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ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Εργαστηριακή άσκηση 1:  

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
(Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4

ο
 ΓΕΛ Ζωγράφου) 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων µέσω του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και 

Απεικόνισης (MBL) για φαινόµενα που εξελίσσονται πολύ γρήγορα, όπως οι ταλαντώσεις, ο 

µαθητής αποκτά δεξιότητες στο να επεξεργάζεται τα εργαστηριακά αποτελέσµατα και να 

σχεδιάζει διαγράµµατα. Ποιο συγκεκριµένα: 

1) Να διαπιστώνει το αµείωτο του πλάτους για µικρά χρονικά διαστήµατα. 

2) Να υπολογίζει το πλάτος της ταλάντωσης. 

3) Να µετράει τη περίοδο και να επιβεβαιώνει ότι αυτή εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος. 

4) Να επιβεβαιώνει ότι η ασκούµενη δύναµη από το ελατήριο στο σώµα είναι ανάλογη της 

αποµάκρυνσης του σώµατος από τη θέση ισορροπίας του. 

5) Να υπολογίζει την σταθερά του ελατηρίου. 

6) Να υπολογίζει την ενέργεια της ταλάντωσης. 

7) Να αναζητά πιθανές αιτίες σφαλµάτων και µα προτείνει τρόπους για τον περιορισµό τους. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι µια ειδική περίπτωση γραµµικής ταλάντωσης στην οποία η 

αποµάκρυνση x του σώµατος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση : tAx ηµω=  όπου 

Α το πλάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα.  

Για την παραγωγή της απλής αρµονικής ταλάντωσης πρέπει να ισχύει η σχέση  xDF ⋅−=  όπου 

F η συνολική δύναµη που δέχεται το σώµα και είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση του και 

ονοµάζεται δύναµη επαναφοράς. Η σταθερά αναλογίας D καλείται σταθερά επαναφοράς, 

εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος και δίνεται από τη σχέση 2ω⋅= mD  . Ειδικά για την 

περίπτωση του συστήµατος ελατήριο-µάζα η σταθερά D είναι ίση µε τη σταθερά Κ του 

ελατηρίου.  

Η περίοδος της ταλάντωσης ίση µε 
D

m
T π2= . Υψώνοντας τη σχέση αυτή στο τετράγωνο 

προκύπτει: m
D

T
2

2 4π
=  και λύνοντας ως προς D έχουµε m

T
D

2

24π
=  δηλαδή η σταθερά D (D = 

k) µπορεί να υπολογισθεί µετρώντας την περίοδο της ταλάντωσης.  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1. Σύστηµα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (MBL) αποτελούµενο από:  

• την κεντρική µονάδα (Multilog)       ΛΑ.610.0  

• τον αισθητήρα απόστασης       ΛΑ.625.0  

• τον αισθητήρα δύναµης ± 10N       ΛΑ.620.0  

2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το λογισµικό Multilab    ΛΑ 500.0  

3. Εκτυπωτής          ΛΑ 540.0  
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4. Βιντεοπροβολέας          ΛΑ 40Χ.0  

5. Βάση στήριξης         ΓΕ 010.0  

6. Ράβδος µεταλλική 0,80m         ΓΕ 030.3  

7. Ράβδος µεταλλική 0,30m         ΓΕ 030.1  

8. Σύνδεσµος απλός         ΓΕ 020.0  

9. Ελατήριο σταθεράς της τάξης των 7-11 N/m      ΜΣ 020.0  

10. Κυλινδρικές µάζες  50, 100, 150, 200 g       ΓΕ 100.3  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Πραγµατοποίηση της πειραµατικής διάταξης- Συνδέσεις 

1. Πραγµατοποιούµε τη διάταξη της εικόνας. Επιλέγουµε κυλινδρική µάζα 50 g. Τοποθετούµε 

τη µάζα σε ύψος 60 cm περίπου επάνω από τον αισθητήρα της απόστασης. 

 

2. Συνδέουµε το MultiLog στον Η/Υ µε το σειριοκό καλώδιο σε σειριακή θύρα (ή µέσω USB-

to-Serial converter σε θύρα USB). 

 

3. Συνδέουµε τον αισθητήρα απόστασης στην είσοδο 1 (Ι/Ο-1) και τον αισθητήρα δύναµης 

στην είσοδο 2 (Ι/Ο-2) του Multilog. Ο διακόπτης του αισθητήρα να είναι γυρισµένος στο 

±10 Ν. Συνδέουµε την παροχή ρεύµατος στο Multilog, δεδοµένου ότι ο αισθητήρας 

απόστασης απαιτεί ρεύµα 100 mA, το οποίο δεν µπορεί να δώσει η µπαταρία.  

 

4. Ανοίγουµε το Multilog πιέζοντας το On και στη συνέχεια το πρόγραµµα Multilab του Η/Υ. 

Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη σύνδεση αυτόµατα. Αν δεν αναγνωριστεί η σύνδεση του 
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Multilog, από το µενού «Καταγραφέας» � «Ρυθµίσεις επικοινωνίας» πιέζουµε το κουµπί 

«Προσπάθεια σύνδεσης». 

 

Ρυθµίσεις του λογισµικού 

5. Αν επιθυµούµε να παρακολουθούµε την κίνηση από την κάµερα του Η/Υ από το µενού 

«Βίντεο» επιλέγουµε τη συσκευή βίντεο που θα χρησιµοποιήσουµε και στη συνέχεια, από το 

ίδιο µενού επιλέγουµε «Ενεργοποίηση βίντεο». 

 

6. Πιέζουµε το κουµπί  (Οδηγός ρυθµίσεων) της πάνω γραµµής εργαλείων και 

ακολουθούµε τις οδηγίες. Επιλέγουµε στην είσοδο 1 «∆ιάστηµα», (αν δεν είναι ήδη 

επιλεγµένο) και στην είσοδο 2 «∆ύναµη±10», Πιέζουµε το κουµπί  (Ιδιότητες 

αισθητήρα) δίπλα στην είσοδο 2 και στο παράθυρο που ανοίγει ενεργοποιούµε την επιλογή 

«Έλξη – θετική». Αν η επιλογή αυτή δεν υπάρχει (αυτό συµβαίνει όταν ο αισθητήρας είναι 

άλλου κατασκευαστή), από την καρτέλα «Βαθµονόµηση» αλλάζουµε τα πρόσηµα των τιµών 

στην τελευταία στήλη (µετρηθείσα τιµή). Άρα, όταν το ελατήριο εξασκεί στον αισθητήρα 

δύναµη προς τα κάτω, οπότε εξασκεί και στη µάζα δύναµη προς τα πάνω, θα είναι θετική. 

Στην καρτέλα «Display property» επιλέγουµε µια παχύτερη γραµµή, ώστε η γραφική 

παράσταση της δύναµης να ξεχωρίζει αν γίνει ασπρόµαυρη εκτύπωση. Οι άλλες είσοδοι 

παραµένουν «κενές». Μετά πιέζουµε «Επόµενο». Στο παράθυρο που εµφανίζεται 

επιλέγουµε ρυθµό δειγµατοληψίας 50 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. Πιέζουµε πάλι 

«Επόµενο». Στο παράθυρο αυτό επιλέγουµε χρόνο 20 s και µετά πατάµε «Τέλος». Άρα θα 

ληφθούν 50×20=1000 µετρήσεις.  

 

Λήψη µετρήσεων 

7. Με το ταλαντευόµενο σύστηµα στη θέση ισορροπίας πιέζουµε το κουµπί (Λήψη 

δεδοµένων) και καταγράφουµε την ακριβή απόσταση y0 του αισθητήρα απόστασης από την 

επιφάνεια του ταλαντωτή καθώς και την τιµή F0 της δύναµης. Αν ο αισθητήρας δεν δίνει 

αξιόπιστη τιµή, τον µετακινούµε λίγο ώστε να στοχεύει καλύτερα την µάζα, ώστε να 

επιβεβαιώσουµε τη σωστή τοποθέτησή του. (Οι τιµές y0 και F0  θα χρησιµοποιηθούν για την 

αναγωγή στο µηδέν της γραφικής παράστασης). Στη συνέχεια θέτουµε το σύστηµα σε 

κατακόρυφη ταλάντωση πλάτους περίπου 5-10 cm. Στην οθόνη εµφανίζονται οι γραφικές 

παραστάσεις της απόστασης και της δύναµης µε το χρόνο. Αν δεν µας ικανοποιούν τα 

αποτελέσµατα πατάµε (∆ιακοπή) και επαναλαµβάνουµε από την αρχή. Σηµείωση: 

Μπορούµε να ξαναρχίσουµε την καταγραφή των µετρήσεων, χωρίς πρώτα να έχουµε 

ακινητοποιήσει το ταλαντούµενο σύστηµα, αλλά τότε θα διαφοροποιηθεί η επεξεργασία των 

µετρήσεων). 

 

Αναγωγή στην αρχή των αξόνων 

8. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής πιέζουµε το κουµπί (Οδηγός ανάλυσης). Η 

συνέχεια εξαρτάται από το αν υπάρχουν καταγεγραµµένες οι τιµές του y0 και του F0 στον 

πίνακα µετρήσεων. 

1) Αν υπάρχουν οι τιµές αυτές τότε στην καρτέλα «Προσαρµογή καµπύλης» 

επιλέγουµε την οµάδα δεδοµένων του διαστήµατος και στην καρτέλα «Συναρτήσεις» 
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επιλέγουµε «∆έλτα Υ», ελέγχουµε το πεδίο G1 να έχει την επιλογή «Exp1: 

∆ιάστηµα (outgoing) Ι/Ο-1», επιλέγουµε άνοιγµα σε νέο παράθυρο και πατάµε ΟΚ. 

Επαναλαµβάνουµε την ίδια ακριβώς διαδικασία για την οµάδα δεδοµένων της 

δύναµης, όπου όµως στο πεδίο G1 να υπάρχει η επιλογή «∆ύναµη ±10 Ι/Ο-2». 

Παρατήρηση: επειδή το Exp1 σηµαίνει πρώτο πείραµα, αν έχουν καταγραφεί και άλλα 

προηγουµένως, µπορεί αντί γι αυτό να εµφανίζεται Exp2, Exp3 κλπ.).  

2) Αν δεν υπάρχουν καταγεγραµµένες οι τιµές του y0 και του F0 στον πίνακα 

µετρήσεων, στην καρτέλα «Προσαρµογή καµπύλης» επιλέγουµε την οµάδα 

δεδοµένων του διαστήµατος και στην καρτέλα «Συναρτήσεις» επιλέγουµε από τη 

λίστα «Γραµµική» και στο πεδίο C1 βάζουµε την τιµή –y0, όπου y0 η τιµή της 

απόστασης που προέκυψε στο βήµα (7), ελέγχουµε το πεδίο G1 να έχει την επιλογή 

«Exp1: ∆ιάστηµα (outgoing) Ι/Ο-1», επιλέγουµε να ανοίξει σε νέο παράθυρο και 

µετά «ΟΚ». Ένα νέο παράθυρο ανοίγει τώρα, όπου η τιµή της απόστασης y είναι 

κεντραρισµένη. Επαναλαµβάνουµε την ίδια ακριβώς διαδικασία για τα δεδοµένα του 

αισθητήρα δύναµης, όπου όµως στο πεδίο G1 να υπάρχει η επιλογή «∆ύναµη ±10 

Ι/Ο-2» και στο πεδίο C1 βάζουµε την τιµή - F0 , όπου F0 η τιµή της δύναµης που 

προέκυψε στο βήµα (7) . 

9. Πιέζουµε το κουµπί (∆ιαχωρισµός γραφικής παράστασης) και µεταφέρουµε τις αρχικές 

γραφικές παραστάσεις στο 1
ο
 παράθυρο και τις τροποποιηµένες στο 2

ο
: Από το «χάρτη 

δεδοµένων» της αριστερής στήλης, µε δεξί κλικ στις επικεφαλίδες «Exp1: ∆ιάστηµα 

(outgoing) Ι/Ο-1» και «∆ύναµη ±10 Ι/Ο-2» επιλέγουµε «εµφάνιση στη γρ. παράσταση 1», 

οπότε θα εµφανίζεται ο αριθµός «1» δίπλα στο όνοµά τους. Το ίδιο κάνουµε και µε τις 

«DeltaY (Exp1: ∆ιάστηµα (outgoing) Ι/Ο-1)» και «DeltaY (∆ύναµη ±10 Ι/Ο-2)» της οµάδας 

των συναρτήσεων, όπου επιλέγουµε «εµφάνιση στη γρ. παράσταση 2» και εµφανίζεται ο 

αριθµός «2» δίπλα στο όνοµά τους. 

10. Πιέζουµε το κουµπί (Επεξεργασία γρ. παράστασης) της κάτω γραµµής εργαλείων και 

βάζουµε τίτλο στις γραφ. παραστάσεις 1 και 2 (π.χ. «Θέση και δύναµη σε συνάρτηση µε το 

χρόνο» και «Αποµάκρυνση και συνισταµένη δύναµη» αντίστοιχα. 

 

Μέτρηση περιόδου 

11. Χρησιµοποιούµε το κουµπί (Μεγέθυνση επιλογής) και επιλέγουµε µε το ποντίκι µια 
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περιοχή για να εµφανιστούν 5-6 περίοδοι της ταλάντωσης. Η εικόνα θα είναι παρόµοια µε 

την παραπάνω.  

 

12. Υπολογίζουµε τη περίοδο Τ της ταλάντωσης, επιλέγοντας είτε την γραφική παράσταση της 

δύναµης είτε της απόστασης. Για µεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισµό µετράµε το χρόνο 5 

διαδοχικών µέγιστων. Πιέζουµε το κουµπί  (Εµφάνιση δείκτη) οπότε εµφανίζεται ένα 
βέλος στη γραφική παράσταση και µεταφέρουµε µε το ποντίκι (πατώντας συνεχώς επάνω 

του µε αριστερό κλικ) τον κέρσορα σε µια κορυφή της. Πιέζουµε το κουµπί  (2
ος

 

∆είκτης) οπότε εµφανίζεται δεύτερο βέλος και το µεταφέρουµε όπως πριν στην πέµπτη 

διαδοχική περίοδο. Ο χρόνος ∆t που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης µετρά το χρόνο 

5 περιόδων. Η τιµή ∆Υ που εµφανίζεται ίση µε µηδέν επιβεβαιώνει το αµείωτο της 

ταλάντωσης. (Με την ίδια τεχνική µπορούµε να υπολογίσουµε το πλάτος της ταλάντωσης 

τοποθετώντας τα βελάκια σε διαδοχικά µέγιστο και ελάχιστο της γραφικής παράστασης της 

αποµάκρυνσης.)  

 

13. Εκτυπώνουµε τη γραφική παράσταση που βλέπουµε στην οθόνη επιλέγοντας από το µενού 

«Αρχείο» και µετά «Εκτύπωση» (Φροντίζουµε να είναι ρυθµισµένος ο εκτυπωτής σε 

οριζόντια εκτύπωση) 

 

Εύρεση σταθεράς ελατηρίου 

14. Για τη γραφική παράσταση δύναµης – αποµάκρυνσης, πιέζουµε (Επεξεργασία γρ. 

παράστασης) επιλέγουµε «DeltaY (Exp1: ∆ιάστηµα (outgoing) Ι/Ο-1)» στον άξονα Χ και 

«DeltaY (∆ύναµη ±10 Ι/Ο-2)» στον άξονα Υ και µετά ΟΚ. Πιέζουµε το κουµπί 
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(Γραµµική) της κύριας γραµµής εργαλείων . Εµφανίζεται η γραφική παράσταση ενώ 

εµφανίζεται και η εξίσωση ευθείας που η κλίση της µας δίνει τη σταθερά D=Κ του 

ελατηρίου (χωρίς το -) στη γραµµή πληροφοριών, κάτω από τη γραφική παράσταση, την 

οποία και καταγράφουµε. Εννοείται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι αρχικές, αντί 

των τροποποιηµένων σειρές δεδοµένων «∆ιάστηµα (outgoing) Ι/Ο-1» και «∆ύναµη ±10 Ι/Ο-

2». 

 

15. ∆ιαπιστώνουµε τη σχέση µεταξύ της κλίσης της γραφικής παράστασης και της σταθεράς, 

όπως προκύπτει από τη σχέση xDF ⋅−= . 

 

Επανάληψη µε τις άλλες µάζες 

16. Για µεγαλύτερη ακρίβεια επαναλαµβάνουµε την πειραµατική διαδικασία επιλέγοντας 

διαδοχικά τις µάζες 100, 150 και 200 g, και υπολογίζουµε την κλίση της συνάρτησης 

T
2
=f(m) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας τη σχέση 

Dm

T 22 4π
=  τη σταθερά D. Σε κάθε 

περίπτωση φροντίζουµε, κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης, η απόσταση µάζας – αισθητήρα 

απόστασης να βρίσκεται µέσα στα όρια του αισθητήρα, τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα 

του. Όταν χρειαστεί λοιπόν αποµακρύνουµε τον αισθητήρα, π.χ. τοποθετώντας τον στο 

πάτωµα, κάτω από την αιωρούµενη µάζα. 

 

17. Υπολογίζουµε την περίοδο από τη σχέση 
D

m
T π2=  και συγκρίνουµε µε αυτή που 

υπολογίστηκε στο βήµα (11). 
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Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Εργαστηριακή άσκηση 1: 

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ………………. ΟΝΟΜΑ …………………………………………… 

ΟΜΑ∆Α ………………. ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………... 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Αρχική απόσταση του ταλαντωτή από τον αισθητήρα απόστασης στη θέση ισορροπίας 

y0= ……….. 

 

2. Αρχική τιµή της δύναµης στη θέση ισορροπίας F0= ………… 

 

3. Όταν αρχίσει η ταλάντωση, τι ταλάντωση εκτελεί το σώµα; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Από την γραφική παράσταση που σας έχει δοθεί µπορείτε να διαπιστώσετε την διαφορά 

φάσης µεταξύ δύναµης – αποµάκρυνσης και να την υπολογίσετε;   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα που σας δόθηκε να υπολογίσετε την περίοδο και τη 

συχνότητα της ταλάντωσης. (Η µεταβολή χρόνου dt που φαίνεται κάτω αριστερά στο 

διάγραµµα αντιστοιχεί σε 5 ταλαντώσεις. Άρα για τον υπολογισµό της περιόδου πρέπει 

να διαιρέσουµε µε το 5). Εξηγείστε τους λόγους που υπολογίζουµε µε αυτό τον τρόπο την 

περίοδο. 

Τ= ………                                       f = ……… 

Ακολουθούµε αυτή τη µέθοδο υπολογισµού της περιόδου διότι …………………………                    

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Από το διάγραµµα προκύπτει ότι η γραφική παράσταση είναι αµείωτη / φθίνουσα. 

(Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση). 

 

7. Η τιµή της σταθεράς όπως υπολογίστηκε από τον υπολογιστή είναι Κ=………. 

 

8. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα (εφόσον υπάρχει χρόνος) µε τις µάζες των 100 g, 150 g 

και 200 g. Να συµπληρώσετε τον πίνακα, περιλαµβάνοντας και τις µετρήσεις µε τη µάζα 

των 50 g: 

Μάζα m 

(Kg) 

Χρόνος 5 

περιόδων (s) 

Περίοδος Τ 

(s) 

Τ
2
  

(s
2
) 

Σταθερά 

ελατηρίου Κ  

(N/m) 



 

  

  

  

  

 Από την τελευταία στήλη υπολογίστε τη µέση τιµή της σταθεράς 

 K = ……….. 

 

9. Κατασκευάζουµε το διάγραµµα Τ

 

Η κλίση της γραφική παράστασης είναι 

Από αυτήν υπολογίζεται η σταθερά του ελατηρίου 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Τ2 

(s
2
) 

  

  

  

  

Από την τελευταία στήλη υπολογίστε τη µέση τιµή της σταθεράς K

Κατασκευάζουµε το διάγραµµα Τ
2 
= f(m):  

Η κλίση της γραφική παράστασης είναι λ=…………………………………

Από αυτήν υπολογίζεται η σταθερά του ελατηρίου (εξηγείστε τον τρόπο υπολογισµού):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8

 

 

 

 

K. 

 

………………………………… 

τον τρόπο υπολογισµού): 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

m (kg) 
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10. Συγκρίνετε τη τιµή της σταθεράς Κ που υπολογίσατε µε τη τιµή που υπολογίστηκε µε τη 

βοήθεια του συστήµατος συγχρονικής λήψης και απεικόνισης. Υπάρχει απόκλιση στις 

τιµές; Αν ναι, που κατά τη γνώµη σας οφείλεται; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Υπολογίστε την περίοδο για τη µάζα των 50 g, χρησιµοποιώντας τις τιµή της σταθεράς K 

που υπολογίστηκε και συγκρίνετε µε αυτή που προέκυψε από τη φωτοτυπία:   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Υπολογίστε από τη φωτοτυπία που σας δόθηκε τη µέγιστη δύναµη που ασκείται στο 

ελατήριο, για τη µάζα των 50 g και εξηγείστε τον τρόπο υπολογισµού:  

Fmax = …………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Υπολογίστε τη µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. Υπολογίστε την ενέργεια της ταλάντωσης. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. Ποιους παράγοντες, κατά τη γνώµη σας, δεν παίρνει υπόψη η µελέτη που έγινε; Μπορείτε 

να προτείνετε τρόπους για τη βελτίωση της πειραµατικής διαδικασίας; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


