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ΕΕΚΚΦΦΕΕ  ΝΝ..ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ    
  

11ηη  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΓΓ΄́  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  
  

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

  
  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΣΣ  

ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  PPLLAANNCCKK  

  

  ΣΣττόόχχοοιι  

ΣΣττόόχχοοιι  ααυυττήήςς  ττηηςς  εερργγαασσττηηρριιαακκήήςς  άάσσκκηησσηηςς  εείίννααιι  οοιι  μμααθθηηττέέςς::  

11..  ΝΝαα  ππααρρααττηηρρήήσσοουυνν  ττοο  φφάάσσμμαα  ττοουυ  λλεευυκκοούύ  φφωωττόόςς  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  φφαασσμμααττοοσσκκοοππίίοουυ..  

22..  ΝΝαα  ππααρρααττηηρρήήσσοουυνν  κκααιι  νναα  ππεερριιγγρράάψψοουυνν  τταα  φφάάσσμμαατταα  εεκκπποομμππήήςς  ττωωνν  ααεερρίίωωνν..  

33..  ΝΝαα  ππααρρααττηηρρήήσσοουυνν  κκααιι  νναα  ππεερριιγγρράάψψοουυνν  τταα  φφάάσσμμαατταα  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς  δδιιααφφααννώώνν  

σσωωμμάάττωωνν  ((φφίίλλττρρωωνν))..  

44..  ΝΝαα  υυπποολλοογγίίσσοουυνν,,  ααππόό  ττοο  φφάάσσμμαα  εεκκπποομμππήήςς  ττοουυ  ΗΗ22,,  ττηη  σσττααθθεερράά  hh  ττοουυ  PPllaanncckk..  

55..  ΝΝαα  σσυυγγκκρρίίννοουυνν  τταα  ππεειιρρααμμααττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  μμεε  ττιιςς  θθεεωωρρηηττιικκέέςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς..  

  

  ΑΑππααιιττοούύμμεενναα  ΌΌρργγαανναα  κκααιι  ΥΥλλιικκάά  

11..  ΤΤρροοφφοοδδοοττιικκόό  λλυυχχννιιώώνν  φφάάσσμμααττοοςς  

22..  ΕΕππιιττρρααππέέζζιιοο  φφαασσμμααττοοσσκκόόππιιοο  

33..  ΛΛυυχχννίίεεςς  ΑΑεερρίίωωνν  GGeeiisslleerr  ((HHee,,  NNee,,  HHgg,,  HH22))  

44..  ΈΈγγχχρρωωμμαα  ΦΦίίλλττρραα  

55..  ΈΈγγχχρρωωμμαα  ΜΜοολλύύββιιαα  

  

  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ΓΓννώώσσεειιςς  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  κκααττααννόόηησσηη  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  

δδιιδδααχχθθεείί  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεννόόττηηττεεςς  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  ββιιββλλίίοουυ::  

••  11..33      ΜΜήήκκοοςς  ΚΚύύμμααττοοςς  κκααιι  ΣΣυυχχννόόττηητταα  ττοουυ  ΦΦωωττόόςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάδδοοσσήή  ττοουυ  

••  11..44      ΑΑννάάλλυυσσηη  ΛΛεευυκκοούύ  ΦΦωωττόόςς  σσεε  χχρρώώμμαατταα  

••  22..22      ΔΔιιαακκρριιττέέςς  ΕΕννεερργγεειιαακκέέςς  ΣΣττάάθθμμεεςς  

••  ΝΝαα  έέχχοουυνν  μμεελλεεττήήσσεειι  ττοο  εελλεεύύθθεερροο  ααννάάγγννωωσσμμαα  ττωωνν  σσεελλίίδδωωνν  2222  &&  2233  ––  ΤΤοο  

φφαασσμμααττοοσσκκόόππιιοο,,  φφάάσσμμαατταα  εεκκπποομμππήήςς  ––  φφάάσσμμαατταα  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς..  
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  ΘΘεεωωρρηηττιικκέέςς  ΕΕππιισσηημμάάννσσεειιςς  

ΑΑ..  ΌΌτταανν  έένναα  σσττεερρεεόό  σσώώμμαα  θθεερρμμααννθθεείί  σσεε  μμεεγγάάλλεεςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  ττόόττεε    

………………………………………………………………              ………………..…………....      ,,  πποουυ  ττοο  φφάάσσμμαα  ττοουυ  κκααλλύύππττεειι  όόλλεεςς  ττιιςς    …………………………………………..…………………………....    

ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ττοουυ  οορρααττοούύ  φφωωττόόςς..  ΑΑυυττόό  πποουυ  μμεεττααββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοο  χχρρώώμμαα  ττοουυ  

εεκκππεεμμππόόμμεεννοουυ  φφωωττόόςς  εείίννααιι  ηη  έένντταασσηη  ττωωνν  εεκκππεεμμππόόμμεεννωωνν  αακκττιιννοοββοολλιιώώνν..    ΌΌσσοο  ααυυξξάάννεεττααιι  ηη  

θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  μμεε  ττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  έένντταασσηη  μμεεττααττοοππίίζζεεττααιι  σσεε  

μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  σσυυχχννόόττηηττεεςς..  

ΒΒ..  ΌΌτταανν  έένναα  ααέέρριιοο  δδιιεεγγεερρθθεείί  ττόόττεε  κκααττάά  ττηηνν  ααπποοδδιιέέγγεερρσσηη    …………………………………………..…………..    αακκττιιννοοββοολλίίεεςς  

μμεε  μμήήκκηη  κκύύμμααττοοςς  πποουυ  εείίννααιι    ………………………………………………………………………………..    γγιιαα  ττοο  κκάάθθεε  ααέέρριιοο..    

ΓΓ..  ΟΟιι  εεννεερργγεειιαακκέέςς  σσττάάθθμμεεςς  ττοουυ  ΗΗ22   

έέχχοουυνν  ττιιςς  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  θθαα  ααννααγγρρααφφοούύνν  

σσττοο  δδιιππλλααννόό  σσχχήήμμαα..  

  

  

  

  ΠΠεειιρρααμμααττιικκήή  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  

ΣΣυυννααρρμμοολλοογγοούύμμεε  ττηη  δδιιάάττααξξηη  πποουυ  

εειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττοο  σσχχήήμμαα..  

                                                          ΡΡυυθθμμιισσττήήςς    

                                                                    ΥΥψψηηλλήήςς  ΣΣττάάθθμμηηςς  

                                                                                
ΦΦαασσμμααττοοσσκκόόππιιοο          

                                                                                      ΠΠηηγγήή  ΦΦωωττόόςς                        ΈΈξξοοδδοοςς  ΤΤάάσσηηςς  1122  VV  
                                                                                                                                            γγιιαα  φφωωττεειιννήή  ππηηγγήή  ααννάάγγννωωσσηηςς  κκλλίίμμαακκοοςς  

  

  

  

  

  

    nn==55    

    nn==44  

    nn==33  

    nn==22  

  

  

  

  

      nn==11                                                                                          ΕΕ11  ==                  eeVV  

  

ΔΔιιαακκόόππττηηςς  κκααιι  
ρρυυθθμμιισσττήήςς  λλυυχχννίίααςς  
κκλλίίμμαακκοοςς  

ΔΔιιαακκόόππττηηςς  κκααιι  
ρρυυθθμμιισσττήήςς  λλυυχχννίίααςς  
φφάάσσμμααττοοςς  

ΦΦωωττεειιννήή  ΠΠηηγγήή  
ΑΑννάάγγννωωσσηηςς  
ΚΚλλίίμμαακκοοςς  
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ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΗΗΣΣ  ΛΛΑΑΜΜΠΠΤΤΗΗΡΡΑΑ  ΠΠΥΥΡΡΑΑΚΚΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ  

--  ΤΤοοπποοθθεεττοούύμμεε  ττοο  ττρροοφφοοδδοοττιικκόό  υυψψηηλλήήςς  κκααιι  χχααμμηηλλήήςς  ττάάσσηηςς  σσεε  ααππόόσστταασσηη  1100ccmm  ππεερρίίπποουυ  

ααππόό  ττοονν  κκααττεευυθθυυννττήήρραα  ττοουυ  φφαασσμμααττοοσσκκοοππίίοουυ..  

--  ΑΑννάάββοουυμμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  ττηηςς  κκλλίίμμαακκοοςς  κκααιι  ρρυυθθμμίίζζοουυμμεε  ττηη  φφωωττεειιννόόττηηττάά  ττηηςς..  

--  ΑΑννάάββοουυμμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  κκααιι  ρρυυθθμμίίζζοουυμμεε  ττηη  φφωωττεειιννόόττηηττάά  ττηηςς..  

--  ΚΚάάννοουυμμεε  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  γγιιαα  εευυκκρριιννέέσσττεερρηη  εειικκόόνναα..  

--  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυμμεε  ττηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ((σσυυννεεχχέέςς  ήή  γγρρααμμμμιικκόό))..  

  

  

--  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυμμεε  ττοο  εεύύρροοςς  ττωωνν  μμηηκκώώνν  κκύύμμααττοοςς  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  

  

  

--  ΣΣυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  11  μμεε  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς  μμήήκκοουυςς  κκύύμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  κκάάθθεε  

χχρρώώμμαα::  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11  
ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑππόό  nnmm  ΣΣεε  nnmm  

ΚΚόόκκκκιιννηη      

ΠΠοορρττοοκκααλλίί      

ΚΚίίττρριιννηη      

ΠΠρράάσσιιννηη      

ΜΜππλλεε      

ΙΙώώδδηηςς      

ΒΒααθθύύ  ΙΙώώδδηηςς      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

λλmmiinn  ==  …………..……  ……....  nnmm  λλmmaaxx  ==  …………………………....  nnmm  

  …………………………………………..……  ……....          φφάάσσμμαα  
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--  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυμμεε  ττοο  χχρρώώμμαα  ττηηςς  εεννττοοννόόττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  
……………………………………......……    
--  ΜΜεε  τταα  έέγγχχρρωωμμαα  μμοολλύύββιιαα  ζζωωγγρρααφφίίζζοουυμμεε  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  κκλλίίμμαακκαα..  

  

  
  

--  ΜΜεειιώώννοουυμμεε  λλίίγγοο  ττηηνν  ττάάσσηη  ττηηςς  λλυυχχννίίααςς  φφάάσσμμααττοοςς..  ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααββοολλήή  σσττοο  

εεύύρροοςς  σσυυχχννοοττήήττωωνν  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  κκααιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  μμεε  ττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  έένντταασσηη..  ΟΟιι  αακκρριιββεείίςς  

ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  εείίννααιι::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………....  

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

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

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

ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΚΚΟΟΥΥ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΣΣ  

--  ΤΤοοπποοθθεεττοούύμμεε  έένναα  --  έένναα  τταα  φφίίλλττρραα  σσττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  υυπποοδδοοχχήή  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοονν  λλααμμππττήήρραα  

κκααιι  κκααττααγγρράάφφοουυμμεε  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς  ττοουυ  κκάάθθεε  φφίίλλττρροουυ  σσττοονν  ππίίνναακκαα  22..  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22  
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑπποορρρρόόφφηησσηηςς  

ΝΝοο    ΦΦίίλλττρροουυ  ΧΧρρώώμμαα  ΦΦίίλλττρροουυ  
λλmmiinn  λλmmaaxx  

11  --  ΚΚόόκκκκιιννοο        

22  --  ΚΚίίττρριιννοο        

33  --  ΠΠρράάσσιιννοο        

44  --  ΓΓααλλάάζζιιοο        

55  --  ΜΜππλλεε        

66  --  ΜΜωωββ        
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--  ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα,,  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααγγρρααφφεείί  σσττοονν  ππίίνναακκαα  22  τταα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  σστταα  

οοπποοίίαα  κκααττααλλήήγγοουυμμεε  γγιιαα  ττηη  σσχχέέσσηη  ττοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ττοουυ  φφίίλλττρροουυ  κκααιι  ττηη  σσυυχχννόόττηητταα  ττωωνν  

αακκττιιννοοββοολλιιώώνν  ττοουυ  οορρααττοούύ  φφάάσσμμααττοοςς  πποουυ  ααπποορρρροοφφάά  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::  ………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………..  

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

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

  

  

ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΗΗΣΣ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΜΜΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΩΩΝΝ  

--  ΤΤοοπποοθθεεττοούύμμεε  δδιιααδδοοχχιικκάά  ττιιςς  λλυυχχννίίεεςς  ααεερρίίωωνν  σσττιιςς  υυπποοδδοοχχέέςς  ((ννττοουυΐΐ))  ττοουυ  ττρροοφφοοδδοοττιικκοούύ..  ((ΗΗ  

εείίσσοοδδοοςς  γγίίννεεττααιι  ππρρώώτταα  ααππόό  ττοο  εεππάάννωω  μμέέρροοςς,,  όόπποουυ  υυππάάρρχχεειι  ττοο  εελλααττήήρριιοο  κκααιι  μμεεττάά  σσττοο  κκάάττωω))..  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ!!!!!!  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττωωνν  λλυυχχννιιώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  κκλλεείίννεεττααιι  ππάάνντταα  οο  δδιιαακκόόππττηηςς  OONN  ––  OOFFFF  ττοουυ  

ττρροοφφοοδδοοττιικκοούύ  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  νναα  μμηηνν  αακκοουυμμππάάμμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  γγιιααττίί  ηη  ττάάσσηη  

ττρροοφφοοδδοοσσίίααςς  ττηηςς  εείίννααιι  πποολλύύ  μμεεγγάάλληη!!  

--  ΑΑννάάββοουυμμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  ππεερριισσττρρέέφφοοννττααςς  ααρργγάά  ττοο  κκοουυμμππίί  OONN  ––  OOFFFF  ττοουυ  ττρροοφφοοδδοοττιικκοούύ..  

--  ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε  ττοο  φφάάσσμμαα  εεκκπποομμππήήςς  ττηηςς  λλυυχχννίίααςς  ααεερρίίοουυ  HHgg  ααππόό  ττηη  δδιιόόππττρραα  ττοουυ  

φφαασσμμααττοοσσκκοοππίίοουυ..  

  

--  ΜΜεε  τταα  έέγγχχρρωωμμαα  μμοολλύύββιιαα  ζζωωγγρρααφφίίζζοουυμμεε  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  κκλλίίμμαακκαα..  
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--  ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζοουυμμεε  τταα  μμήήκκηη  κκύύμμααττοοςς  ττωωνν  φφαασσμμααττιικκώώνν  γγρρααμμμμώώνν  γγιιαα  ττοονν  HHgg  κκααιι  

σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  33..  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  33  
ΛΛΥΥΧΧΝΝΙΙΑΑ  HHgg  ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΣΣ  

ΜΜήήκκοοςς  ΚΚύύμμααττοοςς    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΧΧρρώώμμαα    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΕΕννττοοννόόττεερρηη    

ΦΦαασσμμααττιικκήή  ΓΓρρααμμμμήή  

            

ΧΧρρώώμμαα  ΕΕκκππεεμμππόόμμεεννοουυ  

  ΦΦωωττόόςς  ααππόό  ττηη  ΛΛυυχχννίίαα  

            

--  ΕΕππααννααλλααμμββάάννοουυμμεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  μμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  HHee,,  μμεε  τταα  έέγγχχρρωωμμαα  μμοολλύύββιιαα  

ζζωωγγρρααφφίίζζοουυμμεε  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  κκλλίίμμαακκαα,,  
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κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  44..  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  44  
ΛΛΥΥΧΧΝΝΙΙΑΑ  HHee  ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΣΣ  

ΜΜήήκκοοςς  ΚΚύύμμααττοοςς    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΧΧρρώώμμαα    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΕΕννττοοννόόττεερρηη    

ΦΦαασσμμααττιικκήή  ΓΓρρααμμμμήή  

            

ΧΧρρώώμμαα  ΕΕκκππεεμμππόόμμεεννοουυ  

  ΦΦωωττόόςς  ααππόό  ττηη  ΛΛυυχχννίίαα  

            

  

--  ΕΕππααννααλλααμμββάάννοουυμμεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  μμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  ΝΝee,,  μμεε  τταα  έέγγχχρρωωμμαα  μμοολλύύββιιαα  

ζζωωγγρρααφφίίζζοουυμμεε  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  κκλλίίμμαακκαα,,    

  

  
κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  55..  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  55  
ΛΛΥΥΧΧΝΝΙΙΑΑ  ΝΝee  ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΣΣ  

ΜΜήήκκοοςς  ΚΚύύμμααττοοςς    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΧΧρρώώμμαα    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΕΕννττοοννόόττεερρηη    

ΦΦαασσμμααττιικκήή  ΓΓρρααμμμμήή  

            

ΧΧρρώώμμαα  ΕΕκκππεεμμππόόμμεεννοουυ  

  ΦΦωωττόόςς  ααππόό  ττηη  ΛΛυυχχννίίαα  
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--  ΕΕππααννααλλααμμββάάννοουυμμεε  ττέέλλοοςς,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  μμεε  ττηη  λλυυχχννίίαα  HH22  μμεε  τταα  έέγγχχρρωωμμαα  

μμοολλύύββιιαα  ζζωωγγρρααφφίίζζοουυμμεε  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  κκλλίίμμαακκαα,,    

  

  
κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  66..  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  66  

ΛΛΥΥΧΧΝΝΙΙΑΑ  HH22  ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΣΣ  

ΜΜήήκκοοςς  ΚΚύύμμααττοοςς    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΧΧρρώώμμαα    

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  

            

ΕΕννττοοννόόττεερρηη    

ΦΦαασσμμααττιικκήή  ΓΓρρααμμμμήή  

            

ΧΧρρώώμμαα  ΕΕκκππεεμμππόόμμεεννοουυ  

  ΦΦωωττόόςς  ααππόό  ττηη  ΛΛυυχχννίίαα  

            

  

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  

ΤΤαα  σσύύμμββοολλαα  ee  κκααιι  DD  ππάάννωω  σσττηηνν  κκλλίίμμαακκαα  ττωωνν  φφαασσμμάάττωωνν  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηη  ρρύύθθμμιισσηη  ττηηςς  

κκλλίίμμαακκοοςς  σσττηη  σσωωσσττήή  θθέέσσηη,,  ώώσσττεε  νναα  ππααρρααττηηρρηηθθοούύνν  οοιι  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  σσττοο  σσωωσσττόό  

σσηημμεείίοο..  ΤΤοο  ee  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττηηνν  ππρράάσσιιννηη  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ττωωνν  ααττμμώώνν  ττοουυ  HHgg  ((554466,,11  nnmm))  

κκααιι  ττοο  DD  σσττηηνν  κκίίττρριιννηη  γγρρααμμμμήή  ((558899,,33  nnmm))  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ττοουυ  HHee..  
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ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

11..  ΤΤαα  φφάάσσμμαατταα  ττοουυ  HHee  κκααιι  ττοουυ  ΗΗ22  εείίννααιι  ίίδδιιαα;;  ΔΔιικκααιιοολλοογγήήσσττεε  ττηηνν  ααππάάννττηησσήή  σσααςς..  

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

22..    ΣΣττηηνν  ππααρραακκάάττωω  εειικκόόνναα  φφααίίννεεττααιι  ττοο  φφάάσσμμαα  ττοουυ  υυδδρροογγόόννοουυ..  ΕΕίίννααιι  ααυυττήή  ηη  εειικκόόνναα  ίίδδιιαα  μμεε    

  

  

ααυυττήή  πποουυ  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  σσττοο  ππεειιρρααμμααττιικκόό  φφάάσσμμαα;;  ΔΔιικκααιιοολλοογγήήσσττεε  ττηηνν  ααππάάννττηησσήή  σσααςς..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....  

  

  

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΔΔΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΟΟΥΥ  

--  ΣΣυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  77  πποουυ  ααφφοορράά  ττιιςς  δδιιααφφοορρέέςς  εεννέέρργγεειιααςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  εεννεερργγεειιαακκώώνν  

σσττααθθμμώώνν  ττοουυ  ΗΗ22  κκααιι  τταα  μμήήκκηη  κκύύμμααττοοςς  ττωωνν  φφωωττοοννίίωωνν  όότταανν  έέχχοουυμμεε  μμεεττάάππττωωσσηη  ααππόό  ττηη  μμίίαα  

σσττάάθθμμηη  σσττηηνν  άάλλλληη..  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  77  

ΤΤΡΡΟΟΧΧΙΙΑΑ  ΕΕοολλ  ΔΔΕΕ  ((eeVV))  λλ  ((nnmm))  ΔΔΕΕ  ((eeVV))  λλ  ((nnmm))  

11  --1133,,66      eeVV  ΕΕ11--ΕΕ22==  λλ11,,22==  ΕΕ22--ΕΕ44==  λλ22,,44==  

22    ΕΕ11--ΕΕ33==  λλ11,,33==  ΕΕ22--ΕΕ55==  λλ22,,55==  

33    ΕΕ11--ΕΕ44==  λλ11,,44==  ΕΕ33--ΕΕ44==  λλ33,,44==  

44    ΕΕ11--ΕΕ55==  λλ11,,55==  ΕΕ33--ΕΕ55==  λλ33,,55==  

55    ΕΕ22--ΕΕ33==  λλ22,,33==  ΕΕ44--ΕΕ55==  λλ33,,66==  

  

--  ΣΣυυγγκκρρίίννοουυμμεε  τταα  μμήήκκηη  κκύύμμααττοοςς  ττωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ααππόό  ττοονν  ππίίνναακκαα  66,,  μμεε  τταα  μμήήκκηη  

κκύύμμααττοοςς  ττωωνν  αακκττιιννοοββοολλιιώώνν  πποουυ  υυπποολλοογγίίσσααμμεε  θθεεωωρρηηττιικκάά  σσττοονν  ππίίνναακκαα  77  κκααιι  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοουυμμεε  



  1100
σσεε  πποοιιαα  μμεεττααππήήδδηησσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννίίοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  ηη  κκάάθθεε  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  ττοουυ  

υυδδρροογγόόννοουυ..  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  88  
ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗΣΣ  λλ    ((nnmm))  ΑΑππόό  ΤΤρροοχχιιάά  ΣΣεε  ΤΤρροοχχιιάά  ΔΔΕΕ    ((eeVV))  

ΚΚόόκκκκιιννηη          

ΜΜππλλεε  ––  ΠΠρράάσσιιννηη          

ΙΙώώδδηηςς          

ΒΒααθθύύ  ΙΙώώδδηηςς          

  

  

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  PPLLAANNCCKK  

--  ΑΑππόό  ττηη  σσχχέέσσηη  
c

hchfh λ
λ

... ΔΕ
=⇔=ΔΕ⇔=ΔΕ     μμπποορροούύμμεε  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσοουυμμεε  

ττηη  σσττααθθεερράά  h ..  ΑΑππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααθθεεμμιιάάςς  ααππόό  ττιιςς  σσεειιρρέέςς  ττοουυ  ππίίνναακκαα  88  υυπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττηη  

σσττααθθεερράά  h   κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  ττιιμμέέςς  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  77  κκααιι  

κκααττααγγρράάφφοουυμμεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  99  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  99  

ΧΧρρώώμμαα  

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  

ΓΓρρααμμμμήήςς  

ΜΜήήκκοοςς  

ΚΚύύμμααττοοςς  

ΦΦαασσμμααττιικκήήςς  

ΓΓρρααμμμμήήςς  

((nnmm))  

ΕΕννέέρργγεειιαα  

φφωωττοοννίίοουυ  

((ΔΔΕΕ))  

αακκττιιννοοββοολλίίααςς  

((eeVV))  

ΣΣττααθθεερράά  

PPllaanncckk  

ααππόό  ττοο  

φφάάσσμμαα  

ΣΣττααθθεερράά  

PPllaanncckk  

θθεεωωρρηηττιικκάά  

%%  σσφφάάλλμμαα  

μμέέττρρηησσηηςς    

%100
θεωρ

σ
h

hΔ
=   

            

            

            

            

            

  

  

                                                                                                                                                                    
ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  
11..  ……………………………………………………....…………………………  
22..  ……………………………………………………....…………………………  
33..  ……………………………………………………....…………………………  
44..  ……………………………………………………....…………………………  
55..  ……………………………………………………....…………………………  
66..  ……………………………………………………....…………………………  


