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Θέματα Κ. Παπαοδυσσέως - Η. Κουκούτση. 

 

Επώνυμο: ....................................................................... Όνομα: ........................................... ΑΜ: .................... 

 

Θέμα 1ο (3.5 μονάδες) 

 

 

 

 

α. Υλοποιείστε το ακολουθιακό κύκλωμα που περιγράφεται από το ανωτέρω 

διάγραμμα καταστάσεων, στο οποίο ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάξετε την κωδικοποίηση. 

Διαφορετική κωδικοποίηση ΔΕΝ θα βαθμολογηθεί. Χρησιμοποιείστε: 

i. Ένα T flip-flop για το περισσότερο σημαντικό ψηφίο της κωδικοποίησης. 

ii. Ένα JK flip-flop για το αμέσως επόμενο ψηφίο, 

iii. Ένα D flip-flop για το λιγότερο σημαντικό ψηφίο. 
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iv. Αποκλειστικά πύλες NAND σε βέλτιστο κύκλωμα για την είσοδο του T flip-

flop. 

v. Βέλτιστο πολυπλέκτη για την είσοδο J του JK flip-flop. 

vi. Την απλούστερη δυνατή ROM για την είσοδο Κ του JK flip-flop. 

vii.  Αποκλειστικά πύλες NOR σε βέλτιστο κύκλωμα για την είσοδο του D flip-flop. 

viii.  Βέλτιστο πολυπλέκτη για την έξοδο Υ. 

Το συμπλήρωμα της εισόδου δεν δίνεται και πρέπει να το δημιουργήσετε όπου 

είναι απαραίτητο, κάθε φορά με το διαθέσιμο υλικό κάθε ερωτήματος. 

β. Ας υποτεθεί ότι, μετά από τυχαίο σφάλμα, το σύστημα μεταβαίνει σε μια 

απροσδιόριστη-αχρησιμοποίητη κατάσταση. Συμπληρώστε τον πίνακα μεταβάσεων για 

το κύκλωμα που σχεδιάσατε, για όλες τις αντίστοιχες πιθανές περιπτώσεις. Ελέγξτε αν 

το σύστημα, μετά από τέτοιου τύπου σφάλμα, μεταβαίνει πάντα στον κανονικό κύκλο 

λειτουργίας. Προτείνετε τρόπο να αποφεύγονται οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις σε 

κάθε περίπτωση. Θεμελιώστε την απάντηση αναλυτικά. 

 

 

Θέμα 2ο (1 μονάδα) 

Μια γραμμή δεδομένων δέχεται σειριακά δεδομένα σε μορφή ψηφίων (ενός bit), 

συγχρονισμένα με ένα ρολόι CP.  Κατασκευάστε το διάγραμμα 

καταστάσεων/μεταβάσεων του κυκλώματος, το οποίο πρέπει να επιτελεί τα εξής: 

α. Να εκκινεί από μία αρχική κατάσταση ΑΚ. 

β. Μόλις αναγνωρίσει την ακολουθία ψηφίων Α=00111 να δίνει συνεχώς έξοδο 100 

και να αγνοεί οποιαδήποτε άλλη ακολουθία ψηφίων, μέχρι να αναγνωρίσει την 

ακολουθία Β=101, οπότε θα δίνει έξοδο 101 και θα επιστρέφει στην ΑΚ ή μέχρι να 

αναγνωρίσει την ακολουθία Γ=001, οπότε θα δίνει έξοδο 001 και θα επιστρέφει 

στην ΑΚ. 

γ. Αντιστοίχως, όταν εκκινεί από την ΑΚ, μόλις αναγνωρίσει την Δ=010010, να δίνει 

έξοδο 010 και να επιστρέφει στην ΑΚ. 

δ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το σύστημα πρέπει να δίνει έξοδο 000. 

Πόσα Flip-Flops απαιτούνται για την υλοποίηση του ζητουμένου διαγράμματος 

μεταβάσεων και γιατί; 
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Σημαντική Σημείωση: Για να είναι απλούστερο το διάγραμμα, προτείνουμε την τριάδα 

της εξόδου 000 να την συμβολίζετε ως 0, την 001 ως 1, την 010 ως 2, κ.ο.κ. 

 

 

 

Θέμα 3ο (3.5 μονάδες) 

Σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης, μία φιάλη τοποθετείται στο σημείο Ε ενός ιμάντα την 

χρονική στιγμή E . Ο κινητήρας που κινεί τον ιμάντα λειτουργεί όσο ένα λογικό σήμα 1 

έχει την τιμή 1. Στον χρόνο E B +  η φιάλη έχει φτάσει στο σημείο Β. Στο χρόνο αυτό 

η κίνηση του ιμάντα σταματά και η φιάλη γεμίζει με το περιεχόμενο της μέσω ενός 

ακροφυσίου για χρόνο rX , χρόνο κατά τον οποίο ένα σήμα Α που διατηρεί ανοιχτό το 

ακροφύσιο έχει την τιμή 1. Στον χρόνο B X  + +  ο ιμάντας κινείται ξανά ώστε να 

οδηγήσει τη φιάλη μετά από χρόνο X  στη θέση Κ. Η κίνηση του ιμάντα σταματά και 

πάλι ώστε να τοποθετηθεί καπάκι στη φιάλη. Η διαδικασία διαρκεί χρόνο  , χρόνο 

κατά τον οποίο ένα σήμα Τ έχει την τιμή 1. Τη χρονική στιγμή E        + + + + η 

διαδικασία χειρισμού μιας φιάλης έχει ολοκληρωθεί και μία νέα φιάλη τοποθετείται στο 

σημείο Ε. 

Θεωρώντας ότι όλοι οι χρόνοι  ,  ,   και   βρίσκονται εξ αρχής σε 

καταχωρητές και αποτελούν ακέραια πολλαπλάσια (<16) της περιόδου ενός ρολογιού 

ζητείται το κύκλωμα που παράγει τα λογικά σήματα Ι, Α και Τ. 

Δίνονται έως τρεις μετρητές κατάλληλου πλήθους ψηφίων, με ασύγχρονο μηδενισμό 

και δυνατότητα σύγχρονης παράλληλης φόρτωσης ο καθένας, ένας αθροιστής και ένας 

συγκριτής, αμφότεροι κατάλληλου μεγέθους και πολυπλέκτες 4-1. Επειδή υπάρχουν 

πολλές εναλλακτικές λύσεις, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλες τις δομικές 

μονάδες που σας δίνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση το κύκλωμα πρέπει να είναι το 

οικονομικότερο δυνατόν. 
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Θέμα 4ο (Α: 2.1 μονάδες, Β: 2 μονάδες, Γ: 2.5 μονάδες). Προσοχή: Απαντήσεις σε 

ερωτήματα του θέματος 4 χωρίς σαφή συνοπτική ερμηνεία δεν θα 

βαθμολογηθούν. Η περιγραφή ενός κυκλώματος ΔΕΝ είναι ερμηνεία. 

Α1. Δίνεται ένας τριψήφιος αθροιστής, τον οποίο μπορείτε να θεωρήσετε ως μαύρο 

κουτί. Με βάση αυτόν, να σχεδιάσετε έναν τριψήφιο αθροιστή-αφαιρέτη σε περιβάλλον 

αρχιτεκτονικής συμπληρώματος ως προς 2, με μήκος λέξης 3 ψηφίων (bits), ο οποίος 

πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Ένα σήμα επιλογής πράξης (σήμα ελέγχου) Μ. (ii) 

Μία έξοδο υπερχείλισης V. Και (iii) μία έξοδο τελικού κρατουμένου CF. Χρησιμοποιείστε 

όσες επί πλέον πύλες είναι απολύτως απαραίτητες. Για το κύκλωμα υπερχείλισης και 

μόνον, δεν ζητείται ερμηνεία. 

Α2. Επιτελέστε με το χέρι, στην αρχιτεκτονική συμπληρώματος ως προς 2  πέντε (5) 

ψηφίων, τις κάτωθι πράξεις προσημασμένων αριθμών, σημειώνοντας σε κάθε 

περίπτωση τις τιμές όλων των εξόδων και των κρατουμένων ενός νοητού 

πενταψήφιου αθροιστή-αφαιρετή, συμπεριλαμβανομένων των V και CF: 

 (i) -10-7, (ii) 13+3, (iii) -11-5, (iv) -2-8, (v) 6-2. Όπου υπάρχει υπερχείλιση 

χαρακτηρίστε το είδος της. 

Β1. Σχεδιάστε ένα τετράμπιτο μετρητή ριπής, με μία είσοδο Κ (Κ=0⇒ μέτρηση άνω και 

Κ=1⇒ μέτρηση κάτω) και μια είσοδο επίτρεψης Ε (Ε=1⇒ μέτρηση και Ε=0⇒ 

διατήρηση περιεχομένου). Επεξηγήστε σαφώς, αλλά συνοπτικά, τη λειτουργία του 

κυκλώματος. Χρησιμοποιείστε θετικά ακμοπυροδότητα Τ flip flops και όσους 

πολυπλέκτες 2-1 είναι απολύτως απαραίτητοι. 

Β2. Θεωρήστε ότι τα flip flops έχουν εισόδους ασύγχρονου μηδενισμού (Clear) και 

θέσης (Preset) με την εξής δράση: 

• Όταν clear=1 & preset=0, τότε το flip flop λαμβάνει στην έξοδο του την τιμή 0 

(δηλαδή Q=0, ασύγχρονα). 
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• Όταν clear=0 & preset=1, τότε το flip flop λαμβάνει στην έξοδο του την τιμή 1 

(δηλαδή Q=1, ασύγχρονα). 

• Όταν clear=1 & preset=1, επικρατεί η λειτουργία που βασίζεται στο ρολόι. 

• Η περίπτωση clear=0 & preset=0 δεν χρησιμοποιείται. 

Με βάση τα ανωτέρω επεκτείνατε κατ’ ελάχιστον το προηγούμενο κύκλωμα, ώστε αυτό 

να μετρά αενάως από 15 έως 4, με τρόπον ώστε ο χρήστης να βλέπει την μέτρηση 

κανονικά. Δίνονται μόνον όσες πύλες είναι απολύτως απαραίτητες. 

Γ1. Μετατρέψτε ένα T flip flop σε D, χρησιμοποιώντας μόνον μία δέουσα πύλη 2 

εισόδων. Εξηγήστε την σχετική λειτουργία με έναν πίνακα μεταβάσεων. 

Γ2. Σχεδιάστε ένα κύκλωμα (ολοκληρωμένο σὐστημα) με τρείς εξόδους και 3 σήματα 

ελέγχου 2S , 1S  και 0S , το οποίο να επιτελεί τις εξής λειτουργίες, σύγχρονα με το 

ρολόι: 

• Όταν 2 1 0S S S =000 , το κύκλωμα να πραγματοποιεί κυκλική δεξιά ολίσθηση, 

δηλαδή να μεταφέρει αεάνως το περιεχόμενο του MSB 2Q  στο 1Q , του 1Q  στο 

0Q , ενώ το περιεχόμενο του 0Q  πρέπει να επιστρέφει στο MSB. 

• Όταν 2 1 0S S S =001 , το σύστημα να αφαιρεί από το αριθμό 12 0QQ Q  που 

σχηματίζουν οι έξοδοι των 3 flip-flops, τον αριθμό 1 αενάως (να αγνοήσετε 

κρατούμενο που ενδεχομένως παράγεται). 

• Όταν 2 1 0S S S =010 , το κύκλωμα να υλοποιεί την ακέραια διαίρεση του αριθμού 

12 0QQ Q  με το 2. Να θεμελιωθεί πλήρως η σχεδίαση του σχετικού κυκλώματος. 

Προς τον σκοπό αυτόν, προτείνουμε να δημιουργήσετε τον πίνακα 

αλήθειας/μεταβάσεων αυτής της διαίρεσης. 

• Όταν 2 1 0S S S =011 , το κύκλωμα να υλοποιεί τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 

1 0Q Q  με το 2.  Να θεμελιωθεί παρομοίως με προηγουμένως η σχεδίαση του 

σχετικού κυκλώματος. 

• Όταν 2 1 0S S S =100 , το σύστημα να προσθέτει στο περιεχόμενο των 3 flip-flops, 

δηλαδή στον αριθμό 12 0QQ Q , τον αριθμό 5 αενάως (να αγνοήσετε κρατούμενο 

που ενδεχομένως παράγεται). 
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• Όταν 2 1 0S S S =101 , το κύκλωμα να λειτουργεί ως καταχωρητἠς παράλληλης 

φόρτωσης εξωτερικών δεδομένων. 

• Όταν 2 1 0S S S =110 , το σύστημα να προσθέτει στο περιεχόμενο των 3 flip-flops, 

δηλαδή στον αριθμό 12 0QQ Q , τον αριθμό 3 αενάως (να αγνοήσετε κρατούμενο 

που ενδεχομένως παράγεται). 

• Όταν 2 1 0S S S =111 , το κάθε flip-flop να αντιστρἐφει το περιεχόμενο του. 

Δίνονται μόνον: (i) 3 Τ flip-flops, (ii) ο αθροιστής-αφαιρετής του θέματος 4Α1 ως 

μαύρο κουτί, (iii) 3 πολυπλέκτες διαστάσεων 8-σε-1 και (iv) όσες πύλες είναι απολύτως 

απαραίτητες. 

 

 

  


