
Universitatea TRANSILVANIA Braşov  

Catedra de Electronică şi Calculatoare 

 
BILET DE EXAMEN LA ISP   

 

1.Desenaţi diagrama de timp pentru semnalele tipice de magistrală (tact, ALE, adrese, date, IOR, IOW 

MEMR, MEMW  pentru instrucţiunea MOV AL, [BX]. Specificaţi cine generează fiecare semnal. (2p) 

2.Transferul datelor prin DMA gestionat de controllerul specializat. Schema bloc. Explicaţi 

mecanismul transferului. (2p) 
3.Codificaţi NRZ şirul de biţi  01001100. Puneţi în evidenţă celulele bit. Este cod autosincronizabil? 

Justificaţi.(1p) 

 4.Realizati o selectie de adrese prin decodificare (3 DCD cu 4 intrări) la adresa 5A0H (pe o magistrală de 

adrese de 12 biţi şi 8 biţi de date) pentru selectia unui circuit INTEL 8251. Desenaţi schema bloc. (2p). 

-programaţi circuitul în mod asincron, un bit de STOP, fără paritate, caractere de 8 biţi, rata de transmisie egală 

cu tactul. Desenaţi semnalul care apare pe linia de transmisie dacă trimiteţi serial cuvântul 05H. Programul 

trebuie să fie scris în limbaj de asamblare cu comentarii şi cuvintele trimise trebuie să fie justificate la nivel de 

bit. (2p) 

  

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 

Vă rog răspundeţi scurt şi la subiect. Răspunsurile alături de subiect nu se punctează. 

Explicaţi şi justificaţi răspunsul. 

 

Conf. dr. ing. Petre Ogruţan  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Universitatea TRANSILVANIA Braşov  

Catedra de Electronică şi Calculatoare 

 
BILET DE EXAMEN LA ISP  

 

1.Desenaţi diagrama de timp pentru semnalele tipice de magistrală (tact, ALE, adrese, date, IOR, IOW 

MEMR, MEMW  pentru instrucţiunea MOV [BX], AL. Specificaţi cine generează fiecare semnal. (2p) 

2.Transferul datelor prin întreruperi gestionat de controllerul specializat. Schema bloc. Explicaţi 

mecanismul transferului. (2p) 
3.Codificaţi FM şirul de biţi  01001100. Puneţi în evidenţă celulele bit. Este cod autosincronizabil? 

Justificaţi.(1p) 

4.Realizati o selectie de adrese prin decodificare (3 DCD cu 3 intrări) la adresa 188H (pe o magistrală de adrese 

de 10 biţi şi 8 biţi de date) pentru selectia unui circuit INTEL 8251. Desenaţi schema bloc. (2p). 

-programaţi circuitul în mod asincron, un bit şi jumătate de STOP, fără paritate, caractere de 8 biţi, rata de 

transmisie egală cu tactul divizat cu 64. Desenaţi semnalul care apare pe linia de transmisie dacă trimiteţi serial 

cuvântul 30H. Programul trebuie să fie scris în limbaj de asamblare cu comentarii şi cuvintele trimise trebuie să 

fie justificate la nivel de bit. (2p) 

  

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 

Vă rog răspundeţi scurt şi la subiect. Răspunsurile alături de subiect nu se punctează. 

Explicaţi şi justificaţi răspunsul. 

 

Conf. dr. ing. Petre Ogruţan  

 

 

 



Universitatea TRANSILVANIA Braşov  

Catedra de Electronică şi Calculatoare 

 

BILET DE EXAMEN LA INTERFEŢE ŞI PERIFERICE  R1 

 

1.Transferul datelor prin întreruperi gestionat de controllerul specializat. Schema bloc. Explicaţi 

mecanismul transferului. (2p) 

2.Rolul unui buffer de date când datele sunt preluate de microprocesor de la un periferic lent  (1p) 

3. Circuitul interfata de retea RTL 8019. Principiu de functionare si schema bloc.(1p) 
4.Structura unui octet transmis în mod serial asincron. Explicaţii.(1p) 

5.Conectaţi un circuit I8255 la o magistrala paralela cu 12 biti de adresa si 8 biti de date la adresa 150H. 

a.selecţia de adrese prin decodificare (3 DCD cu 4 intrari), conectarea semnalelor de comandă (MEMR, 

MEMW, IOR, IOW)  şi schema de conectare (2p) 

 b.circuitul să permită lucrul în întreruperi (1p) 

 c.Să se scrie secvenţa de program care face ca portul A să se înscrie cu 11H. (1p) 

 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 

Vă rog răspundeţi scurt şi la subiect. Răspunsurile alături de subiect nu se punctează. 

Explicaţi şi justificaţi răspunsul. 

 

Conf. dr. ing. Petre Ogruţan  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Universitatea TRANSILVANIA Braşov  

Catedra de Electronică şi Calculatoare 

 

BILET DE EXAMEN LA INTERFEŢE ŞI PERIFERICE  R2 

 

1.Transferul datelor prin DMA gestionat de controllerul specializat. Schema bloc. Explicaţi 

mecanismul transferului. (2p) 

2.Rolul unui buffer de date când datele sunt furnizate de microprocesor unui periferic lent  (1p) 

3. Circuitul interfata de retea CS8900A. Principiu de functionare si schema bloc (1p) 
4.Structura unui bloc de date transmis în mod serial sincron. începutul şi sfârşitul blocului. Explicaţii.(1p) 

5.Conectaţi un circuit I8255 o magistrala paralela cu 12 biti de adresa si 8 biti de date la adresa 088H. 

a.selecţia de adrese prin decodificare (2 DCD cu 5 intrari), conectarea semnalelor de comandă (MEMR, 

MEMW, IOR, IOW) şi schema de conectare (2p) 

 b.circuitul să permită lucrul în întreruperi (1p) 

 c.Să se scrie secvenţa de program care face ca portul B să se înscrie cu 35H. (1p) 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 

Vă rog răspundeţi scurt şi la subiect. Răspunsurile alături de subiect nu se punctează. 

Explicaţi şi justificaţi răspunsul. 

 

Conf. dr. ing. Petre Ogruţan  

_________________________________________________________________



Programarea circuitului INTEL 8255 

Comanda modului de lucru:  

  Grup A:  PA şi PC4...PC7 

  Grup B:  PB şi PC0...PC3 

Cuvântul de programare: 

B7=1 

     B6   B5 

     0    0    grup A mod 0 

     0    1    grup A mod 1 

     1    x    grup A mod 2 

B4   B4=0 PA ieşiri, B4=1 PA intrări 

B3   B3=0 PC4...PC7 ieşiri, B3=1 PC4...PC7 intrări  

B2   B2=0  mod 0 pentru grup B, B2=1 mod 1 pentru grup B 

B1   B1=0 PB ieşiri, B1=1 PB intrări 

B0   B0=0 PC0...PC3 ieşiri, B0=1 PC0...PC3 intrări. 

Selectia registrelor interne 

  A1   A0    

     0    0    port A selectat 

     0    1    port B selectat 

     1    0    port C selectat 

     1    1    registrul cuvîntului de comandă 

 
Programarea circuitului 8251 
Primul cuvint de comanda pe pozitia B1  B0 comanda modul de lucru astfel: B0=0 mod sincron, alta combinatie mod 
asincron. 
Mod asincron 

B7 B6  bitii de stop 
0  0   invalid 
0  1   1 bit STOP 
1  0   1 1/2 bit STOP 
1  1   2 bit STOP 
B5 B4  paritate 
x  0   dezactivat 
0  1   paritate para 
1  1   paritate impara 
B3 B2  lungime caracter 
0  0   5 bit 
0  1   6 bit 
1  0   7 bit 
1  1   8 bit 
B1 B0 
0  0  invalid 
0  1  rata transmisie=ceas/64 
1  0  rata transmisie=ceas/16 
1  1  rata transmisie=ceas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie date/programare, pinul C/-D, cu 0 date, cu 1 programare, conectat la A0. 

Programarea circuitului 8251 
Primul cuvint de comanda pe pozitia B1  B0 comanda modul de lucru astfel: B0=0 mod sincron, alta combinatie mod 
asincron. 
Mod asincron 

B7 B6  bitii de stop 



0  0   invalid 
0  1   1 bit STOP 
1  0   1 1/2 bit STOP 
1  1   2 bit STOP 
B5 B4  paritate 
x  0   dezactivat 
0  1   paritate para 
1  1   paritate impara 
B3 B2  lungime caracter 
0  0   5 bit 
0  1   6 bit 
1  0   7 bit 
1  1   8 bit 
B1 B0 
0  0  invalid 
0  1  rata transmisie=ceas/64 
1  0  rata transmisie=ceas/16 
1  1  rata transmisie=ceas 
 
 

 

 

 

 

 


