L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ). Seleccioneu quatre implicants de cada funció. Aquests quatre implicants han de ser: un d’un literal, un de dos literals, un de tres literals i un de quatre
literals. Per a cadascun d’ells indiqueu, a més, si es tracta d’implicants primers i si
són essencials.
5. Basant-vos en el seu BDD, doneu una implementació en llenguatge-C de la funció
L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) emprant estructures condicionals. Nota: cerqueu els camins a 0.
6. La planta de Cafresso disposa de 4 robots de pintura dedicats exclusivament a pintar
cadascuna de les 4 regions del codi gràfic dels seus productes. S’estima que les probabilitats amb que cadascun dels robots realitza una operació de pintura són px 0 =
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0,24, px 1 = 0,87, px 2 = 0,79 i px 3 = 0,13. Doneu les expressions pC (px 0,px 1,px 2,px 3)
i pL (px 0,px 1,px 2,px 3) que permetin calcular les probabilitats de trobar al mercat un
producte Cafresso amb cafeïna i un producte amb llet, respectivament. Calculeu també
les probabilitats de trobar:
◦ Un producte Cafresso amb cafeïna i amb llet.
◦ Ídem descafeïnat i amb llet.
◦ Ídem amb cafeïna i sense llet.
◦ Ídem descafeïnat i sense llet.
En una promoció de Cafresso s’aplica un descompte si en una compra de 4 productes
almenys 3 son del mateix tipus: (amb cafeïna i/o llet) o (descafeïnat sense llet). Una
màquina d’estats que hi ha en el programa de la màquina registradora, pren com a
entrades el resultat de les funcions C(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) i L(x0 ,x1 ,x2 ,x3 ) de cada producte,
a més d’una entrada de reset que reinicialitza l’anàlisi dels 4 productes, i genera una
sortida D (descompte) si detecta almenys tres d’aquests tipus de productes iguals. La
funció en llenguatge-C que descriu la màquina d’estats és la següent. Nota: UC és
unsigned char.
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7. Completi el diagrama d’estats, emprant la plantilla adjunta, de la màquina d’estats
tal i com està descrita en el programa.

8. Escrigui la taula d’estats.

9. Faci la minimització d’estats eliminant aquells que siguin redundants. En els estats
equivalents prengui sempre els que tinguin l’índex menor. Escrigui la nova taula d’estats minimitzada.

10. Dibuixi el diagrama d’estats de la màquina d’estats minimitzada.

Plantilles
1. Diagrames BDD:
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2. Taula de la veritat:

Formas canòniques compactes:
3. Mapes de Karnaugh:

Expressions SOP mínimes:
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4. Taula d’implicants. Ompliu la taula següent:

5. Per abreujar, on diu «uchar», vol dir «unsigned char».
uchar L ( uchar x0 , uchar x1 , uchar x2 , uchar x3 ){

}

6. Escrigui les expressions de pC i pL . Calculi els seus valors numèrics:

Ompli la taula amb la resta de probabilitats demanades:

7. Diagrama d’estats:
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Solució
1. Els diagrames BDD que descriuen les funcions C i L són:

2. La taula de la veritat esdevé:
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Les formes SOP i POS canòniques de C i L són:
Y
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12)
X
Y
L(x0 , x1 , x2 , x3 ) =
(3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) =
(0, 1, 2, 4, 6, 8, 9)

C(x0 , x1 , x2 , x3 ) =

X

(6, 7, 9, 11, 13, 14, 15) =

3. Els mapes de Karnaugh de les funcions C i L són, respectivament:
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D’on es dedueixen les següents expressions SOP mínimes:
C(x0 , x1 , x2 , x3 ) = x0 x3 + x1 x2
L(x0 , x1 , x2 , x3 ) = x0 x1 + x2 x3 + x1 x3 + x0 x2
4. Respecte als implicants, tenim, per exemple:

5. Cercant el nombre de camins que porten a 0 tenim:
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6. A partir dels respectius BDDs podem trobar les expressions que ens permeten calcular
les probabilitats estàtiques pC i pL en funció de les probabilitats estàtiques de les seves
variables. Sabent que q = 1 − p:
pC = px0 px3 + px0 qx3 px1 px2 + qx0 px1 px2
pL = 1 − (px0 qx1 qx2 + qx0 px3 qx1 qx2 + qx0 qx3 )
Posant-hi valors trobem: pC = 0, 6971 i pL = 0, 3296.
Combinant-les adientment (AND lògica) podem trobar les altres quatre probabilitats
condicionades que es demanen:

7. El diagrama d’estats és:

8. La taula d’estats és:
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9. El diagrama d’implicació és:

Que retorna equivalència en els estats A3 ≡ A4 ≡ B3 ≡ B4.
La nova taula d’estats minimitzada és:

10. I el diagrama d’estats reduït:
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En una xarxa ferroviària hi ha un encreuament de tres vies que dóna accés a un tram de
via única (vegeu la figura adjunta). Uns detectors a les vies van observant periòdicament la
possible presència de trens. Amb la via sense/amb tren, xi = 0/1. Els semàfors es controlen
amb els senyals yi . Per yi = 0/1 el semàfor està en vermell/verd. Un mòdul de control del
sistema semafòric (CSS) gestiona les prioritats de manera que en presència d’algun tren a les
vies d’arribada només es posa en verd el semàfor de la via amb més prioritat. En absència
de trens els semàfors estan sempre en vermell.

Inicialment es fa un disseny combinacional del CSS que gestiona les prioritats de la següent
manera: la via 2 té sempre la màxima prioritat i la via 1 té sempre més prioritat que la 0.
Es demana:
1. Defineixi la taula de la veritat de les tres funcions y2 , y1 , y0 i escrigui les expressions
canòniques (explícites, no les compactes).
2. Doni les expressions mínimes, formes SOP i POS, de les tres funcions.
3. Emprant el mètode DWA (Dynamic Weight Assignment) determini l’ordre idoni de
les variables per tal de fer la transformació a BDD de cadascuna de les tres funcions.
Nota: en el cas de pesos iguals triï sempre la variable amb índex superior.
4. Representi els BDDs de y2 , y1 , y0 .
5. Suposem que la presència de tren a cada via es pot assumir aleatòria. Si es coneixen
les probabilitats estàtiques px2 , px1 , px0 dedueixi les expressions de les probabilitats
py2 , py1 , py0 . Assumint que les probabilitats d’arribada valen 0,5, calculi la probabilitat
que passi un tren des de cada via d’arribada cap a la via única i la probabilitat que
circulin trens per la via única.
Per tal d’equilibrar les probabilitats de pas dels trens des de cada via es fa el disseny
seqüencial del mòdul CSS que es mostra en el diagrama d’estats adjunt. Es demana:
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6. Escrigui una funció en llenguatge C que implementi l’autòmat. Nota: tracti els estats
fantasmals (dummy) correctament, assegurant que es retorna a l’estat inicial i que es
mantenen els semàfors en vermell.

En les següents respostes inclogui els passos deductius.
7. Determini les expressions de les probabilitats de transició entre estats i escrigui la
matriu T . Calculi els valors numèrics de la matriu suposant que les probabilitats
estàtiques px2 , px1 , px0 valen 0,5.
8. Sabent que si elevem la matriu T a l’enèsima potència, T n , per n → ∞ tots els elements
de la matriu prenen el valor de 1/3, determini el valor de les probabilitats estàtiques
estacionaries de cada estat, pSi , assumint que px2 , px1 , px0 valen 0,5.
9. Escrigui els vectors de les probabilitats estàtiques (expressions) en funció de cada estat
S1 S2
per les funcions de sortida, és a dir:Pyi = (pS0
yi pyi pyi ). Calculi els seus valors assumint
que px2 , px1 , px0 valen 0,5.
10. Amb aquest nou mòdul CSS seqüencial, determini la probabilitat que passi un tren
des de cada via d’arribada cap a la via única i la probabilitat que circulin trens per la
via única.
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Plantilles
1.
y2 (SOP) =
y1 (SOP) =
y0 (SOP) =
y2 (POS) =
y1 (POS) =
y0 (POS) =
2.
y2 (SOP) =
y1 (SOP) =
y0 (SOP) =
y2 (POS) =
y1 (POS) =
y0 (POS) =
6.
# define UC unsigned char
typedef enum { S0 , S1 , S2 } state_type ;
state_type state = S0 ;
UC css ( UC in ){
/* La variable in cont é els bits seg ü ents
(0/0/0/0/0/ x2 / x1 / x0 ) */
UC out ;
/* La variable out cont é els bits seg ü ents
(0/0/0/0/0/ y2 / y1 / y0 ) */
switch ( state ){
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Solució
1.

y2 = x2 x1 x0 + x2 x1 x0 + x2 x1 x0 + x2 x1 x0
y1 = x2 x1 x0 + x2 x1 x0
y0 = x2 x1 x0
y2 = (x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )
y1 = (x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )
y0 = (x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 + x0 )(x2 + x1 +
x0 )(x2 + x1 + x0 )
2.
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3.
y2(SOP ) = x2
DWA és immediat
y1(SOP ) = x2 x1
DWA: les variables tenen el mateix pés. Triem x2
<x2, x1>
y0(SOP ) = x2 x1 x0
DWA: les variables tenen el mateix pés. Triem x2 primer, després x1
<x2, x1, x0>
4.

5.
py2 = px2
py1 = qx2 px1
py0 = qx2 qx1 px0
py2 = 0, 5
py1 = 0, 25
py0 = 0, 125
La probabilitat de trobar un tren a la via única és la suma de les tres: pvu = 0, 875.
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6.

7.

8.
Vector de probabilitat estàtica d’estat inicial

10 DE GENER DE 2020

157

9.

10.
py2 = Py2 · PQ

py2 = 0, 2917

py1 = Py1 · PQ

py1 = 0, 2917

py0 = Py0 · PQ

py0 = 0, 2917
pvu = 0, 875
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Un joc de fira consisteix en el llançament de 3 boles a 4 calaixos situats a certa distància. Les
boles poden caure dins o fora els calaixos. Després de realitzar els 3 llançaments s’analitza
la situació i es determina que s’ha guanyat la partida si es dona alguna de les següents
situacions:
• Si exactament 2 calaixos contenen alguna bola i tenen exactament un calaix buit entre
mig.
• Si exactament 3 calaixos consecutius contenen alguna bola.
Per exemple, la situació presentada a sota, tot i haver-hi només 2 calaixos amb boles, no
seria una situació guanyadora perquè no hi ha un calaix buit entre aquests.

El firaire decideix automatitzar la determinació de guanyar o perdre emprant un sistema
combinacional implementat sobre un microcontrolador. En cada calaix s’instal·la un sensor
que indica si hi ha alguna bola (1) o bé està buit (0). La funció lògica de quatre variables,
G(A,B,C,D), determina si la jugada es guanya (1) o es perd (0). Responeu a les següents
preguntes:
1. Doneu la taula de la veritat de la funció G(A,B,C,D) especificant clarament si existeix
alguna combinació d’entrades per a la qual el valor de la funció no importi (X).
2. Doneu les formes canòniques abreujades SOP i POS de la funció G(A,B,C,D).
3. Doneu l’expressió mínima SOP de la funció G(A,B,C,D). D’ara en endavant, sempre
que us calgui, empreu l’expressió mínima de la funció G(A,B,C,D).
4. Doneu, si existeixen, 4 implicants de la funció G(A,B,C,D): un d’un literal, un de dos
literals, un de tres literals i un de quatre literals. Per a cadascun d’ells, si existeixen,
indiqueu si es tracta d’un implicant primer i si és essencial.
5. Apliqueu l’algorisme DWA a la funció G(A,B,C,D) per a determinar un ordre d’extracció adient amb l’objectiu de construir el seu BDD. Nota: En igualtat de pesos
donar preferència a l’ordre alfabètic.
6. Doneu un BDD de la funció G(A,B,C,D) emprant l’ordre d’avaluació determinat a la
pregunta anterior.
7. Implementeu la funció G(A,B,C,D) en codi C emprant només estructures condicionals
de la manera més compacta possible (no empreu cap altre operador).
Per tal d’atreure més clientela al negoci, el firaire instal·la una campana que es fa sonar
cada cop que es guanya una partida. El batall de la campana s’acciona mitjançant un petit motoret de corrent continu. El fabricant del motoret determina que l’aspecte que més
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l’envelleix són les arrencades ja que s’absorbeix un pic de corrent important que degrada el
vernís dels bobinatges. El fabricant especifica que el motoret admet un màxim de 20 · 103
arrencades. Després de molts anys en el negoci, el firaire estima que les probabilitats estàtiques de que els quatre sensors estiguin actius després dels 3 llançaments són, respectivament,
(pA ; pB ; pC ; pD ) = (0, 15; 0, 35; 0, 40; 0, 20). Responeu a les següents preguntes:
8. Calculeu quina és la probabilitat de guanyar una partida.
9. Suposant que a l’atracció de fira es juga una partida cada 10 minuts, determineu
durant quant temps el firaire podrà mantenir oberta la seva atracció sense haver de
canviar el motoret.
Amb la intenció de promocionar el negoci més encara, el firaire estableix una «happy hour»
el dia «més fluix» de la setmana en el que canvia les condicions per a guanyar una partida
a la següent única condició:
• Si exactament 2 calaixos contenen alguna bola.
Com que té al seu abast un microcontrolador, decideix que la nova funció G(A,B,C,D) la
pot reescriure de forma més senzilla i aclaridora amb el següent codi C:

10. El codi que proposa el firaire té un error. Indiqueu de quin error es tracta i corregiu-lo.
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Solució
1. Taula de la veritat

2. Formes canòniques
GSOP (A,B,C,D) = Σ(5, 7, 10, 14) + ∆(15)
GPOS (A,B,C,D) = Π(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13) · ∆(15)
3. Mapa de Karnaugh i forma mínima

G(A,B,C,D) = A’BD + ACD’
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4. Taula d’implicants

5. Algorisme DWA en la funció G = A’BD + ACD’

Extraiem A o D, triem A.

Extraiem D.

És indiferent B o C. Prenem B. L’ordre d’extracció queda <A,D,B,C>
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6. BDD de la funció G(A,B,C,D) en l’ordre d’avaluació <A,D,B,C>

7. Codi C que implementa la funció G(A,B,C,D). Observant el BDD triem retornar per
defecte 0 i avaluar els camins que van a 1. Aquests camins són dos: ABCD=1X10 i
ABCD=01X1. En el codi, «uchar» vol dir «unsigned char».
uchar G ( uchar A , uchar B , uchar C , uchar D ){
if ( A ){
if (! D ){
if ( C ){
return 1;
}
}
} else {
if ( D ){
if ( B ){
return 1;
}
}
}
return 0;
}

8. Amb ajuda del BDD, determinem:
pG = qA · pD · pB + pA · qD · pC = (1 − 0, 15) · 0, 20 · 0, 35 + 0, 15 · (1 − 0, 20) · 0, 40 = 0, 1075
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9. Calculem el temps de vida útil (RUL, remaining useful life). Com que en cada nova
partida el motoret es posa de nou en marxa si el client guanya, la probabilitat amb
que el motoret es posi en marxa serà la mateixa probabilitat de guanyar-la, és a dir la
probabilitat estàtica. Tenint en compte aixó el RUL el calculem com:
RU L =

10 · 20 · 103
= 1, 86 · 106 min = 3, 54anys
0, 1075

10. L’error està en la condició "while". Hauria de ser "while(S>0)".

