
Θέμα 1
ο
   (10%) 

 
Μια γραμμή δεδομένων δέχεται σειριακά δεδομένα σε μορφή ψηφίων 1 bit, συγχρονισμένων 

με ένα ρολόι CP. Κατασκευάστε το διάγραμμα μεταβάσεων του κυκλώματος που πρέπει να 

επιτελεί τα εξής: 

Α. Να εκκινεί από μία αρχική κατάσταση ΑΚ.  

Β. Μόλις αναγνωρίσει την ακολουθία 1100, να δίνει το ζεύγος εξόδων y1y2=01 και να 

επιστρέφει στην αρχική κατάσταση. 

Γ. Αντιστοίχως, όταν εκκινεί από την ΑΚ, μόλις αναγνωρίσει την 10100 να δίνει το ζεύγος 

εξόδων y1y2=10 και να επιστρέφει πάλι στην ΑΚ. 

Δ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το σύστημα πρέπει να δίνει εξόδους y1y2=00. 

Πόσα flip-flops απαιτούνται για την υλοποίηση του ζητουμένου διαγράμματος μεταβάσεων 

και γιατί; 

 

 

  



 

 

Θέμα 2
ο
    (45%) 

 

Υλοποιήστε το ακολουθιακό 

κύκλωμα που περιγράφεται 

από το διάγραμμα 

καταστάσεων, που βασίζεται 

στο 1ο θέμα της παρούσης 

εξετάσεως και στο οποίο ΔΕΝ 

επιτρέπεται να αλλάξετε την 

κωδικοποίηση. (Εάν το 

κάνετε, το θέμα θα 

μηδενιστεί.) Επίσης, στον 

πίνακα αληθείας/μεταβάσεων 

η είσοδος x πρέπει να είναι το 

ελάχιστα σημαντικό ψηφίο 

(LSB).  

Διαφορετική  διάταξη του 

πίνακα μεταβάσεων / 

καταστάσεων, επίσης ΔΕΝ 

θα βαθμολογηθεί. Τονίζεται, 

ότι η είσοδος x αντιστοιχεί 

στην αναγνώριση 

ακολουθιών που περιγράφει 

το προηγούμενο διάγραμμα 

μεταβάσεων. 

 

Χρησιμοποιήστε: 

 Ένα JK flip-flop για 

το περισσότερο σημαντικό 

ψηφίο Α (MSB) της 

κωδικοποίησης. 

 Ένα D flip-flop για 

το αμέσως επόμενο ψηφίο Β.  

 Ένα T flip-flop για 

το λιγότερο σημαντικό ψηφίο 

C (LSB). 

 

 

 

 

 

 

Υλοποιήστε: 

i. Την είσοδο J του JK flip-flop με τον βέλτιστο πολυπλέκτη. 

ii. Την είσοδο K του JK flip-flop με δύο τρόπους βέλτιστα με πύλες NOR: 

iii. Την είσοδο του D flip-flop αποκλειστικά με πύλες NAND σε βέλτιστο κύκλωμα. 

iv. Την είσοδο του T flip-flop με δύο τρόπους: 

a.  Aποκλειστικά με μία πύλη. 

b.  Αποκλειστικά με τον βέλτιστο πολυπλέκτη. 

v. Τις εξόδους Υ1 και Υ2 πάλι με δύο τρόπους: 

a.  Με τρεις πύλες καταλλήλων εισόδων.  

b.  Με έναν μόνον αποκωδικοποιητή (dec) 4-σε-16 
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Θέμα 3
ο
   (45%) 

 
1.  Μετατρέψτε ένα Τ flip flop σε D, χρησιμοποιώντας μόνον μία δέουσα πύλη 2 εισόδων. Εξηγήστε την λειτουργία 

με έναν πίνακα αληθείας/μεταβάσεων. 

2. Σχεδιάστε ένα κύκλωμα (ολοκληρωμένο σύστημα), το οποίο πρέπει να έχει τρείς εξόδους Q2, Q1, Q0 με 

περισσότερο σημαντικό ψηφίο το Q2 και λιγότερο σημαντικό το Q0, καθώς και 2 σήματα ελέγχου S1 και S0. Το 

κύκλωμα πρέπει να επιτελεί τις εξής λειτουργίες, σύγχρονα με το ρολόι: 

 Όταν S1S0 = 00, το κύκλωμα να επιτελεί αενάως μέτρηση κάτω. Προσοχή! Πρέπει να γραφεί αναλυτικά ο 

πίνακας μεταβάσεων μόνον για την αέναο μέτρηση κάτω και να υπολογιστούν με απλοποίηση όλες οι 

βέλτιστες σχετικές συναρτήσεις, αλλοιώς το θέμα δε θα βαθμολογηθεί. 

 Όταν S1S0  =  01, το κύκλωμα να υλοποιεί την ακέραια διαίρεση του αριθμού Q2Q1Q0 με το 2. Να θεμελιωθεί 

πλήρως η σχεδίαση του σχετικού κυκλώματος. Ζητείται να δημιουργήσετε τον πίνακα αληθείας/μεταβάσεων 

μόνον αυτής της διαίρεσης. 

 Όταν S1S0 = 10, το κύκλωμα να λειτουργεί ως καταχωρητής παράλληλης φόρτωσης από 3 εξωτερικές 

γραμμές Ι2, Ι1, Ι0 μεταφοράς πληροφορίας. 

 Όταν S1S0 = 11, το κάθε flip flop να διατηρεί το περιεχόμενό του. 

Δίνονται μόνον: (i) 3 Τ flip-flops, (ii) 3 πολυπλέκτες διαστάσεων 4-σε-1 και (iii) όσες πύλες είναι απολύτως 

απαραίτητες. 
 


