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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος "Λογική Σχεδίαση" του 1ου 
εξαμήνου. Παρουσιάζονται οι βασικές οικογένειες των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, και 
τα βασικά κυκλώματα της τυπικής λογικής, που υλοποιούν τις βασικές λειτουργίες της 
συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής. Γίνεται εισαγωγή στις μηχανές καταστάσεων και στη 
σχεδίαση κυκλωμάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού. Γίνεται εισαγωγή στη σχεδίαση ψηφιακών 
κυκλωμάτων με προσομοιωτή. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 
 Να κατανοεί τις βασικές και πιο προχωρημένες λειτουργίες της συνδυαστικής λογικής, όπως 

λειτουργίες πολυπλεκτών, αποκωδικοποιητών, αριθμητικών κυκλωμάτων, συγκριτών 

 Να κατανοεί τις βασικές λειτουργίες των ακολουθιακών κυκλωμάτων, όπως στοιχείων μνήμης 
(μανδάλων και flip-flop), καταχωρητών, απαριθμητών, μνημών, μηχανών καταστάσεων. 

 Να περιγράφει με απλό τρόπο τα παραπάνω κυκλώματα κάνοντας χρήση γλώσσας περιγραφής 
υλικού (HDL). 

 Να υλοποιεί τις παραπάνω λειτουργίες στο ράστερ, κάνοντας χρήση κυκλωμάτων της τυπικής 
λογικής 

 Να χρησιμοποιεί τον προσομοιωτή Multisim για τη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 



απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη και Ομαδική εργασία 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
i.  Οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων TTL και CMOS. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 

της τυπικής λογικής.  

ii.  Υλοποιήσεις συνδυαστικών κυκλωμάτων με ολοκληρωμένα κυκλώματα της τυπικής λογικής: 

Αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες (74LS139, 74LS138, 74LS151). Συγκριτές (74LS85). Αριθμητικά 

κυκλώματα (σειριακοί και παράλληλοι αθροιστές, αφαιρέτες, 74LS283).  

iii.  Γρήγορα κυκλώματα αριθμητικών πράξεων, αθροιστές: carry look-ahead, carry select, carry-save. 

Κυκλώματα Πολλαπλασιαστών, διαιρετών. Εργαστηριακές υλοποιήσεις. Προσομοίωση 

συνδυαστικών κυκλωμάτων με προσομοιωτή Multisim.  

iv.  Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού: σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων.  

v.  Ακολουθιακή Λογική: Ρολόγια, μανδαλωτές, Filp Flop D, T, JK (74LS74, 74LS112). Παράλληλοι 

καταχωρητές, καταχωρητές ολίσθησης, Σύγχρονοι και ασύγχρονοι Απαριθμητές (74LS192, 74LS163), 

μνήμες (SRAM, ROM, DRAM) .  

vi.  Σχεδίαση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων, βελτιστοποίηση καταστάσεων.  

vii.  Προσομοίωση ακολουθιακών κυκλωμάτων με προσομοιωτή Multisim. Εισαγωγή στις γλώσσες 

περιγραφής υλικού για τη σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων.  

viii.  Σύνθεση ψηφιακών κυκλωμάτων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Θεωρητική διδασκαλία, με χρήση power point. 

Εργαστηριακές ασκήσεις και μετρήσεις στο ράστερ με 

χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της τυπικής λογικής. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση προσομοιωτή για τη σχεδίαση ψηφιακών 

κυκλωμάτων σε εικονικό εργαστήριο. Υποστήριξη της 

μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του 

μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις Θεωρίας 26 

Ασκήσεις Πράξης 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Συγγραφή  εργαστηριακών 
αναφορών 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 53 

  

Σύνολο Μαθήματος  125  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από 
την επίδοση του φοιτητή στη αξιολόγηση του 
θεωρητικού μέρους και σε αυτόν μπορεί να έχει 
συμβολή και η επίδοση στο εργαστηριακό μέρος. 
Σημειώνεται ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος για να 
έχει δικαίωμα εξέτασης στο  
θεωρητικό μέρος. 
 
1. Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους διαμορφώνεται από 
γραπτή τελική εξέταση, που μπορεί να περιλαμβάνει:  

- Ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων 
- Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων  
που αποκτήθηκαν 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης  
  
2. Η εξέταση των ασκήσεων του εργαστηρίου  
περιλαμβάνει:  
α) την αξιολόγηση των γραπτών εργαστηριακών αναφορών.  
β) τελική εξέταση, όπου ο φοιτητής υλοποιεί κύκλωμα στο 
εργαστήριο ή στον προσομοιωτή και απαντά σε ερωτήσεις 
με σύντομη απάντηση.  
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