
1. ΚΛΙΜΑΚΑ

α. Μετράμε την απόσταση στο χάρτη με ένα υποδεκάμετρο (σε εκατο-
στά, cm).

Χρησιμεύει για να υπολογίζουμε αποστάσεις στο χάρτη

- Με υποδεκάμετρο:

β. Από την κλίμακα του χάρτη αφαιρούμε τα 2 τελευταία μηδενικά

(διαιρούμε με το 100): π.χ. 1:50000 => 500

γ. Η ζητούμενη απόσταση είναι το γινόμενο των εκατοστών που μετρή-
σαμε με το χάρακα με τη τροποποιημένη τιμή της κλίμακας.

Παράδειγμα: Μετράμε στο χάρτη με το υποδεκάμετρο την απόσταση

από το σημείο Α στο σημείο Β και βρίσκουμε 12.4 cm

Αν η κλίμακα είναι 1:50000 τότε η απόσταση στο πεδίο από το Α στο Β

είναι: 12.4 Χ 500= 6200 μέτρα ή 6.2Km

- Με γραφική κλίμακα:

Πλεονεκτεί στο ότι οποιασδήποτε σμίκρυνση ή μεγέθυνση του χάρτη δε

μας στερεί τη δυνατότητα να μετρήσουμε αποστάσεις σε αυτόν
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Συγκρίνουμε το διάστημα στη γραφική κλίμακα με το διάστημα ανάμεσα

στα 2 σημεία και υπολογίζουμε απευθείας την απόσταση σε μέτρα.

- Με αποστασιόμετρο χάρτη

Ρυθμίζουμε στο όργανο την κλίμακα του χάρτη. Σύρουμε το ροδάκι στο

χάρτη στο διάστημα που μας ενδιαφέρει και διαβάζουμε απευθείας στην

οθόνη την απόσταση στις μονάδες μέτρησης που έχουμε επιλέξει.

2. ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Ορίζουν τα άκρα ιδεατών οριζόντιων επιπέδων στα οποία όλα τα σημεία

έχουν το ίδιο υψόμετρο.

Η υψομετρική διαφορά

ανάμεσα σε 2 ισοϋψείς

καμπύλες ονομάζεται

ισοδιάσταση του χάρτη.

Η ισοδιάσταση συνήθως

στους χάρτες με κλίμακα

1:50000 και 1:25000 είναι

25 ή 20 μέτρα. Στις πιο

χοντρές γραμμές στο

χάρτη αναφέρεται το

υψόμετρο, ονομάζονται

κύριες ισουψείς και είναι

σχεδιασμένες συνή-θως

με υψομετρική διαφορά

100 μέτρα.

Αν μετρήσουμε τις βοηθητικές καμπύλες ανάμεσα σε 2 κύριες υπολογί-
ζουμε την ισοδιάσταση. Π.χ. έχω μια κύρια στα 100μ και μία στα 200μ

και ανάμεσά τους άλλες 3 βοηθητικές. Η ισοδιάσταση είναι 25 μέτρα. Η

πρώτη βοηθητική θα είναι στα 125m, η επόμενη στα 150m, η επόμενη

175m και μετά θα είναι η κύρια των 200m.

Για να υπολογίσουμε δηλαδή την ισοδιάσταση διαιρούμε την υψομετρική

διαφορά των κύριων ισοϋψών με [τον αριθμό των γραμμών ανάμεσά

τους + 1] , το αποτέλεσμα είναι η ισοδιάσταση του χάρτη.

Η εξοικείωση με τις ισουψείς καμπύλες μας προσφέρει μια αναλυτική

τρισδιάστατη απεικόνιση του πεδίου.

Αραιές ισουψείς καμπύλες δείχνουν ομαλές κλίσεις ενώ πιο πυκνές

απότομες πλαγιές. Μετά από κάποιο διάστημα που χρησιμοποιούμε

χάρτες σε συγκεκριμένη κλίμακα και με συγεκριμένη ισοδιάσταση το

μυαλό εξοικειώνεται και «διαβάζει» μια λεπτομερή τρισδιάστατη

απεικόνιση του πεδίου.

Δοκιμάστε το ακόλουθο τέστ (πηγή "Be Expert with Map and Compass"

by Bjorn Kjellstrom ) :

Απαντήσεις:1Β,2Ε,3D,4C,5F,6A

Για να υπολογίσουμε την κλίση ανάμεσα σε 2 σημεία υπολογίζουμε

αρχικά την απόσταση ανάμεσα στα 2 σημεία Α και Β. Στη συνέχεια

με τη βοήθεια των ισουψών και εφόσον γνωρίζουμε και την ισοδιά-
σταση υπολογίζουμε και την υψομετρική διαφορά τους. Με απλή

μέθοδο των τριών προκύπτει η κλίση της πλαγιάς.

Παράδειγμα: Τα σημεία Α και Β απέχουν 560m και έχουν υψομετρι-
κή διαφορά 300m. Η κλίση της πλαγιάς είναι:

στα 560m έχω υψομετρική διαφορά 300m
στα 100m πόσο ;

Λύση: (100/560) Χ 300= 54 % , αν τη θέλω σε μοίρες πολλαπλα-
σιάζω με το 90, δηλαδή 0.54 Χ 90= 49ο

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την απόσταση και την υψομετρική διαφορά 2

σημείων μπορούμε χοντρικά να εκτιμήσουμε το χρόνο μετακίνησής

μας. Ο χρόνος αυτός, ανάμεσα σε πολλά άλλα, εξαρτάται και από το

φορτίο που μεταφέρουμε. Η συχνή χρήση του χάρτη στις μετακινή-
σεις μας στην ύπαιθρο μας δίνουν σιγά-σιγά την εμπειρία ώστε να

μπορούμε να εκτιμήσουμε τους χρόνους της μετακίνησής με καλύ-
τερη ακρίβεια.

Μια εκτίμηση, που μπορεί να ληφθεί σαν αφετηρία (αλλά όχι σαν κα-
νόνας) είναι ότι για να διανύσει ένας άνθρωπος με συνήθη φορτίο

(10 - 12Kg) 4 χιλιόμετρα ΧΩΡΙΣ υψομετρική διαφορά χρειάζεται 1

ώρα. Χωρίς φορτίο, στον ίδιο χρόνο, διανύει 6-6.5 χιλιόμετρα.

Με το ίδιο φορτίο κάποιος με καλή φυσική κατάσταση μπορεί να ανέ-
βει περίπου 350 μέτρα υψομετρικής διαφοράς σε 1 ώρα. Ένας μη

αθλητής να αναμένει μια απόδοση που κυμαίνεται ανάμεσα σε 150

με 250 μέτρα την ώρα.

3. ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ - ΠΥΞΙΔΑ

Μαγνητική απόκλιση, Declination (MN):

Ο Γεωγραφικός Βορράς είναι το σημείο που συγκλίνουν οι γραμμές

των μεσηβρινών. Όλοι οι χάρτες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε ο

Γεωγρ. Βορράς να είναι στη πάνω πλευρά του χάρτη και οι γραμμές

του κανναβου που διαθέτουν δείχνουν προς τον Γεωγραφικό Βορρά.

Η πυξίδα ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ τον γεωγραφικό Βορρά αλλά τον

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΒΟΡΡΑ. Η διεύθυνση των μαγνητικών γραμμών

μεταβάλλεται σε κάθε τόπο (δεν είναι παράλληλες) αλλά και με το

χρόνο.

‘Ολοι οι χάρτες αναφέρουν τη μαγνητική απόκλιση που συνήθως

αφορά το κέντρο του χάρτη. Επειδή όμως είναι μέγεθος που μετα-
βάλλεται και με το χρόνο καλό είναι περιοδικά να ενημερωνόμαστε

για την ακριβή τιμή της στη περιοχή που μας ενδιαφέρει. Για τις

εφαρμογές της πλοήγησης στην ύπαιθρο και τους τριγωνισμούς που

πιθανά απαιτηθούν για τη μετάδοση της θέσης μας με τις πυξίδες

που χρησιμοποιούμε η ακρίβεια της μιας μοίρας είναι αρκετή. Για τον

Ελλαδικό χώρο η τιμή αυτή είναι (3.40):

Magnetic Declination= + 3ο

Που σημαίνει ότι από ότι διαβάζουμε στη πυξίδα ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ 3

μοίρες για να κάνουμε χρήση του αζιμούθιου στο χάρτη (για να το

σχεδιάσουμε) και,

για να ακολουθήσουμε ένα αζιμούθιο που μετρήσαμε με το

μοιρογνωμόνιο στο χάρτη ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ 3 μοίρες και αυτή την

τιμή ακολουθούμε στην πυξίδα.

‘Όλες οι πυξίδες που χρησιμοποιούμε στο πεδίο διαθέτουν κάποιο

σύστημα διόπτευσης για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε το ακρι-
βές αζιμούθιο ενός απομακρυσμένου σημείου.

Το αζιμούθιο ενός σημείου  είναι η γωνία (σε μοίρες) της γραμμής

που συνδέει τη τη θέση μας με  αυτό με το μεσημβρινό (τη γραμμή

που ενώνει τον Νότιο με το Βόρειο πόλο) που διέρχεται ακριβώς από

το σημείο που βρισκόμαστε.

Για τη χρήση του χάρτη στο πεδίο εκτός από την πυξίδα χρειαζόμα-
στε και ένα μοιρογνωμόνιο. ‘Ενας συγκεκριμένος τύπος πυξίδας εξυ-
πηρετεί αυτό το σκοπό διαθέτοντας και άλλα εργαλεία όπως και

υποδεκάμετρο.

Υπάρχουν 3 τρόποι να μεταδώσουμε τη θέση ενός σημείου:

α. Με τις Lat, Long συντεταγμένες του.
Η πιο απλή και ακριβής μέθοδος, βρισκόμαστε στο σημείο και

μεταδίδουμε τις συντεταγμένες που διαβάζουμε στο GPS.

β. Με τις πολικές συντεταγμένες του (απόσταση, αζιμούθιο) από το

σημείο που βρισκόμαστε.
Μέθοδος με μικρότερη ακρίβεια που εξαρτάται άμεσα από την ικανότητά

μας να εκτιμούμε αποστάσεις και να διαβάζουμε το χάρτη, είναι η συνη-
θέστερη διαδικασία  όμως στις επικοινωνίες που αφορούν επιτήρηση

(π.χ. δασοπροστασία) ή διασώσεις (π.χ. η θέση ενός χρωματιστού ρού-
χου που διακρίνουμε σε απόσταση).

Μεταδίδουμε τις συντεταγμένες της θέσης μας, το αζιμούθιο προς το

σημείο που ενδιαφέρει και μια εκτίμηση της οριζόντιας απόστασης από

τη θέση μας στο σημείο.

γ. Με τριγωνισμό.

Τουλάχιστον 2 σταθμοί μεταδίδουν την ακριβή τους θέση και το

αζιμούθιο με το οποίο βλέπουν το σημείο ενδιαφέροντος. Δύο σταθμοί

επαρκούν για τον τριγωνισμό, 3 δίνουν ικανοποιητική ακρίβεια.

Υπάρχουν 4 τρόποι για να βρούμε και να μεταδώσουμε την ακριβή

μας θέση στο χάρτη:

α. Με αναγνώριση της θέσης μας από χαρακτηριστικά σημεία στο χάρτη,

β. Με χρήση GPS και απευθείας ανάγνωση των συντεταγμένων στη

συσκευή.

γ. Με τριγωνισμό, λήψη αζιμούθιου προς τουλάχιστον 2 χαρακτηριστικά

αναγνωρίσιμα σημεία στο περιβάλλον μας (π.χ. κολωνάκια σε κορυφές

που ξέρουμε ποιες είναι στο χάρτη), 3 σημεία χρειάζονται για αποδεκτή

ακρίβεια.

δ. Με τριγωνισμό της θέσης μας από 2 τουλάχιστον άλλους γειτονικούς

σταθμούς που έχουν ορατότητα σε εμάς.

4. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ GPS

Ολες τις συσκευές GPS τις ρυθμίζουμε να δίνουν συντεταγμένες στο

παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς:  WGS84

Για να μετατρέψουμε συντεταγμένες από τη μορφή 23ο25'35'’

[μοίρες,λεπτά,δευτερα] στη δεκαδική μορφή (23.43) διαιρούμε τα λεπτά

με το 60 και τα δεύτερα με το 3600,

Δηλαδή: 23ο25'35'’ = 23 + (25/60) + (35/3600) = 23.43

Στη μετάδοση ενός στίγματος πάντα προηγείται το γεωγραφικό πλάτος

(Latitude) και ακολουθεί το γεωγραφικό μήκος (Longitude) 38.25N

23.68E
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