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Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

ΘΕΜΑ  Α. 

 

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις  που ακολουθούν , γράφοντας  στο τέλος 

της κάθε πρότασης  τη λέξη  ΣΩΣΤΟ εάν η πρόταση είναι σωστή  , η  τη λέξη  

ΛΑΘΟΣ εάν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α.  Στις μεσημβρινές παρατηρήσεις με απλό υπολογισμό έχουμε άμεση 

εύρεση του πλάτους. 

 

 

β. Η ευθεία θέσεως μπορεί να προεκταθεί μόνο κατά 45 ναυτικά μίλια 

εκατέρωθεν του προσδιοριστικού της σημείου. 

 

 

γ.   Ο LATκαι η LHA διαφέρουν μεταξύ τους κατά 12 ώρες ή 1800 ακριβώς.  

 

 

δ.  Όταν έχουμε ΗΑδ μικρότερη από 1800 , την μειώνουμε κατά 900 οπότε το 

υπόλοιπο σε ώρες και λεπτά ισούται με τον αντίστοιχο ΑΤ με ένδειξη πμ/ΑΜ. 

 

 

ε.  Όλοι οι τόποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια ζώνη έχουν την ίδια ΖΤ, η 

οποία είναι ο μέσος τοπικός χρόνος LMTτου κεντρικού μεσημβρινού της 

ζώνης, 

 

.Μονάδες  15 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : NΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ/ Γ’ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2019 
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Α2.  Να γράψετε  στο  τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη  Α 

και δίπλα ένα από τα γράμματα  α, β, γ, δ, ε, στ της  στήλης Β πού δίνει τη 

σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα  γράμμα από τη στήλη Β θα 

περισσέψει. 

 

 

 

1. LAT Α. Αν ο μέσος χρόνος αναφέρεται στο 

μεσημβρινό του τόπου. 

2. GAT Β. Αν ο αληθής χρόνος αναφέρεται στο 

μεσημβρινό του τόπου. 

3. LHA Γ. Η ωρική γωνία ενός ουράνιου σώματος 

όταν λαμβάνεται με αρχή τον μεσημβρινό 

του Greenwich. 

4. LMT Δ. Αν ο αληθής χρόνος αναφέρεται στο 

μεσημβρινό του Greenwich. 

5. GHA Ε.Αν ο μέσος χρόνος αναφέρεται στο 

μεσημβρινό του Greenwich. 

 Στ. Η ωρική γωνία ενός ουράνιου σώματος 

όταν λαμβάνεται με αρχή τον μεσημβρινό 

του τόπου. 

 

 

 

 

Μονάδες  10 
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ΘΕΜΑ   Β: 

 

Β1.   Να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί  στις συντμήσεις. 

1) σφ , βθ 

2) R ,  SD 

3) P  ,   HP 

4) Ηλ. ,  Ηφ 

5) Ητ  ,  Ηρ 

Μονάδες  10 

 

Β2.    Τι  γνωρίζεται για το αληθές ύψος. Δώστε σχήμα. 

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ  Γ : 

Γ1. Αν στις. 15/8/2018 μετρήσαμε το ύψος του απλανούς Vega 220  12’ , με 

σφάλμα εξάντα 1’,5 (-) .Πιο είναι το αληθές ύψος του. Δίνεται το 

totalcorrection= 8’,3 από το ειδικό πινακίδιο συνολικής διορθώσεως υψών 

αστεριών. 

Μονάδες  10 

 

 

Γ2.  Να χαράξετε την ευθεία θέσεως με σχήμα, αν το στίγμα αναμέτρησης 

DRείναι φ= 420. 26’ Β , λ= 1450  21’Α , Αζλ= 350 και ΔΗ= + 10’..  

Μονάδες   15 
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ΘΕΜΑ  Δ: 

 

Να υπολογισθεί η ώρα ζώνης που θα έχουμε φαινόμενη ανατολή και δύση του 

ήλιου την 19/3/1984 σε στίγμα φ=400  00’ Β , λ=690 00’ Δ . Επίσης να 

υπολογισθούν οι χρόνοι ενάρξεως του λυκαυγούς και λήξεως του λυκόφωτος. 

 

Μονάδες  25 
 


