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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
     (Μνήµες , ∆οµή και λειτουργία µικροϋπολογιστών) 

 
                                     

                                                ΗΜ/ΝΙΑ :…………………………… 

 

                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………….. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

 

α. Ποιες συνηθισµένες πράξεις εκτελούνται στην αριθµητική και λογική 

µονάδα (ALU) του µικροεπεξεργαστή. 

 

β. Ποιους καταχωρητές συναντάµε στην πλειοψηφία των 

µικροεπεξεργαστών. 

 

γ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους πιο συνηθισµένους κύκλους µηχανής 

που µπορούµε να συναντήσουµε σε ένα µικροεπεξεργαστή. 

 

δ. Μία εντολή πρόσθεσης σε ένα µικροεπεξεργαστή χρειάζεται 5 κύκλους 

µηχανής για να ανακληθεί και να εκτελεστεί. Η συχνότητα λειτουργίας 

του µικροεπεξεργαστή είναι f = 1GHz. Πόσες πράξεις πρόσθεσης είναι 

δυνατό να εκτελούνται το δευτερόλεπτο (sec); 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

 

α. Ο µικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. Το κύκλωµα 

αυτό συνδέεται µέσω ακροδεκτών (pins) σε µία πλακέτα ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων:  

 

   1. Ποια είναι η χρησιµότητα των ακροδεκτών του. 

 

   2. Ποιους ακροδέκτες συναντάµε στη πλειοψηφία των  

µικροεπεξεργαστών και ποια είναι η λειτουργικότητά τους (σηµασία 

τους). 
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β. Να περιγράψετε τη διαδικασία εξυπηρέτησης µίας περιφερειακής 

συσκευής σύµφωνα µε τη µέθοδο των διακοπών. 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

α. Να περιγράψετε τη λειτουργία του καταχωρητή κατάστασης (Status 

Register, SR) ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή και να περιγράψετε τις 

σηµαίες συνθήκης. 

 

β. Ένας µικροεπεξεργαστής µπορεί να αναγνωρίσει 32 διαφορετικές 

εντολές. Μια εντολή του µικροεπεξεργαστή σε γλώσσα µηχανής έχει 

την δυαδική µορφή (10101110111010)
2
.  

Ζητείται:  

1. Να γράψετε το τµήµα εντολής που αντιστοιχεί στον κώδικα 

εντολής (opcode).  

 

 2. Να αναφέρετε τι παριστάνει το υπόλοιπο τµήµα της εντολής. 
 

γ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους τρόπους αναφοράς στη  µνήµη ενός 

µικροεπεξεργαστή. 

 

δ. Εάν η περίοδος του ρολογιού ενός µικροεπεξεργαστή είναι 1 nsec, να 

βρεθεί η συχνότητα λειτουργίας του. 

 

ΘΕΜΑ 4 
 

 α. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της µνήµης µόνο 

ανάγνωσης (ROM); 

 β. Να γράψετε δύο διαφορές των στατικών και των δυναµικών µνηµών 

RAM. 

 

γ. Να σχεδιάσετε χωρίς καµία άλλη επεξήγηση το απλοποιηµένο 

διάγραµµα µιας µνήµης RAM. 

 

δ. Ένα Ο.Κ. µνήµης RAM έχει χωρητικότητα 64Κ  Χ 8 bits µε κοινούς 

ακροδέκτες εισόδου-εξόδου. Να βρείτε πόσοι και ποιοι είναι οι 

ακροδέκτες του .                                                        

                                                                                Καλή επιτυχία !!! 


