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1.Τι γνωρίζεηε για ηο ζύζηημα απόκλιζης 

 

Τν ζύζηεκα απόθιηζεο κεηαθηλεί ηε δέζκε 

νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα πεηπραίλνληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηό ηε ζάξσζε ηεο νζόλεο θαη ηελ 

παξαγσγή θσηόο από όιε ηελ επηθάλεηά ηεο.  

Η κέγηζηε γσλία πνπ πξέπεη λα δηαγξάςεη ε δέζκε 

ώζηε λα θαιύςεη ηελ νζόλε ζε όιν ην ύςνο ηεο 

εμαξηάηαη από ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ιπρλίαο (κήθνο ζσιήλα θαη κέγεζνο νζόλεο) 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο απόθιηζεο νη 

ιπρλίεο θαζνδηθώλ αθηίλσλ δηαθξίλνληαη :  

ζε ειεθηξνζηαηηθήο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο 

απόθιηζεο. 

Σηνλ πξώην ηύπν ε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε 

απόθιηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε δεύγνπο ππθλσηώλ 

ηνπνζεηεκέλνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα.  

Τν πιενλέθηεκα ηνπ κεραληζκνύ απηνύ είλαη όηη 

επηηξέπεη ηελ αμηόπηζηε ιεηνπξγία ηεο δηάηαμεο 

απεηθόληζεο ζε επξεία πεξηνρή ζπρλνηήησλ ηνπ 

ξεύκαηνο ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ 

 Τν βαζηθό κεηνλέθηεκα είλαη ε παξακόξθσζε ηεο 

δέζκεο πνπ απμάλεη κε ηε γσλία απόθιηζεο. 

 Σην δεύηεξν ηύπν ε απόθιηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

δεύγνπο πελίσλ ηνπνζεηεκέλσλ έμσ από ην 

ζσιήλα. Τν βαζηθό πιενλέθηεκα είλαη ε ζρεηηθά 

κηθξή παξακόξθσζε ηεο δέζκεο. Ο ηύπνο απηόο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απνθιεηζηηθά ζηηο 

ζπζθεπέο ηειενξαζεο. 
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2.Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηων 

οθόνων καθοδικών ακηίνων 

 

Οη νζόλεο θαζνδηθώλ αθηίλσλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Χαξαθηεξίδνληαη από πςειή αλάιπζε θαη πςειή 

αληίζεζε θσηεηλόηεηαο αλάκεζα ζηηο θσηεηλέο θαη 

ηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο ηεο νζόλεο ( contrast) , 

ηδηόηεηεο πνπ νδεγνύλ ζε πςειή  πνηόηεηα εηθόλαο  

Η πνηόηεηα εηθόλαο δελ αιινηώλεηαη γηα ηηο 

κεγάιεο γσλίεο παξαηήξεζεο  θαη γηα ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ θσηηζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο 

Τα βαζηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα είλαη όηη 

θαηαλαιώλνπλ κεγάιε ηζρύ θαη όηη είλαη νγθόδεηο. 

Σρεηηθά κηθξή ηηκή ηεο γσλίαο απόθιηζεο ηεο 

δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ πεηπραίλεηαη κόλν ζηνπο 

ζσιήλεο κεγάινπ κήθνπο. 

 

3.Τι γνωρίζεηε για ηις οθόνες σγρών 

κρσζηάλλων και ποσ τρηζιμοποιούνηαι 

Οη πγξνί θξύζηαιινη απνηεινύλ κία ελδηάκεζε 

θαηάζηαζε ηεο ύιεο θαζώο αλήθνπλ ζηελ πγξή 

θάζε, αιιά παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλν βαζκό ηάμε 

ζηε δνκή ηνπο, όπσο ηα  ζηεξεά. Μία νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ απνηειείηαη από έλα ιεπηό ζηξώκα 

πιηθνύ ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζε δύν δηαθαλείο 

επηθάλεηεο  

Τν πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο θξπζηάιινπ θπκαίλεηαη 

αλάκεζα ζε 5 θαη 30κm  
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Οη νζόλεο πγξώλ θξπζηάιισλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαηεμνρήλ ζηνπο θσξεηoύο ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο θαη ηηο βηληενθάκεξεο εμαηηίαο ηεο 

κηθξήο ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλνπλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Αθόκε ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ 

απαηηείηαη κεγάιε επηθάλεηα νζόλεο κε 

πεξηνξηζκέλν όκσο πάρνο.  

 

4.Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηων 

οθονών νημάηων σγρών κρσζηάλλων .Με ποιό 

ηρόπο ανηιμεηωπίζονηαι ηα μειονεκηήμαηα ασηά  

 

Τα δύν βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ νζνλώλ 

λεκαηηθώλ πγξώλ θξπζηάιισλ (πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ην ζύλνιν ησλ νζνλώλ πγξώλ 

θξπζηάιισλ) είλαη ην κηθξό πάρνο θαη ε ρακειή 

θαηαλάισζε ηζρύνο  

Τα κεηνλεθηήκαηά ηνπο όκσο είλαη ε κηθξή 

δηαθνξά θσηεηλόηεηαο  θαη ε κηθξή γσλία 

παξαηήξεζεο   

Η ηερλνινγία ησλ ππεξζηξεθόκελσλ πγξώλ 

θξπζηάιισλ (supertwisted Iiquid crystals) 

αληκεησπίδεη θαη ηα δύν απηά κεηνλεθηήκαηα . 


