
 

 

 

 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРИ  

 

 

 Прашање број  1:

 

Прашање број  2: 

 

Прашање број  3: 
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Прашање број  5: 
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Прaшање број  16: 
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Прaшање број  19: 
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Прашање број  22: 

 

 

 

 

 

Прашање број  23: 

 



 

Прашање број  24: 

 

Прашање број  25: 

 



Прашање број  26: 

 

Прaшање број  27: 

 

 



Прашање број  28: 

 

Прашање број  29: 

 



Прашање број 30: 

 

 

 

 

 

 

 



Прашање број  31:

 

Прашање број  32: 

 



Прашање број  33:

 

Прашање број  34: 

 



Прашање број  35: 

 

Прашање број  36: 

 

 



 

Прашање број  36: 

 

Прашање број  37: 

 

Прашање број  38: 

 

 

Прашање број  39: 

 

Прашање број40: 

 

 

 

 

 

 

 



Прашање број41: 

 

 

Прашање број42: 

 

 

 

 

 

 

 



Прашање број43: 

 

 

Прашање број44: 

 

 

 

 



Прашање број45: 

 

 

Прашање број46 
НИ колото е комбинација од две логички кола  

-______________ 

 

Прашање број47 
 Според начинот на чување и освежување на податоци постојат два вида RAM мемории: 

 

 

Прашање број48 
ROM  меморијата е меморија  

а) во која се впишуваат нови податоци 

б) од која може само да се читаат податоци 

в) може и да пишуваат и да се читаат податоци 

 



Прашање број49 
На сликата е прикажана структура на_______________ 

  

Прашање број50 
Најважни карактеристики на мемориите се ____________________ 

Прашање број51 
Составни хардверски компоненти на компјутер се ___________________ 

Прашање број52 
Бројот 37 претвори го од декаден во бинарен броен систем 

Прашање број53 
Што означуваат кратенките 

MAR- 

MDR- 

SP- 

TOS- 

PC- 

Прашање број54 
Наброј ги фазите на кои е поделено извршувањето на една инструкција во микропроцесорот 

Прашање број55 
Кои сегменти треба да светнат за да се прикаже бројот 5 

 
  

Прашање број56 
.Аритметичко логичката единица е поврзана директно со 

а) мемориски адресен регистар 

б)статус регистар 

в)програмскиот бројач 

Прашање број57 
Пинови за прекини се______ i _________ 

Прашање број58 
Дефинирај ги поимите интерфејс, синхронизација и сигнализација 



Прашање број59 
На сликата е прикажан____________________________ 

 
 

Прашање број60 
Според концептот на виртуелна меморија програмата се дели на ___________-__ 

Прашање број61 
Со воведување на поимот виртуелна меморија се врши проширување на ______________________преку 

________________ 

Прашање број62 
Според намената кеш мемориите може да бидат ____________________ 

Прашање број63 
Како се нарекуваат колата кои посредуваат во комуникацијата мегу периферните уреди и системската 

магистрала? 

Прашање број64 
Преку кои пинови се врши селекција на мемориски чип'? 

Прашање број65 
Составни делови на асемблерска инструкција се 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

Прашање број66 

Изврши поместување на дадениот податок во десно за 3 места, и во лево за 3 места 

1110001010011101 

_________________десно за 3 места 

_________________лево за 3 места 

Прашање број67 

JMP адреса___________________ 

Прашање број68 

JZ адреса___________________ 



Прашање број69 

JS адреса___________________ 

Прашање број70 

Објасни што се случува ако во програмот се напише 

SUB R1,R2 

Прашање број71 

DEC R2 означува дека _______________________ 

Прашање број72 

Наброј неколку логички инструкции 

Прашање број73 

Во кои асемблерски инструкции се користат лабелите? 

Прашање број74 

Колку адресна асемблерска инструкција е претставена на сликата 

 

Прашање број75 

На колку начини може да бидат зададени операндите и кои се тие 

Прашање број76 

Кој уред има најголем а кој најмал приоритет при барање за прекин до микропроцесорот? 

Прашање број77 

Што треба да стои во празното квадратче 

 



Прашање број78 

Зошто кружниот бројач велиме дека е синхрон? 

Прашање број79 

Со една реченица објасни како се добива кружен бројач? 

Прашање број80 

За што служат стационарните регистри? 

Прашање број81 

Направи табела на вистинитост за  SR флип флоп 

Прашање број82 

Какви може да бидат секвенцијалните кола? 

Прашање број83 

Изврши аритметичко а потоа логичко собирање на броевите 

A=0101 B=1100 

Прашање број84 

Нацртај декодер со 4 И кола 

Прашање број85 

Пресметај го бројот на мемориски локации во еден мемориски чип ако бројот на адресни пинови 

изнесува 17 

Прашање број86 

На кои принципи се заснова градбата на RISC микропроцесорите? 

Прашање број87 

Кога се активира знаменцето S ? 

Прашање број88 

За што ни служи сигналот INC ? 

 

 



Прашање број89 

Микропроцесорот користи 16 битна адреса А15 до А0. За селекција на мемориски модул овие адресни 

линии имаат вредност  А15=0, A0=1 Која од наведените хексадецимални адреси му припага на 

наведениот мемориски модул 

А) 6500H , B)5400H ,C) A700H D)0100H 

Прашање број90 

Кои се предностите на асемблерот како програмски јазик? 

 


