
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ 
Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο 
επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
θαηαιακβάλνπλ ιίγν ρώξν
 έρνπλ πνιιέο ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο,
κπνξνύλ  λα πξνγξακκαηηζηνύλ (θαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ) 
εύθνια  
 έρνπλ ρακειό θόζηνο παξαγσγήο 

Τέηνηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ζπλαληηνύληαη ζήκεξα ζε πνιιέο 
νηθηαθέο ζπζθεπέο
ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο
 ε βηληενθάκεξα
ην θηλεηό ηειέθσλν
 ην βίληεν, ην DVD, ε ηειεόξαζε, ην πιπληήξην, ν θνύξλνο 
κηθξνθπκάησλ  θηι.



Ηλεκτρονική μνήμη

 Καηαζθεπάδεηαη από εκηαγσγνύο (Si,Ge) 
ζε κνξθή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη: 

 ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 
 ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 
 ζην βηνκεραληθό ηνκέα.

 Η ειεθηξνληθή κλήκε έρεη εθηνπίζεη ηα 
ηειεπηαία ρξόληα ηε καγλεηηθή κλήκε ε 
νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ην κεγάιν 
κέγεζνο θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο ηζρπξώλ 
ξεπκάησλ γηα ηε καγλήηηζε θαη 
απνκαγλήηηζή ηεο.



BITS και BYTES

 Η κλήκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ θαη εληνιώλ θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν 
αξηζκό ζέζεσλ.

 Έηζη ιέγνληαο όηη έλα νινθιεξσκέλν θύθισκα 
κλήκεο έρεη ρσξεηηθόηεηα 4KB RAM 

 ζεκαίλεη 4Φ1024 Bytes = 4096 Bytes
 1K ηζνύηαη κε 1024 Ο όξνο Byte νλνκάδεηαη 

“word” (ςεθηνιέμε) θαη απνηειείηαη από νθηώ 
δπαδηθά ςεθία (bits-Binary digIT)

 π.ρ 01100111.
 Κάζε bit είλαη ε ινγηθή θαηάζηαζε 0 ή 1.
 Έηζη ηα 4ΚΒ κλήκεο απνζεθεύνπλ 4096 Bytes ή 

4096Φ8=32768 bits.



Είδη ηλεκηρονικής μνήμης 

 Μνήμη τσταίας προσπέλασης RAM 
(random access memory)    

 Μνήμη ανάγνωσης μόνον RΟM (read only 
memory) 

 Προγραμματιζόμενη μνήμη μόνον
ανάγνωσης PRΟM (programmable Rom)

 Επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη  ΕPRΟM 
(erasable Prom)

 Επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη  EΕPRΟM 
(electrical erasable Prom)



Μνήμη ησταίας προζπέλαζης RAM

(random access memory)

 Μπνξνύκε λα εγγράυοσμε και διαβάζοσμε ην πεξηερόκελν.
 Ολνκάδεηαη επίζεο μνήμε read & write.

 Υπάξρνπλ δύν είδε ε ζηαηική και ε δσναμική. 
 Η ζηαηική RAM είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θλιπ-θλοπ
 Η δσναμική ρξεζηκνπνηεί πσκνφηές γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηεο. 

 Φξεηάδεηαη λα ηροθοδοηείηαι ζσνέτεια με ελεκηρικό ρεύμα γηα 
λα κε ράζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο

 Η κλήκε RAM ρξεζηκνπνηείηαη σο γλσζηόλ πάξα πνιύ ζηνπο Η/Υ 
γηα ηελ προζφρινή μεηαθορά ηφν ζηοιτείφν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ



Μνήμη ανάγνωζης μόνον RΟM 

(read only memory )

 Μλήκε ηεο νπνίαο κπνξνύκε διαβάζοσμε 
μόνο ην πεξηερόκελν.

 Σπλήζσο ζε απηή εγγξάθνληαη από ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 
όπσο γηα παξάδεηγκα ην BIOS (Basic 
Input Output System) ελόο Η/Υ. 

 Tν πεξηερόκελν δε ζβήνεηαι όηαλ 
αθαηξεζεί ε ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο. 

 Καηαζθεπάδεηαη με διόδοσς ή 
ηρανδίζηορ. 



Προγραμμαηιζόμενη μνήμη μόνον 

ανάγνωζης  PRΟM (programmable Rom)

Θεσξείηαη όηη είλαη κηα θελή ROM. 

Σε απηή κπνξνύκε λα 
απνζεθεύζνπκε κε ηε βνήζεηα εηδηθήο 
ζπζθεπήο (πξνγξακκαηηζηήο-
programmer) κόλν κηα θνξά θάπνην 
πεξηερόκελν, ην νπνίν κπνξεί ζηε 
ζπλέρεηα λα δηαβαζηεί.



Επαναπρογραμμαηιζόμενη μνήμη 

ΕPRΟM (erasable Prom)
 Σηε κλήκε απηή ην πεξηερόκελν κπνξεί λα 

γραθεί με ηον προγραμμαηιζηή, να 
ζβήζει και να επαναγραθεί.

 Τν ζβήζηκν γίλεηαη κε σπεριώδε 
ακηινοβολία πνπ παξέρεηαη από εηδηθή 
ζπζθεπή (eprom eraser). 

 Γηα ην ιόγν απηό ηα νινθιεξσκέλα απηά 
θπθιώκαηα έρνπλ έλα «παξαζπξάθη» ζηελ 
άλσ επηθάλεηά ηνπο πνπ επηηξέπεη ζηηο 
ππεξηώδεηο αθηίλεο λα πεξάζνπλ δηακέζνπ 
ηνπ θαη λα δηαγξάςνπλ ηηο πθηζηάκελεο 
πιεξνθνξίεο 



Επαναπρογραμμαηιζόμενη μνήμη 

EΕPRΟM (electrically erasable 

Prom). 

Σηε κλήκε απηή ην πεξηερόκελν 
κπνξεί λα γξαθεί κε εηδηθή ζπζθεπή, 
λα ζβήζεη θαη λα επαλαγξαθεί.

 Τν ζβήζηκν γίλεηαη κε ειεθηξηζκό



flash memory

 Είλαη βειηησκέλν είδνο ηεο κλήκεο EEPROM
 Έρεη πνιύ κεγάιεο εθαξκνγέο ζηα θνξεηά ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα  
 ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο,
 νη θνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ (MP3 players),
 ηα ζπζηήκαηα θνξεηώλ ππνινγηζηώλ 
 θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο (3G).

 Η ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κλήκεο EEPROM από ηελ flash
έγθεηηαη ζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην ζβήζηκν ηεο 
κλήκεο. 

 Σηελ EEPROM ε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ην ζβήζηκν 
γίλεηαη αλά byte

 Σηε “flash memory”  αλά παθέην (block) κε Kbytes


