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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο
α. Να εκτελέσετε τις παρακάτω µετατροπές:
1. Ο δεκαδικός αριθµός (82) 10
δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

να

µετατραπεί

στο

Μονάδες 4
2. Ο δεκαδικός αριθµός (74) 10 να
δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

µετατραπεί

στο

Μονάδες 4
3. Ο δεκαεξαδικός αριθµός (Α7F) 16 να µετατραπεί στο
δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.
Μονάδες 4
β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό
σύστηµα αρίθµησης.
1.

43ΑΒ+CF72
Μονάδες 6

2.

FA3−2C5
Μονάδες 7
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ΘΕΜΑ 2ο
α. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραµµα και να γράψετε τον
πίνακα αληθείας ενός αποκωδικοποιητή 3 σε 8.
Μονάδες 6
β. Πλήρης αθροιστής:
1.

Να δώσετε τον ορισµό και τον πίνακα αληθείας του
πλήρη αθροιστή.
Μονάδες 6

2.

Να
σχεδιάσετε
έναν
πλήρη
αθροιστή
χρησιµοποιώντας ηµιαθροιστές και πύλη ΟR. (Οι
ηµιαθροιστές να υλοποιηθούν µε πύλες XOR και
AND).
Μονάδες 8

γ. Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων
βαθµίδων µε D FLIP-FLOP.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά
της κύριας µνήµης.
Μονάδες 3
β. Τι ονοµάζεται, γλώσσα µηχανής, συµβολική γλώσσα και
τι συµβολοµεταφραστής.
Μονάδες 7
γ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι εντολές ενός
µικροεπεξεργαστή και ποιο είναι το αποτέλεσµα της
εκτέλεσης των εντολών κάθε κατηγορίας.
Μονάδες 12
δ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά
των µικροεπεξεργαστών.
Μονάδες 3
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ΘΕΜΑ 4 ο
α. Τρόποι προσπέλασης συσκευών εισόδου-εξόδου:
1.

Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιους τρόπους µπορεί
να επικοινωνήσει ο µικροεπεξεργαστής και η µνήµη
µε τις συσκευές εισόδου-εξόδου.
Μονάδες 3

2.

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα
µειονεκτήµατα της τεχνικής περιόδευσης (Polling).
Μονάδες 10

β. Τι γνωρίζετε για τον καταχωρητή STATUS του µικροελεγκτή
PIC της Microchip.
Μονάδες 12

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.µ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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