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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΜΝΗΜΔ 
 

Μλήκε ζηα ςεθηαθά ειεθηξνληθά είλαη θάζε ειεθηξνληθό θύθισκα ην νπνίν κπνξεί λα 

απνζεθεύζεη έλα ζύλνιν από δπαδηθά ςεθία (bits) ηα νπνία ζα έρνπλ ινγηθέο ηηκέο “0” θαη “1”.  

Καηαζθεπάδεηαη από έλα πιήζνο θαηαρσξεηώλ θαη ρξεζηκνπνηεί έλα θαηαρσξεηή γηα θάζε ιέμε. 

 

Κύηηαξν κλήκεο (cell) είλαη ην βαζηθό ειεθηξνληθό θύθισκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ  

απνζήθεπζε ελόο bit πιεξνθνξίαο ην νπνίν ζα έρεη ηηο ινγηθέο ηηκέο “0” ή “1”. 

 

Λέμε κλήκεο (word) είλαη κηα νκάδα από bits πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε 

πιεξνθνξίαο. Ο αξηζκόο ησλ bits ζε θάζε ιέμε θαζνξίδεη ην κήθνο ηεο. πλήζσο ην κήθνο ησλ 

ιέμεσλ ζηα Ο.Κ. κλεκώλ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ byte. (1byte=8 bits) 

 

Γηεύζπλζε (address) νλνκάδνπκε έλα κνλαδηθό αξηζκό ηνλ νπνίν αληηζηνηρνύκε ζε θάζε ιέμε 

κλήκεο. H δηεύζπλζε κηαο ιέμεο κλήκεο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πεξηερόκελό ηεο. 

 

Χωξεηηθόηεηα (Capacity) κηαο κλήκεο είλαη ην ζύλνιν ησλ bits πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη. 

 

Υσξεηηθόηεηα = Πιήζνο ιέμεσλ X Μήθνο ιέμεο 

Πιήζνο ιέμεσλ = Πιήζνο Γηεπζύλζεσλ (2
θ 

) 

θ γξακκέο δηεύζπλζεο →  2
θ 

δηεπζύλζεηο ή ιέμεηο     (π.ρ. 5 γξακκέο δηεύζπλζεο → 2
5 

=32 ιέμεηο) 

Παξάδεηγκα: 

Υσξεηηθόηεηα 64ΚΒ 

64 = 2
6 

 , Κ = 2
10    

Β = 8bits  

                                          Άξα 64ΚΒ = 2
6 

x 2
10 

x 8 = 2
16 

x 8 = 65.536 x 8 = 524.288 bits   

 

Παξάιιειε πξνζπέιαζε (Parallel Access) 

Ζ είζνδνο ή ε έμνδνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ιέμεο κλήκεο γίλεηαη παξάιιεια (ηαπηόρξνλα). 

Τπάξρνπλ ηόζεο γξακκέο δεδνκέλσλ ζηα Ο.Κ. ηεο κλήκεο όζν είλαη ην κήθνο ηεο θάζε ιέμεο ηεο 

κλήκεο ζε bits. 

 

εηξηαθή πξνζπέιαζε (Serial Access) 

Ζ είζνδνο ή ε έμνδνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ιέμεο κλήκεο γίλεηαη ζεηξηαθά (ην έλα bit κεηά ην άιιν).  

πλήζσο ππάξρεη κηα γξακκή ζην Ο.Κ. γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 

 

☺ Ζ παξάιιειε πξνζπέιαζε καο εμαζθαιίδεη κέγηζηε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε θόζηνο 

ηελ πνιππινθόηεηα ησλ θπθισκάησλ πνπ απαηηνύληαη ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ γξακκώλ. Ζ 

ζεηξηαθή πξνζπέιαζε καο εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε πνιππινθόηεηα (άξα θαη θόζηνο) αθνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κηα ςεθηαθή γξακκή γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε βάξνο όκσο ηεο  

ηαρύηεηαο κεηαθνξάο. 

 

Δγγξαθή (Write) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε λέα δεδνκέλα κηαο ιέμεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε. Σα δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζβήλνληαη. 
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Αλάγλωζε (Read) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κηαο ιέμεο κλήκεο, ηα νπνία είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε, κεηαθέξνληαη ζηηο εμόδνπο ηεο κλήκεο. Σα 

δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα δελ αιιάδνπλ. 

 

Γίαπινο Γηεπζύλζεωλ (Address Bus) είλαη ην ζύλνιν ησλ ςεθηαθώλ γξακκώλ νη νπνίεο 

κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ηεο δηεύζπλζεο ζηε κλήκε. (Α0, Α1, Α2, ....) 

 

Γίαπινο Γεδνκέλωλ (Data Bus) είλαη ην ζύλνιν ησλ ςεθηαθώλ γξακκώλ νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ηελ 

πιεξνθνξία κηαο ιέμεο ε νπνία είηε δηαβάδεηαη από κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ηεο κλήκεο, είηε 

γξάθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ηεο κλήκεο,. (D0, D1, D2, ....) 

 

Χξόλνο πξνζπέιαζεο (Access time) tACC κηαο κλήκεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ή εγγξαθήο 

κηαο ζέζεο ηεο, νλνκάδνπκε ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε 

πιεξνθνξία ηεο δηεύζπλζεο, έσο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο ιέμεο ζηηο γξακκέο 

ησλ δεδνκέλσλ (αλάγλσζε) ή πνπ απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηηο γξακκέο 

δεδνκέλσλ (εγγξαθή). 

 

 

Πξόζθαηξε κλήκε: Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ράλνληαη όηαλ παύεη λα ππάξρεη ε ηάζε 

ηξνθνδνζίαο. 

 

Με πξόζθαηξε κλήκε: Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη όηαλ πάςεη λα ππάξρεη ε ηάζε 

ηξνθνδνζίαο. 
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ΜΝΗΜΔ ROM (Read Only Memory) 
 

Ζ κλήκε ROM ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο δελ κεηαβάιινληαη ή 

κεηαβάιινληαη ζπάληα. Σα δεδνκέλα ηεο δελ αιιάδνπλ θαη κπνξνύκε κόλν λα ηα δηαβάζνπκε. 

Δίλαη κε πξόζθαηξε κλήκε (ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη όηαλ πάςεη λα ππάξρεη ε 

ηάζε ηξνθνδνζίαο). 

Πξνγξακκαηηζκόο ηεο κλήκεο ROM είλαη ε εγγξαθή πιεξνθνξηώλ πνπ γίλεηαη είηε θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηεο είηε αξγόηεξα κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο, ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

 

 

 

 

 

 

ε απηή ηε κλήκε βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο 2n δηαθνξεηηθέο ιέμεηο κε κήθνο ιέμεο m bits. 

Μηα ROM πεξηιακβάλεη έλαλ απνθωδηθνπνηεηή (n x 2
n
) γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο 

δηεύζπλζεο ε νπνία πξόθεηηαη λα επηιεγεί. 

 

ε κηα κλήκε ROM κε ρσξεηηθόηεηα 

32K X 8 

→ 32X1024= 32.768 ιέμεηο 

→ Υσξεηηθόηεηα = 32.768 x8= 262.144 bits (ή 32kB) 

→ 32Κ= 2
5
 x 2

10
 = 2

15
 Άξα 15 γξακκέο δηεύζπλζεο  

→ Απνθσδηθνπνηεηήο (15 x 2
15

 ) 

 → Μήθνο ιέμεο = 8 bits 

 

 

 

 

 

 

 

Σύπνη πξνγξακκαηηδόκελωλ ROM 
Οη δηαθνξέο ζηνπο βαζηθνύο ηύπνπο ησλ ROM βξίζθνληαη θύξηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνύ 

θπηηάξνπ ηεο κλήκεο, ελώ νη αξρέο ιεηηνπξγίαο παξακέλνπλ νη ίδηεο. 

 

Πξνγξακκαηηδόκελε ROM (Programmable PROM) 

Ο πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα ε PROM δελ κπνξεί λα 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή PROM (PROM Programmer). Ζ ζπζθεπή παξάγεη έλα πςειό ξεύκα κε ηελ 

εθαξκνγή ηάζεο +24V θη έηζη θαίγνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ δηόδσλ. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

απνζεθεύνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ κηθξνϋπνινγηζηώλ θαη κηθξνειεγθηώλ. 

  
Γηαγξαθόκελε PROM (Erasable PROM: EPROM) 

Οη κλήκεο EPROM ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζέινπκε λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 

αιιαγήο δεδνκέλσλ. Μπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ θαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ αξθεηέο 

εθαηνληάδεο θνξέο. Ζ δηαγξαθή ηνπο γίλεηαη κε ην θσηηζκό ηνπο ζην ππεξηώδεο κήθνο θύκαηνο. Ο 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο, ηνλ πξνγξακκαηηζηή ΔPROM 

(ΔPROM Programmer). 

 

n είζνδνη 

Γξακκέο δηεύζπλζεο 

m έμνδνη 

Γξακκέο δεδνκέλσλ 

 

2
n
x m 

ROM 

15 είζνδνη 

Γξακκέο δηεύζπλζεο 

8 έμνδνη 

Γξακκέο δεδνκέλσλ 

 

32K x 8 

ROM  
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Ηιεθηξηθά δηαγξαθόκελε PROM (EΔPROM) 

ηηο κλήκεο EΔPROM ε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ειεθηξηθά. Γελ ζβήλνληαη όια ηα 

δεδνκέλα ηεο κλήκεο αιιά κόλν ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ. Ο 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο γίλεηαη ζην θύθισκα πνπ είλαη ελζσκαησκέλε, αιιά δελ κπνξεί 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί πάλσ από 10
4
 έσο 10

6
 θνξέο. 

Ζ κλήκε FLASH είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία κλήκεο EΔPROM. Ζ θύξηα δηαθνξά ηεο είλαη όηη ε 

πξνζπέιαζε γίλεηαη ζε νκάδεο ιέμεσλ (128 ή πεξηζζόηεξσλ), ελώ νη ρξόλνη πξνζπέιαζεο είλαη 

αξθεηά κεγαιύηεξνη. Πιενλέθηεκα είλαη ε κεγάιε ηεο ρσξεηηθόηεηα. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ πνπ δελ αιιάδνπλ ζπρλά. 

 

Δπηινγή κλήκεο ROM 

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία επηιέγνπκε κηα κλήκε ROM είλαη: 

 Υσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο 

 Σαρύηεηα αλάινγα κε ην ρξόλν πξνζπέιαζεο 

 Καηαλάισζε ηζρύνο (κW αλά bit) 

 Κόζηνο αλά bit. 

 

Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

Οη πεξηζζόηεξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνύλ κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη κλήκεο ROM γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπο (πρ πιπληήξηα, ηειενξάζεηο θιπ). Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα πξνγξάκκαηα εθθίλεζεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

EEPROM (θάξηεο ηειεθώλνπ, smart cards, θάξηεο SIM) 

FLASH (γηα απνζήθεπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ, palmtops, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο) 
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ΜΝΗΜΔ RAM (Random Access Memory) 
 

 Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζπρλά.  

 Ζ αλάγλσζε θαη ε εγγξαθή γίλνληαη κε ηελ ίδηα επθνιία. 

 Πνιύ κηθξόηεξνπο ρξόλνπο πξνζπέιαζεο από ηηο ROM (ηαρύηαηεο). 

 Πξόζθαηξε κλήκε, δειαδή, ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ράλνληαη όηαλ παύεη λα ππάξρεη ε 

ηάζε ηξνθνδνζίαο. 

 Υξεζηκνπνηνύληαη σο θύξηα κλήκε ζε κηθξνϋπνινγηζηέο γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζπρλά αιιάδνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρλά νη γξακκέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ είλαη θνηλέο θαη ηόηε ππάξρεη κηα γξακκή ειέγρνπ G ε νπνία 

ειέγρεη πόηε νη αθξνδέθηεο Di ζα ιεηηνπξγνύλ σο είζνδνη “1” ή σο έμνδνη “0”. 

 

Σξίηε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη είζνδνη/έμνδνη  δεδνκέλσλ όηαλ ε 

είζνδνο ειέγρνπ SC (Chip Select) είλαη “1” (άξα ην νινθιεξσκέλν θύθισκα είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν) ώζηε λα δηαθξίλεηαη από ηηο ινγηθέο θαηαζηάζεηο “0” θαη “1” πνπ βξίζθνληαη 

όηαλ ην ΟΚ είλαη ελεξγνπνηεκέλν. Ζ “ηξίηε θαηάζηαζε” ή θαηάζηαζε πςειήο αληίζηαζεο ή “Ε” ή 

“Hi-Z”, ηζνδπλακεί ειεθηξηθά κε ηελ ύπαξμε πνιύ κεγάιεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο κεηαμύ εηζόδνπ ή 

εμόδνπ θαη ηεο γείσζεο ηνπ θπθιώκαηνο. 

 

Σύπνη RAM 

ηαηηθή (SRAM) Γπλακηθή (DRAM) 

Βαζηθά θύηηαξν: flip-flop Βαζηθά θύηηαξν: ππθλσηήο 

Σα δεδνκέλα παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα, όζν 

ππάξρεη ηξνθνδνζία. 

Υξεηάδεηαη “αλαλέσζε” θάζε 1-10 msec γηα 

θάζε ζέζε κλήκεο. 

Μέγηζηεο ρσξεηηθόηεηεο: 512Kbits Μέγηζηεο ρσξεηηθόηεηεο: 256Mbits 

Διάρηζηνο ρξόλνο πξνζπέιαζεο: 5nsec Διάρηζηνο ρξόλνο πξνζπέιαζεο: 10nsec 

 

Πιενλεθηήκαηα DRAM έλαληη SRAM 

1. Μεγάιε ρσξεηηθόηεηα. 

2. Μηθξή θαηαλάισζε ηζρύνο. 

3. Πεξηνξηζκόο αθξνδεθηώλ δηεύζπλζεο ζην κηζό. 

Μεηνλέθηεκα ε κηθξή ηαρύηεηα πνπ μεπεξάζηεθε κε ηηο SDRAM (ζύγρξνλεο DRAM) 

Οη SDRAM (ζύγρξνλεο DRAM) πξνζθέξνπλ κεγάιεο ηαρύηεηεο πξνζπέιαζεο ρξεζηκνπνηώληαο 

ηερληθέο όπνπ όηαλ δίλεηαη κηα δηεύζπλζε γηα πξνζπέιαζε, ε κλήκε απηόκαηα πξνεηνηκάδεηαη γηα 

πξνζπέιαζε ζηελ επόκελε ζέζε κλήκεο ζε ζπγρξνληζκό κε ηνπο παικνύο ηνπ ξνινγηνύ. 

 

ει. 238 Οινθιεξσκέλν θύθισκα- Αθξνδέθηεο. 

2
k
  ιέμεηο 

n: κήθνο ιέμεο 2
k
x n 

RΑM 

n γξακκέο εηζόδνπ 

δεδνκέλσλ 

n γξακκέο εμόδνπ 

δεδνκέλσλ 

k γξακκέο 

δηεύζπλζεο 

R/w 
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Υξνληζκόο κλήκεο RAM 

 

Ο θύθινο αλάγλωζεο μεθηλά από ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε CPU δίλεη ηε δηεύζπλζε ηεο 

ιέμεο θαη ππάξρνπλ έγθπξα δεδνκέλα ζηηο εηζόδνπο δηεύζπλζεο ηεο κλήκεο θαη δηαξθεί γηα όζν 

ρξόλν παξακέλνπλ ζηαζεξά ηα δεδνκέλα ηεο δηεύζπλζεο. (Χξόλνο θύθινπ αλάγλωζεο tAVAV). 

 

Χξόλνο πξνζπέιαζεο tACC (access time) tAVQV είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αξρίδεη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο δηεύζπλζεο θαη ηειεηώλεη όηαλ ππάξρνπλ έγθπξα δεδνκέλα ζηηο εμόδνπο ηνπο. 

 

Ο θύθινο εγγξαθήο μεθηλά όηαλ νη είζνδνη ειέγρνπ Ε θαη W γίλνπλ LOW. Όηαλ ην ζήκα W  

κεηαβεί από LOW ζε HIGH, ηόηε ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εηζόδνπο δεδνκέλσλ 

θαηαρσξνύληαη ζηε ζέζε κλήκεο πνπ επηιέρζεθε.  

 

Χξόλνο θύθινπ εγγξαθήο tAVAV είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν παξακέλνπλ ζηαζεξά ηα 

δεδνκέλα ηεο δηεύζπλζεο. 

 

Χξόλνο ηνπνζέηεζεο δεδνκέλωλ tWHDX είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηα δεδνκέλα πνπ 

ζα εγγξαθνύλ ζα πξέπεη λα εκθαληζζνύλ ζηηο εηζόδνπο πξηλ ην ζεηηθό κέησπν ηνπ W . 

 

Χξόλνο δηαηήξεζεο δεδνκέλωλ tDVWH είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

εγγξαθνύλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ζηηο εηζόδνπο ζηαζεξά κεηά ην ζεηηθό κέησπν ηνπ W . 
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10. ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
 

1. Γίλνληαη νη ρσξεηηθόηεηεο ησλ παξαθάησ κλεκώλ. Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ 

δηεπζύλζεσλ θαη εηζόδσλ – εμόδσλ δεδνκέλσλ γηα θάζε κλήκε.  

α) 1Κ x 16 bits  

β) 8K x 8 bits  

γ) 16K x 8 bits  

δ) 512 x 8 bits  

ε) 32M x 1 bits 

 

Απάληεζε:  

Γξάθνπκε ηνλ πξώην αξηζκό ζαλ δύλακε ηνπ 2 θαη ν εθζέηεο είλαη νη γξακκέο δηεύζπλζεο.  

Ο δεύηεξνο αξηζκόο (bits) δειώλεη ηνλ αξηζκό ησλ εηζόδσλ – εμόδσλ. 

Υσξεηηθόηεηα  Γξακκέο δηεπζύλζεσλ είζνδνη – έμνδνη δεδνκέλσλ  

α) 1Κ x 16 bits  1Κ = 2
10

    10 16 

β) 8K x 8 bits 8K=2
3 

2
10

 = 2
13

 13  8 

γ) 16K x 8 bits 16K=2
4 

2
10

 = 2
14

 14 8 

δ) 512 x 8 bits  512 =2
9 
 9 8 

ε) 32M x 1 bits 32Μ=2
5 

2
20

 = 2
25

 25 1 

 

2. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο EPROM θαη ηεο PROM;  

 

Απάληεζε:  

Ζ PROM πξνγξακκαηίδεηαη από ηνλ ρξήζηε (κία θνξά) θαη ζηελ ζπλέρεηα δελ κπνξεί λα 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί.  

Ζ ΔPROM πξνγξακκαηίδεηαη από ηνλ ρξήζηε αξθεηέο εθαηνληάδεο θνξέο. Ζ δηαγξαθή γίλεηαη κε 

ην θσηηζκό ηνπο ζην ππεξηώδεο κήθνο θύκαηνο κε απνηέιεζκα όια ηα bits λα βξεζνύλ ζηελ αξρηθή 

ηνπο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό, θαηάζηαζε. 

 

3. Να πεξηγξάςεηε ηελ δηαδηθαζία επαλεγγξαθήο κηαο κλήκεο ΔPROM  

 

Απάληεζε:  

Ζ δηαγξαθή κηαο κλήκεο ΔPROM γίλεηαη κε ην θσηηζκό ηεο ζην ππεξηώδεο κήθνο θύκαηνο κε 

απνηέιεζκα όια ηα bits λα βξεζνύλ ζηελ αξρηθή ηνπο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό, θαηάζηαζε. Οη 

ΔPROM δηαζέηνπλ ζην πεξίβιεκα ηνπο έλα παξάζπξν από δηαθαλέο πιηθό κε ην νπνίν θσηίδεηαη 

ην νινθιεξσκέλν θύθισκα. πλήζσο , απηό ην παξάζπξν θαιύπηεηαη ζηε ζπλέρεηα κε αδηαθαλέο 

πιηθό, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ιόγσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο γίλεηαη κε εηδηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ππεξηώδε θσηηζκό θαη 

είλαη εθνδηαζκέλεο κε ρξνλνδηαθόπηεο γηα ηελ έθζεζε ησλ κλεκώλ γηα ην θαηάιιειν ρξνληθό 

δηάζηεκα αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα θπκαίλεηαη από κεξηθά ιεπηά έσο 

20 ιεπηά.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο κηαο κλήκεο ΔPROM γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή ΔPROM. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο, εθαξκόδνληαη θαηάιιειεο ηάζεηο 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα, θαη επηιέγνληαη αθνινπζηαθά νη ζέζεηο πνπ ζα πξνγξακκαηηζηνύλ.  

 

4. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ  EΔPROM ζε ζύγθξηζε κε ηηο  ΔPROM; 

 

Απάληεζε:  
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 Οη κλήκεο ΔΔPROM πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξε επθνιία ζηελ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία 

γίλεηαη ειεθηξηθά. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο δελ ζβήλνληαη ηα δεδνκέλα νιόθιεξεο ηεο 

κλήκεο, αιιά κόλν ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ. 

 Έλα δεύηεξν πιενλέθηεκα ηεο κλήκεο ΔΔPROM, ζπγθξηηηθά κε ηελ ΔPROM, είλαη όηη ν 

πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη ζην θύθισκα ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλε. Ζ ειεθηξηθή ηάζε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό (+21V) ζπλήζσο ζήκεξα ελζσκαηώλεηαη ζην Ο.Κ. 

 

5. Ση νλνκάδνπκε αλάγλσζε κλήκεο, εγγξαθή κλήκεο θαη ρσξεηηθόηεηα κλήκεο; 

 

Απάληεζε: 

Δγγξαθή (Write) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε λέα δεδνκέλα κηαο ιέμεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε. Σα δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζβήλνληαη. 

 

Αλάγλωζε (Read) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κηαο ιέμεο κλήκεο, ηα νπνία είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε, κεηαθέξνληαη ζηηο εμόδνπο ηεο κλήκεο. Σα 

δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα δελ αιιάδνπλ. 

 

Χωξεηηθόηεηα (Capacity) κηαο κλήκεο είλαη ην ζύλνιν ησλ bits πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη. 

 

6. ε κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κλήκε FLASH γηα ηελ απνζήθεπζε 

θσηνγξαθηώλ. Αλ θάζε θσηνγξαθία ρξεηάδεηαη 16ΚΒ κλήκεο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο, ηη 

ρσξεηηθόηεηα ζα πξέπεη λα έρεη ε κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε 32 θσηνγξαθηώλ;  

 

Απάληεζε:  

Υσξεηηθόηεηα κλήκεο: 32 x 16KΒ =  512ΚB 

 

7. ε έλα θηλεηό ηειέθσλν ρξεζηκνπνηείηαη κλήκε ΔΔPROM ρσξεηηθόηεηαο 4ΚΒ γηα ηελ 

απνζήθεπζε αξηζκώλ ηειεθώλνπ. Αλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ην όλνκα ηνπ 

θαηόρνπ ηνπ ρξεηάδνληαη ρώξν απνζήθεπζεο 32bytes πόζνη αξηζκνί ηειεθώλνπ κπνξνύλ λα 

απνζεθεπζνύλ;  

 

Απάληεζε: 

 4KB : 32B = (4x1024) : 32 = 4.096 : 32 = 128 αξηζκνί ηειεθώλνπ 

 

8. Πόζεο γξακκέο δηεύζπλζεο απαηηνύληαη γηα κηα κλήκε RAM 512 ιέμεσλ.  

 

Απάληεζε:  

Γξάθνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ ζαλ δύλακε ηνπ 2  

Έρνπκε: 512 =2
9
 άξα απαηηνύληαη 9 γξακκέο δηεύζπλζεο. 

 

9. Μηα ιέμε δεδνκέλσλ απνζεθεύεηαη ζε κηα κλήκε ζηε δηεύζπλζε FB16. Πνηα ζα είλαη ε 

αθνινπζία ησλ 1 θαη 0 ηα νπνία ζα ππάξρνπλ ζηηο 16 γξακκέο δηεπζύλζεσλ όηαλ επηιεγεί απηή ε 

ζέζε κλήκεο;  

 

Απάληεζε:  

 F=15=1111  

 B=11=1011  

 1= 01=0001  

 6= 06=0110  

  Άξα έρνπκε : 1111 1011 0001 0110  
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10. Πνηα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά ησλ κλεκώλ RAM θαη ROM;  

 

Απάληεζε:  

 ηηο κλήκεο ROM ηα δεδνκέλα δελ κεηαβάιινληαη  από ηνλ ρξήζηε, νύηε ράλνληαη κε ηελ δηαθνπή 

ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. ηηο κλήκεο RΑM ηα δεδνκέλα κεηαβάιινληαη από ηνλ ρξήζηε θαη 

ράλνληαη κε ηελ δηαθνπή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

 

11. Πνηεο είλαη ε βαζηθέο δηαθνξέο ησλ ζηαηηθώλ θαη δπλακηθώλ κλεκώλ RAM ; 

 

Απάληεζε: 

ηηο κλήκεο SRAM ην βαζηθό θύηηαξν ηεο κλήκεο βαζίδεηαη ζε έλα flip-flop ην νπνίν απνζεθεύεη 

ηελ δπαδηθή πιεξνθνξία. Σα δεδνκέλα ζα παξακείλνπλ απνζεθεπκέλα γηα όζν ρξόλν ππάξρεη 

ηξνθνδνζία.  

ηηο κλήκεο DRAM ην βαζηθό θύηηαξν ηεο κλήκεο βαζίδεηαη ζε έλα ππθλσηή,ν νπνίνο απνζεθεύεη 

ηελ δπαδηθή πιεξνθνξία ζαλ θνξηίν. Δπεηδή ην θνξηίν απηό κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

ειαηηώλεηαη ρξεηάδεηαη κηα δηαδηθαζία πεξηνδηθήο επαλαθόξηηζεο (refresh). Όκσο πιενλεθηνύλ 

ιόγσ ηνπ όηη ζηνλ ίδην ρώξν (δηαζηάζεηο) έρνπλ κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα άξα θαη κηθξόηεξν 

θόζηνο θαζώο θαη κηθξόηεξε θαηαλάισζε ηζρύνο. αλ κεηνλέθηεκα, πνπ όκσο ηείλεη λα εθιείςεη 

από ηηο λέεο SDRAM, ζα κπνξνύζακε λα επηζεκάλνπκε ηελ ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

SRAM. 

 

ηαηηθή (SRAM) Γπλακηθή (DRAM) 

Βαζηθά θύηηαξν: flip-flop Βαζηθά θύηηαξν: ππθλσηήο 

Σα δεδνκέλα παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα, όζν 

ππάξρεη ηξνθνδνζία. 

Υξεηάδεηαη “αλαλέσζε” θάζε 1-10 msec γηα 

θάζε ζέζε κλήκεο. 

Μέγηζηεο ρσξεηηθόηεηεο: 512Kbits Μέγηζηεο ρσξεηηθόηεηεο: 256Mbits 

Διάρηζηνο ρξόλνο πξνζπέιαζεο: 5nsec Διάρηζηνο ρξόλνο πξνζπέιαζεο: 10nsec 

 

 

12. Έλα Ο.Κ. κλήκεο SRAM έρεη ρσξεηηθόηεηα 256 x 8 bits. Πόζνπο αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα 

έρεη; Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αθξνδεθηώλ.  

 

Απάληεζε:  

Έρεη 256=2
8
 άξα απαηηνύληαη 8 γξακκέο δηεύζπλζεο: A0 έωο A7, όπνπ ηνπνζεηείηαη ν 8bit 

αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε κλήκεο πνπ ζέινπκε θάζε θνξά λα πξνζπειάζνπκε. 

 

Έρεη κήθνο ιέμεο 8bits άξα απαηηνύληαη 8 γξακκέο εηζόδνπ – εμόδνπ: DQ0 έωο DQ7  

 

Ε : chip enable, πνπ ελεξγνπνηεί ην νινθιεξσκέλν θύθισκα ηεο κλήκεο όηαλ βξίζθεηαη ζε 

          θαηάζηαζε LOW. 

G : Output enable, πνπ ειέγρεη αλ νη αθξνδέθηεο  DQ0 έσο DQ7 ζα είλαη είζνδνη ή έμνδνη.  

           HIGH → έμνδνη,   LOW → είζνδνη. 

W : Write enable, θαζνξίδεη αλ ζα δηαβάζνπκε από ηε κλήκε (HIGH) ή αλ ζα γξάςνπκε ζηε  

           κλήκε (LOW). 

Vcc , Vss + 5V, GND (ηξνθνδνζία θαη γείσζε νινθιεξσκέλνπ) 

NC : Non connected  

 

Δπνκέλσο έρεη 22 αθξνδέθηεο 


