
Θέμα 1 (1.5 μονάδες σε υποθετική κλίμακα 0-10) 

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

συγχρονισμένων με ένα ρολόι CP. Κατασκευάστε το διάγραμμα μεταβάσεων του κυκλώματος 

(συστήματος) που πρέπει να επιτελεί τα εξής: 

Α. Να εκκινεί από μία αρχική κατάσταση ΑΚ.  

Β. Μόλις αναγνωρίσει την ακολουθία A=10110 να δίνει έξοδο 100 και να επιστρέφει στην 
αρχική κατάσταση. 

Γ. Αντιστοίχως, όταν εκκινεί από την ΑΚ μόλις αναγνωρίσει την Β=1100 να δίνει συνεχώς 
έξοδο 001 και να αγνοεί οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, μέχρι να αναγνωρίσει είτε την Γ=011 
οπότε θα δώσει έξοδο 011 και θα επιστρέψει στην ΑΚ, είτε μέχρι να αναγνωρίσει την Δ=1010 
οπότε θα δώσει έξοδο 010 και θα επιστρέψει πάλι στην ΑΚ. 

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

Ε. Πόσα flip-flops απαιτούνται για την υλοποίηση του ζητουμένου διαγράμματος μεταβάσεων 
και γιατί; 

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.τ.λ. 



 

Θέμα 2 
 
Ερώτημα Α (4.5 μονάδες σε υποθετική κλίμακα 0-10) 
Ζητείται η σχεδίαση σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος το οποίο 
περιλαμβάνει τρία ακμοπυροδότητα ff, Α,B,C, δέχεται μία εξωτερική 
είσοδο X, παράγει μία έξοδο Υ και επιτελεί τις κάτωθι λειτουργίες: 

I. Για Χ=0 διατρέχει αενάως τους αριθμούς 0, 1, 3, 5, 7, 0, … ενώ, 
II. Για Χ=1 διατρέχει αενάως τους αριθμούς 0, 5, 7, 3, 1, 0, …  

Προφανώς, όλοι οι ανωτέρω αριθμοί συνιστούν το δεκαδικό αντίστοιχο 
του εκάστοτε τριψήφιου αριθμού ABC. 
Επιπλέον, το σύστημα πρέπει να προσφέρει μία έξοδο Υ η οποία 
παίρνει την τιμή 1 μόνον όταν αυτό βρίσκεται σε αχρησιμοποίητη 
κατάσταση ενώ παντού αλλού παίρνει την τιμή 0.  
Για την υλοποίηση-σχεδίαση του ανωτέρω ακολουθιακού κυκλώματος 
πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:  

i. Το FF A πρέπει να αντιστοιχεί στο πλέον σημαντικό ψηφίο 
(MSB), να είναι τύπου Τ, η δε είσοδος του πρέπει να 
υλοποιηθεί αποκλειστικά με πύλες NAND βέλτιστα. 

ii. Το FF Β πρέπει να αντιστοιχεί στο δεύτερο πλέον σημαντικό 
ψηφίο, να είναι τύπου JK, οι δε είσοδοί του πρέπει να 
υλοποιηθούν ως εξής: 
Α) το J με βέλτιστο αποκωδικοποιητή (DEC) και μία μόνον 
κατάλληλη πύλη, ενώ 
Β) το Κ βέλτιστα με μία πύλη.  

iii. Το FF C πρέπει να αντιστοιχεί στο ελάχιστα σημαντικό ψηφίο 
(LSB), να είναι τύπου D, η δε είσοδος του πρέπει να 
υλοποιηθεί αποκλειστικά με πύλες NOR βέλτιστα. 

iv. Η έξοδος Y πρέπει να υλοποιηθεί βέλτιστα με πολυπλέκτη 
(MUX). 

v. Στον πίνακα μεταβάσεων το Χ πρέπει να είναι η τελευταία 
(LSB) μεταβλητή του πεδίου ορισμού, αλλοιώς το θέμα δεν 
θα βαθμολογηθεί. 

 
Ερώτημα Β (μονάδες 0.8 δώρο/bonus επί πλέον των 10 μονάδων σε 
υποθετική κλίμακα 0-10). 
Πώς συμπεριφέρεται το ανωτέρω κύκλωμα εάν κατά λάθος βρεθεί σε 
μία αχρησιμοποίητη κατάσταση; Επιστρέφει εντός του κύκλου 
λειτουργίας ή όχι; 
 



Θέμα 3  

 

3A) (2.3 μονάδες σε υποθετική κλίματα 0-10) Επιτελέστε με το χέρι, σε 

αρχιτεκτονική συμπληρώματος ως προς 2 πέντε ψηφίων, τις κάτωθι πράξεις 

προσημασμένων δεκαδικών αριθμών, σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση τις 

τιμές όλων των κρατουμένων, τόσο cin όσο και cout των μερικών 

αθροισμάτων αλλά και την ακριβή τιμή της υπερχείλισης V:  (i) -11-7, (ii) -7-

9, (iii) -3+6, (iv) 5+11, (v) 10-13.  Όπου υπάρχει υπερχείλιση χαρακτηρίστε το 

είδος της και να επεξηγήσετε τί σημαίνει αυτή για το αποτέλεσμα. 

 

3Β) (1.7 μονάδες σε υποθετική κλίματα 0-10) Σχεδιάστε ένα κύκλωμα (σύστημα) 

με τρεις εξόδους Q2, Q1 και Q0, καθώς και 3 σήματα ελέγχου S2, S1 και S0, το 

οποίο δέχεται πληροφορία σειριακά ή παράλληλα σε μορφή ψηφίων (bits) από 

εξωτερικές γραμμές δεδομένων και επιτελεί τις εξής λειτουργίες, σύγχρονα με το 

ρολόι: 

 Όταν S2S1S0 = 000, το κύκλωμα προσθέτει αενάως τον αριθμό 3 στον 

τριψήφιο δυαδικό αριθμό Q2Q1Q0 αγνοώντας πλήρως ενδεχόμενο τελικό 

κρατούμενο εξόδου/υπερχείλιση. 

 Όταν S2S1S0 = 001, το κύκλωμα να πραγματοποιεί δεξιά σειριακή 

ολίσθηση δεδομένων, δηλαδή να μεταφέρει το περιεχόμενο μιας γραμμής 

δεδομένων διαδοχικά από το αριστερότερο (MSB) ψηφίο στο δεξιότερο 

(LSB) ψηφίο Q0. 

 Όταν S2S1S0 = 010, το κύκλωμα να πραγματοποιεί κυκλική αριστερά 

ολίσθηση. 

 Όταν S2S1S0 = 011, το κύκλωμα να λειτουργεί ως καταχωρητής 

παράλληλης φόρτωσης. 

 Όταν S2S1S0 = 100, το κύκλωμα να διατηρεί αναλλοίωτο το περιεχόμενό 

του. 

 Όταν S2S1S0 = 101, το κύκλωμα να αντιστρέφει το περιεχόμενό του. 

 Όταν S2S1S0 = 110, το κύκλωμα να υλοποιεί κυκλική δεξιά ολίσθηση.  

 Όταν S2S1S0 = 111, το κύκλωμα να μηδενίζει το περιεχόμενο και των 

τριών Flip-Flops, πάντα σύγχρονα με το ρολόι.  

Δίνονται μόνον: (i) 3 D Flip-Flops, (ii) τρεις πλήρεις αθροιστές και (iii) 3 

πολυπλέκτες καταλλήλων διαστάσεων. 

Σημαντική σημείωση: Η σχεδίαση των αγωγών/καλωδίων των αναδράσεων δεν 

είναι απαραίτητη, αρκεί τα ονόματα των μεταβλητών εισόδων κάθε 

υποκυκλώματος να είναι καθαρογραμμένα και σαφέστατα. 


