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Σύνολο μονάδων 120+1. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Αν χρειαστεί να κάνετε κάποιες 

υποθέσεις για να προχωρήσετε στην λύση, γράψτε καθαρά όλες αυτές τις υποθέσεις. 

Δείξτε και την διαδικασία της λύσης μαζί με το τελικό αποτέλεσμα. Λύσεις εξ’ 

επιφοιτήσεως δεν θα γίνουν δεκτές.  

 

 

Ερώτηση: (1 μονάδα επιπλέον). Ποιος/τι είναι ο Dilbert; 

 

ΘΕΜΑ 1ο (15 Μονάδες): Κάνετε τις παρακάτω προσθέσεις. Αν υπάρχει υπερχείλιση 

(overflow), εξηγήσετε σε μία γραμμή πως το ξέρουμε. 

    0 1 0 1 0 1 0 0 
+ 
    1 1 0 1 1 1 1 1 

       0 1 1 1 1 0 0 1 
+ 
       0 1 0 0 1 1 0 0 
 

α. Προσθέσετε τους παραπάνω αριθμούς, θεωρώντας ότι είναι συμπλήρωμα ως προς 2 . 

β. Υποθέσετε τώρα ότι οι παραπάνω αριθμοί είναι 1’s complement (ήδη - μην 

μετατρέψετε τίποτα).   Κάνετε την ίδια πράξη και μην ξεχάστε το end-around-carry, 

αν υπάρχει. 

γ. Υποθέσετε ότι οι αριθμοί είναι μέγεθος/πρόσημο (sign magnitude), ήδη. Κάνετε την 

ίδια πράξη, δείχνοντας βήμα-βήμα πως γίνεται, ειδικά στους ετερόσημους αριθμούς. 

δ. Ποιους αριθμούς προσθέσατε σε κάθε περίπτωση (α)-(γ) και ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα (σε δεκαδική μορφή - ή υπερχείλιση αν υπάρχει); 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο (10 Μονάδες): Έχουμε την συνάρτηση ( ) ( ), , , 0,1,2,4,5,8,10,11,14,15f w x y z = . 

Κάθε μεταβλητή είναι διαθέσιμη σε ορθή και αντεστραμμένη μορφή. 

α. Ελαχιστοποιήσετε την ( ), , ,f w x y z  σε άθροισμα γινομένων, χρησιμοποιώντας 

πίνακα Karnaugh. Δείξετε την εξίσωση που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση, 

και την υλοποίηση της με πύλες. 

β. Ελαχιστοποιήσετε την ( ), , ,f w x y z  σε γινόμενο αθροισμάτων, χρησιμοποιώντας 

πίνακα Karnaugh. Δείξετε την εξίσωση που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση, 

και την υλοποίηση της με πύλες. 



 ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων • Διαγώνισμα κανονικής εξεταστικής  02/2020       2 

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 80Γ, Ζωγράφος Τ: 213 0429682 | Ε: info@avakas.net 

 
 
 

Δείξετε καθαρά τα ονόματα των σημάτων που πηγαίνουν σε κάθε πύλη. Σειρά 

σημάτων ( ), , ,w x y z , w MSB= , z LSB= . Στον χάρτη Karnaugh βάλετε τα wx  στον κάθετο 

και τα yz  στον οριζόντιο άξονα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο (15 Μονάδες) 

α.   Δώστε τις λογικές εξισώσεις (ή το αντίστοιχο κύκλωμα) των συναρτήσεων P  και G  

για πρόβλεψη κρατούμενου σε ένα αθροιστή πλάτους 1 bit . 

β. Με βάση την απάντηση από το (α) παράγετε τις εξισώσεις iP  και iG  και το 

αντίστοιχο κύκλωμα για τα κρατούμενα για ένα αθροιστή πλάτους 4 bits . 

γ. Χρησιμοποιώντας την γεννήτρια πρόβλεψης κρατούμενου του (β), κατασκευάστε ένα 

γρήγορο αθροιστή 4 bit . Υπολογίστε την καθυστέρηση (σε αριθμό πυλών) για κάθε 

ένα από τα 4 bit  του αποτελέσματος iS  και το κρατούμενο εξόδου outC . Θεωρήστε ότι 

το κρατούμενο εισόδου ivC  είναι διαθέσιμο στον χρόνο μηδέν. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο (20 Μονάδες): Σχεδιάστε μια σύγχρονη μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων 

(FSM) τύπου Moore και ανιχνεύει την είσοδο 110 (όταν αυτό συμβαίνει η έξοδος θα 

γίνει «1» στον επόμενο κύκλο, και για ένα μόνο κύκλο). 

α. Δείξετε το διάγραμμα καταστάσεων. 

β. Δείξετε τον πίνακα καταστάσεων και μεταβάσεων πριν την ανάθεση καταστάσεων. 

γ. Κάνετε την ανάθεση καταστάσεων και δείξετε τον ενημερωμένο πίνακα 

καταστάσεων. 

δ. Υλοποιήσετε την μηχανή με D Flip Flops και πύλες (ότι είδους χρειάζεται).. Δείξετε 

καθαρά τους πίνακες Karnaugh και τις εξισώσεις για τις εισόδους D. 

ε. Σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα της FSM. 
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ΘΕΜΑ 5ο (30 Μονάδες): Υλοποιήστε το ακολουθιακό κύκλωμα που περιγράφεται στο 

παρακάτω διάγραμμα καταστάσεων. Μην αλλάξετε την κωδικοποίηση. Η μεταβλητή 

εισόδου x  να είναι η τελευταία (λιγότερο σημαντική) στην σειρά. Χρησιμοποιήσετε: 

α. Ένα D , ένα T  και ένα J K− flip-flop για τα 3bit  της κωδικοποίησης, με αυτή τη σειρά. 

β. Αποκλειστικά πύλες NOR για την υλοποίηση της εισόδου D FF− . 

γ. Αποκλειστικά πολυπλέκτη για του T FF− . Βελτιστοποιήστε την συνάρτηση πριν την 

υλοποίηση. 

δ. Αποκλειστικά πύλες NAND για το J  και το K  του J K−  flip-flop. 

ε. Αποκωδικοποιητή και πύλες OR  για την έξοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο (20 μονάδες): Με FFs τύπου JK αρνητικής ακμής πυροδότησης, να 

σχεδιάσετε ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα με δύο εξωτερικές εισόδους Χ και Υ, το 

οποίο για: 

Χ=0, Υ=0: διατρέχει διαδοχικά τις καταστάσεις 3, 2, 1, 0, 3, 2, ... 

Χ=0, Υ=1: διατρέχει διαδοχικά τις καταστάσεις 0, 1, 2, 3, 0, 1, ... 

Χ=1, Υ=0: διατρέχει διαδοχικά τις καταστάσεις 0, 2, 0, 2, ... 

Χ=1, Υ=1: διατρέχει διαδοχικά τις καταστάσεις 1, 3, 1, 3, ... 

Οι έξοδοι του κυκλώματος είναι οι καταστάσεις των FFs ενώ πρέπει να φτιάξετε το 

απλούστερο δυνατό κύκλωμα. 
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ΘΕΜΑ 7ο (10 μονάδες): Συμπληρώστε τις παρακάτω κυματομορφές εξόδου για: 

α. Μανδαλωτή D: In1 = είσοδος D, In2= Enable, Clk = αδιάφορη, Q ⇒ Out1. 

β. Μανδαλωτή S-R με πύλες NOR: In1 = S, In2 = R, Q ⇒ Out2. 

Η αρχική τιμή των μανδαλωτών (όπως φαίνεται και στο διάγραμμα) είναι μηδέν. 

 

 

 

 

 

 

 

  


