
 

 

9. Τοπογραφική σχεδίαση 

9.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής 

σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της 

συμβατικής σχεδίασης όσο και για την περίπτωση της ψηφιακής μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

9.2 Τοπογραφικός χάρτης και τοπογραφικό διάγραμμα 

Ο τοπογραφικός  χάρτης  και το τοπογραφικό διάγραμμα  συνιστούν 

απεικονίσεις της μορφής και του περιεχομένου της γήινης επιφάνειας. Και οι δύο 

μορφές απεικόνισης μπορούν να βρίσκονται σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή, ενώ η 

διαφορά τους έγκειται στο ότι ο μεν τοπογραφικός χάρτης αναφέρεται σε 

μεγαλύτερες εκτάσεις, το δε τοπογραφικό διάγραμμα σε περιορισμένες εκτάσεις. 

Κατά συνέπεια και οι κλίμακες απεικόνισης που χρησιμοποιούνται διαφέρουν 

σημαντικά, διακρίνοντας: 

 το τοπογραφικό διάγραμμα να κυμαίνεται σε μεγάλες κλίμακες απεικόνισης, 

δηλαδή από 1: 200 –  1: 1.000. 

 τον τοπογραφικό χάρτη να κυμαίνεται σε μεσαίες και μικρές κλίμακες 

απεικόνισης, δηλαδή από 1: 5.000 –  1: 50.000. 
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Επομένως, οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε τοπογραφικό χάρτη ή σε τοπογραφικό 

διάγραμμα ή και σχέδιο, θα γνωρίζουμε ότι αυτό που τα διαφοροποιεί είναι η κλίμακα 

απεικόνισης και επομένως και τα χαρακτηριστικά του εδάφους που κάθε φορά 

απεικονίζονται. 

9.3 Γενικοί κανόνες σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος/χάρτη 

Κατά τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος/χάρτη/σχεδίου ο συντάκτης θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, τους τέσσερεις βασικούς κανόνες που αφορούν στην 

ολοκλήρωση της τοπογραφικής εργασίας μέσω της απεικόνισης: 

1. πληρότητα 

2. πιστότητα 

3. παραστατικότητα 

4. αναγνωσιμότητα 

Η πληρότητα του τοπογραφικού διαγράμματος συνίσταται: 

 στη σαφή απεικόνιση όλων των χαρακτηριστικών λεπτομερειών που 

εμφανίζονται στο έδαφος. 

 στη σαφή απεικόνιση όλων των απαραίτητων γεωμετρικών στοιχείων. 

 στην ύπαρξη των ακόλουθων στοιχείων: 

 του τίτλου και του θέματος του περιεχομένου· 

 του τοπογραφικού καννάβου· 

 του συμβολισμού του γεωγραφικού -και μαγνητικού- βορρά· 

 του υπομνήματος· 

 του χάρτη οδηγού· 

 της χρονολογίας σύνταξης, εκτύπωσης και αναθεώρησης· 

 του συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων και της προβολής. 

Η πιστότητα του τοπογραφικού διαγράμματος σχετίζεται με την ακρίβεια απόδοσης 

των τοπογραφικών χαρακτηριστικών. Από τη μία, πρέπει να έχουμε τη σαφή και 

μονοσήμαντη απεικόνιση: 

 της μορφής των διαφόρων χαρακτηριστικών· 

 του αναγλύφου. 
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Από την άλλη, η απεικόνιση δεν πρέπει να δημιουργεί: 

 συγχύσεις· 

 λανθασμένες ερμηνείες. 

Η παραστατικότητα του τοπογραφικού διαγράμματος σχετίζεται με την παράσταση με 

σχήματα, μορφές, τύπους και σύμβολα. Είναι, δηλαδή, η ικανότητα του ίδιου του 

διαγράμματος να αναπαριστά στο χρήστη του, την περιοχή απεικόνισης. Η 

παραστατικότητα επιτυγχάνεται με τη: 

 χρήση διαφορετικού πάχους γραμμών· 

 χρήση χρωμάτων· 

 χρήση συμβόλων· 

 σωστή χάραξη των ισοϋψών καμπυλών. 

Επιπρόσθετα, η παραστατικότητα συναρτάται με την: 

 αναγνώριση του τοπογραφικού διαγράμματος· 

 επικοινωνία με τον χρήστη. 

Τέλος, η αναγνωσιμότητα του τοπογραφικού διαγράμματος αφορά στη δυνατότητα 

επικοινωνίας του χρήστη με το τοπογραφικό διάγραμμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 

να ικανοποιούνται οι βασικοί κανόνες της οπτικής και νοητικής ανθρώπινης 

αντίληψης, όπως π.χ. οι διαστάσεις του σχεδίου σε σχέση με το: 

 μέγεθος των απεικονιζόμενων χαρακτηριστικών· 

 ύψος των γραμμάτων· 

 πάχος των γραμμάτων· 

 μέγεθος των συμβόλων, 

προκειμένου να υπάρχει οπτική αρμονία και σαφήνεια. 

9.4 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος/χάρτη 

Η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος ή χάρτη είναι μια σχεδιαστική 

διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της γήινης επιφάνειας σε μια 

άλλη επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση της συμβατικής κατασκευής ενός τοπογραφικού 
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διαγράμματος, ως επιφάνεια μέσω της οποίας η απεικόνιση γίνεται στο οριζόντιο 

επίπεδο, είναι το χαρτί. Αντίθετα, στην περίπτωση που η σχεδίαση γίνεται ψηφιακά, 

δηλαδή με χρήση Η/Υ, το ρόλο της επίπεδης επιφάνειας καλείται να παίξει η οθόνη 

του Η/Υ μέσω ενός συγκεκριμένου σχεδιαστικού προγράμματος που προσαρμόζεται 

κατάλληλα. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι στην περίπτωση της ψηφιακής σχεδίασης η 

δυνατότητα απεικόνισης της τρίτης διάστασης, όχι μόνο είναι εφικτή αλλά είναι και 

αρκετά ενδιαφέρουσα. Κι αυτό γιατί η τρισδιάστατη απεικόνιση αποτελεί μια πιο 

ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. 

Η σχεδίαση των απαραίτητων χαρακτηριστικών του εδάφους προϋποθέτει τη γνώση 

της θέσης κάθε χαρακτηριστικού, π.χ. ενός σημείου. Η θέση ενός σημείου, όπως 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, είναι γνωστή μέσω των συντεταγμένων 

του, δηλαδή , , , όπου οι μεν ,  ορίζουν την οριζοντιογραφική θέση ενός 

σημείου, το δε  ορίζει το υψόμετρο του σημείου. 

Γνωρίζοντας λοιπόν τις συντεταγμένες , ,  για ένα σύνολο σημείων που αφορούν 

μια περιοχή που αποτυπώθηκε, είναι δυνατή η σχεδίαση μέσω της διαδικασίας που 

ονομάζεται «ραπορτάρισμα». Για τη διαδικασία αυτή θα αναπτυχθούν περισσότερα 

στις ενότητες §9.6.1 και §9.6.2. 

 

Σχήμα 92: Απόσπασμα από πρόχειρο αυτοσχέδιο (κροκί) 
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Για τη σύνταξη του τοπογραφικού σχεδίου χρησιμοποιείται πρόχειρο αυτοσχέδιο ή 

κροκί, όπως συνήθως λέγεται στην τοπογραφική πρακτική. Το κροκί σχεδιάζεται στο 

πεδίο των μετρήσεων από στέλεχος του συνεργείου των μετρήσεων. Το κροκί γίνεται 

με πρόχειρο αλλά ακριβή τρόπο όσον αφορά την απεικόνιση των προς αποτύπωση 

χαρακτηριστικών και αποτελεί το απαραίτητο βοήθημα κατά την απόδοση του 

τοπογραφικού σχεδίου. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, 

πληροφορίες και σημειώσεις που κρίνει ο σχεδιαστής πεδίου και υποστηρίζουν το 

έργο της σχεδίασης στο γραφείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κροκί από 

τοπογραφική αποτύπωση δίνεται στο Σχήμα 92. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υπάρχουν στο πρόχειρο αυτοσχέδιο, 

γίνεται η κατάλληλη σύνδεση των σημείων με γραμμικά ή άλλα γεωμετρικά στοιχεία 

που αποτελούν ενιαία χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μια γραμμή μπορεί να 

συνδέει τα τέσσερα σημεία που αποτελούν τις κορυφές ενός κτιρίου 

(146, 147, 168, 169) προκειμένου να γίνει η σχεδίασή του, όπως παρουσιάζεται στα 

διαδοχικά βήματα του παρακάτω σχήματος (Σχήμα 93). 

 

Σχήμα 93: Τοπογραφική σχεδίαση κτιρίου από σημεία 

Κατά τη σχεδίαση και ετοιμασία του τοπογραφικού χάρτη/διαγράμματος, πρώτα 

σχεδιάζονται τα τεχνητά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι δρόμοι, τα κτίρια, οι 

περιφράξεις κλπ. καθώς αυτά είναι ενιαία και δεν διακόπτονται από άλλα 

χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ακολουθεί η σχεδίαση των φυσικών χαρακτηριστικών, 

όπως είναι τα ρέματα, τα πρανή κλπ. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική 
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αποτύπωση, σχεδιάζονται οι ισοϋψείς καμπύλες. Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται σε 

άλλη ενότητα (§9.7.2). 

Ο τοπογραφικός χάρτης περιέχει τόσο τα τεχνητά όσο και τα φυσικά χαρακτηριστικά 

που υπάρχουν στην περιοχή αποτύπωσης συμπεριλαμβανόμενων και των υψομέτρων, 

π.χ. μέσω των ισοϋψών καμπυλών. Στην περίπτωση που σε ένα χάρτη/διάγραμμα 

εμφανίζονται μόνο στοιχεία που αφορούν την οριζοντιογραφία της περιοχής, δηλαδή 

πληροφορίες μόνο για το επίπεδο , , τότε ο χάρτης ονομάζεται οριζοντιογραφικός 

χάρτης, το δε διάγραμμα· διάγραμμα οριζοντιογραφίας. Ένας χάρτης που περιέχει και 

υψομετρική πληροφορία (εκτός της οριζοντιογραφικής), π.χ. υπό τη μορφή ισοϋψών 

καμπυλών ονομάζεται τοπογραφικός χάρτης, το δε διάγραμμα ονομάζεται απλώς 

τοπογραφικό διάγραμμα. 

9.4.1 Επιλογή χαρτιού και διαστάσεων 

Το χαρτί ή γενικότερα το μέσο στο οποίο γίνεται η σχεδίαση του τοπογραφικού χάρτη 

αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη διαδικασία για την ετοιμασία του χάρτη. Οι δύο 

βασικές επιλογές που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην πράξη –στην περίπτωση 

των αναλογικών χαρτών- είναι αυτές του κλασσικού χαρτιού και της αδιάσταλτης 

διαφάνειας. Αυτό που έχει σημασία είναι το μέσο που χρησιμοποιείται, να 

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες, δηλαδή, στις ανάγκες απεικόνισης της προς 

αποτύπωση περιοχής μελέτης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο χάρτης 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα, η εκτύπωση σε κλασσικό 

χαρτί είναι επαρκής. Στην περίπτωση που η εκτύπωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

για μεγάλο χρονικό διάστημα –ακόμη και για σκοπούς αναπαραγωγής χαρτών-, η 

χρήση αδιάσταλτης διαφάνειας επιβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορετικές 

συνθήκες του περιβάλλοντος και κυρίως η θερμοκρασία και η υγρασία, πρέπει να 

αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή του μέσου εκτύπωσης. 

Με την είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας και των σχεδιαστικών προγραμμάτων, οι 

τοπογραφικές σχεδιάσεις γίνονται σήμερα –σχεδόν αποκλειστικά- σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η σχεδίαση του χάρτη γίνεται πρώτα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ακολούθως εκτυπώνεται σε κατάλληλο χαρτί και ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 

Για παράδειγμα, η τοπογραφική αποτύπωση μιας περιοχής μπορεί να εμφανίζεται ως 

ένα ενιαίο σχέδιο στην οθόνη του ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ η εκτύπωση του 



Κεφάλαιο 9 ▪ Τοπογραφική σχεδίαση 

  219 

 

σχεδίου να γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε επιμέρους τμήμα 

της περιοχής. 

Α 
 

Β 
 

C 

Α0 841 × 1189 Β0 1000 × 1414 C0 917 × 1297 

Α1 594 × 841 Β1 707 × 1000 C1 648 × 917 

Α2 420 × 594 Β2 500 × 707 C2 458 × 648 

Α3 297 × 420 Β3 353 × 500 C3 324 × 458 

Α4 210 × 297 Β4 250 × 353 C4 229 × 324 

Α5 148 × 210 Β5 176 × 250 C5 162 × 229 

Α6 105 × 148 Β6 125 × 176 C6 114 × 162 

Α7 74 × 105 Β7 88 × 125 C7/6 81 × 162 

Α8 52 × 74 Β8 62 × 88 C7 81 × 114 

Α9 37 × 52 Β9 44 × 62 C8 57 × 81 

Α10 26 × 37 Β10 31 × 44 C9 40 × 57 

 
C10 28 × 40 

DL 110 × 220 

Πίνακας 17. Οι διαστάσεις χαρτιών A, B, C σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO216 

Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται και η παράμετρος των διαστάσεων του χαρτιού που 

χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του χάρτη. Οι διαστάσεις χρησιμοποιούνται με 

βάση το διεθνές πρότυπο 216 για τα χαρτιά, το οποίο είναι αυτό που 

χρησιμοποιείται σήμερα στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πρόκειται για το 

πρότυπο που καθορίζει το ευρέως διαδεδομένο μέγεθος 4 για το χαρτί. Η βασική 

αρχή που διέπει το συγκεκριμένο πρότυπο υποδηλώνει πως εάν ένα χαρτί διπλωθεί 

στη μέση κατά μήκος, τότε το χαρτί διατηρεί την αρχική αναλογία, δηλαδή 1: √2. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις τύποι μεγεθών 

χαρτιού, ,  και , οι διαστάσεις των οποίων φαίνονται στο σχετικό πίνακα (Πίνακας 

17). 

Η επιλογή του μεγέθους του χαρτιού για την εκτύπωση του χάρτη, καθορίζεται από 

την κλίμακα και την έκταση της περιοχής που απεικονίζεται. Για την έκταση της 

περιοχής που έχει αποτυπωθεί και πρόκειται να παραχθεί ο σχετικός τοπογραφικός 

χάρτης, γνωρίζουμε μέσω των συντεταγμένων των σημείων, τα σημεία εκείνα τα 
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οποία μας δίνουν την ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τις τετμημένες , όσο και τη 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή για τις τεταγμένες . Από τις τέσσερεις αυτές τιμές θα 

προκύψουν οι ελάχιστες διαστάσεις (πλάτος, ύψος) του ορθογωνίου μέσα στο οποίο 

μπορεί να απεικονιστεί η τοπογράφηση της περιοχής, δηλαδή: 

ά  

Ύ  

Ακολούθως, το ακριβές μέγεθος (διαστάσεις του χάρτη) καθορίζεται από το 

συντελεστή κλίμακας που εξετάζεται στην παράγραφο §9.5.2.1. Το ορθογώνιο που 

ορίζεται από το πλάτος και ύψος της περιοχής απεικόνισης θα πρέπει να 

προσαρμοστεί κατάλληλα στα όρια του καννάβου. 

Οι ακριβείς διαστάσεις του χάρτη θα πρέπει να προσαρμοστούν καταλλήλως 

προκειμένου να συμπεριλάβουν τα σχετικά περιθώρια καθώς και άλλους 

απαραίτητους χώρους για την τοποθέτηση στοιχείων του χάρτη, όπως είναι για 

παράδειγμα, το υπόμνημα (§9.5.3.2), η αναγραφή των συντεταγμένων στον κάνναβο 

(§9.4.2) κλπ. 

9.4.2 Κάνναβος 

Ο κάνναβος είναι ένα τετραγωνικό πλέγμα (Σχήμα 94) που σχεδιάζεται πάνω στο 

χαρτί και υποδηλώνει το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση 

των σημείων ανάλογα με τις συντεταγμένες τους. 

Τα τετράγωνα του καννάβου έχουν τέτοιες διαστάσεις ούτως ώστε οι πραγματικές 

συντεταγμένες (διαστάσεις) τους -στην περίπτωση του σχήματος (Σχήμα 94) 100

100 - να είναι προσαρμοσμένες στην κλίμακα σχεδίασης του χάρτη. Τα τετράγωνα 

αυτά καθορίζουν και το βήμα του καννάβου, δηλαδή την απόσταση ανάμεσα σε δύο 

γραμμές του καννάβου. Στα αριστερά και στο κάτω μέρος του πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται ο κάνναβος, αναγράφονται οι συντεταγμένες που αντιστοιχούν στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Όπως εύκολα διακρίνεται, οι συντεταγμένες που εμφανίζονται 

είναι ακέραια πολλαπλάσια του βήματος του καννάβου στις πραγματικές διαστάσεις. 

Ο κάνναβος στη μορφή του τετραγωνικού πλέγματος μερικές φορές δεν είναι τόσο 

χρήσιμος καθώς «γεμίζει» την επιφάνεια σχεδίασης και ενδέχεται να «ενοχλεί» το 

χρήστη του χάρτη. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται μια διαφορετική μορφή 

(164) 


