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ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2016 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 

(ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΙ D/A ΚΑΙ A/D) 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Α (Σωστό – Λάθος) 

Α1. Διακπιηική ικανόηηηα (resolution) είναι ο απιθμόρ ηυν bits ηηρ λέξηρ ειζόδος, πος 

σπηζιμοποιεί ο μεηαηποπέαρ D/A για ηην παπαγυγή ηος αναλογικού ζήμαηορ ζηην έξοδό ηος. 

Α2. Το κύκλυμα με ηο οποίο ππαγμαηοποιείηαι η κβάνηιζη ενόρ αναλογικού ζήμαηορ είναι ο 

μεηαηποπέαρ αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό (A/D Converter).  

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναθέπεηε ονομαζηικά ηπία (3) σαπακηηπιζηικά ηυν μεηαηποπέυν A/D. 

 

Β2. Η μεηαηποπή ενόρ αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό  πεπιλαμβάνει πάνηα δύο διαδικαζίερ. 

 α)Ποιερ είναι αςηέρ.  

 β)Με ποιο κύκλυμα ςλοποιείηαι η καθεμιά.   

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

1. Σ’ ένα μεηαηποπέα D/A ηυν ηεζζάπυν bits, όηαν η δςαδική ηος είζοδορ μεηαβάλλεηαι καηά ένα 

LSB, η ηάζη εξόδος ηος μεηαβάλλεηαι καηά 1Volt.  

Γ1. Ποια είναι η αναλογική έξοδορ ηος D/A μεηαηποπέα για ηην τηθιακή είζοδο 1011;  

Γ2. Ποια είναι η διακπιηική ικανόηηηα ηος μεηαηποπέα; 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

1. Έναρ μεηαηποπέαρ A/D ηυν 4 bits έσει ηάζη λειηοςπγίαρ ζηην πεπιοσή από 0V έυρ 1,5V. Να 

ςπολογίζεηε:  

∆1. Τη διακπιηική ικανόηηηά ηος.  

∆2. Το βήμα κβάνηιζήρ ηος.  

∆3. Την τηθιακή λέξη εξόδος ηος μεηαηποπέα για ζηαθεπή αναλογική είζοδο Vin=1,3V.  

 

2. Σ’ ένα μεηαηποπέα D/A ηυν ηεζζάπυν bits η ελάσιζηη ηάζη λειηοςπγίαρ ηος είναι 0V και η 

μέγιζηη 15V.  

∆1. Να ςπολογίζεηε ηην ανάλςζη μέηπηζηρ (Vmes) ηος μεηαηποπέα.  

∆2. Να ςπολογίζεηε ηην ηάζη εξόδος (Vout) ηος μεηαηποπέα, όηαν η τηθιακή λέξη ειζόδος είναι 

b3b2b1b0 = 1100.   

∆3. Να πποζδιοπίζεηε ηην τηθιακή λέξη ειζόδος ώζηε η έξοδορ ηος μεηαηποπέα να πάπει ηη 

μέγιζηη ηιμή ηηρ, Vout = 15V.    

 ∆4. Πόζη ππέπει να γίνει η διακπιηική ικανόηηηα ( N΄ ) ηος μεηαηποπέα ώζηε η ανάλςζη μέηπηζηρ 

να γίνει V΄mes  = 5V.   
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ  Α 

Α1.  Συζηό   Α2. Συζηό    

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

1. Η διακπιηική ικανόηηηα (resolution) 

2. Η ακπίβεια (accuracy) 

3. Ο σπόνορ μεηαηποπήρ (conversion time) 

Β2.  

α) Η μεηαηποπή ενόρ αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό με μεηαηποπέα Α/D πεπιλαμβάνει 2 

διαδικαζίερ: 

1. Τη δειγμαηοληψία, με ηην οποία ηο αναλογικό ζήμα από ζςνεσέρ ζηο πεδίο ηος σπόνος 

γίνεηαι διακπιηό. 

2. Την κβάνηιζη, με ηην οποία ηο αναλογικό ζήμα από ζςνεσέρ ζηο πεδίο ηος πλάηοςρ γίνεηαι 

διακπιηό. 

β)  Το Κύκλυμα δειγμαηολητίαρ και ζςγκπάηηζηρ  S/H για ηη δειγμαηολητία. 

      Ο μεηαηποπέαρ A/D για ηην κβάνηιζη 

 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

1. 

 

 Γ1.        Vo = Vmes· D 

               Vo = 1V· 11 

               Vο = 11V 

 

Γ2. Η διακπιηική ικανόηηηα ηος μεηαηποπέα είναι 4 bits όζα και ηα bits ειζόδος ηος μεηαηποπέα. 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

1.  

 

4-bits 

ΔV: 0 υρ 1,5 V 

Δ1. Διακπιηική Ικανόηηηα Ν= ? 

Δ2. q = ? 

Δ3. Είζοδορ: Vin= 1,3V Έξοδορ:?  

 

       

4- bits 

Vmes = 1V 

Γ1. Είζοδορ: 1011 → D = 11      Έξοδορ: Vo= ? 

Γ2. Διακπιηική Ικανόηηηα Ν= ? 
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Γ1. Η διακπιηική ικανόηηηα ηος μεηαηποπέα είναι 4 bits όζα και ηα bits εξόδος ηος μεηαηποπέα. 

 

Γ2. ΔV = Vmax – Vmin = 1,5 – 0 = 1,5V 

Το βήμα κβάνηιζηρ ηος μεηαηποπέα δίνεηαι από ηην ζσέζη: 

 

q = = 0,1V 

 

Γ3.   Vin = q·  D 

       1,3V = 0,1·  D 

        D =  = 13 

 

Ο δεκαδικόρ απιθμόρ 13 ανηιζηοισεί ζηον δςαδικό απιθμό 1101. 

 

 

2.  

 

Δ1.  ΔV= 15 – 0 = 15V 

 

  

Δ2.    

1100  →    D=12 

Vout= Vmes · D 

Vout= 1V· 12 

Vout= 12V 

 

Δ3.  

Vout= Vmes · D 

4-bits 

ΔV: 0 υρ 1,5 V 

Δ1. Vmes=? 

Δ2. b3b2b1b0 = 1100   Vout=? 

Δ3. Vout = 15V          b3b2b1b0 =? 

Δ4. V΄mes  = 5V        Διακπιηική Ικανόηηηα Ν΄= ? 
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15V  =1V · D 

D=  

D = 15 

Η ψηφιακή λζξη εισόδου είναι η 1111 

 

Δ4.  

 

 

 

 

 

N’ = 2 

 

  

 

 


