
 

 

Κεφάλαιο 17: Έννοιες – ‘Ορισμοί 

Διδάσκων 

Γιώργος Μαλακούδης 

gmalakoudi@sch.gr  

Σχολικό Έτος 

2012 - 2013 

Τεχνολογία 

Επικοινωνιών 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Τύπος μικροφώνου Αρχές λειτουργίας 
Χαρακτηριστικά 

- Χρήση 

μικρόφωνο άνθρακα 

 

 

 

Σελ. 380 -381 

Χαμηλή φασματική 

απόκριση – 

χρησιμοποιείται 

στις συσκευές του 

τηλεφώνου 

μικρόφωνο πυκνωτή 

 

Το 

 
Σελ. 384 - 385 

Άριστη φασματική 

απόκριση – 

Χρησιμοποιείται 

ευρέως στις 

ραδιοφωνικές 

εκπομπές και για 

άλλες μορφές 

επικοινωνίας  

(π.χ. τηλεόραση, 

τηλέφωνο) – Μικρό 

σε μέγεθος 

δυναμικό μικρόφωνο 

ταινιοειδές μικρόφωνο 

μικρόφωνο κρυστάλλου 

Σελ. 385 

Χρησιμοποιούνται 

στις ραδιοφωνικές 

εκπομπές και για 

άλλες μορφές 

επικοινωνίας  

(π.χ. τηλεόραση, 

τηλέφωνο) 

μικρόφωνο πυκνωτή 

ηλεκτρίτη 
Σελ. 396 

Χρησιμοποιείται 

συχνά στις 

τηλεοπτικές 

παραγωγές – μικρό 

όσο μία καρφίτσα 

γραβάτας 
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ΤΥΠΟΙ ΗΧΕΙΩΝ - ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 

Τύπος ηχείου - μεγαφώνου Αρχές λειτουργίας Χαρακτηριστικά - Χρήση 

Μεγάφωνο ακουστικού 

τηλεφώνου 

 

 

Σελ. 384 

Χαμηλή ποιότητα 

αναπαραγόμενου ήχου – 

χρησιμοποιείται στις 

συσκευές του τηλεφώνου 

Μεγάφωνο μόνιμου μαγνήτη 

 

 

 

Σελ. 390 

Ποιότητα ήχου ανάλογη με το 

υλικό του κώνου – 

Χρησιμοποιούνται στα 

συστήματα αναπαραγωγής ήχου 

(ραδιόφωνο, γραμμόφωνο, 

μαγνητόφωνο, CD κλπ.) 

Ηλεκτροδυναμικό ήχείο 

Το ηλεκτροδυναμικό ηχείο  λειτουργεί σε 

μεγάλο βαθμό με το ηχείο μόνιμου μαγνήτη. 

Όμως διαθέτει έναν ηλεκτρομαγνήτη αντί για 

μόνιμο μαγνήτη. 

ακουστικά κεφαλής 

 

 

 

Σελ. 389 -390 

Μέση ποιότητα 

αναπαραγόμενου ήχου  - 

χρησιμοποιείται στις συσκευές 

αναπαραγωγής ήχου 

(ραδιόφωνο, γραμμόφωνο, 

μαγνητόφωνο, CD κλπ.) 

ΧΟΑΝΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΩΝΟ 
Δεν έχουν όλα τα μεγάφωνα διάφραγμα ή κώνο για την παραγωγή ακουστικών κυμάτων. Μερικά 
μεγάφωνα διαθέτουν "κέρατα", στα οποία ο ήχος παράγεται από την "παγίδευση" ενός όγκου αέρα που 
τίθεται σε κίνηση από ένα μετακινούμενο πηνίο φωνής. Το κέρας το ίδιο δε δονείται κατά τον τρόπο που 
δονείται ο κώνος. 

Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες 390 -391 

 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 



 

 

ΔΙΑΥΛΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Τύπος Καλωδίου Χαρακτηριστικά Χρήσεις 

 

Καλώδιο συνεστραμμένου 

ζεύγους  
Σελ. 382 

τηλέφωνο, ραδιόφωνο, 

γενικά για μεταφορά 

ηλεκτρικού ρεύματος 

οπτική ίνα 

 
 

Σελ. 382 

υπολογιστές, τηλέφωνο, 

μεταδόσεις κάθε είδους 

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σήμα 

μεταφέρεται ως φως) 

ομοαξονικό καλώδιο 

 

 

 
Σελ. 398 - 399 

τηλεόραση 

ΤΥΠΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΤΥΠΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΥΠΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ - ΛΗΨΗ 
 

 
 



 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΥΜΑΤΩΝ - 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΚΑΜΕΡΕΣ) 

 

Τύπος Αρχές λειτουργίας 

Χαρακτηριστικά - Χρήση 

Λυχνία vidicon 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες 392 – 

393 - 394 

Διάταξη σύξευξης φορτίου 

(CCDs) 

 

 
 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Σωλήνας καθοδικών ακτίνων (Cathode Ray Tube – CRT) 

 

 

 

Σελ. 399 – 400 

 

 

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ - ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΑ 

Κεφαλή βελόνας κινητού μαγνήτη (σελ. 400 – 402) Κεφαλή εγγραφής 
Κεφαλή Σβέσεως 

Κεφαλή Επανεκτέλεσης 

 

σελ.403 - 405 


