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1.6.  Ασκήσεις 
 

Άσκηση  1   

         

Η γωνία ω = (72+N)°  (48-0,5.N)' (46,5-0,2.N)" να μετατραπεί σε: α) ακτίνια (rad), β) 

λεπτά της μοίρας ('), γ) δευτερόλεπτα της μοίρας (") και δ) βαθμούς (grad). Δίδεται 

Ν=3 

          

Λύση         
          

Είναι  ω  = 75  μοίρες  46,5 λεπτά  45,9 δευτερόλεπτα     

Επειδή η  γωνία ω είναι συμμιγής αριθμός πρέπει μα μετατραπεί σε δεκαδικό αριθμό.  

Η μετατροπή γίνεται ως εξής:       

(1). Μετατρέπονται τα πρώτα λεπτά σε μοίρες: 46,5 λεπτά = 46,5/60 = 0,775  μοίρες. 

(2). Μετατρέπονται τα δευτερόλεπτα σε μοίρες: 45,9 δευτ/τα = 45,9/3600 = 0,01275  

μοίρες. 

(3). Αθροίζοναι οι τρεις επιμέρους ποσότητες που είναι εκφρασμένες σε μοίρες και 

προκύπτει  ω = 75+0,775+0,01275=75,78775  μοίρες 

          

Επομένως :          

α)  ω =75° 46,5' 45,9΄΄=75,78775 μοίρες = 75,78775x (3,14159/180 rad/μοίρα) =1,32275 

rad 

β)  ω = 75,78775 μοίρες x 60 λεπτά /μοίρα = 4547,265΄     

γ)  ω = 75,78775 μοίρες x 3600 δευτερόλεπτα /μοίρα = 272835,9΄΄    

δ)  ω = 75,78775 μοίρες = 75,78775 x (400/360 grad/μοίρα) = 84,20861 grad   

          

Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 16:  

          

α) ω = 72° 48' 46,5=75,78775 μοίρες = 75,78775x (0,017453 rad/μοίρα) =1,322724 rad 

β) ω = 75,78775 μοίρες x 60 λεπτά /μοίρα = 4547,265΄     

γ)  ω = 75,78775 μοίρες x 3600 δευτερόλεπτα /μοίρα = 4547,265΄΄    

δ)  ω = 75,78775 μοίρες = 75,78775 x (1,111 grad/μοίρα) = 84,20019 grad   

 

Άσκηση  2         
          

Η γωνία ω = (3,5 +0,1.N) rad να μετατραπεί σε:    α) μοίρες (°), β) λεπτά της μοίρας ('),   

γ) δευτερόλεπτα της μοίρας (") και δ) βαθμούς (grad). Δίδεται Ν=3 

 

Λύση         
        ##  

Είναι:  ω=3,5+0,1 x 3 = 3,8 rad       

          

Σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των μονάδων προκύπτει:      

α)  ω =3,8 rad =3,8x (180/3,14159 μοίρες/rad) =217,724 μοίρες    



β)  ω =3,8 rad =3,8x (60 x 180/3,14159 λεπτά/rad) =13063,4377 λεπτά   

γ)  ω =3,8 rad =3,8x (3600 x 180/3,14159 δευτερόλεπτα/rad) =783806,2637 δευτερόλεπτα 

δ)  ω =3,8 rad =3,8x (200/3,14159 grad/rad) =241,9155 grad    
          

Αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 16 προκύπτουν :    

α)  ω =3,8 rad =3,8x (57,29578 μοίρες/rad) =217,723964 μοίρες    

β)   ω =3,8 rad =3,8x (3437,747 λεπτά/rad) =13063,4386 λεπτά    

γ)  ω =3,8 rad =3,8x (206264,81 δευτερόλεπτα/rad) =783806,278 δευτερόλεπτα   

δ)  ω =3,8 rad =3,8x (63,66198 grad/rad) = 241,915524 grad    

          

Άσκηση  3         
          

 Να μετατραπεί ισχύς Ν= (250+2,5.N) kW σε  α) W, β) hp,  γ) cv, δ) btu/h και ε) kpm/s. 

Δίδεται Ν=3 

 

Λύση         
        ##  

Είναι: Ν=250+2,5 x 3 = 257,5 kW       
          

Σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των μονάδων:      

α)  Ν =257,5kW =257,5 kW x 1000  W/kW = 257500  W     

β)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x [1000 /(76 x  9,81)] hp/kW =345,378 hp   

γ)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x [1000 /(75 x  9,81)] cv/kW =349,983 cv   

δ)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 3412,10 (btu/h)/kW =878615,75 btu/h   

ε)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 1000/9,81 (kp/s)/kW =26248,7258kpm/s   
 

Αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 15 προκύπτουν :    

α)  Ν =257,5kW =257,5 kW x 1000  W/kW = 257500  W     

β)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 1,341 hp/kW =345,3075 hp    

γ)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 1,359157 cv/kW =349,9829 cv    

δ)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 3412,10 (btu/h)/kW =878615,75 btu/h   

ε)  Ν =257,5 kW =257,5 kW x 101,9368 (kp/s)/kW =26248,726kp/s   

 

Άσκηση  4         
          

 Να μετατραπεί ενέργεια  Η = (35000+ N) Wh σε α) j, β) cal, γ) btu, δ) erg  και ε) lb.ft 

Δίδεται Ν=3 

 

Λύση         
          

Είναι  H=35000 + 3 = 35003 Wh     ##  

 

Αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 14 προκύπτουν :    

α)  Η =35003 Wh =35003 Wh x 3600  j/Wh = 126010800  j    



β)  Η =35003 Wh =35003 Wh x 859,1844 cal/Wh =30074031,5532 cal   

γ)  Η =35003 Wh =35003 Wh x 3,412 btu/Wh =119430,236 btu    

δ)  Η =35003 Wh =35003 Wh x 36 x10^9 erg/Wh =1260108000000000 erg =1,26015 erg 

ε)  Η =35003 Wh =35003 Wh x 2655,295 lb.ft/Wh =92943290,885 lb.ft   

          

         

Άσκηση  5         
          

 Να μετατραπεί πίεση p =(38 +0,8.N) atm σε: α) Pa,  β) MPa,  γ) bar,  δ) mbar,  ε) at,  

στ) psi,  ζ) mmHg (tor) και η) mΗ2Ο. Δίδεται Ν=3 

  

          

Λύση         
          

Είναι  p =38+ 0,8 x 3 = 40,4 Wh     40  

Αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 13 προκύπτουν :    

α)    p = 40,4 atm =40,4 atm x 101325  Pa/atm = 4093530  Pa    

β)    p = 40,4 atm =40,4 atm x 0,101325  MPa/atm = 4,0935  MPa    

γ)    p = 40,4 atm =40,4 atm x1,01325 bar/atm =40,9353 bar    

δ)    p = 40,4 atm =40,4 atm x1013,25 mbar/atm =40935,3 mbar    

ε)    p =40,4 atm =40,4 atm x [1/0,967841] at/atm = 41,7424 at    

στ)  p =40,4 atm =40,4 atm x 14,69594 psi/atm = 593,716 psi    

ζ)    p =40,4 atm =40,4 atm x 735,56147 tor/atm = 29716,6834 tor    

η)    p =40,4 atm =40,4 atm x [1/0,096782] mH2Ο/atm = 417,433 mH2Ο   

          

 

Άσκηση  6         
          

Να μετατραπεί μήκος L=(52 +1,25.N)km σε: α) μέτρα (m), β) εκατόμετρα (cm),                          

γ) χιλιοστόμετρα (mm),  δ) μίλια (ml), ε) Ναυτικά μίλια (nautical ml), στ) Ίντσες (in),             

ζ) Πόδια (ft), η) Γυάρδες (yrd), θ) Λεύγες, ι) Έτη φωτός, και ια) Άνγκστρομ (Α). 

Δίδεται Ν=3.  

          

Λύση         
          

Είναι : L=52+ 1,25 x 3 = 55,75 Wh     56  

 

Αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του πίνακα 9 προκύπτουν :    

α)    L =55,75 km =55,75 km x 1000 m/km = 55750  m.     

β)    L =55,75 km =55,75 km x 100000 cm/km = 5575000  cm.    

γ)    L =55,75 km =55,75 km x 1000000 mm/km = 55750000  mm.    

δ)    L =55,75 km =55,75 km x (1/1,609) ml/km = 34,6489  ml.    

ε)    L =55,75 km =55,75 km x (1/1,852) nautical ml/km = 30,1026  nautical ml.   



στ)  L =55,75 km =55,75 km x 39370 in/km = 2194877,5  in.    

ζ)    L =55,75 km =55,75 km x 3278,7 ft/km = 182787,525  ft.    

η)   L =55,75 km =55,75 km x 1092,9 yrd/km = 60929,175  yrd.    

θ)   L =55,75 km =55,75 km x (1/4,828) λεύγες/km = 11,5472  λεύγες.   

ι)    L =55,75 km =55,75 km x (1/(9,46 x 1012 ) έτη φωτός/km = 0,0000000000058932 έτη 

φωτός  = 5,893-12 έτη φωτός. 

ια)  L =55,75 km =55,75 km x (10^13) Å/km = 557500000000000  Å = 5,57514 Å 
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