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ΕΕΚΚΦΦΕΕ  ΝΝ..ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ    
  

11ηη  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΒΒ΄́  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  
  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ::  ΚΚ..  ΚΚΟΟΥΥΚΚΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ,,    ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ    --  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
[[  ΕΕ..ΛΛ..  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ  ]]  

  
  

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΑΑΠΠΛΛΟΟΥΥ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΔΔΙΙΑΑΡΡΡΡΕΕΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΣΣ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑ  

  

  ΣΣττόόχχοοιι  

11..  ΝΝαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  έένναα  κκύύκκλλωωμμαα  μμεε  ηηλλεεκκττρριικκήή  ππηηγγήή,,  ωωμμιικκόό  

κκααττααννααλλωωττήή  ((ααννττιισσττάάττηη))  κκααιι  μμιικκρρόό  κκιιννηηττήήρραα,,  σσεε  σσεειιρράά..  

22..  ΝΝαα  μμεεττρρήήσσοουυνν  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ααμμππεερροομμέέττρροουυ  κκααιι  ββοολλττοομμέέττρροουυ  τταα  μμεεττρρήήσσιιμμαα  μμεεγγέέθθηη  ττοουυ  

κκυυκκλλώώμμααττοοςς  κκααιι  νναα  δδιιααππιισσττώώσσοουυνν  ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττηηςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  ππηηγγήήςς  σστταα  

εεππιιμμέέρροουυςς  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  κκυυκκλλώώμμααττοοςς..  

  

  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ΓΓννώώσσεειιςς  

••  ΓΓιιαα  ττηηνν  ΗΗλλεεκκττρριικκήή  ΠΠηηγγήή  

ΚΚάάθθεε  ππηηγγήή  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  ττάάσσηηςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  ααννττίίσστταασσηη  σσττηη  δδίίοοδδοο  ττοουυ  

ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς..  ΑΑυυττήή  ηη  ααννττίίσστταασσηη  οοννοομμάάζζεεττααιι  …………………………………………..……………………      ……………………………………………………..……  ττηηςς  

ππηηγγήήςς  σσυυμμββοολλίίζζεεττααιι  μμεε  …………....  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  όότταανν  ηη  ππηηγγήή  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ……………………....…………………………....    

……………………………………………………  μμεε  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα  οοππόόττεε  δδιιααρρρρέέεεττααιι  ααππόό  ρρεεύύμμαα..  ΑΑπποοττέέλλεεσσμμαα  εείίννααιι  μμέέρροοςς  ττηηςς  

ιισσχχύύοοςς  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ηη  ππηηγγήή  ((PP==…………  ..  …………))  νναα  μμεεττααττρρέέππεεττααιι  σσεε  ……………………………………..……………………....  σσττοο  

εεσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  ((PP==……....  ..  ……....))..  ΗΗ  ττάάσσηη  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ττόόττεε  ηη  ππηηγγήή  οοννοομμάάζζεεττααιι  ………………………………………………        

…………………………………………  ττηηςς  ππηηγγήήςς..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ππηηγγήή  δδεε  δδιιααρρρρέέεεττααιι  ααππόό  ρρεεύύμμαα  ττόόττεε  ηη  μμεεττρροούύμμεεννηη  ττάάσσηη  σσττοουυςς  

ππόόλλοουυςς  ττηηςς  έέχχεειι  ττηη  …………………………………………..……………………      ττιιμμήή,,  πποουυ  εείίννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  γγιιαα  κκάάθθεε  ππηηγγήή  κκααιι  

οοννοομμάάζζεεττααιι  ……………………..…………………………..……………………        …………………………..……………………      ττηηςς  ππηηγγήήςς  ((……………………))..  ΗΗ  εεξξίίσσωωσσηη  πποουυ  σσυυννδδέέεειι  

τταα  ππααρρααππάάννωω  μμεεγγέέθθηη  εείίννααιι::      …………      ==  ………………        ++  …………  ..      …………      ..  

  

••  ΓΓιιαα  ττοονν  ΩΩμμιικκόό  ΚΚααττααννααλλωωττήή  ((ααννττιισσττάάττηη))  

ΚΚάάθθεε  ααννττιισσττάάττηηςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  …………………………………………..……………………      σσττηη  δδίίοοδδοο  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς,,  

μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  μμεεττααττρρέέππεειι  ττηηνν  ……………………..…………………………..……………………        …………………………..……………………      πποουυ  ττοουυ  ππααρρέέχχεεττααιι  

ααππόό  ττηηνν  ππηηγγήή,,  σσεε  …………………………………………..……………………      ((PPRR==……....    ..  ……....))..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  κκάάθθεε  ωωμμιικκόόςς  
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κκααττααννααλλωωττήήςς  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  μμέέγγιισσττηη  ηηλλεεκκττρριικκήή  ιισσχχύύ  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααννττέέξξεειι  

χχωωρρίίςς  νναα  κκαατταασσττρρααφφεείί..  

  

••  ΓΓιιαα  ττοονν  μμιικκρρόό  ΗΗλλεεκκττρριικκόό  ΚΚιιννηηττήήρραα  

ΈΈννααςς  ηηλλεεκκττρροοκκιιννηηττήήρρααςς  μμεεττααττρρέέππεειι  ττηηνν  ηηλλεεκκττρριικκήή  εεννέέρργγεειιαα  σσεε  μμηηχχααννιικκήή..  ΣΣττοο  

εεσσωωττεερριικκόό  ττοουυ  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  θθεερρμμιικκήή  ιισσχχύύςς,,  ηη  οοπποοίίαα  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ττοουυ  ααννττίίσστταασσηη  

rr΄́  ((PPrr΄́  ==……....    ..  ……....))..  ΈΈττσσιι  ηη  ωωφφέέλλιιμμηη  μμηηχχααννιικκήή  ιισσχχύύςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσχχέέσσηη::      …………………………      ==  

………………        --      ……………………..……    ..  
ΑΑνν  εεμμπποοδδιισσττεείί  ηη  ππεερριισσττρροοφφήή  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα  ττόόττεε  ττοο  ρρεεύύμμαα  πποουυ  ττοονν  δδιιααρρρρέέεειι  γγίίννεεττααιι  

μμέέγγιισσττοο,,  ααφφοούύ  δδεενν  έέχχοουυμμεε  μμεεττααττρροοππήή  ιισσχχύύοοςς  σσεε  μμηηχχααννιικκήή  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ηη  ιισσχχύύςς  ττηηςς  ππηηγγήήςς  

μμεεττααττρρέέππεεττααιι  εεξξ  οολλοοκκλλήήρροουυ  σσεε  θθεερρμμιικκήή  ιισσχχύύ  σσττιιςς  ααννττιισσττάάσσεειιςς  ττοουυ  κκυυκκλλώώμμααττοοςς..  ΙΙσσχχύύεειι  δδηηλλααδδήή  

όόττιι::      …………      ==  ………………        ..      RRοολλ..  ΌΌπποουυ  RRοολλ  ==  …………    ++    …………..    ++    …………  ..  

ΤΤέέλλοοςς  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  κκλλάάσσμμαα  nn==  ………………  ..  

  

••  ΑΑννττιισσττοοίίχχιισσηη  ΜΜεεγγεεθθώώνν  ––  ΣΣυυμμββόόλλωωνν  &&  ΜΜοοννάάδδωωνν  ττοουυςς  

ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ααννττιισσττοοιιχχίίσσττεε  τταα  μμεεγγέέθθηη  μμεε  τταα  σσύύμμββοολλάά  ττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  

μμοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσήήςς  ττοουυςς..  

ΜΜέέγγεεθθοοςς  ΣΣύύμμββοολλοο  ΜΜοοννάάδδαα  

ΜΜέέττρρηησσηηςς  

11..  ΗΗΕΕΔΔ  ΑΑ..  RR  ii..  ΩΩ  

22..  ΠΠοολλιικκήή  ΤΤάάσσηη  ΒΒ..  rr  iiii..  VV  

33..  ΈΈνντταασσηη  ΡΡεεύύμμααττοοςς  ΓΓ..  UUππ  iiiiii..  WW  

44..  ΕΕσσωωττεερριικκήή  ΑΑννττίίσστταασσηη  ΠΠηηγγήήςς  ΔΔ..  NN  iivv..  AA  

55..  ΙΙσσχχύύςς  ΠΠηηγγήήςς  ΕΕ..  rr΄́  vv..    

66..  ΑΑννττίίσστταασσηη  ΚΚααττααννααλλωωττήή  ΣΣΤΤ..  IImmaaxx  

77..  ΘΘεερρμμιικκήή  ΙΙσσχχύύςς  σσττοο  ΕΕσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  ΠΠηηγγήήςς  ΖΖ..  EE  

88..  ΘΘεερρμμιικκήή  ΙΙσσχχύύςς  ττοουυ  ΑΑννττιισσττάάττηη  ΗΗ..  II  

99..  ΕΕσσωωττεερριικκήή  ΑΑννττίίσστταασσηη  ττοουυ  ΚΚιιννηηττήήρραα  ΘΘ..  PPrr  

1100..  ΜΜέέγγιισσττοο  ΡΡεεύύμμαα  ΙΙ..  PPRR  

1111..  ΣΣυυννττεελλεεσσττήήςς  ΑΑππόόδδοοσσηηςς  ΚΚιιννηηττήήρραα  ΚΚ..  PP  

  

  

…………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  

…………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  

…………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………  …………    --    …………....    --    …………    
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  ΌΌρργγαανναα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––  ΥΥλλιικκάά  

11..  ΑΑμμππεερρόόμμεεττρροο  ((ΠΠοολλύύ  μμιικκρρήή  εεσσωωττεερριικκήή  ααννττίίσστταασσηη))..  

22..  ΒΒοολλττόόμμεεττρροο  ((ΠΠοολλύύ  μμεεγγάάλληη  εεσσωωττεερριικκήή  ααννττίίσστταασσηη))..  

33..  ΗΗλλεεκκττρριικκήή  ΠΠηηγγήή  ((ΜΜππααττααρρίίαα))  

44..  ΑΑγγωωγγοοίί  σσύύννδδεεσσηηςς  ((ΑΑμμεελληηττέέαα  ααννττίίσστταασσηη))  

55..  ΔΔιιαακκόόππττηηςς  

66..  ΩΩμμιικκόόςς  κκααττααννααλλωωττήήςς  γγννωωσσττήήςς  ααννττίίσστταασσηηςς  ((ίίσσωωςς  κκααιι  μμιικκρρόόςς  λλααμμππττήήρρααςς))  

77..  ΜΜιικκρρόόςς  ηηλλεεκκττρροοκκιιννηηττήήρρααςς  σσυυννεεχχοούύςς  ρρεεύύμμααττοοςς  ((  ααππόό  ττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ήή  ααππόό  ππααιιδδιικκόό  

ππααιιχχννίίδδιι))..  

  

  ΠΠεειιρρααμμααττιικκήή  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  

ΑΑ..  ΤΤοοπποοθθεεττεείίσσττεε  ττοο  ββοολλττόόμμεεττρροο  ((  ήή  ττοο  πποολλύύμμεεττρροο  σσττηη  θθέέσσηη  μμεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  VV))  σστταα  άάκκρραα  ττηηςς  

ππηηγγήήςς  ((ττοονν  κκόόκκκκιιννοο  αακκρροοδδέέκκττηη  σσττοο  ++  κκααιι  ττοονν  μμααύύρροο  σσττοο  --))..  ΔΔιιααββάάσσττεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  σσττοο  όόρργγααννοο..  

ΑΑυυττήή  εείίννααιι  ηη  ΗΗΕΕΔΔ  ττηηςς  ππηηγγήήςς  ααφφοούύ  δδεενν  κκυυκκλλοοφφοορρεείί  ρρεεύύμμαα  σσττοο  κκύύκκλλωωμμαα..  ΣΣηημμεειιώώσσττεε::  

    

  

ΒΒ..  ΑΑςς  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυμμεε  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα  ττοουυ  σσχχήήμμααττοοςς  

  

                                      ΕΕ                    rr                                                                            RR                                              EE΄́                      rr΄́    

                                        

                                    --            ++  
  

  

  

                                                                          ΔΔ                                              --                                    ++  
  

  

ΞΞεεκκιιννώώννττααςς  ααππόό  ττοο  θθεεττιικκόό  ππόόλλοο  ττηηςς  ππηηγγήήςς  ((κκόόκκκκιιννοο))  σσυυννδδέέσσττεε  μμεε  κκααλλώώδδιιοο  ττηηνν  

ααννττίίσστταασσηη  κκααιι  ααππόό  ττοο  άάλλλλοο  άάκκρροο  ττηηςς,,  μμεε  άάλλλλοο  κκααλλώώδδιιοο,,  σσυυννδδέέσσττεε  ττηηνν  μμεε  ττοο  έένναα  άάκκρροο  ττοουυ  

κκιιννηηττήήρραα..  ΤΤοο  άάλλλλοο  άάκκρροο  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα  σσυυννδδέέσσττεε  ττοο  μμεε  ττοο  θθεεττιικκόό  άάκκρροο  ((κκόόκκκκιιννοο))  ττοουυ  

ααμμππεερροομμέέττρροουυ  κκααιι  ττοο  ααρρννηηττιικκόό  ττοουυ  άάκκρροο  μμεε  ττοονν  δδιιαακκόόππττηη  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  κκααττααλλήήξξεεττεε  μμεε  άάλλλλοο  

κκααλλώώδδιιοο  σσττοονν  ααρρννηηττιικκόό  ππόόλλοο  ((μμααύύρροο))  ττηηςς  ππηηγγήήςς..  

ΕΕ  ==  ………………....    VV  

ΑΑ  

ήή  ΠΠοολλύύμμεεττρροο  
((ΌΌρργγααννοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  μμεεττρρήήσσεειι  ΑΑ,,VV,,ΩΩ))  
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ΓΓ..  ΠΠρριινν  κκλλεείίσσοουυμμεε  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα  μμεεττρράάμμεε  ττηηνν  ωωμμιικκήή  ααννττίίσστταασσηη  RR,,  ββάάζζοοννττααςς  ττοο  

πποολλύύμμεεττρροο  σσττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ΩΩ  κκααιι  ττοουυςς  αακκρροοδδέέκκττεεςς  ττοουυ  σστταα  άάκκρραα  ττοουυ  ααννττιισσττάάττηη  ήή  ττοουυ  λλααμμππττήήρραα..  

ΔΔιιααββάάζζοουυμμεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  κκααιι  γγρράάφφοουυμμεε::  

  

ΔΔ..  ΑΑφφοούύ  κκλλεείίσσοουυμμεε  ττοονν  δδιιαακκόόππττηη  δδιιααββάάζζοουυμμεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ττοουυ  ααμμππεερροομμέέττρροουυ..  ΑΑυυττήή  

δδίίννεειι  ττοο  ρρεεύύμμαα  ττοουυ  κκυυκκλλώώμμααττοοςς  όότταανν  ααυυττόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα..  ((ΠΠρροοσσέέχχοουυμμεε  αανν  δδοουυλλεεύύεειι  

οο  κκιιννηηττήήρρααςς))..  ΣΣηημμεειιώώσσττεε::  

  

  

ΤΤοοπποοθθεεττοούύμμεε  ττοο  ββοολλττόόμμεεττρροο  σστταα  άάκκρραα  ττηηςς  ππηηγγήήςς..  ΗΗ  έέννδδεειιξξηη  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττηηνν  UUππ  ττηηςς  

ππηηγγήήςς,,  ααφφοούύ  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα..  ΣΣηημμεειιώώσσττεε::  

  

  

  

ΕΕίίννααιι  εεύύκκοολλοο  ττώώρραα  ααππόό  ττηη  σσχχέέσσηη    UUππ  ==  ΕΕ  ––  ΙΙ  ..  rr  νναα  υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  

ααννττίίσστταασσηη  ττηηςς  ππηηγγήήςς..  ΈΈττσσιι,,              ΙΙ  ..  rr  ==  ΕΕ  --  UUππ    πποουυ  δδίίννεειι        rr  ==  ((ΕΕ  --  UUππ  ))  //  ΙΙ    οοππόόττεε  
  

  

  

  

  

                                                                                                                                  VVRR  

  

                                      ΕΕ                    rr                                                                            RR                                              EE΄́                      rr΄́    

                                        

                                    --            ++  
  

  

  

                                                                          ΔΔ                                              --                                    ++  
  

  

ΕΕ..  ΤΤοο  εεππόόμμεεννοο  ββήήμμαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  μμεε  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ..  ΜΜεε  τταα  μμάάττιιαα  σσττοο  ααμμππεερρόόμμεεττρροο  

σσττααμμααττήήσσττεε  μμεε  τταα  δδάάχχττυυλλαα  γγιιαα  εελλάάχχιισστταα  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  ττηηνν  ππεερριισσττρροοφφήή  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα..  

ΔΔιιααββάάσσττεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ττοουυ  ααμμππεερροομμέέττρροουυ  κκααιι  ααφφήήσσττεε  ττοονν  κκιιννηηττήήρραα..    

ΙΙ  ==  ………………....    ΑΑ  

UUππ  ==  ………………....    VV  

rr == ……………….... ΩΩ

ΑΑ  

VVππ  VVκκ  

RR  ==  ………………....    ΩΩ  
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ΑΑυυττήή  εείίννααιι  ηη  μμέέγγιισσττηη  ττιιμμήή  ττοουυ  ρρεεύύμμααττοοςς,,  κκααθθώώςς  δδεενν  έέχχοουυμμεε  ππααρρααγγωωγγήή  μμηηχχααννιικκήήςς  

ιισσχχύύοοςς  κκααιι  ηη  μμόόννηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα  σσττοο  κκύύκκλλωωμμαα  εείίννααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  εεσσωωττεερριικκήήςς  ττοουυ  

ααννττίίσστταασσηηςς..  ΣΣηημμεειιώώσσττεε::    

  

  

ΑΑππόό  ττηη  σσχχέέσσηη  ΕΕ  ==  ΙΙmmaaxx  ..  RRοολλ  δδηηλλααδδήή  ααππόό  ττηηνν    ΕΕ  ==  ΙΙmmaaxx  ..  ((rr  ++  RR  ++  rr΄́))  μμπποορροούύμμεε  νναα  

υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ααννττίίσστταασσηη      rr΄́    ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα..  ΈΈττσσιι,,  

ΕΕ  ==  ΙΙmmaaxx  ..  ((rr  ++  RR  ))  ++  ΙΙmmaaxx  ..    rr΄́  οοππόόττεε      rr΄́    ==    {{ΕΕ  --  ΙΙmmaaxx  ..  ((rr  ++  RR  ))}}  //  ΙΙmmaaxx      
ΚΚααιι  μμεεττάά  ττοουυςς  υυπποολλοογγιισσμμοούύςς::  

  

  

ΣΣΤΤ..  ΟΟ  υυπποολλοογγιισσμμόόςς  ττοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή  ααππόόδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα  εείίννααιι  ππλλέέοονν  κκααθθααρράά  

θθεεωωρρηηττιικκήή  υυππόόθθεεσσηη..  

ΙΙσσχχύύεειι  όόττιι    
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κκααιι  ααννττιικκααθθιισσττώώννττααςς  τταα  γγννωωσσττάά  μμεεγγέέθθηη  ααππόό  ττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  ββρρίίσσκκοουυμμεε  όόττιι::  

  

ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

11..  ΥΥππάάρρχχεειι,,  κκααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  σσααςς  άάλλλλοοςς  ττρρόόπποοςς  νναα  υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  

ααννττίίσστταασσηη  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα;;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

22..  ΣΣεε  πποοιιοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  οοφφεείίλλοοννττααιι  τταα  σσφφάάλλμμαατταα  ττωωνν  

υυπποολλοογγιισσμμώώνν;;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

                                                                                                                                                                                                              

ΙΙmmaaxx  ==  ………………....    ΑΑ  

rr΄́ == ……………….... ΩΩ

nn == ………………....

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
  

11..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

22..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

33..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

44..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

55..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

66..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

77..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

88..  ……………………………………………………………………………………………………………………....  


