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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที 9
เรือง วงจรเลือนข้ อมูลและหน่ วยความจํา
คําสั ง จงตอบคําถามต่อไปนี ให้ถูกต้องทีสุ ด
1. จากรู ปทีกําหนดให้ จงอธิ บายหลักการทํางานของวงจรเลือนข้อมูลแบบ SISO

ตอบ
จากรู ปด้านบน เป็ นวงจรเลือนข้อมูลแบบ SISO (เลือนข้อมูลเข้าแบบอนุกรม-ออกแบบอนุกรม)
โดยมีสัญญาณนาฬิกาเป็ นตัวกําหนดการเลือนข้อมูล สัญญาณนาฬิกาลูกแรกเข้ามา ข้อมูลด้านอินพุตบิต 0 ซึ งเป็ น 0 จะ
เข้าไปทีรี จิสเตอร์ ดา้ นซ้ายมือ ขณะนียังไม่มีขอ้ มูลออกทีเอาต์พุต ดังแสดงในรู ปด้านล่าง

เมือสัญญาณนาฬิกาลูกทีสองมากระตุน้ วงจรเลือนข้อมูล มา ข้อมูลด้านอินพุตบิต 1 ซึ งเป็ น 1 จะเข้าไปที
รี จิสเตอร์ ดา้ นซ้ายมือ ขณะนี ยังไม่มีขอ้ มูลออกทีเอาต์พุต ดังแสดงในรู ปด้านล่าง เช่นนี เลือย ๆ

เมือสัญญาณนาฬิกาลูกทีแปดมากระตุน้ วงจรเลือนข้อมูล มา ข้อมูลด้านอินพุตบิต 7 ซึ งเป็ น 1 จะเข้าไปที
รี จิสเตอร์ ดา้ นซ้ายมือ ขณะนี ยังไม่มีขอ้ มูลออกทีเอาต์พุต ดังแสดงในรู ปด้านล่าง

เมือสัญญาณนาฬิกาลูกทีเก้ามากระตุน้ วงจรเลือนข้อมูล มา ข้อมูลด้านอินพุตบิต 0 ซึ งเป็ น 0 จะออกทางด้าน
เอาต์พุต และข้อมูลในรี จิสเตอร์ ตวั อืน ๆ จะเลือนมาแทนที ดังแสดงในรู ปด้านล่าง การเลือนข้อมูลจะเลือนไปเอาต์พุต
ทุกครังทีมีสัญญาณนาฬิกา
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2. จากรู ปทีกําหนดให้ จงอธิ บายการทํางานของวงจร

ตอบ
จากรู ปด้านบนเป็ นรี จิสเตอร์ เลือนข้อมูลแบบ PISO (เลือนข้อมูลเข้าแบบขนาน ออกแบบนุ กรม) เป็ นรี จิสเตอร์
ทีส่ งข้อมูลเข้าทีฟลิปฟลอปพร้อมกันทุกตัว (ข้อมูล D C B A ) จากนันก็จะใช้สัญญาณนาฬิกาเลือนข้อมูลออกทาง
เอาต์พุตทีละตัว โดยข้อมูล Aออกเป็ นอันดับแรก แล้วตามด้วย B, C และ D ตามลําดับ
3. จากรู ปวงจรทีกําหนดให้ จงอธิ บายการเลือนข้อมูลโดยใช้ JK Flip Flop

ตอบ
จากวงจรด้านบนเป็ นการเลือนข้อมูลแบบ SIPO โดยใช้ JK Flip Flop ซึ งขา JA จะต่อที Data in ส่ วนขา KA จะ
ต่อกับ Inverter ทีรับข้อมูลมาจาก Data in ดังนัน JK Flip Flop A จึงทํางานเหมือ D Flip Flop คือ QA จะเปลียนเป็ น
ข้อมูล JA ทุกครังทีมีสัญญาณนาฬิกา JK Flip Flop B จึงทํางานเหมือ D Flip Flop เพราะ JB ต่อจาก QA และ KB ต่อจาก
Q ซึ ง QB จะเปลี ยนเป็ นข้อมูล QA ทุกครังทีมีสัญญาณนาฬิ กา JK Flip Flop C จึงทํางานเหมือ D Flip Flop เพราะ JC
ต่อจาก QB และ KC ต่อจาก Q ซึ ง QC จะเปลียนเป็ นข้อมูล QB ทุกครังทีมีสัญญาณนาฬิกา และ JK Flip Flop D จึง
ทํางานเหมือ D Flip Flop เพราะ JD ต่อจาก QC และ KD ต่อจาก Q ซึ ง QD จะเปลียนเป็ นข้อมูล QC ทุกครังทีมีสัญญาณ
นาฬิกา
A

B

C
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4. จงอธิ บายข้อแตกต่างของหน่วยความจําแรมชนิด SRAM กับ DRAM
ตอบ
ข้อแตกต่างของหน่วยความจําแรมชนิด SRAM กับ DRAM มีดงั นี
1) SRAM (Static RAM) เป็ นหน่วยความจําทีเซลล์เก็บข้อมูลสร้างจากอุปกรณ์ ฟลิบฟลอบ Static RAM ทําจาก
วงจรทีใช้การเก็บข้อมูลด้วยสถานะ "มีไฟ" กับ "ไม่มีไฟ" ซึ งจะเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาทีมีไฟเลี ยงวงจรอยู่และมี
ความเร็ ว ในการทํางานสู งแต่ใช้กระแสไฟมาก
2) DRAM (Dynamic RAM) ทําจากวงจรที เก็บข้อมูลด้วยสถานะ"มี ประจุ " กับ "ไม่มีปะจุ" ซึ งวิธีนีจะใช้
พลังงานไฟฟ้ าน้อยกว่า SRAM มาก แต่โดยธรรมชาติแล้วประจุไฟฟ้ าจะรัวออกไปได้เรื อยๆ ดังนันเพือให้ DRAM
เก็บข้อมู ลได้ตลอดเวลาที มี ไฟเลี ยงวงจรอยู่ จึ งต้องมี วงจรที คอย "เติ มประจุ " ไฟฟ้ าให้เป็ นระยะๆเรี ย กว่าการ
"Refresh"
5. จงอธิ บายคุณลักษณะของรอมต่อไปนี
5.1 ROM
5.2 PROM
5.3 EPROM
5.4 EEPROM
ตอบ
5.1 ROM (read only memory) เป็ นหน่วยความจําถาวร ทีอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียว ข้อมูลทีเก็บไว้ใน
รอมจะไม่สูญหายแม้วา่ จะไม่มีไฟฟ้ าเลียงวงจรก็ตาม ดังนันข้อมูลทีเก็บไว้ในหน่วยความจํารอมมักจะเป็ นโปรแกรมที
ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ นันๆ
5.2 PROM (Programmable ROM) เป็ นรอมทีผูใ้ ช้สามารถโปรแกรมข้อมูลเข้าไปเองได้โดยใช้เครื องโปรแกรม
แต่ รอมชนิ ดนี สามารถโปรแกรมได้เพี ย งครั งเดี ย ว
5.3 EPROM (Erasable PROM) เป็ นรอมทีผูใ้ ช้สามารถโปรแกรมข้อมูลเข้าไปเองได้โดยใช้เครื องโปรแกรม
รอมชนิดนีข้อดีกว่า PROM ตรงทีสามารถลบข้อมูลแล้วโปรแกรมใหม่
5.4 EEPROM (Electrically erasable PROM) เป็ นรอมทีสามารถโปรแกรมข้อมูลเข้าไปเองได้โดยใช้เครื องโปรแกรม
และสามารถลบข้อมูลแล้วโปรแกรมใหม่ได้ แต่ขอ้ แตกต่างระหว่าง EPROM และ EEPROM อยู่ทีกระบวนการในการลบ
ข้อมูลซึ ง EPROM ลบข้อมูลด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต ส่ วน EEPROM ลบข้อมูลด้วยไฟฟ้ าโดยการป้ อนไฟฟ้ า

6. จงอธิ บายคุณลักษณะของหน่วยความจําต่อไปนี
6.1 Hard disk
6.2 CD ROM
6.3 DVD
6.4 BD
6.5 SD card
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ตอบ
6.1 Hard disk ฮาร์ ดดิสก์ทีมีกลไกแบบปั จจุบนั นี ถูกประดิษฐ์ขึนเมือ พ.ศ. 2499 โดยนักประดิษฐ์ยุคบุกเบิก
แห่งบริ ษทั ไอบีเอ็ม เรย์โนล์ด จอห์นสัน โดยมีความจุเริ มแรกที 100 KB มีขนาด 20 นิ ว ในปี ค.ศ. 1980 ขนาดฮาร์ ดดิส
ตังแต่ 8″ 5.25″ 3.5″ 2.5″ 1.8″ และ 1″ ปั จจุบนั ในปี 2557 ขนาดฮาร์ ดดิสก์ มีขนาด 3.5 นิ ว = 4 นิ ว×1 นิ ว×5.75 นิ ว
ความเร็ วในการหมุนจาน 10,000 7,200 5,400 RPM หลักการบันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ ดดิสก์คล้ายกับการบันทึกลงบน
เทปคาสเซ็ตเ เพราะต้องใช้สารบันทึกคือสารแม่เหล็กเหมือนกัน สารแม่เหล็กจะถูกเคลื อบอยู่บนแผ่นแก้ว หรื อแผ่น
อะลูมิเนี ยมทีมีความเรี ยบมากจนเหมือนกับกระจก ในปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2557) ความจุของฮาร์ ดดิสก์สูงสุ ดทีมีจาํ หน่วย
ประมาณ 4 TB
6.2 CD ROM (Compact Disc Read Only Memory) เป็ นสื อในการเก็บข้อมูลแบบออปติคอล (Optical Storage)
ใช้ลาํ แสงเลเซอร์ ในการอ่านข้อมูล แผ่นซี ดีรอมมีลกั ษณะเป็ นแผ่นจานกลมคล้ายแผ่นเสี ยงหรื อแผ่นคอมแพคดิ สก์
สําหรับฟั งเพลง ทํามาจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยอลูมิเนี ยม เพือสะท้อนแสงเลเซอร์ ทียิงมา เมือแสงเลเซอร์ ทียิงมา
สะท้อนกลับไป ทีตัวอ่านข้อมูลทีเรี ยกว่า Photo Detector ก็อ่านข้อมูลทีได้รับกลับมาว่าเป็ นอะไร และส่ งค่า 0 และ 1
ไปให้กลับซี พียู เพือนําไปประมวลผลต่อไปทังนีซี ดีรอม 1 แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 700 MB
6.3 DVD (Digital versatile disc) เป็ นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (Optical disc) ทีใช้บนั ทึกข้อมูลต่างๆ
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เพลง โดยใช้แผ่นทีมีขนาดเดียวกันกับซี ดี แต่วา่ ใช้การบันทึกข้อมูลทีแตกต่าง
กันและความละเอียดในการบันทึกทีหนาแน่นกว่า ดีวดี ี 1 แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 4.7 GB ชนิ ดของแผ่นดีวี
ดีทีใช้บนั ทึกมีอยู่ 6 ชนิ ด คือ DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD RW DVD RDL และ DVDRAM ข้อดีของ DVDRW และ DVD+RW
6.4 BD (Blue ray Disc) บลูเรย์ดิสค์ คือแผ่นออพติคอลสําหรับบันทึกข้อมูลความละเอียดสู ง ชื อของ บลูเรย์มา
จาก ช่วงความยาวคลืนทีใช้ในระบบบลูเรย์ ที 405 nm ของเลเซอร์ สี "ฟ้ า" ซึ งทําให้สามารถทําให้เก็บข้อมูลได้มากกว่า
ดีวดี ี ทีมีขนาดแผ่นเท่ากัน โดยดีวีดีใช้เลเซอร์ สีแดงความยาวคลืน 650 nm บลูเรย์มีความจุ 25 GB ในแบบเลเยอร์ เดียว
(Single layer) และ 50 GB ในแบบสองเลเยอร์ (Double layer)
5) SD card (Secure digital card) เอสดีการ์ ดคือหน่วยความจําแบบแฟลซขนาดเล็กรู ปแบบหนึ ง ทีมีการใช้
อย่างแพร่ หลายในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ พกพา เช่ นกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล โทรศัพท์เคลื อนที ในปั จจุบนั เอสดีการ์ ด
สามารถเก็บข้อมูลได้ 30GB ส่ วนรู ปแบบอาจแบ่งออกเป็ น Multimedia card MMC, PC Card PCMCIA, mini SD และ
micro SD
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7. จากรู ปทีกําหนดให้ จงบอกหน้าทีของพอร์ ตต่าง ๆ ของไอซี 74194
Clear
Serial input (Shift right)
A
B
Parallel input
C
D
Serial input (Shift left)
GND

1
2

16

3

14

4
5

15

74194

13
12

6

11

7

10

8

9

Vcc
QA
QB
QC Output
QD
Clock
S1
Mode
S0

ตอบ
หน้าทีของพอร์ ตต่าง ๆ ของไอซี 74194 มีดงั นี
1) Clear ทําหน้าทีเคลียร์ ขอ้ มูลทังหมดทีอยูร่ ะหว่างการเลือนข้อมูลในตัวไอซี 74194
2) Serial input (Shift right) เป็ นพอร์ ตสําหรับควบคุมให้ทาํ งานในลักษณะเลือนข้อมูลไปทางขวา
3) Parallel input เป็ นพอร์ ตสําหรับป้ อนอินพุตเข้าแบบขนานขนาด 4 บิต
4) Serial input (Shift left) เป็ นพอร์ ตสําหรับควบคุมให้ทาํ งานในลักษณะเลือนข้อมูลไปทางซ้าย
5) GND เป็ นพอร์ ตสําหรับต่อกราวด์
6) Mode เป็ นพอร์ ตสําหรับการควบคุมการทํางานของไอซี เบอร์ 74194
7) Clock เป็ นพอร์ตสําหรับต่อสัญญาณนาฬิกา
8) Output เป็ นพอร์ ตสําหรับเอาต์พุตออกขนาด 4 บิต

9) Vcc เป็ นพอร์ ตสําหรับต่อไฟ +5 V
ตารางการทํางานไอซี เบอร์ 74194
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