
Τοπογραφία 

Τοπογραφία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με 

τις μεθόδους με την βοήθεια των οποίων 

απεικονίζεται υπό κλίμακα η επιφάνεια του 

εδάφους επάνω σε ένα επίπεδο. 



Μέθοδοι τοπογραφίας 

Ταχύμετρο 
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GPS 

 
 

Μέθοδοι τοπογραφίας 

Το GPS χρησιµοποιεί τους 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθµούς 

ως σηµεία αναφοράς για να υπολογίσει τη θέση που βρισκόµαστε µε 

ακρίβεια λίγων µέτρων.  



Αν δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό και 
δεν μας ενδιαφέρει και τόσο η 

γεωγραφική θέση μας 

Τότε χρησιμοποιούμε μετροταινία 



Σκοπός της εργασίας μας να 

δημιουργήσουμε ένα χάρτη με τους 

χώρους της αυλής του σχολείου μας 

ώστε να προτείνουμε χρήση τους. 



Το συνεργείο μας 

Αποτελείται απο 5 άτομα. 

 Τον προϊστάμενο,  ο οποίος σηµειώνει τα 

σηµεία λεπτοµέρειας στο κροκί και 

κατευθύνει την όλη εργασία πεδίου. 

 Τον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τα 

στοιχεία µετρήσεων που υπαγορεύει ο 

παρατηρητής. 

 Τον παρατηρητή ο οποίος φέρνει τις 

μετρήσεις. 

 Τους στοχοφόρους/μετρητές, οι οποίοι 

τοποθετούν την μετροταινία στα σηµεία που 

δείχνει ο προϊστάµενος και όπου παίρνονται 

οι μετρήσεις 

 



Βήματα αποτύπωσης 

 Βήμα 1ο 

 Ο προϊστάμενος με τον γραφέα  

σχεδιάζουν το κροκί (ένα 

πρόχειρο σχεδιάγραμμα αυτού 

που βλέπουν στο πεδίο-

γήπεδο). 

 Φυσικά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οτι βοήθημα 

θέλουν για να το κάνουν. 
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Μια ιδέα για το κροκί 

 Αυτό είναι το σχολείο 

μας όπως φαίνεται στο 

google earth! 

 Τι θα λέγατε να το 

εκτυπώναμε και να 

σχεδιάζαμε απο πάνω 

του....και έπειτα να 

καταγράφαμε εκεί τις 

μετρήσεις μας; 



Σε ένα τοπογραφικό σχέδιο πάντα 
κοιτάμε προς Βορρά 

 Το διπλανό σχήμα έχει 

κατεύθυνση προς 

Βορρά 

 Ελέγξτε το και σεις με 

μια πηξίδα!!! 



Εμβαδομετρία 

 Αν το πεδίο-γήπεδο που μετράμε είναι ορθογώνιο 

τότε είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσουμε. 

 Αν είναι άλλου σχήματος τότε είναι δύσκολο!!!! 

 Ευτυχώς που υπάρχει ο υπολογιστής και το 

google earth να μας βοηθήσει σε αυτό!!!! 



Βήματα αποτύπωσης 

 Βήμα 2ο  

 Γίνονται οι μετρήσεις όλων των διαστάσεων του 

γηπέδου και τις καταγράφουμε στο κροκί 

 Στο βήμα αυτό δουλεύει φυσικα όλη η ομάδα 



Βήματα αποτύπωσης 

 Βήμα 3ο 

 Σχεδίαση στον υπολογιστή: 

το σχέδιο του κροκί με τις μετρήσεις που 

καταγράφηκαν επάνω του τα παιρνάμε στον 

υπολογιστή. 



Και έτσι θα έχουμε δημιουργήσει χάρτη της 

περιοχής που θέλαμε 


