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КАРТОГРАФИЈА

Карта представља слику цртежа дела земљине
површине

На карти је представљено земљиште са свим
природним и вештачким објектима

Лако је измерити растојање између две тачке

Може се прочитати надморска висина појединих тачака

Могу се прочитати називи свих објеката и насељених
места

Није могуће представити у природној величини ни
најмање делове земљине површине
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Карте се цртају у ордеђеној размери

Размер показује колико је пута нека дуж на карти краћа
од хоризонталне пројекције те дужи у природи

Размер може бити изражен бројчано и графички

Бројчани размер се означава бројевима на пример
1:1000000

1 милиметар на карти представља 100000 милиметара
у природи, тј. да су дужине на карти 100000 пута
умањене

1мм на карти представља 1000000мм у природи

1000000мм = 1000м = 1км
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Задатак:

Ако је размер на карти 1:25000, а растојање између

тачака на карти 5,2цм (52милиметара), израчунати

растојање између тих тачака.

Хоризонтално растојање тих тачака на земљишту

израчунавамо:

25000 x 52 = 1300000мм = 1300м = 1,3км

Задатак:

Ако је размер на карти 1:25000, а растојање између

тачака на карти 5,2цм (52милиметара), израчунати

растојање између тих тачака.

Хоризонтално растојање тих тачака на земљишту

израчунавамо:

25000 x 52 = 1300000мм = 1300м = 1,3км

1цм на карти 250м у природи

1цм на карти 500м у природи



Графички размер је бројчани размер изражен цртежом.
На њему се очитава растојање између две тачке у
природи. Он се састоји од дужи издељене на неколико
једнаких делова

Први део, с лева, подељен је на пет или десет једнаких
делова и служи за тачније одређивање растојања

Растојање на карти најпре се мери
лењиром или шестаром, а затим преноси на размерник
где се очитава растојање у километрима

Графички размер је бројчани размер изражен цртежом.
На њему се очитава растојање између две тачке у
природи. Он се састоји од дужи издељене на неколико
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Први део, с лева, подељен је на пет или десет једнаких
делова и служи за тачније одређивање растојања

Растојање на карти најпре се мери
лењиром или шестаром, а затим преноси на размерник
где се очитава растојање у километрима



ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕОГРАФСКИХ
КАРАТА

Географска карта представља уопштену слику дела
или целе земљине површине у једној равни

Географске карте се деле на:

Опште географске карте (рељеф, хидрографија,
вегетација, насеља, саобраћајна мрежа, привредни и
други објекти

Карте израђене у размери 1:200000 или крупније
називају се топографске карте
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или целе земљине површине у једној равни
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Опште географске карте (рељеф, хидрографија,
вегетација, насеља, саобраћајна мрежа, привредни и
други објекти

Карте израђене у размери 1:200000 или крупније
називају се топографске карте



Тематске географске карте су:

Карте атмосферских појава (метеоролошке, климатске)

Карте геофизишких појава (геомагнетске, сеизмичке,
гравиметријске)

Геолошке карте (опште хидролошке, рударске)
Вегетацијске, привредне, историјске, туристичке,
саобраћајне и др.

Географске карте се могу поделити према:

Обухваћеној територији (карте света, хемисвера,
континената, држава, покрајина)

Намени ( школске, туристичке, војне)
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ЕЛЕМЕНТИ САДРЖАЈА ТОПОГРАФСКИХ КАРАТА

Рељеф се на топографским
картама приказује:

котама, изохипсама и
називима картографских
елемената

Рељеф се на топографским
картама приказује:

котама, изохипсама и
називима картографских
елемената



Коте представљају висинску разлику основе рељефа
приказаног на карти.

На карти су котама означене све тригонометријске тачке
које се лако уочавају на земљишту. Најчешће су приказане
црном бојом, а коте највиших врхова крупнијим цифрама

Изохипсе (хоризонтале) су неправилне криве линије
приказане на карти које спајају тачке једнаких надморских
висина. На карти су приказане светлијом бојом

Коте представљају висинску разлику основе рељефа
приказаног на карти.

На карти су котама означене све тригонометријске тачке
које се лако уочавају на земљишту. Најчешће су приказане
црном бојом, а коте највиших врхова крупнијим цифрама

Изохипсе (хоризонтале) су неправилне криве линије
приказане на карти које спајају тачке једнаких надморских
висина. На карти су приказане светлијом бојом



Еквидистанца је вертикално одстојање између хоризонталних
равни одређених суседним изохипсама.

Еквидистанца се означава у метрима 5, 10 и 20, а висинска
разлика између две главне (дебље) изохипсе је 100м.

Основне изохипсе означене су танким непрекидним линијама и
висинска разлика између њих је 10 или 20м.

Помоћне изохипсе означавају се испрекиданим или тачкастим
линијама и висинска разлика између њих је 10 или 5м.

Еквидистанца је вертикално одстојање између хоризонталних
равни одређених суседним изохипсама.

Еквидистанца се означава у метрима 5, 10 и 20, а висинска
разлика између две главне (дебље) изохипсе је 100м.

Основне изохипсе означене су танким непрекидним линијама и
висинска разлика између њих је 10 или 20м.

Помоћне изохипсе означавају се испрекиданим или тачкастим
линијама и висинска разлика између њих је 10 или 5м.



Магнетску иглу бусоле поставимо
тако да показује правац севера.

Након тога раширимо карту и
њену десну ивицу поставимо тако
да је паралелна са мегнетском
иглом бусоле или са десном
ивицом бусоле (уколико је бусола
правоуглог облика).
При томе наслов карте треба да
буде на горњој страни која
дефинише правац севера, доња
ивица карте показује југ, лева
ивица карте показује запад а
десна ивица исток.

Тиме је оријентација карте
завршена

ОРИЈЕНТАЦИЈА КАРТЕ
ПОМОЋУ БУСОЛЕ

Врши се на следећи
начин:

Магнетску иглу бусоле поставимо
тако да показује правац севера.

Након тога раширимо карту и
њену десну ивицу поставимо тако
да је паралелна са мегнетском
иглом бусоле или са десном
ивицом бусоле (уколико је бусола
правоуглог облика).
При томе наслов карте треба да
буде на горњој страни која
дефинише правац севера, доња
ивица карте показује југ, лева
ивица карте показује запад а
десна ивица исток.

Тиме је оријентација карте
завршена



Оријентација на земљишту помоћу карте и одређивање
стајне тачке врши се на следећи начин:

1. Уочити неки маркантан врх у
даљини и пронаћи га на карти.
Карту усмерити тако да се врх у
природи и врх на карти налазе на
истој линији, након тога уочити
неки други, лако препознатљив
објекат (брдо, црква, гробље,
насељено место) и проверити да
ли се замишљена линија ка том
објекту поклапа са правцем на
карти. Уколико се поклапа значи
да је извршена правилну
оријентацију карте.

Тачка пресецања тих линија
представља нашу стајну тачку

1. Уочити неки маркантан врх у
даљини и пронаћи га на карти.
Карту усмерити тако да се врх у
природи и врх на карти налазе на
истој линији, након тога уочити
неки други, лако препознатљив
објекат (брдо, црква, гробље,
насељено место) и проверити да
ли се замишљена линија ка том
објекту поклапа са правцем на
карти. Уколико се поклапа значи
да је извршена правилну
оријентацију карте.

Тачка пресецања тих линија
представља нашу стајну тачку



ОДРЕЂИВАЊЕ СТАЈНЕ
ТАЧКЕ НА КАРТИ ПОМОЋУ

БУСОЛЕ

Врши се на следећи начин :

1. Помоћу бусоле одредити
азимут према неком
маркантном брду, затим
нацртати тај азимут
преко тог брда на карти
(1).

1. Одредити азимут према
још два објекта и истим
поступком повући линије
њихових азимута ( 2 и 3)
до тачке њиховог
пресека.

Тачка пресека те 3 линије
представља нашу стајну
тачку (СТ)

1

2

1. Помоћу бусоле одредити
азимут према неком
маркантном брду, затим
нацртати тај азимут
преко тог брда на карти
(1).

1. Одредити азимут према
још два објекта и истим
поступком повући линије
њихових азимута ( 2 и 3)
до тачке њиховог
пресека.

Тачка пресека те 3 линије
представља нашу стајну
тачку (СТ)

2
3

СТ


