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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 Προσανατολισμός είναι η διαδικασία με την οποία καθορίζουμε τη θέση του 

Βορρά και με βάση αυτόν, τη θέση καθενός από τα υπόλοιπα σημεία του 

ορίζοντα. Μας βοηθά να ακολουθούμε μια πορεία σε άγνωστη για μας 

περιοχή, χρησιμοποιώντας δύο βασικά όργανα. Ένα χάρτη και μια πυξίδα. 

 Η εργασία αυτή είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την τοπογράφηση που θέλουμε να 

κάνουμε διότι μας επιτρέπει:  

• Να καθορίσουμε ένα σημείο του εδάφους σε σχέση προς ένα άλλο γνωστό ή 

σταθερό σημείο. 

 • Να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση την οποία επιθυμούμε σύμφωνα με το χάρτη 

μας χωρίς να φοβόμαστε ότι θα παραπλανηθούμε. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ 

 Για να προσανατολισθούμε με πυξίδα την τοποθετούμε σε ένα επίπεδο και οριζόντιο 

μέρος. Τότε:  

 • Αν έχουμε πυξίδα με κινητό ανεμολόγιο θα δούμε αμέσως μόλις σταματήσει να 

κουνιέται το ανεμολόγιο, που είναι ο βορράς και που τα άλλα σημεία του ορίζοντα. 

 

 • Αν έχουμε πυξίδα με σταθερό ανεμολόγιο, μόλις σταματήσει να κουνιέται βελόνα, 

θα μας δείξει το Βορρά και το Νότο, (το άκρο της βελόνας που δείχνει το Βορρά 

είναι συνήθως χρωματισμένο). 

 

H 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 ένα άλλο Βορρά τον 

Μαγνητικό.  



Ο μαγνητικός βορράς βρίσκεται 1000 μίλια νότια του πραγματικού βορρά στο νησί 

Μπάθουρστ  στον Αρκτικό  Ωκεανό.  

 Η διαφορά του μαγνητικού βορρά από τον πραγματικό λέγεται Απόκλιση και 

οφείλεται στο ότι ο μαγνητισμός της γης δεν ακολουθεί τελείως τον άξονα της 

περιστροφής της. Η απόκλιση διαφέρει από τόπο σε τόπο και κάθε χάρτης αναφέρει 

την διαφορά αυτή. Η απόκλιση διαφοροποιείται με τα χρόνια για αυτό και κάθε 

χάρτης που αναφέρει την απόκλιση, ορίζει και το χρόνο που έγινε η μέτρηση. 

 

 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη πυξίδων:  

 

• Πυξίδες με σταθερό ανεμολόγιο δηλ. εκείνες που το ανεμολόγιο τους είναι 

στερεωμένο στην βάση κι φαίνεται η μαγνητική βελόνα η οποία γυρίζει ανεξάρτητα 

από το ανεμολόγιο.  

• Πυξίδες με κινητό ανεμολόγιο, δηλ. εκείνες που το ανεμολόγιο τους είναι 

συνδεδεμένο με την μαγνητική βελόνα κι παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της. 

Τέτοιες πυξίδες είναι συνήθως οι ναυτικές. 

 H πυξίδα είναι πολύ ευαίσθητο όργανο που μπορεί να επηρεαστεί από το ηλεκτρικό 

ρεύμα αν περνά από κοντά της, από άλλους μαγνήτες και άλλα μέταλλα αν τύχει να 

είναι σε ακτίνα που επηρεάζουν τον μαγνητισμό της. Οι περισσότερες πυξίδες έχουν 

στο εσωτερικό τους ένα πτητικό υγρό για αυτό πρέπει να αποφεύγουμε να τις 

εκθέτουμε για πολύ στον ήλιο. 

 Όταν χρησιμοποιούμε την πυξίδα , αυτή δεν πρέπει να είναι κοντά σε σιδερένια 

αντικείμενα όπως κλειδιά, μαχαίρια, τσεκούρια κλπ. 

 

 



 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ 

 

 

 1. Μαγνητική βελόνα 

2. Περιστρεφόμενη πλάκα 

 3. Δίσκος με μοίρες (Ανεμολόγιο) 

 4. Βοηθητικές γραμμές  

5. Κλίμακα σε χιλιοστά  

6. Βέλος κατεύθυνσης 

 7. Μεγεθυντικός φακός  

8. Μεσημβρινοί της πυξίδας 

 9. Βέλος του Βορρά 

 

ΧΑΡΤΗΣ  

Χάρτης είναι η αποτύπωση ενός τμήματος του εδάφους με όλα τα αντικείμενα  

φυσικά ή τεχνητά που περιέχονται πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Η αποτύπωση αυτή 

πρέπει να είναι υπό κλίμακα.  

Η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι 

μικρότερη μια περιοχή πάνω στο χάρτη από το μέγεθός της στην επιφάνεια της Γης. 

Η ακρίβεια της αποτύπωσης εξαρτάται από την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή του χάρτη. 

 



Χρησιμότητα του χάρτη 

 Οι χάρτες έχουν μεγάλη σπουδαιότητα και εξυπηρετούν πολλές και ποικίλες 

ανάγκες. Με αυτούς, γίνεται εύκολη η μελέτη εδαφικών επιφανειών, χωρίς να 

χρειάζεται να πάμε επί τόπου στο χώρο, που είναι υπό μελέτη.  

Μας πληροφορούν αν το έδαφος είναι ορεινό ή πεδινό, ομαλό ή απόκρημνο και γενικά 

για όλες τις λεπτομέρειες του εδάφους. 

Χρωματισμοί χάρτη 

 Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στους χάρτες, έχουν και αυτά την ιδιαίτερη 

σημασία τους, αφού συμβολικά αντιπροσωπεύουν και κάτι ξεχωριστό στο χάρτη. Τα 

χρώματα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι: 

 • Καφέ, για ότι έχει σχέση με την ορεινή περιοχή του χάρτη. 

 • Κίτρινο, για ότι έχει σχέση με ελαφρά ορεινή και πεδινή περιοχή.  

• Γαλάζιο, για ότι έχει σχέση με νερό (θάλασσα, λίμνες, ρυάκια, ποταμοί, πηγές). 

 • Πράσινο, για ότι έχει σχέση με την βλάστηση (θάμνοι, δένδρα, καλλιέργειες, δάση 

κ.α.).  

• Κόκκινο, για ότι έχει σχέση με το οδικό δίκτυο.  

• Βαθύ μπλε, με ότι έχει σχέση με τον τετραγωνισμό (άξονες τετραγωνισμού). 

 • Μαύρο, για ότι έχει σχέση με ονοματολογία (εκτός υδάτων που είναι γαλάζιο), 

τηλεφωνικές ή ηλεκτρικές γραμμές, όρια κρατών, επαρχιών κλπ. 

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 

 Τι είναι αζιμούθιο και πως το βρίσκουμε:  

Αζιμούθιο είναι η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζεται από τον μαγνητικό βορρά 

το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και το σημείο στο οποίο σκοπεύουμε. 

 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. 



 Παραδείγματα Πορείας με Αζιμούθιο 

1.Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάρουμε κατεύθυνση με αζιμούθιο 60ο . Κρατάμε 

καλά την πυξίδα στα χέρια μας οριζόντια, έτσι που η μαγνητική βελόνα να μπορεί να 

κινείται ελεύθερα.  

Γυρίζουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας  ώστε η βάση του δείκτη να δείχνει 60ο . 

Ακολούθως γυρίζουμε ολόκληρο το σώμα μας μαζί με την πυξίδα μέχρις ότου η 

μαγνητική βελόνα να πέσει με το “Ν” Βορρά του ανεμολογίου. Η κατεύθυνση που 

δείχνει ο δείκτης είναι η πορεία που θα ακολουθήσουμε. 

 

2.Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι γενικό και έχει σκοπό την κατανόηση της 

έννοιας του αζιμουθίου . Ο Καπετάνιος θέλει να πάει με το πλοίο του , από τον 

Πόρο στον Άγιο Γεώργιο . Δηλαδή η κατεύθυνση είναι Πόρος - Άγιος Γεώργιος . 

Λέμε λοιπόν , για να βρει τον προορισμό του , θα χρησιμοποιήσει το Αζιμούθιο. 

Θεωρητικά : 

1o ΒΗΜΑ : Με τη βοήθεια ενός χάρτη ακριβείας και γνωρίζοντας τη θέση 

του πάνω σε αυτόν , χαράζει τη διεύθυνση που θα ακολουθήσει ( από το σημείο που 

βρίσκεται , στο σημείο που θέλει να πάει ) . 

2ο ΒΗΜΑ : Με αρχικό άξονα μέτρησης τον άξονα του Βορρά , θα μετρήσει 

με ένα μοιρογνωμόνιο , δεξιόστροφα , τη σχηματιζόμενη οριζόντια γωνία Βορρά - 

Κατεύθυνσης ( σχήμα ) σε μοίρες ( γωνία από 0εώς 359 μοίρες ) . Επειδή 

χρησιμοποιεί ως αρχικό άξονα μέτρησης το Βορρά , η γωνία καλείται Αζιμούθιο . 

Πρακτικά : 

Ο καπετάνιος έχει το Αζιμούθιο , της κατεύθυνσης που θέλει να 

ακολουθήσει. Αυτό που μένει είναι να εντοπίσει με μια πυξίδα το Βορρά και να δώσει 

τη γωνία , που θα τον οδηγήσει στον προορισμό του . 

 


