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Analogue

Digital



Αλαινγηθά θαη Χεθηαθά κεγέζε

Αλαινγηθό κέγεζνο νλνκάδεηαη έλα κέγεζνο πνπ κπνξεί 

λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή ζε κία πεξηνρή ηηκώλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαινγηθά κεγέζε είλαη: ε ηαρύηεηα ελόο 

απηνθηλήηνπ, ε ζεξκνθξαζία ελόο δσκαηίνπ, ην βάξνο 

ελόο αλζξώπνπ, ην ύςνο ελόο δέληξνπ, θ.ά. 

Φεθηαθό κέγεζνο νλνκάδεηαη ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ζπγθεθξηκέλεο (δηαθξηηέο) ηηκέο ζε κία πεξηνρή 

ηηκώλ. Γηα παξάδεηγκα, ςεθηαθά κεγέζε είλαη: ην πιήζνο 

ησλ «θάνπι» ελόο παίθηε κπάζθεη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 

αγώλα, νη βαζκνί κίαο νκάδαο πνδνζθαίξνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θ.ά. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα 

ελόο αγώλα κπάζθεη, έλαο παίθηεο κπνξεί λα θάλεη 1, 2, 

3, 4 ή 5 «θάνπι» (θαζνξηζκέλν πιήζνο δηαθξηηώλ ηηκώλ). 
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Μεηάδνζε ζεκάησλ 



Τα ψηφιακά κυκλώματα αποτελούνται από απλούς 
ψηφιακούς διακόπτες που ονομάζονται λογικές πύλες.

Λογικέρ Πύλερ
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ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΛΟΓΙΚΗ ΧΜΔΓΑ – ΛΟΓΙΚΔ ΠΤΛΔ

(επίιπζε ΦΔ_Η8)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ

Σύκβνιν ηεο Πύιεο 

ΚΑΙ



Δπίιπζε άζθεζεο Λνγηθώλ Ππιώλ ζην Crocodile Clips



Λνγηθή Πύιε AND (θαη)

Σύκβνιν:

Ιζνδύλακν Κύθισκα 

:

Πίλαθαο Αιήζεηαο : 



Λνγηθή Πύιε OR (ή)

Σύκβνιν:

Ιζνδύλακν Κύθισκα :

Πίλαθαο Αιήζεηαο : 



Λνγηθή Πύιε ΝΟΤ (αλαζηξνθή)

Σύκβνιν:

Ιζνδύλακν Κύθισκα :

Πίλαθαο Αιήζεηαο : 



Λνγηθή Πύιε ΝAND (όρη θαη)

Σύκβνιν:

Ιζνδύλακν Κύθισκα 

:

Πίλαθαο Αιήζεηαο : 



Λνγηθή Πύιε NOR (όρη ή)

Σύκβνιν:

Ιζνδύλακν Κύθισκα :

Πίλαθαο Αιήζεηαο : 



ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ (IC) 

Τα νινθιεξσκέλα βξίζθνληαη ζρεδόλ ζε θάζε κνληέξλα ειεθηξνληθή ζπζθεπή, 

όπσο ηα απηνθίλεηα, νη ηειενξάζεηο, ηα θηλεηά ηειέθσλα 



Σα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα (integrated circuits) είλαη κηα νκάδα από

εμαξηήκαηα, όπσο ηξαλδίζηνξ, δίνδνη, αληηζηάζεηο, ππθλσηέο θ.ά., ηα νπνία 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζε έλα κόλν θνκκάηη εκηαγσγνύ θξπζηάιινπ από ππξίηην (chip)

ζρεκαηίδνληαο έλα πιήξεο ειεθηξηθό θύθισκα 
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Ηιεθηξνληθή Λπρλία - Σξαλδίζηνξ

Tν πην ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ

ειεθηξνληθώλ είλαη ην ηξαλδίζηνξ.

Πξηλ από ην ηξαλδίζηνξ, νη κεραληθνί αλαγθάδνληαλ λα

ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο ιπρλίεο

Η ειεθηξνληθή ιπρλία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ειεθηξνληθόο 

δηαθόπηεο, δειαδή λα ελεξγνπνηήζεη ή 

λα απελεξγνπνηήζεη ηνλ ειεθηξηζκό, ή 

ζαλ εληζρπηήο ξεύκαηνο

Η ιπρλία ζα αληηθαηαζηαζεί από 

ην ηξαλδίζηνξ- 1947

(κηθξό, γξήγνξν, αμηόπηζην , 

νηθνλνκηθό θαη απνηειεζκαηηθό)
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Σν πξώην Οινθιεξσκέλν Κύθισκα

Σο πρώτο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα το 
οποίο εφευρζκθκε από τον Jack Kilby 
ςτθν Texas Instruments το 1958. 
Περιελάμβανε μόνο ζνα τρανηίςτορ, 
τρεισ αντιςτάτεσ και ζνα πυκνωτι πάνω 
ςε ζνα τςιπ (φζτα) γερμανίου.

Ζνα από τα πρώτα ολοκλθρωμζνα 
κυκλώματα. Οι αγώγιμοι οδθγοί που 
ςυνδζουν διαφορετικά ςτοιχεία είναι 
ενςωματωμζνοι ωσ μζροσ του τςιπ.. 
Σα τςιπσ όπωσ αυτό που εικονίηεται 
μεγεκυμζνο περίπου 60 φορζσ (θ 
κόκκινθ κουκίδα δείχνει το 
πραγματικό μζγεκοσ

- αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '60. 



Μεγέζπλζε Οινθιεξσκέλνπ Κπθιώκαηνο

Λαβύξηλζνο κηθξνζθνπηθώλ Ηιεθηξνληθώλ 

Δμαξηεκάησλ θαη Αγσγώλ

Τν πξώηα Οινθιεξσκέλα 

Κπθιώκαηα πεξηείραλ κεξηθέο 

δεθάδεο εμαξηήκαηα

Σήκεξα κεξηθέο δεθάδεο 

εθαηνκύξηα.
Σα ηξαλδίζηνξ πάλσ ζε απηά 

ηα θπθιώκαηα έρνπλ κέγεζνο 

πεξίπνπ 90nm, δειαδή 

0.00009 ρηιηνζηά 



Πιενλεθηήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ

Μηθξόο όγθνο θαηαζθεπήο κηθξό κεγέζνο θαη βάξνο 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ

Φηελή θαηαζθεπή

Δύθνιε θαηαζθεπή

Μηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Μεγάιε αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία.

Μεηνλεθηήκαηα

Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κεγάιεο ηζρύνο 

θπθιώκαηα.

Όηαλ ραιάζεη έζησ θαη έλα από ηα εμαξηήκαηα πνπ 

απνηεινύλ ην IC, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί νιόθιεξν ην 

θύθισκα.



Σηα ςεθηαθά ειεθηξνληθά, ηα ICs πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ ίδηα ηερλνινγία 

θαη έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, αλήθνπλ ζηελ ίδηα ινγηθή νηθνγέλεηα. 

Οηθνγέλεηεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ

Σην κάζεκά καο ρξεζηκνπνηνύκε δπν θπξίσο ινγηθέο νηθνγέλεηεο:

Σελ TTL (Transistor – Transistor Logic)

Σελ CMOS (Complimentary – Metal Oxide Semiconductor)

(α) 7408 και (β) 4081

α) β)
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ύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ινγηθώλ νηθνγελεηώλ TTL θαη CMOS

Η ηξνθνδνζία ηεο TTL είλαη ζηαζεξή +5V, ελώ ηεο CMOS κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

από 3V κέρξη 15V.

Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηηο ινγηθέο πύιεο TTL είλαη 

κεγαιύηεξε από ηηο αληίζηνηρεο πύιεο ηεο CMOS.

Η CMOS αλέρεηαη κεγαιύηεξν ύςνο ειεθηξηθώλ ζνξύβσλ από ηελ TTL.

Σα CMOS-ICs θαηαζηξέθνληαη εύθνια από ζηαηηθό ειεθηξηζκό, γη’ απηό 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο.

Η TTL εξγάδεηαη κε ςειέο ηαρύηεηεο (40-120 MHz) ελώ ε CMOS εξγάδεηαη κε πην 

ρακειέο ζπρλόηεηεο.

Σν ινγηθό 1 θαη ην ινγηθό 0 ζηηο δπν ινγηθέο νηθνγέλεηεο αληηζηνηρνύλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηάζεσλ. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά όπσο:

α. ηηο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο,

β. ην ζπληειεζηή θόξηηζεο ινγηθώλ ππιώλ, γλσζηό ζαλ Fan-out, θιπ.



Δπίπεδα ηάζεο 

¨Λνγηθό  "0"   θαη   Λνγηθό "1"



Τα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα αλαγλσξίδνπλ ζηηο εηζόδνπο ηνπο ειεθηξηθέο 

ηάζεηο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ νη ινγηθέο ηηκέο “0” ή "1". Δπίζεο, ζηηο εμόδνπο

ηνπο δίλνπλ ειεθηξηθέο ηάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ινγηθέο ηηκέο “0” ή "1".

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 

IC 4081 πος πεπιλαμβάνει 

ηέζζεπιρ πύλερ AND

IC 4071 πος πεπιλαμβάνει 

ηέζζεπιρ πύλερ OR

+V

0V

+V

0V
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CMOS IC 4011    4 x NAND CMOS IC 4001   4x NOR



Καηαζθεπή ινγηθώλ θπθισκάησλ 

κε πύιεο 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.



Γεκηνπξγώληαο Πύιεο από άιιεο Πύιεο

Δίλαη απιό λα δεκηνπξγεζνύλ πύιεο από άιιεο πύιεο ζπλδπάδνληαο 

εηζόδνπο ή ζπλδπάδνληαο  πύιεο.

α)  Δημιοςπγώνηαρ μία Πύλη __________

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο πηλαθίδα ΨΜΔΓΑ θηηάμηε ην πην θάησ θύθισκα.

Σχήμα 6

YA

πλδένληαο ηηο δύν εηζόδνπο κίαο πύιεο NAND όπσο 

θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα,  έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο Πύιεο _____________

0

V

+V

0

Κάνετε τισ κατάλλθλεσ ςυνδζςεισ  ςτο IC4011 για να 
δθμιουργιςετε τθν  Ρφλθ του ςχιματοσ 6.

Υξήζε πεηξακαηηθώλ πηλαθίδσλ  ΧΜΔΓΑ (Δπίιπζε ΦΔ_Η8β)



Καηαζθεπή ινγηθώλ ππιώλ κε 

πύιεο NAND



IC4011 ζπλδεδεκέλν γηα ιεηηνπξγία 

AND



IC4011 ζπλδεδεκέλν γηα ιεηηνπξγία 

OR



Πξνεγνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη καζεηέο πξηλ λα 

δηδαρζνύλ ηα ςεθηαθά ειεθηξνληθά

• Ηιεθηξηθά Δμαξηήκαηα,                          

(εηζόδνπ, επεμεξγαζίαο, εμόδνπ)

• Φξσκαηηθόο θώδηθαο αληηζηαηώλ, 

• Νόκνο ηνπ Ohm, 

• Λόγνη επηινγήο ηξαλδίζηνξ ή ζπξίζηνξ ζε 

θπθιώκαηα,

• Γηαηξέηεο ηάζεο



Γηαηξέηεο ηάζεο

R1 = R2   U1 = U2

R1 > R2   U1 > U2.

R2 > R1  U2 > U1.

R2

U2=U× (─────)           

R1+R2     



Αιζθηηήπερ

Έλαο αηζζεηήξαο δεκηνπξγείηαη όηαλ αληηθαηαζηήζνπκε έλα από ηνπο δύν αληηζηάηεο 

ηνπ δηαηξέηε ηάζεο κε έλα εμάξηεκα πνπ κεηαβάιιεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε 

έλα παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γηα παξάδεηγκα:

Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ηνπ Φσηόο:  Φξεζηκνπνηείηαη            …………………………

Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο:  Φξεζηκνπνηείηαη ………………………..

Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ζηελ Υγξαζίαο/Ξεξαζίαο: Φξεζηκνπνηείηαη ……………………

Γηα αλίρλεπζή ηεο αιιαγήο ζηε Πίεζε /Αιιαγή Θέζεο: ………………………………….…



Πταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ

Θ Τάςθ , U2 είναι ιςοφται με ………………

Πταν ο διακόπτθσ κλείςει 

Θ Τάςθ , U2 είναι  ιςοφται με ………………

Θ Τάςθ U2 κα αυξθκεί όταν ο διακόπτθσ

…………………………………………

Πταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ

Θ Τάςθ , U2 είναι ιςοφται με ………………

Πταν ο διακόπτθσ κλείςει 

Θ Τάςθ , U2 είναι ιςοφται με ………………

Θ Τάςθ U2 κα αυξθκεί όταν ο διακόπτθσ

…………………………………………



Αηζζεηήξεο Φσηόο θαη Σθόηνπο

Φωσ : HIGH, Λογικό  "1"

Σκοτάδι : LOW, Λογικό  “0"

Σκοτάδι  : HIGH, Λογικό  "1"

Φωσ:  LOW, Λογικό  “0"



Αηζζεηήξεο Θεξκόηεηαο θαη 

Χύρνπο

Ηζςτθ: HIGH, Λογικό  "1"

Κρφο: LOW, Λογικό  “0"

Κρφο HIGH, Λογικό  "1"

Ηζςτθ : LOW, Λογικό  “0"



Αηζζεηήξεο Υγξαζίαο θαη 

Ξεξαζίαο

Υγραςία: HIGH, Λογικό  "1"

Ξθραςία : LOW, Λογικό  “0"

Ξθραςία: HIGH, Λογικό  "1"

Υγραςία: LOW, Λογικό  “0"



Αηζζεηήξαο Μαγλεηηθνύ Γηαθόπηε  

(Κ.Κ.)

Ρόρτα ανοικτι : HIGH, Λογικό  "1"

Ρόρτα κλειςτι : LOW, Λογικό  “0"



Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ κε Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή

Υξήζε Λνγηθώλ Ππιώλ

1. Δθάξκνζε ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ  

(Δίζνδνη, Δπεμεξγαζία, Έμνδνο).  

2. Απνθάζηζε πνηεο είλαη νη ΔΙΟΓΟΙ θαη πνηα ε ΔΞΟΓΟ ζην ζύζηεκά  ζνπ.

3. Καζόξηζε ηηο “ινγηθέο ζπλζήθεο (θαηαζηάζεηο)” γηα θάζε είζνδν θαη ηελ 

έμνδν. 

4. ρεδίαζε ηνλ πίλαθα αιεζείαο ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηόο ζνπ.

5. Βξεο  πνηα πύιε “ηαηξηάδεη” ζηνλ πίλαθα πνπ εηνίκαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηαηξηάδεη θακηά πύιε  άιιαμε ηηο “ινγηθέο 

θαηαζηάζεηο” θαη επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία.

6. πλαξκνιόγεζε ην ζύζηεκα  ζηε ζεηξά ΧΜΔΓΑ θαη δηαπίζησζε αλ 

ιεηηνπξγεί όπσο ην ζθέθηεθεο. 

7. ρεδίαζε ην θύθισκα πνπ πξνέθπςε ζην crocodile clips.

8. Δπέιεμε ηα εμαξηήκαηα ηνπ θπθιώκαηόο ζνπ θαη ηνπνζέηεζέ ηα ζηελ 

θαηάιιειε πιαθέηα.



Παξάδεηγκα Δθαξκνγήο Γηαδηθαζίαο 

Έλα ζεξκνθήπην ρξεηάδεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθό θσο αιιά θαη ζεξκνθξαζία 

πάλσ από θάπνην όξην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη πην πάλσ 

ζπλζήθεο ππάξρεη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε.

1. Οπιζμόρ Παπαμέηπων ηος πποβλήμαηορ – Αποθάζιζε ηιρ ειζόδοςρ και ηην  

έξοδο.

ΔΙΟΓΟ Α :  Αληρλεπηήο Φσηόο, Φσηναληηζηάηεο (LDR)

ΔΙΟΓΟ Β :  Αληρλεπηήο Θεξκόηεηαο , Θεξκναληηζηάηεο (ΣΗ)

ΔΞΟΓΟ : Βνκβεηήο 

2 . Καθοπιζμόρ ηων ‘Λογικών Σςνθηκών’ για κάθε είζοδο

ΔΙΟΓΟ Α :  LDR Ιθαλνπνηεηηθό Φσο = Λνγηθό 0

Με Ιθαλνπνηεηηθό Φσο = Λνγηθό 1

ΔΙΟΓΟ Β :  ΣΗ Φειή Θεξκνθξαζία = Λνγηθό 0

Υακειή Θεξκνθξαζία = Λνγηθό 1











ΣΡΑΝΗΙΣΟΡ

2Κ2

ΛΟΓΙΚΘ ΠΤΛΘ OR

Είςοδοσ Α

Είςοδοσ Β

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ





Είςοδοσ Α Είςοδοσ Β

Πφλθ

Ζξοδοσ

Τρανηίςτορ

Φωτοδίοδοσ (με αντιςτάτθ προςταςίασ 390Ω) για ζνδειξθ  
παρουςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο κφκλωμα. Με το 
κλείςιμο του κεντρικοφ διακόπτθ θ φωτοδίοδοσ ανάβει και το 
ςφςτθμα είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ. 

Θ Δίοδοσ τοποκετείται  παράλλθλα με τθν ζξοδο για 
προςταςία του τρανηίςτορ (ι του κυρίςτορ) από 
επαγωγικά ρεφματα που δθμιουργοφνται ςτθν ζξοδο.

Κεντρικόσ Διακόπτθσ (ΟΝ/OFF) 
Με το κλείςιμο του διακόπτθ 
το κφκλωμα τίκεται ςε 
κατάςταςθ αναμονισ 



Projects ζηα Χεθηαθά Ηιεθηξνληθά 
(Α’ Λπθείνπ)









Η Μνλάδα Λνγηθήο ΧΜΔΓΑ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Μνλάδα Κπθισκάησλ 

Σξαλδίζηνξ ΧΜΔΓΑ

ΔΙΟΓΟ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΟΓΟ



Στο πιο πάνω παράδειγμα όταν εντοπιςτεί φπαρξη υγραςίασ ΚΑΙ 
(ΑΝD) όταν  υπάρχει ικανοποιητικό Φωσ υπάρχει ζξοδοσ (ανάβει 
η Δίοδοσ Φωτοεκπομπήσ) 



Φξήζε ηνπ IC4011 ζην κάζεκα ηεο 

ηερλνινγίαο 

Σην εξγαζηήξην Τερλνινγίαο ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε 

θπθισκάησλ (πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην IC4011) 

ηππσκέλα ζε πιαθέηεο: 

• α) Κύθισκα κε πύιε AND θαη ηξαλδίζηνξ (ηύπνπ 

Α)

• β) Κύθισκα κε πύιε AND θαη ζπξίζηνξ (ηύπνπ Β)

• γ) Κύθισκα κε πύιε OR θαη ηξαλδίζηνξ (ηύπνπ Γ)

• δ) Κύθισκα κε πύιε OR θαη ζπξίζηνξ (ηύπνπ Γ)





Ρλευρά χαλκοφ

Ρλευρά 

εξαρτθμάτων



Ρλευρά χαλκοφ

Ρλευρά εξαρτθμάτων









ύμβολο Ηλεκηπονόμος

Ηιεθηξνλόκνο (RELAY)

Ο ειεθηξνλόκνο είλαη κηα ειεθηξνκεραληθή ζπζθεπή πνπ απνηειείηαη από έλα 

πελίν θαη ηνπιάρηζην έλα δηπνιηθό δηαθόπηε. Δίλαη απιά έλαο Γηαθόπηεο πνπ 

ελεξγνπνηείηαη ( αιιάδεη από αλνηθηόο ζε θιεηζηόο) κε ειεθηξνκαγλήηε.

Όηαλ εθαξκνζηεί ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ηάζε, αλάινγε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ, απηό 

καγλεηίδεη ην ζηδεξέλην νπιηζκό ηξαβώληαο ηνλ θνληά ηνπ. Απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζπξώρλεη ηε κία επαθή, κε απνηέιεζκα λα αγγίμεη ηελ άιιε θαη λα θιείζεη ην 

θύθισκα.    
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Με τθν ενεργοποίθςθ του πθνίου οι μοχλοί 
των διακοπτών μετακινοφνται από 

1 – 5  ςε 1 -7 και από 2 – 6 ςε 2  - 8 
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Σο πθνίο ςε θρεμία. (χωρίσ τάςθ)



Κύθισκα γηα απηόκαηε  αιιαγή ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα.


