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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ  ΙΙ 
 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. α) Σωστό,   β) Λάθος,    γ) Σωστό,     δ) Λάθος,    ε) Λάθος. 
 

Α2.  1  δ,  2  στ,        3  α,          4  ε,       5  β. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  11-12  

α) Η προέκταση του άξονα της γης, που συμπίπτει με τον 
άξονα της ουράνιας σφαίρας, ονομάζεται άξονας του 
κόσμου.  

β) Ο άξονας του κόσμου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο 
αντιδιαμετρικά σημεία που ονομάζονται ουράνιοι πόλοι.           
(Ο πλησιέστερος στον πολικό αστέρα ονομάζεται βόρειος 
πόλος και ο πλησιέστερος στον σταυρό του νότου 
ονομάζεται νότιος πόλος).  

γ) Ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που είναι κάθετος 
στον άξονα τοπ κόσμου ονομάζεται ουράνιος ισημερινός.  

δ) Ο μικρός κύκλος που διαγράφει κάθε αστέρι κατά την 
φαινόμενη περιστροφή της ουράνιας σφαίρας γύρω από τον 
άξονα του κόσμου ονομάζεται κύκλος κλίσεως ή 
αποκλίσεως του αστέρα.  

ε) Οι μέγιστοι κύκλοι της ουράνιας σφαίρας που διέρχονται από 
τους ουράνιους πόλους λέγονται ωρικοί κύκλοι.   



 
B2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  339 

Ο παράλληλος του πλάτους που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
πλοίο κατά τον ορθοδρομικό πλου ονομάζεται παράλληλος 
ασφαλείας (φσ) και πρέπει να καθορίζεται πριν τον απόπλου.  
Χρησιμοποιείται διότι κατά τον ορθοδρομικό πλου το 
κορυφαίο σημείο που βρίσκεται μεταξύ αρχικού και τελικού 
στίγματος θα είναι σε υψηλότερα πλάτη. Ο πλους όμως σε 
υψηλότερα πλάτη δεν μπορεί να γίνει πάντοτε απεριόριστα, 
διότι παρεμβάλλονται πολλές φορές φυσικά ή ακόμη και 
λειτουργικά εμπόδια (δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή 
παγόβουνα, παρεμβολή ξηράς ή άλλοι ναυτιλιακοί κίνδυνοι). 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  353 - 360    επιλέγουμε  4 

1) Πίνακες αποστάσεων.  
2) Γενικοί ναυτικοί χάρτες  
3) Ocean Passage for the World.  
4) Pilot Charts  
5) Ναυτιλιακός άτλαντας.  
6) Πλοηγοί  

Γ2.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  75 
ZD = (450 15’ + 70 30’) : 150 = 3 ώρες  
ΖΤ = GMT + ZD = 10:00 + 3 ώρες  = 13:00  

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  77    τα  2  παραδείγματα 

«Αν π.χ. διέρχεται τον μεσημβρινό … 15-16-17-18-20 κοκ.» 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  61 

1ο : Δίνονται πλάτος – απόκλιση - ωρική γωνία   υπολογίζονται 
το ύψος και το αζιμούθ του αστεριού (ευθεία θέσεως).   

2ο : Δίνονται πλάτος – ύψος – αζιμούθ   υπολογίζονται η κλίση 
και η ωρική γωνία του αστεριού (αναγνώριση αστεριού).   

3ο : Δίνονται ωρική γωνία – απόκλιση   υπολογίζεται το αζιμούθ 
(παραλλαγή). 


