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INTORODUCCIÓ 

 
La realització d’aquest treball com a treball de recerca sempre l’he tingut al cap. Ja el volia 

fer com a treball de recerca a l’ESO, però vaig pensar de fer-lo com a treball de recerca a 

segon de batxillerat perquè m’hi volia trencar les banyes, literalment.  

Des de sempre he estat una persona curiosa i he intentat saber el per què de les coses en 

general  i, en aquest cas, saber el per què del funcionament d’un ordinador i les parts que 

fan possible la seva utilització. Per tant, he escollit l’ordinador personal com a treball per 

poder entendre millor com funciona i què fa possible que aquest ens sigui tan útil. Estudiaré 

tots els seus components, la seva estructura, una mica de la seva història i el seu 

funcionament.  

D’altra banda, he escollit la realització d’un ascensor com a projecte ja que és un repte per 

mi i posteriorment vull cursar la carrera d’Enginyeria Industrial a la UPC. Per tant, per 

començar a familiaritzar-me amb aquest món que m’envoltarà i que m’agrada,  he decidit 

realitzar un projecte que em permeti aprendre a programar autòmats  i així ja saber una 

mica del tema en un pròxim futur.  

Els mètodes utilitzats en l’estudi de l’ordinador seran bàsicament bibliogràfics i consultes 

reiterades a gran varietat de webs que seran exposades a la bibliografia web. El segon 

mètode, emprat en la construcció de l’ascensor i en la programació d’aquest, serà molt 

autodidàctic ja que sóc un inexpert en de cap a peus pel que fa  al tema. Serà, suposo, a base 

d’errors que aprendré com funciona tot i sempre amb l’orientació del meu tutor de ja que 

reitero que no tinc gens d’experiència personal ni cap familiar amb suficients coneixements 

sobre el tema, per tant serà com un repte assolir tots els objectius esmentats en aquesta 

introducció.  
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PLACA BASE 

INTRODUCCIÓ 

La placa base d’un ordinador personal no deixa de ser una placa amb un circuit imprès on 

estan connectats tots els elements de l’ordinador. Podríem dir que les seves característiques 

determinen les prestacions de l’ordinador, ja que a la placa base o motherboard és on es 

connecten tots els components del hardware d’aquest  tals com el microprocessador, els 

busos, el disc dur, la memòria RAM, els connectors, la targeta gràfica i infinitat d’elements 

físics externs pensats i programats per ser compatibles amb l’ordinador. 

TIPUS: 

Principalment trobem dos tipus de plaques base remarcables que són les ATX i les AT. 

M’agradaria fer un incís i explicar que encara hi ha altres subcategories de plaques base dins 

les AT i ATX, però que no seran descrites meticulosament ja que referent a les plaques base 

podria fer-se un treball de recerca complet i no entra en els meus objectius estudiar les 

plaques base derivades sabent que totes parteixen de la mare ATX o AT  i no deixen de ser-

ne variacions, per tant només seran anomenades al treball i presentades a l’annex. 

o ATX: 

 

Definició: 

És el model de placa més modern i utilitzat, conseqüentment 

és el que ofereix més avantatges en molts sentits, pot veure’s 

la comparació de les AT i ATX a l’annex. En els seus orígens va 

ser promogut i impulsat per la famosa multinacional Intel però 

actualment la fan servir la totalitat dels fabricants de manera 

estàndard sense haver de pagar rendiments a l’empresa 

creadora. El model ATX és l’evolució pel que fa a la forma i 

distribució de components de la seva antecessora AT . La placa 

ATX comuna té unes dimensions de 305 x 244mm.  

Tema: Placa base AT 
Font: Computer Reviews 
Número: 1. 
Autor: Anònim. 
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Estructura de les plaques base ATX:  

 

                             

 

o AT:  

 

Definició: 

El format de placa o AT està basat en el sistema original de l’IBM PC-AT, el primer ordinador 

personal,  però la principal diferència respecte al sistema antecessor és que aquesta placa té 

unes dimensions molt més reduïdes gràcies a la major integració dels components dins 

d’aquesta, com a resultat de l’evolució tecnològica. Com ha estat comentat en l’altre 

apartat, les AT són les antecessores de les modernes ATX, respecte a la placa AT a l’annex.  

A - Connector línia ADSL P - Interfície IDE (Controlador del disc dur) 
B - Ports USB Q - Regulador de voltatge 
C - Sortida de so  R - Connector Disquetera 
D - Memòria cau nivell 2 S - Connector d’alimentació primària (2) 
E - Ports paral·lels T- Connector de vídeo 
F - Connector VGA (Monitor) U - Southbridge (Joc de xips) 
G - Ratolí i teclat PS/2  V - Banc de memòria de vídeo 
H- Port sèrie. W -Jumper del disc dur (mestre o esclau) 
I - Sòcol Microprocessador X - Controlador National PC87306 I/O 
J- Sòcol VRM (Controla el voltatge de la CPU) Y - Controlador ventilador auxiliar 
K -  Northbridge (Joc de xips) Z - Pila del rellotge 
L - Connector d’alimentació primària AA - Accelerador  PCI ISA/IDE  
M - Alimentació ventilador CPU BB - Ranures PCI   
N - Bancs de memòria RAM CC - Ranures ISA 

O - Regulador de voltatge CPU 3.3 DD - BIOS 

Tema:   Estructura de les plaques      
..base ATX. 

Font:    Rincón del vago 
Número: 7 
Autor:   Anònim. 
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Tema:    Equip IBM PC, on s’utilitza 
                la primera placa AT. 
Font:       Wordpress 
Número: 9 
Autor:    Anònim 
 

Hem de destacar de les plaques AT que van ser el primer intent d’estandaritzar el model de 

placa base, ja que fins aquell moment cada empresa produïa la seva família de plaques base. 

Això va permetre intercanviar parts de diferents marques d’ordinadors i actualitzar el 

hardware. Abans, per culpa de la diferència de disseny de components entre les empreses, 

hi havia components dissenyats per fer una funció, però no podien exercir-la en segons 

quins ordinadors ja que el problema era que no encaixaven a les ranures d’aquest. 

La mare de la placa AT va ser l’IBM PC, llençat al mercat 

per primera vegada el 12 d’agost de 1981. Va ser llavors 

quan per primer cop la targeta principal de l’ordinador 

IBM PC es va denominar placa base. Els seus elements 

principals eren la CPU de 16 MB de memòria i la memòria 

de 256 KB  a més a més de tenir la capacitat de suportar 

targetes d’expansió. Parlar de les plaques base AT és 

equivalent a parlar de plaques base IBM XT. Aquestes 

plaques IBM XT són l’evolució de les plaques base IBM PC, 

que lògicament van evolucionar al llarg del temps ja que la 

tecnologia estava en constant evolució, en constant 

progrés. 

 

L’èxit que va tenir la placa AT es deu a la flexibilitat del seu disseny, tot i que aquest també 

va ser posteriorment el que la va fer caure en desús. Un exemple es troba en l’evolució dels 

microprocessadors. Antigament els microprocessadors oferien poca velocitat i eren lents en 

general, però amb el temps aquests han augmentat les seves prestacions i com a 

conseqüència ha augmentat el seu consum d’electricitat i el seu efecte Joule. Llavors, en 

conseqüència, es van haver d’instal·lar components refrigeradors que forçadament van 

privar l’accés a alguns slots o targetes de la placa. A més a més amb la AT hi seguia havent un 

embull considerable de cables que dificultaven notablement la refrigeració de l’estructura.   
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Estructura de les plaques base AT: 

 

 

             

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPONENTS I FUNCIÓ 

En aquest apartat dins del capítol de plaques estudiarem  els components de la placa base 

ATX, utilitzada majoritàriament pels seus avantatges tècnics en prestacions i la seva 

compatibilitat amb els nous components de hardware gràcies a la seva recent introducció al 

món de la informàtica. A més a més estudiarem la funció de cada component i farem una 

pinzellada de la seva història.  

 

 

A – Busos d’expansió PCI L - Connectors  E/S 
B – Xip controlador  M - Connector Auxiliar 
C - Connector de l’alimentació primària N – Accelerador interfície IDE 
D - Banc de memòria SIMM (RAM) O - Bateria rellotge intern. 
E – Xip vinculat al consum de la CPU  P -  Connectors d’expansió ISA 
F - Port paral·lel Q - Recuperació d’arrencada per la BIOS 
G - Connector disquetera R – Memòria Flash  destinada a la BIOS 
H - Memòria cau S - Connectors d’expansió PCI 
I - Controlador de sistema (TSC) T - Connector de 3.3 volts pels ports PCI  
J - Sòcol microprocessador U - Connectors dels ports sèrie 
K- Regulador de voltatge CPU V - Connector de teclat i ratolí. 

Tema: Estructura de qualsevol     
......placa base del tipus AT. 

Font:   Rincón del Vago. 
Número: 8 
Autor: Anònim. 
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o Sòcol del microprocessador 

 
Definició: 

El sòcol del microprocessador, socket en anglès, és un sistema electromecànic soldat a la 

placa base que serveix de suport i de connexió elèctrica pel microprocessador. Forma part 

de la placa base i és utilitzat en ordinadors d’arquitectura oberta (on els components són 

intercanviables)  donant així lloc a la possibilitat de canviar el microprocessador si es desitja. 

També existeixen, en menor nombre, els microprocessadors d’arquitectura propietària on 

aquests estan directament integrats a la placa base i soldats a aquesta i, conseqüentment, 

no poden canviar-se sense dessoldar-se.  

Tipus: 

Podem començar a parlar del concepte de sòcol de microprocessador l’any 1980, quan va 

aparèixer  l’ordinador personal. Des de llavors ha patit una constant evolució. En un primer 

moment van aparèixer diferents tipus de sòcols, cadascun dels quals tenia el seu propi 

microprocessador.  El primer tipus genèric de sòcol utilitzat era el corresponent al xip 

encapsulat amb la tècnica DIP. Aquest encapsulament és molt familiar per tothom ja que 

consta de dues files paral·leles de pins que són les potes del microxip o microprocessador. 

Actualment està en desús pel que fa als microprocessadors, però no per a altres aparells 

menys complexes que una CPU. S’havia utilitzat sempre en processadors de menys de 44 

pins.  

 
  

 
 
 

 

Seguidament, a causa de l’avenç tecnològic, va augmentar el nombre de pins i va passar a 

utilitzar-se l’encapsulament PLCC. Aquest encapsulament té una distància d’ 1.27 mm entre 

cada pin. S’utilitza en xips i microprocessadors de 20 a 84 pins. Poden ser rectangulars o 

quadrats. Un avantatge respecte a l’encapsulament DIP és l’espai que ocupa, més reduït.  

Actualment també està en desús pel que fa a l’elaboració de microprocessadors. 

Tema:   Encapsulament DIP i sòcol. 
Font:    Wapèdia 

Número:23 i 25 

Autor:  Anònim 
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L’anomenat ZIF  o Zero Insertion Force  (Sòcol de Força d’Inserció Zero) és estructuralment 

parlant igual que el sòcol PGA però, com el nom bé indica, la força per acoblar el 

microprocessador a la placa és mínima, consta d’una palanca que al activar-la agafa els pins i 

els pressiona tots amb la mateixa força dins del sòcol del microprocessador de manera que 

no se li danyin les potes.  

 

 

 

 

Antigament, a més a més, just als inicis del regnat Pentium va sortir al mercat una nova 

manera de connectar el microprocessador a la placa base, mitjançant els anomenats Slots. El 

primer model d’Slot, l’Slot 1, va ser creat per Intel intencionadament per intentar desbancar 

la competència (AMD i Cyrix) gràcies al canvi rotund d’estructura respecte els altres 

microprocessadors, ja que l’Slot 1 té forma de targeta d’expansió. Contràriament als seus 

interessos, però, la iniciativa no va prosperar i ben aviat aquest tipus de sòcol va quedar 

obsolet, essent tres, només, els microprocessadors que podien connectar-s’hi. Es pot 

catalogar de fracàs en intencions de l’empresa.  

 

 

 

 

La tecnologia va continuar avançant i ben aviat els sòcols esmentats van quedar obsolets i 

van sorgir els actuals sòcols PGA on hi ha encabits multitud de pins distribuïts i ben 

organitzats. En un principi calia fer una gran pressió, de fins a 45 kilograms, per introduir els 

microprocessadors als corresponents sòcols. Per això van sorgir els sòcols LIF i ZIF de baixa 

pressió. Avui dia s’utilitzen sòcols PGA acompanyats de tecnologia LIF i ZIF.  

Tema:     Encapsulatge PLCC i sòcol. 
Font:      Wapèdia 

Número: 24 i 26 

Autor:    Anònim. 
 

Tema:   Sòcol ZIF on s’observa la palanca esmentada. 
Font:    Natyo 

Número: 28  

Autor:   Anònim 

 
 

Tema:   Slot 1 

Font:    Wikipedia 

Número: 29 

Autor:   Anònim 
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o Sòcols de la memòria RAM 

Definició 

El sòcol de la memòria RAM  és un sistema electromecànic soldat a la placa base que serveix 

de suport i de connexió  a les targetes de memòria RAM. N’hi ha tres tipus molt utilitzats:  

Dual-DDR, SIMM i DIMM. 

Història  

En les primeres plaques base els xips de memòria es soldaven directament a la placa, al cap 

d’uns anys va considerar-se la possibilitat d’unir els esmentats xips en un circuit imprès que 

s’incrustés a la placa base en una ranura.  Així va néixer la SIPP, antecessora de les SIMM 

que tenia 30 contactes i va ser utilitzada en plaques 386 i 486. Els sòcols mesuraven  8,5 cm, 

aproximadament, . Posteriorment mesuraven 10 cm ja que va ampliar-se la memòria SIMM 

de 30 a 72 contactes. Igualment, aquest tipus de memòries han quedat oblidades 

actualment i són anecdòtiques 

Tema: Sòcol memòria SIMM  
Font: Europe Electrocomponents 
Número:  32 
Autor: Anònim 
 
 

Tipus actualment en ús. 

Sòcol per a memòries DIMM:  és el que s’utilitza avui dia en la majoria de plaques base, ja 

que és l’únic que suporta la memòria SDRAM (la més comuna actualment). Com a 

peculiaritat té capacitat per acollir 168 contactes per targeta. 

Tema:  Sòcols PGA i microprocessador.  
Font:  Wapèdia 
Número: 27  
Autor: Anònim 
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Tema: Connectors memòria SDRAM (DIMM) 
Font: IES San Clemente 

Número:35 

Autor: Anònim 
 
 
 
Són molt presents al mercat també els sòcols Dual-DDR, Dual-DDR2 i Dual-DDR3 que tenen 

la peculiaritat d’estar agrupats de dos en dos i treballar conjuntament, de manera que els 

dos mòduls de memòria agrupats han de ser idèntics i estar dissenyats complementàriament 

per poder treballar correctament. La principal diferència amb les DDR comunes és que 

augmenta el rendiment en l’accés a les dades.  

Tema: Connectors memòria Dual-DDR 
Font:  IES San Clemente 

Número:36 

Autor: Anònim 
 

Un altre sòcol utilitzat és el de la DDR, DDR2 i DDR3 RAM. A simple vista poden semblar 

igual que els connectors DIMM però contràriament a la primera impressió que puguem tenir 

ambdós sòcols tenen diferents voltatges de funcionament i a més un nombre diferent de 

pins que poden inserir-s’hi. 

 

 

 

Altres sòcols destinat a la memòria però menys utilitzats són els sòcols RDRAM o RAMBUS. 

Aquests sòcols són excentricitats però existeixen. La seva raresa també ve donada pel seu 

elevat cost ja que en la fabricació s’utilitzava silici extremadament pur.  

Tema: Connectors memòria RDRAM 

Font: IES San Clemente 

Número:34 

Autor: Anònim 
 

Tema: Connectors memòria DDR 

Font: IES San Clemente 

Número:35 

Autor: Anònim 
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o Joc de xips 

Definició 

El xipset o jo de xips és un conjunt de circuits integrats que s’encarrega de gestionar el 

moviment i transferència de dades des del microprocessador fins als diferents receptors i 

viceversa. De manera que podem trobar tres canals de comunicació principals dins de 

l’ordinador. El primer és entre el microprocessador i la memòria (RAM i memòria cau), el 

segon fa referència a la comunicació entre microprocessador i targetes d’expansió (ISA, PCI, 

AGP, AMR, CNR i ACR) i finalment el tercer fa esment a la comunicació entre 

microprocessador i dispositius externs.  

El joc de xips d’un ordinador està constituït pel Northbridge i el Southbridge dels quals en 

parlarem en propers apartats degut a la seva importància dins l’estructura funcional de 

l’ordinador. No obstant, farem referència a la relació de dependència que existeix entre 

ambdós xips ja que no tots són compatibles entre ells, sinó que cada conjunt de xips està 

pensat per treballar conjuntament i són complementaris, de manera que no serà compatible 

utilitzar un Northbridge i un Southbridge que no hagin estat dissenyats per treballar junts, ja 

que la relació de complementarietat en el disseny dels dos no existeix. S’ha de dir també que 

el Northbridge està situat en la jerarquia d’importància dels elements de la placa base més 

amunt que el Southbridge ja que encara que el segon controli més funcions, el primer en 

controla de més importants, com són la targeta de vídeo o la memòria RAM.  

Funcions 

Aquí farem un recull de les funcions lògiques que inclou el joc de xips. 

En primer lloc el suport al microprocessador, hem parlat de la dependència entre 

northbridge i southbridge, doncs també hi ha una relació de dependència entre 

microprocessador i joc de xips. Cada joc de xips (northbridge i southbridge) està dissenyat 

per treballar amb una família concreta de microprocessadors. Una de les principals funcions 

del joc de xips és la detecció del microprocessador i el suport a totes les funcions que aquest 
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ofereix a l’usuari.  En segon lloc el control de la memòria:  Gestiona la memòria RAM. En 

tercer lloc control IDE/ATA: Control dels diferents modes de transferència i absolut control 

del disc dur. En quart lloc control de perifèrics i del bus E/S: Té la funció de controlar els 

busos de comunicació PCI i AGP a més a més de controlar tots els connectors possibles com 

poden ser ports paral·lels, USB, de ratolí, teclat... (conjunt de connectors E/S). En cinquè lloc 

és l’encarregat del control d’interrupcions: En aquest tipus de funció el joc de xips és capaç 

de demanar l’atenció a la CPU per diferents dispositius que vulguin comunicar-s’hi, establint 

una jerarquia de comunicació amb aquesta. En sisè lloc s’encarrega del control del rellotge 

de temps real:  Mantenir l’hora del sistema encara que l’ordinador estigui sense 

subministrament elèctric. En setè lloc  té la funció de gestionar l’energia: És l’encarregat de 

controlar la gestió d’energia del PC. En vuitè lloc incorpora la funció DMA: Funció que 

permet l’accés de diferents dispositius directament a la memòria RAM com discs durs o llapis 

de memòria sense haver de passar pel microprocessador, cosa que alleugereix la CPU de 

més processos a controlar.  

o Southbridge 

Definició  

El seu nom d’origen anglès es pot traduir com a pont sud 

encara que també és conegut com  I/O Controller Hub per la 

companyia Intel. El nom li ve donat pel punt cardinal “Sud” ja 

que si orientem la placa podrem veure que l’esmentat xip 

queda situat en el que correspondria geogràficament al punt 

cardinal Sud. Aquest xip té la funció a la placa base 

d’incrementar la velocitat de les operacions més lentes dins el 

conjunt del PC. Estructuralment és un circuit integrat dissenyat 

partint de la base d’arquitectura d’un microprocessador però 

sense arribar a tal complexitat. A diferència del Northbridge no 

està connectat directament a la CPU, que si que ho està.  

 

 

Tema:  Southbridge Intel. 
Font:    Hardware Zone 
Número: 38 

Autor: Anònim. 
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Funcions 

Les funcions del southbridge són la de  controlar els ports PCI, PCI-X i PCI-Express ja que 

controla el trànsit de dades entre el microprocessador i els connectors d’expansió 

esmentats. A més a més també fa la mateixa funció al Bus ISA o LPC i el Bus SPI que 

correspon a la bios o firmware. Controla el sistema de ventilació de la placa base a través de 

l’SMBus. És l’encarregat també de permetre a dispositius ISA o LPC l’accés a la memòria de 

l’ordinador directament sense necessitat de suport de la CPU (funció DMA). És l’encarregat a 

més a més de la funció de control d’interrupció que permet a dispositius demanar l’atenció 

de la CPU. El Southbridge també s’encarrega de controlar les unitats d’emmagatzematge, 

Controlador IDE. Finalment també s’encarrega de controlar la interfície de so, la gestió 

d’energia de l’ordinador, tots els connectors E/S (USB, ports paral·lels, ports de ratolí i teclat 

entre altres) el rellotge de temps real, diversos processos de la placa base i part de la 

memòria de la BIOS que està alimentada per una bateria, l’anomenada memòria volàtil de 

la BIOS. 

o  Northbridge 

Definició. 

En anglès anomenat nortbridge i en català podria ser traduït com  

pont nord o concentrador i controlador de memòria. Podem 

afirmar que és el xip més important del joc de xips que 

conformen la placa mare de l’ordinador. El nom ve donat pel 

punt cardinal “Nord” ja que el xip està situat a la part superior de 

la placa base.  

Les prestacions que pot servir una placa base venen donades 

en certa quantitat per la capacitat de control de dades del 

nortbridge, ja que és l’encarregat del control del trànsit entre 

diversos components essencials que tractarem a l’apartat  de 

funcions  i té una capacitat limitada. Per tant el màxim control 

de trànsit que pot assolir el northbridge limita les prestacions 

Tema: Northbridge Gigabyte. 
Número: 38 

Autor:   Aitor Sort Nadal. 
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Tema: Diagrama de    blocs  
Font:     Alegsa 

Número: 37 

Autor:   Anònim. 
 

de la placa en factors de: memòria RAM, capacitat de targeta gràfica i capacitat de suport al 

microprocessador en la transferència de dades. 

El northbridge és un element comparable al microprocessador pel que fa a la tecnologia 

utilitzada per elaborar-lo, ja que s’utilitza tecnologia d’última generació per la seva 

construcció. Cada cop, a mesura que les prestacions exigides pels softwares augmenten, 

també s’augmenten les prestacions que s’exigeixen al xip tractat, cosa que ha fet que 

actualment s’acoblin dissipadors de calor (amb ventilador o simplement un dissipador 

metàl·lic)  als últims models de Northbridge per tal de refrigerar-los ja que arriben a 

temperatures elevades per culpa de l’efecte Joule. 

Funcions. 

Les funcions que té el Northbridge són menys 

nombroses que les del Southbridge però, no 

obstant això, més importants en la jerarquia 

d’operacions informàtiques. Té les funcions de 

controlar qualsevol tipus de comunicació entre la 

CPU i altres elements (recordem que la informació 

del southbridge també passa pel northbridge) i de 

controlar la comunicació de la RAM, els ports 

gràfics accelerats (AGP) i els ports PCI Express. 

Quan parlem del concepte controlar en aquest cas 

ens referim a que és l’encarregat de gestionar el 

trànsit de dades entre els diferents components 

esmentats i la CPU. Els components físics que 

connecten els diferents elements s’anomenen busos.    

Al diagrama de blocs podem veure esquematitzat el 

flux de dades. El northbridge controla el southbridge 

i les seves funcions indirectament i controla directament la memòria RAM i la targeta gràfica, 

amb els seus busos de dades corresponents.  
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o Busos  

Definició 

En informàtica anomenarem busos al conjunt de connexions físiques que poden ser 

utilitzades per diferents elements de hardware per comunicar-se entre sí. L’objectiu 

principal dels busos és reduir el nombre de rutes necessàries per a la comunicació entre 

diversos components ja que tot el trànsit d’informació es condueix en un sol canal. En aquest 

canal, format per diferents línies de fil conductor, s’envia informació codificada en forma de 

zeros i uns, en llenguatge binari,  que el joc de xips, northbridge o southbridge, es capaç de 

reconèixer. El conjunt de l’ordinador es comunica amb busos, per tant aquests són els 

encarregats de transportar tota la informació processada o recollida pels components de 

l’ordinador, resumidament són fonamentals. Són condicionants del rendiment del nostre 

ordinador, ja que per moltes prestacions que ens doni un element informàtic si el bus de 

comunicació no té suficient capacitat de transport de dades seran inútils les grans 

prestacions del component.  

Distingirem tres grans grups de busos dins l’ordinador que seran el bus intern que permet al 

processador comunicar-se amb la memòria RAM, el bus d’expansió que permet als diferents 

elements físics de hardware comunicar-se entre ells i a més a més permet afegir a 

l’ordinador nous dispositius a través de les ranures d’expansió i el bus de gestió del sistema. 

Estructura i funcionament 

Cada bus està constituït per tres subconjunts que en conjunt el formen: 

o Bus de direccions o bus de memòria:  Aquest constituent transporta les direccions de 

memòria  a les quals el processador o CPU desitja accedir per tal de fer una simple lectura 

de dades o escriure’n. És un bus unidireccional, referint-nos a que només es pot establir 

connexió del microprocessador a l’element de hardware comunicat i no a la viceversa. 

o Bus de dades: Aquest és el segon constituent de l’element físic que anomenem bus. 

Té la funció de transferir les instruccions que el processador ha enviat o a l’inrevés, és 

bidireccional. 
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o Bus de control o de comandament: És l’encarregat de transportar les ordres i senyals 

de sincronització que han estat enviades per la unitat de control i viatgen als diferents 

components de hardware. És bidireccional ja que envia senyals de resposta.  

Tipus  

Busos d’expansió: 

Els busos d’expansió o perifèrics tenen la funció de permetre afegir altres dispositius de 

hardware al domini de l’ordinador si hom ho desitja. Es diferencien entre ells per la forma, el 

nombre de clavilles del connector i el tipus de senyal que transporten. 

o Bus XT 

Està actualment obsolet i va ser el bus del primer ordinador personal, l’IBM PC. Funcionava a 

una velocitat de 4.77 MHz i tenia un ample de banda de 8 bits. El bus de direccions era de 20 

bits i setze d’aquests eren utilitzats per direccionar els dispositius E/S. Seguidament van 

sorgir els busos ISA que van desbancar i deixar en segon lloc els busos XT. 

o Bus ISA  

Abreviatura de l’anglès Industrial Standard Architecture. Actualment aquest bus està en 

desús. Va ser creat per IBM i utilitzat el 1980 en l’IBM PC esmentat en l’explicació de l’origen 

de la placa base AT com a successor del bus XT encara que també hi era compatible. En un 

primer moment el bus ISA constava de 8 bits i posteriorment de 16 que funcionaven a 4.77 i 

8,33 MHz respectivament. Constava d’un bus de direccions de 24 bits i un bus de dades de 

16. Tenia 7 canals DMA d’accés directe a la memòria  i estava limitat a 15 interrupcions. Una 

interrupció és un senyal que s’envia al microprocessador per fer que aquest atengui a la 

necessitat de comunicació del perifèric que hi ha connectat a l’altra banda del bus.   

 

 

 

Tema:    Connectors ISA de 8 I 16 bits respectivament 
Font:     Kioskea 
Número: 42 i 43 respectivament 
Autor:    Anònim. 
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o Bus MCA 

MCA o Microchanel és un altre tipus de bus dissenyat per IBM com a successor del bus ISA ja 

que tecnològicament l’empresa havia evolucionat a equips PS/2 que tenien una potència de 

32 bits. Era un bus de  32 bits no compatible amb el bus ISA cosa que va fer que aviat 

desaparegués del mercat per problemes de compatibilitat. Podia aconseguir un rendiment 

de 20 Mb/s. S’ha de destacar que va ser el primer bus dissenyat intel·ligentment per 

estalviar feina al microprocessador. Aquests problemes de compatibilitat, juntament amb els 

elements electrònics molt encarits i un problema de patents entre les empreses va fer sorgir 

i desenvolupar el bus EISA i deixà obsolet el bus MCA. 

o Bus EISA 

EISA traduït de les inicials angleses Enhanced Industrial Standard 

Architecture vindria a dir arquitectura industrial estandarditzada 

i ampliada. Va ser un bus fabricat com a resposta de les 

empreses de la competència a IBM per la introducció al mercat 

del seu bus MCA. Igual que el MCA era un bus de 32 bits i amb 

possibilitat de transferència de 20 Mb/s. A diferència del MCA, 

però, aquest si que era compatible amb l’anterior bus ISA i XT i a 

conseqüència d’aquesta compatibilitat el rellotge funcionava 

també a 8.33 MHz de freqüència. El bus EISA permet també que 

més d’una CPU pugui utilitzar-lo i tingui així un ús compartit. 

Suportava, a més a més, direccions de memòria DMA. Per 

primer cop s’estableix un protocol de transmissió síncrona en la 

qual s’envia un paquet de dades i se’n rep un altre de manera 

que se sincronitzen els rellotges de l’emisor i el receptor de 

manera que són controlats cada bit i cada caràcter. 

 

 

 

Tema:   Connectors EISA  
Font:    Mailxmail 
Número:  44 

Autor:   Anònim. 
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o Bus VESA 

El bus VESA o VLB  va ser desenvolupat per VESA el 1992 

amb l’objectiu d’oferir un bus local dedicat a sistemes 

gràfics, targetes gràfiques. Estructuralment el bus VLB 

està compost per un connector ISA de 16 bits amb un 

connector de 16 agregat. Per tant, el VLB és un bus de 32 

bits que permet una freqüència de 33 MHz. Va arribar a 

utilitzar-se als  primers microprocessadors Pentium, però 

ben aviat va prendre-li relleu el bus PCI. Com a principal 

novetat està connectat directament a la CPU  i s’alimenta 

de la mateixa freqüència de rellotge i té accés a les 

mateixes línies de dades i direccions.  

El seu disseny, dependent de la CPU, va fer que no 

funcionés adequadament en segons quines targetes i no hi 

fos compatible. 

o Bus PCI 

Definició 

Deriva de l’anglès Peripheral Component Interconnect i es podria traduir com interconnexió 

de components perifèrics. A diferència del seu antecessor VLB  no és un bus local tradicional, 

un bus entre la CPU, la memòria i els perifèrics que corre a la velocitat de la CPU; sinó que es 

troba situat entre el bus del processador (Northbridge) i el bus d’entrada i sortida 

(Southbridge). 

Són els busos d’expansió utilitzats avui en dia a diferència dels anteriorment esmentats que 

estan més desfasats. En podem trobar 3 o 4 a cada placa base i són generalment de color 

blanc. Podem trobar dos tipus de busos PCI. Els primer són els de 32 bits i  tenen un 

connector de 124 clavilles i els segons són els de 64 bits que tenen 188 clavilles. S’ha de 

destacar també que els PCI dels portàtils funcionen a 3,3V mentre que els dels ordinadors de 

sobretaula a 5 V a causa de l’efecte Joule. 

 

Tema:  Bus VLB 
Font:   Blogspot Sebas-Redes 
Número: 45 

Autor: Anònim. 
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L’arquitectura del bus PCI és independent a la del processador de manera que es necessita 

un controlador (software) de bus perquè es puguin comunicar. Això permet que una mateixa 

targeta pugui instal·lar-se en diferents sistemes havent de canviar només els controladors. 

Contràriament als antics busos ISA, els PCI tenen una configuració dinàmica d’un dispositiu 

perifèric de manera que en la mateixa arrancada del sistema la targeta PCI i la BIOS 

interactuen i decideixen els recursos que sol·licita el bus d’expansió, evitant que s’hagi de fer 

manualment com en els models ISA.  

Història. 

Pel que fa a les prestacions el PCI original de 32 bits o PCI 1.0   tenia una velocitat de rellotge 

de 33 MHz que donava lloc a un rendiment de 132 Mb/s. En canvi el de 64 bits ofereix un 

rendiment de 264 Mb/s. El PCI 2.0 va aconseguir  a una velocitat de rellotge de 66 MHz a 32 

bits. 

En posteriors edicions el PCI 2.1 va mantenir-se 

 sense variants fins a la versió 2.2 en que va 

adherir-se al bus la tecnologia Plug-and-Play, en 

què es podien connectar dispositius tenint el PC 

engegat i es podia començar a treballar i 

configurar-los sense la necessitat de tancar 

l’ordinador i reiniciar-lo.  En la versió 2.3 es van 

fer compatibles els que funcionaven a 3.3V i els 

que ho feien 5 V en una mateixa targeta. 

Finalment en la versió 3.0 es va eliminar el 

voltatge de 5V en els busos. Finalment va 

produir-se una revolució dins els busos PCI i va 

sorgir el PCI-X  que funcionava a 66, 100 i 133 

MHz. En la revisió 2.0 del PCI-X es va aconseguir 

un bus que podia treballar a més a més a 266 i 

533 MHz,  cosa que va permetre aconseguir un  

rendiment de transferència de dades de  4.27 Gb/s. 

 

Tema: Bus PCI 
Número: 46 

Autor: Aitor Sort Nadal 



 Arquitectura i aplicacions de l’ordinador                                                                          Aitor Sort Nadal 

  19 

 

 

Com a connector PCI d’última tecnologia destacarem el PCI-

Express que pertany a la tercera generació de connectors 

d’entrada i sortida ja que es basa en conceptes de programació 

i comunicació existents però incorpora un sistema de 

comunicació en sèrie molt més ràpid. Va començar a ser  

desenvolupat el 2002 per l’empresa Intel i aconsegueix aquesta 

velocitat tan gran respecte al bus PCI convencional ja que es 

connecta a una interfície en sèrie en comptes de connectar-se 

en paral·lel com feia el seu antecessor. Hi ha diferents versions 

del connector que són la 1X, 2X, 4X, 8X 16X I 32X que tenen 

rendiments d’entre 250 Mb/s (1X) i 8Gb/s (32X). 

 

o Bus AGP 

Definició 

El bus AGP o port de gràfics accelerats comença a utilitzar-se el 1997 i va ser pensat per 

funcionar sota les ordres d’un joc de xips amb l’objectiu d’administrar les dades gràfiques 

cada cop més voluminoses i poder-se controlar amb un simple port PCI. El port AGP es 

connecta directament al microprocessador a través del northbridge i utilitza la seva mateixa 

freqüència. Aquest singular port està dissenyat exclusivament per connectar-hi la targeta 

gràfica.  

El port permet l’accés directe a la memòria de la targeta gràfica  (tecnologia DMA). 

Història 

Des de la seva aparició al mercat l’any 1997 el port AGP 1X ja funcionava a 66 MHz, a 

diferència del port PCI que anava a 33 MHz; això dóna lloc a un rendiment de 132 Mb/s pel 

port PCI i 264 Mb/s al port AGP 1X. Com es pot veure això dóna un rendiment exclusiu al 

port AGP, exigit pels gràfics tridimensionals més complexos. A mesura que la tecnologia va 

avançar va sorgir l’AGP 4X que donava un rendiment d’1 Gb/s i finalment el 8X que 

 

Tema: PCI-Express 
Número: 48 
Autor: Aitor Sort Nadal 
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proporcionava  2,11 Gb/s. Actualment, com hem comentat anteriorment, el bus PCI-Express 

s’està acostant, gràcies a la seva connexió en sèrie, als rendiments del bus AGP i els 

fabricants cada cop estan oferint menys dispositius per a els busos AGP, que estan perdent 

terreny respecte els PCI-Express. 

 

 

 

 

Busos del sistema: 

Els busos del sistema són aquelles línies de comunicació que connecten directament el 

microprocessador amb els components bàsics, més essencials, de l’ordinador. Només en 

consten dos i són el Bus frontal del sistema i el Bus de memòria. 

o  FSB o Bus frontal del sistema 

Aquest bus del sistema és utilitzat per la important comunicació entre el microprocessador i 

el joc de xips (Northbridge i Southbridge). És un bus complet pel que fa al funcionament ja 

que incorpora l’enviament de dades, de direccions i fa funcions de control a més a més 

d’incorporar la possibilitat de sincronització al seu funcionament. El principal problema que 

presenta aquest bus rau en què actua com a embut ja que al joc de xips s’hi connecten tots 

els busos del sistema, i el FSB és l’únic bus de comunicació entre CPU i joc de xips cosa que fa 

que hagi de suportar un gran flux de dades. Per aquest motiu actualment s’està substituint 

per un nou model de bus, l’Hyper Transport, amb prestacions de 51 GB/s en la transferència 

de dades, cosa que evita l’embut amb la gran fluïdesa d’informació capaç d’enviar i rebre.  

L’HyperTransport és l’ actualment utilitzat en la comunicació de joc de xips i 

microprocessador. En consten tres versions, la 1.0, la 2.0 i la 3.0. L’última versió del 2008 

funciona a una freqüència màxima de 3.2 GHz i té un ample de banda màxim de 51.2 Gb/s. 

 

Tema:      Bus AGP (Vermell) 
Número: 47 
Font:       Jagath 

Autor:    Anònim 
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o Bus de memòria 

El bus de memòria, com bé indica el seu nom, és el bus encarregat de la comunicació entre 

memòria RAM i CPU, passant pel northbridge que és qui controla el trànsit de dades. 

Estructuralment parlant el bus de memòria està format per un bus de dades i el bus 

d’adreces. El bus de dades és l’encarregat de transmetre el flux de dades pròpiament dit 

mentre que el bus d’adreces és l’encarregat d’assenyalar on s’han d’escriure o llegir les 

dades demanades o enviades a la memòria RAM.  

El rendiment en transferència de dades ve donat pel bus de dades, com més ample de banda 

tingui i estigui recolzat per un rellotge amb freqüència elevada més dades podrà enviar o 

rebre per unitat de temps.  

Busos de gestió del sistema: 

Aquest tipus de busos tenen principalment la funció de connectar dispositius de gestió amb 

el sistema (microprocessador). La seva principal funció dins la placa base és el control i 

l’obtenció d’informació de dispositius de la mateixa placa base. Únicament hi ha un bus de 

gestió al sistema, l’SMBus.  

o SMBus 

Definició 

Va ser presentat per Intel l’any 1995 i indirectament va ser un plagi del ja existent en aquells 

moments I2C de Philips. Únicament les plaques base més modernes, actualment, però, ja 

està generalitzat, tenen un bus d’aquest tipus. Com hem esmentat abans, la seva funció és 

connectar la majoria de xips de monitorització del sistema. Quan parlem de xips de 

monitorització estem parlant de sensors que mesuren la temperatura, la velocitat dels 

ventiladors, els voltatges i altres informacions que ens pot proporcionar el hardware com 

per exemple el fabricant, model o el número de sèrie dels components de l’ordinador.  

Com a peculiaritat en aquest bus, dades i direccions comparteixen la mateixa línia. 
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Funcions 

Una funció d’aquest tipus de bus és la detecció de mòduls DIMM (RAM) que incorporen un 

conjunt de paràmetres al seu interior on s’especifica el fabricant, mòdul, tipus de circuit, 

número de sèrie o el número d’identificació que són útils a l’hora de reunir qualsevol tipus 

d’informació del hardware que posseïm o saber si el dispositiu és compatible per ésser 

connectat a la placa base i amb el sistema operatiu. Aquesta funció també la duu a terme 

amb tot tipus de perifèric o component instal·lat a l’ordinador de manera que ens 

proporciona un ventall d’informació de les prestacions del nostre ordinador molt exacte. 

Una segona funció destacable és la gestió de dispositius del sistema, d’aquí el nom de bus 

de gestió del sistema: molts circuits integrats utilitzen aquest bus per comprovar el bon estat 

del hardware abans del seu funcionament a través de circuits integrats que ens permeten 

saber temperatures, tensions, velocitats i altres dades. També ve el seu nom d’una altra 

funció que realitza, el control de la temperatura del microprocessador. Els portàtils també 

utilitzen aquest tipus de bus que els permet informar a l’usuari de l’estat del nivell de 

càrrega de la bateria.  

o Connector del disc dur 

Simplement esmentarem que hi ha tres tipus destacables de connectors entre disc dur i 

placa base, els IDE o ATA i SATA. 

Definició: 

El connector de disc dur és simplement el bus que comunica el disc dur amb la placa base i al 

seu torn amb la CPU. Seran explicats a l’apartat de tipus de discs durs, ja que aquests estaran 

classificats a partir de la connexió amb la qual estableixen comunicació amb la CPU i que 

determina el tipus de disc dur que és depenent si suporta un tipus de connexió o una altra.   
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o Connectors de refrigeració. 

Definició 

Com a connectors de refrigeració en els ordinadors personals comuns només trobem els 

connectors FAN o connectors dels ventiladors. Aquests components són essencials per 

reduir la temperatura a l’interior de la caixa i dels propis components que experimenten un 

augment de temperatura a causa de l’efecte Joule que exposa que en un conductor elèctric 

on passa corrent, part de l’energia dels electrons es transforma en calor a causa dels xocs 

entre ells mateixos.   

Tipus 

La descripció dels diferents tipus de connectors la farem en aquest apartat on també 

exposarem la varietat que n’existeix.  

Existeixen tres tipus de connectors per a ventiladors 

actualment. En primer lloc parlarem dels connectors 

Molex 3 pins KK, aquest connector s’utilitza quan es 

connecta un ventilador a la placa base o altres circuits 

interns. Com s’observa a la fotografia és rectangular i 

petit. Té tres potes una de les quals serveix per la 

connexió terra, una altra com a font d’alimentació i una 

tercera com a tacòmetre que mesura la velocitat de gir 

del ventilador, normalment, expressada en RPM 

(revolucions per 

minut). Finalment podem veure un element de plàstic 

rectangular i paral·lel a les potes que serveix de guia per 

evitar errors a l’hora de connectar el ventilador a la placa 

base (no inserir-lo al revés). 

A partir del simple connector de 3 pins per un ventilador 

convencional trobem connectors de 4 pins. Un exemple        

Tema: Connector Molex 3 Pins KK 
Número: 40 
Font: Allpinouts 
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l’és el connector Molex 4 Pins KK que té com a exclusivitat la incorporació d’un quart pin 

que compleix la funció de poder controlar el voltatge que arriba al ventilador i com a 

conseqüència les RPM d’aquest. Aquest tipus de connectors s’utilitzen per a ventiladors més 

importants dins la torre com poden ser els ventiladors per la CPU o la targeta gràfica.  És 

important remarcar que existeix la possibilitat d’inserir un cable de 3 pins en el connector de 

4 pins de manera que funcioni amb total normalitat. Un altre tipus de connector de 4 pins és 

el Molex 4 Pins que està dissenyat per connectar-se directament a la font d’alimentació. Es 

compon de dos cables, el de potència, generalment vermell i de 12 V, i el negre/terra. 

L’últim connector a comentar seria el Dell que és idèntic al connector Molex 3 Pins KK 

exceptuant que aquest té el sensor per detectar les RPM del ventilador a la pota central, 

mentre que el Molex 3 Pins KK té el detector de velocitat o tacòmetre a la tercera pota. 

Malgrat la seva existència al mercat és molt poc utilitzat i va ésser creat com a estratègia 

empresarial de Dell. 

o Xips d’àudio  

El xip d’àudio era antigament, en plaques base AT, una 

targeta com actualment la targeta gràfica però íntegrament 

dedicada al so.  Gràcies a l’avenç de la tecnologia, actualment 

tots els sons de l’ordinador estan controlats per un xip 

integrat a la placa base, el xip d’àudio. Són xips 

tecnològicament parlant no molt sofisticats i amb poca 

rellevància excepte en l’elaboració del so. 

 

 

 

 

Tema: Xip àudio 
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o BIOS 

Definició 

BIOS, acrònim de Basic Input-Output System, al contrari del que molta gent pensa, 

imaginant-se que la BIOS es un xip, és un firmware present en qualsevol ordinador que conté 

les instruccions lògiques fonamentals perquè el sistema operatiu pugui ser localitzat i 

carregat a la memòria RAM. Moltes vegades es confon el concepte BIOS amb el xip ja que 

aquest software està permanentment situat en l’esmentat anteriorment. Concretament es 

tracta d’un xip ROM la memòria del qual pot ser llegida però no escrita de manera que és 

immodificable per l’usuari (Read Only Memory).  

Un altre component destacable en les BIOS és la CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), una part de memòria RAM que emmagatzema els valors predefinits que té 

la BIOS com pot ser la hora del sistema. Aquesta és la raó per la qual al tancar l’ordinador i 

desendollar-lo del corrent conservem les dades de l’hora, data i l’any a més a més de la 

configuració. És un circuit integrat que es caracteritza pel seu poc consum elèctric.  

Tipus: 

Principalment existeixen quatre tipus de BIOS: 

o ROM: Aquest tipus de xip té la particularitat que el software només pot introduir-s’hi al 

moment de la fabricació del xip i no  pot ser alterat de cap manera.  

o EPROM: La novetat més destacable respecte els ROM és la possibilitat de gravar les dades 

del software amb llum ultraviolada a través d’una finestreta transparent. 

o EEPROM o Flash Bios: És l’evolució de la memòria EPROM i ofereix la possibilitat a l’usuari 

d’actualitzar el xip mitjançant impulsos elèctrics que vénen definits pel microprocessador. 

o PNP:  Actualment és la que té més presència al mercat ja que ha estat la revolució en la 

connexió de perifèrics ja que incorpora la tecnologia plug-and-play, la qual permet 

connectar qualsevol perifèric i que aquest funcioni sense cap tipus de software d’instal·lació.  
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DISC DUR 

INTRODUCCIÓ 

L’anomenat disc dur de l’ordinador és un dels components bàsics pel funcionament 

d’aquest. Es tracta d’un dispositiu magnètic i no volàtil, és a dir, que és capaç 

d’emmagatzemar les dades encara que no tingui subministrament elèctric. La seva funció 

consisteix en l’emmagatzematge de qualsevol tipus de dada informàtica de l’ordinador 

personal. 

Tipus 

La classificació dels discs durs pot atenir-se a diversos factors, com qualsevol classificació. 

Una classificació seria si són interns o externs. En el nostre cas, analitzant l’estructura 

interna bàsica de l’ordinador, analitzarem profundament els interns i només direm que 

d’externs en trobem de tres tipus: discs USB, Firewire i els SATA.  

Un altre factor de classificació seria el factor forma, del qual esmentarem que històricament 

i fins ara els discs han estat de 8, 5.25, 3.5, 2.5, 1.8, 1 i 0.85 polzades.  Les polzades indiquen 

simbòlicament les mesures de la caixa de diferents disqueteres en les quals s’encabien els 

discs durs, ja que curiosament als inicis de la classificació per factor forma dels discs durs es 

Tema: Primera espècie de 
memòries destinades a la 
BIOS, les ROM immodificables. 
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feia indicant les mesures de la caixa on es podien encabir en polzades. Les mesures dels discs 

durs, per tant, no es corresponen a les polzades, sinó que aquestes corresponen a les 

mesures de la caixa que contenia l’esmentat disc dur. No farem més extensa l’explicació 

perquè no aportaria informació al treball ja que és una simple classificació que va regida per 

les mesures de la caixa on s’encabia el disc. 

Una altra classificació seria l’ordinador destinatari del disc dur, es diferencia entre 

ordinadors portàtils i ordinadors de sobretaula, i ens centrarem en els de sobre taula i 

únicament destacarem que els discs durs per a portàtils tenen dimensions més reduïdes a 

més a més d’un disseny pensat per ésser més resistents als cops. 

La classificació que ens importa al treball és la de discs durs interns d’ordinadors de 

sobretaula i la tecnologia utilitzada pel subjecte en la connexió a l’ordinador,  en la qual 

trobem les següents distincions que alhora també defineixen els diferents tipus de 

connectors que podem trobar a la placa base pel que fa a les unitats d’emmagatzematge: 

La connexió del disc dur amb el sòcol de la placa base està definida pel tipus de interfície 

utilitzada en la comunicació. Pot ser IDE/ATA  (Integrated Device Electronics) o SATA (Serial 

Advanced Technology Attachment). Aquestes interfícies són les encarregades  de la 

transferència de dades dels dispositius d’emmagatzematge a la placa base, és a dir,  dels 

discs durs i altres fonts d’emmagatzematge així com també dispositius com els unitats de CD 

i DVD- ROM. També existeixen altres interfícies més antigues i actualment en desús com són 

les ST – 506, l’ESDI o les SMD i que no seran descrites. 

Si ens fixem en el que volen expressar les paraules que conformen l’abreviatura IDE, 

Dispositiu amb Electrònica Integrada, podem deduir que el controlador (software) del 

dispositiu es troba integrat en la mateixa electrònica del dispositiu. 

 

o Conceptes i característiques bàsiques 

Per explicar les diferències entre els diferents tipus de discs durs hem d’explicar diferents 

conceptes i característiques bàsiques breument.  
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Com a característiques o fitxa tècnica destacarem les dades següents. Quan parlem de 

temps mitjà d’accés estarem referint-nos al temps mitjà que triga l’agulla en situar-se a la 

pista i sector desitjat; s’obté de la mitjana de la suma del temps mitjà de cerca, el temps 

d’escriptura i lectura i la latència mitjana. En canvi quan ens referim a temps mitjà d’accés 

estem parlant del temps que triga l’agulla en anar de la pista més perifèrica fins a la central 

del disc dividit en dos parts iguals. El temps de lectura/escriptura és el temps mitjà que triga 

el disc en llegir o escriure una informació. La latència mitjana és el temps mitjà que triga 

l’agulla en situar-se al sector desitjat. La velocitat de rotació, com el seu nom indica, són les 

RPM a que funciona el disc, a més RPM menys latència mitjana, ja que triga més a col·locar-

se al sector desitjat. Finalment la taxa de transferència és la velocitat a que el disc, situat al 

sector i pista correcte, pot transmetre la informació a la CPU.  

Com a conceptes farem breument referència al Mode DMA  i Ultra DMA (UDMA). Són  

modes en els quals s’elimina el pas de les dades pel microprocessador de manera que 

s’estableix contacte directe entre la unitat d’emmagatzematge i l’altra estructura sol·licitada 

i s’estalvia treball i espai d’operació (càrrega de treball) a la CPU. El segon concepte també fa 

referència a un mode, el Mode PIO, que dóna la possibilitat a perifèrics d’intercanviar dades 

amb la RAM amb l’ajuda de comandaments auxiliars de la CPU, alliberant així treball al disc 

dur. Aquests modes seran ampliats a l’annex. 

o Història i tipus 

Parlarem de connectors o discs durs ATA i IDE sense cap tipus de distinció (ATA era el nom 

utilitzat antigament abans que fos substituït per IDE), ja que són equivalents. Podem distingir 

dos grans grups o versions de connectors  que es diferencien en les prestacions. La família 

ATA i la família SATA (Nota: veure annex per consultar les especificacions tècniques en 

prestacions del mode PIO o DMA així com també informació esquematitzada de cada 

connexió de disc dur):  

o  L’ATA-1 que permet connectar dos perifèrics i posseeix 40 pins de connexió. Té una taxa de 

transferència de 8 o 16 bits i un rendiment resultant de 8.3 Mb/s. És compatible amb el 

mode PIO 0, 1 i 2 i el mode DMA de paraula múltiple 0. El connector permet tenir un disc dur 

de 528 Mb de capacitat.  
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o L’ATA-2 o EIDE, lògicament, és l’evolució de l’ATA 1 i conserva les mateixes característiques 

físiques i prestacions tècniques exceptuant la transferència que arriba a 16.6 Mb/s a més a 

més de ser compatible amb el PIO 0, 1, 2, 3, 4 i DMA de paraula múltiple 0 i 1. El disc dur 

suportat en aquest connector pot tenir 8.4 GB de capacitat màxima.  

o L’ATA-3 que es va presentar com l’ATA-2 millorat ja que 

aquest ofereix a més a més possibilitat de blindar amb 

contrasenya els perifèrics i prevé possibles fallides del sistema 

i a més a més millora la compatibilitat amb el mode DMA a 0, 

1 i 2. Presenta la tecnologia SMART que millora la fiabilitat i 

autocorrecció dels possibles errors mitjançant un 

autoanàlisi.   

o L’ATA-4 únicament presenta una novetat, permet 

augmentar la capacitat màxima del disc dur a 128 Gb 

modificant el mode LBA en que s’especifica la localització de 

cadascun dels  blocs de dades en els sistemes d’emmagatzematge.  

o L’ATA-5 que incorpora com a novetat el suport, a més a més dels PIO i DMA de l’ATA-2, als 

modes UDMA 3 i 4. Una altra característica del connector és que utilitza un encaix que pot 

ser de 40 pins (tradicional) o de 80.  

o L’ATA-6 dóna suport al sistema UDMA 5 que augmenta la velocitat de transferència a 100 

Mb/s; a més a més incorpora una nova funció, la AAM (Gestió Acústica Automàtica), que 

permet al dispositiu ajustar automàticament la velocitat de rotació i de  transferència 

reduint així el sorolls de funcionament. La principal característica de l’estàndard ATA-6 és 

l’augment de capacitat dels discs durs que es poden connectar, que arriba a 2 petabytes 

(2048 Terabytes).  

o L’ATA-7  que suporta el mode UDMA 6 i arriba a una transferència de 133 Mb/s. A partir 

d’aquesta categoria saltem a la família SATA. 

La nova família SATA és la successió de la família ATA, però en diferent concepte ja que era 

costós millorar les prestacions en aquesta última. Amb la nova família es va canviar el 

concepte i va passar a treballar-se en  la transferència de dades en sèrie que permet més 

velocitat reduint el consum.  

Tema: Connector IDE o ATA de la 
meva placa al lector de CD-ROM. La 
part que no és el connector està 
desenfocada per ressaltar-lo més. 
Número: 39. 
Autor: Aitor Sort Nadal. 
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o El SATA I permet una connexió a 150 Mb/s.  

o El SATA II permet una velocitat de connexió de 300 Mb/s.  

o El SATA III permet una velocitat de transferència de 600 Mb/s. 

Cal destacar, a més a més, un nou tipus de connector 

anomenat SATA-RAID. Aquest connector utilitza una tècnica 

anomenada agrupació de dades en què diferents discs durs de 

capacitats normals es combinen per crear una unitat de grans 

dimensions. Això permet obtenir dades més ràpidament ja 

que s’accedeix a les diferents unitats  d’emmagatzematge de 

manera simultània. 

 

 

 

Estructura i funcionament 

Només encendre l’ordinador, els discs de dades d’aquest comencen a girar a velocitats 

vertiginoses per estalviar electricitat. El seu funcionament es basa en un capçal de lectura i 

escriptura que està suspès sobre una superfície magnètica que gira també a grans velocitats, 

amb precisió microscòpica.  
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o Plats: Podem trobar-ne de dos a quatre normalment, però depèn del disc ja que n’hi ha de 

sis  o set plats. Cada plat posseeix dues cares i cada cara necessita un capçal de 

lectura/escriptura. Estan elaborats de compostos de vidre, ceràmica o alumini polits i estan 

revestits per una capa d’aliatge metàl·lic que defineix la seva capacitat (pel·lícula 

magnètica). Aquests plats estan units a un eix i un motor que els guia a una velocitat d’entre 

3200 i 7200 RPM (tecnologia AAM esmentada).  El seu diàmetre s’ha anat reduint amb el 

temps i han passat de 5.25 polzades a 3.5 els més actuals.  

Cada plat té una estructura interior. Primerament entendrem com a cilindre un parell de 

pistes en llocs totalment oposats del disc.  El plat està dividit en 10.000 pistes circulars (A). 

Una altra distribució són els sectors (B), cadascun de 512 bytes. Cada pista del disc està 

dividida en un o dos sectors ja que les pistes exteriors són mes grans que les interiors. El 

sector d’una pista és el corresponent a C. El clúster (D)  és el conjunt de sectors contigus que 

permet formar la unitat d’emmagatzematge més petita del disc dur. Curiosament, si un arxiu 

és més petit que un clúster, aquest l’ocuparà tot ja que és la unitat mínima 

d’emmagatzematge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Capçal d’escriptura i lectura: Són responsables de la 

lectura i escriptura de les dades i en trobem de diferents 

tipus com per exemple els capçals monolítics de ferrita o 

els construïts amb block. Actualment s’està fabricant 

capçals compostos a base de material no magnètic i 

material magnètic com poden ser petites porcions de 

ferrita. A cada cara del plat trobem un o dos capçals 
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depenent de si el disc està enginyat de manera que en tingui dos per tal de distribuir-se 

l’espai radial a recórrer entre ells o si està enginyat de manera que en tingui un de sol que 

recorri tota la superfície del plat. Aquests floten sobre els plats a causa de la capa d’aire que 

creen gràcies a la seva elevada velocitat de rotació.  El funcionament del capçal és senzill, es 

basa en l’electromagnetisme que es produeix en passar corrent elèctric a través d’una 

bobina. Al canviar el camp magnètic es creen corrents induïts per mitjà del procés 

d’inducció. En la lectura dels bits, una bobina s’acciona segons el camp magnètic que detecta 

el capçal sobre el plat produint un petit corrent detectat i amplificat (Preamplificador) 

electrònicament pel disc. Aquest senyal de corrent és interpretat i descodificat pel mateix 

disc dur com a dades útils per a qualsevol element perifèric. En canvi, en l’enregistrament es 

fa passar un corrent positiu o negatiu, segons es vulgui enregistrar zeros o uns al disc, pel 

capçal i a la vegada gira el plat a una velocitat constant regida pel motor elèctric solidari a 

l’eix dels plats, de manera que es polaritza el plat (recordem que és magnètic) mitjançant les 

diferents senyals de corrent. Pel que fa a l’esborrament de dades es fa mitjançant el nucli, la 

bobina i el gap d’esborrar amb la finalitat de generar un túnel als costats de la pista gravada 

eliminant el magnetisme per fer que el capçal no sigui capaç de detectar-la. En  

l’esborrament s’aplica una  tensió contínua a la bobina  essent així no detectada  pel capçal. 

El capçal és l’element més car del disc i és vital a l’hora de determinar les prestacions del 

disc. 

Estructuralment el capçal  té forma de “C” amb una 

obertura (Gap) que és per on surten les línies de força 

generades per les bobines. Si no existís el Gap ens trobaríem 

que el corrent recorreria un circuit tancat i per tant no 

s’arribaria a magnetitzar el plat del disc dur. Una altra part 

serien les bobines d’enregistrament i lectura de dades que 

són petits enrotllaments que es troben als costats de l’anell 

(C) de material magnètic i originen el camp magnètic. Una 

altra part seria el nucli que està format per un anell per on 

circula l’electricitat generada en qualsevol operació. 

Destacarem que aquest circuit ha de permetre treballar a 

alta freqüència de variació de camps amb pèrdues mínimes. Tema: Lectura/Escriptura 
Font: “Monografías” 
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Actualment els bits són empaquetats més densament als sectors i a més a més són més, 

cosa que permet reduir l’espai ocupat per cadascun d’ells. En conseqüència s’ha reduït 

l’espai entre el capçal i el plat (espai de flotació) ja que al reduir-se el bit també s’ha reduït 

automàticament el seu senyal magnètic cosa que fa més difícil captar-ne la senyal. L’avenç 

de la tecnologia va fer que al gap s’hi instal·lés una peça metàl·lica augmentant així la 

capacitat magnètica. Avui dia, però, s’utilitza la tecnologia MR (Magneto – Resistiva) amb 

grans densitats d’informació enregistrades al disc dur per polzada, concretament d’un a dos 

bilions de bits. En tecnologies anteriors  s’havien aconseguit com a màxim 200 milions de 

bits per polzada.  Aquesta tecnologia també exerceix  una lectura de dades diferent a 

l’anterior, ja que es basa en un material especial amb una resistència elèctrica que es 

modifica davant d’un camp magnètic i genera diferents fluxos elèctrics interpretats per la 

placa lògica del disc dur.  

 

o Eix: Estructura cilíndrica perpendicular a la carcassa del disc que subjecta els plats del disc 

dur i els transmet la força que genera el motor elèctric. 

o Carcassa: Caixa que tanca hermèticament el disc dur. Pot ser de diferents materials sempre 

metàl·lics i no té cap tecnologia a destacar ja que simplement fa la funció de tancar 

hermèticament el conjunt del disc dur, . 

o Bus: És el sòcol al disc dur de  la connexió del bus de comunicació (ATA o SATA) entre placa 

base i disc dur.  

o Firmware: Zona destinada a l’obtenció d’informació de comandament del conjunt de circuits 

electrònics de la placa lògica del disc dur amb la finalitat de comandar tot el disc dur a partir 

d’aquesta placa lògica que porta incorporada el mateix disc dur.   

 

 

MICROPROCESSADOR 

INTRODUCCIÓ 

El microprocessador o CPU (Unitat Central de Processament) és metafòricament el cervell de 

l’ordinador ja que permet processar informació numèrica i executar instruccions 
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emmagatzemades a la memòria. És un circuit electrònic integrat que permet enllaçar 

diferents dispositius formant una única unitat que funciona conjuntament i té una aplicació 

en la vida real. Està format per milions de transistors que interactuen entre ells i processen 

informació.  

Tipus 

Podem classificar els microprocessador per multitud de les seves funcions, estructures, 

sòcols o famílies, però no ho crec convenient, per la poca rellevància que té en l’arquitectura 

de l’ordinador personal, enumerar el conjunt de famílies i processadors existents, com 

tampoc classificar-los pels sòcols que utilitzen ni altres criteris que no aportarien informació 

profitosa al treball. Per tant he decidit mostrar les dues grans filosofies en la manera 

d’enginyar un microprocessador.  

o RISC: L’arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) és una idea conceptual sobre 

com   enginyar un microprocessador. Es basa en què les instruccions que aquest rebrà 

sempre tindran una mida fixa i es presentaran davant del processador en poca diversitat de 

formats, a més a més en aquesta arquitectura només les instruccions de càrrega 

d’informació  o guardat d’aquesta poden accedir a la memòria de l’ordinador. Aquest tipus 

d’arquitectura classifica les instruccions en tres tipus bàsics: instruccions de transferència, 

operacions i control de flux. Les instruccions, a diferència de l’arquitectura CISC, són 

executades en un sol cicle de rellotge. Metafòricament un cicle de rellotge de la CPU seria un 

batec del nostre cor, i tècnicament  un cicle és l’interval de temps en nanosegons  que triga 

el rellotge que emet del microprocessador a emetre dos pulsos elèctrics seguits.  

En comparació a l’arquitectura CISC, l’arquitectura RISC és quatre vegades més ràpida i el 

processador fabricat utilitzant aquesta tecnologia és menys voluminós. Com hem vist 

aquesta arquitectura presenta avantatges importants cosa que ha fet que avui dia s’hagi 

imposat al mercat. 

L’arquitectura RISC té com a idea principal organitzar les instruccions en petits i simples 

blocs que són més ràpids d’executar i ha portat diferents línies comercials a èxits rotunds, 
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com la famosa Play Station, que utilitza aquesta arquitectura en els processadors de les 

seves consoles. 

o CISC: L’arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) és una arquitectura 

contraposada totalment a l’arquitectura RISC ja que entén una filosofia de processador 

totalment diferent a l’arquitectura anteriorment esmentada. Pretén elaborar processadors 

capaços de llegir instruccions de mides diferents, en diversitat de formats i a més a més 

complexes, formades a partir d’instruccions bàsiques. Aquesta longitud diversa de les 

instruccions obliga que en certes ocasions sigui necessari més d’un cicle de rellotge per tal 

de ser processades i transmeses.  

Com a principals inconvenients trobem que la seva construcció és cara degut a que hi ha 

impreses funcions avançades mitjançant silicona. Només poden processar una instrucció a la 

vegada i aquest temps de processament ve definit per la mida de la instrucció rebuda.  

En aquesta arquitectura es fonamental la microprogramació. Al parlar de microprogramació 

estem dient que cada instrucció es interpretada per un microprograma que està gravat a una 

part de la memòria del circuit del processador; de tal manera que una instrucció pot ser 

interpretada per diverses microprogrames i descomposada i posteriorment reinterpretada 

en les instruccions bàsiques en que hem esmentat que es basava el microprocessador.  

 

Estructura i Funcionament 

 

 

 

 

 

Tema: Estructura CPU 
Font: Kioskea 
Número: 55 
Autor: Anònim.  
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A la il·lustració es pot observar l’estructura, amb les diferents parts del microprocessador 

indicades. A continuació seran anomenades i descrites: 

o Unitat de control: És una de les tres parts fonamentals en el funcionament del 

microprocessador, les dues restants són la unitat d’instrucció o procés i la unitat d’entrada 

i sortida de dades. Aquesta unitat s’encarrega de buscar instruccions a la memòria 

principal, descodificar-les i executar-les utilitzant la unitat d’instruccions, a la qual 

supervisa. És la unitat que controla i coordina el funcionament de l’ordinador. Es divideix 

en diferents parts. La primera és el seqüenciador o unitat lògica de supervisió que 

sincronitza la execució de la instrucció amb la velocitat del rellotge del processador que 

hem comentat anteriorment i gràcies a la informació que proporciona el descodificador 

genera una seqüència d’ordres bàsiques que fan que la ALU processi la instrucció 

carregada al registre d’instruccions. La segona és el comptador ordinal que conté la 

direcció de memòria on es troba la pròxima instrucció a executar. La tercera part és la 

memòria d’instruccions que conté la següent instrucció que haurà de processar la CPU 

després de la que està processant en aquells moments a més a més d’altres instruccions 

que s’estan processant. Finalment l’última part és el descodificador que s’encarrega 

d’analitzar i interpretar la instrucció en curs i determinar les ordres necessàries per a la 

seva execució. 

o Unitat d’execució  o instrucció: Anomenada també unitat de processament té la funció de 

realitzar les operacions de processament que indica la unitat d’instruccions. Engloba la unitat 

aritmètica lògica (ALU), la unitat flotant (FPU) i els registres.   

La unitat d’aritmètica (ALU) és l’encarregada de fer els càlculs aritmètics bàsics i també 

executa les funcions lògiques. La unitat de punt flotant (FPU) s’encarrega de realitzar càlculs 

més complexes els quals no poden ser realitzats per l’aritmètica lògica. Les instruccions 

poden ser de diferents tipus, i estan classificades dins de l’estructura lògica de la CPU en les 

següents categories: Instruccions d’accés a la memòria que informen a la CPU de la 

necessitat d’accedir a la memòria o de l’accés als registres i obtenció d’informació d’aquests. 

Operacions aritmètiques que realitza l’ALU i poden ser de suma, resta, multiplicació i divisió. 

Operacions lògiques diverses com l’operació Y, la NO, el NO EXCLUSIU. Operacions de 
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control entre el mateix microprocessador i altres components del sistema, tenen privilegis 

respecte altres operacions en la jerarquia d’execució.   

Pel que fa als registres trobem el registre d’estat del programa, el registre acumulador i el 

registre del buffer o de dades. La funció del registre d’estat (PSW) rau en contenir els 

indicadors de l’estat del sistema i de les operacions de processament que està duent a 

terme. El registre acumulador (ACC)guarda tot tipus de resultat obtingut en les operacions 

del  les unitats de processament FPU i ALU i finalment el registre del buffer guarda de forma 

temporal la informació que li arriba des de la memòria RAM. 

o Unitat d’entrada i/o sortida : és l’encarregada del control de l’entrada d’informació per 

processar i la sortida d’informació ja processada per la CPU. Està connectada directament a 

la memòria RAM, amb la que estableix comunicació constantment.   

   

o Memòries cau: Són memòries més ràpides que les usuals i permeten emmagatzemar dades 

abans de que arribin a la CPU, així aquesta no ha d’esperar a obtenir la informació 

directament de la memòria RAM. Existeixen diferents tipus de memòries cau, més ràpides i 

més lentes, factor que deriva proporcionalment el seu cost final. La memòria cau de nivell 1 

(L1) està integrada a la CPU i té dues parts, la primera  emmagatzema informacions ja 

descodificades i la segona instruccions que la CPU ha fet servir recentment en el 

processament de dades. La memòria cau de nivell 2 (L2) està situada a la carcassa de la CPU 

i té la funció d’emmagatzemar dades de la memòria RAM i quan la CPU les demani oferir-les 

instantàniament, si s’haguessin d’obtenir de la memòria RAM seria un procés més lent. 

Finalment la memòria cau de nivell 3 (L3) que està ubicada a la placa base i no està 

vinculada directament al microprocessador.        

El camí que segueix una instrucció a processar és el següent:  

La unitat central rep des de la memòria RAM les instruccions que són emmagatzemades 

immediatament al registre buffer. Seguidament el descodificador les interpreta perquè la 

ALU o la FPU les puguin operar. En següent lloc pren part en l’acció el seqüenciador que 

elabora ordres perquè la ALU o FPU pugui executar les instruccions. En aquest moment la 

ALU o FPU  realitzen les operacions sol·licitades i elaboren uns resultats que s’envien al 
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registre acumulador i seguidament a la unitat central. El microprocessador obté la següent 

instrucció a processar del registre d’instruccions i es va repetint el procés. Els resultats dels 

processaments  són sincronitzats pel rellotge de la CPU  i enviats. Finalment el comptador 

ordinal   determina on està situada a la memòria la pròxima instrucció que ha d’importar-se 

de la memòria RAM a la unitat central i d’aquesta al registre d’instruccions de manera que 

es repeteix tot el procés.   

 

TARGETA GRÀFICA 

Introducció 

La targeta gràfica és un circuit elèctric integrat  en forma de targeta d’expansió, en general la 

finalitat d’aquesta és processar dades rebudes de la CPU per tal de transformar-les en 

informació comprensible i representable per un monitor, televisor o qualsevol altre tipus 

d’aparell amb la finalitat de representar l’estat de l’ordinador. Realitza dues funcions 

bàsiques. La primera és interpretar les dades que arriben de la CPU i realitzar els càlculs per 

poder representar-los a la pantalla, en forma de rectangle o quadrat. La segona funció és 

recollir a la sortida totes les dades del procés esmentat en la primera funció i transformar-les 

en un senyal analògic (el què realment entenen les pantalles de visualització). 

Estructuralment parlant és pot considerar un petit ordinador amb el seu processador (GPU), 

memòria i busos de comunicació.  

Tipus 

Podem classificar les targetes gràfiques segons siguin integrades a la mateixa placa base de 

l’ordinador o siguin dedicades, presentades com a targetes d’expansió.  Aquestes últimes 

són unitats independents alienes a la placa base i s’encaixen generalment als ports AGP o 

PCI-Express  els quals serveixen de comunicació entre el microprocessador i la targeta 

gràfica en qüestió. Un altre tipus de classificació en la qual ens esplaiarem més ja que 

s’adequa més als objectius del treball és la seva evolució:  
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o MDA: Targeta llençada per IBM amb una memòria de 4 KB utilitzada en monitors TTL que 

únicament representaven caràcters de color verd en un fons de pantalla negre. No era capaç 

de representar gràfics, únicament text no configurable.  

o CGA: Targeta MDA evolucionada que presentava com a gran novetat la possibilitat de representar 

gràfics a més a més de simples textos. Una altra novetat destacable va ser la possibilitat d’utilitzar en 

la representació fins a 4 colors.  Oferia una resolució de fins a 320x200 i tenia una memòria de 

16 KB. Un dels seus inconvenients, però, va ser l’efecte “neu” en el qual apareixien en la 

imatge punts brillants y alternatius que baixaven la qualitat d’imatge que podia oferir la 

targeta.  

o HGC: Era coneguda com a targeta Hèrcules i encara era monocromàtica, ja que només 

permetia la representació en un únic color. La principal novetat d’aquesta targeta era la seva 

memòria, de 64 KB, 30 de les quals estaven destinades a la part de gràfics. Tenia una 

resolució de 720 x 348 píxels. 

 

 

 

 

o EGA: Desenvolupada per IBM podia oferir fins a 16 colors amb una resolució de 640 X 350 

píxels i posseïa una memòria de 256 KB. Algunes targetes ídem a aquestes produïdes per 

altres empreses competidores van arribar a oferir una resolució de 720 x 540 píxels. 

o VGA: Oferia una resolució de 720 x 400 píxels en el mode text i una resolució 640 x 480 en el 

mode gràfic de 16 colors. Oferia 256 colors exclusivament a una resolució de 320 x 200. 

Tema:   Targeta HGC 
Font:     Blogspot 
Número: 57 
Autor:    Anònim.  
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Seguidament mostrarem recollits en una taula els següents models que van sorgir de 

targetes gràfiques amb les seves dades tècniques més importants i rellevants per tal de fer-

ho més esquemàticament.  

Actualment les targetes anteriorment esmentades estan en desús i al mercat en trobem 

generalment de tres tipus, ordenades de menys a més prestacions,  PCI, AGP i PCI-Express. 

El seu nom ve determinat per la ranura d’expansió a la qual es connecten a la placa base i 

que alhora determina les seves prestacions que han estat esmentades en l’apartat de busos 

d’expansió, PCI i AGP. 

Estructura i funcionament 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Estructura T.Gràfica 
Font: Kioskea 
Número: 58 
Autor: Anònim.  
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o GPU: És un microprocessador especialitzat en el tractament d’imatges i podem assegurar 

que és la base, igual que la CPU de l’ordinador, de la targeta gràfica. La velocitat de la GPU ve 

determinada per la potència del processador, però no tot és qüestió de potència. Les 

diferències qualitatives entre les diferents targetes gràfiques rauen en la diversitat 

d’operacions que poden realitzar els processadors per tal de millorar la qualitat d’imatge 

representada al monitor. Va optar-se per integrar una CPU a la targeta gràfica per alleugerir 

el treball i nombre d’operacions sol·licitades a la CPU central.  La GPU posseeix una capacitat 

de càlcul molt superior a la CPU de l’ordinador, però la GPU està especialitzada en la 

interpretació de dades i posterior reinterpretació per enviar-les al monitor i la CPU està 

especialitzada en més diversitat de tasques.     

o Memòria: Un altre factor que determina la qualitat de la targeta és la memòria que 

incorpora. Existeixen dos factors que determinen la memòria, el tipus de material de què 

esta feta i la quantitat d’aquesta en Megabytes. Té com a funció principal emmagatzemar les 

dades elaborades per la GPU, a la espera de ser recollides i enviades a través del port VGA i 

finalment ser representades i interpretades pel receptor. Els tipus de memòries existents 

són les DRAM, DRAM-EDO, VRAM, WRAM, SDRAM, SGRAM i DDRT.   

La memòria DRAM, utilitzada també en PC’s té un temps d’accés de 70 ns i 300 Mb/s de 

transferència. La DRAM-EDO arriba a 400 Mb/s de transferència i té un temps d’accés de 50 

ns. La VRAM està exclusivament pensada per targetes gràfiques i té la peculiaritat de poder 

llegir i escriure-hi al mateix temps; és capaç de transferir 400 Mb/s i té un temps d’accés de 

40 ns.  La WRAM és la VRAM millorada i aconsegueix, gràcies a funcions integrades en el 

processament gràfic, duplicar la velocitat de la seva antecessora. La SDRAM també s’inclou 

en PC’s, té una capacitat de transferència de 800 Mb/s i un temps d’accés de 10 ns. La 

SGRAM està basada en la tecnologia de la SDRAM i té les mateixes prestacions però s’ha 

modificat el mètode d’escriptura per adaptar-lo al de la GPU, podríem afirmar que és la 

SDRAM amb incompatibilitat al PC i pensada especialment per les targetes gràfiques. 

Finalment la DDRT duplica la capacitat de transferència de la SGRAM en la mateixa quantitat 

de temps. 
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o RAMADC: És el convertidor digital analògic i té com a principal funció convertir les imatges 

digitals emmagatzemades a la memòria en senyals analògiques que pot entendre el monitor 

receptor. La seva freqüència en la transferència d’imatges al monitor determina el nombre 

d’imatges per segon que podran ser enviades, mesurat en Hertz (Hz). Si la freqüència és 

inferior als 60 Hz (60 imatges per segon) començarem a patir malestar òptic a més a més de 

un notori cansament i impossibilitat de mirar la pantalla durant uns quants minuts seguits.  

o Bios: Igual que a la CPU, a la GPU conté informació bàsica pel funcionament de l’estructura. 

Concretament conté la configuració de la targeta gràfica i a més a més els modes gràfics que 

pot suportar l’esmentada.  

o Interfície: És el tipus de bus que utilitza la targeta gràfica per comunicar-se amb el PC, i com 

hem comentat anteriorment poden ser actualment tres: PCI, AGP, i PCI-Express dels quals 

en podem veure les prestacions en l’apartat de busos d’expansió PCI, AGP i PCI-Express . 

o Connexions: Actualment trobem, en una targeta gràfica, tres tipus de connexions bàsiques 

La primera connexió és la VGA i és la més comuna, la que va directament de la targeta 

gràfica al monitor LCD comú a qualsevol ordinador. Té 15 pins i són de color blau. En aquesta 

interfície s’envien tres senyals analògics a la pantalla corresponents als colors vermells, blaus 

i verds.  

 

El següent tipus de connexió és la Interfície de Vídeo Digital (DIV) és una interfície menys 

comuna que incorporen alguns monitors, aquesta està destinada als monitors capaços de 

llegir les dades digitalment de manera que la RAMDAC no necessita convertir la informació 

digital en analògica. 

           
  

 

Finalment l’últim tipus de connexió és la connexió S-Vídeo que és la connexió amb la qual 

podem veure el que veuríem al monitor LCD tradicional però a la nostra pròpia televisió.  

 

Tema: Connexió VGA 
Font: Kioskea 
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APLICACIONS DE L’ORDINADOR EN EL MÓN INDUSTRIAL 

Autòmat programable industrial (PLC) 

 

Definició: 
 
Els autòmats programables industrials són equips elèctrics que poden ser programats amb 

llenguatge no informàtic. Estan pensats per tal de controlar a temps real i generalment en el 

context industrial processos de caràcter seqüencial.  Les seves funcions recauen en la 

detecció de senyals elèctrics produïts per sensors externs a l’aparell, reaccionar davant 

aquests impulsos i segons la programació que li hagi estat aplicada processar les dades i 

elaborar una resposta que comunicarà a uns actuadors també externs. El PLC no deixa de ser 

un ordinador reduït, una adaptació dels ordinadors personals a la funció que únicament 

necessiten fer en aquest cas, el control d’un procés, i podrem veure que l’ordinador personal 

i el PLC comparteixen una estructura bàsica en l’estudi que en farem ........................ 

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

 

 

Estructura: 
 

L’estructura de l’autòmat es pot dividir en tres seccions bàsiques atenent a termes de 

funcionalitat: la interna formada per la  unitat de procés  (CPU), les entrades i les sortides. 

Per tal que aquest pugui exercir la seva funció de control necessitem addicionalment una 

font d’alimentació, interfícies, unitat de programació i dispositius perifèrics que s’inclouran 

en l’estructura externa.  

 

 

Tema:   PLC del projecte. 
Número: 64 
Autor:    Aitor Sort Nadal  
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Interna 

o CPU: És la secció del processador, que s’encarrega d’analitzar els senyals de les entrades i 

D’elaborar respostes, variables segons la programació que se li apliqui,  que faran activar o 

desactivar les unitats de sortida. Igual que el processador de qualsevol ordinador té una 

part dedicada al processador i una unitat de memòria. 

- Processador: igual que l’ordinador personal està constituït pel microprocessador, el 

rellotge i els xips auxiliars de memòria.  

El microprocessador és l’encarregat d’analitzar les dades i exercir operacions 

lògiques , aritmètiques i de transferència d’informació dins l’autòmat.  Té diferents 

circuits interns auxiliars que li permeten realitzar la seva funció: els circuits d’unitat 

aritmètica (ALU) on s’elaboren els càlculs i decisions lògiques, els circuits de control 

(UC) on es descodifiquen les instruccions llegides a la memòria i es generen 

respostes que s’enviaran a la unitat de sortida, l’acumulador que és l’encarregat 

d’emmagatzemar el resultat de les operacions lògiques de la unitat d’aritmètica, els 

flags que són indicadors que serveixen al programa per evitar executar funcions 

semblants a les que ha d’executar però que no ha d’executar, el comptador del 

programa que analitza les instruccions introduïdes per l’usuari i finalment el bus 

intern  que a símil de l’ordinador serveix per la comunicació de les diferents parts 

del microprocessador internament. 

El rellotge té la mateixa funció que en l’ordinador, és l’encarregat de sincronitzar els 

senyals que s’envien en cada cicle dins el processador. 

El processador consta també d’unitats de memòria, concretament de memòria 

ROM en la qual s’emmagatzema informació essencial per l’autòmat com la 

inicialització després d’un reset, informació d’errors de l’autòmat o mètodes 

d’intercanvi d’informació amb altres unitats.   

- La  memòria és la part on l’autòmat guarda tot tipus d’informació que analitza, 

elabora i transmet. La dividim en dues apartats, la memòria interna i la memòria 

del programa. 
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La memòria interna és aquella que emmagatzema informació d’entrades, sortides, 

comptadors, relés interns i senyals d’estat. Està dividida en l’àrea d’entrades i 

sortides, l’àrea especial amb relés  que indiquen estats del PLC (flags), l’àrea 

auxiliar que conté bits de control, l’àrea d’enllaç on s’intercanvien dades amb altres 

plataformes, l’àrea de retenció que conserva informació per si hi hagués alguna 

anomalia en l’alimentació o canvi de mode del PLC, l’àrea de temporitzadors i 

comptadors que emmagatzema informació de les funcions esmentades del PLC  i 

l’àrea de dades on hi ha informació de configuració del propi PLC. 

La memòria de programa, com diu el nom, és l’encarregada d’emmagatzemar el 

programa que ha elaborat l’usuari i que ha de seguir el PLC. És una memòria externa 

que a vegades no s’utilitza ja que el propi programa té una zona destinada a 

l’emmagatzematge dels programes de l’usuari. Aquesta memòria externa, inserible 

al PLC, sempre tindrà preferència respecte a la interna del propi PLC de manera que 

si està inserida dins del PLC aquest seguirà sempre el programa emmagatzemat en 

aquesta memòria externa independentment del que tingui ell en la seva memòria 

interna.  

o Entrades i sortides: 

En un PLC trobem dos tipus d’entrades i de sortides, les analògiques i les digitals. Les 

analògiques permeten connectar captadors com finals de carrera i obtenir senyals en 

codi binari, 1 o 0. Les analògiques permeten controlar variables que no poden ser 

codificades en codi binari, tals com la pressió, la temperatura i el cabal.  

- Entrades: Com hem dit poden ser digitals i analògiques. Les digitals només accepten 

el senyal 0 o 1. E n general els PLC interpreten una senyal de 24 volts com a 1 (actiu) 

i una senyal de 0 volts com a 0 (inactiu). Dins del circuit de les entrades trobem 

dispositius per la protecció a sobretensions, filtrat de corrent, posada de la ona en 

forma i un aïllament galvànic amb el qual s’elimina el perill d’electrocutar-se. Les 

analògiques, en canvi, treballen amb valors diferents de 0 i 1, i com que el PLC està 

dissenyat, igual que l’ordinador, per treballar en codi binari es realitza primer una 

filtració del corrent elèctric, una conversió A/D per tal que el PLC pugui 



 Arquitectura i aplicacions de l’ordinador                                                                          Aitor Sort Nadal 

  46 

comprendre les dades rebudes i finalment aquestes dades s’emmagatzemen a la 

memòria i són renovades cada cert període de temps  anomenat període de 

mostreig. 

 

 

 

 

- Sortides: Com hem dit hi ha sortides digitals, en que s’activa o desactiva un actuador 

mitjançant un relé intern del mateix PLC. Dins de les sortides digitals trobem circuits 

electromecànics que no subministren tensió als actuadors i cadascun pot treballar a 

la tensió que necessiti i circuits estàtics, els actuadors dels quals han de treballar 

tots a la mateixa tensió.  Les sortides tenen incloses un tractament de curtcircuits. 

El segon tipus de sortides són les analògiques. Les analògiques permeten donar a 

l’actuador una certa intensitat de senyal (regular el voltatge subministrat) i, per 

tant, canviar el funcionament dels actuadors segons aquesta tensió obtinguda del 

PLC. Com hem dit el PLC treballa mitjançant senyals binaris i per enviar la senyal 

analògica a l’actuador s’ha de tornar a reconvertir en format A/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:   Bloc d’entrades PLC del projecte. 
Número: 65 
Autor:    Aitor Sort Nadal  

Tema:   Bloc de sortides del PLC del projecte. 
Número: 66 
Autor:    Aitor Sort Nadal  
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Externa 

Externament no entrarem en tecnicismes ja que l’objectiu de l’apartat és analitzar el PLC 

utilitzat. Com hem esmentat existeix: 

- Font d’alimentació:  simplement subministra el corrent elèctric al PLC, que en general 

és de 24V DC.  

 

 

- Interfícies:  tenen funcionalitats molt diverses i són amplificacions de funcions que 

poden afegir-se al PLC tals com entrades i sortides especials, entrades i sortides 

intel·ligents i processadors aliens al PLC.    

- Unitat de programació: Antigament el PLC es programava de manera que s’utilitzava 

una altra interfície que únicament servia per elaborar el programa del PLC, actualment 

però aquests es poden connectar a l’ordinador personal i allà treballar amb el llenguatge 

del PLC i posteriorment passar la informació elaborada a l’ordinador al PLC per tal de 

que l’executi, mitjançant un cable PC/PPI connectat a un port paral·lel del PC.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Font d’alimentació. 
Número: 67 
Autor:    Aitor Sort Nadal  
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Tema: Estructuració projecte. 
Número: 68 
Autor:    Aitor Sort Nadal  

Projecte 

                 
     Estructura dels elements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simplificació del programa en etapes (grafcet). 
 

A continuació ha estat representat mitjançant etapes, amb llenguatge grafcet, com actua 

l’autòmat davant les diverses condicions d’entrada. És la programació resumida de l’autòmat 

i molt simplificada ja que aquesta ocupa 21 pàgines i serà exposada i comentada a l’annex 

per qüestions òbvies d’extensió.  

Si es compleixen les dues condicions inicials, corresponents una al pis al qual es troba 

l’ascensor i la segona corresponent al pis al qual es demana que vagi l’ascensor, s’activa una 

subrutina. Les subrutines són totes les instruccions que ha de seguir el PLC si es compleixen 

aquelles condicions. Finalment la subrutina s’acaba quan el PLC nota que ha arribat al pis 

En la següent representació del projecte 
podem veure  l’estructuració dels 
diferents components en aquest. Els tres 
finals de cursa que indiquen el pis on es 
troba l’ascensor (I0.0, I0.1, I0.2). A la part 
superior de la maqueta trobem el motor 
encarregat d’elevar o fer descendir 
l’ascensor segons l’ordre marcada pel 
PLC. Seguidament a cada pis trobem els 
polsadors per demanar l’ascensor (I0.3, 
I0.4, I0.5), en el nostre cas col·locats 
sobre la plataforma per comoditat. 
Finalment hem de dir que dins de 
l’ascensor hi trobem un motor encarregat 
d’obrir les portes i tancar-les i dos finals 
de cursa més encarregats de comunicar 
al PLC si aquestes es troben obertes o 
tancades, I0.6 i I0.7 respectivament. 
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demanat que és la entrada final, després de la qual el programa torna a l’espera per rebre 

noves ordres.  

 

Finalment, l’última programació, la 11, es tracta de posar totes les flags del programa en 

estat set (activades). La flag, com hem dit, és un contacte intern del PLC que activa o 

desactiva ell mateix per tal de no confondre’s d’instrucció. Ho explicarem amb un exemple 

perquè sigui més entenedor tot i que es tornarà a explicar a l’annex. L’autòmat agafa totes 

les instruccions d’un bloc principal, i en aquest bloc s’activa una subrutina d’obrir, esperar un 

temps determinat marcat per un temporitzador i tancar les portes cada cop que nota un 

microruptor d’arribada a un pis. Per tant, quan nosaltres li diem d’anar del primer al tercer 

pis,  si no féssim res l’autòmat al notar que passa pel segon pis obriria i tancaria  les portes 

perquè una instrucció del bloc principal és que quan noti un dels microruptors de posició de 

final de cursa obri portes, esperi un temps indicat i es tanqui. Per tal de que vagi directament 

del primer al tercer pis, sense parar-se al segon, col·loquem una sèrie d’entrades internes 

que nosaltres fem activar i desactivar automàticament al PLC de manera que podem jugar 

amb elles  i fer que si està activat aquest contacte intern, no passi corrent i  no pari, i en 

canvi quan vagi del primer al segon li diem al PLC que desactivi el contacte de manera que 

passi el corrent i es pari al segon pis. Podem afirmar que són com interruptors interiors del 

PLC, il·limitats, que nosaltres podem crear i dir-li si els ha d’activar o no, de manera que si no 

està activat, el circuit està obert, no  pot passar el corrent i no pot fer la subrutina i si el 

circuit està tancat si que pot passar el corrent i dur a terme la subrutina d’obrir portes, 

esperar, i tancar portes.  

De totes maneres serà explicat a l’annex ja que l’explicació i el programa ocuparien gran part 

del treball 
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Connexió dels diferents components del projecte. 

 

Al  requadre superior podem veure tota l’estructura elèctrica del projecte. A la part esquerra podem 

veure la connexió dels finals de carrera que indiquen el pis on està l’ascensor, el pis que se li demana 

que vagi i finalment si les portes estan obertes o tancades. Just a la dreta dels inputs hi ha present la 

connexió dels LED’s que indiquen si les portes estan obertes o tancades, aquests estan en sèrie amb 

una resistència de 300 ohms per reduir el voltatge ja que els LED’s no toleren 6 volts. 

A la part d’outputs, a més a més dels LED’s, trobem en primer lloc a la part superior dreta la connexió 

del circuit d’obertura i tancament de portes. El voltatge s’obté d’un transformador i és de 3V i va 

directament a una regleta d’on en surten una connexió per un relé i una altra connexió invertida per  

un altre relé de manera que un relé és una sortida i l’altre relé és l’altra sortida. Les bobines 

d’aquests s’activen a 6 volts i depenent de l’ordre del PLC se n’activa una o un altra i així s’activa un 

circuit o un altre de manera que o s’obren o es tanquen les portes.  
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El circuit inferior, també format per dos relés, té la mateixa funció però gaudeix a més a més d’un 

sistema de seguretat dissenyat per mi mateix. En l’obertura i tancament de portes no s’ha pogut dur 

a terme el mateix sistema ja que el PLC activa els relés de les sortides a 6V i el circuit de treball 

funciona a 3V ja que sinó les portes treballaven a velocitats massa ràpides i brusques. Aquest sistema 

aprofita que el circuit de treball i l’activació dels relés sorgeixen de la mateixa font d’alimentació, per 

tant es connecta el contacte negatiu de la bobina d’un relé al contacte de posició de repòs lliure de 

l’altre relé, i es fa el mateix amb l’altre relé, es connecta el pol negatiu de la bobina al contacte de 

repòs de manera que si un dels relés no està en repòs, està activat, l’altre no es pot activa. Així 

s’evita que si es donés el cas que erròniament el PLC activés la sortida de pujar i baixar l’ascensor al 

mateix temps es cremés el motor al rebre dues tensions iguals i oposades. 

Finalment només cal comentar que el PLC està alimentat a 24V mitjançant un transformador.  
 

Estudi de costos. 
 
En aquest apartat es mostraran els costos del projecte més importants, es deixaran de banda 

la quantitat d’hores emprades i les compres de material puntuals. Així com només 

s’esmentaran els elements que s’ha necessitat comprar i no els utilitzats que ja posseïa 

prèviament a l’elaboració del projecte.  
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CONCLUSIONS 
Després d’una recerca constant i dificultosa per l’exclusivitat de la informació que estava cercant 

referent al funcionament de l’ordinador, la construcció de l’ascensor i la programació d’un autòmat 

programable partint des de zero; crec que he complert els objectius preestablerts prèviament als  

inicis del treball de recerca.  

En primer lloc, referent a l’ordinador, ara entenc com funciona en conjunt una màquina fonamental 

en les nostres vides. A més a més, sóc capaç de distingir la gran quantitat d’elements que 

s’incorporen a les torres dels ordinadors de sobretaula i també conec l’estructura, el funcionament, 

una mica de la història dels dispositius que integren l’ordinador i les característiques específiques de 

cadascun d’aquests elements..  

En segon lloc, la construcció d’un ascensor. Aquest objectiu ha estat assolit veient la maqueta 

realitzada. Això permet comprendre l’estructura i funcionament de qualsevol ascensor així com 

també em permet entendre una mica més en què es basa el món industrial per funcionar ja que el 

PLC és un microordinador que s’encarrega del control de la majoria de funcions i màquines de 

qualsevol  fàbrica.  

En tercer lloc he aconseguit dominar, des d’una visió bàsica, el llenguatge d’aquests ordinadors tan 

importants en el món industrial i en el meu pròxim futur ja que el treball m’ha servit per consolidar la 

meva opinió, l’opinió d’elegir Enginyeria Industrial com a carrera a cursar pròximament.  

Dominar la base de la indústria em permet començar a introduir-me en aquest món i a més a més ser 

capaç, ja, de programar, per exemple, una casa domòtica mitjançant un PLC i els materials 

convenients.  

No només conec com programar el PLC sinó que al estudiar-lo comprenc el seu funcionament en 

general, així com també he estudiat diferents funcions no incorporades al meu projecte però que són 

importants en l’execució de rutines seqüencials en la indústria. Així puc dir que, finalment, no he 

centrat el treball únicament en la construcció de l’ascensor sinó més aviat en el coneixement 

d’aquests “representants” dels ordinadors comuns a les indústries.  
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