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8. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕ 

ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ  

 

1. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαδίδνληαη νη παικνί ηνπ ξνινγηνύ ζε έλα αζύγρξνλν 

απαξηζκεηή. 

 

Απάληεζε:  

Σε έλα αζύγρξνλν απαξηζκεηή νη παικνί ηνπ ξνινγηνύ εθαξκόδνληαη κόλν ζην πξώην flip-flop. Σηε 

ζπλέρεηα ε έμνδνο ηνπ θάζε flip-flop νδεγεί ηελ είζνδν ηνπ ξνινγηνύ ηνπ επόκελνπ flip-flop. Τα 

flip-flops αιιάδνπλ ην έλα κεηά ην άιιν ζε κηα γξήγνξε αθνινπζία θαη ην ζήκα ηνπ ξνινγηνύ 

κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ απαξηζκεηή ζαλ κυμάτωση (ripple). 

 

2. Να ζρεδηάζεηε έλαλ πξνο ηα πάλσ αζύγρξνλν δπαδηθό απαξηζκεηή ησλ 3 bits ρξεζηκνπνηώληαο 

J-K flip-flops. 

 

Απάληεζε:  

 
3. Πνηα flip-flops πξέπεη λα αιιάμνπλ θαηάζηαζε ζε έλαλ πξνο ηα πάλσ αζύγρξνλν δπαδηθό 

απαξηζκεηή ησλ 4 bits γηα λα πάεη ζηελ επόκελε θαηάζηαζε όηαλ ε πξνεγνύκελε είλαη: 

(α) 0000   (β) 0101   (γ) 1010   (δ) 1111 

 

Απάληεζε:  

 

Πξνεγνύκελε 

θαηάζηαζε 

Επόκελε 

θαηάζηαζε 

Αιιαγέο flip-flops 

0000 0001 flip-flop 1 

0101 0110 flip-flop 1 θαη flip-flop 2 

1010 1011 flip-flop 1 

1111 0000 Όια ηα flip-flops 

 

 

4. Να ζρεδηάζεηε έλαλ πξνο ηα πάλσ ζύγρξνλν δπαδηθό απαξηζκεηή ησλ 3 bits ρξεζηκνπνηώληαο 

J-K flip-flops. 

 

Απάληεζε:  
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5. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ελόο ζύγρξνλνπ θη ελόο αζύγρξνλνπ απαξηζκεηή; 

 

Απάληεζε:  

Σε έλα αζύγρξνλν απαξηζκεηή νη παικνί ηνπ ξνινγηνύ εθαξκόδνληαη κόλν ζην πξώην flip-flop. Σηε 

ζπλέρεηα ε έμνδνο ηνπ θάζε flip-flop νδεγεί ηελ είζνδν ηνπ ξνινγηνύ ηνπ επόκελνπ flip-flop. Σηνπο 

ζύγρξνλνπο απαξηζκεηέο νη παικνί ηνπ ξνινγηνύ εθαξκόδνληαη ηαπηόρξνλα ζηηο εηζόδνπο 

ξνινγηνύ CP όισλ ησλ flip-flops. 

Επίζεο ζηνπο ζύγρξνλνπο απαξηζκεηέο άλσ ησλ 2 flip-flops ζα πξέπεη λα ζπλδέζνπκε θαη πύιεο 

AND. 

 

6. Έλαο πξνο ηα θάησ δπαδηθόο απαξηζκεηήο ησλ 4 bits έρεη δπλαηόηεηα παξάιιειεο θόξησζεο. Αλ 

ζηηο εηζόδνπο θόξησζεο ζέζνπκε Ι4Ι3Ι2Ι1=1001, λα δώζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ flip-

flops ηνπ απαξηζκεηή εώο όηνπ κεδεληζηεί. 

 

Απάληεζε:  

Q4 Q3 Q2 Q1 

1 0 0 1 

1 0 0 0 

0 1 1 1 

0 1 1 0 

0 1 0 1 

0 1 0 0 

0 0 1 1 

0 0 1 0 

0 0 0 1 

0 0 0 0 

 

10. Ο κέγηζηνο αξηζκόο παικώλ πνπ κπνξνύλ λα απαξηζκεζνύλ κε έλα δπαδηθό απαξηζκεηή ησλ 8 

bits ζε έλα θύθιν κέηξεζεο είλαη: α.128   β. 256   γ. 1024 

Απάληεζε:  

Σσζηή είλαη ε (β) γηαηί 2
8 

=256. 

 

11. Αλ ζε έλαλ πξνο ηα πάλσ δπαδηθό απαξηζκεηή ρξεζηκνπνηνύκε γηα εμόδνπο ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εμόδνπο ησλ flip_flops πνπ ηνλ απνηεινύλ, ηόηε ν απαξηζκεηήο κεηξά πξνο ηα 

θάησ. 

 

Απάληεζε:  

Σσζηό 


