
Οδηγίες εκπόνησης των εργασιών 
 

1. Οι εργασίες είναι ατομικές. 

2. Οι εργασίες είναι προαιρετικές και προσμετρώνται θετικά και μόνο στο βαθμό της τελικής εξέτασης. Σε 

περίπτωση αντιγεγραμμένων εργασιών ωστόσο, ο τελικός σας βαθμός στο μάθημα θα είναι 0 και θα 

εφαρμοστούν τα προσφάτως ψηφισθέντα από τη ΓΣ περί λογοκλοπής. Η λογοκλοπή διαπιστώνεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΠ και δεν είναι αμφισβητήσιμη. 

3. Οι απαντήσεις σας υποβάλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση vergos@ceid.upatras.gr Το email σας 

θα πρέπει να έχει : 

a. Θέμα :  

Λογική Σχεδίαση Ι – Εργασία #Χ  

όπου Χ ο αριθμός της εργασίας που παραδίδετε. 

b. Στο σώμα του email θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα : 

 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 

όπου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ το όνομά σας και ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ το επώνυμό σας 

 ΖΖΖΖΖΖ  

όπου ΖΖΖΖΖΖ ο αριθμός μητρώου σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πλατφόρμα του 

Ψηφιακού Άλματος για τον αριθμό μητρώου σας. Σε περίπτωση φοιτητών που αναμένουν 

μεταγραφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός μητρώου 999999  

 Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε ή ΕΠ 
όπου επιλέγετε ένα εκ των παραπάνω για να υποδείξετε το έτος σπουδών σας. 

c. Ένα μόνο επισυναπτόμενο αρχείο με τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα της εργασίας. Το αρχείο σας 

πρέπει να περιέχει μόνο τις απαντήσεις και όχι εκ νέου τα ερωτήματα της εργασίας, καθώς στη δεύτερη 

περίπτωση το ποσοστό λογοκλοπής θα είναι πλασματικά υψηλό. Αποδεκτά είδη αρχείων είναι μόνο 

τα : 

.doc, .docx, .txt και .tex 

Σε περίπτωση που το αρχείο σας περιέχει κάποιο σχήμα, αυτό θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και 

ενσωματωμένο ως object (χτυπώντας πάνω στο σχήμα θα πρέπει να ξεκινά η εφαρμογή με την οποία 

το δημιουργήσατε) και όχι ως εικόνα στο αρχείο που υποβάλλετε. 

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα για την εξαγωγή των στοιχείων από τα email σας η τήρηση των 

(a) – (c) παραπάνω θα πρέπει να είναι απόλυτη. 

4. Δε θα ανακοινωθούν λύσεις και βαθμολογία στις εργασίες. Η βαθμολογία τους θα ενσωματωθεί στον βαθμό 

τελικής εξέτασης. 

5. Για απορίες και διευκρινίσεις σε ότι δεν απαντάται με τα παραπάνω μπορείτε να στείλετε email ή να περάσετε 

από το γραφείο μου. 

 

 Πάτρα, 23 / 10 / 2017 

 Χ. Βέργος 

 Καθηγητής 

 

 

  



ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ι 
ΕΡΓΑΣΙΑ #1 

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης : 3 / 11 / 2017 

 

1. Ένα αναλογικό μέγεθος περιγράφεται πλήρως από τη συχνότητά του και την έντασή του. Θεωρείστε ότι 

η συχνότητά του παίρνει τιμές στο διάστημα [100, 19600] Ηz και η έντασή του στο [0, 400] mV. Για να 

καταγράψουμε 30’ της διακύμανσης αυτού του σήματος χρησιμοποιούμε δειγματοληψία με ρυθμό         

50 kHz. Επιθυμούμε η ακρίβεια κβάντισης να είναι για τη μεν συχνότητα του σήματος 300Ηz, για τη δε 

έντασή του 20mV. Ζητούνται να υπολογίσετε : 

i. Πόσα δυαδικά σήματα απαιτούνται για την καταγραφή κάθε δείγματος του σήματος ;  

ii. Πόση πληροφορία (σε kbps) θα πρέπει να αποθηκεύουμε για κάθε δευτερόλεπτο καταγραφής ; 

iii. Πόσο θα είναι (σε Mbytes, όπου 1 Μbyte = 223 bits) το μέγεθος του αρχείου καταγραφής ; 

 

2. Ένα κύκλωμα Ω υπολογίζει την ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, …, Κυριακή) που είναι κάποια από 

τις 365 ή 366 ημέρες κάποιου έτους μεταξύ του 2000 και του 2020. Καθορίστε τον αριθμό των δυαδικών 

σημάτων εισόδου και εξόδου του Ω. 

 
3. Για a=1, b=1 και c=0, να υπολογίσετε τις τιμές των λογικών παραστάσεων : 

i. ab΄c 
ii. a+b΄+c 
iii. a+b΄c 
iv. ab΄+c 
v. (ab)΄c΄ 

 
4.  

i. Για ποιες τιμές των μεταβλητών a, b και c, επαληθεύεται η ab΄c = 1; 
ii. Για ποιες τιμές των μεταβλητών a, b και c, επαληθεύεται η a+b΄+c = 0; 
iii. Για ποιες τιμές των μεταβλητών a, b και c, επαληθεύεται η ab΄+bc = 1; 
iv. Για ποιες τιμές των μεταβλητών a, b και c, επαληθεύονται ταυτόχρονα οι a΄b΄+bc = 0 και a΄+b΄=1; 

 
5. Δίδεται η F(w,x,y,z) = (w+z)΄ + wx΄y΄ +  w΄z + w΄. Ζητούνται : 

i. Να απλοποιήσετε την δεδομένη έκφραση για την F κάνοντας αλγεβρικούς μετασχηματισμούς. 

ii. Ξεκινώντας από την απλοποιημένη έκφραση να δώσετε (απλοποιημένη) αλγεβρική έκφραση για 

τη συμπληρωματική συνάρτηση F΄. 

iii. Να δώσετε λογικά διαγράμματα για την F και την F΄. 

iv. Να δώσετε λογικό διάγραμμα για την F με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό πυλών 2 εισόδων. 


