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Ρθηδ Β7ΡΘ4/,Ο – ∆µρδηφµδ χδ Ρνθσηδ δµ κτληµητλ ⇓ Χ∆Κ
Βνλαηµ υδβ ακνβ χ’κηλδµσσηνµ

ΗΛΟΝΘΣ≅ΜΣ∆Ρ Λ∆ΡΤΘ∆Ρ
Χ∆ ΟΘΝΣ∆ΒΣΗΝΜ
Κνθρ χδ κ’τσηκηρσηνµ χδ σντσ πτηοδλδµσ κδβσθηπτδ+ σντιντθρ ρτηυθδ κδρ λδρτ,
θδρ χδ ρβτθησ ενµχλδµσκδρ+ χνµσ κδρ λδρτθδρ ρτηυµσδρ9

ΚΗΘ∆ ∆Σ ΡΤΗΥΘ∆ ΣΝΤΣ∆Ρ Κ∆Ρ ΒΝΜ,
ΡΗΦΜ∆Ρ Χ∆ Ρ∪ΒΤΘΗΣ∪
0− Μδ ορ τσηκηρδθ ⇓ κ’δωσθηδτθ−
1− Μδ ορ κηρρδθ κδρ βνθχνµρ χ’κηλδµσσηνµ δµσθδθ δµ βνµσβσ υδβ χδρ ρτθ,
εβδρ βγτχδρ−
2− Μδ ορ ηµρσκκδθ ⇓ οθνωηλησ χδ χηρονρησηερ χδ βγτεεφδ τ φψ ντ κδβσθη,
πτδρ−
3− Λµηοτκδθ κδρ ασσδθηδρ υδβ ρνηµ− ∪υησδθ σντσδ ονρρηαηκησ χδ βντθσ,βηθβτησ−
4− Λνµσδθ κ’πτηοδλδµσ χµρ χδρ δµχθνησρ δσ ⇓ χδρ γτσδτθρ ντ βδκτη,βη µδ
ρδθ ορ εβηκδλδµσ ρντληρ ⇓ χδρ σδµσσηυδρ χ’κσθσηνµ οθ τµ οδθρνµµδκ
µνµ τσνθηρ−
5− Κ’τσηκηρσηνµ χ’πτηοδλδµσ τωηκηηθδ µνµ θδβνλλµχ οθ κδ εαθηβµσ θηρ,
πτδ χ’δµσθµδθ τµδ βνµχησηνµ χµφδθδτρδ−
6− Μδ ορ τσηκηρδθ βδσ πτηοδλδµσ οντθ τµ τρφδ τσθδ πτδ βδκτη οθυτ−
7− Σντσ δµσθδσηδµ χνησ σθδ δεεδβστ οθ τµ οδθρνµµδκ χ’δµσθδσηδµ πτκηεη−

ΒΝΜΡ∆ΘΥ∆Θ Β∆Ρ ΗΜΡΣΘΤΒΣΗΝΜΡ
Ηµρσκκσηνµ

Εηφτθδ 0

Χδρβθηοσηνµ χδρ οηβδρ

0− Ανσδ χδ ινµβσηνµ ∋µνµ εντθ,
µηδ(
1− Υηρ χδ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ
∋µνµ εντθµηδρ(
2− Οκπτδ χδ λνµσφδ
3− Υηρ ∀7,21 ω 2.7” ∋1(
4− Ουηκκνµ
5− Υηρ ∀7,21 ω 0” ∋1(
6− ∪βθντ ⇓ θνµχδκκδ χδµσδ ∋1(

7−
8−
0/−
00−
01−
02−
03−

Ανσηδθ
Οκπτδ θθηθδ
Υηρ χδ κ οκπτδ θθηθδ
Οκπτδ χδ Ρνθσηδ
Χηεετρδτθ
Τµησ χ’τσν,κηλδµσσηνµ
Βντυδθβκδ χδ κ’τµησ χ’τσν,
κηλδµσσηνµ
04− Υηρ χτ βντυδθβκδ

0− Βντοδθ κ’κηλδµσσηνµ Β≅−
1− ≅βγδληµδθ κδρ εηκρ χ’κηλδµσσηνµ Β≅ χµρ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ δσ κηρρδθ
τµδ κνµφτδτθ χδ εηκ χδ 04 βλ ∋5”(−
2− Οντθ ντυθηθ κ’τµησ δµκδυδθ κδ βντυδθβκδ χδ κ’τµησ χ’τσν,κηλδµσσηνµ δσ
οντρρδθ κ οκπτδ χδ ρνθσηδ υδθρ κδ γτσ δσ εηθδ οηυνσδθ κ αρ χδ κ οκ,
πτδ υδθρ κ’δωσθηδτθ χδ κ’δµρδηφµδ−
3− Χενµβδθ κδρ εκβγδρ: ρντσδµηθ κ εβδ χβντοδ υδβ χδτω λνθβδτω χδ
ανηρ δσ οντρρδθ χντβδλδµσ ρτθ κδρ εκβγδρ ⇓ οθσηθ χδ κ’θθηθδ χδ κ οκ,
πτδ ⇓ κ’ηχδ χ’τµ σντθµδυηρ ∋υνηθ εηφ− 1(−

Λνµσφδ λτθκ

Εηφτθδ 1

− Χενµβδθ κδρ σθντρ οοθνοθηρ χµρ κ οκπτδ θθηθδ χδ κ’δµρδηφµδ
οντθ λνµσδθ ⇓ τµδ ανσδ χδ ινµβσηνµ ρσµχθχ: ρντσδµηθ κ οκπτδ υδβ
χδρ λνθβδτω χδ ανηρ τσντθ χδρ σθντρ ⇓ χβντοδθ− Οντρρδθ ρτθ κδρ
χβντοδρ υδβ τµ σντθµδυηρ ∋υνηθ εηφ− 2(−
α− Ορρδθ κδρ εηκρ χ’κηλδµσσηνµ Β≅ οθ κδ σθντ τ βδµσθδ χδ κ οκπτδ
θθηθδ−
β− Υηρρδθ κ οκπτδ θθηθδ ⇓ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ δµ τσηκηρµσ κδρ υηρ χδ κ
ανσδ χδ ινµβσηνµ−

Ουηκκνµ , Λνµσφδ δµ δωσθλησ ντ τ οκενµχ

− Χσδθληµδθ κ ονρησηνµ χδ κ’δµρδηφµδ−
α− Χενµβδθ κδρ χαντβγτθδρ οοθνοθηδρ χµρ κδ ανσηδθ οντθ ορρδθ
κδρ εηκρ: ρντσδµηθ κδ ανσηδθ υδβ χδρ λνθβδτω χδ ανηρ τσντθ χδρ
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4−

5−
6−
7−
8−

σθντρ ⇓ χβντοδθ− Οντρρδθ ρτθ κδρ χβντοδρ ⇓ οθσηθ χδ κ’δωσθηδτθ χτ
ανσηδθ υδβ τµ σντθµδυηρ−
β− Ορρδθ κδρ εηκρ χ’κηλδµσσηνµ Β≅ οθ κδ φθµχ σθντ χβντο χµρ κδ
ανσηδθ− Κ αφτδ χδ οκρσηπτδ χνησ σθδ ηµρθδ χµρ κδ σθντ εηµ χδ
οθνσφδθ κδρ εηκρ− Οντθ κδ λνµσφδ τ οκενµχ+ ρ’ρρτθδθ πτδ κ οκπτδ
χδ εηωσηνµ δρσ λνµσδ χδ ενµ ⇓ βδ πτδ κ’δµρδηφµδ ρνησ χµρ κ
ανµµδ χηθδβσηνµ−
χ− Υηρρδθ κ οκπτδ χδ εηωσηνµ ⇓ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ δµ τσηκηρµσ κδρ υηρ
χδ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ− Νθηδµσδθ κδρ σθντρ σθτχρ χδ κ οκπτδ χδ
εηωσηνµ χδ ρνθσδ πτ’ηκρ ρ’κηφµδµσ υδβ κδρ σθντρ χτ ουηκκνµ οντθ κδ
λνµσφδ οοθνοθη ∋δωσθλησ ντ οκενµχ(−
δ− ≅ρρδλακδθ κδ ουηκκνµ ⇓ κ’δµρδηφµδ ⇓ κ’ηχδ χδρ υηρ 2.7” δσ χδρ βθντρ
⇓ θνµχδκκδ εντθµηδρ ∋υνηθ εηφ− 3(−
ε− Εηωδθ κ’ρρδλακφδ ουηκκνµ.δµρδηφµδ ⇓ κ οκπτδ χδ εηωσηνµ υδβ κδρ
υηρ 0 ”−
∆εεδβστδθ κδρ βνµµδωηνµρ µβδρρηθδρ9 κ’τµησ ββδοσδ τµδ σδµρηνµ χδ
01/Υβ ντ 236Υβ ∋υνηθ εηφ−4(− Οντθ νοθσηνµ ⇓ 01/Υβ9 θββνθχδθ κδ
εηκ υηνκδσρ δσ κδ εηκ µνηθ τ ρδθυηβδ χδ κ’χηεηβδ ∋01/Υ( δσ κδ ακµβ τ µδτσθδ−
Οντθ νοθσηνµ ⇓ 236Υβ9 θββνθχδθ κδ εηκ υηνκδσ δσ κδ εηκ θντφδ τ ρδθυηβδ
χδ κ’χηεηβδ ∋236Υ( δσ κδ ακµβ τ µδτσθδ− Οντρρδθ κδρ εηκρ χµρ κ ανσδ χδ
ινµβσηνµ−
Βνµµδβσδθ κδρ εηκρ υδθσρ χδ ληρδ ⇓ σδθθδ τ εηκ χδ ληρδ ⇓ σδθθδ χδ κ’χηεηβδ
ντ ⇓ κ βνµµδωηνµ χδ ληρδ ⇓ σδθθδ χδ κ ανσδ χδ ινµβσηνµ−
Κνθρπτδ κ’οοθδηκ δρσ οθσ ⇓ θδβδυνηθ χτ βντθµσ+ αθµβγδθ κδ βνµµδβσδτθ
χδ ασσδθηδ ρτθ κ βθσδ χδ βηθβτησ ηλοθηλ− ≅κηλδµσδθ κδ βντθµσ Β≅ χµρ
κδρ ρηω γδτθδρ πτη ρτηυδµσ−
Θδλδσσθδ δµ οκβδ κδ βντυδθβκδ χδ κ’τµησ χ’τσν,κηλδµσσηνµ δσ κ οκπτδ
χδ ρνθσηδ−
Θσακηθ κδ βντθµσ ≅Β−

≅θθσ υνκνµσηθδ χδ κ’κηλδµσσηνµ χδ ρδβσδτθ

Ρη κ&τµησ δρσ υνκνµσηθδλδµσ χαθµβγ οντθ τµδ οθηνχδ χδ οκτρ χδ 61 γδτ,
θδρ+ χαθµβγδθ τµ ββτλτκσδτθ οντθ οθυδµηθ σντσ χνλλφδ− Ηρνκδθ κδρ εηκρ
χδ κ&ββτλτκσδτθ χαθµβγ οντθ οθυδµηθ κδρ βντθσ βηθβτησρ−

Εηφτθδ 3
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Βγµφδλδµσ χ’ββτλτκσδτθ
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Κ υηδ τσηκδ χ&τµ ββτλτκσδτθ σηθδ ⇓ ρ εηµ πτµχ βδ χδθµηδθ µδ οδτσ φθχδθ
κδρ κλοδρ κκτλδρ οντθ κ οθηνχδ χδ σδλορ ροβηεηδ+ δµ χοησ χδρ νοθ,
σηνµρ µνθλκδρ χδ βγθφδ− Οντθ θδλοκβδθ κ&ββτλτκσδτθ+ βντοδθ κ&κηλδµσ,
σηνµ χδ ρδβσδτθ+ ντυθηθ κ&τµησ+ χαθµβγδθ κδρ εηκρ χδ κ&ββτλτκσδτθ δσ
θδλοκβδθ κδ οθ κδ µντυδκ ββτλτκσδτθ− Ρ&ρρτθδθ πτδ κδ εηκ θντφδ ∋∗( δρσ
αθµβγ ⇓ κ ανθµδ ονρησηυδ ∋∗( χτ βγθφδτθ− ≅οθρ πτδ κ&τµησ ρδθ δµ
βγθφδ χδοτηρ 13 γδτθδρ ⇓ κ σδµρηνµ µνληµκδ+ υθηεηδθ ρη κδ υνκσφδ χδ
κ&ββτλτκσδτθ ρδ ρηστδ χµρ κδρ κηλησδρ µνθλκδρ− Ρδ θεθδθ ⇓ κ οκπτδ
ρηφµκσηπτδ χδ κ&ββτλτκσδτθ ντ χδ κ&τµησ οντθ ρυνηθ πτδκ σξοδ χ&ββτλτ,
κσδτθ τσηκηρδθ−

≅οθρ κ θδληρδ χτ βντθµσ χδ ρδβσδτθ+ κ&τµησ ρδθ ρτθ κ γτσδ
βγθφδ οντθ τµδ οθηνχδ χδ 13 γδτθδρ τ λωηλτλ− Ρ&ηκ ρ&δρσ οθν,
χτησ τµδ οµµδ χδ ρδβσδτθ θβδλλδµσ+ ηκ µ&δρσ ορ µβδρρηθδ χδ
εηθδ τµδ ρηλτκσηνµ− Ηµχηπτδθ ρτθ κδ σακδτ ∋υνηθ εηφ− 5( κ χσδ χδ
κ οµµδ δσ.ντ χδρ σδρσρ δεεδβστρ−

Βγµφδλδµσ χδ κ κλοδ

Ηλονθσµσ

Ηκ δρσ ηλονθσµσ χδ θδλοκβδθ κδρ κλοδρ αθκδρ οθ χδρ κλοδρ χδ λλδ
σδµρηνµ δσ χδ λλδ οτηρρµβδ− Τµδ κλοδ σθνο οτηρρµσδ δµσθµδθ τµδ
χβγθφδ σθνο θοηχδ χδ κ&ββτλτκσδτθ δσ οθνυνπτδθ τµδ ρτθβγθφδ χτ
θδκηρ− Τµδ κλοδ χδ οτηρρµβδ σθνο αρρδ µδ εντθµηθ ορ τµ ανµ βκηθφδ−

∆ρρη

Τµδ ενηρ οθ 2 λνηρ+ κ&τµησ χδυθ σθδ υθηεηδ δσ χδυθ ρταηθ τµ δρρη χ&τ
λνηµρ 2/ ρδβνµχδρ+ ρνησ δµ τσηκηρµσ κδ αντσνµ χ&δρρη+ ρνησ δµ χαθµβγµσ
κ&τµησ+ ρνησ δµ ντυθµσ κδ χηρινµβσδτθ ντ κδ ετρηακδ− ≅υµσ χδ οθνβχδθ ⇓ τµ
δρρη+ κ κλοδ σλνηµ ∋υδθσδ(+ χδυθησ σθδ κκτλδ δσ κ κλοδ χδ γτσδ
βγθφδ ∋ιτµδ( ∋ρη εντθµηδ( βκηφµνσδθ νββρηνµµδκκδλδµσ− ≅οθρ κ θδληρδ χτ
βντθµσ χδ ρδβσδτθ+ κ κλοδ γτσδ βγθφδ ∋θντφδ+ θδρσδθ κκτλδ οντθ πτδκ,
πτδρ ληµτσδρ+ οτηρ βκηφµνσδθ οντθ ηµχηπτδθ πτδ κ&ββτλτκσδτθ θδυηδµσ ⇓ ρ
οκδηµδ βγθφδ− Τµδ ενηρ κ&µ+ τµδ οµµδ χδ ρδβσδτθ χνησ σθδ ρηλτκδ οντθ
υθηεηδθ κδ ανµ ενµβσηνµµδλδµσ χδ κ&τµησ− Κ χτθδ χδ βδσ δρρη χδυθησ σθδ
σδκ πτδ οθδρβθησ οθ κδ Βνχδ Μσηνµκ χτ Α〈σηλδµσ− η−δ− 2/ λ+ 0 γθ−+ 1 γθρ−
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Εηφτθδ 5

Κδρ ββτλτκσδτθρ χδ βδσσδ τµησ ληµσηδµχθνµσ κδτθ βγθφδ ιτρπτ&⇓
κ χσδ ηµχηπτδ ρτθ κ&δλακκφδ− Ορρ βδσσδ χσδ+ κ&οοθδηκ χδυθ
σθδ αθµβγ ⇓ κ&κηλδµσσηνµ χδ ρδβσδτθ οδµχµσ τ λνηµρ 13 γδτ,
θδρ δµ υδηκκµσ ⇓ βδ πτδ κδρ ββτλτκσδτθρ ρνηδµσ αθµβγρ τ βγθ,
φδτθ δσ πτ&ηκρ ρδ θδβγθφδµσ αηδµ− ≅οθρ βδσσδ βγθφδ+ κδρ
ββτλτκσδτθρ οντθθνµσ σθδ δµσθδονρρ οντθ δµβνθδ 5 λνηρ ρµρ
πτ&ηκ ρνησ µβδρρηθδ χδ κδρ θδβγθφδθ− Κ&τµησ χδυθ σθδ ηµρσκκδ
ντ θδβγθφδ υµσ κ χσδ ηµρβθησδ ρτθ κ&δλακκφδ+ ρµρ πτνη κ
φθµσηδ ρδθ µµτκδ− Κδ βηθβτησ κηλδµσµσ κ&τµησ χ&τθφδµβδ χδυθ
σθδ λτµη χδ χηρινµβσδτθ µδ οντυµσ σθδ χαθµβγ λµτδκκδλδµσ+
ετσδ χδ πτνη κ φθµσηδ ρδθ µµτκδ− Κ&τµησ δρσ βνµτ οντθ ενµβ,
σηνµµδθ ⇓ χδρ σδλοθστθδρ δµσθδ 0/↓Β δσ 2/↓Β ∋4/↓Ε δσ 75↓Ε(− Τση,
κηρδθ κ&οοθδηκ γνθρ χδ βδρ κηλησδρ µµτκδ κ φθµσηδ−
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