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Σην ηέινο ηωλ καζεκάηωλ, νη καζεηέο 

•Να θαηνλνκάδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εκηαγωγώλ

•Να είλαη ζε ζέζε λα εμεγνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηωλ πην θάηω εμαξηεκάηωλ:

1.Δηόδνπ αλόξζωζεο

2.Δηόδνπ θωηνεθπνκπήο (LED)

3.Ππθλωηήο

•Να είλαη ζε ζέζε λα εμεγνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ δηαηξέηε ηάζεο.



Ο δηαηξέηεο ηάζεο ή δηαηξέηεο δπλακηθνύ είλαη κία απιή θπθιωκαηηθή δηάηαμε

ε νπνία απνηειείηαη από δύν αληηζηάηεο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά, ζηα άθξα ηωλ

νπνίωλ εθαξκόδεηαη ε ηάζε εηζόδνπ. Ωο ηάζε εμόδνπ ιακβάλεηαη ε δηαθνξά

δπλακηθνύ αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο κίαο εθ ηωλ δύν αληηζηάζεωλ. Οη ηηκέο

πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ηάζε εμόδνπ θπκαίλνληαη από ην 0 έωο ηελ ηάζε εηζόδνπ.

(wikipedia.org)



Ο δηαηξέηεο ηάζεο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα πξνζαξκόζνπκε 

ηελ ηάζε εηζόδνπ κηαο δηάηαμεο ή ελόο ειεθηξνληθνύ εμαξηήκαηνο (π.ρ. 

ελόο ηξαλδίζηνξ) έηζη ώζηε λα ηξνθνδνηήζνπκε ην θύθισκα είηε κε ηάζε 

πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή κε ηάζε πνπ 

ζα καο δώζεη κηα επηζπκεηή ηάζε εμόδνπ. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε ηάζε 0.7 V απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ηξαλδίζηνξ.

Δηαηξέηεο ηάζεο κε θωηναληηζηάηε ζηελ 

είζνδν ειεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο 

αλίρλεπζεο θωηόο





Μέρξη ηώξα έρνπκε κάζεη όηη

• Τα  πιηθά πνπ επηηξέπνπλ ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο  δηακέζνπ ηνπο      

νλνκάδνληαη αγσγνί

Αλαθέξηε παξαδείγκαηα. 

• Ελώ ζηελ αληίζεηε πεξίπηωζε  νλνκάδνληαη   κνλσηέο   

Αλαθέξηε παξαδείγκαηα. 

• Υπάξρνπλ όκωο πιηθά πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηηο δύν ηδηόηεηεο θάηω από 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη  ζπκπεξηθέξνληαη άιινηε ωο κνλωηέο θαη 

άιινηε ωο αγωγνί. Τα πιηθά απηά νλνκάδνληαη εμαηηίαο απηήο ηεο ηδηόηεηαο 

ηνπο

Σηα πιηθά απηά ζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάηωλ όπωο νη δίνδνη, 

ηα ηξαλδίζηνξ, ηα ζπξίζηνξ θ.α.

http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?NNNNN5CuFZANGSV5HTV5isHN9yHnG8px9qON9qOnmmmmm


Η δίνδνο είλαη έλα ειεθηξνληθό εμάξηεκα , ην νπνίν επηηξέπεη 

ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο κία θαη κόλν 

θαηεύζπλζε. Μπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε κία πδξαπιηθή 

βαιβίδα πνπ επηηξέπεη ζην λεξό λα ξέεη πξνο κία 

θαηεύζπλζε. 



Η ιεηηνπξγία ηεο δηόδνπ κπνξεί εύθνια λα θαηαλνεζεί κε ηε ζπλαξκνιόγεζε ηωλ δύν 

πην θάηω απιώλ θπθιωκάηωλ. 

Α. Η ζύλδεζε απηή είλαη γλσζηή  σο 

ζύλδεζε ηεο δηόδνπ ζε νξζή θνξά
Β. Η ζύλδεζε απηή είλαη γλσζηή  σο 

ζύλδεζε ηεο δηόδνπ ζε αλάζηξνθε  θνξά

Οη δίνδνη έρνπλ ζήκεξα κεγάιν θάζκα ρξήζεο ζε δηάθνξα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα 

θαη θπξίωο ζε εθαξκνγέο ζπζηεκάηωλ πνπ κεηαηξέπνπλ (αλνξζώλνπλ), ην 

ελαιιαζζόκελν ξεύκα ζε ζπλερέο.

Σην κάζεκα καο νη δίνδνη αλόξζωζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 

θπθιώκαηνο



Η δίνδνο θωηνεθπνκπήο είλαη κία δίνδνο πνπ εθπέκπεη θωο, όηαλ πεξλά 

ξεύκα δηακέζνπ ηεο. Φξεζηκνπνηείηαη θπξίωο γηα ηελ νπηηθή έλδεημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιώκαηνο κηαο ζπζθεπήο, όπωο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

ξαδηόθωλν, ην ερνζύζηεκα, ε ηειεόξαζε θαη άιιεο ζπζθεπέο θαη 

ζπζηήκαηα. 

Σηελ αγνξά ην εμάξηεκα απηό είλαη γλωζηό κε ηελ αγγιηθή νξνινγία, LED

(Light Emitting Diode). 





O ππθλωηήο είλαη έλα ειεθηξηθό εμάξηεκα ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα

απνξξνθά θαη λα απνζεθεύεη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη λα ηελ απειεπζεξώλεη,

ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. Είλαη δειαδή κία πξνζωξηλή απνζήθε ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο.

Ο ππθλωηήο ζπλαληηέηαη ζρεδόλ ζε όια ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα θαη έρεη ηηο 

πην θάηω βαζηθέο εθαξκνγέο:

• ζε θπθιώκαηα ρξνληζκνύ γηα παξνρή ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο.

• ζε ειεθηξνληθά θίιηξα (θηιηξάξεη αλεπηζύκεηα ειεθηξηθά ζήκαηα).

• ζε ηξνθνδνηηθά πνπ κεηαηξέπνπλ ην ελαιιαζζόκελν ξεύκα ζε ζπλερέο.

Μεηξηέηαη ζε Farads(F) θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην Αγγιηθό γξάκκα C

(Capacitance).

Σύκβνιν:




