ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

Μάζεκα
Ηκεξνκελία
Ώξα εμέηαζεο

: Σερλνινγία Αλαινγηθώλ θαη Φεθηαθώλ Ηιεθηξνληθώλ (308)
: Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012
: 11:00 – 13:30

Λύζεηο
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ΜΔΡΟ Α΄
1.

(α) Να αλαθέξεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ην θπθιώκα κεηαβίβαζεο (cross over) ζε
έλα ερείν δύν δξόκσλ.
Έλα κόλν κεγάθσλν δελ κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηθαλνπνηεηηθά όιεο ηηο
ζπρλόηεηεο ησλ ήρσλ πνπ ζπιιακβάλεη ην απηί καο θαη έηζη ζπλήζσο ηα
ερεία απνηεινύληαη από δύν κεγάθσλα, έλα βαζύθσλν (woofer) γηα ηηο
ρακειέο ζπρλόηεηεο θαη έλα πςίθσλν (tweeter) γηα ηηο ςειέο. Σν θύθισκα
κεηαβίβαζεο (cross over) είλαη έλα θίιηξν πνπ δηαρσξίδεη ην αθνπζηηθό
ζήκα ζηηο δύν δώλεο θαη ηξνθνδνηεί αληίζηνηρα ην θάζε κεγάθσλν κε ην
θαηάιιειν ζήκα.
………………………………………………………………………………………
(β) Ση ζεκαίλεη ν όξνο “πςειή πηζηόηεηα” ζηελ αθνπζηηθή;
Τςειή πηζηόηεηα ζεκαίλεη ηελ αλαπαξαγσγή ελόο ήρνπ από ηα ερεία κε
ηέηνηα πνηόηεηα ώζηε λα είλαη πηζηή αληηγξαθή ηνπ θπζηθνύ ήρνπ.
………………………………………………………………………………………

2.

(α) Γηαηί νη κλήκεο RAM, δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κόληκε
απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλσλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνιoγηζηή;
Σα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο RAM ράλνληαη κε ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο
ηνπ ξεύκαηνο ζηε κλήκε θαη άξα νη κλήκεο RAM δελ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα κόληκε απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ ή δεδνκέλσλ
ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
………………………………………………………………………………………
(β) ε ηη δηαθέξεη κηα κλήκε ROM από κηα κλήκε ΕPROM;
Σα δεδνκέλα κηαο κλήκε ROM ηνπνζεηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηεο θαη δελ κπνξνύλ λα αιινηώλνληαη ή λα αιιαρζνύλ θάησ
από νκαιέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
Αληίζεηα κηα κλήκε EPROM κπνξεί λα απαιεηθηεί θαη λα πξνγξακκαηηζηεί
μαλά θαη μαλά από ην ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθή ζπζθεπή
πξνγξακκαηηζκνύ.
………………………………………………………………………………………
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3.

ην ζρήκα 1 δίλεηαη θύθισκα RC. ηα άθξα ησλ αθξνδεθηώλ E θαη F
εθαξκόδεηαη ζπλερήο ηάζε.
A

E

= 5= μF
10 μF
C C
B

MΩ
RR == 11 ΜΩ
F

C

ρήκα 1

Να ππνινγίζεηε:
(α) Σε ζηαζεξά ρξόλνπ η ηνπ θπθιώκαηνο.
τ = RC = 1.10 6 x 10.10 -6 = 10 s
τ = 10 s
………………………………………………………………………………………
(β) Σν ρξόλν, ζηνλ νπνίν, ν ππθλσηήο ζα έρεη πξαθηηθά θνξηηζηεί πιήξσο.
t = 5 τ = 10 x 5 = 50 s
t = 50 s
………………………………………………………………………………………
4.

(α) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ θαη ησλ ςεθηαθώλ;
Σα αλαινγηθά ζήκαηα παίξλνπλ άπεηξεο ηηκέο, ελώ αληίζεηα ηα ςεθηαθά
ζήκαηα παίξλνπλ κόλν δύν ηηκέο, ηελ ςειή θαη ηε ρακειή (ην ινγηθό 1 θαη
ην ινγηθό 0).
………………………………………………………………………………………
(β) ην ηεηξαγσληζκέλν ραξηί ηνπ ζρήκαηνο 2 λα ζρεδηάζεηε έλα αλαινγηθό θαη
έλα ςεθηαθό ζήκα.

Αλαινγηθό ήκα

Φεθηαθό ήκα
ρήκα 2
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5.

(α) Να αλαθέξεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν “ινγηθή νηθνγέλεηα”.
Λνγηθή νηθνγέλεηα ελλννύκε όια εθείλα ηα ινγηθά θπθιώκαηα πνπ είλαη
θαηαζθεπαζκέλα κε ηα ίδηα ηερλνινγηθά θξηηήξηα.
……………………………………………………………………………………
(β) Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ησλ ηξαλδίζηνξ, κε βάζε ηνλ νπνίν είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο νη ινγηθέο νηθνγέλεηεο:
CMOS

Σξαλδίζηνξ MOSFET

TTL

Δηπνιηθά ηξαλδίζηνξ

……………………………………………………………………………………
6.

(α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ςεθηαθνύ απαξηζκεηή.
Οη απαξηζκεηέο είλαη ινγηθά θπθιώκαηα, πνπ απνηεινύληαη από κηα ζεηξά
από Φιηπ Φινπ, θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα, γηα λα θάλνπλ αξίζκεζε ησλ
παικώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ είζνδν ηνπο.
………………………………………………………………………………………
(β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ Φιηπ Φινπ, πνπ έρεη έλαο απαξηζκεηήο κε
κέηξν 80 (MOD-80)
26 < 80 < 27
Αξηζκόο Φιηπ Φινπ = 7
……………………………………………………………………………………

7.

ην ρήκα 3 δίλεηαη ην ινγηθό ζύκβνιν θαη ηα ρξνληθά δηαγξάκκαηα εηζόδνπ SR
Φιηπ Φινπ πνπ ρξνλίδεηαη ζηα ζεηηθά κέησπα ηνπ CLK. Να ζρεδηάζεηε ην
ρξνληθό δηάγξακκα ηεο εμόδνπ Q. Η αξρηθή θαηάζηαζε ηεο εμόδνπ Q είλαη ην
ινγηθό 0 (RESET).

ρήκα 3
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8.

(α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ θαηαρσξεηή.
Οη θαηαρσξεηέο είλαη αθνινπζηαθά ινγηθά θπθιώκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ ζε
ςεθηαθά ζπζηήκαηα.
………………………………………………………………………………………
(β) Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ νιηζζεηή από έλα ζηαηηθό θαηαρσξεηή;
Ο νιηζζεηήο είλαη έλαο θαηαρσξεηήο πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα νιίζζεζεο
ησλ πιεξνθνξηώλ πξνο ηα δεμηά ή ηα αξηζηεξά.
………………………………………………………………………………………

9.

Να ζπζρεηίζεηε ηα πην θάησ ινγηθά δηαγξάκκαηα Φιηπ Φινπ κε ηε πεξηγξαθή
ηνπ θπθιώκαηνο ηνπο:

(α)

Σ Φιηπ Φινπ

(β)

Υξνληδόκελν Φιηπ Φινπ
ζην ρακειό επίπεδν
ωξνινγηαθώλ παικώλ CLK

(γ)

Αζύγρξνλν Φιηπ Φινπ

(δ)

D Φιηπ Φινπ

(1)

(2)

(3)

(4)

Λνγηθό
Γηάγξακκα

Πεξηγξαθή

(1)

(δ)

(2)

(α)

(3)

(β)

(4)

(γ)
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10. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
(α) ηελ είζνδν θπθιώκαηνο κεηαηξνπέα από ηνλ θώδηθα BCD ζε 7-ηκήκαηα
εθαξκόδεηαη ν θώδηθαο 0101. Ο δεθαδηθόο αξηζκόο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ
7-ηκεκαηηθή κνλάδα έλδεημεο είλαη:
(1)

0

(3)

 5

(2)

4

(4)

3



………………………………………………………………………………………..
(β) ε 7-ηκεκαηηθή κνλάδα έλδεημεο παξηζηάλεηαη ν αξηζκόο 8. Πνηνο είλαη ν
θώδηθαο BDC πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό απηό;
(1)

0011

(2)

 1000



(3)

1100

(4)

0100

………………………………………………………………………………………..
11. Από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο λα επηιέμεηε πνηεο είλαη νξζέο θαη πνηεο είλαη
ιαλζαζκέλεο:
(α) Σν πιενλέθηεκα ησλ νζόλσλ πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) ζε ζύγθξηζε κε ηηο
νζόλεο δηόδσλ θσηνεθπνκπήο (LED) είλαη ε κηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
Οξζή
(β) Ο ζύγρξνλνο απαξηζκεηήο είλαη πην γξήγνξνο από έλα αζύγρξνλν
απαξηζκεηή.
Οξζή
(γ) Σν SR Φιηπ Φινπ ππεξηεξεί ηνπ JK Φιηπ Φινπ δηόηη δελ έρεη
απαγνξεπκέλε θαηάζηαζε εηζόδσλ.
Λαλζαζκέλε
(δ) Η ρσξεηηθόηεηα κηαο κλήκεο νξίδεηαη ζπλήζσο από ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ
bytes πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη.
Οξζή
………………………………………………………………………………………..
12. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
(α) Σν κέηξν ελόο απαξηζκεηή νξίδεηαη σο:
(1)

Η ζπρλόηεηα ηνπ σξνινγίνπ (CLOCK) πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ είζνδν
ηνπ.

(2)

Ο αξηζκόο ηωλ δηαθνξεηηθώλ ινγηθώλ θαηαζηάζεωλ πνπ
κπνξνύλ λα πάξνπλ νη έμνδνί ηνπ.

(3)

Ο αξηζκόο ησλ Φιηπ Φινπ από ηα νπνία απνηειείηαη.

(4)

Ο θώδηθαο αξίζκεζήο ηνπ.
…………………………………………………………………………………
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(β)

Έλα JK Φιηπ Φινπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ελαιιαγήο (Toggle), όηαλ νη
είζνδνη ηνπ βξίζθνληαη ζηα ινγηθά επίπεδα:
(1)

J=0

Κ=0

(2)

J=1

Κ=0

J=1

Κ=1

J=0

Κ=1



(3)
(4)



…………………………………………………………………………………
ΜΔΡΟ Β΄
13. (α) Δίλνληαη νη ηέζζεξηο ηύπνη θαηαρσξεηώλ :





Δηαδνρηθή είζνδνο θαη δηαδνρηθή έμνδνο.
Δηαδνρηθή είζνδνο θαη παξάιιειε έμνδνο.
Παξάιιειε είζνδνο θαη παξάιιειε έμνδνο.
Παξάιιειε είζνδνο θαη δηαδνρηθή έμνδνο.

Να αλαθέξεηε πνην ηύπν θαηαρσξεηή ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα λα
κεηαηξέςεηε έλα ςεθηαθό ζήκα:
(1) Από παξάιιειν ζε ζεηξηαθό.
Παξάιιειε είζνδνο θαη δηαδνρηθή έμνδνο.
……………………………………………………………….
(2) Από ζεηξηαθό ζε παξάιιειν.
Δηαδνρηθή είζνδνο θαη παξάιιειε έμνδνο.
……………………………………………………………….
(β) Να ππνινγίζεηε πόζνη ρξνληθνί παικνί απαηηνύληαη, γηα λα θνξησζεί
ζεηξηαθά θαη λα βγεη ζεηξηαθά έλα byte ζε θαηαρσξεηή ησλ 8-bit.
16 ρξνληθνί παικνί
………………………………………………………………………………………
(γ) Με ηε ρξήζε ηνπ D Φιηπ Φινπ ηνπ ρήκαηνο 4, λα ζρεδηάζεηε έλα
θαηαρσξεηή 4 bit κε δηαδνρηθή είζνδν θαη δηαδνρηθή έμνδν.

ρήκα 4
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14. (α) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ςεθηαθνύ απνθσδηθνπνηεηή.
Ο απνθσδηθνπνηεηήο είλαη έλα ζπλδπαζηηθό ινγηθό θύθισκα ην νπνίν
αλαγλσξίδεη ηνλ θώδηθα πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θαη ελεξγνπνηεί
κηα κόλν έμνδν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν θώδηθα εηζόδνπ.
………………………………………………………………………………………
(β) ην ζρήκα 5 δίλεηαη ην ινγηθό ζύκβνιν ηνπ απνθσδηθνπνηεηή 2-bit ζε 4
γξακκέο.

ρήκα 5
Να δώζεηε ηε ινγηθή θαηάζηαζε ησλ εμόδσλ ηνπ απνθσδηθνπνηεηή ηνπ
ζρήκαηνο 5, αλ ε ινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζόδσλ ηνπ είλαη Α1Α0 = 11.
Τ0 = 0
Τ2 = 0
Τ1 = 0
Τ3 = 1
………………………………………………………………………………………
(γ) Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην αξηζκό εμόδσλ απνθσδηθνπνηεηή, όηαλ ν
αξηζκόο ησλ bit ζηνλ θώδηθα εηζόδνπ είλαη:
(1)

4-bit



16

(2)

8-bit



256

………………………………………………………………………………………
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(δ) Να ππνινγίζεηε πόζα bit ρξεηάδνληαη γηα λα θσδηθνπνηήζνπκε ηνπο
αξηζκνύο από ην 0 κέρξη ην 9.
4 bit
………………………………………………………………………………………
15. ην ζρήκα 6 δίλεηαη ην ινγηθό ζύκβνιν ηνπ πνιππιέθηε δύν γξακκώλ ζε κηα.

Τ

ρήκα 6
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιππιέθηε
ΔΙΟΓΟ

ΔΞΟΓΟ

S

Y

0

D0

1

D1

………………………………………………………………………………………
(β) Να δώζεηε ηε ινγηθή ζπλάξηεζε ηνπ πνιππιέθηε.
Τ = D0 S + D1 S
………………………………………………………………………………………
(γ) Έλαο πνιππιέθηεο έρεη 64 εηζόδνπο δεδνκέλσλ. Πόζεο γξακκέο επηινγήο
εηζόδνπ δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη;
64 = 26
Γξακκέο επηινγήο εηζόδνπ = 6
………………………………………………………………………………………
(δ) Πόζεο γξακκέο εηζόδνπ δεδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη πνιππιέθηεο κε 3
γξακκέο επηινγήο;
23 = 8
Γξακκέο εηζόδνπ δεδνκέλσλ = 8
………………………………………………………………………………………
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16. Δίλεηαη ην αλαινγηθό ζήκα ηνπ ζρήκαηνο 7.
(α) Να ην κεηαηξέςεηε ζε ςεθηαθό ζήκα 3-bit θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα
1. Η ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο είλαη θάζε 10 κs θαη ην ςεθίν κε ηελ
ειάρηζηε ζεκαληηθή αμία (LSB) αληηζηνηρεί κε 1 V.

ρήκα 7
Φεθηαθό
ήκα

Υξόλνο
(κs)

Αλαινγηθό
ήκα
(V)

D2

D1

D0

0

0

0

0

0

10

2

0

1

0

20

4

1

0

0

30

7

1

1

1

40

5

1

0

1

Πίλαθαο 1
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(β) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ςεθηαθό ζήκα.

ΜΔΡΟ Γ΄
17. ην ζρήκα 8 δίλεηαη ην ινγηθό ζύκβνιν ηνπ JK Φιηπ Φινπ πνπ ρξνλίδεηαη ζηα
αξλεηηθά κεησπα ησλ παικώλ ηνπ σξνινγίνπ (CLK).

ρήκα 8
(α) Να ζρεδηάζεηε έλα δπαδηθό απαξηζκεηή 2-bit πνπ κεηξά πξνο ηα πάλσ κε
ηε ρξήζε ηνπ πην πάλσ Φιηπ Φινπ.
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(β) Να ζρεδηάζεηε ζην ρήκα 9 ηα ρξνληθά δηαγξάκκαηα ησλ εμόδσλ Q ηνπ
απαξηζκεηή πνπ ζρεδηάζαηε πην πάλσ γηα 5 σξνινγηαθνύο παικνύο ηνπ
σξνινγίνπ (CLK). Η αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ απαξηζκεηή είλαη ε RESET.

ρήκα 9
(γ) Αλ ε ζπρλόηεηα ηνπ σξνινγίνπ (CLK) είλαη 1 MHz, λα ππνινγίζεηε ηε
ζπρλόηεηα ησλ παικώλ ησλ δύν εμόδσλ Q0 θαη Q1 ηνπ πην πάλσ
απαξηζκεηή.
fQ0 = 500 kHz.
fQ1 = 250 kHz
………………………………………………………………………………………
18. (α) ην ρήκα 10 δηλεηαη ην ηππηθό θύθισκα ζπγθξηηή ηάζεο κε ηειεζηηθό
εληζρπηή. Να εμεγήζεηε ζε ζπληνκία ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξηηή.

ρήκα 10
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Ο ζπγθξηηήο ηάζεο ζπγθξίλεη ηηο ηάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο δύν
εηζόδνπο ηνπ ηειεζηηθνύ εληζρπηή ηνπ θπθιώκαηνο, ζηε ζεηηθή είζνδν θαη
ζηελ αξλεηηθή είζνδν:
 Αλ ε ηηκή ηεο ηάζεο ζηε ζεηηθή είζνδν είλαη πην κεγάιε από ηελ ηηκή
ηεο ηάζεο ζηελ αξλεηηθή είζνδν, ηόηε ε έμνδνο νδεγείηαη ζηελ ςειή
ηηκή.


Αλ ε ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ αξλεηηθή είζνδν είλαη πην κεγάιε από ηελ
ηηκή ηεο ηάζεο ζηε ζεηηθή είζνδν, ηόηε ε έμνδνο νδεγείηαη ζηε ρακειή
ηηκή.

……………………………………………………………………………………….
(β) ην ζρήκα 112 δίλεηαη ην ινγηθό ζύκβνιν θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ςεθηαθνύ
ζπγθξηηή 1-bit.
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

ρήκα 11
(1) Να γξάςεηε ηηο ινγηθέο εμηζώζεηο ησλ ηξηώλ εμόδσλ ηνπ.

X=A.B
Y=A.B+A.B

ή

Y= AÅB

Z=A.B

………………………………………………………………………………………
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(2) Να ζρεδηάζεηε ην ινγηθό ηνπ θύθισκα.

--- Σέινο Δμέηαζεο ---
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