
ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ COLPlTTS 

Οη ηαιαλησηέο είλαη από ηα βαζηθόηεξα θπθιώκαηα ζηα  

ειεθηξνληθά. Χξεζηκνπνηνύληαη γεληθά ζε πνκπνύο, 

δέθηεο,γελλήηξηεο, ελαιιαζζόκελσλ ζεκάησλ. 

Μπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπρλόηεηεο από Ηz κέρξη ηελ 

πεξηνρή GHz . 

Eλαο  ηαιαλησηήο ιεηηνπξγεί ζε κηα ζπρλόηεηα ή ζε  

νξηζκέλε πεξηνρή ζπρλνηήησλ  αλόινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη. 

Ο ηαιαλησηήο είλαη κηαα ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη. ηε ζπλεxή 

ηάζε ζε ελαιιαζζόκελε. Απνηειείηαη από ηέζζεξα βαζηθά 

κέξε ηα νπνία είλαη:  

1. έληζρπηή 

2. κηα πεγή ηξνθνδνζίαο  

3. έλα θύθισκα, πνπ δεκηνπξγνύληαη νη ηαιαληώζεηο 

4. κηα ζεηηθή αλάδξαζε. 

Γηα λα κεηαηξαπεί  έλα εληζρπηή ζε ηαιαλησηή  ζα πξέπεη έλα 

ηκήκα ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ λα επηζηξέθεη ζηελ είζνδν κε ηελ 

ηδηα θάζε (ζεηηθή αλάδξαζε) , λα εληζρύεη θαη  μαλά λα  

επηζηξέθεη ζηελ είζνδν.  

'Οηαλ ην ζήκα γίλεη αξθεηό, ν ηαιαλησηήο, γίλεηαη. 

"απηνδεεγεηξόκελνο" ή "απηννδεγνύκελνο" θαη ε απνιαβή ηνπ 

εληζρπηή ηείλεη ζην άπεηξν.  

Η ζπλζήθε ζπληήξεζεο ησλ ηαιαληώζεσλ είλαη: 1.  

 όπνπ β ην πνζνζηό αλάδξαζεο θαη Α ε απνιαβή ηνπ εληζρπηή. 

Η ζρέζε απηή νλνκάδεηαη  ζπλζήθε ηνπ Barkhausen. 

 

Σηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ζπρλόηεηα κπνξεί λα είλαη έλα 

θύθισκα LC ή έλα RC θύθισκα κε 

θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη δηαθνξά θάζεο ή ελαο 

θξύζηαιινο 

 

Ο εληζρπηήο είλαη  ην ηξαλδίζηνξ Τ, ζπλδεζκνινγεκέλν  

 



ζαλ εvηζxπηήο θνηλήο  βάζεο. (Η ζπλδεζκνινγία απηή έρεη 

ρακειή  αληίζηαζε είζόδνπ, πςειή αληίζηαζε εμόδνπ, απνιαβή 

ξεύκαηνο κηθξόηεξε)  

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ HARTLEY 

'Ελαο ηαιαλησηήο πνπ ρξεζηκνπνηεiηαη ζε πάξα πνιιά 

θπθιώκαηα είλαη  ν ηαιαλησηήο Heartily. Γηα ηελ παξαγσγή 

ηαιαληώζεσλ ρξεζηκνπνηεί θαη απηόο θύθισκα LC.  

Η δηαθνξά από ηνλ πξoεγoύκελν (Colpitts) είλαη όηη ε 

αλάδξαζε γίλεηαη από ην πελίν ελώ ζηνλ Colpitts γίλεηαη από 

ηνπο ππθλσηέο. 

 'Exoπκε δύν εηδώλ ηαιαλησηώλ: 

Hartley, αλάινγα κε ηελ ηξνθνδνζία 

ηνπο. 

 Τνλ Hartley κε παξάιιειε 

ηξνθνδόηεζε  θαη ηνλ Hartley κε 

ηξνθνδόηεζε ζεηξάο. 

 Ο πξώηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 38.1 θαη νλνκάδεηαη έηζη γηαηί ε 

ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ πεξλά κέζα από νιν 

ην LC ή από κέξνο απηνύ.  

Ο δεύηεξνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 38.2 θαη 

ζ'απηόλ ε ηξνθνδνζία πεξλάεη  κέζα  από 

ην LC . 

Σύκθσλα κε ην ζρήκα 38.1 πξόθεηηαη  γηα 

έλαλ εληζρπηή θνηλήο βάζεο  κε ηελ είζνδν ζηνλ  εθπνκπό θαη 

ηελ έμνδν ζην ζπιιέθηε. 

Ο Ταιαλησηήο Hartley ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιιά 

θπθιώκαηα εηεξόδπλσλ  δεθηώλ ΑΜ θαη FM ζαλ ηνπηθόο 

ηαιαλησληήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ελδηάκεζεο ζπρλόηεηαο. 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟY  

Σηoπο θξπζηαιιηθoύο ηαιαλησηέο ε ζπρλόηεηα θαζνξίδεηαη κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ θξπζηάιισλ. Ερoπλ κεγάιε 

ζηαζεξόηεηα θαη νη  θξύζηαιινη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη 

θπξίσο ν θξύζηαιιoο  ραιαδία θαη ε ηνπξκαιίλε. 

Αλ ζε έλα πιαθίδην θξπζηάιινπ εθαξκόζoπκε δηαδνρηθά 

κεραληθέο πηέζεηο θαη έιμεηο, ζηα άθξα ηνπο εκθαλίδεηαη 

ελαιιαζζόκελε ηάζε. Η εκθάληζε απηήο ηεο ηάζεο νλνκάδεηαη 

πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν θαη είλαη θπζηθή ηνπο ηδηόηεηα.  

 

 



Γηα ηνπο θξύζηαιινπο  απηoύο όκσο ηζρύεη θαη  ην αληίζεην.  

Αλ  δειαδή ζηα άθξα ηoπο εθαξκνζηεί ελαιιαζζόκελε ηάζε νη 

θξύζηαιινη εθηεινύλ κεραληθέο θηλήζεηο κε απόιπηα 

θαζνξηζκέλε ζπρλόηεηα. 

Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο  εμαξηάηαη κόλν από ην πάxoο ηνπ 

θξπζηάιινπ. 

 Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ θξπζηάιινπ είλαη 

αλεμάξηεηε από ηελ ελαιιαζζόκελε ηάζε ζηα άθξα ηνπ.  

'Οκσο ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ γίλεηαη κέγηζην όηαλ ε 

ζπρλόηεηα ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ 

θξπζηάιινπ είλαη ηζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηά ηνπ.  

Δειαδή ε ζπρλόηεηα ηεο εθαξκνδόκελεο  ηάζεο επηδξά κόλν 

ζην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ. 

Πξαθηηθά ην πιαθίδην ηνπ θξπζηάιισλ ηνπνζεηείηαη κεηαμύ δύν  

κεηαιιηθώλ νπιηζκώλ πνπ είλαη θαη νη αθξνδέθηεο ηνπ. 

Τν κεηνλέθηεκα ελόο θξπζηαιιηθνύ ηαιαλησηή είλαη ην όηη ε 

ζπρλόηεηα ηνπ θξπζηάιινπ επεξεάδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία. 

Σε ζπζηήκαηα  πνπ ρξεηάδνvηαη πνιύ ζηαζεξή ζπρλόηεηα ν 

θξύζηαιινο  ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθό θνύξλν. 

Σηνπο πξνεγνύκελνπο ηαιαλησηέο (LC θαη RC) ε ζπρλόηεηα 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ  ρξεζηκνπνίεζε κεηαβιεηώλ 

ζηνηρείσλ,ζηνπο θξπζηαιιηθνύο ηαιαλησηέο απαηηείηαη ε 

αιιαγή ηoπ θξπζηάιινπ 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΥ 

Σε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, όπσο ζε θπθιώκαηα παικώλ, 

πξέπεη ηα ζήκαηα πνπ ζα 

εθαξκνζηνύv ζηελ είζνδν 

θάπνηνπ θπθιώκαηνο λα είλαη 

νξηζκέvoπ πιάηνπο.  

 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πιάηνπο ηoπο εvόο ζήκαηνο, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ή θαη ηα δύν καδί, ρξεζηκνπνηνύληαη θπθιώκαηα 

ςαιηδηζκνύ. 

Τα θπθιώκαηα απηά  

ρξεζηκνπνηνύλ ηξαλδίζηνξ ή 

δηόδνπο. 

 

 



Οη ςαιηδηζηέο κε δηόδνπο ρσξίδνvηαη ζε δύν θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε ησλ δηόδσλ: ζε ζεηξά, θαη  ζε 

παξαιιήινπο. 

 

 
 

 


