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Άσκηση 1: ∆ιερεύνηση καταλληλότητας δοθείσας 
SRAM για δοθείσα εφαρµογή 
 
Έστω ότι θέλετε να αποφασίσετε για το ποια µνήµη είναι κατάλληλη να 
χρησιµοποιηθεί σε µία εφαρµογή η οποία περιλαµβάνει την υλοποίηση ενός 
συστήµατος στο οποίο θα γίνεται διαχείριση (πιθανότατα και επεξεργασία) ενός 
σήµατος το οποίο λαµβάνεται µε συχνότητα .  Στην ψηφιακή τους µορφή 
τα δείγµατα του συγκεκριµένου σήµατος είναι µήκους 16 δυαδικών ψηφίων (16-
bits). Στο συγκεκριµένο σύστηµα, απαιτείται εγγραφή  διαδοχικών δειγµάτων 
του σήµατος στη µνήµη. 

MHz20

N

a. Μπορείτε να κάνετε µία χονδρική εκτίµηση για το αν η CMOS SRAM 
K6R4016V1D της Samsung θα αποτελούσε επιλογή σας για τη συγκεκριµένη 
υλοποίηση; (Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας το χρόνο κύκλου εγγραφής για 
τη συγκεκριµένη µνήµη). 

b. Αν από τη δειγµατοληψία του σήµατος ως τη στιγµή της έναρξης της εγγραφής 
του δείγµατος στη µνήµη απαιτείται χρόνος , (στον οποίο θα µπορούσε 
π.χ. να περιλαµβάνεται και κάποια επεξεργασία ενδεχοµένως) θα µπορούσε η 
ίδια µνήµη να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή; 

ns30

c. Η τιµή της παραµέτρου  επηρεάζει καθόλου την απόφασή σας; Αν ναι, τι 
όρια θα θέσετε στην τιµή του; (Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας τη 
χωρητικότητα της συγκεκριµένης µνήµης). 

N

 
Λύση 
 
a. Από το φύλλο δεδοµένων (datasheet) της µνήµης K6R4016V1D της Samsung, 

από τον πίνακα που δίνει τα χαρακτηριστικά του κύκλου εγγραφής (WRITE 
CYCLE), βλέπουµε ότι ο χρόνος κύκλου εγγραφής είναι nstWC 8= . 
Αφού η συχνότητα δειγµατοληψίας στην εφαρµογή είναι , ο χρόνος 
που µεσολαβεί µεταξύ της λήψης δύο διαδοχικών δειγµάτων είναι 

MHz20

ns50
1020
1

6 =
⋅

=Τ . 

Εποµένως, η µνήµη είναι ταχύτερη από την περίοδο δειγµατοληψίας ( ), 
οπότε εκ πρώτης όψεως η µνήµη αυτή θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή µας. 

WCtT <

 
b.  nsnsnsnst 50403010 <=+=

Πάλι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η ίδια µνήµη. 
 

c. Η τιµή της παραµέτρου  προφανώς και επηρεάζει την απόφαση. N
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Η µνήµη έχει µέγεθος bitsK 16256 × , οπότε  είναι το άνω όριο στο 
πλήθος των δειγµάτων που µπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα στη µνήµη. 

K256

 
 
 
 

Άσκηση 2: Κύκλος εγγραφής σε K6R4016V1D 
 
Συµβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδοµένων (datasheet) της µνήµης K6R4016V1D της 
Samsung, και συγκεκριµένα τον πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι παράµετροι του 
κύκλου εγγραφής (WRITE CYCLE), ώστε να αποφανθείτε για το ποιο από τα 
παρακάτω ζεύγη χρόνων τα οποία ενδεχοµένως θα χαρακτήριζαν µία υλοποίηση 
που θα κάναµε είναι αποδεκτά (υλοποιήσιµα) και ποιο θα οδηγούσε σε βέλτιστη 
χρήση της µνήµης. 
a.    3=DWt

4=DHt  
b.    4=DWt

4=DHt  
c.  4=DWt

0=DHt  
d.  5=DWt

0=DHt  
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Σε όλα τα µεγέθη παραπάνω η µονάδα 
µέτρησης είναι το ns ). 
 
Λύση 
 
Από το φύλλο δεδοµένων της µνήµης K6R4016V1D της Samsung βρίσκουµε 

4=DWt  
0=DHt  

 
a. ΟΧΙ 
b. ΝΑΙ 
c. ΝΑΙ 
d. ΝΑΙ 
 
Βέλτιστη θα ήταν η περίπτωση c. 
Η περίπτωση b εισάγει µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τις υπόλοιπες σωστές. 
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Άσκηση 3: ∆ιασύνδεση 8086 µε SRAM K6R4016V1D 

α δώσετε σχηµατικά ένα σύστηµα στο οποίο να γίνεται φυσική διασύνδεση του 

ύση 

 
Ν
µικροεπεξεργαστή 8086 της intel µε την µνήµη K6R4016V1D της Samsung. 
 
Λ
 
 

 
 

 µP 8086 της intel είναι 16-bit µικροεπεξεργαστής. 
 είναι πολυπλεγµένοι. 

οµένων 

Άσκηση 4: Προτεραιότητες σηµάτων σε ασύγχρονο 

πό τα διαγράµµατα χρονισµού που εικονίζονται στα παρακάτω σχήµατα, να 

πα; 

ς, 

Ο
Ο δίαυλος διευθύνσεων και ο δίαυλος δεδοµένων του
Η µνήµη K6R4016V1D έχει δίαυλο διευθύνσεων των 18 bits και δίαυλο δεδ
των 16 bits. 
 
 

δίαυλο 
 
Α
βρείτε αν κανένα αντιστοιχεί στην καλή λειτουργία ενός ασύγχρονου διαύλου. 
Εκτός από αυτό, µπορείτε να δώσετε λογική ερµηνεία για κάποιο από τα υπόλοι
(Ως λογική ερµηνεία εννοούµε αυτήν που ακολουθεί τους κανόνες που έχουµε 
µάθει για τα σήµατα DATA, READY και STROBE στους ασύγχρονους διαύλου
και η οποία αντιστοιχεί σε φυσική λειτουργία (επιτρεπόµενη διαδοχή ενεργειών) 
χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα καλή λειτουργία). 

 
 

 4



STROBE#

READY#

DATA

 
Σχήµα α. 

 
 

READY#

STROBE#

DATA

 
Σχήµα β. 

 
 

STROBE#

READY#

DATA

 
Σχήµα γ. 
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STROBE#

READY#

DATA

 
Σχήµα δ. 

 
 
 
Λύση 
 
Κατά την ορθή λειτουργία του διαύλου: 

1. Ο αποστολέας εµφανίζει τα «δεδοµένα» (διεύθυνση ή εντολή) στο 
δίαυλο. 

2. Ο αποστολέας ενεργοποιεί το σήµα STROBE# για να ειδοποιήσει τον 
παραλήπτη ότι υπάρχουν δεδοµένα στο δίαυλο. 

3. Ο παραλήπτης λαµβάνει τα δεδοµένα και µέσω του READY#  
σηµατοδοτεί την επιτυχή λήψη. 

4. Αµέσως µετά την ενεργοποίηση του READY#, ο αποστολέας 
απενεργοποεί το STROBE#. 

5. Ο παραλήπτης απενεργοποιεί το READY# και µία νέα µεταφορά µπορεί 
να ξεκινήσει στο δίαυλο. 

 
Οπότε: 
Σχήµα α: όχι 
Σχήµα β: ναι 
Σχήµα γ: όχι 
Σχήµα δ: ναι 
 
Στο σχήµα δ, η µειτουργία του διαύλου είναι µεν σωστή, αλλά το σύστηµα δεν 
έχει ετοιµαστεί ακόµη ώστε να ξεκινήσει νέα µεταφορά στο δίαυλο. 
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Άσκηση 5: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
µεταδόσεων διαφορετικών τύπων 
 
Να απαντηθούν µε σαφήνεια τα παρακάτω ερωτήµατα, τα οποία αφορούν τη χρήση 
διαύλων. 

a. Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα της single-ended transition; 
b. Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα της διαφορικής µετάδοσης; 
c. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα και ποια τα πλεονεκτήµατα της 

παράλληλης µετάδοσης έναντι της σειριακής µετάδοσης; 
d. Tι είναι το IEEE 1394 standard; (µε δυο λόγια) 

 
 
Λύση 

a. Βασικό µειονέκτηµα της single-ended transition είναι η µικρή ανοχή σε 
ηλεκτρικό θόρυβο. Επίσης, για µεγάλες συχνότητες, µειονέκτηµα 
αποτελεί και το crosstalk που εµφανίζεται. 

b. Βασικό µειονέκτηµα της διαφορικής µετάδοσης είναι το «κόστος», 
λόγω του διπλού αγωγού. Επιπλέον, για να επιτευχθούν πολύ υψηλοί 
ρυθµοί µετάδοσης απαιτείται πολύ καλά ορισµένη εµπέδηση γραµµής 
και σωστός τερµατισµός γραµµής, ώστε να αποφεύγεται η ανάκλαση. 

c. Μειονεκτήµατα παράλληλης µετάδοσης: µεγάλο πλήθος σηµάτων  
µεγάλο πλήθος αγωγών  χώρος για τη σύνδεσή τους αυξηµένο 
κόστος. Το µήκος της κάθε γραµµής και συγκεκριµένα της µέγιστης 
είναι αυτό που τελικά καθορίζει τους ρυθµούς µεταφοράς. 

d. Το IEEE1394 είναι ένα standard για εξωτερικό δίαυλο το οποίο 
υποστηρίζει ρυθµούς µεταφορά µέχρι 800 Mbps. Το Firewire της Apple 
π.χ. υποστηρίζει το standard αυτό.  

 
 
 
 
 
 

Άσκηση 6: ∆ιασύνδεση κοινών περιφερειακών σε 
υπολογιστή 
 
Να δώσετε µία σχηµατική απεικόνιση και σύντοµα περιγραφικά σχόλια τα οποία να 
την επεξηγούν, για τον τρόπο µε τον οποίο θα συνδέατε ένα modem, έναν 
τηλεφωνητή, ένα joy-stick, έναν scanner, έναν εκτυπωτή και ηχεία πάνω σε έναν 
υπολογιστή. (Να ληφθούν υπ’όψιν οι διαθέσιµες θύρες για επικοινωνία που 
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διαθέτει ένα τυπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς και το πεπερασµένο πλήθος 
τους). 
 
Λύση 
 

 
 
 
 
 
 

Άσκηση 7: Ιεραρχική οργάνωση σε διαύλους 
 
Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα της ιεραρχικής οργάνωσης στους διαύλους. 
 
Λύση 
 
Η ιεραρχική οργάνωση προσφέρει: 
• Μεγαλύτερη ελεγξιµότητα του συστήµατος  εύκολος εντοπισµός σφαλµάτων 
• Ευελιξία 
• Καλύτερη διαχείριση γρήγορων/αργών συσκευών 
 
 
 
 

Άσκηση 8: Μνήµες (Σ/Λ) 
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Στις προτάσεις που ακολουθούν, σηµειώστε δίπλα από κάθε πρόταση την ένδειξη 
“Σ”, αν η πρόταση είναι σωστή ή την ένδειξη “Λ” αν η πρόταση δεν είναι σωστή. 

1. Κατά την ανάγνωση µιας µνήµης SRAM ο χρόνος tOHZ δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από τον χρόνο tOLZ. 

2. Κατά την ανάγνωση µιας µνήµης SRAM ο χρόνος tOLZ δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από τον χρόνο tRC. 

3. Μία EEPROM είναι καταλληλότερη από µία NAND FLASH όταν χρειάζεται 
να γίνει αποθήκευση κάποιων παραµέτρων που αλλάζουν σε µία εφαρµογή, ενώ 
µία NAND FLASH είναι πιο κατάλληλη όταν χρειάζεται µαζική αποθήκευση 
δεδοµένων. 

4. Η διαγραφή µιας µνήµης NOR FLASH απαιτεί να τεθούν όλα τα bits στην τιµή 
0 (µηδέν). 

 
Λύση 
 
1. Λ 
2. Λ 
3. Σ 
4. Λ 
 
 
 
 
 

Άσκηση 9: Ανάγνωση σε PBS SRAM 
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα στιγµιότυπο από την ανάγνωση µιας PBS 
SRAM. 

CLK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
ADSP# 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
ADSC# 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
ADDR A1 - A2 - - - - - - 
CS# 0 - 0 - - - - - - 
ADV# - 1 - 0 0 0 0 0 - 
OE# 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
DQ# - - Q1 - Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Το σύµβολο “-” στον πίνακα σηµαίνει ότι τη δεδοµένη χρονική στιγµή 
αδιαφορούµε για το την τιµή του συγκεκριµένου σήµατος, γιατί µε βάση τη γνώση 
της λειτουργίας της συγκεκριµένης µνήµης και από τις τιµές των υπολοίπων 
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σηµάτων γνωρίζουµε ότι δεν συντρέχει λόγος να δούµε το σήµα αυτό στη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

1. Από ποια διεύθυνση έγινε η ανάγνωση του Q6; 

2. Ποια είναι η χρονική σχέση εµφάνισης των Α1 και Q1 και από πού προκύπτει 
αυτή; 

 
Λύση 
 
1. Η ανάγνωση του Q6 έγινε από τη διεύθυνση Α2+4. Έχουµε ενεργοποίηση της 

ανάγνωσης κατά ριπές (burst), µέσω της ενεργοποίησης του ADV#. 
2. Το Q1 εµφανίζεται δύο χρονικές στιγµές µετά την εµφάνιση του Α1 (λόγω του 

pipeline). 
 
 

Άσκηση 10: ∆ιασύνδεση Atmega 16 µε πληκτρολόγιο 
 
Έστω ότι έχετε στη διάθεσή σας τον µικροελεγκτή AVR atmega16 της Atmel. 
Ζητούµενο είναι η διασύνδεση του µικροελεγκτή µε ένα κλασσικό πληκτρολόγιο 
PS/2. Για το πληκτρολόγιο PS/2 σας δίνεται ότι: 
• Το πάτηµα κάθε πλήκτρου αντιστοιχεί σε έναν κωδικό των 8 bits. 
• Τα πληκτρολόγιο διασυνδέεται µε άλλες συσκευές µέσω τεσσάρων καλωδίων 

που καταλήγουν σε ένα στοιχείο σύνδεσης (DIN male plug) το οποίο φέρει 5 
ακροδέκτες, αριθµηµένους από το 1 ως το 5, ως εξής:   

1- ρολόι πληκτρολογίου 
2- δεδοµένα (data) 
3- not connected 
4- Ground 
5- VCC (+5 Volts). 

• Όλα τα δεδοµένα µεταδίδονται byte προς byte, και η αποστολή του κάθε byte 
γίνεται σειριακά µέσα από ένα παράθυρο (frame) των 11-12 bits. Αυτά τα bits 
είναι: 

 1 start bit (είναι πάντα 0) 
 8 data bits, µε πρώτο το λιγότερο σηµαντικό 
 1 parity bit (odd parity) 
 1 stop bit (είναι πάντα 1) 
 1 acknowledge bit (host-to-device communication only). 
 
Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία µόνο και έχοντας στη διάθεσή σας τα απαιτούµενα 
manuals και datasheets, απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
1) Προτείνετε τη φυσική διασύνδεση του µικροελεγκτή και του πληκτρολογίου 

(ποια pins θα συνδεθούν µε ποια, αν χρειάζονται ενδιάµεσα στοιχεία, κλπ) 
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2) Ποιους χρόνους θα λάβετε υπ’ όψιν σας; 
3) Χρειάζεται να δηλωθεί µε κάποιο τρόπο αν στέλνει το πληκτρολόγιο ή αν 

υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση; Με ποιον τρόπο µπορεί να γίνει αυτό;  
 
Λύση 
(υποδείξεις για τη λύση) 
 
1) Από το φύλλο δεδοµένων του Atmega16 βλέπουµε ότι ο επεξεργαστής διαθέτει 

4 θύρες των 8 bits η καθεµία. Εφόσον η µετάδοση από το πληκτρολόγιο στον 
επεξεργαστή είναι σειριακή, η επικοινωνία απαιτεί ένα σήµα µόνο για τη 
µετάδοση των δεδοµένων. Οπότε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα bit της µιας 
θύρας (πχ το PD7, ή το PC7) για την είσοδο των δεδοµένων του πληκτρολογίου 
από τον ακροδέκτη 2. Σε ένα δεύτερο bit της θύρας που θα χρησιµοποιηθεί θα 
συνδεθεί ο ακροδέκτης 1 του πληκτρολογίου. 

2) Οι χρόνοι που θα ληφθούν υπ’ όψιν είναι η περίοδος ρολογιού του 
πληκτρολογίου και ο χρόνος εντολής του επεξεργαστή. 

3) Επειδή το πληκτρολόγιο µπορεί να λειτουργήσει και ως είσοδος αλλά και ως 
έξοδος, είναι αναγκαίο να γίνει η δήλωση αυτή. 

 
 
 
 
 

Άσκηση 11: PCI δίαυλος 
 
Να δώσετε σχηµατικά την αρχιτεκτονική ενός PCI συστήµατος διαύλων µε 8 
διαύλους. Tο σχήµα σας να περιλαµβάνει και τη CPU καθώς και την τοποθέτηση 
της DRAM και SRAM. 

∆ώστε και παραδείγµατα συσκευών που θα µπορούσαν να συνδεθούν στα buses. 
Υπάρχει κάποιος κανόνας που ακολουθείτε κατά τη σύνδεση των συσκευών στο 
σύστηµα; 
 
Λύση 
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Άσκηση 12: Σύστηµα ελέγχου 
 
Έστω ότι έχετε µία διεργασία η οποία αποτελεί τµήµα της παραγωγής σε µία 
βιοµηχανική µονάδα. Στη διεργασία αυτή, υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι 
ανιχνεύουν τη στάθµη ενός ρευστού µέσα σε µία δεξαµενή. Αν η στάθµη υπερβεί 
ένα όριο, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα σήµα, το οποίο µε τη σειρά του θα 
κλείσει τη βάνα που τροφοδοτεί µε ρευστό τη δεξαµενή. 
1) Προτείνετε µία υλοποίηση για το σύστηµά σας, η οποία να στηρίζεται σε χρήση 

ενός µP. 
2) Πώς θα διαµορφωθεί το σύστηµα αν ο αισθητήρας µετρά ύψος στάθµης 

ρευστού και ανάλογα µε την τιµή, ρυθµίζει απλώς τη βάνα (δεν την κλείνει 
εντελώς δηλαδή); 

Εννοείται, φυσικά, πως ο µP δεν είναι κατ’ ανάγκη τοποθετηµένος ακριβώς δίπλα 
από τη δεξαµενή. 
 
Λύση 
(υποδείξεις για τη λύση) 
 
1) Ο αισθητήρας θα είναι διακοπτικού τύπου. Ο µP θα παίρνει ως είσοδο την 

έξοδο του αισθητήρα, ενώ ανάλογα µε το αν αυτή έχει την τιµή 1 ή 0 θα στέλνει 
ή όχι εντολή για το κλείσιµο της βάνας. Εννοείται φυσικά πως από τον 
αισθητήρα προς τον µP ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί ADC αν είναι απαραίτητο, 
ενώ από τον µP προς τον ενεργοποιητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί DAC. 
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2) Θα χρησιµοποιηθεί βρόχος 4-20mA (Process loop), γιατί το πεδίο τιµών έχει 
διαβαθµίσεις, οι οποίες πρέπει να µεταφέρονται µε ασφαλή τρόπο (χωρίς 
παραµορφώσεις λόγω θορύβου) στον αποµακρυσµένο µP. 

 
 
 

Άσκηση 13: ∆ιασύνδεση µικροϋπολογιστή µε 
τµήµατα LEDs  
 
Να προτείνετε δύο διαφορετικούς τρόπους διασύνδεσης ενός µικροϋπολογιστή ή 
µικροεπεξεργαστή µε τέσσερα (4) τµήµατα LEDs. Ως ένα τµήµα LEDs θεωρείται 
ένα 7 segment display.  Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα ή/και τα µειονεκτήµατα του 
ενός τρόπου έναντι του άλλου; 
Υπόδειξη: Θεωρείστε ότι τα δεδοµένα εξόδου του µικροϋπολογιστή σας είναι 
οχτάµπιτα και παρέχονται σειριακά. 
 
Λύση 
 
Η διασύνδεση των των 7segment displays µε τον µικροεπεξεργαστή µπορεί να γίνει 
µε δύο τρόπους: 

α) Με χρήση ειδικού ολοκληρωµένου κυκλώµατος διασύνδεσης, όπως είναι το 
MC14489 (LED driver, Motorola). To MC14489 µπορεί να οδηγήσει µέχρι και 5 
τµήµατα LEDs κοινής καθόδου µε χρονική πολύπλεξη ρυθµού 1 kHz. Στο σχήµα 
που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσης του συγκεκριµένου ολοκληρωµένου 
κυκλώµατος µε τα 4 τµήµατα LEDs. Εφαρµόζεται η τεχνική της πολύπλεξης. Κάθε 
λογική έξοδος (a-h) του ολοκληρωµένου οδηγεί τους ατοµικούς ακροδέκτες των 
αντίστοιχων LEDs όλων των τµηµάτων. Οι κοινοί ακροδέκτες των τµηµάτων 
(BANK1-4) οδηγούνται διαδοχικά µε ρυθµό 1 kHz έτσι ώστε ο κοινός ακροδέκτης 
ενός µόνο τµήµατος έχει την κατάλληλη τάση για ένα συγκεκριµένο µερίδιο 
χρόνου, οπότε σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες τιµές των λογικών εξόδων εκείνη 
τη στιγµή να ανάβουν τα επιθυµητά LEDs στο τµήµα αυτό ενώ τα άλλα τµήµατα 
να παραµένουν σβηστά. Στη συνέχεια απενεργοποιείται το οδηγούµενο τµήµα, οι 
τιµές απεικόνισης για το επόµενο τµήµα οδηγούνται στις λογικές εξόδους και 
ενεργοποιείται ο κοινός ακροδέκτης του επόµενου τµήµατος. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται κυκλικά, έτσι ώστε το ανθρώπινο µάτι να αντιλαµβάνεται όλα τα 
τµήµατα ενεργοποιηµένα ταυτόχρονα.  

β) Χωρίς τη χρήση ενδιάµεσου εξειδικευµένου ολοκληρωµένου κυκλώµατος, αλλά 
µε προγραµµατισµό του µικροεπεξεργαστή γενικής χρήσης, µε τις κατάλληλες 
εντολές. Εννοείται βέβαια ότι είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται και πάλι χρονική 
πολύπλεξη των δεδοµένων, τεχνική η οποία θα πρέπει να υλοποιείται από το 
πρόγραµµα. 
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Το πλεονέκτηµα του πρώτου τρόπου (µε χρήση εξειδικευµένου ενδιάµεσο
κυκλώµατος) είναι ότι δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση του 
µικροεπεξεργαστή, και

υ 

 δεν χρειάζεται αυτός να είναι αφοσιωµένος στην οδήγηση 
των τµηµάτων LEDs. 

 

α) Τι εί κή µνήµη αποθήκευσης 
γραφική µηχανή; 

iii) για τον κώδικα αρχικοποίησης ενός µικροϋπολογιστικού συστήµατος; 

ύση 

α)  

εγάλης χωρητικότητας που διαθέτει 
iii) EEPROM ή EPROM 

 

φαρµογή 

 
 

Άσκηση 14:  Επιλογή µνήµης 
 

δους µνήµη θα χρησιµοποιούσατε ως βασι
i) σε µία ψηφιακή φωτο
ii) σε ένα MP3 player; 

 
Λ
 

i) NAND flash λόγω της µεγάλης χωρητικότητας που διαθέτει 
ii) NAND flash λόγω της µ

 
 
 

Άσκηση 15: Καταλληλότητα µνήµης για δοθείσα 
ε
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Έστω ότι έχετε διαθέσιµη µία SRAM µνήµη συνολικής χωρητικότητας 256x16 
Kbits (18 bits address bus και 16 bits data bus).  
α) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για την αποθήκευση 470 Kbytes δεδ
πληροφορίας τα οποία αποστέλονται σειριακά µε ένα πρωτόκολο που για 
αποστολή κάθε δείγµατος πληροφορίας απαιτεί ένα start bit πριν από την 

οµένων 
την 

yte). 
οέρχονται 

ου 
ντιστοιχεί σε 3 δευτερόλεπτα έγχρωµης κινούµενης εικόνας για απεικόνιση σε 

 256 επί 1024; (κινούµενη εικόνα: 50 frames/sec). 

ά 

ά του 

ι. Για κάθε byte 
οθηκευτεί ένα και µόνο byte, παρόλο που κατά τη 

µατος γίνεται µε συχνότητα f=8kHz. 
Έστω επίσης ότι τα δείγµατα που φυλάσσονται είνα των 8 bits. Η απαιτούµενη 

πληροφορία και  ένα stop bit στο τέλος της µετάδοσης του δείγµατος, µε 
επιπρόσθετο έλεγχο σφάλµατος µε χρήση parity; (∆εδοµένα εύρους 1 b
β) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για αποθήκευση δεδοµένων που πρ
από δειγµατοληψία ενός σήµατος οµιλίας διάρκειας 3 δευτερολέπτων; 
γ) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για αποθήκευση πληροφορίας π
α
οθόνη διαστάσεων
 
Λύση 
 
α) Ο έλεγχος parity (περιττής ή άρτιας ισοτιµίας) συνήθως δεν αποθηκεύεται, αλλ
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της σωστής λήψης δεδοµένων κατά τη µετάδοση. 
Επίσης, το start bit και το stop bit χρησιµοποιούνται µόνο ως αναγνωριστικ
µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη ώστε να γνωρίζει ο παραλήπτης πότε 
έχει δεδοµένα πληροφορίας. Ούτε και αυτά αποθηκεύοντα
πληροφορίας θα πρέπει να απ
σειριακή µετάδοση συνοδεύεται από τρία επιπλέον bits.  
Εποµένως η µνήµη επαρκεί. 

β) Αν υποτεθεί ότι το εύρος φάσµατος του σήµατος οµιλίας είναι 4kHz, τότε η 
δειγµατοληψία του σή

ι 
χωρητικότητα είναι  

bitssamplebitssamples 192000sec3/8sec/8000 =⋅⋅  
Η διαθέσιµη µνήµη επαρκεί. 

γ) Έστω ότι για την αποθήκευση της πληροφορίας που αντιστοιχεί σε κάθε pixel 
απαιτούνται 3 bytes, έ  κάθε µία συνιστώσα R, G , Β (red, green, blue). Οι 

 σε µνήµη είναι 
να για

συνολικές απαιτήσεις της εφαρµογής
833501024256 ⋅⋅⋅⋅⋅  bits 

Η διαθέσιµη µνήµη δεν επαρκεί. 

 

λούθησης 

 

 

Άσκηση 16: Σύστηµα παρακο
θερµοκρασίας µε έξοδο LCD 
 
Έστω ότι έχετε διαθέσιµο τον επεξεργαστή ATmega169 της Atmel. Να προτείνετε 
τη διασύνδεση ενός συστήµατος που περιλαµβάνει τον επεξεργαστή αυτό, LCD 
οθόνη, LEDs, αισθητήρα θερµοκρασίας και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς σκόπιµο, ώστε 
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να έχετε ένα σύστηµα παρακολούθησης θερµοκρασίας. Το σύστηµα θα πρέπει να 
λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Όταν η τιµή της θερµοκρασίας πέσει κάτω από µία τιµή την οποία καθορίζει ο 
χρήστης του συστήµατος, ένας ενδείκτης (πχ ένα LED) θα πρέπει να ανβοσβήσει. 
Οµοίως, όταν η τιµή της θερµοκρασίας ξεπεράσει την επιλεγµένη τιµή 
θερµοκρασίας, ένας δεύτερος ενδείκτης θα αναβοσβήσει. Η συχνότητα µε την 
οποία θα αναβοσβήνουν τα LEDs θα είναι ενδεικτική της απόκλισης από την 
επιλεγµένη τιµή. Όσο αποµακρύνεται δηλαδή η τιµή της θερµοκρασίας από την 
τιµή αυτή, τόσο εντονότερα θα λάµπει το αντίστοιχο LED. Να περιγράψετε µε 
συντοµία µε ποιον τρόπο θα επιτύχετε τη ρύθµιση της έντασης των LEDs.  

Το LCD θα δίνει πληροφορίες χρόνου και θερµοκρασίας. Θα πρέπει επίσης να έχει 

νός πλήκτρου που 
ι διαδοχική εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών 

 LCD. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν: 

 Μετρούµενη θερµοκρασία 

κλιση µετρούµενης θερµοκρασίας από επιλεγµένη 

note 2529.pdf 
της εταιρείας Atmel. 

Ενδεικτικά, δίνεται εδώ µία σχηµατική απεικόνιση της διασύνδεσης. 

τη δυνατότητα να στέλνει τις πληροφορίες αυτές και σε ένα τερµατικό µέσω µιας 
διασύνδεσης UART. 

∆ίνοντας µία οδηγία στο υπό ανάπτυξη σύστηµα (πχ µέσω ε
µπορεί να βάλουµε), θα γίνετα
πληροφοριών στο

• Ρολόι πραγµατικού χρόνου 

• Ηµεροµηνία 

• Επιλεγµένη τιµή θερµοκρασίας 

•

• Από

 

Λύση 
Απαντήσεις στα ερωτήµατα της άσκησης βρίσκονται στο application 
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Άσκηση 17: Μητρική κάρτα για AMD 
 
Να δώσετε το σχεδιάγραµµα της αρχιτεκτονικής µιας µητρικής κάρτας 
(motherboard) ενός υπολογιστή, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για διασύνδεση 
ενός επεξεργαστή (πχ AMD) µε τα εξής: 
• Ελεγκτή δίσκου για οδήγηση floppy disk. 
• Ελεγκτή γραφικών ο οποίος υποστηρίζει εφαρµογές γραφικών δύο διαστάσεων 

και τριών διαστάσεων. 
• Κάρτα ήχου η οποία υποστηρίζει οχτακάναλο ήχο. 
• Θύρα USB 
• Ελεγκτή IrDA για επικοινωνία µε υπέρυθρες. 
• Αισθητήρες θερµοκρασίας, τάσης και ταχύτητας ανεµιστήρα, οι οποίοι 

επιτρέπουν τον έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας του συστήµατος. 
Αν υπάρχει κάτι ακόµη που θεωρείτε απαραίτητο για το σύστηµα του υπολογιστή 
σας, και το οποίο δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, να το σηµειώσετε επίσης. 
 
 
Λύση 
 
Το σχεδιάγραµµα που θα δίναµε είναι της γενικής µορφής που φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
Αναζητώντας ωστόσο στο διαδίκτυο έναν συνδυασµό πληροφοριών µε λέξεις 
κλειδιά motherbloard+AMD, εντοπίσαµε την µητρική κάρτα ECS RS 485M-M,  η 
οποία είναι µία µητρική για AMD επεξεργαστή, µε τις προδιαγραφές διασύνδεσης 
που αναφέραµε. Στη συνέχεια δίνεται µία απεικόνισή της. 
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