
ΕΕΚΚΦΦΕΕ  ΝΝ..ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ    
  

22ηη  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΒΒ΄́  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  
  

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

  
  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΑΑΧΧΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΡΡΥΥΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ((gg))  

ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΚΚΡΡΕΕΜΜΟΟΥΥΣΣ  

  

  ΣΣττόόχχοοιι  

11..  ΝΝαα  κκαατταασσκκεευυάάσσοουυνν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  έένναα  εεκκκκρρεεμμέέςς,,  νναα  μμεεττρρήήσσοουυνν  ττοουυςς  χχρρόόννοουυςς  ααιιώώρρηησσηηςς  

γγιιαα  δδιιάάφφοορραα  μμήήκκηη..      

22..  ΝΝαα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσοουυνν  ττηηνν  ππεειιρρααμμααττιικκήή  ττιιμμήή  ττοουυ  gg,,  σσττοονν  ττόόπποο  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι,,  μμεε  δδύύοο  

ττρρόόπποουυςς::  

αα..  ααππόό  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττοουυ  εεκκκκρρεεμμοούύςς,,  

ββ..  ααππόό  ττηηνν  κκλλίίσσηη  ττηηςς  γγρρααφφιικκήήςς  ππααρράάσστταασσηηςς  ττοουυ  ΤΤ22  σσεε  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττοο  LL..    

  

  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ΓΓννώώσσεειιςς  

ΤΤοο  ααππλλόό  ((ήή  μμααθθηημμααττιικκόό))  εεκκκκρρεεμμέέςς  εείίννααιι  μμιιαα  ιιδδααννιικκήή    ……………………………………..………………....  ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείίττααιι  

ααππόό  έένναα      ………………………………    μμάάζζααςς  mm,,  δδεεμμέέννοο  σσττοο  έένναα  άάκκρροο    …………………………....……………………    μμήήκκοουυςς  ll  ττοο  άάλλλλοο  άάκκρροο  

ττοουυ  οοπποοίίοουυ  εείίννααιι    …………………………………………....    σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο..  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  οοιι  δδυυννάάμμεειιςς  ΤΤ  κκααιι  

ΒΒσσυυννφφ  ((σσττηη  θθέέσσηη  εεκκττρροοππήήςς))  δδεενν  

ααλλλληηλλοοεεξξοουυδδεεττεερρώώννοοννττααιι  εεππεειιδδήή  εείίννααιι  ίίσσεεςς,,  

ααλλλλάά  ηη  σσυυννιισσττααμμέέννηη  ττοουυςς  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  

ααππααρρααίίττηηττηη  κκεεννττρροομμόόλλοο  δδύύννααμμηη  πποουυ  

χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττοο  σσώώμμαα  μμάάζζααςς  mm,,  γγιιαα  νναα  

εεκκττεελλέέσσεειι  ττοο  ττμμήήμμαα  ΑΑΓΓ  ττηηςς  κκυυκκλλιικκήήςς  ττρροοχχιιάάςς..  

ΕΕππίίσσηηςς  ηη  γγωωννίίαα  εεκκττρροοππήήςς  φφ  ππρρέέππεειι  

νναα  εείίννααιι  πποολλύύ  μμιικκρρήή  22οο  ––  33οο  ,,  δδιιόόττιι  μμόόννοο  ττόόττεε  

θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  ττοο  μμήήκκοοςς  ττοουυ  

ττόόξξοουυ  ΑΑΓΓ,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ππρρααγγμμααττιικκήή  εεκκττρροοππήή,,    

εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ  ίίσσοο  μμεε  ττοο  εευυθθύύγγρρααμμμμοο    μμήήκκοοςς    ΧΧ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  εευυθθύύγγρρααμμμμηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη..  
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L
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L
xgmBF ..... =⇒== επεπ ημφ       μμεε  

L
gmD .

=     οοππόόττεε  

  

  

  

                                              LLσσυυννφφ      φφ              LL  

                                                                                      

                                                                                      ΤΤ    
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  FFκκ==  ……………………..………………....            ΑΑ                                            ΒΒyy  

                                                                                                  ΒΒ  
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ΑΑππόό  ττηηνν  σσχχέέσσηη  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  ππρροοκκύύππττεειι  έέννααςς  σσυυννδδυυαασσμμόόςς  ττωωνν  εεμμππλλεεκκοομμέέννωωνν  

μμεεγγεεθθώώνν,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  φφααννεείί  χχρρήήσσιιμμοοςς  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς..  ΉΉττοοιι,,  
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ΤΤηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  σσχχέέσσηη  μμπποορροούύμμεε  νναα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυμμεε  μμεε  δδύύοο  ττρρόόπποουυςς..  

ii..    ΛΛύύννοοννττάάςς  ττηηνν  ωωςς  ππρροοςς  g οοππόόττεε,,                          L
T

g
2

24π
=                   κκααιι  

iiii..  ΥΥπποολλοογγίίζζοοννττααςς  ττηηνν  κκλλίίσσηη  ττηηςς  εευυθθεείίααςς  )(2 LfT =   ((ααφφοούύ  τταα  πποοσσάά  ΤΤ22  κκααιι  LL  εείίννααιι  ααννάάλλοογγαα))    

ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ηη  
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k
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=   ααππ’’  όόπποουυ                            
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g
24π
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  ΌΌρργγαανναα  ΜΜέέττρρηησσηηςς  ––  ΥΥλλιικκάά  

11..  ΚΚααννόόννααςς  ήή  μμεεττρροοττααιιννίίαα  

22..  ΧΧρροοννόόμμεεττρροο  

33..  ΥΥπποολλοογγιισσττήήςς  ττσσέέππηηςς  

44..  ΡΡάάββδδοοςς  μμήήκκοουυςς  11mm  μμεε  σσιιδδεερρέέννιιαα  ββάάσσηη  

55..  ΡΡάάββδδοοςς  μμήήκκοουυςς  3300ccmm  

66..  ΣΣώώμμαα  μμάάζζααςς  5500  gg  

77..  ΝΝήήμμαατταα  δδιιααφφόόρρωωνν  μμηηκκώώνν  ((11,,2200  mm  ––  11,,0000  mm  ––  00,,8800  mm  ––  00,,6600  mm  ––  00,,4400  mm))  

  

  ΠΠεειιρρααμμααττιικκήή  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  

  

ΦΦΑΑΣΣΗΗ  11::  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΟΟμμάάδδααςς  --  ΠΠρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  

  ΚΚααθθοορρίίζζοοννττααιι  οοιι  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  οομμάάδδααςς  

εερργγαασσίίααςς..  

11..  ΈΈννααςς  εεππιιββλλέέππωωνν  ––  γγιιαα  νναα  κκρρααττάά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

22..  ΈΈννααςς  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ––  γγιιαα  νναα  δδιιααββάάζζεειι  ττοο  φφύύλλλλοο  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  νναα  γγρράάφφεειι  

33..  ΈΈννααςς  ΜΜεεττρρηηττήή  ––  γγιιαα  νναα  μμεεττρράά  χχρρόόννοουυςς  κκααιι  

μμήήκκηη  

44..  ΈΈννααςς  ΛΛοογγιισσττήή  ––  γγιιαα  νναα  κκάάννεειι  ττιιςς  ππρράάξξεειιςς..  



ΣΣυυννααρρμμοολλοογγεείίττααιι  ηη  ππεειιρρααμμααττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  δδιιππλλααννοούύ  σσχχήήμμααττοοςς..  

ΦΦΑΑΣΣΗΗ  22::  ΠΠρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ΜΜεεττρρήήσσεεωωνν  κκααιι  υυπποολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕππιιττάάχχυυννσσηηςς  gg  μμεε  ββάάσσηη  

τταα  ππεειιρρααμμααττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  

  

ΕΕππιιλλέέγγοουυμμεε  τταα  σσχχοοιιννίί  ττοουυ  ααννττιισσττοοίίχχοουυ  μμεε  ττηη  μμέέττρρηησσηη  μμήήκκοουυςς,,  ττοουυ  ππίίνναακκαα  μμεεττρρήήσσεεωωνν  

κκααιι  υυπποολλοογγιισσμμώώνν  κκααιι  ααρρχχίίζζοουυμμεε  ττιιςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  2200  ααιιωωρρήήσσεεωωνν  ((γγιιααττίί  άάρρααγγεε;;))  σσηημμεειιώώννοοννττααςς  ττοο  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  σσττηη  σσττήήλληη  ΒΒ..  ΕΕππααννααλλααμμββάάννοουυμμεε  γγιιαα  όόλλαα  τταα  μμήήκκηη  ττωωνν  σσχχοοιιννιιώώνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  

σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααςς  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  σσττήήλληη  ΒΒ..    

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

  ΑΑ  ΒΒ  ΓΓ  ΔΔ  ΕΕ  

ΜΜέέττρρηησσηη  
ΜΜήήκκοοςς  LL  ((mm))  

ΕΕκκκκρρεεμμοούύςς  

ΧΧρρόόννοοςς  tt,,  

2200  

ΑΑιιωωρρήήσσεεωωνν  

((ss))  

ΠΠεερρίίοοδδοοςς  

((ΧΧρρόόννοοςς  

σσττήήλληηςς  ΒΒ//2200))  

ΤΤεεττρράάγγωωννοο  

ΠΠεερριιόόδδοουυ  ΤΤ22  

((ΣΣττήήλληη  ΓΓ))22  

ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ττοουυ  

  gg  ((mm//ss22))  

  ββάάσσεειι  ττοουυ  ττύύπποουυ  
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11..  

  

11,,2200  mm  
        

  

22..  

  

11,,0000  mm  
        

  

33..  

  

00,,8800  mm  
        

  

44..  

  

00,,6600  mm  
        

  

55..  

  

00,,4400  mm  
        

  

ΜΜεε  ττοονν  υυπποολλοογγιισσττήή  ττσσέέππηηςς  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  σσττήήλλεεςς,,  

δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ((σσττήήλληη  ΕΕ))  55  ττιιμμέέςς  ττοουυ  gg,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ββρρίίσσκκοουυμμεε  ττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  

ττοουυςς,,  πποουυ  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  κκααιι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττιιμμήή  ττηηςς  εεππιιττάάχχυυννσσηηςς  ττηηςς  ββααρρύύττηηττααςς..  ΔΔηηλλααδδήή::  

  

                                            ΣΣύύννοολλοο  ττιιμμώώνν  ττηηςς  σσττήήλληηςς  ΕΕ    

ΜΜέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  gg  ==                                                                                                        ==                                                  ⇒       gg  ==    …………........…………....        mm//ss22  

                                                  ΠΠλλήήθθοοςς  ΜΜεεττρρήήσσεεωωνν  ((55))  

  

  



ΦΦΑΑΣΣΗΗ  33::  ΚΚαατταασσκκεευυήή  ΓΓρρααφφιικκήήςς  ΠΠααρράάσστταασσηηςς  κκααιι  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕππιιττάάχχυυννσσηηςς  gg  μμεε  

ββάάσσηη  ττηηνν  κκλλίίσσηη  ττηηςς  

  

ΜΜεεττααφφέέρροουυμμεε  τταα  ζζεεύύγγηη  ττωωνν  σσττηηλλώώνν  ΑΑ  κκααιι  ΔΔ  σσττοουυςς  ππααρραακκάάττωω  άάξξοοννεεςς,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  

ββααθθμμοοννοομμοούύμμεε  ααννααλλόόγγωωςς,,  κκααιι  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττηηνν  εευυθθεείίαα  πποουυ  δδιιέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  ((00,,00))  κκααιι  

όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόό  ππλληησσιιέέσσττεερραα  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππεειιρρααμμααττιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν..  

  

ΤΤ22                    ((ss22))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                                                                                                                                                                                                                            LL    ((mm))  

ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ααππόό  ττηη  γγρρααφφιικκήή  ππααρράάσστταασσηη  ττηηνν  κκλλίίσσηη  k   ττηηςς  εευυθθεείίααςς::  
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((ηη  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  ΤΤ22
22  --  ΤΤ11

22    κκααιι    LL22  --  LL11  εείίννααιι  ττόόσσοο  ττυυχχααίίαα  όόσσοο  μμααςς  εεξξυυππηηρρεεττεείί))  

οοππόόττεε  ααππόό  ττηηνν    
k

g
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=     ββρρίίσσκκοουυμμεε::              gg  ==  …………........…………....        mm//ss22  

  

  

  

  

  



ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

11..  ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ββόόρρεειιααςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  ππλλάάττοοςς  ππεερρίίπποουυ  4455οο  ,,  

πποουυ  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ηη  ααννααμμεεννόόμμεεννηη  ττιιμμήή  ττοουυ  gg  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  γγύύρρωω  σσττοο  99,,8811  mm//ss22..  ΕΕλλέέγγξξττεε  

αανν  ηη  ττιιμμήή  πποουυ  ββρρήήκκααττεε  ααππόό  ττοο  ππεείίρρααμμαα  ππλληησσιιάάζζεειι  σσττηη  θθεεωωρρηηττιικκάά  ααννααμμεεννόόμμεεννηη..  ΑΑνν  όόχχιι,,  

εεξξηηγγεείίσσττεε  ττοουυςς  ππιιθθααννοούύςς  λλόόγγοουυςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααππόόκκλλιισσηηςς..  

αα..      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

ββ..      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

γγ..      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

δδ..      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

22..  ΥΥπποολλοογγίίσσττεε  ττοο  σσχχεεττιικκόό  σσφφάάλλμμαα  ττωωνν  μμεεττρρήήσσεεώώνν  σσααςς,,  ωωςς  εεξξήήςς::  
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ΓΓιιαα  νναα  έέχχεειι  εεππιιττυυχχίίαα  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  ττοο  σσ  νναα  μμηηνν  υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  55%%!!..  

  

33..    ΣΣυυγγκκρρίίννααττεε  ττιιςς  ττιιμμέέςς  γγιιαα  ττοο  gg,,  πποουυ  ββρρήήκκααττεε  μμεε  ττιιςς  δδύύοο  μμεεθθόόδδοουυςς..    ΕΕξξηηγγεείίσσττεε  ττοουυςς  

λλόόγγοουυςς  ττηηςς  ττυυχχόόνν  ααππόόκκλλιισσηηςς..    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

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

  

  

                                                                                                                                                                                                  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
  

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

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

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

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

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

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

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

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


