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ΣΙΕΣΗΤΩΡΕ  
 

1 ΑΜΕΘ ο  
 

 νοτ εμ αγολάνα ςιεσώλη ιο ιατνύοιοπομισηρχ υοπ ιακ ιατνονίρκαιδ ςείρογητακ ςειοπ εΣ )1Α
υοπ ςιεσήτιαπα ςιτ ιακ όποκσ )8( .ιατνοζίροορπ  

 
 ετόπ ιακ ιατνονάχγυτιπε ςησεδνύσ ασέμ ιτ εμ ςενεμόυλ ιατνογέλ ςιεσέδνυσ ςειοΠ  )2Α

)6( ;ιατνύοιοπομισηρχ  
 

 οίτροφ εμ όμσυκλεφε εσ ιατίενοπατακ ςαίλχοΚ )1Β F  0826 = nad  .  005 = πεδ αίλχοκ όκιλΥ
mc/nad 2 

ιατνύοτηΖ :  
ανήρυπ υοτ ςορτεμάιδ Η )α  d1 )8(  
 ςαίλχοκ ωνάπ οιπ ο νΑ )β  ητσιγέμ νητ ετίερβ αν , ηψέρτσ ιακ όμσυκλεφε εσ ιατίενοπατακ

)8( .ησιτρόφ ηνεμόπερτιπε  
 

 ΑΜΕΘ 2ο  
  

)5( ;υολή ςόνε αιεθήμορπ νητ αιγ εμυοσώδ αν ιεπέρπ αίεχιοτσ αιοΠ )1Α  
 

 αγολάνα ςησεδνύσ νώιλχοκ νωτ ιοπύτ ιο ιανίε ιοιοΠ )2Α  ατ νυοέδνυσ υοπ οπόρτ νοτ εμ
)8( ;αιτάμμοκ  

 
:ιατνονίδ  ςηψυλάκιπε ςήλπα ησωλή αιμ εΣ )Β  

 
D: mm9  

1 = n  
4 = z  

nad 0006 =F  
mm041=b  

 0021 = πεδ mc/nad 2 

 

 

: ιατνύοτηΖ  
 

 αμσαλέ οτσ ςήπο ςητ ςορτεμάιδ Η )α d1 )4(  
 

 νωτάμσαλε νωτ ςοτάλπ ονεμύοτιαπα οΤ  )β S )9(  
 
 
 



ΕΘ  ΑΜ 3ο 

 

.Α  
)1   ; ςυοτ ςέροφαιδ ιο ςειοπ ιακ αταμώριεπσ άκινωγιρτ ανέμσιθηνυσ ούδ ατ ιανίε αιοΠ )8(  

)2   ιολή ιο ιατνονίρκαιδ ςείρογητακ ςειοπ εΣ  

; ςήλαφεκ ςητ ήφρομ νητ εμ αγολάνα )α  

ύομροκ υοτ ορτεμάιδ νητ εμ αγολάνα )β   ; ςυοτ  

)8(  

.Β  

υούεμισηρχ ιτ εΣ )1      )4( ; ςησηνίκ ςείλχοκ ιο ν  

      )4( ; ύοκινωγαρτετ υοτ ίτνα αμωρίεπσ ςέδιεοζεπαρτ οτ εμύοιοπομισηρχ ογόλ οιοπ αιΓ )2  

 ανήρυπ ορτεμάιδ ήκιτσαμονο εμ ςασέρπ ςαίλχοΚ )3      d1 05 = mm   0001=πεδ εμ όκιλυ όπα

Nad / mc 2  051 =πεΡ ιακ Nad / mc 2  ιατατσίφυ όπατακ ητεθνύσ .ησην  

 ιατνύοτηΖ  

 αίλχοκ υοτ ησιτρόφ ηνεμόπερτιπε ητσιγέμ Η )α F )5( ;  

 νωτάμωριεπσ νωνεμόζαγρενυσ νωτ ςόμθιρα ςονεμύοτιαπα Ο )β z )7(    
 

 ΑΜΕΘ 4ο 

 

 )Α  

 ησελέτκε ήτσωσ νητ αιγ ςείγηδο ιο ιανίε ςειοΠ )1       ; ςησωλή )5(  

εσώλη ιο ςιεσώτπιρεπ ςειοπ εΣ )2        ιανίε νώιταμμοκ ςησεδνύσ ςημινόμ οσέμ ςω ςι  

           )6( ; ςετατσάτακιτνανα  

Β  )  

: ιατνονίδ ηψυλάκιπε εμ ησωλή εΣ  

Nad 0413=Q  

η 1 =  

z 4=  

mm 5 =S  

mm 441 =b  

πεΤ  0001= mc/Nad 2 

πεδ  0021 = Nad / mc 2 

 : ιατνύοτηΖ  

α  νώλη νωτ ςορτεμάιδ ηνεμύοτιαπα Η ) d )5(  

β ρτεμάιδ Η )  νώλη νωτ ςήπο ςητ ςο d1 )2(  

γ) )5( όμσυκλεφε εσ νωτάμσαλε νωτ ςήχοτνα ςοχγελέ ιενίγ αΝ   


