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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
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ΘΕΜΑ 1ο

α. Με δεδοµένο ότι οι κορυφές του σφαιρικού τριγώνου
θέσεως είναι ο άνω πόλος του παρατηρητή (Π), το ζενίθ
του παρατηρητή (Ζ) και το αστέρι (Σ), να ονοµάσετε όλα
τα στοιχεία του τριγώνου ΠΖΣ (πλευρές, γωνίες) και να
προσδιορίσετε τις τιµές των πλευρών . (Απαιτείται
σχήµα).

Μονάδες 10

β.1 Να δοθούν οι ορισµοί των ισηµερινών και οριζοντίων
συντεταγµένων .

Μονάδες 9
2. Να αναφερθούν οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές που

µπορεί να λάβουν οι οριζόντιες και οι ισηµερινές
συντεταγµένες, καθώς και η επωνυµία ή το πρόσηµό
τους, όπου αυτά υπάρχουν .

Μονάδες 4
3. Ποια η αντιστοιχία των ισηµερινών συντεταγµένων µε

τις γήινες .
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2ο

α.1 Να δοθούν οι ορισµοί του φαινόµενου, του αισθητού,
του γεωµετρικού και του ορατού ορίζοντα .

Μονάδες 8
2. Από ποιον ορίζοντα µετρώνται τα ύψη των ουρανίων

σωµάτων µε τον εξάντα ;
Μονάδες 2
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β. Τι είναι οι αειφανείς και τι οι αφανείς αστέρες ;
Μονάδες 5

γ. Να δοθούν οι ορισµοί του περιηλίου, του αφηλίου και
της γραµµής των αψίδων . Να αποτυπωθούν οι θέσεις
τους, (περιηλίου, αφηλίου, γραµµής αψίδων), σε σχήµα .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

α.1 Τι ονοµάζεται πλήµη, ρηχία, εύρος παλίρροιας,
αµπώτιδα και πληµµυρίδα .

Μονάδες 10

2. Να σχεδιάσετε την ηµιτονοειδή καµπύλη του
παλιρροϊκού κύµατος και να τοποθετήσετε τα στοιχεία
του ερωτήµατος α .1 σ ’ αυτή.

Μονάδες 5

β. Τι ονοµάζεται παλίρροια συζυγιών και τι παλίρροια
τετραγωνισµών . Σε ποια περίπτωση έχουµε µεγαλύτερο
εύρος παλίρροιας ;

Μονάδες 7

γ. Εάν ένα πλοίο έχει βύθισµα 10 µέτρα και το επίπεδο
χάρτη (CHART DATUM) είναι 9,5 µέτρα, είναι βέβαιο
ότι το πλοίο αυτό θα προσαράξει ; Να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας .

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 4ο

α. Ποια είναι τα στοιχεία που µας παρέχει το σύστηµα GPS
και ποια είναι τα τµήµατα ενός συστήµατος GPS
(ονοµαστικά).

Μονάδες 7
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β. Ποιες είναι οι βασικές µονάδες ενός δέκτη GΡS
(ονοµαστικά) και για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται ο
προενισχυτής .

Μονάδες 8

γ. Τι περιλαµβάνει ο επίγειος σταθµός αναφοράς ενός
διαφορικού GPS;

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

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 , τα οποία θα
καταστραφούν  µετά το πέρας της εξέτασης .

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  και όχι πριν τις 10.00
π .µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


