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Θέμα 1ο (3 μονάδες) 

    

 

 

Υλοποιήστε το ακολουθιακό κύκλωμα που περιγράφεται από το ανωτέρω διάγραμμα 

καταστάσεων, στο οποίο ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάξετε την κωδικοποίηση. Στον πίνακα 

μεταβάσεων η είσοδος x θα είναι η τελευταία στη σειρά μεταβλητή. Διαφορετική 

κωδικοποίηση ΔΕΝ θα βαθμολογηθεί. Χρησιμοποιείστε: 

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

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

iii. Ένα JK flip-flop για το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, 

iv. Τον βέλτιστο πολυπλέκτη για την είσοδο του Τ flip-flop. Να δώσετε και τον 

πίνακα αλήθειας της συνάρτησης. 

v. Τον βέλτιστο πολυπλέκτη για την είσοδο του J του JK flip-flop. Να δώσετε και 

τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης. 

vi. Αποκλειστικά πύλες NAND σε βέλτιστο κύκλωμα για την είσοδο Κ του JK flip-

flop. 

vii. Αποκλειστικά πύλες NOR σε βέλτιστο κύκλωμα για την είσοδο D flip-flop. 
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viii. Έναν αποκωδικοποιητή 4 σε 16 και μία πύλη OR καταλλήλου αριθμού εισόδων 

για την έξοδο. 

 

 

Θέμα 2ο (1.5 μονάδα) 

Να σχεδιαστεί ακολουθιακό κύκλωμα με δύο εισόδους X, Y και δύο εξόδους. 

Για X=0 και Y=0 να δίδει διαδοχικά εξόδους 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0... 

Για X=0 και Y=1 να δίδει διαδοχικά εξόδους 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3... 

Για X=1 και Y=0 να δίδει διαδοχικά εξόδους 0, 2, 1, 3, 0, 2, 1, 3... 

Για X=1 και Y=1 να δίδει διαδοχικά εξόδους 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 2... 

Να δίδει μία έξοδο σημαίνει να εμφανίζει στην έξοδο το αντίστοιχο δυαδικό αριθμό. 

Δίδονται 2 FF τύπου D και ROM κατάλληλου μεγέθους. 

 

 

Θέμα 3ο (3 μονάδες) 

Σε δύο γραμμές Α και Β εισέρχονται σειριακά και σε συγχρονισμό με ένα ρολόι δύο 

8-bit αριθμοί Α=47, Α6, ..., Α1, Α0 και Β=Β7, Β6, ..., Β1, Β0. Μετά το τέλος των δύο 

αριθμών τα δεδομένα στις γραμμές Α και Β είναι αδιάφορα. 

 

Έχετε στην διάθεση σας ΜΟΝΟ: 

Α) Έναν δυαδικό αθροιστή των 5 bits με είσοδο και έξοδο κρατουμένου. 

Β) Δύο 5-bit καταχωρητές δεξιάς ολίσθησης (με παράλληλες εξόδους εκτός της 

σειριακής εισόδου και εξόδου). 

Γ) Δύο 5-bit καταχωρητές παράλληλης φόρτισης με επίτρεψη. 

Δ) Μετρητή 4 bits με επίτρεψη. 

Ε) Ένα D FF και πύλες AND, OR, NOT. 

Να κατασκευάσετε κύκλωμα που να προσθέτει τους Α και Β και να αποθηκεύει το 

αποτέλεσμα στους καταχωρητές τύπου Γ. Μετά οι καταχωρητές αυτοί πρέπει να 

διατηρούν αναλλοίωτο το περιεχόμενο τους. 
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Θέμα 4 (1.5 μονάδες) 

Α. Κατασκευάστε ένα κύκλωμα γεννήτριας πρόβλεψης κρατουμένου 4 bits, 

αφού πρώτα δείξετε αλγεβρικά πως προκύπτουν οι έξοδοι του. Στη συνέχεια, 

κατασκευάστε έναν πλήρη αθροιστή 4 bits χρησιμοποιώντας την γεννήτρια 

πρόβλεψης κρατουμένου που σχεδιάσατε. Έχετε στη διάθεση σας όποια υλικά 

χρειάζεστε. 

Β. Σχεδιάστε ένα σύγχρονο μετρητή άνω 5 ψηφίων με δυνατότητα παράλληλης 

φόρτωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολυπλέκτες ή/και πύλες της αρεσκείας 

σας και  υποχρεωτικά JK flip flops. 

Γ. Σχεδιάστε έναν ασύγχρονο μετρητή άνω (ριπής) των 5 bits, χρησιμοποιώντας 

JK flip flop. Έχετε στη διάθεση σας ότι πύλες θεωρείτε ότι χρειάζεστε. 

 

 

Θέμα 5ο (3 μονάδες) 

Να κατασκευαστεί ρολόι/κούκος. Το ρολόι πρέπει να έχει δυαδικές ενδείξεις για τα 

δευτερόλεπτα, τα λεπτά και τις ώρες (12-ωρο με πμ/ μμ έξοδο για το απόγευμα / 

βράδυ ή 24-ωρο). Επίσης, η έξοδος «κούκος» του κυκλώματος πρέπει να γίνεται 1 

στις ακέραιες ώρες και να διατηρείται 1 για τόσες χρονικές στιγμές όσες η ένδειξη 

του ρολογιού. ΠΧ. Όταν η ώρα γίνει 5 πρέπει η έξοδος  «κούκος» να γίνει 1 για τις 

επόμενες 5 χρονικές στιγμές. Έχετε στη διάθεση σας ότι υλικά χρειαστείτε. 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 


