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PLAQUES BASE 

Subdivisió de plaques 

o Derivades de la placa ATX 

Dins de la família de plaques ATX podem trobar diferents models que varien gairebé 

exclusivament respecte els altres de la mateixa família en les mides. Els altres models són: 

- Standard-ATX:  Variant en factor forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 305 x 

244mm. 

- Micro-ATX: Variant en factor forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 244 x 

244mm. 

- Mini-ITX: Variant en factor  forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 170  x 

170mm. 

- Nano-ITX Variant en factor forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 120 x 

120mm. 

- Pico-ITX: Variant en factor  forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 100 x 

72mm.                 

                                         ........ 

 

 

 

 

 

 

                 Tema: Plaques ATX  Font: Wordpress  Número: 5 Autor: Anònim 
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La placa BTX  és una placa base creada el 

2004 per substituir el format forma ATX ja 

que l’avanç de les tecnologies (més 

prestacions i més calor a dissipar) fa poc 

útils els models vells de plaques. Té unes 

dimensions de 325 × 266 mm. 

Font: Tomshardware 

Número: 11  

Autor: Anònim 

 

La placa Ultra-ATX és una variant en factor 

forma de la placa ATX que té unes 

dimensions de 244 x 367 mm. 

 
Font: Motherboardpro  

Número: 12  

Autor:  Anònim 

La placa LPX és una variant en factor forma 

de la placa ATX. Com a particularitat 

destacarem que les targetes d’expansió són 

paral·leles a la placa base. Té unes 

dimensions de 330 ×229 mm 

Font: Icpamerica 

Número: 13 

Autor: Anònim 



Annex                               Arquitectura i aplicacions de l’ordinador                             Aitor Sort Nadal 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Flex-ATX és una variant en factor forma de la 

placa ATX.   Té unes dimensions de 229x191 mm. 

 

Font: Reviews   

Número: 16  

Autor: Anònim. 

 

Font: Gearxs  

Número:  14 

Autor: Anònim 

 

L’Extended-ATX també és una variant en factor 

forma de la placa ATX. Té unes dimensions de 

305x330 mm. 

La Enhanced Extended-ATX és una variant en factor 

forma de la placa ATX i té unes dimensions de 347 

x330mm. 

Font: Frontierpc  

Número: 15  

Autor: Anònim 

WTX (Workstation-ATX): Variant en factor forma 

de la placa ATX. Té unes dimensions de 356 x 425 

mm.  

Font: Classes Mainboards  

Número: 10  

Autor: Anònim 
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o Derivada de la placa AT 

A diferència de la gran quantitat de plaques de la família ATX, les AT només presenten una 

variant anomenada Baby-AT: 

 

 

 

 

Comparativa plaques AT i ATX 

o Ventilació 

Un dels grans problemes de la placa AT i derivades és la ventilació. Per aquesta raó la 

nova ATX s’ha dissenyat de tal manera que el microprocessador està directament  sota de 

la font d’alimentació i així aquest rep un flux d’aire descendent extra que ajuda a 

refrigerar-lo. Igualment es col·loquen estratègicament els connectors dels discs durs per 

allunyar aquests últims de la placa base de tal manera que millori la circulació d’aire en 

aquesta part fonamental de l’ordinador. 

 

 

  
 

 

 

 

Tema: Veiem el microprocessador a la part inferior 

(ventilador negre) i el ventilador de la font 

d’alimentació, situats estratègicament per 

aconseguir refrigeració addicional.  
Autor: Aitor Sort Nadal  

Número: 18 

 

 

 Font: Blogspot PC al dia  

 Número: 16  

 Autor: Anònim 

Baby-AT: Cal destacar que va ser una placa introduïda 

1985 per IBM més petita i barata que la seva mare AT. 

Era però estructuralment igual que la placa AT cosa que 

va fer que la miniaturització de components fos 

complicada i s’hagués de canviar completament la 

placa. Llavors va  sorgir la actual ATX. Les dimensions de 

la Baby-AT eren de 220 x 330 mm.  
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o Eliminació de l’embull de cables 

 La major integració dels components electrònics dins de la mateixa placa base respecte 

les plaques AT, a més a més, d’una nova organització dels components dins de la torre 

permet reduir i distribuir correctament els cables de manera que en les plaques ATX 

se’n redueix la quantitat i la dispersió per la torre facilitant així la refrigeració d’aquesta.   

 

 
Tema: Aquí podem veure com es redueix molt la dispersió de 

cables  a més a més de la capacitat de recollir-los tots junts de 

manera que aconseguim una millor ventilació.  

Autor: Aitor Sort Nadal 

Número: 19 

 

 

 

o Connectivitat 

 A ull nu podem observar que les plaques ATX tenen integrats connectors USB 

directament ja de fàbrica, a diferència de la seva antecessora AT. 

 

o Connectors mini-DIN 

La placa base ATX disposa de connectors PS/2 per al teclat i el ratolí a diferència dels 

connectors que utilitzava la placa AT, connector DIN de cinc pins.  

 
 

 
 

    .......... 
 
                      
 

      
 

 
Tema: Connectors PS/2 placa ATX 

Font:  Blogspot Davicín  

Número: 4  

Autor: Anònim  

Tema: Connector 5 pins Placa AT 

Font: Digikey 

Número: 20 

Autor: Anònim  
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o Alimentació única:  

A diferència de les seves antecessores AT, les quals tenien dues connexions a la font 

d’alimentació (P8 i P9), les noves ATX tenen una única connexió a la font d’alimentació 

cosa que implica la utilització d’una nova font d’alimentació diferent a les que utilitzaven 

les plaques AT amb l’avantatge que les fonts d’alimentació ATX poden controlar-se 

mitjançant software, permetent així que s’encenguin, tanquin o entrin en mode 

hibernació  programat. Això pot fer-se sense necessitat d’estar físicament davant de 

l’ordinador per engegar-lo. 

Referent a l’alimentació s’ha de comentar que a causa de l’evolució tecnològica s’han 

incorporat 4 pins extra a la font d’alimentació que proporcionen 12V, 5V, 3.3V i l’últim és 

el cable terra, de manera que ara són 24 pins en total. 

Finalment un altre avantatge és a l’hora de la instal·lació ja que la font d’alimentació 

només es pot endollar d’una manera a la placa base evitant així possibles errors que 

danyessin el hardware en cas de no endollar-la correctament com passava en les velles 

plaques AT on molts usuaris connectaven al revés l’alimentació (tot i estar senyalitzat) i 

cremaven la placa deixant-la inservible.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Absència de regulador de tensió 

Un altre dels progressos respecte a la placa AT ha estat no haver d’utilitzar un regulador 

de tensió en l’alimentació del microprocessador que treballa a 3.3 V ja que la placa base 

els agafa directament de la font d’alimentació. 

 

 

Tema: Alimentació de la placa 

base mitjançant 24 pins. 

Número: 3    

Autor: Aitor Sort Nadal. 
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o Incorporació d’Slots PCI, AGP i PCI-E 

La placa base ATX incorpora per exigències de les noves tecnologies els connectors o slots 

PCI que han estat els successors dels ISA. Són un tipus específic de bus tractat al treball, 

únic per les seves prestacions gràcies al mode burst (mode ràfega) i la compatibilitat amb 

l’arbitratge del bus. Pel que fa als connectors AGP són els connectors destinats a la 

targeta gràfica, els quals han estat tractats en el treball, que també incorporen les 

plaques base ATX i que permeten arribar a velocitats de transferència de 2 GB/s respecte 

als connectors PCI que permeten 133 MB/s. Els connectors esmentats estan situats 

horitzontalment a uns 10cm del processador.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

o Millora la funcionalitat dels connectors E/S 

Quan parlem d’E/S ens referim als connectors mitjançant els quals l’ordinador es 

comunica amb els perifèrics, i quan parlem de millora de funcionalitat dels anomenats 

connectors, parlem de millora de la transferència de dades als perifèrics ja que els 

Tema:  Port AGP on es connecta la 

targeta gràfica. De color blau i situat 

a  sota del difusor de calor metàl·lic 

de color coure. 

Número: 22 

Autor: Aitor Sort Nadal 

Tema:  Ports PCI i PCI-E (PCI-Express) 

Número: 21 

Autor: Aitor Sort Nadal 
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connectors estan soldats directament a la placa, és a dir, no són externs a ella com en la 

placa AT.  

o Sòcols més accessibles 

Un altre avantatge de les plaques ATX respecte les AT el trobem en l’accessibilitat dels 

sòcols ja que es col·loquen els connectors dels controladors de les unitats 

d’emmagatzematge just a sota d’aquestes cosa que evita un embull de cables 

considerable. A més a més aquesta opció de col·locació dels connectors evita les 

interferències que afecten el microprocessador, ja que cada cop aquests tenen 

freqüències de funcionament més àmplies. 

 

o BIOS avançada tecnològicament 

 En les plaques base ATX la BIOS és capaç de controlar el voltatge i la temperatura del 

microprocessador i fins i tot de la placa base, a diferència de la seva antecessora AT. 

Això li permet prendre decisions d’augmentar o disminuir les revolucions a que 

funcionen els ventiladors de l’equip per refrigerar més o menys sempre comparant la 

temperatura dels components amb la temperatura idònia d’aquests.  

 

o Gir de 90º 

 Respecte a la seva antecessora Baby-AT la placa ATX està girada 90º de manera que una 

nova distribució de components permet, per exemple, que el microprocessador estigui 

allunyat de les targetes d’expansió. A més a més redueix l’efecte calor dels components 

i els tècnics tenen un fàcil accés a totes les zones de la placa base a diferència de les AT 

on a vegades s’havien de desinstal·lar altres components per arribar a segons quins 

altres de la placa. 
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Tema: Placa Base ATX,  

Font: DLP 108 

Número:2 

Autor: Anònim 

 

Tema: Placa base AT 

Font: Computer Reviews 

 Número: 1. 

 Autor: Anònim. 

Agafant com a referència les 

targetes  d’expansió (horitzontals 

i a la part inferior de la placa) 

podem veure com hi ha un gir de 

90º respecte a la col·locació de la 

placa AT i la ATX. 
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Especificacions esquematitzades dels busos d’expansió.  
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A la taula anterior tenim recollides les prestacions més essencials i bàsiques a l’hora 

d’obtenir un bon rendiment en transferència d’informació en un ordinador que ofereixen i 

que oferien alguns busos obsolets, així com també podem veure les successives evolucions 

dels diferents busos i les millores establertes i progressions tecnològiques en aquestes 

evolucions ja que estan ordenats cronològicament.   

 

A la primera columna  trobem el nom pel qual es coneix cada bus. 

 

 En segon lloc l’ample del bus mesurat en bits. Aquesta és la primera característica dels 

busos i representa la quantitat d’informació que pot transmetre el bus de forma simultània. 

Sempre ve expressada en bits i ve determinada pel nombre de línies físiques de les quals 

disposa el bus, per tant un bus de 32 fils podrà transmetre 32 bits en paral·lel de forma 

simultània.   

 

A la tercera columna se’ns mostra la velocitat que pot arribar a assolir el bus en MHz. Cada 

hertz és un cicle per segon, i un cicle representa cada vegada que s’envia o es rep un paquet 

de dades, per tant un bus de 33 MHz pot enviar 33.000.000 paquets de dades per segon.  

 

Finalment a la quarta columna se’ns mostra l’ample de banda, que és la quantitat de dades 

que és capaç d’enviar i rebre el bus per segon atenent a tots els paràmetres anteriors. 

Aquesta la determinen l’ample de bus i la velocitat del bus i s’expressa en bits cada cicle, o el 

que és el mateix, bits per segon. En aquest i la majoria de casos, però, s’expressa en Mb/s 

per evitar treballar amb nombres extensos.  
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DISC DUR 

Especificacions esquematitzades dels discs durs 
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A la taula superior podem veure els diferents tipus de discs durs classificats pel seu nom i 

ordre d’aparició. A la següent columna es visualitza l’estàndard ANSI, que segons he pogut 

esbrinar és una organització dels Estats Units que es dedica a estandarditzar certes 

tecnologies amb la intenció que tothom en conjunt utilitzem les mateixes definicions  al 

referir-nos a conceptes tecnològics, així que la taula ens mostra les diferents nomenclatures 

tècniques d’ANSI dels discs  durs dels quals en podem consultar les característiques mirant  

la fitxa tècnica que ANSI dóna a cada nomenclatura. Just a la columna següent altres noms 

amb els quals també són coneguts els mateixos discs durs, sinònims. La tercera columna ens 

mostra els modes (DMA i PIO) que pot oferir el disc dur, aquests modes seran pròpiament 

descrits a les taules següents ja que són esmentats al treball quan s’exposen les 

característiques de cada disc dur. A la cinquena columna podem veure els rendiments de 

transferència de cada disc dur per unitat de temps i finalment a l’última columna se’ns 

mostren comentaris de compatibilitat o prestacions específiques.  

 

 

Aquí podem veure l’evolució dels diferents 

modes DMA, que permeten a alguns dispositius 

de l’ordinador  escriure i llegir dades de la 

memòria sense necessitat de passar per la CPU 

de manera que aquests estableixen contacte 

directe amb la memòria sense afegir treball al 

microprocessador, també s’observa l’evolució 

en la capacitat de transferència de dades per 

.segon al llarg de les diferents evolucions del 

mode.   

 

Aquesta taula, igual que la superior, ens mostra 

l’evolució del sistema Ultra DMA, que no deixa 

de ser una evolució del sistema DMA.  
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El mode PIO permet que els perifèrics puguin 

intercanviar dades amb la memòria RAM amb l’ajuda de 

comandaments del microprocessador. No es 

recomanable ja que carrega el microprocessador amb 

més tasques i esdevé més lent.  

 

 APLICACIÓ DE L’ORDINADOR EN EL MÓN INDUSTRIAL 

Programació del PLC (programa realitzat) 

A continuació s’exposa  el programa final que fa que l’ascensor pugui funcionar a la totalitat. He de 

dir que abans no he pogut arribar a aquest programa final he tingut bastants problemes a l’hora de 

posar en marxa el PLC ja que es tractava d’un model completament funcional però antic i a més a 

més era un inexpert  en el tema. He hagut de provar diferents softwares intentant així que el PLC, 

antic, es pugués comunicar amb els sistemes més moderns. Vaig reactivar l’ordinador vell que teníem 

abans amb el Windows 98 com a sistema operatiu i vaig instal·lar-li el software indicat sense èxit. 

Seguidament vaig provar de fer-ho amb el més recent Windows 7 instal·lant un programa que vaig 

aconseguir trobar a la web del fabricant del PLC i que m’assegurava que era compatible amb aquest  i 

amb el sistema operatiu, però el problema en aquest cas va ser que el sistema operatiu era de 64 bits 

i el programa no era compatible amb aquesta versió. Finalment vaig trobar la solució instal·lant el 

programa aconseguit al Windows Vista que és versió 32 bits, de manera que vaig tornar a fer servir 

aquest sistema operatiu diàriament perquè era l’únic sistema compatible amb el software i alhora 

amb el PLC. 

 

Pel que fa a l’elaboració del programa va ser lenta, ja que abans no vaig haver comprès el 

funcionament de cada una de les instruccions que necessitava, vaig entendre com havia d’organitzar 

les funcions i, en definitiva, com un inexpert va familiaritzar-se amb un tema com aquest, va passar 

força temps.  Concretament vaig arribar a elaborar uns 11 programes, que no he inclòs, abans no vaig 

poder elaborar el definitiu i comprovar que funcionés realment a la maqueta. A continuació es 

mostrarà el programa i serà comentat sobre ell mateix.  
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Com podem veure al full aquesta rutina s’executa 

quan l’entrada de posició del primer pis (I0.0) i 

l’entrada de petició per anar al segon pis (I0.4) 

estan activades.  

Seguidament s’activen les sortides Q0.2 i Q0.4 que 

fan pujar l’ascensor i encenen el LED de portes 

tancades respectivament. També veiem com posa 

en no activat  M0.1 de manera que representa que 

hi ha un contacte imaginari normalment tancat 

que està desactivat. Gràcies a aquest, quan el PLC 

rep el senyal que l’ascensor està al segon pis 

(Network 2) i veu que el contacte imaginari 

normalment tancat està desactivat, pot passar el 

corrent i el PLC passa a exercir la subrutina  

Sb_1_a_2 i desactiva el motor de pujada de 

l’ascensor així com també activa la sortida Q0.0 i 

s’obren les portes. (El contacte imaginari o flag 

serà explicat posteriorment amb més detalls) 

Aquest programa s’executa per anar del pis 2 al pis 

1. S’executa sempre que l’entrada I0.1 dóna 

senyal, l’ascensor està al segon pis, i l’entrada I0.3 

dóna senyal, l’usuari demana que l’ascensor vagi 

al primer pis.  

Com veiem quan es compleixen les condicions 

s’activa la sortida Q0.3 i la sortida Q0.4 que  

activen la baixada de l’ascensor i l’encesa del LED 

de portes tancades respectivament. Igual que en 

l’anterior cas es posa un contacte intern M0.5 ja 

que sinó periòdicament obriria i tancaria portes 

perquè quan arribaria al primer sempre notaria la 

entrada I0.0 que estaria activada permanentment. 
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Col·locant aquest contacte M0.5 i dient al programa 

que quan acabi de fer la subrutina corresponent 

l’activi (de manera  que el contacte normalment  

tancat passaria a estar obert i no 

deixaria passar el corrent) 

aconseguim que no torni a repetir  

l’obertura i tancament de portes ja que el contacte 

normalment tancat interior està activat i per tant no 

deixa passar el corrent.  

 

Al Network 5 l’ascensor va del segon al tercer pis 

quan nota l’entrada I0.1 que indica que està al 

segon pis i nota l’entrada I0.5 que significa una 

petició per anar al tercer pis.  

Seguidament activa les sortides Q0.2 i Q0.4 per 

activar la pujada de l’ascensor i el LED de portes 

tancades, respectivament. A més a més de col·locar 

en no activat el contacte intern explicat en altres 

comentaris. 

Aquí podem veure com s’executa la 

SB_2_a_3 si I0.2 dóna senyal i el 

contacte imaginari està desactivat.  

Hem de recordar que és un polsador normalment 

tancat per tant si està inactiu deixa passar el corrent i 

permet l’execució de la subrutina, prèviament hem 

deixat desactivat el contacte imaginari M0.2 al Network 

5. També es desactiva la pujada de l’ascensor, Q0.2. 

El següent Network, Network 7, s’activa si les 

entrades I0.2, posició al tercer pis, i I0.4, petició per 

anar al segon pis, estan activades. 

Si succeeix l’esmentat s’activa la sortida del motor 

Q0.3 de manera que baixa l’ascensor. També s’activa 

Q0.4 i s’encén el LED de portes tancades i finalment 

es posa en estat inactiu (el contacte permet el pas de 

corrent ja que és NT) el contacte intern M0.0.  
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Per tant al Network 7 hem deixat M0.0 de manera que 

passa el corrent i quan l’ascensor noti I0.1 passarà a 

realitzar les instruccions del Network 8 així que 

desactivarà el motor de baixada Q0.3 perquè l’ascensor  

Aquest Network es realitza després de la subrutina 

SB_3_a_2. S’activa quan nota que les portes estan 

tancades, I0.7,  ja que l’ascensor ha realitzat tota la 

subrutina i M0.0 està de manera que no deixa passar 

corrent (quan acaba la subrutina s’activa el contacte 

imaginari normalment tancat M0.0). Quan les 

condicions anteriors es compleixen es para el motor de 

tancar portes Q0.1 i s’activa M0.0 de manera que el 

PLC no torni a repetir el procés 

El Network 10 es refereix a la baixada del tercer al 

primer pis. Aquesta s’inicia si el PLC nota I0.2, 

l’ascensor està al tercer pis, i nota la petició d’anar al 

primer, I0.3.  

Si es compleix l’esmentat s’activa Q0.3 i  Q0.4, baixar 

l’ascensor i encendre el LED vermell respectivament. 

També s’activa el contacte imaginari normalment 

tancat  intern M0.0 de manera que quan passa pel 

segon pis i nota I0.1 no obri les portes (no s’activi  la 

subrutina SB_3_a_2) ja que M0.0 està activat i no pot 

passar el corrent. La funció d’M0.3 es facilitar que quan 

arribi al primer pis, I0.0, s’executi la rutina un sol cop. 

significa que l’ascensor ha arribat al primer pis. Això es realitza si M0.3 deixa passar el corrent, i 

recordem que és un contacte NT que hem desactivat anteriorment de manera que si que deixa 

passar el corrent. Aquí no es pot visualitzar però quan acaba la SB_3_a_1 el contacte M0.3 

s’activa per tant al ser NT i estar activat no deixa passar el corrent un altre cop i així 

aconseguim que no es torni a repetir la subrutina. 

haurà arribat al segon pis i activarà 

la subrutina SB_3_a_2. 

El Network 11 dóna accés a la 

subrutina SB_3_a_1 i a la 

desactivació del motor de baixada 

un cop dóna senyal I0.0, cosa que 

significa que  
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El Network 12 s’activa quan el PLC nota que està al 

primer pis, I0.0, i li arriba la petició d’anar al tercer, I0.5.  

Quan això es compleix s’activa la pujada de l’ascensor 

Q0.2, s’encén el LED Q0.4 i s’activa M0.1 que té la funció 

d’evitar que quan passi pel segon pis es pari i s’activi 

SB_1_a_2 i s’obrin les portes. M0.4 es desactiva de 

manera que al ser NT deixa passar el corrent i per tant 

quan l’ascensor arriba al tercer pis permet que s’activi 

SB_1_a_3. El funcionament d’ambdós és el mateix que 

en els casos anteriors 

El Network 13 s’activa quan el PLC nota que l’ascensor 

ha arribat al tercer pis, I0.2. Com hem vist això és 

possible gràcies a que el contacte imaginari intern M0.4 

NT està desactivat ja que anteriorment li hem ordenat al 

PLC que el desactivés per tant pot passar el corrent i es 

desactiva la pujada de l’ascensor 

Q0.2, es desactiva M0.1, que ens ha 

servit per evitar que l’ascensor es 

parés al segon pis, i finalment es 

passa a executar la subrutina 

SB_1_a_3. 

En aquest Network tenim agrupades les instruccions 

que ordenen a l’ascensor que vagi al mateix pis on es 

troba, ja que les portes d’aquest es troben 

permanentment tancades. Diguem que l’únic que es 

realitza és obrir les portes ja que no hi ha moviment 

vertical. Si s’està a un pis, I0.0, I0.1 i I0.2 i es rep la 

petició d’anar al mateix pis on s’està I0.3, I0.4 i I0.5 és 

desactiva el contacte imaginari intern NT M0.6 de 

manera que si el PLC nota que aquest contacte està 

desactivat pot passar el corrent i passa a realitzar la 

SB_GRL  que és la subrutina general ja que l’únic que 

ha de fer l’ascensor és obrir les portes i esperar un cert 

temps i després tornar-les a tancar.  
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Aquí podem veure una de les instruccions més importants. Al llarg dels comentaris del treball hem 

pogut veure com gràcies a contactes interns del PLC no físics, o imaginaris, aconseguíem que el PLC 

no realitzés instruccions que no volíem que realitzés, evitàvem que es pugues confondre 

d’instrucció fent que hi hagués contactes interns NT que podíem activar o desactivar si volíem que 

no s’executés o s’executés una acció, respectivament. L’efecte es basava en que si estava el 

contacte NT activat no deixava passar el corrent i per tant el PLC no podia executar les ordres, però 

si aquest contacte NT estava desactivat, i per tant deixava passar el corrent si que es podien 

executar les operacions.  

Aquí veiem doncs una instrucció fonamental que consisteix en que si nosaltres premem els tres 

polsadors de petició I0.3, I0.4 i I0.5 alhora, aquests contactes s’activen tots i per tant per la major 

part de Networks no hi pot passar la corrent fins que el propi PLC desactivi el contacte i deixi passar 

el corrent i posteriorment el torni a activar  perquè no torni a passar el corrent.  

Aquesta instrucció l’he creada ja que cada cop que inicialitzem el PLC aquest contactes estan 

desactivats, per tant passa la corrent per molts Networks i s’activen moltes sortides. Per tant cada 

cop que es vulgui fer servir el programa el primer que s’ha de fer es pitjar els tres polsadors de 

petició a la vegada per activar els contactes i aconseguir així que no passi corrent en cap Network i 

no s’activin sortides indesitjades.  
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A partir d’ara passarem a comentar les subrutines, que són gairebé 

idèntiques. Les subrutines són un conjunt d’instruccions o 

subprogrames que executa el PLC quan en rep l’ordre de manera 

que estan diferenciades del principal.  

L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

8. Quan el PLC rebi senyal del contacte de posició del pis dos I0.1 ha 

d’activar el motor d’obrir les portes.  

Quan rebi senyal que les portes estan obertes, I0.6, ha de desactivar 

el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED de portes obertes Q0.5, 

desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar un 

temporitzador, el T33. Aquest temporitzador s’activa i espera 300 

unitats de temps, com s’observa a l’esquerra, i la unitat de temps  és 

de 10 mil·lisegons, com s’observa a la dreta.  

 
Això vol dir que quan hagin passat 3000ms, 3 

segons, el temporitzador donarà senyal elèctric i el 

PLC passarà a executar les instruccions que veurem 

a continuació. 
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Aquí veiem que quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà 

el motor de tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes 

obertes Q0.5, s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i 

s’activarà el contacte NT M0.0 perquè un cop acabada la 

subrutina aquesta no es torni a realitzar ja que recordem que 

l’entrada de posició de segon pis I0.1 està permanentment 

activa i si no col·loquéssim M0.0 es tornaria a realitzar la 

subrutina periòdicament. 

 

Finalment l’última instrucció de la subrutina és que quan noti 

que les portes estan tancades, I0.7, desactivi el motor de tancar 

portes Q0.1. 
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L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

13. Quan el PLC rebi senyal del contacte de posició del primer pis 

I0.0 ha d’activar el motor d’obrir portes.  

 

 

 

Quan rebi senyal que les portes estan obertes, I0.6, ha de desactivar 

el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED  de portes obertes Q0.5, 

desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar un 

temporitzador T33 vist anteriorment.  
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Quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà el motor de 

tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes obertes Q0.5, 

s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i s’activarà el contacte 

NT M0.3 perquè un cop acabada la subrutina aquesta no es torni 

a realitzar ja que recordem que l’entrada de posició del primer 

pis I0.0 està permanentment activa. 

 

L’última instrucció de la subrutina és que quan noti que les 

portes estan tancades, I0.7, desactivi el motor de tancar portes 

Q0.1 
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L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del 

Network 2. La diferència és que en aquest cas al programa 

principal ja s’ordena al PLC que quan arribi al pis obri les portes, 

per tant a la subrutina ja s’introdueix directament que quan noti 

les portes obertes I0.6 desactivi el motor d’obrir portes Q0.0, 

activi el LED de portes obertes Q0.5, desactivi el LED de portes 

tancades Q0.4 i finalment activi el temporitzador T33. 

 

Quan el temporitzador T33 doni senyal s’ha d’activar el motor de 

tancar portes Q0.1, desactivar el LED de portes obertes Q0.5, activar 

el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar el contacte intern 

NT  M0.1 per tal de que la rutina no torni a ser repetida.  
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 L’ordre que es dóna en aquest Network és simplement que quan el 

PLC noti que les portes estan tancades, I0.7, es desactivi el motor de 

tancar les portes Q0.1. 



Annex                               Arquitectura i aplicacions de l’ordinador                             Aitor Sort Nadal 

 

26 

 

 

L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

13. Quan el PLC rebi senyal del contacte de posició del tercer pis I0.2 

ha d’activar el motor d’obrir les portes.  

 

 

 

Quan rebi senyal de que les portes estan obertes, I0.6, ha de 

desactivar el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED de portes 

obertes Q0.5, desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment 

activar un temporitzador T33.  
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Quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà el motor de 

tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes obertes 

Q0..5, s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i s’activarà el 

contacte NT M0.4 perquè un cop acabada la subrutina aquesta 

no es torni a realitzar. 

 

L’ordre que es dóna en aquest Network és simplement que quan el 

PLC noti que les portes estan tancades, I0.7, es desactivi el motor de 

tancar les portes Q0.1. 
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L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

4. Quan el PLC rebi senyal del contacte de posició del primer pis I0.0 

ha d’activar el motor d’obrir les portes.  

 

 

 

Quan rebi senyal que les portes estan obertes, I0.6, ha de desactivar 

el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED de portes obertes Q0.5, 

desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar un 

temporitzador T33.  
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Quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà el motor de 

tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes obertes Q0.5, 

s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i s’activarà el contacte 

NT M0.5 perquè un cop acabada la subrutina no es repeteixi. 

 

L’ordre que es dóna en aquest Network és simplement que quan el 

PLC noti que les portes estan tancades, I0.7, es desactivi el motor de 

tancar les portes Q0.1. 
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L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

6. Quan el PLC rebi senyal del contacte de posició del tercer pis, I0.2, 

ha d’activar el motor d’obrir les portes.  

 

 

 

Quan rebi senyal que les portes estan obertes, I0.6, ha de desactivar 

el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED  de portes obertes Q0.5, 

desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar un 

temporitzador T33.  
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Quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà el motor de 

tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes obertes 

Q0..5, s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i s’activarà el 

contacte NT M0.2 perquè un cop acabada la subrutina, aquesta 

no es torni a realitzar. 

 

L’ordre que es dóna en aquest Network és simplement que quan el 

PLC noti que les portes estan tancades, I0.7, es desactivi el motor de 

tancar les portes Q0.1. 
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L’ordre d’execució de la subrutina en aquest cas prové del Network 

6. Quan el PLC rebi senyal dels  contactes de posició del primer, 

segon o tercer pis (I0.0, I0.1, I0.2) ha d’activar el motor d’obrir les 

portes.  

 

 

 

 

 

Quan rebi senyal que les portes estan obertes, I0.6, ha de desactivar 

el motor d’obrir portes Q0.0, activar el LED de portes obertes Q0.5, 

desactivar el LED de portes tancades Q0.4 i finalment activar un 

temporitzador T33.  
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Quan el temporitzador T33 doni senyal s’activarà el motor de 

tancar portes Q0.1, es desactivarà el LED de portes obertes Q0.5, 

s’activarà el LED de portes tancades Q0.4 i s’activarà el contacte 

NT M0.6 perquè un cop acabada la subrutina aquesta no es torni 

a repetir. 

 

L’ordre que es dóna en aquest Network és simplement que quan el 

PLC noti que les portes estan tancades, I0.7, es desactivi el motor de 

tancar les portes Q0.1 
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Recull fotogràfic de la realització del treball 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paquet que incloïa, vinguts de Madrid: el motor reductor, els eixos, les 

cremalleres, les politges, els relés, els seus sòcols, els polsadors i els 

microruptors de final de cursa.  

Procés de marcatge dels suports d’elevació 

del motor de l’interior de l’ascensor.  

Elaboració d’una de les sis cares 

del cub contenidor de l’ascensor.  

En aquesta foto podem veure els quatre suports elaborats amb la finalitat de sostenir 

el motor que obrirà i tancarà les portes. A la segona foto es pot veure com es van unir 

porta i cremallera. Es va fer un furat amb el trepant al plàstic i es va clavar amb puntes.   
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Foto on podem veure el motor reductor preparat amb la politja escollida del conjunt 

disponible, la cremallera unida ja a una de les portes i finament es veuen dos dels 

quatre suports que sostenen el motor dins del volum on està encabit.  

Marcatge d’una porta mitjançant perpendiculars i paral·leles, fetes amb escaire i 

cartabó, per ser posteriorment serrada. A la segona foto es veu com després de serrar 

s’ha llimat la superfície per aconseguir un millor acabat.  

Ascensor amb les dues portes, els quatre suports, el motor reductor preparat i la 

plataforma.   
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Volum mig finalitzat, s’han incorporat les cares laterals després de fer mesures, marcar-les a 

la plataforma, serrar-les, llimar-les i fer les pertinents comprovacions. A la cara de darrere 

podem veure el forat per on sortirà el cablejat. A la segona foto s’hi ha afegit la coberta 

superior i s’està mesurant i comprovant les mesures de la tapa frontal i final.  

Marcant la làmina plastificada d’acer inoxidable que servirà per aconseguir que la tapa 

superior del projecte pugui extreure’s en cas de futurs problemes. A la segona foto veiem 

com es duu a terme el procés de tall d’aquesta.  

 

A la foto veiem com es doblega les 

làmines anteriors, a més a més veiem el 

cub contenidor de l’ascensor finalitzat i 

el contingut d’aquest cub.  
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A la foto veiem els llistons que serviran de suport després de tallar-los i clavar-los amb 

puntes a la plataforma general del projecte. A la segona foto estic manipulant un final 

de cursa, veiem també l’estany per soldar, el desengreixant per soldar i alguns cables ja 

connectats al PLC, concretament a les entrades.   

Procés de soldatge dels polsadors de petició de pis interiors i exteriors a l’ascensor. La 

segona foto fa referència al procés de soldatge de les connexions als finals de cursa.    

Aquí podem veure a la part inferior dreta de 

la imatge els sòcols dels quatre relés collats a 

una fusta per facilitar el soldatge de les 

connexions.     
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A la foto podem tornar a veure els relés 

collats a una fusta mitjançant cargols que 

en travessen els suports i finalment les 

primeres connexions realitzades de 

l’obertura i tancament de portes. 

En aquestes últimes fotos podem veure el projecte finalitzat, a la primera el projecte 

des de la part de darrere i a la segona el projecte en diagonal. 



Annex                               Arquitectura i aplicacions de l’ordinador                             Aitor Sort Nadal 

 

39 

Factures del projecte  
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http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070905215824AAfTxGj 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080701140551AASFL0w   

Consultada el 22 d’agost 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081218165108AAFgJ40   

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081218165108AAFgJ40   

Consultada l’11 de setembre 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/carte-graphique.php3  

Extracció de les fotos 59, 60, 61 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/carte-graphique.php3 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/carte-mere.php3   

Consultada el 17 d’octubre 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/ecran.php3 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/ide-ata.php3    

Consultada el 4 d’agost 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/isa-mca-vlb.php3  

Extracció de les fotos 42 i 43 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/processeur.php3   

Extracció de la foto 55 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/processeur.php3 

Consultada el 10 de setembre 
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http://es.wikipedia.org/wiki/ATX   

Consultada el 17 de juliol 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AT_%28factor_de_forma%29    

Consultada el 22 de juliol 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ATX2.0-power-connector-pin.jpg  

Extracció de la foto 3 i consultada el 17 de juliol 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Disk-structure.svg   

Extracció de la foto 54 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IBM_PC_5150.jpg  

Extracció de la foto 56 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_%28inform%C3%A1tica%29 

Extracció de la foto 6 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA   

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_MCA 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_%28sistema_de_archivos%29 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro 

Consultada el 23 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Graphics_Adapter 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extended_Industry_Standard_Architecture 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica_digital 

Consultada el 23 d’agost 
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http://es.wikipedia.org/wiki/HyperTransport 

Consultada el 6 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_PC   

Consultada el 22 de juliol 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n  

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_solo_lectura 

Consultada el 25 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PCI-Express 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PCI-Express 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SIMM 

Extracció de la foto 31 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_1  

Extracció de la foto 29 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_de_expansi%C3%B3n 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_de_expansi%C3%B3n 

Consultada el 10 d’agost 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Small_Computer_System_Interface  

Consultada el 5 d’agost 

 

http://html.rincondelvago.com/buses-de-sistema.html 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://html.rincondelvago.com/componentes-de-cpu.html 

Consultada el 10 de setembre 

 

http://html.rincondelvago.com/placa-base.html   

Consultada el 21 de juliol i extracció de les fotos 17 i 18 
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http://html.rincondelvago.com/placa-base_componentes.html 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://img-europe.electrocomponents.com/images/R217644-01.jpg&imgrefurl=http://es.rs-

online.com/mobile/search/searchBrowseAction.html%3Fmethod%3DgetProduct%26R%3D3789419&usg=__cJq_o3-

ZPMuUsDbPVveg4mYlI0c=&h=109&w=200&sz=6&hl=ca&start=0&tbnid=kQ8mq4X7Jl0VAM:&tbnh=87&tbnw=159&prev=/images%3Fq%3D

z%25C3%25B3calos%2BSIMM%26hl%3Dca%26biw%3D1584%26bih%3D789%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=188&vpy

=138&dur=421&hovh=87&hovw=160&tx=164&ty=38&ei=9vFWTIypGMKRjAeWkYHEBA&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0  

Extracció de la foto 31 

 

http://img.tomshardware.com/us/2005/12/01/out_with_atx/btx-btx-mobo.jpg  

Extracció de la foto 11 

 

http://informatica.iessanclemente.net/manuais/index.php/Z%C3%B3calos_para_memoria_RAM  

Extracció de la foto 34, 35, 36 

 

http://pc-al-dia.blogspot.com/2009/01/tipos-de-placas-base.html  

Consultada el 24 de juliol 

 

http://pcexpertos.com/2009/08/que-significa-fat.html 

Consultada el 23 d’agost 

 

http://perso.wanadoo.es/webde1981/ciencianot2.htm   

Consultada el 5 d’agost 

 

http://personal.redestb.es/juanhr/actmicro.htm   

Consultada l’1 d’agost 

 

http://pr.kalipedia.com/informatica/tema/tarjeta-grafica.html?x=20070821klpinginf_22.Kes&ap=1 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://reviews.cnet.com/sc/32793626-2-200-0.gif  

Extracció de la foto 16  

 

http://sebas-redes.blogspot.com/   

Extracció de la foto 45 

 

http://stiggyblog.files.wordpress.com/2009/08/via_mini-itx_form_factor_comparison.jpg  

Extracció foto 6 

 

http://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=en&u=http://reviews.ebay.com/AT-vs-ATX-Form-

Factor_W0QQugidZ10000000002086056&ei=ToxBTIjhO9DGOPCuzaEN&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&pre

v=/search%3Fq%3Datx%2Bvs%2Bbaby-at%26hl%3Dca%26rlz%3D1G1GGLQ_CAES327   

Consultada el 17 de juliol 

 

http://trujillosoft.blogspot.com/2009/10/el-hardware-de-los-computadores_23.html  

Consultada el 21 de juliol 

 

 

http://rocky.digikey.com/weblib/Assmann/Web%20Photos/AK306-2,%20AK307-5,%20AK307-5-R.jpg    
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Extracció de la foto 20 

 

http://wapedia.mobi/en/CPU_socket 

Extracció de la foto 30 

 

http://wapedia.mobi/es/DIP   

Extracció de la foto 23 

 

http://wapedia.mobi/es/Pin_grid_array   

Extracció de la foto 27 

 

http://wapedia.mobi/es/Plastic_leaded_chip_carrier   

Extracció de la foto 24 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oIE7XQjt5woJ:www.duiops.net/hardware/tarjgraf/tarjgraf.htm+tipos+targetas+

graficas&cd=4&hl=ca&ct=clnk&gl=es&client=firefox-a 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://www.allpinouts.org/images/6/67/Connector_mb_fan_3pin.jpg&imgrefurl=http://forums.bit-

tech.net/showthread.php%3Fp%3D2086646&usg=__BNsaJdJo7fL1iN9wZHYUYMaOf-

o=&h=151&w=250&sz=10&hl=ca&start=487&tbnid=ReB41QYtqWiTcM:&tbnh=67&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dconnector%2Bmole

x%2B3%2Bpins%26start%3D27%26hl%3Dca%26gbv%3D2%26biw%3D1584%26bih%3D789%26output%3Dimages_json%26tbs%3Disch:10%

2C10954&itbs=1&ei=eoNaTJLeMsaA4Qb8wd2CAg&biw=1584&bih=789 

Extracció de la foto 40 

 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/1-2.htm 

Consultada el 10 de setembre 

 

http://www.bing.com/images/search?q=ega+targeta+grafica&go=&form=QBIR#focal=f4fb5e8d93fc1d64b6a894332fd43823&furl=http%3A

%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_Mi9-_ERWyK4%2FTCJ6MofO3eI%2FAAAAAAAAAX4%2F4el-2Vho9IQ%2Fs400%2FTrident-TVGA-512Kb.JPG 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://www.frontierpc.com/ProductImages/Large/1011210895.jpg   

Extracció de la foto 15 

 

http://www.galeon.com/ortihuela/video.htm 

Consultada l’11 de setembre 

 

http://www.galiciacity.com/servicios/hardware/memoria.htm#EDO 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://www.gearxs.com/gearxs/images/M791G.jpg  

Extracció de la foto 14 

 

http://www.glosarium.com/term/252,14,xhtml  

Consultada el 10 de setembre 

 

 

http://www.glosarium.com/term/893,14,xhtml 

Consultada el 5 d’agost 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_boQaDaMajhc/SBCMd-

oJpYI/AAAAAAAAABE/VKuNp_gyl_c/s320/WTX.jpg&imgrefurl=http://historia-

mainboard.blogspot.com/2008/04/wtx_24.html&usg=__1MrPu6Dx4fE4b0JVzLocs6m2aoQ=&h=290&w=320&sz=45&hl=ca&start=8&itbs=1

&tbnid=dD_jgtL5blMqFM:&tbnh=107&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DWTX%26hl%3Dca%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1    

Consultada el 23 de juliol 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_cPineXQN60g/SKscQ02mYsI/AAAAAAAAB6s/f5VemAFMAcc/s400/PGA-

370.jpg&imgrefurl=http://trucoswindowstrucospc.blogspot.com/2008/08/tutoriales-hardware-zocalo-

del.html&usg=__ghap8U9FJBAr3PdmF23aQh0zpK0=&h=275&w=400&sz=51&hl=ca&start=0&tbnid=InNGyq-

d13gdXM:&tbnh=141&tbnw=191&prev=/images%3Fq%3Dzocalo%2Bpga%26hl%3Dca%26biw%3D706%26bih%3D767%26gbv%3D2%26tbs

%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=129&vpy=85&dur=409&hovh=186&hovw=271&tx=128&ty=51&ei=4dlWTJi_J5DKjAeFlPHIBA&page=1&nd

sp=12&ved=1t:429,r:0,s:0  

Extracció de la foto 28 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://culturacion.com/wp-content/uploads/2009/10/kickstart-rom-

4070.jpg&imgrefurl=http://culturacion.com/etiqueta/bios/&usg=___XNjkmrTqC8gOCe5jbVG4piXbrg=&h=348&w=573&sz=82&hl=ca&start

=45&zoom=1&tbnid=6rWNuWDe84H1UM:&tbnh=132&tbnw=217&prev=/images%3Fq%3Dbios%2Brom%26um%3D1%26hl%3Dca%26rlz%

3D1G1GGLQ_CAES327%26biw%3D1776%26bih%3D849%26tbs%3Disch:10%2C611&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=358&vpy=430&dur=5534

&hovh=175&hovw=288&tx=251&ty=108&ei=gfpwTMHZBNX24Aa69OneCA&oei=ePpwTKHLLM324gbL7cTeCA&esq=2&page=2&ndsp=28&v

ed=1t:429,r:8,s:45&biw=1776&bih=849   

Extracció de la foto 51 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://members.fortunecity.es/trecerca/PlacaBase_archivos/image004.jpg&imgrefurl=http://memb

ers.fortunecity.es/trecerca/PlacaBase.html&h=350&w=275&sz=37&tbnid=EEnxDf5yakd0cM:&tbnh=253&tbnw=199&prev=/images%3Fq%

3Dplaques%2Bbase%2Batx&hl=ca&usg=__1MekyODMhXAk5hNEfqV6oGr1MHQ=&sa=X&ei=9WpATPK_NczGOLKMzJ8N&ved=0CBsQ9QEw

AA  

Consultada el 16 de juliol 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://rocky.digikey.com/weblib/Mill-Max/Web%2520Photos/940-44-028-24-

000000.jpg&imgrefurl=http://sg.digikey.com/1/2/indexb9.html&usg=__mpX_J2XNbb66abP4nB9dnoN0g14=&h=640&w=640&sz=153&hl=c

a&start=0&tbnid=ro6Jbk8S78-

GPM:&tbnh=158&tbnw=165&prev=/images%3Fq%3Dsocket%2BPLCC%26hl%3Dca%26biw%3D1584%26bih%3D789%26gbv%3D2%26tbs%

3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=138&vpy=74&dur=3171&hovh=225&hovw=225&tx=165&ty=87&ei=DdZWTJVEkNCMB5y7gcME&page=1&n

dsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0   

Extracció de la foto 26 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://system-il.com/images/JPG/chip/eprom_27C256_32K.jpg&imgrefurl=http://system-

il.com/bios.html&usg=__OCt0uW04UkiMsP4mFzID6ADUWtg=&h=305&w=350&sz=9&hl=ca&start=0&zoom=1&tbnid=WkZv0X1RM8Z6AM:

&tbnh=153&tbnw=173&prev=/images%3Fq%3Dbios%2Beprom%26um%3D1%26hl%3Dca%26rlz%3D1G1GGLQ_CAES327%26biw%3D1776

%26bih%3D849%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=570&ei=4_lwTO7SC4mF4QbB59TTBg&oei=4_lwTO7SC4mF4QbB59TTBg&es

q=1&page=1&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=57&ty=23   

Extracció de la foto 52 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Motherboard_diagram.svg/300px-

Motherboard_diagram.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Front-

side_bus&usg=__j5JjQGIlJVTi7IDoa8a9pdcqBAc=&h=462&w=300&sz=28&hl=ca&start=0&tbnid=SeIbkao5rGxVJM:&tbnh=168&tbnw=109&

prev=/images%3Fq%3Dfront-

side%2Bbus%26hl%3Dca%26biw%3D1584%26bih%3D789%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=132&vpy=52&dur=105&ho
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vh=279&hovw=181&tx=117&ty=175&ei=INFbTJi3O8qF4Qb55tHyAQ&oei=INFbTJi3O8qF4Qb55tHyAQ&esq=1&page=1&ndsp=30&ved=1t:4

29,r:0,s:0   

Extracció de la foto 50 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.jagath.net/hardware/agp.jpg&imgrefurl=http://www.jagath.net/agp.html&usg=__frje

MgqSNylV_PfSoLRYr1Bh_AI=&h=239&w=400&sz=45&hl=ca&start=24&tbnid=h3rkx84RnasxBM:&tbnh=74&tbnw=124&prev=/images%3Fq

%3Dagp%26hl%3Dca%26gbv%3D2%26biw%3D1584%26bih%3D789%26tbs%3Disch:10%2C337&itbs=1&biw=1584&bih=789   

Extracció de la foto 47 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.com.mx/jm/img%3Fs%3DMLM%26f%3D14236222_2538.jpg%26v%3DP&i

mgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-28867181-

_JM&usg=__LRazVu1Q0u9ciJvU1V0fO8rfEmk=&h=250&w=250&sz=9&hl=ca&start=0&zoom=1&tbnid=YPMU5NolSULmcM:&tbnh=130&tbn

w=134&prev=/images%3Fq%3Dbios%2Beeprom%26um%3D1%26hl%3Dca%26rlz%3D1G1GGLQ_CAES327%26biw%3D1776%26bih%3D849

%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=522&vpy=90&dur=0&hovh=167&hovw=167&tx=112&ty=104&ei=8vlwTMD_G46L4gaYnrCY

Cg&oei=8vlwTMD_G46L4gaYnrCYCg&esq=1&page=1&ndsp=46&ved=1t:429,r:2,s:0    

Extracció de la foto 53 

 

http://www.grupomaser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/ESTRUCTURAS/ESTRUCTURA%20INTERNA/SECC

ION%20DE%20ES/seccion_de_es.htm 

Consultada el 7 de novembre 

 

 

http://www.hardwarezone.com.my/img/data/articles/2004/966/southbridge.jpg&imgrefurl=http://www.hardwarezone.com.my/articles/v

iew.php%3Fid%3D966%26cid%3D26%26pg%3D3&usg=__LdFze_Laers87TUcYHu9BkeKlqk=&h=299&w=399&sz=96&hl=ca&start=12&tbnid=

q6C86aZxrZ4dpM:&tbnh=139&tbnw=199&prev=/images%3Fq%3DSouthbridge%26hl%3Dca%26biw%3D744%26bih%3D767%26gbv%3D2%

26tbs%3Disch:10%2C561&itbs=1&iact=hc&vpx=323&vpy=354&dur=5989&hovh=194&hovw=259&tx=175&ty=78&ei=1kpYTLuQKoe-

4gamhuGHBw&page=2&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:12&biw=744&bih=767   

Extracció de la foto 58 

 

http://www.icpamerica.com/Images/LPX-Header-Image%288gldi3%29.jpg   

Extracció de la foto 53 

 

http://www.just2good.co.uk/images/gif/chipset.gif&imgrefurl=http://www.just2good.co.uk/chipset.php&usg=__GPob3imsWJUIZe-

notF7ldeCH3w=&h=360&w=293&sz=7&hl=ca&start=0&tbnid=fYid3RqhUxyo6M:&tbnh=154&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dnorthbrid

ge%26um%3D1%26hl%3Dca%26sa%3DX%26rlz%3D1G1GGLQ_CAES327%26biw%3D744%26bih%3D767%26tbs%3Disch:10%2C56&um=1&i

tbs=1&iact=rc&dur=450&ei=fzBYTPKrKsK4jAeqr427CQ&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=50&ty=16&biw=744&bih=767    

Extracció de la foto 37 

 

http://www.kalipedia.com/informatica/tema/funcionamiento-interno-microprocesador.html?x=20070821klpinginf_12.Kes&ap=3 

Consultada el 10 de setembre 

 

http://www.mailxmail.com/curso-arquitectura-ordenadores/bus-xt-bus-isa-at 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ordenador-portatil-tipos-historia-componentes/ranuras-expansion-bus-isa-eisa-mca 

Consultada el 5 d’agost 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ordenador-portatil-tipos-historia-componentes/ranuras-expansion-bus-isa-eisa-mca   

Extracció de la foto 44 
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http://www.mastermagazine.info/termino/4250.php  

Consultada el 10 de setembre 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/4672.php  

Consultada el 23 d’agost 

 

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/img%3Fs%3DMLA%26f%3D81436216_4099.jpg%26v%3DE&imgrefurl=http://argentina.natyo.com/pr

oductos/electronica-audio-y-

video/general/%3Fq%3Dprogramador%2Bde%2Bmicrocontroladores%2Bpic%2Busb%2Bcon%2Bzocalo%2Bzif%26st%3D2%26rpp%3D60&u

sg=__mDH5GJyVutejvknhQZe1B-r9P-

4=&h=280&w=280&sz=10&hl=ca&start=0&tbnid=tbT3FAk8nJPWDM:&tbnh=142&tbnw=162&prev=/images%3Fq%3Dsocalo%2Bzif%26hl%

3Dca%26biw%3D1584%26bih%3D789%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=573&vpy=417&dur=1605&hovh=224&hovw=2

2&tx=164&ty=102&ei=nN9WTNvPHtCNjAeql5HDBA&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:0   

Extracció de la foto 28 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teccisc/teccisc.shtml 

Consultada el 10 de setembre 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml#SIMMS  
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