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ΘΕΜΑ 1ο 
 
α. Τι είναι η ώρα ζώνης ΖΤ και πως καθορίζεται ; (∆εν 

απαιτείται η καταγραφή των ορίων των ατράκτων µε 
σχήµα ή µε πίνακα). 

Μονάδες 15 
 

β. Τι είναι το χαρακτηριστικό ζώνης ΖD, πως βρίσκεται και 
σε τι µας εξυπηρετεί ; 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
α.  Εάν στις 28/6/2001 σε LMT=12ω 24λ 36δλ βρισκόµαστε σε 

στίγµα αναµέτρησης φ=44ο55΄Β, λ=126ο27΄∆, να 
υπολογιστούν ο GMT και ο ΖΤ που αντιστοιχούν .  

 Σας γνωρίζουµε ότι το µήκος λ=126ο 27΄ ∆ αντιστοιχεί σε 
λχ=8ω 25λ 48δλ. 

(GMT=LMT  λχ , ΖΤ=GMT ΖD)   
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(Με λχ συµβολίζεται το λ που µετατράπηκε σε χρόνο) 
Μονάδες 10 

 
β.  Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 

µεσηµβρινών παρατηρήσεων ; 
Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ 3ο 

α. Τί είναι η γήινη προβολή ουράνιου σώµατος GP και µε τί 
αντιστοιχεί στη γήινη σφαίρα ; 

Μονάδες 15 
 

β. Τί είναι το αζιµούθ Αζ, σε τί διακρίνεται και σε τί µας 
χρησιµεύει στη ναυτιλία ; 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

α. Να περιγράψετε πως γίνεται η χάραξη της ευθείας 
θέσεως Μαρκ (Μarcq) στο ναυτικό χάρτη ή φύλλο 
υποτυπώσεως . 

Μονάδες 18 
 

β. ∆ώστε ένα παράδειγµα µε σχήµα, αν φ=25ο20΄Ν,  
λ=130ο 40΄ Α, Αζλ=140ο και ∆Η=+10΄. 

Μονάδες 7 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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