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Μηα νζόλε ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί 

κηα ηειεόξαζε. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο βαζίδεηαη 

πάλσ ζηε ρξήζε κηαο ειεθηξνληθήο νζόλεο, πνπ 

νλνκάδεηαη θαζνδηθόο ζσιήλαο, πνπ είλαη ην 

βαζηθόηεξν (θαη πην αθξηβό) κέξνο νιόθιεξεο ηεο 

νζόλεο. Ο θαζνδηθόο ζσιήλαο είλαη θαιπκκέλνο από 

θώζθνξν, πνπ εθπέκπεη θσο όηαλ πέζεη πάλσ ηνπ κηα 

δέζκε ειεθηξνλίσλ. 









Υπάξρνπλ ηξία ειεθηξνληθά ππξνβόια (ζε κηα έγρξσκε νζόλε) 

πνπ ειέγρνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ θσηηζκνύ ηνπ θόθθηλνπ, ηνπ 

πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε αληίζηνηρα. Η επηθάλεηα ηνπ 

θαζνδηθνύ ζσιήλα είλαη θαλνληζκέλε λα έρεη απηέο ηηο 

θνπθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ηε κηα δίπια ζηελ άιιε κε έλα 

θαζνξηζκέλν ηξόπν. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δέζκεο γηα θάζε 

ρξώκα πνπ έξρνληαη από ηελ θάξηα γξαθηθώλ θαη επηηξέπνπλ 

ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εληάζεηο ζε 

θάζε ζεκείν ηεο νζόλεο. Δηαθνξνπνηώληαο ηελ έληαζε ηεο 

θόθθηλεο, πξάζηλεο θαη κπιε αθηίλαο, ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ρξσκάησλ είλαη δπλαηή



Σηε πίζσ πιεπξά ηνπ θαζνδηθνύ ζσιήλα ππάξρεη έλα ζύλνιν από 

ειεθηξνληθά ππξνβόια, πνπ παξάγνπλ δέζκεο ειεθηξνλίσλ, όπσο 

ππνδειώλεη ην όλνκα ηνπο. Γηα λα παξαρζεί κηα εηθόλα ζηελ νζόλε, απηά 

ηα ππξνβόια αξρίδνπλ από ηελ θνξπθή ηεο νζόλεο θαη ζαξώλνπλ πνιύ 

γξήγνξα από αξηζηεξά ζηα δεμηά. Μεηά, επηζηξέθνπλ ηειείσο δεμηά θαη 

κηα γξακκή θάησ θαη ζαξώλνπλ μαλά θαη απηό επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα 

θαιπθζεί νιόθιεξε ε νζόλε. Σηελ εθηέιεζε απηνύ ηνπ ζαξώκαηνο, ηα 

ειεθξηθά πνιπβόια ειέγρνληαη από ηελ θάξηα γξαθηθώλ, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε θάζε ζέζε ηεο 

νζόλεο. Όια απηά ζπκβαίλνπλ πνιύ γξήγνξα, θαη ζπλεπώο νιόθιεξε ε 

νζνλε ζαξώλεηαη κέζα ζε κεξηθά θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ
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Τα ηειεπηαία πέληε ρξόληα ν γλσζηόο θαζνδηθόο

ζσιήλαο πνπ απνηεινύζε ηε βάζε ιεηηνπξγίαο ησλ

πξώησλ ηειενξάζεσλ αληηθαηαζηάζεθε από νζόλεο 

πιάζκαηνο (Plasma) θαη πγξώλ θξπζηάιισλ

(LCD),κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην βάζνο ηεο

ζπζθεπήο.



Η Plasma ρξεζηκνπνηεί κηα κήηξα ησλ κηθξνζθνπηθώλ 

θπηηάξσλ πιάζκαηνο αεξίνπ πνπ αλαηίζεληαη από ηηο αθξηβείο 

ειεθηξηθέο ηάζεηο γηα λα εθπέκςνπλ ην θσο θαη σο εθ ηνύηνπ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εηθόλα. Με άιια ιόγηα, θάζε 

ζηνηρείν εηθόλσλ ζε κηα επίδεημε TV πιάζκαηνο ελεξγεί σο 

κηθξνζθνπηθή πεγή θσηόο.

Σε κηα TV πιάζκαηνο, θάζε εηθνλνθύηηαξν απνηειείηαη από 

ηξεηο θσζθόξνπο – έλα θόθθηλν, έλα κπιε, θαη έλα πξάζηλν. 

Απηνί νη θσζθόξνη εθπέκπνπλ ην θσο όηαλ θηππηέηαη από ηηο 

αθηίλεο ησλ ειεθηξνλίσλ. Η έληαζε ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ 

θαζνξίδεη ην πνζό θσηόο πνπ εθπέκπεηαη. Είλαη νη θσζθόξνη 

νη ίδηνη πνπ δεκηνπξγνύλ ην θσο ζε κηα νζόλε πιάζκαηνο



Οη νζόλεο πιάζκαηνο θαηαζθεπάδνληαη από δύν πιάθεο γπαιηνύ ζε 

απόζηαζε ιίγσλ ρηιηνζηώλ θαη αλάκεζά ηνπο εηζάγεηαη κείγκα αδξαλώλ 

αεξίσλ (όπσο μέλν, λέν, αξγό, ήιην) ζε ρακειή πίεζε. Καηάιιεια 

ρσξίζκαηα δηαηξνύλ ηελ νζόλε ζε κηθξά θειηά ή εηθνλνζηνηρεία (pixels) 

πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη ηε δηθή ηνπ πνζόηεηα κείγκαηνο αεξίσλ. Μαθξηά 

θαη δηαθαλή ειεθηξόδηα πεξλνύλ επίζεο αλάκεζα ζηηο γπάιηλεο πιάθεο θαη 

από ηηο δπν κεξηέο ησλ θειηώλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο λνεηόο πίλαθαο κε 

ζπληεηαγκέλεο γηα θάζε έλα θειί. Τα ειεθηξόδηα πεξηβάιινληαη από 

κνλσηηθό δηειεθηξηθό πιηθό θη από έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα από 

νμείδην ηνπ καγλεζίνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θάζε θειηνύ αξθεί ε 

ηξνθνδνζία ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνδίσλ, ηνπ νξηδόληηνπ θαη ηνπ 

θαηαθόξπθνπ πνπ πεξλά από ην ζπγθεθξηκέλν θειί. Όηαλ ηα δύν απηά 

ειεθηξόδηα ηξνθνδνηεζνύλ κε ηάζε ην αέξην πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θειί 

ηνλίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα παξάγεηαη ππεξηώδεο αθηηλνβνιία πνπ δηεγείξεη 

ην θώζθνξν πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ θειηνύ πξνο ηελ 

εμσηεξηθή κεξηά ηνπ γπάιηλνπ πάλει. Έηζη δεπηεξνγελώο από ηνλ ηνληζκό 
ηνπ θσζθόξνπ παξάγεηαη νξαηό θσο πνπ βιέπεη ν ζεαηήο.





Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο έλα αέξην απνηειείηαη θπξίσο 

από άηνκα ρσξίο θνξηίν. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην 

θάζε άηνκν πεξηιακβάλεη ίζν αξηζκό πξσηνλίσλ 

(ζεηηθά θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ 

αηόκνπ) θαη ειεθηξνλίσλ (αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ 

ζσκαηηδίσλ γύξσ από ηνλ ππξήλα). Τα ειεθηξόληα 

πεξηζηξέθνληαη ζε ειιεηπηηθέο ηξνρηέο γύξσ από ηνλ 

ππξήλα ηνπ αηόκνπ πνπ νλνκάδνληαη ζηνηβάδεο θαη 

θάζε κηα ζηνηβάδα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηάζκε 

ελέξγεηαο.



Όηαλ έλα ειεθηξόλην πνπ βξίζθεηαη ζε κηα εζσηεξηθή 

ζηνηβάδα ρακειήο ελέξγεηαο απνξξνθήζεη επηπιένλ 

ελέξγεηα (κε εθαξκνγή ειεθηξηθήο ηάζεο ή 

πξόζθξνπζε κε άιια ζσκαηίδηα ή κε επίδξαζε 

ζεξκόηεηαο) ηόηε κεηαπεδά ζε ζηνηβάδα 

κεγαιύηεξεο ελέξγεηαο. Επεηδή όκσο ε θπζηθή ηνπ 

ζέζε είλαη ζε ζηνηβάδα ρακειόηεξεο ελέξγεηαο, 

θάπνηα ζηηγκή ζα επηζηξέςεη εθεί πνπ αξρηθά 

βξηζθόηαλ, απειεπζεξώλνληαο όκσο ην επηπιένλ 

πνζό ελέξγεηαο πνπ είρε πξνζιάβεη, κε ηε κνξθή 

θσηνλίνπ, δειαδή θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο.



Liquid Crystal Displays (LCD) – δνπιεύεη κε ηελ παγίδεπζε 

ησλ

πγξώλ θξπζηάιισλ κεηαμύ δύν θύιισλ πνισκέλνπ γπαιηνύ.

Όηαλ έλα ειεθηξηθό ξεύκα πεξλά κέζσ ησλ πγξώλ θξπζηάιισλ,

αιιάδνπλ ηελ πόισζε ηνπ θσηόο πνπ πεξλά κέζσ αλάινγα κε

ηελ ηάζε – ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ, λα πεξαλ ιίγν ε πεξηζζόηεξν

θσο κέζσ ηνπ πνισκέλνπ γπαιηνύ γηα λα θζάζνπλ ζηελ νζόλε.

Οη νζόλεο LCD δελ παξάγνπλ ην θσο ‐ κάιινλ θηιηξάξνπλ ή

αθαηξνύλ ην θσο πνπ παξάγεηαη από κηα πεγή γηα λα

δεκηνπξγήζεη ηελ εηθόλα ζηελ επηθάλεηα ηεο νζόλεο.






