
Kaartwerk 

 

1. Kaartprojeksies 

1.1 ‘n Vorm word bepaal deur die lyne wat om dit loop. 

1.2 Die vorms gemaak deur die lyne van ruite of ‘n kaart kan vierkantig of 

reghoekig wees. 

1.3 Die vorms gemaak deur die lyne op ‘n aardbol is amper vierkantig, maar 

word driehoek by die pole. 

1.4 Dit can met ‘n sokkerbal vergelyk word.  Dit kan op verskeie maniere ‘n 

plat oppervlak gemaak word. 

1.5 Die patrone van die breedte- en lengtelyne word deur ‘n kartograaf 

(persoon wat kaarte maak) gebruik word as raamwerk vir kaarte, word ‘n 

kaartprojeksie genoem. 

1.6 Kartograwe het vier vrae om te antwoord as hulle ‘n sekere projeksie vir ‘n 

kaart wil gebruik: 

1.6.1 Hoe kan die vorm van areas of lande op ‘n kaart behou word as dit 

plat gemaak word? 

1.6.2 Hoe kan die grootte van areas of lande behou word, in verhouding 

met mekaar, as hulle plat gemaak word? 

1.6.3 Hoe kan rigting tussen plekke korrek op ‘n plat kaart aangetoon 

word? 

1.6.4 Hoe kan die afstand tussen plekke akkuraat op ‘n kaart aangetoon 

word sonder om die spasie tussen hulle te krimp of te rek? 

1.7 Die geboë oppervlak van die aardbol kan nie op ‘n plat oppervlak 

gerepliseer word nie.  Vat ‘n sokkerbal en haal die blokke uitmekaar om dit 

plat te maak.  As dit plat is, sal jy die verskillend grootte spasies tussen 

die blokke opmerk. 

1.8 As jy die aardbol sou platmaak, sal een van die eienskappe: vorm; area; 

rigting of afstand, sy kenmerke verloor.  Elkeen van die vier eienskappe 

kan individueel behou word, maar nie al vier tegerlyk nie. 

 

2. Verskillende Kaartprojeksies: 

 

2.1 Mercator Projeksie: 

2.1.1 Dit was ontwilkkel vir navigasie. 

2.1.2 Rigting op hierdie kaarte word akkuraat weerspieël. 

2.1.3 Kuslyne en hoeke word akkuraat weer gegee. 



2.1.4 Vorm en afstand is verwronge, veral by die poolgebiede. 

2.1.5 Dit word deur Google Maps gebruik omdat vorm en straathoeke 

akkuraat weer gegee word met naby vertonings. 

 

 

 

2.2 Robinson Projeksie: 

2.2.1 Dit verteenwoordig die bolvormigheid van die Aarde. 

2.2.2 Dit bewaar die relatiewe vorm van die landmassas. 

2.2.3 Dit gee ‘n verwronge beeld van rigting en afstand. 

  



 2.3 Peters Projeksie: 

2.3.1 Dit is ‘n gelyke area projeksie. 

2.3.2 Dit bewaar ook afstand. 

2.3.3 Dit projekteer die grootte van die landmassas akkuraat. 

2.3.4 Dit verwrong die vorm van die landmassas ten gunste van 

ontwikkelende lande. 

  

  


