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7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

 

 

1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; 

 

Απάληεζε:  

O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά 

ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ακεηάβιεηα (έσο όηνπ 

πάςεη λα εθαξκόδεηαη ηάζε ηξνθνδνζίαο) ή λα θνξηώλεη θαηλνύξγηα δεδνκέλα από 

ηηο εηζόδνπο ηνπ. Σν πιήζνο ησλ flip-flops νξίδεη ην κήθνο ηνπ θαηαρσξεηή, δειαδή 

ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη ν θαηαρσξεηήο. Με Ν flip-

flops κπνξεί λα απνζεθεπζεί πιεξνθνξία Ν bits. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

θάπνηεο πύιεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

2. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο νιίζζεζεο; 

 

Απάληεζε:  

O θαηαρσξεηήο νιίζζεζεο είλαη έλαο θαηαρσξεηήο ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο από θάζε 

έλα flip-flop ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν ηνπ γεηηνληθνύ ηνπ flip-flop. Έηζη νιηζζαίλεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ από ην έλα flip-flop ζην γεηηνληθό ηνπ κε θάζε παικό ηνπ ξνινγηνύ. H 

νιίζζεζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεηαη πξνο ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά.  

 

3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: 

α) Μία είζνδν , β) Δύν εηζόδνπο , γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.  

 

Απάληεζε:  

Αθνύ είλαη ζεηξηαθήο εηζόδνπ, έρεη κία είζνδν (α)  
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4. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη ηελ πιεξνθνξία 1101 Να γξάςεηε ηα 

πεξηερόκελα ηνπ γηα πέληε δηαδνρηθνύο παικνύο ξνινγηνύ θαζώο επίζεο θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ζεηξηαθήο ηνπ εμόδνπ. Δίλεηαη όηη ε ζεηξηαθή ηνπ είζνδνο ζα είλαη 

κόληκα ζε ινγηθή θαηάζηαζε 1. 

 

Απάληεζε:  

Επεηδή δελ αλαθέξεη ηη είδνπο νιήζζεζε θάλεη ν θαηαρσξεηήο ζεσξνύκε όηη είλαη 

δεμηάο νιίζζεζεο. 
 

Ρνιόη εηξηαθή 

είζνδνο 

 
Q3 Q2 Q1 Q0 

 εηξηαθή 

έμνδνο 

         

Αξρηθή θαηάζηαζε SI0=1  1 1 0 1  SΟ0=1 

         

1νο παικόο SI1=1  1 1 1 0  SΟ1=0 

         

2νο παικόο SI2=1  1 1 1 1  SΟ2=1 

         

3νο παικόο SI3=1  1 1 1 1  SΟ3=1 

         

4νο παικόο SI4=1  1 1 1 1  SΟ4=1 

         

5νο παικόο SI5=1  1 1 1 1  SΟ5=1 

 

 

5. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ απνηειείηαη από 100 flip-flops θαη ε ζπρλόηεηα ηνπ 

παικνύ ξνινγηνύ είλαη 1 ΚΗΖ. Πόζν ζα θαζπζηεξνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα πεξάζνπλ 

κέζα από απηόλ ηνλ θαηαρσξεηή; 

Απάληεζε:  

Σα δεδνκέλα ζα εκθαληζηνύλ ζηελ έμνδν ηνπ θαηαρσξεηή κεηά από έλα πιήζνο 

παικώλ ίζν κε ην κήθνο ηνπ θαηαρσξεηή.  

 

Σν κήθνο ηνπ θαηαρσξεηή είλαη Ν=100. 

 

Η πεξίνδνο ηνπ θάζε παικνύ είλαη:  

 

Σα δεδνκέλα ζα εκθαληζηνύλ ζηελ έμνδν ηνπ θαηαρσξεηή κεηά από: 

 

t =N x T = 100 x 1ms = 100 ms 

 

1ms=
1KHz

1
=

f

1
=T
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6. ε έλα θαηαρσξεηή αξηζηεξήο νιίζζεζεο SISO ησλ 4 bits ζέινπκε λα 

θνξηώζνπκε ηελ ιέμε 1101. Να γξάςεηε ηελ ηηκή ηεο εηζόδνπ, ηα πεξηερόκελα ηνπ  

θαηαρσξεηή θαη ηελ ηηκή ηεο εμόδνπ γηα ηέζζεξεηο παικνύο ξνινγηνύ. Δίλεηαη ε 

αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηαρσξεηή 0000. 

 

Απάληεζε:  

Καηαρσξεηήο αξηζηεξήο νιίζζεζεο άξα ε θαηαρώξεζε μεθηλάεη από ην MSB. 

Λέμε γηα θαηαρώξεζε: 1101 

 

Ρνιόη εηξηαθή 

έμνδνο 

 
Q3 Q2 Q1 Q0 

 εηξηαθή 

είζνδνο 

         

Αξρηθή θαηάζηαζε SO0=0  0 0 0 0  SI0 

         

1νο παικόο SO1=0  0 0 0 1  SI1=1 

         

2νο παικόο SO2=0  0 0 1 1  SI2=1 

         

3νο παικόο SO3=0  0 1 1 0  SI3=0 

         

4νο παικόο SO4=1  1 1 0 1  SI4=1 

 

 

7. ε έλα θαηαρσξεηή δεμηάο νιίζζεζεο SISO ησλ 4 bits ζέινπκε λα θνξηώζνπκε 

ηελ ιέμε 1101. Να γξάςεηε ηελ ηηκή ηεο εηζόδνπ, ηα πεξηερόκελα ηνπ θαηαρσξεηή 

θαη ηελ ηηκή ηεο εμόδνπ γηα ηέζζεξεηο παικνύο ξνινγηνύ. Δίλεηαη ε αξρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θαηαρσξεηή 0000. 

 

Απάληεζε:  

Καηαρσξεηήο δεμηάο νιίζζεζεο άξα ε θαηαρώξεζε μεθηλάεη από ην LSB. 

Λέμε γηα θαηαρώξεζε: 1101 
 

Ρνιόη εηξηαθή 

είζνδνο 

 
Q3 Q2 Q1 Q0 

 εηξηαθή 

έμνδνο 

         

Αξρηθή θαηάζηαζε SI0  0 0 0 0  SΟ0=0 

         

1νο παικόο SI1=1  1 0 0 0  SΟ1=0 

         

2νο παικόο SI2=0  0 1 0 0  SΟ2=0 

         

3νο παικόο SI3=1  1 0 1 0  SΟ3=0 

         

4νο παικόο SI4=1  1 1 0 1  SΟ4=1 
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8. ε έλα θαηαρσξεηή νιίζζεζεο SIPO ησλ 4 bits δίλνπκε ζηελ είζνδν ηνπ δεδνκέλα 

κε ηελ αθόινπζε ζεηξά 0,1,1,1. Μεηά από ηέζζεξεηο παικνύο ξνινγηνύ ν 

θαηαρσξεηήο πεξηέρεη ηελ ιέμε 1110. Δίλεηαη όηη ε αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαρσξεηή είλαη 0000. Ο θαηαρσξεηήο είλαη δεμηάο ή αξηζηεξήο νιίζζεζεο; 

 

Απάληεζε:  

Σν πξώην bit πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή “0” ζα βξεζεί κεηά από 4 παικνύο 

ζηε ζέζε Q0, δειαδή, ν θαηαρσξεηήο είλαη δεξιάρ νιίζζεζεο. Πξάγκαηη: 
 

Ρνιόη εηξηαθή 

είζνδνο 

 
Q3 Q2 Q1 Q0 

       

Αξρηθή θαηάζηαζε SI0  0 0 0 0 

       

1νο παικόο SI1=0  0 0 0 0 

       

2νο παικόο SI2=1  1 0 0 0 

       

3νο παικόο SI3=1  1 1 0 0 

       

4νο παικόο SI4=1  1 1 1 0 

 

 

9. ε έλαλ θαηαρσξεηή δεμηάο νιίζζεζεο SIPO ησλ 2 bits δίλνληαη νη παξαθάησ 

θπκαηνκνξθέο ησλ παικώλ ξνινγηνύ (clock) θαη ηεο εηζόδνπ (data):  

Να ζρεδηάζεηε ηηο θπκαηνκνξθέο ησλ εμόδσλ ησλ δύν flip-flops ηνπ θαηαρσξεηή πνπ 

δηεγείξνληαη κε ην αξλεηηθό κέησπν ηνπ ξνινγηνύ. Δίλεηαη όηη ε αξρηθή θαηάζηαζε 

ηνπ θαηαρσξεηή είλαη 00.  

 

Απάληεζε:  
 

 Clock Data Q1 Q0 

t0 0 0 0 

t1 1 1 0 

t2 1 1 1 

t3 1 1 1 

t4 0 0 1 

t5 0 0 0 
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Άλλερ επωηήζειρ 

1. Πνηνη είλαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη θαηαρσξεηώλ νιίζζεζεο; 

Απάληεζε:  

SISO εηξηαθήο εηζόδνπ – εηξηαθήο εμόδνπ (Serial-in, Serial-out) 

SIPO εηξηαθήο εηζόδνπ – Παξάιιειεο εμόδνπ (Serial-in, Parallel-out) 

PISO Παξάιιειεο εηζόδνπ – εηξηαθήο εμόδνπ (Parallel-in, Serial-out) 

PIPO Παξάιιειεο εηζόδνπ – Παξάιιειεο εμόδνπ (Parallel-in, Parallel-out) 

 

 Η κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο εηζόδνπο ελόο θαηαρσξεηή νλνκάδεηαη 

θόπηωζη (loading) ηνπ θαηαρσξεηή. 

 

2. Ση είλαη κηα κλήκε FIFO κε θαηαρσξεηέο SISO; 

Απάληεζε: 

Μηα κλήκε FIFO απνηειείηαη από Μ θαηαρσξεηέο νιίζζεζεο SISO κε κέγεζνο Ν 

bits ν θαζέλαο. 
               Μ=4 

FIFO (First In – First Out): Από ηα δεδνκέλα πνπ 

ηνπνζεηνύληαη ζηε κλήκε δηαδνρηθά απηό πνπ εηζέξρεηαη 

πξώην είλαη απηό πνπ εμέξρεηαη πξώην. 

 

Π.ρ. Μλήκε FIFO ησλ 4bits κε 4 θαηαρσξεηέο κήθνπο 5bits 

(Μ=4 , Ν=5). 

Σα δεδνκέλα κήθνπο 4bits πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηηο εηζόδνπο 

ηεο FIFO ζα εκθαληζηνύλ ζηηο εμόδνπο κεηά από 5 παλμούρ 

ξνινγηνύ. 

 

Οη κλήκεο FIFO ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

έηζη ώζηε λα προσαρμόζονται νη ξπζκνί κεηαθνξάο αλάκεζα ζε δύν ςεθηαθά 

ζπζηήκαηα θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

3. Εθαξκνγέο θαηαρσξεηώλ νιίζζεζεο 

Απάληεζε: 

Καηαρσξεηέο SISO: Πξαγκαηνπνίεζε θαζπζηέξεζεο ζε ςεθηαθό ζήκα. 

Καηαρσξεηέο SIPO: Καηά ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζεηξηαθά όηαλ ρξεηάδεηαη 

κεηαηξνπή από ηελ ζεηξηαθή ζηελ παξάιιειε κνξθή. 

Καηαρσξεηέο PISO: Καηά ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζεηξηαθά όηαλ ρξεηάδεηαη 

κεηαηξνπή από ηελ παξάιιειε ζηελ ζεηξηαθή κνξθή. 

Καηαρσξεηέο PIPO: Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο κεηαμύ ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ κε δπαδηθνύο αξηζκνύο.  

 

4. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο SIPO θπθιηθήο νιίζζεζεο; 

Απάληεζε: 

Είλαη έλαο θαηαρσξεηήο SIPO ζηνλ νπνίν ε έμνδνο ηνπ ηειεπηαίνπ flip-flop 

ηξνθνδνηεί ηελ ζεηξηαθή είζνδν ηνπ θαηαρσξεηή. 

     

Ν
=

5
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