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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
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Χαρτογραφία: ο επιστημονικός κλάδος της γεωγραφίας που ασχολείται με εργασίες που 
αφορούν απεικονίσεις επάνω σε μία επίπεδη συνήθως επιφάνεια, σε σμίκρυνση, ενός 
τμήματος ή όλης της γήινης επιφάνειας,  με τελικό σκοπό την οπτικοποίηση της σε χάρτες/ 
χαρτί.

Ο κύριος σκοπός της Χαρτογραφίας και του Χαρτογράφου είναι να μπορεί να αντλεί 
πληροφορίες από το περιβάλλον, να τις μετασχηματίζει κατάλληλα, να χρησιμοποιεί τον 
κατάλληλο συμβολισμό, ώστε να επιτυγχάνει τον εκάστοτε στόχο.

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
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 Ξεχωριστός κλάδος της Χαρτογραφίας από τις αρχές του 19ου αιώνα.

 H ανάπτυξη της συμπίπτει με την εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών και των 
επιστημονικών κλάδων που μελετούν το φυσικό χώρο καθώς και τις σχέσεις ανθρώπου και 
περιβάλλοντος.

 H αλματώδης ανάπτυξη της προσφέρεται στους επιστήμονες που μελετούν τα γεωγραφικά 
φαινόμενα, καθώς και τις σχέσεις τους στο χώρο, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο 
έρευνας.

Πηγή: Σουλακέλλης, 2009



ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ …..
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 Οι χάρτες είναι σμικρύνσεις.

 Όλοι οι χάρτες είναι αφαιρέσεις της πραγματικότητας.

 Κάθε χάρτης έχει κλίμακα.

 Κάθε χάρτης αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο Σύστημα Αναφοράς, γνωστό ως Προβολικό Σύστημα (στην Ελλάδα 
ΕΓΣΑ 87, το ΗΑΤΤ, κ.ο.κ.).

 Σε όλους τους χάρτες γίνονται γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. 

 Όλοι οι χάρτες χρησιμοποιούν σήματα που παραπέμπουν σε στοιχεία της πραγματικότητας. 

 Το νόημα των σημάτων αποτελούν το συμβολισμό στη χαρτογραφία.

Πηγή: Ζήσου, 2007



ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
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 H OΨΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 Αποθήκευση γεωγραφικών πληροφοριών σε χωρική μορφή.

 Εξυπηρέτηση αναγκών μετακίνησης και πλοήγησης.

 Αναλυτικούς σκοπούς, με μετρήσεις και υπολογισμούς.

 Σύνοψη μεγάλου όγκου στατιστικών δεδομένων, χρήσιμοι για την πρόβλεψη χωρικών φαινομένων και 
τον εντοπισμό τάσεων.

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΕΙΔΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ
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 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία χαρτών λόγω του πλήθους των δυνατών συνδυασμών της κλίμακας, του αντικειμένου και του 
στόχου του χάρτη.

 Υπάρχουν επίσης διαφορετικά είδη χαρτών, οι Ποιοτικοί (Φυσική Γεωγραφία  Χάρτες βλάστησης, Χάρτες Χρήσεων Γης 
Ανθρωπογεωγραφία  Χάρτης κατανομής θρησκειών, Χάρτες περιφερειών, Νομών, δήμων κ.ά. και οι Ποσοτικοί
(Πληθυσμιακός Χάρτης, Χάρτης Θερμοκρασιών) (Σουλακέλλης, 2009).

 Ομαδοποιήσεις όσον αφορά τους στόχους και τις χρήσεις των χαρτών, που μας επιτρέπουν να τους κατατάξουμε ως ένα 
βαθμό.

 Για την εκτίμηση των ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στους χάρτες και τους χαρτογράφους θα εξετάσουμε τους χάρτες 
από τρεις απόψεις:

 Ταξινόμηση με βάση την Κλίμακα

 Ταξινόμηση με βάση τη Λειτουργία

 Ταξινόμηση με βάση το Περιεχόμενο

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ
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 Ο λόγος ανάμεσα στις διαστάσεις του χάρτη και στις πραγματικές διαστάσεις ονομάζεται κλίμακα του χάρτη.

 Όταν χρησιμοποιείται μικρό φύλλο (π.χ. Α4) για να δείξουμε μία μεγάλη περιοχή, τότε ο χάρτης αυτός χαρακτηρίζεται ως 
«χάρτης μικρής κλίμακας».

 Εάν χάρτης στο μέγεθος ενός φύλλου (π.χ. Α4) έδειχνε μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικότητας, θα χαρακτηριζόταν ως 
«χάρτης μεγάλης κλίμακας».

ΑΛΛΙΩΣ

 Ένας χάρτης με λόγο σμίκρυνσης από 1 προς 50.000 ή λιγότερο (1 προς 25.000) θα ήταν «χάρτης μεγάλης κλίμακας».

 Ένας χάρτης με λόγο σμίκρυνσης από 1 προς 500.000 ή περισσότερο (1 προς 1.000.000) θα ήταν «χάρτης μικρής κλίμακας».

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Χάρτης Μεγάλης Κλίμακας Χάρτης Μικρής Κλίμακας

Πηγές: Γ.Υ.Σ./ Geodata.gov

https://www.gys.gr/hmgs-chartographic.html


ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι χάρτες που έχουν ως στόχο να δείξουν 
τις τοποθεσίες πολλών στοιχείων, όπως 
είναι οι υδάτινοι όγκοι, οι ακτογραμμές 

και οι δρόμοι.

Οι χάρτες που επικεντρώνονται στην κατανομή 
ενός φαινομένου ή στη σχέση ανάμεσα σε 

περισσότερα.

Οι χάρτες που σχεδιάζονται ειδικά για να 
εξυπηρετήσουν κυρίως ανάγκες των 
πλοηγών, ναυτικών και αεροπόρων.

Οι μεγάλης κλίμακας χάρτες γενικής 
αναφοράς που απεικονίζουν περιοχές της 
ξηράς ονομάζονται τοπογραφικοί χάρτες.

Κύριο αντικείμενο τους εντοπίζεται στην 
απεικόνιση θεματικών εννοιών, π.χ. κατανομή 

πυκνοτήτων, μεγεθών.

Ενώ οι χάρτες είναι σχεδιασμένοι για να τους 
κοιτάζει κάποιος, τα διαγράμματα είναι για να 

εργάζεται πάνω σε αυτά.

Χάρτες χωρών, κρατών και ηπείρων στους 
άτλαντες είναι χάρτες γενικής αναφοράς 

μικρής κλίμακας.

Χάρτες που μπορεί να αναφέρονται σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει 
ορισμένους ανθρώπους, π.χ. χάρτης κατανομής 

παραγωγής προϊόντων, κατανομής εισοδήματος, 
κ.ο.κ. 

Ο γνωστός οδικός χάρτης είναι στην 
πραγματικότητα ένα διάγραμμα για πλοήγηση 

στην ξηρά, παρέχοντας πληροφορίες για 
διαδρομές, αποστάσεις, κλπ.

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Χάρτης Ροής ΠετρελαίουΓεωμορφολογικός Χάρτης Αεροναυτικό Διάγραμμα

Πηγές:Διαδικτυακή Σελίδα Μαθήματος Θεματικής Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο Γεωγραφίας-Γεωλογίας Β' Γυμνασίου

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/map_types.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9780/


ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Παρόλο που οι χάρτες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την κλίμακα και συνήθως μπορούν να εντοπιστούν ανάμεσα στους
γενικής αναφοράς και στους θεματικούς, είναι χρήσιμο να τους ταξινομούμε με βάση το περιεχόμενό τους.

 Σχεδιαγράμματα, κατηγορία χαρτών μεγάλης κλίμακας. Είναι λεπτομερείς χάρτες που δείχνουν κτήρια, δρόμους,
συνοριακές γραμμές ορατές στο έδαφος και διοικητικά όρια. Οι παλαιότεροι «μόνιμοι» χάρτες ήταν τα σχεδιαγράμματα
που συνόδευαν το κτηματολόγιο (τον επίσημο κατάλογο των ιδιοκτητών γης και των ιδιοκτησιών τους).

Δεν υπάρχει όριο στο πλήθος των κατηγοριών που μπορούν να δημιουργηθούν με βάση το περιεχόμενό τους, έτσι έχουμε
τους εδαφολογικούς χάρτες, τους γεωλογικούς, τους κλιματολογικούς, τους πληθυσμιακούς, κ.ο.κ. οι οποίοι μεταξύ τους
δεν είναι όμοιοι.

Προσοχή! 

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002

1 χάρτης μεγάλης κλίμακας για τη 
βραχολογική σύσταση μιας επιφάνειας 

1 χάρτης μικρής κλίμακας για τις 
τεκτονικές πλάκες

ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ αν και γεωλογικοί χάρτες

1 εδαφολογικό χάρτη 1 χάρτη αποτύπωσης της χλωρίδας για 
μια συγκεκριμένη περιοχή

Μπορείς να εντοπίσεις ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
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ΒΑΣΙΚΑ

 Εικόνα: Χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση του  γεωγραφικού χώρου ή γενικότερα ενός γεωγραφικού φαινομένου.  

 Τίτλος: Ορίζει την ταυτότητα του χάρτη και πληροφορούν το χρήστη για το περιεχόμενό του.

 Υπόμνημα: Κατάλογος στοιχείων που εμφανίζονται στο χάρτη και του τρόπου που συμβολίζονται.

 Κλίμακα: Παρέχει μία ένδειξη για το μέγεθος των αντικειμένων και τις μεταξύ τους αποστάσεις. 

 Αναλογία, όπου μία μονάδα στο χάρτη αντιπροσωπεύει κάποιο πολλαπλάσιο της τιμής αυτής στον πραγματικό 
κόσμο.

 Συμβολίζεται αριθμητικά (1:1000), γραφικά (μια ράβδος κλίμακας) ή με τη μορφή κειμένου (ένα εκατοστό αντιστοιχεί 
σε 1000 εκατοστά).

 Δείκτης κατεύθυνσης: η κατεύθυνσης και ο προσανατολισμός ενός χάρτη μπορεί να αναπαρίστανται ως κάναβος
γεωγραφικών συντεταγμένων και να χρησιμοποιούνται σύμβολα κατεύθυνσης (βέλη που δείχνουν το βορρά).

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002 & Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθήματος Θεματικής Χαρτογραφίας

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/yliko/thema_12.pdf


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Πληροφορία περιθωρίου:

 Αλφαριθμητικά: Στοιχεία έκδοσης, Στατιστικά Δεδομένα, Σημειώσεις περιθωρίου

 Γραφικά: Σκαριφήματα, Διαγράμματα, Ένθετα.

Πηγή: Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθήματος Θεματικής Χαρτογραφίας

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/yliko/thema_12.pdf


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΙΚΟΝΑ



ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ
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Πηγή: Ηλεκτρονικό βιβλίο Γεωγραφίας – Γεωλογίας Α’  Γυμνασίου
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1057,3804/


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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Τα Γεωγραφικά Δεδομένα είναι επιλεγμένα χαρακτηριστικά, συνήθως ποσοτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιγράψουν ή να μετρήσουν τα γεωγραφικά φαινόμενα. 

Ανάλογα με τις διαστάσεις τους στο χώρο τα γεωγραφικά δεδομένα κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 Σημειακά

 Γραμμικά

 Επιφανειακά

 Ογκομετρικά

 Χωρο-χρονικά

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002 & Σουλακέλλης, 2009



ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για την χαρτογραφία ο πιο αποτελεσματικός τρόπος κατηγοριοποίησης των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών 
περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα με αυξανόμενη σειρά περιγραφικότητας:

 Ονομαστική κλίμακα: αναφέρεται στην απομόνωση των ουσιαστικών χαρακτηριστικών ενός συνόλου φαινομένων που
στηρίζεται σε ποιοτικές συσχετίσεις αδιαφορώντας για τις ποσοτικές.

 Κλίμακα τάξης: αναφέρεται σε ποιοτικές συσχετίσεις αλλά η διαφοροποίηση των δεδομένων γίνεται με βάση
ποσοτικές μετρήσεις. Τα κριτήρια είναι τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

 Κλίμακα διαστήματος: προσθέτει την πληροφορία για το διάστημα μεταξύ των τάξεων μεγέθους στην περιγραφή του
είδους και της τάξης μεγέθους. Παρέχει μεγαλύτερη πληροφόρηση στο χρήστη σε σχέση με την ονομαστική και την
κλίμακα τάξης.

Πηγή: Robinson και συνεργάτες, 2002



ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Πηγή: Σουλακέλλης, 2009

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημειακά : Πόλη, τριγωνομετρικό σημείο κ.ά.
Γραμμικά : Δρόμος, ποταμός, όρια νομού κ.ά.

Επιφανειακά : Χρήσεις Γης, Είδη βλάστησης κ.ά. 

Σημειακά : Πρωτεύουσα Νομού, Δήμος, κ.ά.
Γραμμικά : Κύριο Οδικό Δίκτυο, Δευτερεύων Οδικό 
Δίκτυο κ.ά.
Επιφανειακά : Τύπος εδαφών κ.ά

Σημειακά : Πληθυσμός Πόλεων κ.ά.
Γραμμικά : Κυκλοφοριακός φόρτος Δρόμου κ.ά.
Επιφανειακά: Ικανότητα παραγωγής εδάφους κ.ά. 

Πηγή: Σουλακέλλης, 2009



ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Πηγή: Σουλακέλλης, 2009

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

Πόλη Δρόμος ΟΤΑ Βροχόπτωση

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΗΣ Δήμος Κύριο
Ο.Δ.

Δήμος/Κοινότητα Μεγάλη
Βροχόπτωση

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πληθυσμός Κυκλοφοριακός
Φόρτος

Πληθυσμός Ύψος Βροχής
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

 Αποδίδουν τα γεωγραφικά φαινόμενα και τα χαρακτηριστικά τους.
 Αναδεικνύουν τη γεωγραφική θέση των αντικειμένων καθώς και τις σχέσεις (ποιοτικές-ποσοτικές) που υπάρχουν μεταξύ

τους.
 Ανάλογα με τις γεωμετρικές τους διαστάσεις χωρίζονται σε:

 Σημειακά Σύμβολα: Εννοιολογικά αποτελούν τη θέση κάποιας μεταβλητής και είναι τα πλέον θεμελιώδη.
 Γραμμικά Σύμβολα: Αποτελούν μία γραμμική ακολουθία από σημεία και υποδεικνύουν τη διεύθυνση και τη θέση.
 Επιφανειακά Σύμβολα: Αποτελούν μία δισδιάστατη ακολουθία από σημεία και υποδεικνύουν την έκταση, τη διεύθυνση

και τη θέση.

Πηγή: Σουλακέλλης, 2009
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Πηγή: Σουλακέλλης, 2009

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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 Αν διαφοροποιήσουμε τον τρόπο που απεικονίζονται τα σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά σύμβολα, τότε
μπορούμε να αποδώσουμε χαρτογραφικά τα γεωγραφικά φαινόμενα.

 Οι γραφικές αυτές διαφοροποιήσεις ονομάζονται οπτικές μεταβλητές και αποτελούν:

Πηγές: Σουλακέλλης, 2009 & Bertin, 1967 , MacEachren, 1994 σε Νάκος και Κρασανάκης, 2013

ΣΧΗΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ/ΚΟΡΕΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΣΗ

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΥΦΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ
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Πηγή: Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Μαθήματος Χαρτογραφίας ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ/ ΚΟΡΕΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΣΗ

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/yliko/thema_01.pdf


ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
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Πηγή: Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Μαθήματος Χαρτογραφίας ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

Ο χαρτογράφος πρέπει να κατασκευάζει χάρτες που να διαβάζονται και να ερμηνεύονται εύκολα. 

Έτσι θα πρέπει να είναι γνώστης των ικανοτήτων του ανθρώπινου ματιού και των ορίων οπτικής 
αντίληψης, σύμφωνα με τη φυσιολογία του ματιού.

ΟΡΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/yliko/thema_01.pdf
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Πηγή: Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Μαθήματος Χαρτογραφίας ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

 ΟΡΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Μικρότερη διάμετρος σημειακού συμβόλου: 0.2mm

μικρότερο πάχος γραμμικού: 0.1mm

μικρότερο μήκος πλευράς συμπαγούς τετραγώνου: 0.4 mm 

μικρότερο μήκος πλευράς περιγεγραμμένου τετραγώνου: 0.6mm

 ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
H  μικρότερη απόσταση διαχωρισμού δύο στοιχείων (παράλληλες γραμμές) είναι 0.2mm

Κάτω από αυτό το παραπάνω όριο οι γραμμές ενώνονται

 ΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αφορά τη μικρότερη διαφορά μεταξύ δύο γραφικών στοιχείων ή μεταξύ δύο συμβόλων περίπου του ίδιου μεγέθους, 

παρατηρούμενα με γυμνό μάτι

Έτσι αποφεύγονται:
Σχήματα που μοιάζουν όπως τρίγωνα ισοσκελή-ισόπλευρα ή κύκλοι-εξάγωνα

Χρήση γραμμοσκιών σε μικρές επιφάνειες

Ίδια σχήματα με μικρές διαφορές στο μέγεθος

http://portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/themcarto/yliko/thema_01.pdf
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Πηγή Χαρτογραφικών Δεδομένων : Εργαστήριο Χαρτογραφίας Τμήματος Γεωγραφίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 Σημειακή Μέθοδος

-Οικισμοί & Πρωτεύουσες των Νομών: χρησιμοποιήθηκε το 
σημειακό σύμβολο επειδή αντιπροσωπεύει την ίδια θεματική 
πληροφορία, δηλαδή πόλεις, αλλάζοντας μόνο το σχήμα για να 
εκφράσουμε το μέγεθος της πόλης (κλίμακα τάξης).

-Αεροδρόμια , Λιμάνια, Υψόμετρο Αρχαιολογικοί χώροι, παραλίες : 
χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικά σημειακά σύμβολα.

 Γραμμική Μέθοδος

-Οδικό δίκτυο: χρησιμοποιήθηκε η διαβάθμιση του μεγέθους των  
οδικών δικτύων ανάλογα με την κατηγορία (κλίμακα τάξης), με τη 
χρήση όμως διαφορετικού χρώματος και πάχους για να δηλώσουμε 
τη διαφορετική χρήση/ κυκλοφοριακό φόρτο του κάθε οδικού 
άξονα (κλίμακα διαστήματος). 

-Ποταμοί: χρησιμοποιήθηκε γραμμή μπλε χρώματος που παραπέμπει 
σε ποτάμι με γραμμή πάχους 0,4 , ώστε να μην αλλοιωθεί η εικόνα 
του χάρτη. 

 Επιφανειακή Μέθοδος

- Βιότοπο & Λίμνες: χρησιμοποιήθηκε ένα σύμβολο το οποίο 
παραπέμπει σε βιότοπο (υφή) και για τις λίμνες το γαλάζιο χρώμα.

Χαρτογράφηση: Αικατερίνη Πέτσα
Έτος: 2009
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 
email: aikpetsa@gmail.com

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, MSc ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

mailto:aikpetsa@gmail.com

