
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  

 
ΗΜ/ΝΙΑ :…………………………… 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………….. 

 
 

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λάθος. 

 

α. Όταν η έξοδος του τελευταίου flip - flop ενός καταχωρητή είναι συνδεδεµένη µε 

την είσοδο του πρώτου flip-flop, τότε έχουµε καταχωρητή κυκλικής ολίσθησης.  

β. Αν σε ένα προς τα πάνω δυαδικό απαριθµητή  χρησιµοποιήσουµε για εξόδους τις 

συµπληρωµατικές εξόδους των flip-flops, που το αποτελούν, τότε ο απαριθµητής 

µετρά προς τα κάτω.  

γ. Η µνήµη RAM είναι µια µη πρόσκαιρη µνήµη. 

δ. Ο BCD απαριθµητής απαριθµεί δεκαέξι καταστάσεις.  

ε. Η χωρητικότητα της µνήµης συχνά εκφράζεται µε το γινόµενο του συνολικού 

αριθµού των λέξεων επί το µήκος της κάθε λέξης. 

 

 

 

2. Να αντιστοιχίσετε  τους αριθµούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α µε τα γράµµατα 

α,β,γ,δ,ε της στήλης Β. 

 

  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1.Mνήµη ROM  

 

α. Μόνιµη αποθήκευση  

δεδοµένων  

2.Χωρητικότητα µνήµης  

 

β.  Προσωρινή αποθήκευση  

δεδοµένων  

3.Καταχωρητής  

 

γ. Πρόσκαιρη µνήµη 

4. RAM δ.  64 ΚΒ  

 

5. Χρόνος προσπέλασης ε. 250 nsec 

 
 

 

 

 

 



 

 

3.  

α. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τα βασικά χαρακτηριστικά της  µνήµης ROM.  

β. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της µνήµης RAM. 

γ. Να γράψετε δύο διαφορές των στατικών και των δυναµικών µνηµών RAM. 

δ. Να περιγράψετε δύο διαφορές των µνηµών EPROΜ-EEPROM. 

 

 

4.  Σ’ έναν καταχωρητή αριστερής ολίσθησης SISO αποτελούµενο από τέσσερα D 

flip-flops, πρόκειται να φορτωθεί η λέξη «1101». ∆ίνεται ότι η αρχική κατάσταση 

του καταχωρητή είναι «0000». Η λέξη, που πρόκειται να αποθηκευθεί, εισάγεται µε 

την τοποθέτηση πρώτα του MSB. Να συµπληρώσετε: 

 

α. Την τιµή της σειριακής εισόδου και της σειριακής εξόδου για κάθε έναν παλµό. 

β. Τα περιεχόµενα του καταχωρητή για κάθε έναν παλµό. 

 
Σειριακή έξοδος                                                    Σειριακή είσοδος 

                                                                                                
                                                                                    αρχική πληροφορία 

                                                                                       

                                                                                   

                                                                                          
                                                                                     1ος

 παλµός ρολογιού 

 

 
                                                                                     2ος 

παλµός ρολογιού 

 

 
                                                                                     3ος

 παλµός ρολογιού 

 

 
                                                                                     4ος

 παλµός ρολογιού 

 

 

 

 

 

 

5.  Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (Ο.Κ.) µιας µνήµης RAM έχει χωρητικότητα                    

      512Κx16bits, µε κοινούς ακροδέκτες εισόδου–εξόδου δεδοµένων. Να βρείτε: 

 

α. Πόσοι είναι οι ακροδέκτες του διαύλου διευθύνσεων; 

β.  Πόσοι είναι οι ακροδέκτες εισόδου–εξόδου των δεδοµένων; 

γ. Να αναφέρετε και τους υπόλοιπους ακροδέκτες του Ο.Κ. 

 

 

 

Καλή Επιτυχία ! 


