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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ -ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE 
 
2.1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, AND, EXOR, NOT 
 
 Το 1854 ο Άγγλος μαθηματικός George Boole ανέπτυξε μία άλγεβρα, την άλγεβρα 
Boole (Boolean algebra), που βασιζόταν στη σκέψη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι με-
ταβλητές της άλγεβρας αυτής έχουν το χαρακτηριστικό ότι παίρνουν μόνο δύο τιμές.  

Ως το 1938 η άλγεβρα αυτή είχε χρήση μόνο στο μαθηματικό τομέα. Ο Claude E. 
Shanon όμως, δίνοντας βάρος στη δυαδικότητα της άλγεβρας Boole, εισήγαγε την "άλγε-
βρα διακοπτών" ("switching algebra"), παρουσιάζοντας έναν τρόπο παράστασης τηλεπι-
κοινωνιακών κυκλωμάτων. Ονόμασε "1" την κατάσταση που ένας διακόπτης ήταν κλει-
στός, δηλαδή μπορούσε η πληροφορία να τον διαπεράσει, και "0" την κατάσταση που έ-
νας διακόπτης ήταν ανοικτός, δηλαδή δεν μπορούσε η πληροφορία να τον διαπεράσει. Το 
συμπλήρωμα A  ενός διακόπτη Α το συμβόλισε με έναν άλλο διακόπτη, ο οποίος ήταν 
κλειστός όταν ο Α ήταν ανοικτός και το αντίθετο. Έτσι, οι δύο πράξεις, του λογικού α-
θροίσματος "OR" που συμβολίζεται με "+", και του λογικού γινομένου "AND" που συμ-
βολίζεται με ".", μπορούν να πραγματοποιηθούν με διακόπτες.  
 Η πράξη του λογικού αθροίσματος (πράξη OR) υλοποιείται με ένα κύκλωμα παράλ-
ληλων διακοπτών. Η παράλληλη συνδεσμολογία των δύο διακοπτών που φαίνεται στο 
σχήμα 2.1α επιτρέπει στην πληροφορία που δίνεται στην είσοδο να φτάσει στην έξοδο, αν 
ο διακόπτης A ή ο διακόπτης B είναι κλειστός. Η λογική αυτού του κυκλώματος εξηγείται 
αν παρθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ των εισόδων Α και Β, που στο εξής θα 
αναφέρονται ως "μεταβλητές" Α και Β. Οι μεταβλητές A και B  θα αναφέρονται στο εξής 
ως "συμπληρωματικές" των Α και Β, αντίστοιχα. Κλειστός διακόπτης σημαίνει λογικό 
"1", ανοικτός διακόπτης σημαίνει λογικό "0". Η λάμπα "ανάβει" σημαίνει  παρουσία τά-
σης στα άκρα της και άρα λογικό "1", η λάμπα "δεν ανάβει" σημαίνει ότι δεν υπάρχει τά-
ση στα άκρα της και άρα λογικό "0". 
 Για ν μεταβλητές όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί θα δίνονται από την εξίσωση: 
 

Δυνατοί συνδυασμοί = 2ν 
  

Έτσι, αφού ν=2, οι δυνατοί συνδυασμοί θα είναι 22=4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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 Α. 101010112+110100012  Β. 100110012+010101102 Γ. 011111102+010010112 

1.19 Να γίνουν οι παρακάτω πολλαπλασιασμοί. 
 Α. 100110112x01102     B. 001101112x10112  Γ. 100111012x10102 

1.20 Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις. 
 Α. 011011012/10012     Β. 100011012/ 01112  Γ. 010110012/11102 

1.21 Να παρασταθούν οι παρακάτω αριθμοί σε μορφή αριθμών κινητής υποδιαστολής. 
 Α. 6732.456710  Β. -46734.5410  Γ. 38.574110 
1.22 Να γίνουν οι παρακάτω προσθέσεις. 
 Α. 01008421BCD + 00108421BCD   Β. 0101 0110 0118421BCD + 0010 0110 00118421BCD 
 Γ. 0101 1001 01018421BCD + 0001 0110 01018421BCD 

1.23  Προσθέστε το ψηφίο ισοτιμίας στους παρακάτω χαρακτήρες ASCII ώστε να εκ-
πεμφθούν χωρίς λάθος. 

 Στην περίπτωση της άρτιας ισοτιμίας:  
 Α. 01011012 Β. 01111012 Γ. 01111102 Δ. 01101002 Ε. 01001012 ΣΤ.00111012 
 Στην περίπτωση της περιττής ισοτιμίας:  
 Α. 01001012 Β. 01010012 Γ. 01010002 Δ. 01100002 Ε. 01011012 ΣΤ.00111012 
1.24  Πρόκειται να εκπεμφθούν ASCII χαρακτήρες (μήκος ψηφιολέξης 7 ψηφίων). Μα-

ζί με το χαρακτήρα ASCII εκπέμπεται και ένα ψηφίο ισοτιμίας (λιγότερο σημαντι-
κό ψηφίο). 

 Στην περίπτωση της άρτιας ισοτιμίας ποιοι από τους παρακάτω κώδικες είναι 
σωστοί; 

 Α. 010010112 Β. 001110102 Γ. 011011012 Δ. 011110012 Ε. 010011102 
ΣΤ.001100102 

 Στην περίπτωση της περιττής ισοτιμίας ποιοι από τους παρακάτω κώδικες είναι 
σωστοί; 

 Α. 011010112 Β. 010110102 Γ. 010111012 Δ. 011100012 Ε. 010010102 
ΣΤ.001100112 

1.25 Να παρασταθούν οι παρακάτω αριθμοί στον αντίστοιχο κώδικα. 
 Α. 129  Κώδικας 4221 Β. 278  Κώδικας 5211 Γ. 465  Κώδικας 5421 
1.26 Να παρασταθούν οι παρακάτω αριθμοί στον αντίστοιχο κώδικα. 
 Α. 761  Κώδικας «υπέρβασης 3»  Β. 451  Κώδικας GRAY  
1.27 Να αποκωδικοποιηθεί το παρακάτω μήνυμα σε κώδικα ASCII. 
 0100010 1000100 1101001 1100111 1101001 1110100 1100001 1101100  
 1000100 1100101 1110011 1101001 1000111 1101110 0100010 
 0100010 1000100 0101110 1010000 1101111 1100111 1100001 1110010 
 1101001 1100100 1101001 1110011 0100010 
1.28  MOVE.L $400400,D0 είναι μια εντολή σε γλώσσα ASSEMBLY του μικροεπε-

ξεργαστή 68000 της Motorola. Ποια πληροφορία θα αποθηκευτεί στη μνήμη μετά 
την πληκτρολόγηση της εντολής;  
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ναι κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
3ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") και ο διακόπτης Β εί-

ναι ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 4ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") και ο διακόπτης Β εί-
ναι κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
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Σχήμα 2.2  α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία ΑΝD, β. Λογική πύλη AND, γ. 
Πίνακας αληθείας λογικού AND, δ. Κυματομορφές εισόδων και εξόδου πύλης AND. 
 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού ΚΑΙ" 
(ή πύλη AND) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 2.2β, όπου Α και Β 
είναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος. Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα είναι ο πίνακας αλη-
θείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης όπως ακριβώς εξηγήθηκε παρα-
πάνω. Στο σχήμα 2.2δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 
 Η πράξη "αποκλειστικού ή" ("EXclusive OR" EXOR) δίνεται από τη σχέση 
F A B AB AB     και υλοποιείται με τη διάταξη διακοπτών που φαίνεται στο σχή-
μα 2.3α. 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού απο-
κλειστικού H" (ή πύλη EXΟR) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 
2.3β, όπου Α και Β είναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος. Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα εί-
ναι ο πίνακας αληθείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης. Παρατηρείται 
ότι η λάμπα ανάβει μόνο όταν ή ο ένας ή ο άλλος διακόπτης είναι κλειστός (απ' όπου και 
η ονομασία αποκλειστικού Η). 
 Στο σχήμα 2.3δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 

Κεφάλαιο II 
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Σχήμα 2.1 α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία OR, β. Λογική πύλη OR, γ. Πί-
νακας αληθείας λογικού OR, δ. Κυματομορφές εισόδων εξόδου πύλης OR. 
 
 1ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") ή ο διακόπτης Β είναι 
ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 2ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") ή ο διακόπτης Β είναι 
κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 3ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") ή ο διακόπτης Β είναι 
ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 4ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") ή ο διακόπτης Β είναι 
κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει  στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού H" (ή 
πύλη ΟR) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 2.1β, όπου Α και Β εί-
ναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος.  Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα είναι ο πίνακας αλη-
θείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης όπως ακριβώς εξηγήθηκε παρα-
πάνω. Στο σχήμα 2.1δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 
 Η πράξη του λογικού γινομένου (πράξη AND) υλοποιείται με ένα κύκλωμα διακοπ-
τών συνδεδεμένων σε σειρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2α. Η συνδεσμολογία αυτή προ-
ϋποθέτει και ο διακόπτης A και ο διακόπτης B να είναι κλειστοί για να υπάρξει ροή της 
πληροφορίας από την είσοδο στην έξοδο.  

Η συμπεριφορά του κυκλώματος, που φαίνεται στο σχήμα 2.2α, και για τους τέσσερις 
δυνατούς συνδυασμούς των εισόδων Α και Β είναι η παρακάτω: 
 1ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") και ο διακόπτης Β εί-
ναι ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 2ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") και ο διακόπτης Β εί-

Ψηφιακή Σχεδίαση με τις γλώσσες VHDL και Verilog
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ναι κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
3ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") και ο διακόπτης Β εί-

ναι ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 4ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") και ο διακόπτης Β εί-
ναι κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 

B

-
+ F B

A

A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Χρόνος (t)

F

A

B

(α) (β) (γ)

(δ)

A

BAF 

 
 
Σχήμα 2.2  α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία ΑΝD, β. Λογική πύλη AND, γ. 
Πίνακας αληθείας λογικού AND, δ. Κυματομορφές εισόδων και εξόδου πύλης AND. 
 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού ΚΑΙ" 
(ή πύλη AND) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 2.2β, όπου Α και Β 
είναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος. Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα είναι ο πίνακας αλη-
θείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης όπως ακριβώς εξηγήθηκε παρα-
πάνω. Στο σχήμα 2.2δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 
 Η πράξη "αποκλειστικού ή" ("EXclusive OR" EXOR) δίνεται από τη σχέση 
F A B AB AB     και υλοποιείται με τη διάταξη διακοπτών που φαίνεται στο σχή-
μα 2.3α. 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού απο-
κλειστικού H" (ή πύλη EXΟR) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 
2.3β, όπου Α και Β είναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος. Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα εί-
ναι ο πίνακας αληθείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης. Παρατηρείται 
ότι η λάμπα ανάβει μόνο όταν ή ο ένας ή ο άλλος διακόπτης είναι κλειστός (απ' όπου και 
η ονομασία αποκλειστικού Η). 
 Στο σχήμα 2.3δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 

Κεφάλαιο II 
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Σχήμα 2.1 α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία OR, β. Λογική πύλη OR, γ. Πί-
νακας αληθείας λογικού OR, δ. Κυματομορφές εισόδων εξόδου πύλης OR. 
 
 1ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") ή ο διακόπτης Β είναι 
ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 2ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") ή ο διακόπτης Β είναι 
κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 3ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") ή ο διακόπτης Β είναι 
ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 4ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι κλειστός (λογικό "1") ή ο διακόπτης Β είναι 
κλειστός (λογικό "1"), ρεύμα ρέει  στο κύκλωμα και η λάμπα ανάβει. 
 Στα ψηφιακά συστήματα η παραπάνω λογική υλοποιείται με μια "πύλη λογικού H" (ή 
πύλη ΟR) και συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 2.1β, όπου Α και Β εί-
ναι οι είσοδοι και F είναι η έξοδος.  Ο πίνακας που φαίνεται δίπλα είναι ο πίνακας αλη-
θείας της πύλης και περιγράφει τη λειτουργία της πύλης όπως ακριβώς εξηγήθηκε παρα-
πάνω. Στο σχήμα 2.1δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένες κυματομορφές που εφαρμόζονται στις εισόδους. 
 Η πράξη του λογικού γινομένου (πράξη AND) υλοποιείται με ένα κύκλωμα διακοπ-
τών συνδεδεμένων σε σειρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2α. Η συνδεσμολογία αυτή προ-
ϋποθέτει και ο διακόπτης A και ο διακόπτης B να είναι κλειστοί για να υπάρξει ροή της 
πληροφορίας από την είσοδο στην έξοδο.  

Η συμπεριφορά του κυκλώματος, που φαίνεται στο σχήμα 2.2α, και για τους τέσσερις 
δυνατούς συνδυασμούς των εισόδων Α και Β είναι η παρακάτω: 
 1ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") και ο διακόπτης Β εί-
ναι ανοικτός (λογικό "0"), ρεύμα δε ρέει στο κύκλωμα και η λάμπα δεν ανάβει. 
 2ος συνδυασμός: Αν ο διακόπτης Α είναι ανοικτός (λογικό "0") και ο διακόπτης Β εί-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Λογικές πύλες - Άλγεβρα Boole
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2.2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOR, NAND, EXNOR 
 
 Αν στις εξόδους των πυλών OR, AND και EXOR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ τότε θα 
προκύψουν κάποιες νέες πύλες. Οι πύλες αυτές είναι σημαντικές και χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον. Από την άποψη της κατασκευής τους είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν 
από ότι οι προηγούμενες πύλες.  

Αν στην έξοδο μιας πύλης OR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.5α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. 
Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "OΧΙ Η" (Νot OR ή NOR) και έχει τον πίνακα αληθείας 
που φαίνεται στο σχήμα 2.5β. 
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Σχήμα 2.5  Μία πύλη NOR και o πίνακας αληθείας της. 
 

Αν στην έξοδο μιας πύλης AND συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.6α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. 
Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "OΧΙ ΚΑΙ" (Νot AND ή NAND) και έχει τον πίνακα αλη-
θείας που φαίνεται στο σχήμα 2.6β. 
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Σχήμα 2.6 Μια πύλη NAND και o πίνακας αληθείας της. 
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Σχήμα 2.7  Μια πύλη EXNOR και o πίνακας αληθείας της. 
 
 Αν στην έξοδο μιας πύλης EXOR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.7α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα.  

Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ OΧΙ Η" (ΕΧΝot OR ή ΕΧNOR) 
και έχει τον πίνακα αληθείας που φαίνεται στο σχήμα 2.7β. 
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Σχήμα 2.3 α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία EXOR, β. Λογική πύλη EXOR, 
γ. Πίνακας αληθείας λογικού EXOR, δ. Κυματομορφές εισόδων εξόδου πύλης EXOR. 
  

Μια άλλη χρήσιμη λογική πύλη είναι ο αναστροφέας ή πύλη ΟΧΙ (πύλη ΝΟΤ).  
Στο σχήμα 2.4α φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συμβολίζεται μια πύλη ΝΟΤ και δί-

πλα ο πίνακας αληθείας της. Παρατηρείται ότι η έξοδος είναι αντίθετη ή συμπληρωματική 
της εισόδου. 
 Στο σχήμα 2.4γ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένη κυματομορφή που εφαρμόζεται στην είσοδο. 
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Σχήμα 2.4  α. Λογική πύλη ΝΟΤ, β. Πίνακας αληθείας λογικού ΝΟΤ, γ. Κυματομορφές 
εισόδου και εξόδου πύλης NOT. 
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2.2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOR, NAND, EXNOR 
 
 Αν στις εξόδους των πυλών OR, AND και EXOR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ τότε θα 
προκύψουν κάποιες νέες πύλες. Οι πύλες αυτές είναι σημαντικές και χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον. Από την άποψη της κατασκευής τους είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν 
από ότι οι προηγούμενες πύλες.  

Αν στην έξοδο μιας πύλης OR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.5α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. 
Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "OΧΙ Η" (Νot OR ή NOR) και έχει τον πίνακα αληθείας 
που φαίνεται στο σχήμα 2.5β. 
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Σχήμα 2.5  Μία πύλη NOR και o πίνακας αληθείας της. 
 

Αν στην έξοδο μιας πύλης AND συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.6α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. 
Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "OΧΙ ΚΑΙ" (Νot AND ή NAND) και έχει τον πίνακα αλη-
θείας που φαίνεται στο σχήμα 2.6β. 
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Σχήμα 2.6 Μια πύλη NAND και o πίνακας αληθείας της. 
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Σχήμα 2.7  Μια πύλη EXNOR και o πίνακας αληθείας της. 
 
 Αν στην έξοδο μιας πύλης EXOR συνδεθεί μια πύλη ΝΟΤ, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.7α, θα προκύψει μια νέα πύλη που συμβολίζεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα.  

Αυτή η πύλη ονομάζεται πύλη "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ OΧΙ Η" (ΕΧΝot OR ή ΕΧNOR) 
και έχει τον πίνακα αληθείας που φαίνεται στο σχήμα 2.7β. 
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Σχήμα 2.3 α. Διακόπτες συνδεδεμένοι σε συνδεσμολογία EXOR, β. Λογική πύλη EXOR, 
γ. Πίνακας αληθείας λογικού EXOR, δ. Κυματομορφές εισόδων εξόδου πύλης EXOR. 
  

Μια άλλη χρήσιμη λογική πύλη είναι ο αναστροφέας ή πύλη ΟΧΙ (πύλη ΝΟΤ).  
Στο σχήμα 2.4α φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συμβολίζεται μια πύλη ΝΟΤ και δί-

πλα ο πίνακας αληθείας της. Παρατηρείται ότι η έξοδος είναι αντίθετη ή συμπληρωματική 
της εισόδου. 
 Στο σχήμα 2.4γ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η έξοδος της πύλης 
για συγκεκριμένη κυματομορφή που εφαρμόζεται στην είσοδο. 
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Σχήμα 2.4  α. Λογική πύλη ΝΟΤ, β. Πίνακας αληθείας λογικού ΝΟΤ, γ. Κυματομορφές 
εισόδου και εξόδου πύλης NOT. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 

 

7.1 ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5, ένα flip-flop μπορεί να απομνημονεύει μόνο ένα 
ψηφίο μιας δυαδικής πληροφορίας. Έτσι, είναι ευνόητο ότι αν πολλά flip-flops συνδεθούν 
κατάλληλα μεταξύ τους, μπορούν να απομνημονεύσουν ψηφιολέξεις πολλών ψηφίων. 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες κυκλωμάτων που αποτελούνται από συνδεδεμένα flip-flops 
και ονομάζονται, ανάλογα με τη λειτουργία που κάνουν, δυαδικοί μετρητές ή καταχωρη-
τές.  
 Οι δυαδικοί μετρητές ή απλώς μετρητές είναι ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα που 
χρησιμοποιούν χρονισμό και μνήμη και είναι πολύ χρήσιμα στα ψηφιακά συστήματα. 
Χρησιμοποιούνται για να μετρούν γεγονότα, όπως τον αριθμό ωρολογιακών παλμών σε 
δεδομένο χρόνο (μέτρηση συχνότητας). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διαίρεση συχνότητας, την αποθήκευση δεδομένων, όπως στα ψηφιακά ρολόγια, την ακο-
λουθιακή διευθυνσιοδότηση στους υπολογιστές, σε αριθμητικά κυκλώματα κ.α.  
 Στους μετρητές τα flip-flop είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ακολουθούν μια προκαθορισμένη πορεία καταστάσεων, όταν εφαρμόζονται παλμοί στην 
είσοδο του κυκλώματος. Η κατάσταση στην οποία κάθε φορά βρίσκεται το κύκλωμα ε-
ξαρτάται απ’ τον αριθμό των παλμών εισόδου, που μπορεί με τη σειρά του μπορεί να 
βρεθεί απ’ την εκάστοτε κατάσταση των flip-flop.  
 Οι μετρητές, ανάλογα με το αν οι μεταβολές στις εξόδους των flip-flop γίνονται ή όχι 
ταυτόχρονα, με τη βοήθεια ενός παλμού χρονισμού χωρίζονται σε σύγχρονους και ασύγ-
χρονους αντίστοιχα. 
 Οι μετρητές μετρούν απ’ τα κάτω προς τα άνω και λέγονται προς τα άνω ή αύξοντες 
μετρητές (Up counters) ή απ’ τα άνω προς τα κάτω και λέγονται προς τα κάτω ή φθίνο-
ντες μετρητές (Down counters) ή τέλος μετρούν προς τα άνω και προς τα κάτω ανάλογα 
με την επιλογή του χρήστη και στην περίπτωση αυτή λέγονται άνω/κάτω μετρητές 
(Up/Down counters).  
 Ανάλογα με το μέγιστο αριθμό που μπορούν να μετρήσουν οι μετρητές λέγονται με-
τρητές Modulus X ή Mod X (όπου Χ ο μέγιστος αριθμός). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7

ΜΕΤΡΗΤΕΣ - 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
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Σχήμα 7.1 α. Αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16, β. Χρονικό διάγραμμα 
του μετρητή. 
 

Στο σχήμα 7.1 φαίνεται το κύκλωμα του υπό σχεδίαση δυαδικού μετρητή τεσσάρων 
ψηφίων με το χρονικό του διάγραμμα. Ο μετρητής αποτελείται από τέσσερα J-K flip-flop 
συνδεδεμένα ως Τ flip-flop, που διαθέτουν μια ανεξάρτητη είσοδο καθαρισμού, και μπο-
ρεί, όπως φαίνεται, να μετρήσει απ’ το 00002=010 μέχρι και το 11112=1510. Η λειτουργία 
του κυκλώματος είναι η παρακάτω: 
 Προτού αρχίσει η μέτρηση η έξοδος του μετρητή καθαρίζεται (γίνεται 00002) , διαμέ-
σου της εισόδου καθαρισμού CL. Το πρώτο flip-flop (FFD) αλλάζει κατάσταση για κάθε 
παλμό χρονισμού που φτάνει στην είσοδό του. Η έξοδος Q του FFD, που τροφοδοτεί την 
είσοδο του FFC, αναγκάζει την έξοδο του FFC να αλλάζει κατάσταση σε κάθε δεύτερο 
παλμό χρονισμού. Η έξοδος του FFC, που τροφοδοτεί την είσοδο του FFB, αναγκάζει την 
έξοδο του FFB να αλλάζει κατάσταση σε κάθε τέταρτο παλμό χρονισμού. Και τέλος, η 
έξοδος του FFB, που τροφοδοτεί την είσοδο του FFA, αναγκάζει την έξοδο του FFA να 
αλλάζει κατάσταση σε κάθε όγδοο παλμό χρονισμού.  

Κεφάλαιο VΙΙ 
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7.1.1 Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές ή μετρητές κυμάτωσης  
 

Ο μετρητής που θα σχεδιαστεί είναι ένας αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής  ή 
μετρητής κυμάτωσης (Ripple Counter) ΜΟD 16, που χρησιμοποιεί ακμοπυρόδοτα πυ-
ροδοτούμενα στο αρνητικό μέτωπο του παλμού χρονισμού J-K flip-flop. Παρακάτω φαί-
νεται ο πίνακας αληθείας 7.1 του μετρητή. Παρατηρείται απ’ τον πίνακα αληθείας ή πίνα-
κα καταστάσεων, καθώς πρόκειται για ένα ακολουθιακό κύκλωμα, ότι:  
  

Πίνακας 7.1 
  Δεκαδικός Δυαδικός αύξων Δεκαδικός Δυαδικός φθίνων 

 A B C D  A B C D 
0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 14 1 1 1 0 
2 0 0 1 0 13 1 1 0 1 
3 0 0 1 1 12 1 1 0 0 
4 0 1 0 0 11 1 0 1 1 
5 0 1 0 1 10 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 9 1 0 0 1 
7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 
8 1 0 0 0 7 0 1 1 1 
9 1 0 0 1 6 0 1 1 0 
10 1 0 1 0 5 0 1 0 1 
11 1 0 1 1 4 0 1 0 0 
12 1 1 0 0 3 0 0 1 1 
13 1 1 0 1 2 0 0 1 0 
14 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 

κ.ο.κ.     κ.ο.κ.     
 

H έξοδος D αλλάζει κατάσταση για κάθε παλμό χρονισμού που εφαρμόζεται στην εί-
σοδο CK. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υλοποιηθεί με ένα J-K flip-flop του οποίου οι εί-
σοδοι J και K είναι συνδεδεμένες σε λογικό "1", δηλαδή ένα flip-flop τύπου Τ.  
 Η έξοδος C αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος D μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος D οδηγεί 
την είσοδο CK του  flip-flop C. 
 H έξοδος B αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος C μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος C οδηγεί 
την είσοδο CK του flip flop B. 
 H έξοδος A αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος B μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος B οδηγεί 
την είσοδο CK του flip flop A. 

Ψηφιακή Σχεδίαση με τις γλώσσες VHDL και Verilog
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Σχήμα 7.1 α. Αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16, β. Χρονικό διάγραμμα 
του μετρητή. 
 

Στο σχήμα 7.1 φαίνεται το κύκλωμα του υπό σχεδίαση δυαδικού μετρητή τεσσάρων 
ψηφίων με το χρονικό του διάγραμμα. Ο μετρητής αποτελείται από τέσσερα J-K flip-flop 
συνδεδεμένα ως Τ flip-flop, που διαθέτουν μια ανεξάρτητη είσοδο καθαρισμού, και μπο-
ρεί, όπως φαίνεται, να μετρήσει απ’ το 00002=010 μέχρι και το 11112=1510. Η λειτουργία 
του κυκλώματος είναι η παρακάτω: 
 Προτού αρχίσει η μέτρηση η έξοδος του μετρητή καθαρίζεται (γίνεται 00002) , διαμέ-
σου της εισόδου καθαρισμού CL. Το πρώτο flip-flop (FFD) αλλάζει κατάσταση για κάθε 
παλμό χρονισμού που φτάνει στην είσοδό του. Η έξοδος Q του FFD, που τροφοδοτεί την 
είσοδο του FFC, αναγκάζει την έξοδο του FFC να αλλάζει κατάσταση σε κάθε δεύτερο 
παλμό χρονισμού. Η έξοδος του FFC, που τροφοδοτεί την είσοδο του FFB, αναγκάζει την 
έξοδο του FFB να αλλάζει κατάσταση σε κάθε τέταρτο παλμό χρονισμού. Και τέλος, η 
έξοδος του FFB, που τροφοδοτεί την είσοδο του FFA, αναγκάζει την έξοδο του FFA να 
αλλάζει κατάσταση σε κάθε όγδοο παλμό χρονισμού.  
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7.1.1 Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές ή μετρητές κυμάτωσης  
 

Ο μετρητής που θα σχεδιαστεί είναι ένας αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής  ή 
μετρητής κυμάτωσης (Ripple Counter) ΜΟD 16, που χρησιμοποιεί ακμοπυρόδοτα πυ-
ροδοτούμενα στο αρνητικό μέτωπο του παλμού χρονισμού J-K flip-flop. Παρακάτω φαί-
νεται ο πίνακας αληθείας 7.1 του μετρητή. Παρατηρείται απ’ τον πίνακα αληθείας ή πίνα-
κα καταστάσεων, καθώς πρόκειται για ένα ακολουθιακό κύκλωμα, ότι:  
  

Πίνακας 7.1 
  Δεκαδικός Δυαδικός αύξων Δεκαδικός Δυαδικός φθίνων 

 A B C D  A B C D 
0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 14 1 1 1 0 
2 0 0 1 0 13 1 1 0 1 
3 0 0 1 1 12 1 1 0 0 
4 0 1 0 0 11 1 0 1 1 
5 0 1 0 1 10 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 9 1 0 0 1 
7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 
8 1 0 0 0 7 0 1 1 1 
9 1 0 0 1 6 0 1 1 0 
10 1 0 1 0 5 0 1 0 1 
11 1 0 1 1 4 0 1 0 0 
12 1 1 0 0 3 0 0 1 1 
13 1 1 0 1 2 0 0 1 0 
14 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 

κ.ο.κ.     κ.ο.κ.     
 

H έξοδος D αλλάζει κατάσταση για κάθε παλμό χρονισμού που εφαρμόζεται στην εί-
σοδο CK. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υλοποιηθεί με ένα J-K flip-flop του οποίου οι εί-
σοδοι J και K είναι συνδεδεμένες σε λογικό "1", δηλαδή ένα flip-flop τύπου Τ.  
 Η έξοδος C αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος D μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος D οδηγεί 
την είσοδο CK του  flip-flop C. 
 H έξοδος B αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος C μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος C οδηγεί 
την είσοδο CK του flip flop B. 
 H έξοδος A αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος B μεταβαίνει από λογικό "1" 
σε λογικό "0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop, όπου η έξοδος B οδηγεί 
την είσοδο CK του flip flop A. 
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 BEGIN 
  HIGH<='1'; 
  CLKnot<=NOT CLK; 
  QDnot<=NOT QD; 
  QCnot<=NOT QC; 
  QBnot<=NOT QB; 
FFD: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>CLKnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QD); 
FFC: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QDnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QC); 
FFB: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QCnot, CLRN=>HIGH, 
           PRN=>HIGH, Q=>QB); 
FFA: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QBnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QA); 
QoutA<=QA;  
QoutB<=QB;  
QoutC<=QC;  
QoutD<=QD; 
END circuit; 
 
 Τα ενδιάμεσα σήματα QA, QB, QC, QD δηλώνονται, διότι τα σήματα QoutA, QoutB, 
QoutC, QoutD δηλώνονται ως έξοδοι μόνο και επομένως δεν μπορούν να διαβαστούν ως 
είσοδοι στις επόμενες βαθμίδες. Τα άλλα τρία σήματα QBnot, QCnot, QDnot είναι απλώς 
τα συμπληρώματα των σημάτων QB, QC, QD. Το σήμα HIGH χρησιμοποιείται για να 
λειτουργήσει ως σύρμα που θα συνδέει τις εισόδους J, K, PRN και CLN σε λογικό "1".  

Αμέσως μετά τη λέξη κλειδί BEGIN ακολουθούν οι εντολές που δημιουργούν τα συ-
μπληρωματικά σήματα, που προορίζονται για τις εισόδους CLK των flip-flop.  

Τα FFD: JKFF, FFC: JKFF, FFB: JKFF και FFΑ: JKFF είναι στιγμιότυπα της 
συνιστώσας JKFF.  

 
Αποτέλεσμα προσομοίωσης. 
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Σχεδίαση με CAD 
 
 Κατά την εισαγωγή σχεδίασης μπορούν να επιλεγούν συνιστώσες που έχουν κατα-
σκευαστεί απ’ το χρήστη, όπως στην προκειμένη περίπτωση η συνιστώσα FF_JK, που 
κατασκευάστηκε στο κεφάλαιο V και φαίνεται στο σχήμα 5.30, είτε συνιστώσες που ε-
μπεριέχονται στη βιβλιοθήκη c:\maxplus2\max2lib\prim του σχεδιαστικού πακέτου της 
ALTERA και ονομάζονται βασικά κυκλώματα (primitives), όπως στην προκειμένη περί-
πτωση η συνιστώσα JKFF. Και τα δύο flip-flop είναι ακμοπυρόδωτα και διαφέρουν μόνο 
ως προς το μέτωπο πυροδότησης. Το flip-flop που σχεδιάστηκε στο κεφάλαιο V πυροδο-
τείται στο αρνητικό μέτωπο του παλμού χρονισμού ενώ εκείνο που εμπεριέχεται στη βι-
βλιοθήκη της ALTERA πυροδοτείται στο θετικό μέτωπο του παλμού χρονισμού. 
 Επιλέγεται λόγω συμβατότητας με τις βιβλιοθήκες της ALTERA να χρησιμοποιηθεί 
το JKFF. Η εισαγωγή σχεδίασης διαμέσου σχηματικού διαγράμματος μπορεί να γίνει α-
πλά καλώντας απ’ τη βιβλιοθήκη το JKFF. Όταν όμως η εισαγωγή γίνει διαμέσου κώδικα 
VHDL, τότε πρέπει στο πρόγραμμα να εισαχθούν οι τέσσερις επιπλέον γραμμές: 
 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
LIBRARY ALTERA; 
USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; 
 

Οι δύο πρώτες για να επιτρέψουν τη χρήση μορφής σήματος STANDARD LOGIC 
που είναι συμβατή με τις υπόλοιπες λειτουργίες της βιβλιοθήκης, και οι δύο επόμενες για 
να επιτρέψουν την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της ALTERA, που εμπεριέχει μερικά κοινά 
βασικά κυκλώματα και στάνταρ στοιχεία ΤΤL, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και ελεγ-
χθεί. Επειδή ο μεταγλωττιστής εντέλλεται διαμέσου της εντολής USE 
ALTERA.MAXPLUS2.ALL; να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη της ALTERA Δε χρειά-
ζεται στον κώδικα να συμπεριληφθεί η δήλωση της συνιστώσας JKFF.     
 
Εισαγωγή σχεδίασης διαμέσου κώδικα VHDL 
 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
LIBRARY ALTERA; 
USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; 
 
ENTITY ascounter IS 
 PORT (CLK       :IN STD_LOGIC; 
       QoutA, QoutB, QoutC, QoutD :OUT STD_LOGIC); 
END ascounter; 
 
ARCHITECTURE circuit OF ascounter IS 
SIGNAL CLKnot, QBnot, QCnot, QDnot, QA, QB, QC, QD, HIGH :STD_LOGIC; 
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 BEGIN 
  HIGH<='1'; 
  CLKnot<=NOT CLK; 
  QDnot<=NOT QD; 
  QCnot<=NOT QC; 
  QBnot<=NOT QB; 
FFD: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>CLKnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QD); 
FFC: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QDnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QC); 
FFB: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QCnot, CLRN=>HIGH, 
           PRN=>HIGH, Q=>QB); 
FFA: JKFF 
 PORT MAP (J=>HIGH, K=>HIGH, CLK=>QBnot, CLRN=>HIGH, 
      PRN=>HIGH, Q=>QA); 
QoutA<=QA;  
QoutB<=QB;  
QoutC<=QC;  
QoutD<=QD; 
END circuit; 
 
 Τα ενδιάμεσα σήματα QA, QB, QC, QD δηλώνονται, διότι τα σήματα QoutA, QoutB, 
QoutC, QoutD δηλώνονται ως έξοδοι μόνο και επομένως δεν μπορούν να διαβαστούν ως 
είσοδοι στις επόμενες βαθμίδες. Τα άλλα τρία σήματα QBnot, QCnot, QDnot είναι απλώς 
τα συμπληρώματα των σημάτων QB, QC, QD. Το σήμα HIGH χρησιμοποιείται για να 
λειτουργήσει ως σύρμα που θα συνδέει τις εισόδους J, K, PRN και CLN σε λογικό "1".  

Αμέσως μετά τη λέξη κλειδί BEGIN ακολουθούν οι εντολές που δημιουργούν τα συ-
μπληρωματικά σήματα, που προορίζονται για τις εισόδους CLK των flip-flop.  

Τα FFD: JKFF, FFC: JKFF, FFB: JKFF και FFΑ: JKFF είναι στιγμιότυπα της 
συνιστώσας JKFF.  

 
Αποτέλεσμα προσομοίωσης. 
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βασικά κυκλώματα και στάνταρ στοιχεία ΤΤL, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και ελεγ-
χθεί. Επειδή ο μεταγλωττιστής εντέλλεται διαμέσου της εντολής USE 
ALTERA.MAXPLUS2.ALL; να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη της ALTERA Δε χρειά-
ζεται στον κώδικα να συμπεριληφθεί η δήλωση της συνιστώσας JKFF.     
 
Εισαγωγή σχεδίασης διαμέσου κώδικα VHDL 
 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
LIBRARY ALTERA; 
USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; 
 
ENTITY ascounter IS 
 PORT (CLK       :IN STD_LOGIC; 
       QoutA, QoutB, QoutC, QoutD :OUT STD_LOGIC); 
END ascounter; 
 
ARCHITECTURE circuit OF ascounter IS 
SIGNAL CLKnot, QBnot, QCnot, QDnot, QA, QB, QC, QD, HIGH :STD_LOGIC; 
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 H έξοδος D αλλάζει κατάσταση για κάθε παλμό χρονισμού. Αυτή η λειτουργία μπορεί 
να υλοποιηθεί με ένα J-K flip-flop του οποίου οι είσοδοι J και K είναι συνδεδεμένες σε 
λογικό "1", δηλαδή ένα flip-flop τύπου Τ.  
 Η έξοδος C αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος D μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο D  του flip-flop D. 

Η έξοδος B αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος C μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο C  του flip-flop C. 
 Η έξοδος A αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος B μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο B  του flip-flop B. 
 Με βάση τα παραπάνω συντίθεται ο φθίνων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16, 
που φαίνεται στο σχήμα 7.2α, όπου οι είσοδοι CK των επόμενων flip-flop οδηγούνται απ’ 
τις συμπληρωματικές εξόδους των προηγούμενων, όπως φαίνεται και απ’ το διάγραμμα 
χρονισμού του μετρητή (σχήμα 7.2β).  

Προτού αρχίσει η μέτρηση, οι έξοδοι των flip-flop προτοποθετούνται διαμέσου των 
εισόδων Preset στην αρχική κατάσταση 11112=1510. 

Αν συνδυαστούν οι δύο προηγούμενοι μετρητές, μπορεί να προκύψει ένας νέος με-
τρητής που μπορεί να λειτουργήσει ως αύξων ή φθίνων αν, με ένα κατάλληλο σύστημα 
πυλών, η διέγερση της εισόδου CK κάθε flip-flop γίνεται, αντίστοιχα, απ’ την έξοδο Q ή 
τη συμπληρωματική της του προηγούμενου flip-flop. Στο σχήμα 7.3 φαίνεται ένας αύ-
ξων/φθίνων (Up/Down) ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16. 
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Σχήμα 7.3 Αύξων/φθίνων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής. 
 

Στο μετρητή του σχήματος 7.3, όταν η είσοδος αύξων/φθίνων είναι σε λογικό "1", μέ-
σα απ’ το κύκλωμα των πυλών στη είσοδο CK κάθε flip-flop εφαρμόζεται η έξοδος Q του 
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 Ο μετρητής, που θα σχεδιαστεί στη συνέχεια, μετρά απ’ το δεκαπέντε προς το μηδέν 
και λέγεται ασύγχρονος φθίνων μετρητής. Ο φθίνων δυαδικός μετρητής MOD 16 μπο-
ρεί να σχεδιαστεί με την ίδια λογική, όπως και ο αύξων μετρητής. Απ’ τον πίνακα αληθεί-
ας 7.1 του φθίνοντα μετρητή παρατηρείται ότι: 
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Σχήμα 7.2 α. Ασύγχρονος φθίνων δυαδικός μετρητής, β. Το λογικό του διάγραμμα. 
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 H έξοδος D αλλάζει κατάσταση για κάθε παλμό χρονισμού. Αυτή η λειτουργία μπορεί 
να υλοποιηθεί με ένα J-K flip-flop του οποίου οι είσοδοι J και K είναι συνδεδεμένες σε 
λογικό "1", δηλαδή ένα flip-flop τύπου Τ.  
 Η έξοδος C αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος D μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο D  του flip-flop D. 

Η έξοδος B αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος C μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο C  του flip-flop C. 
 Η έξοδος A αλλάζει κατάσταση κάθε φορά που η έξοδος B μεταβαίνει από λογικό "0" 
σε λογικό "1" και επομένως η συμπληρωματική της μεταβαίνει από λογικό "1" σε λογικό 
"0". Η λειτουργία αυτή υλοποιείται με ένα Τ flip-flop του οποίου η είσοδος CK οδηγείται 
απ’ τη συμπληρωματική έξοδο B  του flip-flop B. 
 Με βάση τα παραπάνω συντίθεται ο φθίνων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16, 
που φαίνεται στο σχήμα 7.2α, όπου οι είσοδοι CK των επόμενων flip-flop οδηγούνται απ’ 
τις συμπληρωματικές εξόδους των προηγούμενων, όπως φαίνεται και απ’ το διάγραμμα 
χρονισμού του μετρητή (σχήμα 7.2β).  

Προτού αρχίσει η μέτρηση, οι έξοδοι των flip-flop προτοποθετούνται διαμέσου των 
εισόδων Preset στην αρχική κατάσταση 11112=1510. 

Αν συνδυαστούν οι δύο προηγούμενοι μετρητές, μπορεί να προκύψει ένας νέος με-
τρητής που μπορεί να λειτουργήσει ως αύξων ή φθίνων αν, με ένα κατάλληλο σύστημα 
πυλών, η διέγερση της εισόδου CK κάθε flip-flop γίνεται, αντίστοιχα, απ’ την έξοδο Q ή 
τη συμπληρωματική της του προηγούμενου flip-flop. Στο σχήμα 7.3 φαίνεται ένας αύ-
ξων/φθίνων (Up/Down) ασύγχρονος δυαδικός μετρητής MOD 16. 
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χρόνος καθυστέρησης διάδοσης (Propagation Delay) του σήματος διαμέσου του FFD. Με 
την  ίδια λογική, μετά το δεύτερο παλμό, η κατάσταση στην έξοδο του FFC θα αλλάξει 
μετά από χρόνο 2tPD, μετά τον τέταρτο παλμό η κατάσταση στην έξοδο του FFB θα αλ-
λάξει με καθυστέρηση 3tPD και μετά τον όγδοο παλμό η κατάσταση στην έξοδο του FFA 
θα αλλάξει με καθυστέρηση 4tPD. Αυτό το γεγονός θέτει τον περιορισμό, η συχνότητα του 
ωρολογιακού παλμού να είναι μικρότερη από 1/8tPD. 
 Στο διάγραμμα χρονισμού, που φαίνεται στο σχήμα 7.4, όπου έχει ληφθεί υπόψη ο 
χρόνος καθυστέρησης διάδοσης του flip-flop, φαίνεται η ανακολουθία στη μέτρηση. Τα 
χρονικά διαστήματα ανακολουθίας μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα ανάλογα με τη συχνό-
τητα του παλμού χρονισμού και τον χρόνο καθυστέρησης διάδοσης του flip-flop. Αυτό 
περιορίζει την ικανότητα του μετρητή να μετρά με ακρίβεια σε συστήματα υψηλών συ-
χνοτήτων ρολογιού. 
 Παρατηρώντας με προσοχή το χρονοδιάγραμμα του σχήματος 7.4, διαπιστώνεται ότι 
η καθυστέρηση διάδοσης του flip-flop δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κυκλώματος ως 
διαιρέτη συχνότητας. Πράγματι, η έξοδος Α έχει ακριβώς το 1/2, η έξοδος Β το 1/4, η έ-
ξοδος C το 1/8 και η έξοδος D το 1/16 της συχνότητας του παλμού χρονισμού. Επομένως, 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του ασύγχρονου δυαδικού μετρητή ως 
διαιρέτη συχνότητας.  
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Σχήμα 7.5 Ο ασύγχρονος μετρητής ως πυροδότης.  
 
 Πολλές φορές, στα ψηφιακά συστήματα χρειάζεται, αφού ο μετρητής μετρήσει κάποιο 
συγκεκριμένο αριθμό γεγονότων, να πυροδοτήσει την είσοδο κάποιου άλλου κυκλώμα-
τος. Το κύκλωμα του σχήματος 7.5 έχει σχεδιαστεί για να κάνει ακριβώς αυτή την εργα-
σία. Όταν η έξοδος F γίνει λογικό "1", θα πυροδοτεί κάποιο άλλο κύκλωμα. Ενώ όμως, 
κάτω από ιδανικές συνθήκες, η έξοδος F θα πρέπει να είναι λογικό "1" κάθε δεκάξι με-
τρήσεις, παρατηρείται απ’ το διάγραμμα χρονισμού ότι η έξοδος γίνεται λογικό "1" τρεις 
φορές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος και επο-
μένως περιορίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ασύγχρονου μετρητή σε συστήματα 
χαμηλών συχνοτήτων ρολογιού. 
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προηγούμενου flip-flop. Επομένως, ο μετρητής θα μετρά ως αύξων μετρητής.  Όταν η εί-
σοδος αύξων/φθίνων είναι σε λογικό "0", μέσα απ’ το κύκλωμα των πυλών στη είσοδο 
CK κάθε flip-flop εφαρμόζεται η έξοδος Q  του προηγούμενου flip-flop. Επομένως, ο με-
τρητής θα μετρά ως φθίνων μετρητής. 
 
7.1.2 Προβλήματα των ασύγχρονων δυαδικών μετρητών  
 
 Τα διαγράμματα χρονισμού, που χρησιμοποιήθηκαν στους προηγούμενους μετρητές, 
είναι ιδανικά και είχαν σκοπό να βοηθήσουν στην κατανόηση της λειτουργίας των μετρη-
τών.  
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Σχήμα 7.4 Πραγματικό διάγραμμα χρονισμού ασύγχρονου δυαδικού μετρητή που δείχνει 
τις ανεπιθύμητες καταστάσεις στην έξοδο του μετρητή. 
 
 Παρατηρώντας τα χρονικά διαγράμματα των παραπάνω μετρητών φαίνεται ότι πέρα 
από μέτρηση οι μετρητές κάνουν και διαίρεση συχνότητας. Έτσι, η έξοδος του FFD έχει 
τη μισή συχνότητα του CK. H έξοδος του FFC έχει τη μισή συχνότητα του FFD και το 1/4 
της συχνότητας του CK κ.ο.κ. Επομένως, ο παραπάνω μετρητής, ανάλογα με το ποια έξο-
δος θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να κάνει διαίρεση της συχνότητας του ωρολογιακού παλ-
μού δια του 2, 4, 8 και 16.  
 Το βασικό μειονέκτημα των παραπάνω μετρητών οφείλεται στην καθυστέρηση διά-
δοσης του παλμού διαμέσου των flip-flop. Έτσι, όταν αλλάζει κατάσταση ο ωρολογιακός 
παλμός, η έξοδος του FFD αλλάζει κατάσταση μετά από πάροδο χρόνου tPD, που είναι ο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ  
ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
 
10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Οι παραδοσιακές μέθοδοι υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων, που χρησιμοποιούν 
ολοκληρωμένα κυκλώματα μικρής και μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης παρόλο που 
έχουν  πολλά πλεονεκτήματα, όπως μικρό κόστος, μεγάλη αξιοπιστία και πολλές πηγές 
προμήθειας των ολοκληρωμένων, έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μειωθεί τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό οφείλεται αφενός στο μεγάλο όγκο (πολλά ολοκληρωμένα σε μία κάρτα), 
την πολυπλοκότητα της κατασκευής (πολλές καλωδιώσεις μεταξύ των ολοκληρωμέ-
νων) και το συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος κατασκευής και αφετέρου στη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, που συνέβαλε στην ανάπτυξη προγραμματιζόμενων λογι-
κών συσκευών (Programmable Logic Devices ή PLD) μεγάλης κλίμακας ολοκλήρω-
σης.  

Οι περισσότερες προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές αποτελούνται από μία πα-
ράταξη (Array) πυλών AND ακολουθούμενη από μία παράταξη πυλών OR. Οι μετα-
βλητές εισόδου εισάγονται στην παράταξη των πυλών AND διαμέσου απομονωτών 
των οποίων οι έξοδοι δίνουν τις ίδιες τις μεταβλητές εισόδου και τις συμπληρωματικές 
τους. Κάθε πύλη στην παράταξη των πυλών ΑND γεννά έναν ελάχιστο όρο των μετα-
βλητών εισόδου. Κάθε ελάχιστος όρος είναι γνωστός στην ορολογία των προγραμματι-
ζόμενων λογικών συσκευών ως μια γραμμή γινομένου. Οι έξοδοι της συσκευής παρά-
γονται απ΄ το λογικό άθροισμα των γινομένων διαμέσου της παράταξης των πυλών 
OR. 

Οι συσκευές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
1. Προγραμματιζόμενες ROM (Programmable Read Only Memory ή PROM) 
2. Λογική προγραμματιζόμενων παρατάξεων (Programmable Array Logic ή PAL). 
3. Προγραμματιζόμενες στο χώρο εργασίας λογικές παρατάξεις (Field Program-

mable Logic Array ή FPLA). 
Τέτοιου είδους συσκευές, που είναι σήμερα στη διάθεση του σχεδιαστή, είναι μνή-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10
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ως PLA που μπορεί να προγραμματιστεί στο χώρο εργασίας (Field Programmable 
Logic Array ή FPLA). Οι συνδέσεις στα σημεία τομής των γραμμών εισόδου με τις 
γραμμές γινομένων μπορούν να γίνουν εναλλακτικά και με τη χρήση τρανζίστορ αντί 
των ασφαλειών. Αυτή η μορφή σύνδεσης χρησιμοποιείται, συνήθως, στα ολοκληρωμέ-
να πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Το πλεονέκτημα των συσκευών FPLA, σε 
σχέση με τις συσκευές PAL, έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση μπορούν να προ-
γραμματιστούν και οι δύο παρατάξεις πυλών της συσκευής επιτρέποντας έτσι την ίδια 
έξοδο πύλης AND να σταλεί σε έναν οποιοδήποτε αριθμό πυλών OR, πράγμα που δεν 
μπορεί να γίνει με τις PAL. Απ΄ τη άλλη οι συσκευές PAL πλεονεκτούν στο ότι είναι 
μικρότερες, έχουν περισσότερες γραμμές γινομένων και είναι απλούστερες στη κατα-
σκευή τους.  

Η δομή AND-OR έχει σε πολλές συσκευές εμπλουτιστεί με καταχωρητές και δυνα-
τότητα ανάδρασης, έτσι που να επιτρέπει την υλοποίηση, εκτός των συνδυαστικών λο-
γικών κυκλωμάτων και ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων. Επί πλέον έχουν προστε-
θεί δυνατότητες, όπως έξοδοι τριών λογικών καταστάσεων, ειδική ασφάλεια προστασί-
ας, αρχικές συνθήκες εκκίνησης των flip-flop και άλλα, που αυξάνουν την προσαρμο-
στικότητα των συσκευών στις ανάγκες σχεδίασης.  

Η ασφάλεια προστασίας, όταν σπάσει, εμποδίζει την ανάγνωση του προγραμματι-
σμένου προτύπου απαγορεύοντας έτσι την αντιγραφή του.  

Η αρχική κατάσταση εκκίνησης των flip-flop είναι σημαντική, όταν πρόκειται να 
ελεγχθεί η ορθότητα λειτουργίας ακολουθιακών κυκλωμάτων, που κατασκευάστηκαν 
με προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές. Μερικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα να 
φορτωθεί από πριν (preload)  στους καταχωρητές η απαιτούμενη αρχική κατάσταση, 
πράγμα που επιτρέπει τον, κατά τα άλλα δύσκολο, έλεγχο ορθής λειτουργίας των ακο-
λουθιακών κυκλωμάτων. 

Η χρήση της τεχνολογίας CMOS επέτρεψε την παραγωγή προγραμματιζόμενων λο-
γικών συσκευών των οποίων η πληροφορία μπορεί να σβηστεί και να επαναπρογραμ-
ματιστεί. Οι συσκευές αυτού του είδους χρησιμοποιούν για τη σύνδεση των γραμμών 
εισόδου με τις γραμμές γινομένου επαναπρογραμματιζόμενες κυψέλες μνήμης αντί για 
ασφάλειες. Ενώ, στις συσκευές που χρησιμοποιούν ασφάλειες ο κατασκευαστής προ-
μηθεύει τα ολοκληρωμένα με όλες τις ασφάλειες σε σύνδεση και οι λογικές συναρτή-
σεις προγραμματίζονται στο ολοκληρωμένο με το σπάσιμο των ανεπιθύμητων ασφα-
λειών, στις συσκευές, που χρησιμοποιούν επαναπρογραμματιζόμενες κυψέλες μνήμης, 
οι επιθυμητές καταστάσεις αποθηκεύονται σε επιλεγμένες κυψέλες μνήμης, προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις, που θα υλοποιήσουν τις επιθυμητές λο-
γικές συναρτήσεις. 

 
10.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
 Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι δομές AND-OR των προγραμματιζόμενων 
λογικών συσκευών, που είναι διαφορετικές από εκείνες των απλών πυλών, έχει ανα-
πτυχθεί ένας νέος τρόπος παράστασής τους.  

Κεφάλαιο X 
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μες ανάγνωσης μόνον (Read Only Memory ή ROM) καθώς και διάφοροι τύποι προ-
γραμματιζόμενων λογικών παρατάξεων (Programmable Logic Arrays ή PLA).  
 Η απλοποιημένη δομή κάθε συσκευής φαίνεται στα διαγράμματα του σχήματος 
10.1 

AND OR

ΠρογραμματιζόμενεςΣταθερές

(α) PROM

Προγραμματιζόμενες

(β) FPLA

Προγραμματιζόμενες Σταθερές

(γ) PAL

Προγραμματιζόμενες

AND OR

AND OR

 
Σχήμα 10.1 Δομή προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών 
 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του σχήματος 10.1, στην PROM η παράταξη 
AND είναι σταθερή και η παράταξη OR προγραμματιζόμενη. Στην FPLA και οι δύο 
παρατάξεις είναι προγραμματιζόμενες και στην παράταξη PAL η παράταξη AND είναι 
προγραμματιζόμενη και η παράταξη OR είναι σταθερή.  

Οι PROM υπάρχουν ως προγραμματιζόμενα λογικά στοιχεία για πολλά χρόνια. Το 
μειονέκτημά τους, όπως και όλων των συσκευών μνήμης, είναι ότι η έξοδός τους είναι 
απροσδιόριστη μετά από κάθε αλλαγή στην είσοδο για διάρκεια ίση με το χρόνο προ-
σπέλασης. Αυτό σημαίνει ότι, αν η έξοδος κάποιας PROM συνδεθεί ως ρολόι σε κά-
ποιο καταχωρητή, για παράδειγμα, ο καταχωρητής θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί, ε-
ξαιτίας ανεπιθύμητων αιχμών τάσης που παρουσιάζονται στην έξοδο κατά τη διάρκεια 
του χρόνου προσπέλασης και πριν ακόμα η έξοδος πάρει την τελική σταθερή τιμή της. 

Οι προγραμματιζόμενες λογικές παρατάξεις (PLA) χρησιμοποιούνται συχνά στην 
υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων πολλών εισόδων και εξόδων. Καταρχήν, υλο-
ποιούνται διαμέσου ασφαλειών  όλες οι δυνατές συνδέσεις στα σημεία, που τέμνονται 
οι γραμμές εισόδου με τις γραμμές γινομένων και στη συνέχεια υλοποιούνται μόνο οι 
επιθυμητές συνδέσεις με το σπάσιμο των ασφαλειών. Αυτή η μορφή PLA είναι γνωστή 
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ως PLA που μπορεί να προγραμματιστεί στο χώρο εργασίας (Field Programmable 
Logic Array ή FPLA). Οι συνδέσεις στα σημεία τομής των γραμμών εισόδου με τις 
γραμμές γινομένων μπορούν να γίνουν εναλλακτικά και με τη χρήση τρανζίστορ αντί 
των ασφαλειών. Αυτή η μορφή σύνδεσης χρησιμοποιείται, συνήθως, στα ολοκληρωμέ-
να πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Το πλεονέκτημα των συσκευών FPLA, σε 
σχέση με τις συσκευές PAL, έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση μπορούν να προ-
γραμματιστούν και οι δύο παρατάξεις πυλών της συσκευής επιτρέποντας έτσι την ίδια 
έξοδο πύλης AND να σταλεί σε έναν οποιοδήποτε αριθμό πυλών OR, πράγμα που δεν 
μπορεί να γίνει με τις PAL. Απ΄ τη άλλη οι συσκευές PAL πλεονεκτούν στο ότι είναι 
μικρότερες, έχουν περισσότερες γραμμές γινομένων και είναι απλούστερες στη κατα-
σκευή τους.  

Η δομή AND-OR έχει σε πολλές συσκευές εμπλουτιστεί με καταχωρητές και δυνα-
τότητα ανάδρασης, έτσι που να επιτρέπει την υλοποίηση, εκτός των συνδυαστικών λο-
γικών κυκλωμάτων και ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων. Επί πλέον έχουν προστε-
θεί δυνατότητες, όπως έξοδοι τριών λογικών καταστάσεων, ειδική ασφάλεια προστασί-
ας, αρχικές συνθήκες εκκίνησης των flip-flop και άλλα, που αυξάνουν την προσαρμο-
στικότητα των συσκευών στις ανάγκες σχεδίασης.  

Η ασφάλεια προστασίας, όταν σπάσει, εμποδίζει την ανάγνωση του προγραμματι-
σμένου προτύπου απαγορεύοντας έτσι την αντιγραφή του.  

Η αρχική κατάσταση εκκίνησης των flip-flop είναι σημαντική, όταν πρόκειται να 
ελεγχθεί η ορθότητα λειτουργίας ακολουθιακών κυκλωμάτων, που κατασκευάστηκαν 
με προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές. Μερικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα να 
φορτωθεί από πριν (preload)  στους καταχωρητές η απαιτούμενη αρχική κατάσταση, 
πράγμα που επιτρέπει τον, κατά τα άλλα δύσκολο, έλεγχο ορθής λειτουργίας των ακο-
λουθιακών κυκλωμάτων. 

Η χρήση της τεχνολογίας CMOS επέτρεψε την παραγωγή προγραμματιζόμενων λο-
γικών συσκευών των οποίων η πληροφορία μπορεί να σβηστεί και να επαναπρογραμ-
ματιστεί. Οι συσκευές αυτού του είδους χρησιμοποιούν για τη σύνδεση των γραμμών 
εισόδου με τις γραμμές γινομένου επαναπρογραμματιζόμενες κυψέλες μνήμης αντί για 
ασφάλειες. Ενώ, στις συσκευές που χρησιμοποιούν ασφάλειες ο κατασκευαστής προ-
μηθεύει τα ολοκληρωμένα με όλες τις ασφάλειες σε σύνδεση και οι λογικές συναρτή-
σεις προγραμματίζονται στο ολοκληρωμένο με το σπάσιμο των ανεπιθύμητων ασφα-
λειών, στις συσκευές, που χρησιμοποιούν επαναπρογραμματιζόμενες κυψέλες μνήμης, 
οι επιθυμητές καταστάσεις αποθηκεύονται σε επιλεγμένες κυψέλες μνήμης, προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις, που θα υλοποιήσουν τις επιθυμητές λο-
γικές συναρτήσεις. 

 
10.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
 Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι δομές AND-OR των προγραμματιζόμενων 
λογικών συσκευών, που είναι διαφορετικές από εκείνες των απλών πυλών, έχει ανα-
πτυχθεί ένας νέος τρόπος παράστασής τους.  
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μες ανάγνωσης μόνον (Read Only Memory ή ROM) καθώς και διάφοροι τύποι προ-
γραμματιζόμενων λογικών παρατάξεων (Programmable Logic Arrays ή PLA).  
 Η απλοποιημένη δομή κάθε συσκευής φαίνεται στα διαγράμματα του σχήματος 
10.1 
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Σχήμα 10.1 Δομή προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών 
 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του σχήματος 10.1, στην PROM η παράταξη 
AND είναι σταθερή και η παράταξη OR προγραμματιζόμενη. Στην FPLA και οι δύο 
παρατάξεις είναι προγραμματιζόμενες και στην παράταξη PAL η παράταξη AND είναι 
προγραμματιζόμενη και η παράταξη OR είναι σταθερή.  

Οι PROM υπάρχουν ως προγραμματιζόμενα λογικά στοιχεία για πολλά χρόνια. Το 
μειονέκτημά τους, όπως και όλων των συσκευών μνήμης, είναι ότι η έξοδός τους είναι 
απροσδιόριστη μετά από κάθε αλλαγή στην είσοδο για διάρκεια ίση με το χρόνο προ-
σπέλασης. Αυτό σημαίνει ότι, αν η έξοδος κάποιας PROM συνδεθεί ως ρολόι σε κά-
ποιο καταχωρητή, για παράδειγμα, ο καταχωρητής θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί, ε-
ξαιτίας ανεπιθύμητων αιχμών τάσης που παρουσιάζονται στην έξοδο κατά τη διάρκεια 
του χρόνου προσπέλασης και πριν ακόμα η έξοδος πάρει την τελική σταθερή τιμή της. 

Οι προγραμματιζόμενες λογικές παρατάξεις (PLA) χρησιμοποιούνται συχνά στην 
υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων πολλών εισόδων και εξόδων. Καταρχήν, υλο-
ποιούνται διαμέσου ασφαλειών  όλες οι δυνατές συνδέσεις στα σημεία, που τέμνονται 
οι γραμμές εισόδου με τις γραμμές γινομένων και στη συνέχεια υλοποιούνται μόνο οι 
επιθυμητές συνδέσεις με το σπάσιμο των ασφαλειών. Αυτή η μορφή PLA είναι γνωστή 
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Σχήμα 10.4 Μέρος προγραμματιζόμενης λογικής παράταξης, που υλοποιεί τη λογική 
συνάρτηση f A B C D A B C D         
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Σχήμα 10.5 Γραμμές γινομένου με όλες τις ασφάλειες σπασμένες και καμία ασφάλεια 
σπασμένη.   
 
 Στο σχήμα 10.5 φαίνεται η περίπτωση κυκλώματος, όπου στην πάνω πύλη όλες οι 
ασφάλειες είναι σπασμένες. Στην περίπτωση αυτή η έξοδός της πύλης θα πάει σε λογι-
κό "1", και επομένως και η έξοδος του κυκλώματος θα πάει σε λογικό "1". Στη κάτω 
πύλη καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Η πύλη στην περίπτωση αυτή συμβολίζεται 
με ένα ‘’ μέσα της, που σημαίνει ότι καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Επομένως, 
η έξοδος της πύλης AND θα πάει σε λογικό "0". 
 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, στη συσκευή FPLA τόσο 
η παράταξη των πυλών ΑΝD όσο και η παράταξη των πυλών OR είναι προγραμματι-
ζόμενες.  

Στο σχήμα 10.6 φαίνεται η βασική δομή μιας συσκευής FPLA δύο εισόδων και δύο 
εξόδων. Καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Για να δημιουργηθούν συναρτήσεις 
NAND και ΝΟR οι ασφάλειες πρέπει να σπάσουν με τον τρόπο που φαίνεται στο σχή-
μα 10.7α. Και οι δύο συναρτήσεις χρειάζονται μια προγραμματιζόμενη πύλη AND και 
μία προγραμματιζόμενη πύλη OR. 
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Σχήμα 10.2 α. Κλασικός τρόπος παράστασης μίας πύλης AND τεσσάρων εισόδων, β. 
Παράσταση πύλης ΑND τεσσάρων εισόδων μιας προγραμματιζόμενης λογικής συ-
σκευής με τις ασφάλειές της, γ. Παράσταση πύλης ΑND τεσσάρων εισόδων μιας προ-
γραμματιζόμενης λογικής συσκευής. 
 

Στο σχήμα 10.2 φαίνεται ο τρόπος παράστασης μιας πύλης AND τεσσάρων εισό-
δων. Οι τέσσερις είσοδοι φαίνονται ως κατακόρυφες γραμμές. Η πύλη AND αυτή κα-
θαυτή έχει μία γραμμή εισόδου, που αναφέρεται ως η γραμμή γινομένου. Οι κατακό-
ρυφες γραμμές συνδέονται στη γραμμή γινομένου διαμέσου ασφαλειών. Το σημείο το-
μής της γραμμής γινομένου με τη γραμμή της μεταβλητής εισόδου, που συμβολίζεται 
με ένα ‘’, παριστάνει σύνδεση της μεταβλητής στην είσοδο της πύλης διαμέσου της 
ασφάλειας. Αν απουσιάζει το ‘’, τότε αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια έχει σπάσει, η 
σύνδεση έχει διακοπεί και επομένως, η αντίστοιχη μεταβλητή εισόδου δεν συνδέεται 
στην είσοδο της πύλης και άρα, δεν είναι μέρος του όρου του γινομένου. Για παράδειγ-
μα στο σχήμα 10.3 αν σπάσει η ασφάλεια, που συνδέει στη γραμμή γινομένου της πύ-
λης με τη γραμμή της μεταβλητής εισόδου Β, τότε η γραμμή γινομένου θα υλοποιεί τη 
λογική συνάρτηση f A C D   .  
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Σχήμα 10.3 Γραμμή γινομένου που υλοποιεί τη συνάρτηση f A C D    
 
 Στο σχήμα 10.4 φαίνεται ο πλήρης τρόπος παράστασης του τρόπου υλοποίησης της 
συνάρτησης f A B C D A B C D        με τη χρήση μία προγραμματιζόμενης λογικής 
παράταξης.  

Οι γραμμές των μεταβλητών εισόδου διαπερνούν κατακόρυφα την παράταξη. Κάθε 
απομονωτής εισόδου δίνει τη μεταβλητή και τη συμπληρωματική της. Οι γραμμές εξό-
δου των απομονωτών συνδέονται μόνιμα σε μία γραμμή εισόδου η κάθε μία. Παρατη-
ρείται ότι μία πύλη OR προστίθεται στη δομή. Η τελευταία πύλη AND δεν έχει καμία 
ασφάλεια σπασμένη. Αυτό σημαίνει ότι η έξοδός της θα είναι λογικό "0", αφού γίνεται 
λογική πράξη AND μεταξύ όλων των μεταβλητών εισόδων και των συμπληρωματικών 
τους. Επομένως, η πύλη αυτή δεν επηρεάζει την τελική συνάρτηση εξόδου.  

 

Ψηφιακή Σχεδίαση με τις γλώσσες VHDL και Verilog
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Σχήμα 10.4 Μέρος προγραμματιζόμενης λογικής παράταξης, που υλοποιεί τη λογική 
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Σχήμα 10.5 Γραμμές γινομένου με όλες τις ασφάλειες σπασμένες και καμία ασφάλεια 
σπασμένη.   
 
 Στο σχήμα 10.5 φαίνεται η περίπτωση κυκλώματος, όπου στην πάνω πύλη όλες οι 
ασφάλειες είναι σπασμένες. Στην περίπτωση αυτή η έξοδός της πύλης θα πάει σε λογι-
κό "1", και επομένως και η έξοδος του κυκλώματος θα πάει σε λογικό "1". Στη κάτω 
πύλη καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Η πύλη στην περίπτωση αυτή συμβολίζεται 
με ένα ‘’ μέσα της, που σημαίνει ότι καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Επομένως, 
η έξοδος της πύλης AND θα πάει σε λογικό "0". 
 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, στη συσκευή FPLA τόσο 
η παράταξη των πυλών ΑΝD όσο και η παράταξη των πυλών OR είναι προγραμματι-
ζόμενες.  

Στο σχήμα 10.6 φαίνεται η βασική δομή μιας συσκευής FPLA δύο εισόδων και δύο 
εξόδων. Καμία ασφάλεια δεν είναι σπασμένη. Για να δημιουργηθούν συναρτήσεις 
NAND και ΝΟR οι ασφάλειες πρέπει να σπάσουν με τον τρόπο που φαίνεται στο σχή-
μα 10.7α. Και οι δύο συναρτήσεις χρειάζονται μια προγραμματιζόμενη πύλη AND και 
μία προγραμματιζόμενη πύλη OR. 
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Σχήμα 10.2 α. Κλασικός τρόπος παράστασης μίας πύλης AND τεσσάρων εισόδων, β. 
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γραμματιζόμενης λογικής συσκευής. 
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