ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Λογική διακοπηών
Η δηαδηθή ινγηθή θαη νη ινγηθέο πύιεο ππάξρνπλ ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα
καζήκαηα Ηιεθηξνινγία Γ‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο (Κύθινο
Τερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο) θαη ζην κάζεκα “Σηνηρεία Ηιεθηξνινγίαο” Β‟ ηάμεο
Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Μεραλνινγηθόο ηνκέαο)



Η ώπα ηηρ ππόβλεψηρ

Να ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα αιήζεηαο κηαο πύιεο AND.
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Λ

Ννκίδεηο όηη κπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο κία ηέηνηα πύιε κε ζπλεζηζκέλα ζηνηρεία ειεθηξηθώλ
θπθισκάησλ, όπσο δηαθόπηεο; Πώο;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Η ώπα ηηρ πειπαμαηικήρ εξάζκηζηρ

Καηαζθεύαζε ην παξαπάλσ θύθισκα κε ην raster ησλ αλαινγηθώλ θπθισκάησλ από ην επάλσ
ζπξηάξη θαη δύν δηαθόπηεο ζε ζεηξά κε ιακπηήξα θαη κπαηαξία κηθξή θπιηλδξηθή κε ηάζε 1.5 V.

Θεώξεζε όηη όηαλ έλαο δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία „0‟ ελώ όηαλ είλαη
θιεηζηόο κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξίαο „1‟. Αληίζηνηρα, όηαλ ν ιακπηήξαο είλαη ζβεζηόο κεηαθέξεη
ηελ πιεξνθνξία „0‟ ελώ όηαλ είλαη αλακέλνο κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία „1‟.
Αθνύ παηήζεηο ην πιήθηξν εθθίλεζεο, ηνπνζέηεζε ηνπο δηαθόπηεο ζε όινπο ηνπ πηζαλνύο
ζπλδηαζκνύο θαη βξεο ηνλ πίλαθα αιήζεηαο γηα απηό ην θύθισκα ησλ δύν δηαθνπηώλ ζε ζεηξά. Τη
παξαηεξείο;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Σπκθσλεί απηό κε ηελ πξόβιεςή ζνπ;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Επέιεμε λα δεκηνπξγήζεηο λέν θύθισκα ώζηε λα θαζαξίζεη ν εξγαζηεξηαθόο πάγθνο θαη
ηνπνζέηεζε ζε απηόλ ην raster ησλ ινγηθώλ θπθισκάησλ από ην θάησ ζπξηάξη. Τνπνζέηεζε ζε
απηό ην raster ην νινθιεξσκέλν θύθισκα κε ηηο πύιεο AND (74LS08) από ην θάησ ζπξηάξη θαη
ζύλδεζε θαηάιιεια θαιώδηα ώζηε λα κπνξείο λα δεηο κέζσ ησλ LED ηνλ πίλαθα αιήζεηαο κίαο
από ηηο πύιεο πνπ πεξηέρνληαη ζην chip. Τη παξαηεξείο;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Απέζπξε ην νινθιεξσκέλν απηό θύθισκα θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηνπ έλα chip κε πύιεο
NAND. Με απηό πινπνίεζε ηελ παξαθάησ ζπλδεζκνινγία ρξεζηκνπνηώληαο δύν πύιεο NAND.

Γηα απηή ηε ζπλδεζκνινγία βξεο ηνλ πίλαθα αιήζεηαο. Τη παξαηεξείο;
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Η ώπα ηων ζςμπεπαζμάηων

Μπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ζύζηεκα κε πίλαθαο αιήζεηαο ίδην κε απηό ηεο πύιεο AND κε
πνιινύο ηξόπνπο, είηε κε αλαινγηθά, είηε κε ινγηθά θπθιώκαηα. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη
θνηλό ζε όια ηα ινγηθά ζπζηήκαηα. Απηό εμεγεί θαη ηελ πιεζώξα ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από ηνλ άλζξσπν θαηά ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή (από ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα όπσο ν κεραληζκόο ησλ αληηθπζήξσλ έσο ηνπο ζύγρξνλνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο
θαη ηνπο κειινληηθνύο θβαληηθνύο ππνινγηζηέο).


Η ώπα ηηρ επέκηαζηρ

Να γξάςεηο ηνλ πίλαθα αιήζεηαο κηαο πύιεο ΝΟT.
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Επηβεβαίσζέ ηνλ ρξεζηκνπνηώληαο ην νινθιεξσκέλν θύθισκα (chip) κε πύιεο ΝΟΤ.
Μπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο έλα αλαινγηθό θύθισκα κε δηαθόπηεο πνπ λα έρεη ηελ ίδηα
ζπκπεξηθνξά; Σρεδίαζέ ην θαη πινπνίεζέ ην ζην applet.

Μπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο έλα ινγηθό θύθισκα κε πύιεο NAND πνπ λα έρεη ηελ ίδηα
ζπκπεξηθνξά; Σρεδίαζέ ην θαη πινπνίεζέ ην ζην applet.

Να γξάςεηο ηνλ πίλαθα αιήζεηαο κηαο πύιεο OR.
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Επηβεβαίσζέ ηνλ ρξεζηκνπνηώληαο ην νινθιεξσκέλν θύθισκα (chip) κε πύιεο OR.
Μπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο έλα αλαινγηθό θύθισκα κε δηαθόπηεο πνπ λα έρεη ηελ ίδηα
ζπκπεξηθνξά; Σρεδίαζέ ην θαη πινπνίεζέ ην ζην applet.

Μπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο έλα ινγηθό θύθισκα κε πύιεο NAND πνπ λα έρεη ηελ ίδηα
ζπκπεξηθνξά; Σρεδίαζέ ην θαη πινπνίεζέ ην ζην applet.

