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Σχέδιο σε CAD

• Δυνατότητα αποθήκευσης των εικόνων (Κανονικής και Post
Processed)
• Δυνατότητα Λήψης Video του Live stream της κάμερας
• Δημιουργία προγράμματος λήψης εικόνων ανά
προγραμματισμένο χρονικό διάστημα.
• Live feed της εικόνας στο διαδίκτυο
• Έλεγχος της συσκευής (κινητήρων) μέσω διαδικτύου

χειρισμού της συσκευής (GUI) καθώς και αλγόριθμος επεξεργασίας των
εικόνων για εύρεση του ποσοστού κάλυψης του τριβλίου από κύτταρα
(confluency) μέσω αυτόματης αναγνώρισης των κυττάρων. Σημειώνεται
ότι το κόστος των αντίστοιχων προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας
του εμπορίου είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων Ευρώ.

Συμπεράσματα από πρώτα πειράματα

Η συσκευή σε λειτουργία

Παρακολούθηση κυττάρων - Η καινοτομία μας
Στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί τύποι μικροσκοπιών, τα όποια
αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες για να επιτύχουν το σκοπό τους.
Στην παρακολούθηση κυττάρων χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα
ηλεκτρονικά μικροσκόπια καθώς παρέχουν πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις
με πολύ καλή ανάλυση εικόνας. Για την ζωντανή παρακολούθηση
κυτταρικών καλλιεργειών όμως (στην οποία μας ενδιαφέρει η
παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας σαν σύνολο και όχι του
κάθε κυττάρου ξεχωριστά) γίνεται χρήση κυρίως οπτικών
μικροσκοπίων αφού η μεγέθυνση και η ανάλυση που παρέχουν είναι
πολύ ικανοποιητική για την συγκεκριμένη εργασία. Τα υφιστάμενα
συστήματα είναι υψηλών προδιαγραφών και επομένως πολύ ακριβά
ενώ δεν χαρακτηρίζονται για την προσαρμοστικότητα τους και την
επεκτασιμότητα τους σε ότι αφορά hardware και software. Έτσι, ο
χώρος για καινοτομίες είναι αρκετός.
Στη παρούσα εργασία γίνεται σχεδιασμός και κατασκευή ενός
καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης κυτταρικών καλλιεργειών.
Η καινοτομία της συσκευής έγκειται στο ασύγκριτα χαμηλό κόστος της
και στην υψηλή προσαρμοστικότητα της στις διάφορες ανάγκες των
χρηστών. Ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια σχεδιασμού προϊόντων.
Αρχικά, ήρθε η ιδέα, η οποία απέκτησε προοπτικές εξέλιξης μετά από
λεπτομερή και συνεπή έρευνα αγοράς και ύστερα, εξελίχθηκε μέσα
από τη διαδικασία του σχεδιασμού. Τέλος, η κατασκευή πρωτοτύπου
και η πραγματοποίηση πολλών πειραμάτων οδήγησε τη συσκεύη στην
τελική της μορφή.
Το Πρόβλημα
Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η παρακολούθηση καλλιεργειών
κυττάρων μέσα σε ειδικό θάλαμο (incubator), όπου παρέχεται το
ιδανικότερο κλίμα για αυτές έτσι, ώστε να καταγράφεται ο ρυθμός
ανάπτυξής τους. Ζητούμενο λοιπόν είναι η συσκευή να δίνει την
δυνατότητα παρακολούθησης των καλλιεργειών ενώ βρίσκονται μέσα
στο θάλαμο. Οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στο incubator είναι οι
εξής: σταθερή Θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, 5% CO2 και
υψηλή υγρασία.

Πριν το τελικό σχεδιασμό, έγιναν πειράματα παρακολούθησης
καλλιεργειών κυριώς καρκινικών κυττάρων. Αυτά διαρκούσαν περίπου
μια εβδομάδα και σκοπός ήταν η καταγραφή του ρυθμού ανάπτυξης της
καλλιέργειας μέχρι τη πλήρη κάλυψη του πάτου του πειραματικού
δοχείου από κύτταρα. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων
αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα και φτάσαμε στα εξής
συμπεράσματα.
• Προβλήματα με το focus. Ενώ η εστίαση ρυθμιζόταν στην αρχή του
πειράματος, στη πορεία χανόταν (λόγω κυρίως των συνθηκών μέσα
στο θάλαμο). Στη συνέχεια ήταν δύσκολο ή και αδύνατο να
διορθωθεί χωρίς να επηρεαστεί το πείραμα.
• Είναι ενδιαφέρουσα η χρήση πολλών μικροσκοπίων, είτε για
πολλαπλά σημεία λήψης στην ίδια καλλιέργεια, είτε για ταυτόχρονη
παρακολούθηση πολλών καλλιεργειών.
• Χρειάζεται σύστημα συγκράτησης για τριβλίο οποιουδήποτε
σχήματος
• Χρήση κατάλληλου υλικού για την κατασκευή της βάσης (αντοχή
στην απολύμανση, στιβαρότητα κατασκευής).
Τελικός σχεδιασμός
Λόγω των παραπάνω κρίθηκε απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση του
μικροσκοπίου του εμπορίου και η χρήση μόνο των απαραίτητων
στοιχείων του. Αυτή η κίνηση μας έδωσε μια ελευθερία κινήσεων και
μεγάλη ευελιξία στη φάση του τελικού σχεδιασμού.
Πιο συγκεκριμένα:
• Αξιοποίηση των απαραίτητων μερών του μικροσκοπίου και όχι
αυτούσια χρήση του
• Χρήση πολλών μικροσκοπίων. Θα μπορούν να τοποθετούνται
οπουδήποτε στο επίπεδο x-y με χρήση μαγνητών
• Ελαχιστοποίηση του συνολικού όγκου και δυνατότητα χρήσης
πολλών τέτοιων συσκευών στο ίδιο incubator
• Μεταβλητή απόσταση παρακολούθησης (4 ντίζες στήριξης)
• Ρύθμιση zoom-focus με χρήση κινητήρα-ιμάντα
• Μεταλλικό πλέγμα για στήριξη οποιουδήποτε τριβλίου
• Εκτιμόμενο κόστος κατασκευής 100-150 Ευρώ
• Ανάπτυξη λογισμικού για έλεγχο μέσω internet και υλοποίηση των
υπόλοιπων στοιχείων που αναφέρθηκαν στην αρχική ιδέα

Εικόνες από όλη την επιφάνεια του τριβλίου
Η συσκευή

Η Ιδέα
Γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν μικροσκόπια πολύ χαμηλού
κόστους (της τάξης των 50 Ευρώ) σε απαιτητικές εφαρμογές όπως αυτή
που εξετάζουμε. Καινοτομικά στοιχεία της συσκευής είναι ο πλήρης
έλεγχος της μέσω internet καθώς και μερικοί ενδιαφέροντες τρόποι
επεξεργασίας εικόνας για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η τελική κατασκευή της συσκευής έγινε σύμφωνα με τον σχεδιασμό
που προηγήθηκε. Η όλη διάταξη στηρίζεται με 4 μεταλλικές ντίζες
πάνω σε μια μεταλλική βάση έτσι, ώστε να είναι δυνατή η μεταβολή
του ύψους τοποθέτησης του τριβλίου. Η πάνω βάση αποτελείται από
ένα μεταλλικό πλέγμα προκειμένου να είναι δυνατή η υποδοχή
τριβλίων κάθε σχήματος. Για τη πρόσδεση των μικροσκοπίων και των
κινητήρων χρησιμοποιούνται κατάλληλες μεταλλικές βάσεις. Αυτές
φέρουν στο κάτω μέρος τους μαγνήτη για λόγους στήριξης στη (γκρι)
βάση. Έτσι γίνεται δυνατή η τοποθέτηση τους σε οποιοδήποτε σημείο
κάτω απο το τριβλίο. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο σύστημα κινητήραιμάντα, επιτυγχάνεται κάθε φορά καλή εστίαση χωρίς να επηρεάζεται
το πείραμα. Το σύστημα κίνησης ελέγχεται μέσω γραφικού
περιβάλλοντος που υλοποιήθηκε σε γλώσσα Java και φαίνεται
παρακάτω. Η συσκευή συνδέεται με usb σε υπολογιστή που τρέχει το
λογισμικό που αναπτύχθηκε.

Η ιδέα επιμερίζεται στις παρακάτω συνιστώσες:
• Λειτουργία συσκευής μέσα στο incubator
 Χρήση οικονομικού ψηφιακού μικροσκοπίου με ενσωματωμένη
κάμερα και έξοδο usb
• Κατασκευή κατάλληλης βάσης στήριξης του μικροσκοπίου και του
τριβλίου (πειραματικό δοχείο που φέρει τη κυτταρική καλλιέργεια)
• Δυνατότητα ελέγχου zoom, focus και κίνηση x-y από απόσταση με
χρήση κινητήρων (μηδενική παρέμβαση στο πείραμα)
• Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Συνεχής λήψη εικόνας από το μικροσκόπιο
• Επεξεργασία εικόνας και εξαγωγή του ποσοστού κάλυψης

Έλεγχος πειράματος μέσω
smartphone από οπουδήποτε

Η τελική συσκευή μέσα στο incubator
κατά τη διάρκεια πειράματος
Επίβλεψη και έλεγχος μέσω διαδικτύου
Κατασκευάστηκε ειδική σελίδα στο internet όπου οποιοσδήποτε μπορεί
να παρακολουθεί το πειραμά του και να επεμβαίνει σε αυτό σε
πραγματικό χρόνο. Έτσι μέσω της τεχνολογίας των smartphones γίνεται
δυνατή η επίβλεψη κι ο έλεγχος του πειράματος από οπουδήποτε.
Συχνό παράδειγμα αποτελεί η διόρθωση του focus του μικροσκοπίου
χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο εργαστήριο.
Εξερεύνηση όλης της περιοχής του πειραματικού δοχείου
Η συσκευή καθιστά δυνατή τη παρακολούθηση οποιασδήποτε περιοχής
του πειραματικού δοχείου χωρίς τη διαταραχή του υγρού. Αυτό είναι
σημαντικό στην εποπτεία των πειραμάτων και σε συνδυασμό με
κατάλληλο αλγόριθμο μπορεί να οδηγήσει σε ένα εναλλακτικό σύστημα
αυτόματης καταμέτρησης κυττάρων.
Συμπεράσματα
• Η συσκευή λειτουργεί όπως αναμενόταν κατά τη φάση του
σχεδιασμού.
• Αποδείχθηκε ότι μικροσκόπια τέτοιου τύπου είναι ικανά για
παρακολούθηση κυτταρικών καλιεργειών και άλλες εργασίες στο
τομέα της βιολογίας.
• Ο φωτισμός είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Αρκετά πειράματα
μας απέτυχαν λόγω κακού φωτισμού.
• Η επεξεργασία εικόνας είναι περίπλοκο πρόβλημα με αμφίβολα
αποτελέσματα αν δεν προηγηθεί κατάλληλη ρύθμιση των
παραμέτρων.

Η κυτταρική καλλιέργεια
παρακολουθείται για περίπου μια
εβδομάδα. Σε κάθε εικόνα υπολογίζεται
αυτόματα το confluency και έτσι
αποτυπώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της
καλλιέργειας.
Δυνατότητες της ιδέας στην αγορά
• Χαμηλού κόστους συσκευή με χαρακτηριστικά ερευνητικής
συσκευής υψηλών προδιαγραφών
• Χρήση σαν κύρια συσκευή παρακολούθησης και ανάλυσης
πειραμάτων σε επίπεδο κυττάρων
• Χρήση σαν βοηθητική συσκευή αφού είναι φιλική στο χρήστη και
προσφέρει υπηρεσίες που δεν μπορούν να δώσουν ακριβά και
εξειδικευμένα μηχανήματα
• Δυνατότητα εύκολης επέκτασης των hardware και software για πιο
εξειδικευμένες υπηρεσίες
• Λόγω χαμηλού κόστους προάγεται η ερασιτεχνική χρήση και η
χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία και οργανισμούς
• Άριστη λύση για επαγγελματίες και ερασιτέχνες με χαμηλό budget
• Η χαμηλή τιμή προτρέπει στην αγορά για δοκιμή χωρίς δεύτερη
σκέψη, γεγονός που θα προκαλέσει γρήγορη εξάπλωση στην αγορά
• Ανταγωνιστικό προϊόν στην αγορά αφού αξιοποιεί νέες τεχνολογίες
(π.χ. smartphones)
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Πιθανή Μελλοντική Ανάπτυξη

Λογισμικό / Software
Παραπάνω φαίνεται καθαρά η διαδικασία διχοτόμησης των κυττάρων όπως
εντοπίζεται από τη συσκευή. Τα κύτταρα που ετοιμάζονται να διχοτομηθούν
είναι στρογγυλά, γι'αυτό και φαίνονται μαύρα στη φωτογραφία.

Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες
προγραμματισμού Java και Matlab. Αναπτύχθηκε γραφικό περιβάλλον
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Έλεγχος focus εξ αποστάσεως. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία στο
εργαστήριο όταν χάνεται το focus (σύνηθες πρόβλημα στα πειράματα).
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• Συγκέντρωση περισσότερων πειραματικών δεδομένων και
αξιοποίηση τους για βελτιστοποίηση του συστήματος
• Κατάλληλος σχεδιασμός με στόχο τη μαζική παραγωγή
• Επέκταση software
– Ειδική εφαρμογή για smartphone
– Βελτίωση GUI
– Παρουσίαση αποτελεσμάτων με κατάλληλα γραφήματα
ανάλογα με την ειδικότητα του χρήστη (βιολόγος, γιατρός,
μηχανικός κ.α.)
• Βελτίωση των αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας
– Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων ανάλυσης από τον χρήστη
για κάλυψη περισσότερων τύπων εικόνων

email επικοινωνίας: k.mahairas@gmail.com
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ʍʏɲɽɸʌʙʆ ʏʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌʉʎ
ɸʀʆɲɿ ɻ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ʃʄɲʍʍɿʃɼʎ ɷɿɲʏɳʇɸʘʎ ʏʉʐ
ʍʋɸɿʌʉɸɿɷʉʑʎ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ʏʉʆ ʉʅʉɲʇʉʆɿʃɳ
ʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌɲ ɲʋʊ ɹʆɲʆ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɲʌɽʌʘʏʊ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊ͕ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʘʎ
ɲʆɳʌʏɻʍɻ ʊʅʘʎ ɽɲ ɷʀʆɸɿ ʏɻʆ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʃɳʋʉɿʘʆ ɶɸʘʅɸʏʌɿʃʙʆ ʏʉʐ ʅɸɶɸɽʙʆ ɹʏʍɿ
ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʌʑɽʅɿʍɻ.
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Ʉʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲ ɲʔɲɿʌɸʏɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ ;Ȳ.1)-;Ȳ.2) ʉ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɹʍʍɸʌɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ:
•Ɇɳɴɷʉʎ ʍʐʅʋɿɹʍɸʘʎ
•ɀʉʖʄʊʎ ʌʐɽʅʀʍɸʘʎ ʅɸ ɴʌɲʖʀʉʆɸʎ ʅɼʃʉʐʎ a,b
•ɇʋɸɿʌʉɸɿɷɹʎ ɸʄɲʏɼʌɿʉ ʍʏɲɽɸʌɳʎ k
•Ȱʋʉʍɴɸʍʏɼʌɲʎ ʍʏɲɽɸʌɳʎ cd
ȸ ʌɳɴɷʉʎ ʍʐʅʋɿɹʍɸʘʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋɲʌɲʅʊʌʔʘʏɻ ʃɲɿ
ɲʌɽʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅʀɲ ʋʄɸʐʌɳ ʍʏʉ ʗɲʄʀɷɿ ʏʉʐ
ʉʋɿʍɽʀʉʐ ʏʌʉʖʉʑ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɻʆ ɳʄʄɻ ʍʏʉ ɳʃʌʉ ʏʉʐ
ɴʌɲʖʀʉʆʉʎ
a. Ɉʉ ʍʋɸɿʌʉɸɿɷɹʎ ɸʄɲʏɼʌɿʉ ʃɲɿ ʉ
ʉʅʉɲʇʉʆɿʃɳ
ʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆʉʎ
ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌɲʎ
ɲʌɽʌʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʐʏʉʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅʀɲ ʋʄɸʐʌɳ ʍʏʉ
ʗɲʄʀɷɿ ɸʆʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʄʄɻ ʍʏʉ ɳʃʌʉ ʏʉʐ ɴʌɲʖʀʉʆʉʎ b.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʍʐʅʋʀɸʍɻ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ʏɲ ɳʃʌɲ
ʋʌʉʍɷɹʍɸʙʎ ʏʉʐ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊʄʉɿʋɻ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ɹʖʉʐʆ
ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸɿʎ x1 , x2 ɸʆʙ ʏʉ ɸʄɲʏɼʌɿʉ ʃɲɿ ʉ
ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌɲʎ ɹʖʉʐʆ ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸɿʎ x1 , x3 ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɶɸʘʅɸʏʌʀɲ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ.

;Ȳ͘ϮͿ

Ȳɳʍɸɿ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɿʃɼʎ ɲʆɲʄʑʍɸʘʎ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ:

K=k(1+b/a)2

;Ȱ͘ϮͿ

;Ȳ͘ϯͿ

ɇʏɲ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ ;Ȳ.4)-;Ȳ.5) ɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ ɲʇʉʆɿʃʉʑ ʔʉʌʏʀʉʐ ʏʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ
ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌʉʎ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ ʍʐʆɲʌʏɼʍɸɿ ʏɻʎ
ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸʘʎ ʏʘʆ ɳʃʌʘʆ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ
ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʏɿʅɹʎ ʏʉʐ ʄʊɶʉʐ b/a ;ɲʌʖɿʃɼ ʌʑɽʅɿʍɻ,
ʅɹɶɿʍʏɻ ʌʑɽʅɿʍɻ +20%͕ɸʄɳʖɿʍʏɻ ʌʑɽʅɿʍɻ -20%). Ƀɿ
ʄɸʐʃɹʎ ʃɲʅʋʑʄɸʎ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɻʆ ʅɻ ɶʌɲʅʅɿʃɼ
ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆʙ ʉɿ ʃʊʃʃɿʆɸʎ ʍʏɻʆ ɶʌɲʅʅɿʃɼ. ȸ ʅɻ
ʅɻɷɸʆɿʃɼ ɲʌʖɿʃɼ ʏɿʅɼ ʍʏʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ
ʐʋʉɷɻʄʙʆɸɿ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ʋʌʉɹʆʏɲʍɻ ɸʆʙ ɻ ʃʄʀʍɻ ʏʉʐ
ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʍʏɲɽɸʌɳ ʏʉʐ
ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ.
Ʌɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʅɻ ɶʌɲʅʅɿʃɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʉʃʏɳ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ
ʍʏɿʎ ʅɸɶɳʄɸʎ ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸɿʎ͕ ʊʅʘʎ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʏʉ
ɸʄɲʏɼʌɿʉ ɹʖɸɿ ʅɿɲ ʅɹɶɿʍʏɻ ɷɿɲɷʌʉʅɼ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ ʋʉʄʑ ʆʘʌʀʏɸʌɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɻ ɶʌɲʅʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʆɲ
ɹʖɸɿ ʋʉʄʑ ɲʃʌɿɴɼ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ.

Ƀɿ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʏɲʖʑʆʍɸʘʎ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ
ɷʀʆʉʐʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏɿʎ ʐʗɻʄɹʎ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɸʎ.

;Ȱ͘ϯͿ

ȾȰɈȰɇȾȵɉȰɇɈȻȾȸ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ
ȳɿɲ ʏɻʆ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʌʐɽʅʀʍɸʘʎ ʏʉʐ ʄʊɶʉʐ b/a ʅɸ
ʍʐʆɸʖɼ ʏʌʊʋʉ ɸʋɸʄɹɶɻ ɻ ʄʑʍɻ ʏʉʐ ɷɿɲʔʉʌɿʃʉʑ
ʃʉʖʄʀɲ. Ʉʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʍʖɼʅɲ ;Ȳ.6) ʉ ʅʉʖʄʊʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʌʀɲ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ:
ȰͿ Ʌʐʌɼʆɲʎ ȲͿ Ƀɷɼɶɻʍɻ ȳͿ ȴɿɲʔʉʌɿʃʊ ʋɸʌɿʃʊʖʄɿʉ

;Ȳ͘ϰͿ

ɇʏɲ ɳʃʌɲ ʏʉʐ ʋʐʌɼʆʉʎ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉʋɹʎ ʍʐʆɷɹʍɸʘʎ
ʏʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʏɻʎ ʌɳɴɷʉʐ. ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɽɹʍɻ ʏʉʐ
ʋʐʌɼʆʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
ʄʊɶʉʐ b/a. Ɉʉ ɷɿɲʔʉʌɿʃʊ ʋɸʌɿʃʊʖʄɿʉ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉ ɹʆɲ ʏʉʐ ɳʃʌʉ ʅɸ ʏʉʆ ʋʐʌɼʆɲ ʅɸ ʍʋɸʀʌʘʅɲ
ɴɼʅɲʏʉʎ b1. To ɳʄʄʉ ʏʉʐ ɳʃʌʉ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɼ ʋʄɸʐʌɳ ʏɻʎ ʉɷɻɶɼʍɸʘʎ ʅɸ ʍʋɸʀʌʘʅɲ
ɴɼʅɲʏʉʎ b2 (b2>b1) .ɀʀɲ ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼ ʏʉʐ
ʋɸʌɿʃʉʖʄʀʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʍʖɸʏɿʃɼ ʅɸʏɲʏʊʋɿʍɻ ʏʉʐ
ʋʐʌɼʆʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ ȴlʃсb2-b1 .

• Ɉʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʏɻʎ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ɹʏʍɿ
ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍʏɻʃɸ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ
ʏɲʄɲʆʏʙʍɸɿʎ ʍɸ ɹʆɲ ʅɸɶɳʄʉ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖɹʎ ɸʑʌʉʎ
ʋɿɽɲʆʙʆ
ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʆ.
Ƀɿ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ
ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ʏɲʄɲʆʏʙʍɸɿʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿɸʎ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ ɷɿɸɶɹʌʍɸɿʎ ʋʉʐ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɹʎ ɶɿɲ ʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ ɸʀɷɻ
ʉɷʉʍʏʌʘʅɳʏʘʆ.
• ȸ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɹɶɿʆɸ ʍʏʉ ɸʑʌʉʎ
ʍʐʖʆʉʏɼʏʘʆ ʘגሾɍǡ15] ሾrad/s] ǡ ɔ גሾ0ǡ2Ɏሿ ሾrad]
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏɿʎ ʍʐʖʆʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ
ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ɇʏʉ ʍʖɼʅɲ ;Ȱ.3)
ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɶʌɳʔɻʅɲ ʏʉʐ ɲʆɻɶʅɹʆʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ
AY.
ȸ
ʅɹɶɿʍʏɻ
ʏɿʅɼ
ʏʉʐ
AY=0.4382
[m/m]
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ
ʋʉʄʑ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ.

;Ȱ͘ϰͿ

;Ȳ͘ϱͿ
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ος

ȲȵɁȵɈɇȰɁɃɇȰȿȵɂȰɁȴɆɃɇ- ȺȵɃȴɏɆɃɇ

ɅɆɃɃɅɈȻȾȸ
ȸ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʌʑɽʅɿʍɻ ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɸʀʆɲɿ ɲʅɸʄɻʏɹɲ. Ȱʐʏʊ ʏʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ
ɹʖɸɿ ʅɸɶɳʄɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ɷɿʊʏɿ ɷʀʆɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʉʋʏɿʃɼ ʍʏʉʆ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʊ ʆɲ ɸʇɸʄɿʖɽɸʀ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ɸʋʊʅɸʆɻ ʅɸʄɹʏɻ
ɲʋʊ ʅɿɲ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ ɲʆɳʌʏɻʍɻ ʍɸ ʅɿɲ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼ
ɲʆɳʌʏɻʍɻ. Ȱʐʏɼ ɻ ɿɷɹɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ ʘʎ
ɸʇɼʎ:
ȶʆɲʎ ɲɿʍɽɻʏɼʌɲʎ ɽɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ɽɸʅɸʄɿʙɷɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ. ȶʆɲʎ ʅɿʃʌʉɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼʎ ʃɳʆʉʆʏɲʎ
ʃʄɼʍɻ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɽɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ ʙʍʏɸ ʆɲ ʏʌɹʖɸɿ ʏɲʖʑʏɲʏɲ ʅɸ ɷʑʉ
ʅʊʆʉ ɲɶʆʙʍʏʉʐʎ ;ʍʏɲɽɸʌɳ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʍʏɲɽɸʌɳ
ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌʉʎͿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʅʀɲ ɷɿɲʃʌɿʏɼ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɽɲ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ʉʋɿʍɽʀɲʎ
ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʎ. ȶʆɲʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎ ɸʋɸʆɸʌɶɻʏɼʎ ɽɲ ʃɳʆɸɿ
ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʌʑɽʅɿʍɻ ʍʏʉ ɷɿɲʔʉʌɿʃʊ ʋɸʌɿʃʊʖʄɿʉ.
Ɉʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌʏɸʌɸʀ ʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʍɻʅɸʌɿʆɹʎ ʐɷʌʉʋʆɸʐʅɲʏɿʃɹʎ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɹʎ
ɲʆɲʌʏɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ɳʋʉʗɻ ɴɳʌʉʐʎ ɲʄʄɳ ʃʐʌʀʘʎ ɲʋʊ
ɳʋʉʗɻ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸʘʎ ɿʍʖʑʉʎ ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ ʃɳʆɸɿ
ɲʋɲɶʉʌɸʐʏɿʃɼ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐʎ ʍɸ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɸʎ .
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• ɇʏʉ ʍʖɼʅɲ ;Ȱ.4) ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿ ɻ ʋʄɳɶɿɲ ʊʗɻ
ʏʉʐ ɶʌɲʔɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɲʆɻɶʅɹʆʉʐ ʋʄɳʏʉʐʎ AY.
Ʉʋʘʎ ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʏɻʎ
ʍʐʖʆʊʏɻʏʉʎ ʏɻʎ ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɷʑʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʍɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ:
ȸ ʋʌʙʏɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʔ  גሾ1 ǡ 2.5] ሾrad]
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ɸʄɳʖɿʍʏɲ ʋʄɳʏɻ
ʏɲʄɲʆʏʙʍɸʘʎ AY גሾ0.14 ǡ 0.32] ሾȀሿ ɸʆʙ ɻ
ɷɸʑʏɸʌɻ ɔ גሾ3.5 ǡ 5.5] ሾrad] ɲʋʊ ʏɲ ʅɹɶɿʍʏɲ
AY גሾ0.30 ǡ 0.44] ሾȀሿ . Ȱʐʏɼ ɻ ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ
ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɷɿʊʏɿ ʐʋʉɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ʏʉ
ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ
ʏʉʐ
ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ
ɹʖɸɿ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍɽɸʀ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ
ʃɲɿ
ɻ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ɹʖɸɿ ʉʅʉɿʊʅʉʌʔɻ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
ʍʏʉ ɽɹʅɲ ʏʘʆ ʏɲʄɲʆʏʙʍɸʘʆ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʏɲʖʑʏɻʏɲ ʃɿʆɼʍɸʘʎ.

ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
• Ȳɲʍɿʃʊ
ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲ
ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ
ʌʐɽʅɿɺʉʅɹʆɻʎ ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʎ ʋʉʐ ʅɸʄɸʏɼɽɻʃɸ ɸʀʆɲɿ ɻ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʌʐɽʅʀʍɸʘʎ
ʏɻʎ
ʍʏɲɽɸʌɳʎ
ʏʉʐ
ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ. ɇʏɻʆ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ ʉ ʊʌʉʎ
ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ
ɲʆɳʌʏɻʍɻ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɶɿɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʌʐɽʅʀʍɸʘʎ
ʅʊʆʉ ʏɻʎ ʍʏɲɽɸʌɳʎ ʏʉʐ ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɲʌʖɿʃɼʎ ʋʌʉɸʆʏɳʍɸʘʎ ʏʉʐ ɸʄɲʏɻʌʀʉʐ.
• Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʉʐ ɷɿɲʔʉʌɿʃʉʑ ʃʉʖʄʀɲ ɷʀʆɸɿ ʏɻʆ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʉʄʑ ʄɸʋʏʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖʙʆ ʌʐɽʅʀʍɸʘʆ.
• Ȳɲʍɿʃʊ ʅɸɿʉʆɹʃʏɻʅɲ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɸʀʆɲɿ ɻ
ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɴɳʌʉʐʎ ʏɻʎ
ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʎ.

;Ȳ͘ϲͿ

ιν

ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
• Ɉʉ ʅʉʆʏɹʄʉ ɷʑʉ ɴɲɽʅʙʆ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊʗɿʆ ʏɿʎ ʃʄʀʍɸɿʎ
ʏʘʆ ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʆ ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʌʉʋɼ
ɲɷʌɲʆɸʀɲʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʉʋɿʍɽʀʉʐ ʏʌʉʖʉʑʗɲʄɿɷɿʉʑ. Ɉɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʅʉʆʏɹʄɲ ɷʑʉ ɴɲɽʅʙʆ
ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
ɽɸʘʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʆɲʌʏɼʍɸɿʎ ʃɳɽɸʏɸʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʉɷʊʍʏʌʘʅɲ ɸʆʙ ɷɸʆ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʐʋʊʗɿʆ ʏɻʆ
ɲɷʌɳʆɸɿɲ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʉʋɿʍɽʀʉʐ ʏʌʉʖʉʑʗɲʄɿɷɿʉʑ. ȵʀʆɲɿ ʍɲʔɹʎ ʊʏɿ ʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʅʉʆʏɹʄʉ ʋʄɸʉʆɸʃʏɸʀ ɷɿʊʏɿ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɲʐʇɳʆɸɿ ʏʉʆ
ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɴɲɽʅʙʆ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ʃɲɿ ɳʌɲ ʏʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʋɲʌɹʖɸɿ ʅɿɲ ʋɿʉ ɲʃʌɿɴɼ
ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ. Ȳɸɴɲʀʘʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅʉʆʏɹʄɲ
ʏɸʍʍɳʌʘʆ ɼ ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ ɴɲɽʅʙʆ
ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍʉʅʉɿɳɺʉʐʆ ʅɸ ɲʃʊʅɲ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ
ɲʃʌʀɴɸɿɲ
ʏɻʆ
ɷʐʆɲʅɿʃɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʅʀɲʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ , ʊʅʘʎ
ɸɿʍɳɶʉʐʆ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄʉ ʋʄɼɽʉʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʃɳʆʉʆʏɲʎ ʏʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʏɻʎ ʋʉʄʐʋɲʌɲʅɸʏʌɿʃɼʎ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ɲʃʊʅɲ ʋɿʉ ɷʑʍʃʉʄʉ.

C=cd(1+b/a)2

Ƀ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʎ ʅɸ ɹʆɲ
ɸʄɲʏɼʌɿʉ ʍʏɲɽɸʌɳʎ K ʃɲɿ ɹʆɲʆ ɲʋʉʍɴɸʍʏɼʌɲ
ʍʏɲɽɸʌɳʎ C ʍɸ ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ ʍʐʆɷɸʍʅʉʄʉɶʀɲ ʊʋʉʐ
ʐʋɳʌʖɸɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʐʆɸʖʉʑʎ ʌʐɽʅʀʍɸʘʎ ʏʘʆ
ʍʏɲɽɸʌʙʆ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʄʊɶʉʐ b/a.

πα

ȻȴȵȰ
ȸ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɴɲʍʀʍɽɻʃɸ ʍɸ ɹʆɲ ʆɹʉ
ɷʐʆɲʅɿʃʊ ʅʉʆʏɹʄʉ ɷʑʉ ɴɲɽʅʙʆ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ
(ʍʖɼʅɲ Ȱ.2) ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʍʉʅʉɿʙʆɸɿ ʊʍʉ ʏʉ
ɷʐʆɲʏʊʆ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʍʖɸɷɿɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ. Ȳɲʍɿʃɼ ɿɷɹɲ ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʋʉʐ
ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɸ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʊɶʃʉʐ
ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʏʌɿʍɷɿɳʍʏɲʏʉ ɶʌɳʔɻʅɲ ʏʉʐ
ɲʆɻɶʅɹʆʉʐ ʋʄɳʏʉʐʎ. ɀɸ ɲʐʏʊʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ɶʀʆɸʏɲɿ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍɸ ʊʄʉ ʏʉ ɸʑʌʉʎ
ʍʐʖʆʉʏɼʏʘʆ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɴʌɸɽɸʀ ʅʀɲ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ʃɲɿ ʊʖɿ ʍɸ ɷɿɲʃʌɿʏɹʎ ʍʐʖʆʊʏɻʏɸʎ. Ɉʉ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ɷʀʆɸɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏɻʆ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʆ
ʖʌɼʍʏɻ ʆɲ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ɶɿɲ ʋɿʉ ɸɿɷɿʃɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ
ʃɲɿ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ɸʑʌʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʍʏɻʆ
ɶɸʆɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆ ʍɸ ʖɸɿʌʊʏɸʌɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ. ȵʋɿɶʌɲʅʅɲʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʊʄɸʎ ʉɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ
ʏʉ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ:
• ȵʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʊɶʃʉʐ ʍʐʆɲʌʏɼʍɸʘʎ
ɲʆɻɶʅɹʆɻʎ ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸʘʎ
• ȵʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʊɶʃʉʐ ʍʐʆɲʌʏɼʍɸʘʎ
ɲʆɻɶʅɹʆɻʎ ɸʋɿʏɲʖʑʆʍɸʘʎ
• ȵʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸɶʀʍʏɻʎ
ɲʆɻɶʅɹʆɻʎ ʅɸʏɲʏʉʋʀʍɸʘʎ
• ȵʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸɶʀʍʏɻʎ
ɲʆɻɶʅɹʆɻʎ ɸʋɿʏɲʖʑʆʍɸʘʎ

ɅɆɃȲȿȸɀȰ Ȳ
ȶʆɲ ɷɸʑʏɸʌʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏʉʆ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉ
ɲʔʉʑ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽɸʀ ɻ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ʌʐɽʅɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʍʐʆɸʖɼ ɼ ɷɿɲʃʌɿʏʊ ʏʌʊʋʉ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ
ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɻ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ʍʏʉʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɲʆɲɴɳʏɻ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ɷʌʊʅʉ.
ɇɸ ɲʐʏɼʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʅɸʄɸʏɳʏɲɿ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʎ ʏʉʐ ʉʋɿʍɽʀʉʐ ʏʌʉʖʉʑ.

Έ

ɅɆɃȲȿȸɀȰ Ȱ
ȶʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʙʏɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɲʆɲʃʑʋʏʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʅʀɲʎ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʃɳʋʉɿʘʆ
ɴɲʍɿʃʙʆ ɶɸʘʅɸʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʅɸɶɸɽʙʆ ʊʋʘʎ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʉ ʅɸʏɲʇʊʆɿʉ ʃɲɿ
ʉɿ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ʏʘʆ ɲʆɲʌʏɼʍɸʘʆ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʏɲʄɲʆʏʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ
ɴɳʌʉʐʎ ʏɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ. Ȳɲʍɿʃɼ ɷʐʍʃʉʄʀɲ ʏɻʎ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʅɸɶɳʄʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽʉʑʆ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɲʋɸɿʌʀɲ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʆ
ʄʊɶʘ ʏʘʆ ɲʆʘʅɲʄɿʙʆ ʏʉʐ ʉɷʉʍʏʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʏɻʎ ʏɲʖʑʏɻʏʉʎ ʏɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ.
ɇʏʉ ʍʖɼʅɲ ;Ȱ.1) ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿ ɻ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻ
ʅʉʌʔɼ
ʏʉʐ
ɲʆɻɶʅɹʆʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ
ʏɻʎ
ʏɲʄɲʆʏʙʍɸʘʎ ʏɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎ ;ʋʄɳʏʉʎ
ʏɲʄɲʆʏʙʍɸʘʎ ʃɹʆʏʌʉʐ ɴɳʌʉʐʎ ʋʌʉʎ ʋʄɳʏʉʎ
ʏɲʄɲʆʏʙʍɸʘʎ ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʎͿ ʘʎ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʏɻʎ
ʃʐʃʄɿʃɼʎ ʍʐʖʆʊʏɻʏʉʎ ʏɻʎ ɷɿɸɶɹʌʍɸʘʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɷɿɲʔʉʌɳʎ ʔɳʍɸʘʎ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʌʉʖʙʆ. ȸ ʃʐʃʄɿʃɼ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɸʃʔʌɳɺɸɿ ʋʊʍʉ ʍʐʖʆɳ ɻ ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ
ʍʐʆɲʆʏɳ ɸʅʋʊɷɿɲ ɸʆʙ ɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ʔɳʍɸʘʎ
ɸʃʔʌɳɺɸɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋʊʍɻ ʙʌɲ ʉ ʉʋʀʍɽɿʉʎ
ʏʌʉʖʊʎ ɽɲ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿ ʏɻʆ ɲʆʘʅɲʄʀɲ ʋʉʐ
ʍʐʆɳʆʏɻʍɸ ʉ ʋʌʊʍɽɿʉʎ.

