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ANCESTRES DEL SEXTANT 

Carabassa màgica 

Bàcul de Jacob 

Astrolabi nàutic 

Quadrant de 
Gunter 

Octant 

ELS ESTRIS DEL NAVEGANT 

Compàs de puntes 

Transportador 

Regles paral·leles 

Llapis i goma 

Derroter 

Cartes nàutiques 

Taules nàutiques 

Anuari de marees 

Almanac nàutic  

                                           TAXÍMETRE O   
CERCLE DE       

DORAL 

Instrument de navega-
ció que ens permet 
prendre lectures d’ac-
cidents geogràfics i 
punts rellevants de la 
costa, com els fars, a fi 
de situar-nos a la mar. 

Exposició  
EINES DE NAVEGANT  



SEXTANT                 
(Model amb “vernier”) 

Instrument de navegació que 
ens permet obtenir l’alçada 
d’un astre sobre l’horitzó. Es 
diu sextant per que la gradua-
ció del sector representa la 
sisena part d’una circumfe-
rència. 

CRONÒMETRE 

Principis del Segle XX An-
glaterra. Instrument de 
navegació imprescindible 
per a obtenir la posició del 
vaixell amb càlculs astronò-
mics. Havia de mantenir 
una marxa molt regular i 
alta precisió. 

IDENTIFICADOR D’ASTRES 

Any 1962  

País : Rússia  

Amb les dades que ens proporcio-
na, podem esbrinar de quina es-
trella es tracte, amb l’objectiu de, 
després d’uns càlculs, obtenir la 
posició del vaixell. 

CALCULADOR DE 
DISTÀNCIES I 
COMPÀS DE        
DEMORES 

Mitjans del Segle XX 

Estats Units/Japó 

La combinació dels dos instruments permet situar 
l’embarcació. El calculador dona la distància en 
cables (un cable = 185 metres). 

COMPÀS SEC AMB ALIDADA THOMSON  

Any : 1930 aprox. 

País : fabricat a Angla-
terra per John Lilley & 
Gillie Ltd.  

Descripció : fabricat 
amb llautó, material 
amagnètic a fi de no 
pertorbar les indicaci-
ons de l’agulla. Disposa 
d’una suspensió cardànica per aminorar els movi-
ments del vaixell. 

CORREDORA    
MECÀNICA 

Instrument de nave-
gació que ens permet 
conèixer la distància 
recorreguda i també 
la velocitat del vaixell. 

Fabricat per Walker 
Model Mark III, l’any 
1970 

CORREDORA DE 
BARQUETA 

Rèplica de corredora 
del Segle XVIII La velo-
citat s’obté comptant 
els nusos que un 
temps determinat pas-
sen per la mà de l’ope-

rador. El temps es compte amb un rellotge de sor-
ra de 30” de durada. 

ALIDADA AZIMUTAL THOMSON 

Any : 1920 aprox. 

Fabricant : Kelvin, Bottomley & Baird    

País : Anglaterra n. 
17383 

Descripció : Instru-
ment que ens permet 
obtenir l´angle com-
prés entre el nord i la 
visual a un astre deter-
minat. L´azimut d´un 
astre ens permet fer 

càlculs astronòmics, i calcular les correccions mag-
nètiques a aplicar al compàs (brúixola). 

ESCANDALL DE MÀ  

(Rèplica) 

S’utili tza per a mesurar 
la fondària existent en 
un punt determinat. 
Normalment graduat en 
braces. 1 braça és igual 
a 1,85 metres. 


