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Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. 

α)    Λ            3 

β)    Λ  3 

γ)    Σ  3 

δ)    Σ  3 

ε)     Σ  3  

 

Α2. 

1.  στ  2 

2.  δ  2 

3.  β  2 

4.  γ  2 

5.  α  2 

 

 Β1.Φάση 1: Απόπλους από την άπαρση μέχρι την αποβίβαση του πλοηγού 
 Φάση  2: Ακτοπλοΐα απόπλου – από την αποβίβαση του πλοηγού και τον 
πλου στη συνέχεια εν όψη ακτών. 
 Φάση   3: Ωκεανοπλοΐα – πλους μακριά από ακτές 
 Φάση   4: Ακτοπλοΐα κατάπλου, από την εμφάνιση των ακτών έως την 
επιβίβαση του πλοηγού. 
 Φάση. 5: Κατάπλους από την επιβίβαση του πλοηγού έως την αγκυροβολία ή 
πρόσδεση του πλοίου. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ. 10 
 
 

Β2.1. Κλίση . Είναι το τόξο ωρικού κύκλου του αστέρα από τον ουράνιο ισημερινό 
μέχρι τον αστέρα. Μετριέται από  0 – 900 και χαρακτηρίζεται με την επωνυμία Β ή Ν. 
 2. Αστρική ωρική γωνία. Είναι το τόξο του ουράνιου ισημερινού από το εαρινό 
ισημερινό σημείο μέχρι τον ωρικό του αστέρα.  
 3.  Αληθές ύψος . Είναι το τόξο του κάθετου κύκλου από το μαθηματικό 
ορίζοντα μέχρι τον αστέρα. Μετριέται από 0-900  και είναι θετικό για το ορατό 
ημισφαίριο και αρνητικό για το αόρατο. 
 4.  Αληθές αζιμούθ. Αποτελεί τόξο του μαθηματικού ορίζοντα από τον Βορρά 
έως τον κάθετο κύκλο του αστέρα. Μετριέται ολοκυκλικά από 0-3600 , ημικυκλικά από 
0-1800 και τεταρτοκυκλικά από 0-900 . 
 5.  Εύρος. Είναι το συμπλήρωμα της τεταρτοκυκλικής τιμής του άζιμουθ, 
δηλαδή το τόξο του μαθηματικού ορίζοντα που περιλαμβάνεται μεταξύ του πρώτου 
κάθετου και του κάθετου κύκλου του αστέρα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ. 15 
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Γ1. ΠΡΩΤΟ: Δίνονται πλάτος – κλίση – ωρική γωνία και υπολογίζονται το ύψος και το 
αζιμούθ του αστεριού (ευθεία θέσεως). 
 ΔΕΥΤΕΡΟ: Δίνονται  πλάτος – ύψος – αζιμούθ και υπολογίζονται η κλίση και η 
ωρική γωνία του αστεριού (αναγνώριση αστέρα) . 
 ΤΡΙΤΟ: Δίνονται ωρική γωνία – κλίση και υπολογίζεται το αζιμούθ 
(παραλλαγή). 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ. 10 

 
Γ2. Sunrise    sunset 
LMT= 05. 00    18 12 
λ=    05.  00  +.                                       05 00 + 
GMT = 10. 00    23  12 
ZD. =.   5.         -5.      - 
ZT  =. 05 00     18  12       
   

ΜΟΝΑΔΕΣ  15 
Δ1. Η γωνία η οποία σχηματίζεται με κορυφή τη γη και πλευρές τις κατευθύνσεις 

προς τον ήλιο και τον πλανήτη ονομάζεται αποχή. Η αποχή χαρακτηρίζεται ως ανατολική ή 
δυτική , ανάλογα αν ο πλανήτης βρίσκεται προς ανατολάς ή προς δυσμάς του ηλίου. Όταν η 
αποχή πέρει την τιμή των 900 τότε λέμε ότι ο ήλιος και ο πλανήτης βρίσκονται στους 
τετραγωνισμούς. Όταν η αποχή μηδενισθεί τότε βρίσκονται σε σύνοδο. Όταν η αποχή λάβει 
την τιμή των 1800 , βρίσκονται σε αντίθεση. Όταν ο πλανήτης παρουσιάζει δύο συνόδους, η 
πλησιέστερη προς τη γη ονομάζεται κατώτερη και η άλλη ανώτερη. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
Δ2. 
Ηρ = 720   45΄ 
Σφ=.            1΄  + 
Ητ =. 720.   46΄ 
Tot.c=.        8,7; + 
Ηλ =. 720.    54΄,7 
 
900.         00 
720.         54΄,7 
170.          05΄,3.  Β.   =.  Ζλ 
 
Ζλ =.  170.      05΄,3.  Β 
Δ.  =.  160.       17΄,7. Β 
Φ=.   330.       23΄.    Β                                   

ΜΟΝΑΔΕΣ. 15 
  
 
 
 
 
 


