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Επαναληπτικές Ασκήσεις για τα Χριστούγεννα 

1. Σε έναν καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης SISO των 4 bits θέλουµε να 
φορτώσουµε την λέξη «1101». Να γράψεται την τιµή εισόδου, τα περιεχόµενα 
του καταχωρητή και την τιµή της εξόδου για τέσσερις παλµούς ρολογιού. 
∆ίνεται ότι η αρχική κατάσταση του καταχωρητή είναι «0000».  

Σειριακή 
Είσοδος 

Παλµοί 
Ρολογιού 

Περιεχόµενα 
Καταχωρητή 

Σειριακή 
Έξοδος 

0 0 0000 0 

    

    

    

    

 

 

2. Ένας καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης SISO των 4 bits έχει την πληροφορία 
«1101». Να γράψετε τα περιεχόµενα του για πέντε διαδοχικούς παλµούς 
ρολογιού καθώς επίσης και τις καταστάσεις της σειριακής του εξόδου. ∆ίνεται 
ότι η σειριακή του είσοδος θα είναι µόνιµα σε λογική κατάσταση «1».  
 

Σειριακή 
Είσοδος 

Παλµοί 
Ρολογιού 

Περιεχόµενα 
Καταχωρητή 

Σειριακή 
Έξοδος 

1 0 1101 1 

1 1   

1 2   

1 3   

1 4   

1 5   

 

 

3. ∆ίνονται οι κυµατοµορφές εισόδων ενός µανταλωτή µε πύλες NOR. Να 

σχεδιαστεί η κυµατοµορφή εξόδου του µανταλωτή Q (µε Q=0 στην χρονική 

στιγµή t0=0).  
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4. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει διέγερση ενός µανταλωτή ή ενός flip flop. Να 

εξηγήσετε τον τρόπο διέγερσης των µανταλωτών και των flip flops. 

5. Τι είναι το Flip Flop ; ποιους τύπους Flip Flops γνωρίζετε ;  

6. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές µεταξύ ενός ασύγχρονου και ενός 

σύγχρονου απαριθµητή; 

7. Ο µέγιστος αριθµός παλµών που µπορούν να απαριθµηθούν µε ένα δυαδικό 
απαριθµητή των 8 bits σε ένα κύκλο µέτρησης είναι :  
 

a) 128 

b) 256 

c) 1024 

 

8. Ποιες είναι οι διαφορές των στατικών και δυναµικών µνηµών RAM; 

9. Σε µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή θα χρησιµοποιηθεί µνήµη FLASH 

για την αποθήκευση φωτογραφιών. Αν σε κάθε φωτογραφία χρειάζεται 16 KB 

µνήµης για την αποθήκευση της, τι χωρητικότητα θα πρέπει να έχει η µνήµη 

για την αποθήκευση 32 φωτογραφιών ; 

10. Πόσα Ο.Κ στατικής µνήµης RAM χωρητικότητας 128χ8 bits χρειάζονται 
για τη δηµιουργία µιας µνήµης χωρητικότητας 512 bytes ; Να σχεδιάσετε το 
κύκλωµα επέκτασης της χωρητικότητας της µνήµης. 

    

    

SOSSOSSOSSOS!! Να !! Να !! Να !! Να διδιδιδιαβάσετε πολύ καλά τα κεφάλαια αβάσετε πολύ καλά τα κεφάλαια αβάσετε πολύ καλά τα κεφάλαια αβάσετε πολύ καλά τα κεφάλαια 6 έως 106 έως 106 έως 106 έως 10    καθώς και τις καθώς και τις καθώς και τις καθώς και τις 

ερωταπαντήσεις που υπάρχουν συνημμένες.ερωταπαντήσεις που υπάρχουν συνημμένες.ερωταπαντήσεις που υπάρχουν συνημμένες.ερωταπαντήσεις που υπάρχουν συνημμένες. 


