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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ



Πυξίδα
• Θα ξέρετε βέβαια ότι η γη είναι 

ένας τεράστιος μαγνήτης, ο 
οποίος έλκει την μαγνητική 
βελόνα της πυξίδας και την 
φέρνει πάντοτε να δείχνει προς 
τον βορρά. Ο βορράς όμως 
αυτός δεν συμπίπτει με τον 
βόρειο πόλο (πραγματικό 
βορρά) αλλά με έναν άλλο 
βορρά, τον μαγνητικό. Ο 
μαγνητικός βορράς βρίσκεται 
1000 μίλια νοτιά του 
πραγματικού βορρά στο νησί 
Μπάθουρστ στο Αρκτικά 
Ωκεανό.



Τα μέρη της πυξίδας



Είδη Πυξίδων
 Υπάρχουν δύο βασικά είδη πυξίδων:


 Πυξίδες με σταθερό ανεμολόγιο, δηλαδή εκείνες 
που το ανεμολόγιο τους είναι στερεωμένο 
στην βάση και φαίνεται η μαγνητική βελόνα η 
οποία γυρίζει ανεξάρτητα από το ανεμολόγιο.



 Πυξίδες με κινητό ανεμολόγιο, δηλαδή εκείνες 
που το ανεμολόγιο τους είναι συνδεδεμένο με 
την μαγνητική βελόνα και παρακολουθεί όλες 
τις κινήσεις της. Τέτοιες πυξίδες είναι 
συνήθως οι ναυτικές.



Τι είναι το αζιμούθιο και πως το βρίσκουμε
 Βάζουμε το δείκτη κατεύθυνσης της 

πυξίδας μας να δείχνει προς το 
σημείο που θέλουμε να καθορίσουμε 
τη θέση του. Γυρίζουμε το 
ανεμολόγιο της πυξίδας ώστε η 
μαγνητική βελόνα να συμπέσει με το 
Ν (Βορρά) του ανεμολογίου. 
Διαβάζουμε πάνω στο ανεμολόγιο 
την ένδειξη που μας δίνει η βάση 
του δείκτη κατεύθυνσης. Η ένδειξη 
αυτή σε μοίρες λέγεται ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 
και ορίζει πόσες μοίρες απέχει το 
σημείο που διαλέγουμε από το 
βορρά και τη γραμμή σκόπευσης.









Πως θα ακολουθήσεις αυτήν την πορεία
 Κοίταξε κατευθείαν μπροστά σου (όσο πιο μακριά τόσο το 

καλύτερο) προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 
κατεύθυνσης της πυξίδας σου.

 Διάλεξε ένα σταθερό σημείο που βρίσκεται σ’ αυτήν την κατεύθυνση 
και άρχισε να περπατάς προς αυτό. 

 Όταν φτάσεις εκεί, ξαναβρές την πορεία σου σε μοίρες όπως έκανες 
πιο πριν,

 βρες άλλο σταθερό σημείο στην προέκταση της κατεύθυνσης που 
βρήκες και περπάτα προς αυτό. 

 Συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο ορίζοντας κάθε φορά νέα σταθερά 
σημεία μέχρις ότου καλύψεις την απόσταση που σου ορίσανε.



Προσανατολισμός με πυξίδα

1) Τοποθέτησε την πυξίδα στον χάρτη έχοντας την 
άκρη της πλάκας να ενώνει εκεί που 
βρίσκεσαι με εκεί που θέλεις να πας.

2) Βρες το αζιμούθιο γυρίζοντας το ανεμολόγιο της 
πυξίδας μέχρι ο βορράς στο ανεμολόγιο να 
ευθυγραμμιστεί με τον μαγνητικό βορρά στον 
χάρτη.

3)



1) Αφαίρεσε την πυξίδα απο τον χάρτη και 
κράτησε την επίπεδη με το βέλος 
κατεύθυνσης να δείχνει μπροστά. Γύρισε το 
σώμα σου ώσπου το κόκκινο άκρο της 
μαγνητικής βελόνας να βρίσκεται μέσα στο 
βέλος του βορρά (μέσα στο ανεμολόγιο). 
Τώρα το βέλος κατεύθυνσης σου δείχνει 
ακριβώς τον προορισμό σου!

Προσανατολισμός με πυξίδα



Εξοπλισμός για το άθλημα Orienteering



Το 
αζιμούθιο 

για 
μετακίνηση 

από τη 
θέση Α στη 

θέση Β
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