
CME 221 LOGIC CIRCUITS HOMEWORK FOR FINAL / BLM221 MANTIK DEVRELERİ FİNAL ÖDEVİ 

 

1) Realize following logic functions using MUX and a minimum number of external gates.  Select C and D as control 

inputs. / Aşağıdaki lojik fonksiyonlari MUX ve minimum sayıda lojik kapı kullanarak  gerçekleştirin. C ve D’yi kontrol 

girişi olarak seçiniz. 

a) F1(a,b,c,d,e)=a’cd+bcd+b’c+ace   b) F2(a,b,c,d,e)=ab’de+cde+abe+bc 

2) a) Realize the following logic functions using active high decoder and proper logic gates. / Aşağıdaki lojik 

fonksiyonları çıkışı tümleyenlenmemiş decoder ve bazı uygun lojik kapılar kullanarak gerçekleştirin. 

b) Realize the following logic functions using active low decoder and proper logic gates. / Aşağıdaki lojik 

fonksiyonları çıkışı tümleyenlenmiş decoder ve bazı uygun lojik kapılar kullanarak gerçekleştirin. 

F1(a,b,c,d)=Σm(1,3,5,6,9,11)      F2(a,b,c,d)=M(0,2,3,7,10,12) 

3) Implement F1 and F2 using one decoder and NAND gates. / F1 ve F2’yi bir dekoder ve NAND kapısı ile 

gerçekleştiriniz. 

F1(A,B,C)=Σm(0,1,3,5)      F2=A’B’+BC+AC 

4) Design a counter using D, T and JK FF which counts 3, 4, 0, 6, 1 and again 3, respectively. Draw the circuit 

diagram of counter and find whether the counter is a self-start counter or not. / 3, 4, 0, 6, 1 ve tekrar 3’e dönen bir 

sayıcıyı bir D, bir T ve bir J-K FF kullanarak tasarlayınız. Devre şemasını çiziniz ve sayıcının kendi kendine 

başlayabilen bir sayıcı olup olmadığını bulunuz.  

5) Draw the circuit of following functions using two-level NOR-NOR gates. / Aşağıdaki lojik ifadelerinin devrelerini 

iki-basamaklı NOR-NOR kapı kullanarak çiziniz. 

F1(A,B,C,D) = (A+D) (B+D) (A+B+C’)    F2(A,B,C) = M(0,1,3,5)  

6) Draw the circuit of following functions using two-level NAND-NAND gates. / Aşağıdaki lojik ifadelerinin 

devrelerini iki-basamaklı NAND-NAND kapı kullanarak çiziniz. 

F1(A,B,C,D) = (A+D) (B+D) (A+B+C’)    F2(A,B,C) = M(0,1,3,5)  

7) Complete the following diagram for J-K Flip-Flop. Initially Q = 0 / J-K Flip Flop için aşağıdaki zamanlama 

diyagramını tamamlayın. Başlangıçta Q=0. 

 

Homeworks will be taken before final exam in the classroom, will not be accepted at another time. / Ödevler final 

sınavında teslim alınacaktır. Bunun dışında bir zamanda, kesinlikle kabul edilemeyecektir.  
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