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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:
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Β΄ ΦΑΣΗ

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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Β1. Για την χάραξη της ευθείας θέσεως ΕΘ (LOP – Line Of Position) πάνω στο
ναυτικό χάρτη ή φύλλο υποτυπώσεως της περιοχής πλου, υποτυπώνουµε το
στίγµα αναµετρήσεως DR που είχε το πλοίο κατά τη στιγµή της παρατηρήσεως.
Με το διπαράλληλο κανόνα µεταφέρουµε την κατεύθυνση του Αζλ που βρήκαµε
από το ανεµολόγιο του χάρτη µέχρι το DR που υποτυπώσαµε πριν.

ÁÊ

Με το ναυτικό διαβήτη παίρνουµε στην απέναντι κλίµακα πλάτους απόσταση σε
ναυτικά µίλια ίση µε τα πρώτα µοίρας της ∆Η που βρήκαµε στον υπολογισµό.
Το άνυσµα αυτό το τοποθετούµε από το DR προς την κατεύθυνση του Αζιµούθ
ή αντίθετα από αυτήν ανάλογα µε το χαρακτηριστικό της ∆Η (+ ή – ). (Αν
Ηλ > Ηα τότε (–) και αν Ηλ < Ηα τότε (+)). Το άκρο του δεύτερου σκέλους του
διαβήτη πάνω στο χάρτη υποτυπώνει το προσδιοριστικό σηµείο της ΕΘ. Με
ορθογώνιο τρίγωνο φέρνουµε γραµµή κάθετη προς την κατεύθυνση του Αζλ, η
οποία διέρχεται από το προσδιοριστικό σηµείο. Αν δεν διαθέτουµε ορθογώνιο
τρίγωνο, προσθέτουµε 900 στο Αζλ και χαράσσουµε την κατεύθυνση αυτή από
το προσδιοριστικό σηµείο. Την ευθεία αυτή µπορούµε να την επεκτείνουµε µόνο
κατά 30 ναυτικά µίλια εκατέρωθεν του προσδιοριστικού σηµείου της.

ÇÑ

Κάθε ευθεία θέσεως αστρονοµικής ναυσιπλοΐας κατονοµάζεται ή σηµαίνεται µε
την ώρα ζώνης της παρατηρήσεως και την ονοµασία του ουράνιου σώµατος το
οποίο την έδωσε. Η όλη διαδικασία από την παρατήρηση του ουράνιου σώµατος
µέχρι και την επίλυση της ευθείας θέσεως είναι γνωστή ως µάθηµα.

Β2.

Αποχή: Η γωνία, η οποία σχηµατίζεται µε κορυφή τη γη και πλευρές τις
κατευθύνσεις προς τον ήλιο και τον πλανήτη. Υπάρχει ανατολική ή δυτική
αποχή ανάλογα µε το που βρίσκεται ο πλανήτης σε σχέση µε τον ήλιο.
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Τετραγωνισµός: Όταν η αποχή πάρει τιµή 900.

Ó

Β΄ ΦΑΣΗ

Σύνοδος: Όταν η αποχή µηδενισθεί. Όταν ο πλανήτης παρουσιάζει 2 συνόδους
η πλησιέστερη προς τη γη λέγεται κατώτερη και η άλλη ανώτερη.

ΘΕΜΑ Γ

Ναυτιλιακός εξοπλισµός
1) Χάρτες.
2) Ναυτιλιακά βοηθήµατα.
3) Κατάλογος ελλείψεων σε πίνακες και χάρτες.
4) Εξάντας.
5) Χρονόµετρο.
6) Γυροπυξίδα.
7) Βυθόµετρο.

Γ2.

Ως χαρακτηριστικό ζώνης (Zone description) θεωρούµε τον αριθµό των
ακέραιων ωρών, κατά τις οποίες προηγείται ή ακολουθεί η ώρα ζώνης από την
ώρα Greenwich. Για την εύρεση του χαρακτηριστικού ζώνης, στην οποία
ανήκει ένας τόπος, θα πρέπει να αυξήσουµε το µήκος του κατά 70,5 και το
άθροισµα να το διαιρέσουµε µε 150. Τότε το ακέραιο πηλίκο (χωρίς να µας
ενδιαφέρει το υπόλοιπο της διαίρεσης) δίνει το ζητούµενο χαρακτηριστικό
ζώνης ZD.

Γ3.

Νόµος του Νεύτωνα
Ο νόµος της παγκόσµιας έλξης, κατά τον οποίο οι ελκτικές δυνάµεις µεταξύ
δύο πλανητών είναι ανάλογες µε τις µάζες και αντιστρόφως ανάλογες µε το
τετράγωνο της αποστάσεως µεταξύ των κέντρων τους.

ÁÊ

Γ1.

& =Ŭ⋅

ŵ ⋅ ŵΖ
ƌϮ

ÇÑ

F = ∆ύναµη.
k = Παγκόσµια σταθερά έλξης ή βαρύτητας.
m, m’= οι µάζες των πλανητών.
r = η απόσταση µεταξύ των κέντρων.
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Νόµοι του Κέπλερ
• 1ος Νόµος (ελλειπτικών τροχιών): Οι τροχιές των πλανητών είναι ελλείψεις,
την κοινή εστία των οποίων κατέχει ο ήλιος.
• 2ος Νόµος (εµβαδών): Η επιβατική ακτίνα ηλίου – πλανήτη διαγράφει ίσα
εµβαδά σε ίσους χρόνους.
• 3ος Νόµος (αστρικών περιφορών): Τα τετράγωνα των χρόνων των αστρικών
περιφορών των πλανητών είναι ανάλογα µε τους κύβους της µέσης
απόστασής τους από τον ήλιο. (αστρική περιφορά = ο χρόνος κατά τον
οποίο ο πλανήτης συµπληρώνει µια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο).
Βασικά στοιχεία του παλιρροϊκού ρεύµατος είναι:
α) η διεύθυνση προς την οποία ρέει το νερό.
β) η ένταση – ταχύτητα του νερού.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Είναι: LHA = GHA + λ = 50020’ + 37039’Α = 87059’

∆2.

Είναι: LHA = GHA – λ = 12035’ – 77047’∆ = (14045’ + 3600) - 105047’∆ =
294038’

∆3.

Ορθοδροµία: Είναι το τόξο πάνω στην επιφάνεια της γης που συνδέει δύο
σηµεία και είναι µικρότερο από 1800 τόξο µέγιστου κύκλου. (Είναι η
συντοµότερη διαδροµή που µπορεί να ακολουθήσει ένα πλοίο στην επιφάνεια της
γης).

ÁÊ

Κορυφαία σηµεία στην ορθοδροµία: Είναι τα δύο σηµεία του µέγιστου
κύκλου της ορθοδροµίας που απέχουν την µέγιστη απόσταση από τον
ισηµερινό.

ÇÑ

Ενδιάµεσα σηµεία στην ορθοδροµία: Όταν πάνω στον µερκατορικό χάρτη
θέλουµε να παραστήσουµε την ορθοδροµία, σχεδιάζουµε µια καµπύλη µε το
κυρτό µέρος της προς τους πόλους και το κοίλο µέρος της προς τον ισηµερινό.
Τα σηµεία που χρησιµοποιούµε για αυτή την απεικόνιση (όσο το δυνατό
περισσότερο) ονοµάζονται ενδιάµεσα.
Παράλληλος ασφαλείας: Ο παράλληλος του πλάτους που δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα πλοία κατά τον ορθοδροµικό πλου ονοµάζεται παράλληλος
ασφαλείας (φσ ). Αυτός πρέπει να καθορίζεται πριν τον απόπλου.
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