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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΟΛΟΪΑ ΙΙ 
 
ΘΕΜΑ  Α  
A1.  α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Σωστό. 
 
A2.  1  στ, 2  ε, 3  α, 4  β, 5  γ. 
 
 

ΘΕΜΑ  Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  16 - 17 

§ 7.3    1) Ισημερινές συντεταγμένες + σχήμα 7.3.α 
 

Ισημερινές 
συντεταγμένες κλίση ή απόκλιση  δ αστρική ωρική γωνία (SHA


) 

σε ποιόν κύκλο 
μετριέται 

στον ωρικό κύκλο του 
αστέρα στον ουράνιο ισημερινό 

από πού μέχρι πού 
από τον ουράνιο 

ισημερινό μέχρι τον 
αστέρα 

από το εαρινό ισημερινό 
σημείο μέχρι τον ωρικό κύκλο 

αστέρα 

τι τιμές λαμβάνουν 00 – 900 00 – 3600 και κατά την 
ανάδρομη φορά 

 

 



 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  23   

«Κατά τη στιγμή της άνω μεσημβρινής διαβάσεως  
ενός ουρανίου σώματος παρατηρούμε τα εξής : 
- Η ωρική γωνία είναι  00. 
- Το αστέρι έχει το μέγιστο  Hλ   

και συνεπώς την ελάχιστη  Ζ. 
- Το αστέρι διοπτεύεται προς βορρά ή νότο ακριβώς.» 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  260 - 261 

Η ουρά της μεγάλης άρκτου  
αν προεκταθεί κατά το πενταπλάσιο  
του μήκους της διέρχεται κοντά  
από τον πολικό αστέρα. 
+ σχήμα  9.13α 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  466 - 467 

§ 10.13. 9) β)  επιλέγω  4  από τα  5  που αναφέρονται 
«Κατά την παραλαβή φυλακής ο ΑΦ πρέπει να ενημερωθεί με τα ακόλουθα : 
- Τις βασικές και ειδικές οδηγίες του πλοιάρχου, τις σχετικές με τη ναυσιπλοΐα, 

όπως αυτές αναγράφονται στο ειδικό βιβλίο διαταγών πλοιάρχου. 
- Το στίγμα, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου. Η ταχύτητα και το 

βύθισμα είναι αναγκαία να μνημονεύονται μόνο σε ειδικές καταστάσεις. 
- Την κρατούσα και προβλεπόμενη κατάσταση παλίρροιας ρευμάτων, καιρικών 

συνθηκών, ορατότητας και της επιδράσεως αυτών στην πορεία και την 
ταχύτητα του πλοίου. 

- Τις ναυτικές συνθήκες πλου, όπως είναι : η λειτουργική κατάσταση των 
ναυτιλιακών οργάνων που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της φυλακής, τα σφάλματα της 
γυροσκοπικής και η παρεκτροπή των μαγνητικών πυξίδων, η παρουσία και οι 
κινήσεις πλοίων στην περιοχή, η ταυτότητα των ¨ενόψη¨ ακτών και φανών, 
οι συνθήκες και οι κίνδυνοι που προβλέπεται να αντιμετωπιστούν κατά τη 
διάρκεια της φυλακής, οι πιθανές συνέπειες της εγκάρσιας κλίσεως ή 
διαγωγής του πλοίου, της πυκνότητας του νερού ή της ελαττώσεως του 
βάθους κάτω από την τροπίδα λόγω ταχύτητας. 

- Αν κατά το χρόνο της παράδοσης και παραλαβής φυλακής εκτελείται 
χειρισμός ή οποιαδήποτε ενέργεια αποφυγής κινδύνου, τότε η παράδοση της 
φυλακής αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωσή του.» 



 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. LHA = GHA + λ = 550 25΄ + 350 15΄ = 900 40΄ 
 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  186 - 188 

« Για τη χάραξη της ευθείας θέσεως επάνω στο ναυτικό χάρτη 
ή φύλλο υποτυπώσεως της περιοχής πλού, …εκατέρωθεν του 
προσδιοριστικού σημείου της.» 
 
 
 
 
 


