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Αναλογικά και Ψθφιακά μεγζκθ

Αναλογικό μέγεθος ονομάηεται ζνα μζγεκοσ που μπορεί να 
πάρει οποιαδιποτε τιμι ςε μία περιοχι τιμϊν. Για 
παράδειγμα, αναλογικά μεγζκθ είναι: θ ταχφτθτα ενόσ 
αυτοκινιτου, θ κερμοκραςία ενόσ δωματίου, το βάροσ ενόσ 
ανκρϊπου, το φψοσ ενόσ δζντρου, κ.ά. 

Ψηφιακό μέγεθος ονομάηεται το μζγεκοσ που μπορεί να 
πάρει ςυγκεκριμζνεσ (διακριτζσ) τιμζσ ςε μία περιοχι τιμϊν. 
Για παράδειγμα, ψθφιακά μεγζκθ είναι: το πλικοσ των 
«φάουλ» ενόσ παίκτθ μπάςκετ κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα, 
οι βακμοί μίασ ομάδασ ποδοςφαίρου κατά τθ διάρκεια του 
πρωτακλιματοσ, κ.ά. Ζτςι, κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα 
μπάςκετ, ζνασ παίκτθσ μπορεί να κάνει 1, 2, 3, 4 ι 5 «φάουλ» 
(κακοριςμζνο πλικοσ διακριτϊν τιμϊν). 



Μετάδοςθ ςθμάτων 



Σφγκριςθ Αναλογικϊν και Ψθφιακϊν 
ςθμάτων

• Ζνα ψθφιακό ςιμα μπορεί να πάρει μόνο 
ςυγκεκριμζνεσ, διακριτζσ ςτιγμιαίεσ τιμζσ ενϊ 
ζνα αναλογικό άπειρεσ.

• Μπορεί να αντιγραφεί (ι να διαβαςτεί) με 
απόλυτθ ακρίβεια ενϊ κάκε φορά που 
προςπακοφμε να ερμθνεφςουμε ζνα αναλογικό 
ςιμα ειςάγουμε και κάποιο ςφάλμα.

• Τα ψθφιακά ςιματα χρειάηονται ειδικό 
εξοπλιςμό ι/και ειδικζσ γνϊςεισ για να γίνουν 
αντιλθπτά. 



Ρροθγοφμενεσ γνϊςεισ που πρζπει να 
ζχουν οι μακθτζσ πριν να διδαχκοφν 

τα ψθφιακά θλεκτρονικά

• Θλεκτρικά Εξαρτιματα, 
(ειςόδου, επεξεργαςίασ, εξόδου)

• Χρωματικόσ κϊδικασ αντιςτατϊν, 

• Νόμοσ του Ohm, 

• Λόγοι επιλογισ τρανηίςτορ ι κυρίςτορ ςε 
κυκλϊματα,

• Διαιρζτθσ τάςθσ



Επίπεδα τάςθσ 
¨Λογικό  "0"   και   Λογικό "1"



Αιςκθτιρεσ Φωτόσ και Σκότουσ

Φωσ : HIGH, Λογικό  "1"

Σκοτάδι : LOW, Λογικό  “0"

Σκοτάδι  : HIGH, Λογικό  "1"

Φωσ:  LOW, Λογικό  “0"



Αιςκθτιρεσ Θερμότθτασ και Ψφχουσ

Ηζςτθ: HIGH, Λογικό  "1"

Κρφο: LOW, Λογικό  “0"

Κρφο HIGH, Λογικό  "1"

Ηζςτθ : LOW, Λογικό  “0"



Αιςκθτιρεσ Υγραςίασ και Ξθραςίασ

Υγραςία: HIGH, Λογικό  "1"

Ξθραςία : LOW, Λογικό  “0"

Ξθραςία: HIGH, Λογικό  "1"

Υγραςία: LOW, Λογικό  “0"



Αιςκθτιρασ Μαγνθτικοφ Διακόπτθ  
(Κ.Κ.)

Ρόρτα ανοικτι : HIGH, Λογικό  "1"

Ρόρτα κλειςτι : LOW, Λογικό  “0"



Λογικι Ρφλθ AND (και)

Σφμβολο:

Ιςοδφναμο Κφκλωμα :

Ρίνακασ Αλικειασ : 



Λογικι Ρφλθ OR (ι)

Σφμβολο:

Ιςοδφναμο Κφκλωμα :

Ρίνακασ Αλικειασ : 



Λογικι Ρφλθ ΝΟΤ (αναςτροφι)

Σφμβολο:

Ιςοδφναμο Κφκλωμα :

Ρίνακασ Αλικειασ : 



Λογικι Ρφλθ ΝAND (όχι και)

Σφμβολο:

Ιςοδφναμο Κφκλωμα :

Ρίνακασ Αλικειασ : 



Λογικι Ρφλθ NOR (όχι ι)

Σφμβολο:

Ιςοδφναμο Κφκλωμα :

Ρίνακασ Αλικειασ : 



Συλλογζσ Omega



Ολοκλθρωμζνα Κυκλϊματα (IC)

• Τα ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα (integrated
circuits) είναι μια ομάδα από θλεκτρικά 
ςτοιχεία (εξαρτιματα) όπωσ τρανηίςτορ, 
δίοδοι, αντιςτάςεισ, πυκνωτζσ κ.ά., τα οποία 
ζχουν ςχθματιςτεί ςε ζνα μόνο κομμάτι 
θμιαγωγοφ κρυςτάλλου από πυρίτιο (chip) 
και τα οποία ζχουν ςυνδεκεί μεταξφ τουσ, 
ϊςτε να ςχθματίηουν ζνα πλιρεσ θλεκτρικό 
κφκλωμα



Ρλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα 
των IC

Πλεονεκτήματα:
• Μικρόσ όγκοσ καταςκευισ
• Φτθνι καταςκευι,
• Εφκολθ καταςκευι,
• Μικρι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ,
• Μεγάλθ αξιοπιςτία ςτθ λειτουργία.
Μειονεκτήματα:
• Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μεγάλθσ ιςχφοσ κυκλϊματα. 

Οι μεγάλεσ τάςεισ μπορεί να διαςπάςουν το μονωτικό υλικό 
μεταξφ των ςτοιχείων και να δθμιουργθκεί βραχυκφκλωμα,

• Πταν χαλάςει ζςτω και ζνα από τα εξαρτιματα που αποτελοφν το 
IC, πρζπει να αντικαταςτακεί ολόκλθρο το κφκλωμα.



Σφγκριςθ χαρακτθριςτικϊν των 
λογικϊν οικογενειϊν TTL και CMOS

• Θ τροφοδοςία τθσ TTL είναι ςτακερι +5V, ενϊ τθσ CMOS μπορεί να κυμαίνεται 
από 3V μζχρι 15V.

• Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ λογικζσ πφλεσ TTL είναι μεγαλφτερθ 
από τισ αντίςτοιχεσ πφλεσ τθσ CMOS.

• Θ CMOS ανζχεται μεγαλφτερο φψοσ θλεκτρικϊν κορφβων από τθν TTL.
• Τα CMOS-ICs καταςτρζφονται εφκολα από ςτατικό θλεκτριςμό, γι’ αυτό χρειάηεται 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ χριςθ τουσ.
• Θ TTL εργάηεται με ψθλζσ ταχφτθτεσ (40-120 MHz) ενϊ θ CMOS εργάηεται με πιο 

χαμθλζσ ςυχνότθτεσ.
• Μια ελεφκερθ είςοδοσ ςε ζνα TTL-IC λειτουργεί ςαν να είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο 

λογικό 1. Αντίκετα, ςε ζνα CMOS-IC δεν μπορεί να παραμείνει ελεφκερθ είςοδοσ, 
αλλά πρζπει να ςυνδεκεί είτε ςτο λογικό 1 είτε ςτο λογικό 0.

• Το λογικό 1 και το λογικό 0 ςτισ δυο λογικζσ οικογζνειεσ αντιςτοιχοφν ςε 
διαφορετικά επίπεδα τάςεων. 

• Άλλα χαρακτθριςτικά όπωσ:
• α. Στισ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ,
• β. Στο ςυντελεςτι φόρτιςθσ λογικϊν πυλϊν, γνωςτό ςαν Fan-out, κλπ.



Τρόποσ λειτουργίασ ολοκλθρωμζνων 
κυκλωμάτων

• Τα IC αναγνωρίηουν ςτισ ειςόδουσ τουσ θλεκτρικζσ τάςεισ, ςτισ 
οποίεσ αντιςτοιχοφν οι λογικζσ τιμζσ “0” ι "1". Επίςθσ, ςτισ 
εξόδουσ τουσ δίνουν θλεκτρικζσ τάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ 
λογικζσ τιμζσ “0” ι "1".

• Στθν πράξθ όμωσ δεν είναι δυνατόν να ζχουμε απόλυτα ακριβείσ 
τιμζσ τάςεων. Για το λόγο αυτό ορίηονται δφο περιοχζσ τάςθσ, θ 
μία που αντιςτοιχεί ςτο λογικό "1" και θ άλλθ που αντιςτοιχεί ςτο 
λογικό "0". Ανάμεςά τουσ υπάρχει μία περιοχι που  τισ ξεχωρίηει. 
Μία τιμι τάςθσ που βρίςκεται ςε αυτι δεν μπορεί να κεωρθκεί 
από το κφκλωμα οφτε ωσ λογικό "0" οφτε ωσ λογικό "1" και ζτςι θ 
ςυμπεριφορά του ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ είναι απρόβλεπτθ. 
Οι περιοχζσ των τάςεων αναφζρονται ςτα φφλλα δεδομζνων (Data
Sheets) των καταςκευαςτϊν. 



Καταςκευι λογικϊν κυκλωμάτων με 
πφλεσ NAND

Οι βαςικζσ λογικζσ πφλεσ είναι οι πφλεσ AND, OR, και NOT. Για τθν 
καταςκευι, όμωσ, των λογικϊν κυκλωμάτων προτιμοφνται οι πφλεσ 
NAND και NOR, διότι παρουςιάηουν ουςιαςτικά πλεονεκτιματα ζναντι 
των άλλων τριϊν. Μερικά από τα πλεονεκτιματα αυτά είναι:

•Οι πφλεσ NAND και NOR είναι πιο απλζσ και πιο εφκολεσ ςτθν 
καταςκευι τουσ από τισ αντίςτοιχεσ πφλεσ AND και OR, γι’ αυτό και 
ζχουν χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ. Στισ λογικζσ οικογζνειεσ των 
ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων κα βροφμε περιςςότερα ICs με πφλεσ 
NAND και NOR, παρά με πφλεσ AND και OR,
•Οι πφλεσ NAND και NOR είναι πιο γριγορεσ από τισ πφλεσ AND και 
OR. Θ ταχφτθτα λειτουργίασ είναι ζνα βαςικό μζτρο ςφγκριςθσ 
ψθφιακϊν ςυςτθμάτων,
•Μποροφμε να ςχεδιάςουμε και να καταςκευάςουμε λογικά 
κυκλϊματα με πφλεσ NAND ι NOR μόνο. Ζτςι, με ζνα είδοσ ICs 
μποροφμε να καταςκευάςουμε οποιοδιποτε λογικό κφκλωμα.



Καταςκευι λογικϊν πυλϊν με πφλεσ 
NAND



IC4011 ςυνδεδεμζνο για λειτουργία 
AND



IC4011 ςυνδεδεμζνο για λειτουργία 
OR



Χριςθ του IC4011 ςτο μάκθμα τθσ 
τεχνολογίασ 

Στο εργαςτιριο Τεχνολογίασ υπάρχουν τζςςερα είδθ 
κυκλωμάτων (που χρθςιμοποιοφν το IC4011) τυπωμζνα 
ςε πλακζτεσ: 

• α) Κφκλωμα με πφλθ AND και τρανηίςτορ (τφπου Α)

• β) Κφκλωμα με πφλθ AND και κυρίςτορ (τφπου Β)

• γ) Κφκλωμα με πφλθ OR και τρανηίςτορ (τφπου Γ)

• δ) Κφκλωμα με πφλθ OR και κυρίςτορ (τφπου Δ)



Projects ςτα Ψθφιακά Θλεκτρονικά 
(Α’ Λυκείου)


