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ΘΔΜΑ Β
Β1.

α) Η πξνέθηαζε ηνπ άμνλα ηεο γεο, πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ηεο
νπξάληαο ζθαίξαο, νλνκάδεηαη άμνλαο ηνπ θόζκνπ.
β) Ο άμνλαο ηνπ θόζκνπ ζπλαληά ηελ νπξάληα ζθαίξα ζε δύν
αληηδηακεηξηθά ζεκεία πνπ νλνκάδνληαη νπξάληνη πόινη. (Ο
πιεζηέζηεξνο ζηνλ πνιηθό αζηέξα νλνκάδεηαη βόξεηνο πόινο θαη ν
πιεζηέζηεξνο ζηνλ ζηαπξό ηνπ λόηνπ νλνκάδεηαη λόηηνο πόινο).
γ) Ο κέγηζηνο θύθινο ηεο νπξάληαο ζθαίξαο πνπ είλαη θάζεηνο ζηνλ
άμνλα ηνπ θόζκνπ νλνκάδεηαη νπξάληνο ηζεκεξηλόο.
δ) Ο κηθξόο θύθινο πνπ δηαγξάθεη θάζε αζηέξη θαηά ηελ θαηλόκελε
πεξηζηξνθή ηεο νπξάληαο ζθαίξαο γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ θόζκνπ
νλνκάδεηαη θύθινο θιίζεσο ή απνθιίζεσο ηνπ αζηέξα.
ε) Οη κέγηζηνη θύθινη ηεο νπξάληαο ζθαίξαο πνπ δηέξρνληαη από ηνπο
νπξάληνπο πόινπο ιέγνληαη σξηθνί θύθινη.
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Β2.

Ο παξάιιεινο ηνπ πιάηνπο πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα πινία
θαηά ηνλ νξζνδξνκηθό πινπ νλνκάδεηαη παξάιιεινο αζθαιείαο (θ ζ) θαη
πξέπεη λα θαζνξίδεηαη πξηλ ηνλ απόπινπ.
Καηά ηνλ νξζνδξνκηθό πινπ ην θνξπθαίν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ
αξρηθνύ θαη ηειηθνύ ζηίγκαηνο ζα είλαη ζε πςειόηεξα πιάηε. Ο πινπο
όκσο ζε πςειόηεξα πιάηε κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλνο γηαηί
παξεκβάιινληαη πνιιέο θνξέο θπζηθά ή ιεηηνπξγηθά εκπόδηα. Τέηνηα
είλαη: δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή παξνπζία παγόβνπλσλ θνληά ζηηο
πνιηθέο πεξηνρέο. Επίζεο ε παξνπζία μεξάο ή παξεκβνιή άιισλ
λαπηηιηαθώλ θηλδύλσλ (ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, νκίριε θ.α.)
Παραηήρηζη: ο έλεγτος για ηον παράλληλο αζθαλείας γίνεηαι με ηο να
καηαθέροσμε ηο κορσθαίο ζημείο ηης ορθοδρομίας να βρίζκεηαι ζε πλάηος
μικρόηερο από ηον παράλληλο αζθαλείας. Ασηό γίνεηαι με μεηαβολή ηων
ζηοιτείων ηοσ ηριγώνοσ ορθοδρομίας.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.

Ναπηηιηαθά βνεζήκαηα (έπξεπε 4 από απηά)
1) Χάξηεο (κεξθαηνξηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ηαμηδέςνπκε).
2) Pilot charts γηα ηνλ κήλα ηνπ ηαμηδηνύ.
3) Ocean Passage for the World.
4) Πίλαθεο απνζηάζεσλ.
5) Οξζνδξνκηθνί πίλαθεο – ράξηεο.

Γ2. ZD = (45015’+7030’):150= 3 ώξεο (καο ελδηαθέξεη ην αθέξαην κέξνο ηεο
δηαίξεζεο)
ΖΤ = GMT + ZD = 10:00 + 3 ώξεο = 13:00

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Όζν θαηεπζπλόκαζηε πξνο αλαηνιηθά κήθε, ηόζν ν LMT ζα απμάλεη αθνύ
απμάλεη ε δηαθνξά κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ GMT, ελώ αλ θαηεπζπλόκαζηε
πξνο δπηηθά κήθε, ν LMT ζα κεηώλεηαη. Έηζη, αλ δύν πινία, πνπ ην έλα
θαηεπζύλεηαη πξνο αλαηνιάο θαη ην άιιν πξνο δπζκάο, βξεζνύλ ζε κήθνο
1800, ηόηε εθείλν πνπ θαηεπζύλζεθε πξνο αλαηνιάο ζα έρεη LMT 12 ώξεο
επηπιένλ ηνπ GMT, θαη ην άιιν πνπ θαηεπζύλζεθε πξνο δπζκάο ζα έρεη
LMT 12 ώξεο ιηγόηεξν ηνπ GMT.
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Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δύν πινία πνπ έρνπλ δηαθνξά 24 ώξεο (1 εκέξα)
ζα έρνπλ ηνλ ίδην LMT, αιιά ζα δηαθέξνπλ θαηά κία εκέξα. Τελ
κεγαιύηεξε εκεξνκελία ζα ηελ έρεη ην πινίν πνπ θαηεπζύλεηαη αλαηνιηθά.
Άξα ην πινίν πνπ πιέεη πξνο ηελ αλαηνιή θαη πέξαζε ζε νξηζκέλν LMT
ηνλ κεζεκβξηλό ησλ 1800, κπαίλνληαο ζην δπηηθό εκηζθαίξην, ζα πξέπεη λα
θξαηήζεη ζηαζεξό ηνλ LMT, αιιά ζην εκεξνιόγην ηνπ ζα πξέπεη λα
ειαηηώζεη θαηά κηα εκέξα ηελ εκεξνκελία ηνπ (αλ πιέεη πξνο αλαηνιάο κε
LMT = 15σ 00ι ηεο 14/12/2015 θαη δηέξρεηαη ηνλ κεζεκβξηλό ησλ 1800,
ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ 13/12/2015. Σηελ πξάμε απηό
γίλεηαη σο εμήο: Τελ αιιαγή ηελ θάλνπκε ην επεξρόκελν κεζνλύρηην,
δειαδή όηαλ ζα έπξεπε λα αιιάμεη ε εκεξνκελία ζε 15/12/2015, εκείο ηελ
αθήλνπκε θαη πάιη 14/12/2015). Η αληίζεηε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη όηαλ
έλα πινίν πιέεη πξνο δπζκάο θαη δηέξρεηαη ηνλ κεζεκβξηλό ησλ 1800.
Η δηεζλήο γξακκή αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο (International Date Line) δελ
βξίζθεηαη ζε όιν ην κήθνο επάλσ ζηνλ κεζεκβξηλό ησλ 1800, αιιά
απνηειεί ζπκβαηηθή ηεζιαζκέλε γξακκή.
Γ2. Τν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο, ηνπ
νπνίνπ νη πιεπξέο απνηεινύλ ηόμα κέγηζησλ θύθισλ, νλνκάδεηαη ζθαηξηθό
ηξίγσλν.
Τν ζθαηξηθό ηξίγσλν ΠΖΣ πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζηελ νπξάληα ζθαίξα
θαη πνπ έρεη θνξπθέο:
• Τνλ επάλσ πόιν Π ηνπ παξαηεξεηή
• Τν δελίζ Ζ ηνπ παξαηεξεηή
• Τν ίρλνο Σ ελόο αζηεξηνύ πάλσ ζηελ νπξάληα ζθαίξα
oλνκάδεηαη ηξίγσλν ζέζεσο (navigational triangle).
Πξνβιήκαηα πνπ επηιύνληαη ζην ηξίγσλν ζέζεσο
1.

Δίλνληαη πιάηνο – απόθιηζε – σξηθή γσλία  ππνινγίδνληαη ην
ύςνο θαη ην αδηκνύζ ηνπ αζηεξηνύ (επζεία ζέζεσο).

2.

Δίλνληαη πιάηνο – ύςνο – αδηκνύζ  ππνινγίδνληαη ε θιίζε θαη
ε σξηθή γσλία ηνπ αζηεξηνύ (αλαγλώξηζε αζηεξηνύ).

3.
Δίλνληαη σξηθή γσλία – απόθιηζε  ππνινγίδεηαη ην αδηκνύζ
(παξαιιαγή).
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