
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

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.  Η φαινόμενη ημερήσια κίνηση της ουράνιας σφαίρας περί τον άξονα του κόσμου 

που είναι από δυσμάς δια του ζενίθ προς ανατολάς  είναι αποτέλεσμα της 

πραγματικής ημερήσιας κίνησης της γης. 

 

β. Γνωρίζουμε ότι οι τόποι που βρίσκονται ανατολικά του Greenwichέχουν. 

LMT(τοπικό μέσο χρόνο) μικρότερο από το GMT (Greenwichmeantime). 

 

γ.   Απλανείς ονομάζονται τα αστέρια (ήλιοι) τα οποία είναι πολύ απομακρυσμένα 

στο διάστημα και φαίνονται ακίνητα στο χώρο. 

 

δ.  Ένα από τα πλεονεκτήματα των μεσημβρινών παρατηρήσεων είναι ότι με απλό 

υπολογισμό έχουμε άμεση εύρεση του πλάτους. 

 

ε.  Ως καλύτερη ορατότητα κατά την παρατήρηση των αστεριών κρίνεται η διάρκεια 

του πολιτικού ή ναυτικού λυκαυγές και λυκόφωτος. 

 

Μονάδες  15  

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. Αστρονομική μονάδα Α. 6 χ 1021. ΜΤ 

2. Έτος φωτός Β. 3086 χ 109. Km 

3. Parsec Γ. 220 Km/ sec 

4. Ταχύτητα ηλιακού 
συστήματος 

Δ.946 x 1010 Km 

5. Μάζα της γης Ε.1528 x 1021 Km 

 Στ. 1496 x 105 Km 

Μονάδες  10 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/4/19 
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ΘΕΜΑ   Β: 

 

Β1.   Ποιες είναι οι πέντε (5) φάσεις που περιλαμβάνει ένα υπερπόντιο ταξίδι. 

Μονάδες  10 

 

Β2.    Δώστε τους παρακάτω ορισμούς. 

1. Κλίση ή απόκλιση. δ 

2. Αστρική ωρική γωνία SHA 

3. Αληθές ύψος  Ηλ 

4. Αληθές  αζιμούθ  Αζλ 

5. Εύρος  

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ  Γ : 

Γ1. Ποια προβλήματα επιλύονται στο τρίγωνο θέσεως και ενδιαφέρουν την ναυτιλία. 

Μονάδες 10 

 

 

Γ2.  Να υπολογισθεί η ώρα ζώνης (ΖΤ) που θα έχουμε φαινόμενη ανατολή και δύση 

του ηλίου σε στίγμα φ= 400  00΄ Β , λ= 750  00΄Δ όταν για το συγκεκριμένο πλάτος 

πάρουμε από       ALMANAC , LMTsunrise = 05h. 00m. ,  και LMTsunset = 18h 12m . 

       Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ  Δ: 

 

Δ1.  Τί γνωρίζεται για την αποχή πλανητών και τα στοιχεία περιφοράς των. 

 

Μονάδες  10 

 

Δ2.    Περί ώρα GMT10:33 της 07/08/84 σε στίγμα αναμέτρησης  φ= 330 34΄Β , λ= 

230 10΄Α  στραμμένοι προς Νότο μετρήσαμε το ύψος του κάτω χείλους του ηλίου 

κατά την μεσημβρινή του διάβαση Ηρ  = 720 45΄  με σφάλμα εξάντα 1΄ προσθετικό 

και από ύψος παρατηρητή  55 feet. Να υπολογισθεί και να χαραχθεί το μεσημβρινό 

πλάτος. 

Από Almanacπήραμε για την συγκεκριμένη ημερομηνία και με GMT 10Q33 ,  δ= 160 

17΄,7 Β και από πίνακα συνολικής διόρθωσης ύψους. =  + 8,7. 

     Μονάδες 15 

 

 

 

 


