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Μάθημα
Ημεπομηνία
Ώπα εξέτασηρ

: Σερλνινγία Αλαινγηθώλ θαη Φεθηαθώλ Ηιεθηξνληθώλ (308)
: Παξαζθεπή, 4 Ινπλίνπ 2010
: 11:00 – 13:30
Λύσειρ

Μέπορ Α΄
1.

(α) ηεξενθσλία είλαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ ζε έλα ερεηηθό ζύζηεκα
από δύν αλεμάξηεηα κεγάθσλα (δεμί θαη αξηζηεξό) πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
λα μερσξίδνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ήρνπ θαη λα καο δίλεη ηελ εληύπσζε όηη
ηνλ αθνύκε σο εθ ηνπ θπζηθνύ.
(β) (1) ηεξενθσληθή εγγξαθή κε δύν αλεμάξηεηα κηθξόθσλα.
(2) ηεξενθσληθή αλαπαξαγσγή.

2.

(α) Υξόλνο, t = 5τ = 10 ms x 5 = 50 ms
(β) ηαζεξά Υξόλνπ τ = RC = 5 κF x 1 ΜΧ = 5 s

3.

(α) Η ρσξεηηθόηεηα κηαο κλήκεο είλαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ απνζήθεπζεο πνπ
δηαζέηεη ε κλήκε.
(β) (1) Η κλήκε RAM ράλεη ηα πεξηερόκελα ηεο κε ηε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο
ηξνθνδνζίαο (πηεηηθή κλήκε) αληίζεηα κε ηε ROM πνπ ηα δηαηεξεί.
(2) ηε κλήκε RAM κπόξνπκε λα γξάςνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ηα
πεξηερόκελα αληίζεηα κε ηε κλήκε ROM πνπ είλαη κλήκε κόλν γηα
αλάγλσζε.
(3) Σν πεξηερόκελν ηεο κλήκεο RAM αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ελώ ηεο κλήκεο ROM δελ αιιάδεη νύηε δηαγξάθεηαη.

4.

(α) Λνγηθή νηθνγέλεηα ελλννύκε κηα ζεηξά από ινγηθά θπθισκάηα ηα νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλα κε θαζνξηζκέλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
(β) Γύν από ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο
Σάζε ηξνθνδνζίαο
Λνγηθά επίπεδα
Πεξηζώξην ζνξύβνπ
Καζπζηέξεζε δηάδνζεο
Ιθαλόηεηα νδήγεζεο
Γηλόκελν ηαρύηεηαο – ηζρύνο
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5.

(α) Λνγηθό θύθισκα SR Φιηπ Φινπ.

(β) S = 0, R = 0, Σν Φιηπ Φινπ παξακέλεη ζε θαηάζηαζε κλήκεο - MEMORY (νη
εμόδνη παξακέλνπλ ζηελ πξνεγνύκελε ινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη δελ
αιιάδνπλ).
6.

(α) Σν κέηξν ελόο απαξηζκεηή είλαη ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ ινγηθώλ
θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ν απαξηζκεηήο.
(β) 64 = 26

Άξα έρνπκε 6 Φιηπ Φινπ.

7.

Υξνληθά δηαγξάκκαηα JK Φιηπ Φινπ.

8.

Γύν από ηηο πην θάησ εθαξκνγέο:
Καηαρσξεηέο
ηνηρεία κλήκεο
Απαξηζκεηέο
Γηαηξέηεο ζπρλόηεηαο
Κπθιώκαηα απνθνπήο παξαζηηθώλ παικώλ
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9.

Λνγηθέο εμηζώζεηο απνθσδηθνπνηεηή:

Τ0 = Α1 Α0
Τ1 = Α1 Α0
Τ2 = Α1 Α0
Τ3 = Α1 Α0

10. (α) Αληηζηάζεηο:
R0 = 320 kΧ
R1 = 160 kΧ
R2 = 80 kΧ
(β) Ο κεηαηξνπέαο κε θιηκαθσηό δίθηπν αληηζηάζεσλ R/2R ρξεζηκνπνηεί
αληηζηάζεηο κε δύν ηηκέο ηελ R θαη 2R.
11. Ο ζπγθξηηήο ηάζεο ζπγθξίλεη ηηο ηηκέο ησλ ηάζεσλ πνπ εθαξνκόδνληαη ζηηο δύν
εηζόδνπο ηνπ. Αλ ε ηηκή ηεο ηάζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηε ζεηηθή είζνδν ηνπ
ηειεζηηθνύ εληζρπηή είλαη πην ςειή από ηελ ηηκή ηεο ηάζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ
αξλεηηθή εηζνδν, ηόηε ε έμνδνο κεηαβαίλεη ζην ςειό επίπεδν (Λνγηθό 1). Αληίζεηα
αλ ε ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ αξλεηηθή είζνδν είλαη πην ςειή από ηελ ηάζε ζηε ζεηηθή
είζνδν, ηόηε ε έμνδνο κεηαβαίλεη ζην ρακειό επίπεδν (Λνγηθό 0).
12. (α) Οη εμόδνη ηνπ Φιηπ Φινπ ζα αληηζηξέθνληαη κε θάζε παικό (ην Φιηπ Φινπ ζα
ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε Δλαιιαγήο (Toggle).
(β) Η ζπρλόηεηα ζηελ έμνδν ζα δηαηξεζεί δηά 2.
fQ = 50 kHz
Μέπορ Β΄
13. (α) Κύθισκα Γπαδηθνύ Απαξηζκεηή 2-bit πνπ κεηξά πξνο ηα πάλσ
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(β) Υξνληθά δηαγξάκκαηα

14. (α) Κύθισκα θαηαρσξεηή 4-bit κε δηαδνρηθή είζνδν θαη παξάιιειε έμνδν.

(β) 4 σξνινγηαθνί παικνί
15. (α) Πίλαθαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιππιέθηε
S

Y

0

D0

1

D1

(β) Τ = S.D0 + S.D1
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(γ) Λνγηθό θύθισκα

16. (α) Γύν από ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Κνηλήο αλόδνπ ή θνηλήο θαζόδνπ.
Βξίζθεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε.
Έρνπλ ρξώκα (πξάζηλν, θόθθηλν, πνξηνθαιί θ.α.).
Απνηεινύληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα ςεθία.
Υαξαθηεξίδνληαη από ηππηθέο ηηκέο ηάζεο θαη έληαζεο ιεηηνπξγίαο.
(β) Οη νζόλεο πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξε ελέξγεηα από ηηο
νζόλεο LED θαη γη΄ απηό ην ιόγν πξνηηκνύληαη ζε ζπζθεπέο πνπ
ηξνθνηνηνύληαη κε κπαηαξίεο.
(γ) ηελ νζόλε παξηζηάλεηαη ν αξηζκόο 3.
(δ) a = 1

b=1

c=1

d=1

e=0

f=0

g=1

Μέπορ Γ΄
17. (α) Πίλαθαο ιεηηνπξγίαο ζπγθξηηή.
ΔΙΟΓΟΙ

ΔΞΟΓΟΙ

A

B

X

Y

Z

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0
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(β) Λνγηθέο εμηζώζεηο ζπγθξηηή

(γ) Λνγηθό θύθισκα ζπγθξηηή.

18. (α) Σν αλαινγηθό ζήκα παίξλεη άπεηξεο ηηκέο, ελώ ην ςεθηαθό παίξλεη κόλν δύν,
ην ςειό επίπεδν (ινγηθό 1) θαη ην ρακειό επίπεδν (ινγηθό 0).
(β) Γύν από ηα πην θάησ πιενλεθηήκαηα:
Πξνγξακκαηηζκόο.
Αιάλζαζην ζηελ επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ.
Πνιύ θαιή ηερλνινγία.
Μηθξή επαηζζεζία ησλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ ζην ζόξπβν.
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(γ) Πίλαθαο Σηκώλ

Φηυιακό
ήμα

Υπόνορ
(μs)

Αναλογικό
ήμα
(V)

D2

D1

D0

0

1

0

0

1

10

4

1

0

0

20

5

1

0

1

30

7

1

1

1

40

3

0

1

1

50

2

0

1

0

60

6

1

1

0
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