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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 
 

 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   
 
 
Μάθημα  :  Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  
                                 (Κωδ. Μαθήματος: 154) 
Ημερομηνία :  Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008  
Ώρα εξέτασης :  11:00 – 13:30 
 
 

 
Ο/H κάθε εξεταζόμενος/η  να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω: 

• Το εξεταστικό δοκίμιο  
• Το τετράδιο των απαντήσεων 
• Το ειδικό φύλλο απαντήσεων 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ:             

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
2. Οι πιο κάτω ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου να απαντηθούν στο ειδικό φύλλο 

απαντήσεων: 
Μέρος Α  - Ερώτηση 9 

   
Μέρος Β  -  Ερώτηση 14 (α) 
 Ερώτηση 15 (β) 
Μέρος Γ  -  Ερώτηση 17 (α) 
 Ερώτηση 18 (α) 

3. Το ειδικό φύλλο απαντήσεων να επισυναφθεί στο τέλος του τετραδίου απαντήσεων. 
4. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού. 
5. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ 
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄) 



Σελίδα 2 από 7 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση  
βαθμολογείται με 4 μονάδες. 

1. (α) Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά ποιότητας των μικροφώνων. 
(β)  Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του μικροφώνου άνθρακα; 

2. (α) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων πληροφοριών 
 σε σχέση με τα αναλογικά συστήματα. 
(β) Να σχεδιάσετε έναν αναλογικό και έναν ψηφιακό σήμα. 

3. Στο σχήμα 1 δίνεται  κύκλωμα διαφόρισης με τις τιμές των εξαρτημάτων R = 50 kΩ 
και C = 2 μF. 

 (α) Να υπολογίσετε τη σταθερά  χρόνου του κυκλώματος τ.  

 (β) Να υπολογίσετε το χρόνο που θα χρειαστεί για να φορτιστεί πλήρως ο 
  πυκνωτής.  

 

 

 

 

 
                                                            Σχήμα 1 

4. (α) Πάνω σε ποια αρχή στηρίζουν τη λειτουργία τους τα φίλτρα; 
(β) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν τα φίλτρα διαχωρισμού (cross over) σ΄ ένα σύστημα 
      ηχείων δύο δρόμων; 

5. (α) Ποια είναι η μικρότερη μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας της μνήμης; 
      Από πόσα ψηφία (bit) αποτελείται; 

      (β) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μνήμης PROM και EPROM; 

6. (α) Να αναφέρετε δύο  χαρακτηριστικά σύγκρισης των λογικών οικογενειών.  
(β) Να δώσετε δύο κύριες λογικές οικογένειες που χρησιμοποιούνται 
  σήμερα στη ψηφιακή ηλεκτρονική. 

7. (α) Να υπολογίσετε το μέγιστο μέτρο (max mod) απαριθμητή με 5 Φλιπ Φλοπ. 
(β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των Φλιπ Φλοπ που έχει ένας απαριθμητής ο 
 οποίος μετρά μέχρι το 50. 

8. (α) Να σχεδιάσετε ένα SR Φλιπ Φλοπ με τη χρήση δύο πυλών NAND. 
(β) Να αναφέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημα του JK Φλιπ Φλοπ έναντι του SR 
      Φλιπ Φλοπ. 
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9. Στο σχήμα 2 δίνεται το λογικό σύμβολο JK Φλιπ Φλοπ που χρονίζεται στα θετικά 
μέτωπα του ωρολογίου (CLK ) και τα χρονικά διαγράμματα των εισόδων του. Να 
σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ στο ειδικό φύλλο 
απαντήσεων. Η αρχική κατάσταση της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ είναι το λογικό 0 
(RESET). 

 

 
Σχήμα 2 

10. Στο σχήμα 3 δίνεται το λογικό σύμβολο του  JK Φλιπ Φλοπ. Να το μετατρέψετε: 
(α) Σε D Φλιπ Φλοπ με τη χρήση μιας πύλης NOT. 
(β) Σε T (Toggle) Φλιπ Φλοπ. 

 Σχήμα 3 

11.  (α)  Να δώσετε τον ορισμό του ψηφιακού κωδικοποιητή. 
 (β) Να υπολογίσετε τον ελάχιστο αριθμό των ψηφίων (bit) που απαιτούνται για την  
 κωδικοποίηση των 107 χαρακτήρων ενός πληκτρολογίου.  

12. Στο σχήμα 4 δίνεται το σύμβολο αποκωδικοποιητή από τον κώδικα BCD στον 
κώδικα που ελέγχει τον ενδείκτη 7-τμημάτων. Αν η λογική κατάσταση των εισόδων 
του αποκωδικοποιητή είναι A3A2A1A0 = 0011, να αναφέρετε: 

 (α) Τον αριθμό που εμφανίζεται στον ενδείκτη 7-τμημάτων. 
(β) Την λογική κατάσταση των εξόδων του αποκωδικοποιητή. 

                                                                Σχήμα 4 
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση 
βαθμολογείται με 8 μονάδες. 

13.  (α) Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήματος 5, να σχεδιάσετε το λογικό 
               κύκλωμα καταχωρητή 4 - bit με διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο. 

  Σχήμα 5 

          (β)  Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο που χρειάζεται για να αποθηκευτεί μια 
 πληροφορία των 4-bit. Η συχνότητα του ωρολογίου (CLK) είναι 200 kHz. 
 

 (γ) Η λογική κατάσταση του καταχωρητή του σχήματος 6 είναι Q0Q1Q2Q3 = 1100. 
Στον καταχωρητή εισέρχονται με σειριακό τρόπο μηδενικά από τα αριστερά με 
ταυτόχρονη μετακίνηση των ψηφίων (bit)  προς τα δεξιά. Να δώσετε τη νέα 
λογική κατάσταση των τεσσάρων εξόδων του καταχωρητή μετά από τρεις 
χρονικούς παλμούς του ωρολογίου (CLK). 

       Σχήμα 6 

14.  Στο σχήμα 7 δίνεται το λογικό σύμβολο του ψηφιακού συγκριτή του 1-bit. 

   Σχήμα 7 
 

(α)  Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του  συγκριτή στο ειδικό φύλλο 
 απαντήσεων. 
(β)  Να γράψετε τις λογικές εξισώσεις των τριών εξόδων του. 
(γ) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του ψηφιακού συγκριτή. 

              Q0       Q1       Q2       Q3 
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15. (α) Με τη χρήση του JK Φλιπ Φλοπ του σχήματος 8 να σχεδιάσετε το λογικό  
             κύκλωμα ασύγχρονου δυαδικού απαριθμητή 2-bit που μετρά προς τα πάνω. 
 

 
                                                         Σχήμα 8 

 
(β) Nα σχεδιάσετε στο ειδικό φύλλο απαντήσεων τα αντίστοιχα χρονικά 
      διαγράμματα των δύο εξόδων του για 9 ωρολογιακούς παλμούς (CLK). 
 
 

16. Στο σχήμα 9 δίνεται το κύκλωμα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό με 
αντιστάσεις σταθμισμένες στο δυαδικό σύστημα. Η τιμής της αντίστασης για το 
ψηφίο με τη μέγιστη σημαντική αξία (MSB) είναι R3 = 50 kΩ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Σχήμα 9 

 

(α) Να υπολογίσετε τις τιμές των αντιστάσεων R0, R1 και R2. 
 (β) Να υπολογίσετε την μέγιστη τάση εξόδου του κυκλώματος αν στο ψηφιακό 
              σήμα εισόδου το λογικό 1 αντιστοιχεί στα +5 V και το λογικό 0 στα 0 V. 

(γ) Ποιο είναι το μειονέκτημα του μετατροπέα του σχήματος 9 από το μετατροπέα 
 του τύπου κλίμακας R/2R; 

 

  

R3 R2 R1 R0 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄  -  Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση 
βαθμολογείται με 10 μονάδες. 

17. Στο σχήμα 10 δίνεται το λογικό σύμβολο αποκωδικοποιητή 2-bit  σε 4 γραμμές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10 

(α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του αποκωδικοποιητή στο ειδικό  
 φύλλο απαντήσεων.   

(β) Να δώσετε τις λογικές εξισώσεις των τεσσάρων εξόδων του.  
 (γ) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του αποκωδικοποιητή. 

18. Στο σχήμα 11 δίνεται το λογικό σύμβολο του πολυπλέκτη τεσσάρων γραμμών σε 
μία. 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 11 

(α)  Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του πολυπλέκτη στο ειδικό φύλλο 
 απαντήσεων.   
(β) Να δώσετε τη λογική εξίσωση της εξόδου Y .  
(γ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των γραμμών επιλογής αν ο αριθμός των εισόδων 
 δεδομένων αυξηθεί σε 16. 
 
 
 
 
 
 
 

S1       S0 
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(δ) Για το σχήμα 12 να  γράψετε τις τιμές που θα πάρει η έξοδος Q του D Φλιπ 
      Φλοπ για τις ακόλουθες τιμές εισόδου: 

 
(1) S1 = 0, S0 = 0,  D0 = 1, D1 = 0, D2 = 1, D3 = 0,  CLK = 1 
(2) S1 = 0, S0 = 1,  D0 = 0, D1 = 0, D2 = 1, D3 = 1,  CLK = 1 
(3) S1 = 1, S0 = 0,  D0 = 0, D1 = 0, D2 = 1, D3 = 0,  CLK = 1 
(4) S1 = 1, S0 = 1,  D0 = 0, D1 = 1, D2 = 0, D3 = 1,  CLK = 1 

 
 
 
 
 
 

 

                            

 

Σχήμα 12 
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