ΘΕΜΑ Α
Α1. ΝΪ πΪκΪγνΰκίμήνή νβλ ικθνάμήβλ ιθξ Ϊγθδθξαθύζ, άκάοθζνΪλ μνθ νήνκάέβό μΪλ έίιδΪ
μνθ άκάεεΪ ιθξ Ϊζνβμνθβπήί μή γάαή ικόνΪμΰ νΰ δέηΰ ςμνό, Ϊζ ΰ ικόνΪμΰ ήίζΪβ μςμνή ή
νΰ δέηΰ Λάαθλ, Ϊζ ΰ ικόνΪμΰ ήίζΪβ δΪζαΪμεέζΰ.
Ϊ. ’ έζΪ εβγκθϋιθδθάβμνβγό μύμνΰεΪ θβ αύκήλ ήβμόέθξ-ήηόέθξ (I/O ports) ειθκθύζ ζΪ
αήςκΰαθύζ ςλ ήηςνήκβγθί γΪνΪπςκΰνέλ νθξλ θιθίθξλ ειθκήί ζΪ ικθμιήδάμήβ θ
εβγκθήιήηήκάΪμνήλ.
Ϋ. Η μΰεΪίΪ βμθνβείΪλ (P, parity) ΫκίμγήνΪβ μνθζ γΪνΪπςκΰνή ήζνθδώζ.
ά. Ο BCD ΪιΪκβαεΰνήλ ικέιήβ ζΪ ΪιθνήδήίνΪβ Ϊιό νκίΪ (3) flip-flops.
έ. Ο γΪνΪπςκΰνήλ θδίμαΰμΰλ (shift register) ήίζΪβ έζΪλ γΪνΪπςκΰνήλ μνθζ θιθίθ ΰ έηθέθλ
νθξ γάαή flip-flop νκθοθέθνήί νΰζ ήίμθέθ νθξ άήβνθζβγθύ νθξ flip-flop.
ή. Η ΪγκίΫήβΪ (accuracy) ήζόλ εήνΪνκθιέΪ D/A ήίζΪβ ΰ έβΪοθκά νΰλ ικΪάεΪνβγήλ ήηόέθξ Ϊιό
νΰζ βέΪζβγή.

Μθζάέήλ 15
Α2. ΝΪ άκάρήνή μνθ νήνκάέβό μΪλ νθξλ Ϊκβαεθύλ 1, 2, 3, 4, 5 Ϊιό νΰ μνήδΰ Α γΪβ έίιδΪ έζΪ Ϊιό νΪ
άκάεεΪνΪ Ϊ, Ϋ, ά, έ, ή, μν νΰλ μνήδΰλ Β ιθξ έίζήβ νΰ μςμνή Ϊζνβμνθίπβμΰ. ΰεήβώζήνΪβ όνβ έζΪ άκάεεΪ
Ϊιό νΰ μνήδΰ Β αΪ ιήκβμμέρήβ.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. SIPO

Ϊ. ΚΪνΪπςκΰνήλ θδίμαΰμΰλ ιΪκάδδΰδΰλ ήβμόέθξ - μήβκβΪγήλ ήηόέθξ

2. SISO

Ϋ. ΚΪνΪπςκΰνήλ θδίμαΰμΰλ μήβκβΪγήλ ήβμόέθξ - ιΪκάδδΰδΰλ ήηόέθξ

3. FIFO

ά. ΚΪνΪπςκΰνήλ θδίμαΰμΰλ ιΪκάδδΰδΰλ ήβμόέθξ - ιΪκάδδΰδΰλ ήηόέθξ

4. PIPO
5. PISO

έ. ΚΪνΪπςκΰνήλ γΪνάμνΪμΰλ
ή. Μζήεΰ εή γΪνΪπςκΰνέλ SISO
μν. ΚΪνΪπςκΰνήλ θδίμαΰμΰλ μήβκβΪγήλ ήβμόέθξ - μήβκβΪγήλ ήηόέθξ

ΘΕΜΑ Β
Β1. ΠθβΪ νήπζβγή θζθεάίήνΪβ ιθδξιδήηίΪ έβΪέκόεςζ (Ϊγκθέήγνώζ). ΓβΪ ιθβθ δόάθ
πκΰμβεθιθβήίνΪβ ΰ νήπζβγή Ϊξνή μνθξλ εβγκθήιήηήκάΪμνέλ.
Μθζάέήλ 8
Β2. Ϊ) ΝΪ ΪζΪοέκήνή θζθεΪμνβγά νβλ έύθ (2) ΫΪμβγέλ γΪνΰάθκίήλ μνβλ θιθίήλ έβΪγκίζθζνΪβ νΪ
ΪγθδθξαβΪγά γξγδώεΪνΪ (εθζ. 2). ΠθβΪ ήίζΪβ νΪ μνθβπήίΪ εζήεΰλ γάαή γΪνΰάθκίΪλ (εθζ. 4).
Ϋ) ΠθβΪ ήίζΪβ ΰ έβΪοθκά μνθζ νκόιθ έβέάήκμΰλ νςζ έύθ (2) γΪνΰάθκβώζ (εθζ. 3).

Μθζάέήλ 9
Β3. Σβ ήίζΪβ νθ κήιήκνόκβθ ήζνθδώζ ήζόλ εβγκθήιήηήκάΪμνή. ΝΪ ΪζΪοέκήνή θζθεΪμνβγά νβλ
γΪνΰάθκίήλ μνβλ θιθίήλ έβΪγκίζθζνΪβ θβ εβγκθήιήηήκάΪμνέλ εή γκβνήκβθ νθ εέάήαθλ νθξ
κήιήκνθκίθξ ήζνθδώζ.
Μθζάέήλ 8
ΘΕΜΑ Γ

νθ Ο.Κ. εβΪλ εζήεΰλ SRAM ΪζΪάκάοήνΪβ 512Κx8.
Γ1. ΝΪ ξιθδθάίμήνή νΰ πςκΰνβγόνΰνΪ νΰλ εζήεΰλ μή bytes.
Μθζάέήλ 8
Γ2. ΝΪ ικθμέβθκίμήνή νθ ιδήαθλ νςζ Ϊγκθέήγνώζ έβήξαύζμήςζ.
Μθζάέήλ 10
Γ3. ΝΪ ικθμέβθκίμήνή νθ ιδήαθλ νςζ Ϊγκθέήγνώζ ήβμόέθξ-ήηόέθξ έήέθεέζςζ.
Μθζάέήλ 7
ΘΕΜΑ Δ
’ έζΪζ γΪνΪπςκΰνή θδίμαΰμΰλ SIPO νςζ 3-bits έίζθξεή μνΰζ ήίμθέό νθξ έήέθεέζΪ εή νΰζ
Ϊγόδθξαΰ μήβκά: 0, 1, 1. Μήνά Ϊιό νκήβλ (3) ιΪδεθύλ κθδθάβθύ θ γΪνΪπςκΰνήλ ιήκβέπήβ νΰ
δέηΰ 110. ΔίζήνΪβ όνβ ΰ Ϊκπβγή γΪνάμνΪμΰ νθξ γΪνΪπςκΰνή ήίζΪβ 000.
Δ1. Ο γΪνΪπςκΰνήλ ήίζΪβ έήηβάλ ή Ϊκβμνήκήλ θδίμαΰμΰλ (εθζ. 2); ΝΪ έβγΪβθδθάήμήνή νΰζ
Ϊιάζνΰμή μΪλ (εθζ. 3).

Μθζάέήλ 5
Δ2. Εάζ ΰ ιήκίθέθλ νςζ ιΪδεώζ κθδθάβθύ ήίζΪβ Σ=10 msec, ζΪ ξιθδθάίμήνή νθ μξζθδβγό
πκόζθ (t) ιθξ πκήβάίήνΪβ άβΪ ζΪ Ϊιθαΰγήξαήί ΰ ιΪκΪιάζς ιδΰκθοθκίΪ (110) μνθζ
γΪνΪπςκΰνή.
Μθζάέήλ 5
Δ3. ΝΪ ξιθδθάίμήνή νΰ μξπζόνΰνΪ (f) νςζ ιΪδεώζ κθδθάβθύ.
Μθζάέήλ 5
Δ4. ΝΪ μπήέβάμήνή νθ γύγδςεΪ (μπΰεΪνβγό έβάάκΪεεΪ) νθξ ιΪκΪιάζς γΪνΪπςκΰνή εή D
flip-flops.

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ Α
Α1 Ϊ) ΩΣΟ μήδ98 ΫβΫδ ε/ξ
Ϋ) ΛΑΘΟ μήδ76 ΫβΫδ ε/ξ (ΫκίμγήνΪβ μνθζ γΪνΪπςκΰνή γΪνάμνΪμΰλ)
ά) ΛΑΘΟ μήδ 184 ΫβΫδ. Ψΰο ( 4 jk flip flop)
έ) ΩΣΟ μήδ 159 ΫβΫδ. Ψΰο
ή) ΩΣΟ μήδ 261 ΫβΫδ. Ψΰο
Α2
1Β
2 Σ
3Ε
4Γ
5Α

μήδ163 ΫβΫδ. Ψΰο

ΘΕΜΑ Β
Β1 Η ιθδξιδήηίΪ Ϊγκθέήγνώζ ήίζΪβ εβΪ νήπζβγή μύεοςζΪ εή νΰζ θιθίΪ
πκΰμβεθιθβθύεή έζΪ εέκθλ νςζ Ϊγκθέήγνώζ έβήξαύζμήςζ γΪβ ςλ Ϊγκθέέγνήλ
έήέθεέζςζ εή μγθιό νΰ εήίςμΰ νθξ μξζθδβγθύ Ϊκβαεθύ νςζ Ϊγκθέήγνώζ νθξ
εβγκθήιήηήκάΪμνή ήδ 96 ΫβΫδ ε/ξ.
Β2 α) ΣΪ ΪγθδθξαβΪγά μξμνήεΪνΪ νΪ πςκίίθξεή μή έξθ γΪνΰάθκίήλ τα σύγχρονα
ΚΪβ τα ασύγχρονα .νθβπήίΪ εζήεΰλ μνΪ σύγχρονα ήίζΪβ νΪ flip flop
ήζώ μνθβπήίΪ εζήεΰλ μνΪ ασύγχρονα ήίζΪβ λογικές πύλες (μανταλωτές )
μήδ 130 ΫβΫδ. Ψΰο.
Ϋ)Οβ μανταλωτές έβήάήίκθζνΪβ εή νΰζ ΪδδΪάή νβεήλ (δθάβγθύ ήιβιέέθξ )νςζ
μΰεάνςζ ήβμόέςζ νθξλ Πκήιήβ ζΪ ήίζΪβ μή γΪνάμνΪμΰ ΰκήείΪλ .
ΣΪ flip flop έβήάήίκθζνΪ εή νθξλ ιΪδεθύλ νθξ κθδθάβθύ νθξλ (clock) γΪβ
ειθκήί
ζΪ ήίζΪβ αήνβγθί ΰ Ϊκζΰνβγθί
Β3 Ρεπερτόριο εντολών θζθεάίθξεή νθ μύζθδθ νςζ ήζνθδώζ ιθξ ειθκήί
ζΪ ήγνήδέμήβ έζΪ εβγκθήιήηήκάΪμνήλ μήδ 87 ΫβΫδ ε/ξ
Επθξεή νθξλ εβγκθήιήηήκάΪμνήλ έβήκξεήζθξ κήιήκνθκβθξ CISC γΪβ
Μήβςεήζθξ κήιήκνθκβθξ νθξλ εβγκθήιήηήκάΪμνήλ RISC μήδ 88 ΫβΫδ ε/ξ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1 512Κ χ 8= 29 χ 210 χ 8 bits= 219 bytes
Γ2 19 Ϊγκθέέγνήλ έβήξαύζμήςζ
Γ3 8 Ϊγκθέέγνήλ ήβμόέθξ ήηόέθξ
μήδ 232 ΫβΫδ. Ψΰο
ΘΕΜΑ Δ
Δ1 ΠκόγήβνΪβ άβΪ γΪνΪπςκΰνή έήηβάλ θδίμαΰμΰλ μύεοςζΪ εή νΪ έήέθεέζΪ
νΰλ άμγΰμΰλ Ϋδέιθξεή όνβ νθ ικώνθ ρΰοίθ ιθξ ειΪίζήβ ικώνθ ήίζΪβ νθ 0

γΪβ ΫάΪίζήβ νήδήξνΪίθ Ϊιό νΪ Ϊκβμνήκά ικθλ νΪ έήηβά ειθκθύεή ζΪ γάζθξεή
ήιβΫήΫΪίςμΰ γάζθζνΪλ νθζ ιίζΪγΪ
ΡΟΛΟΙ
ΕΙΟΔΟ Q2
Q1
Q0
ΑΡΧΙΚΗ
0
0
0
0
ΚΑΣΑΣΑΗ
1θλ ιΪδεόλ
0
0
0
θλ
2 ιΪδεόλ
1
1
0
0
3θλ ιΪδεόλ
1
1
1
0
Δ2
t= 3 x 10 =30 msec
Δ3 f = 1/T = 1/10 x 10 -3 = 10 3/10= 10 2 =100 Hz
Δ4

