
TOPOGRAFIE - CARTOGRAFIE LP. 2 

Ridicări topografice expeditive 

Ridicările topografice expeditive reprezintă o metodă rapidă de întocmire a 
planurilor topografice, atunci când nu se cere o precizie foarte mare. Astfel de metode 
se pot aplica: 

• în cadrul unei excursii geografice; 
• când dorim să facem ridicări de recunoaştere în vederea efectuării unei 

construcţii, proiectării unui plan de mină; 
• în lucrările militare de recunoaştere; 
• etc. 
Măsurarea distanţelor şi a unghiurilor orizontale şi verticale se face 

expeditiv, câteodată din vedere, folosind instrumente simple, portative, care dau o 
precizie mai mică. Când punctele de sprijin ale ridicării lipsesc, se alege arbitrar un 
punct de plecare, de la care începe ridicarea teritoriului respectiv. 

Instrumentele utilizate în ridicările expeditive sunt: 
• ruletele (pentru distanţe); 
• busola (pentru unghiuri orizontale azimutale); 
• eclimetrul (pentru unghiuri de pantă); 
• tandemul (pentru unghiuri de pantă şi azimutale); 
• altimetrul (pentru efectuarea nivelmentului barometric). 
Aceste instrumente au fost prezentate mai pe larg în referatul lucrărilor 

practice anterioare. 
Datele rezultate în urma măsurătorilor de teren se notează într-un tabel pentru 

a putea fi prelucrate în laborator, atunci când se doreşte construirea planului 
topografic (tabel 1). 

Ridicări topografice cu instrumente de precizie 

Teodolitele sunt aparate goniometrice (măsoară unghiuri) care dispun de 
cercuri gradate pentru măsurarea unghiurilor în plan orizontal şi vertical, de 
dispozitive de calare (orizontalizare) şi de o lunetă pentru vizare. Când sunt dotate şi 
cu dispozitiv stadimetric pentru măsurarea distanţelor, teodolitele se numesc 
tahimetre. Aparatele care dispun doar de lunetă şi cerc orizontal, iar luneta este fixă în 
plan vertical, se numesc nivelmetre sau nivele şi sunt specializate pentru efectuarea 
operaţiilor de nivelment geometric (vezi LP. 1). 

În cadrul lucrărilor noastre practice ne vom concentra atenţia asupra 
teodolitului-tahimetru Theo 030, şi a nivelmetrului Ni 030, modele aflate în dotarea 
laboratorului de topografie al Facultăţii de Geografie. Ambele tipuri de aparate sunt 
de producţie „Carl Zeiss Jena” R.D.G. şi pot fi utilizate în operaţiile de planimetrie şi 
nivelment. 

DESCRIEREA APARATELOR 

Teodolitul „Theo 030” (fig. 1, 2, 3) este prevăzut cu: 

• sistem de montare pe trepied (ambază) şi de centrare prin intermediul firului cu 
plumb sau cu ajutorul dispozitivului de centrare optică; 

• nivele de calare „orizontalizare” (una sferică şi una torică pentru orizontalizarea 
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cercului orizontal şi una torică pentru calarea eclimetrului); 
• oglindă de reflexie a imaginii nivelei torice folosite pentru calarea eclimetrului; 
• lunetă pentru vizarea reperelor din teren şi pentru calcularea optică a distanţelor; 
• microscop cu scăriţă pentru citirea gradaţiilor cercurilor orizontal şi vertical; 
• cerc vertical (eclimetru) şi orizontal (limb), confecţionate din sticlă; 
• şuruburi de blocare a mişcării cercurilor şi de reglaj fin pe reper; 
• şuruburi de calare a eclimetrului (unul) şi de orizontalizare a limbului (trei); 
• oglindă de reflexie a luminii în aparat; 
• busolă, folosită la punerea cercului orizontal cu valoarea zero pe direcţia 

meridianului magnetic. 

  
 Fig. 1. Schema optică pentru citirea centralizată  Fig. 2. Schema dispozitivului de  
 la teodolitul Theo 030 centrare optică 

Luneta este prevăzută cu fire reticulare (în formă de cruce, cu un braţ 
vertical şi unul orizontal), folosite la vizarea reperelor (miră, baliză, piramidă 
topografică, repere pe arbori), şi fire stadimetrice, scurte şi perpendiculare pe 
primele, între care se citesc gradaţiile de pe miră în vederea calculării distanţelor 
dintre miră şi aparat. 

În microscopul cu scăriţă  al teodolitului „Theo 030 ” apar două ferestre: 
• cea de sus, notată cu Hz, pentru citirea unghiurilor orizontale; 
• cea de jos, notată cu V, pentru citirea unghiurilor verticale. 

Scăriţa microscopului are 100 de gradaţii şi este gravată pe o lentilă din interiorul 
aparatului, aflată pe axa de reflexie a imaginii cercurilor orizontal şi vertical spre 
microscop. Cele 100 diviziuni ale scăriţei au lungimea egală cu distanţa de un grad de 
pe cercurile vertical şi orizontal ale aparatului, deci ele reprezintă 100 de minute 
centezimale (100c). Citirea unghiurilor verticale şi orizontale se face astfel: gradele se 
citesc pe cercurile gradate, în dreptul gradaţiei care intersectează scăriţa 
microscopului, în timp ce minutele se citesc pe scăriţă, în dreptul diviziunii peste care 
se suprapune diviziunea gradelor de pe imaginea cercurilor orizontal şi vertical. 
Precizia de măsurare a unghiurilor este de 1 minut centezimal (1c). 
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Fig. 3. Teodolitul-tahimetru Theo 030 

1. trepied; 2. şuruburi de calare; 3. ambaza; 4. clapetă de blocare a cerului orizontal; 5. nivela torică de 
calare a cercului orizontal; 6. ocularul lunetei; 7. microscopul cu scăriţă; 8. dispozitiv de centrare pe 
miră; 9. inel de reglare a clarităţii imaginii în lunetă; 10. luneta topografică; 11. ocularul busolei; 12. 
busola; 13. oglinda de reflexie a imaginii nivelei torice pentru calarea cercului vertical; 14. obiectivul 
lunetei topografice; 15. nivela torică pentru calarea cercului vertical; 16. oglinda pentru reflexia luminii 
în microscop; 17. şurubul de calare a cercului vertical; 18. dispozitivul de centrare optică; 19. şurubul 
de blocare a mişcării aparatului în plan orizontal; 20. nivela sferică pentru calarea cercului orizontal; 
21. şurubul de reglaj fin a mişcării lunetei în plan vertical; 22. cercul vertical; 23. suport pentru fixarea 
busolei pe aparat; 24. şurub de blocare a mişcării lunetei în plan vertical; 25. şurub de reglaj fin a 
mişcării aparatului în plan orizontal; 26. cercul orizontal (alidad). 

Busola se montează deasupra lunetei cu ajutorul unui dispozitiv astfel încât, 
în momentul în care îndreptăm luneta spre nordul magnetic, pe gradaţiile busolei să 
fie indicată valoarea zero a azimutului. Busola teodolitului permite calcularea 
unghiurilor azimutale cu o precizie de un grad centezimal. 

Nivelmetrul „Ni 030” (fig. 4) este prevăzut cu: 

• sistem de montare pe trepied (ambază) şi de centrare prin intermediul firului cu 
plumb; 

• şuruburi de calare a cercului orizontal în număr de trei, montate în corpul 
ambazei; 

• nivelă sferică de calare (orizontalizare) a cercului orizontal; 
• nivelă torică cu coincidenţă pentru calarea lunetei; 
• şurub de calare a lunetei; 
• lunetă pentru vizarea reperelor din teren şi pentru calcularea optică a distanţelor; 
• microscop cu scăriţă pentru citirea gradaţiilor cercului orizontal, cu o precizie de 

10c; 
• cerc orizontal (limb), confecţionat din sticlă, având gravate gradaţiile în sistem 

centezimal, din grad în grad; 
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• şurub de blocare a rotirii lunetei în plan orizontal; 
• şurub de reglaj fin a firelor reticulare din lunetă pe reperele din teren. 

Luneta este prevăzută cu fire reticulare (în formă de cruce, cu un braţ 
vertical şi unul orizontal), folosite la vizarea reperelor (jalon, miră, baliză, piramidă 
topografică, repere pe arbori), şi fire stadimetrice, scurte şi perpendiculare pe 
primele, între care se citesc gradaţiile de pe miră, în vederea calculării distanţelor 
dintre miră şi aparat. 

În microscopul cu scăriţă  al nivelmetrului Ni 030  apare o fereastră pentru 
citirea unghiurilor orizontale. Scăriţa microscopului, divizată centezimal,  are 10 
gradaţii, fiecare gradaţie reprezentând 10c, şi este gravată pe o lentilă din interiorul 
aparatului, aflată pe axa de reflexie a imaginii cercului orizontal spre microscop. Cele 
100c ale scăriţei au lungimea egală cu distanţa de un grad de pe cercul orizontal ale 
aparatului. Dacă acest lucru nu este îndeplinit înseamnă că aparatul este dereglat, 
urmând ca reglajul să se facă prin intermediul obiectivelor din interior. Citirea 
unghiurilor orizontale se face astfel: gradele se citesc pe cercurile gradate, în dreptul 
gradaţiei care intersectează scăriţa microscopului, în timp ce minutele se citesc pe 
scăriţă, în dreptul diviziunii peste care se suprapune diviziunea gradelor de pe 
imaginea cercurilor orizontal şi vertical. Precizia de măsurare a unghiurilor este de 10 
minute centezimale (10c). 

   
Fig. 4. Nivelmetrul Ni 030 

1. trepied; 2. şuruburi de calare; 3. ambaza; 4. dispozitiv de blocare a mişcării lunetei în plan orizontal; 
5. obiectivul lunetei; 6. dispozitiv de centrare pe miră; 7. luneta topografică; 8. dispozitiv de centrare pe 
miră; 9. şurub de reglare a clarităţii imaginii lunetei; 10. ocularul lunetei; 11. microscopul cu scăriţă; 
12. şurub de calare a lunetei; 13. cercul orizontal (alidad); 14. şurub de reglaj fin a mişcării lunetei în 
plan orizontal; 15. şuruburi de rectificare a nivelei sferice; 16. nivela sferică de calare a cercului 
orizontal; 17. ocularul dispozitivului de calare a lunetei cu coincidenţă optică; 18. şuruburile de 
rectificare a nivelei torice; 19. nivela torică de calare a lunetei. 
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PUNEREA ÎN STAŢIE A APARATELOR ŞI PREGĂTIREA LOR PENTRU 
MĂSURĂTORI 

Centrarea aparatelor 

Operaţia de centrare implică punerea în staţie a instrumentului perfect 
deasupra punctului topografic, materializat în teren prin intermediul unui ţăruş sau a 
unei borne topografice. Centrarea se face după ce aparatul, sau doar ambaza, au fost 
instalate pe trepied. 

   
 Fig. 5. Firul cu plumb  Fig. 6. Nivela torică  Fig. 7. Nivela sferică 

La teodolitul Theo 030 centratea se face optic (fig. 2, 3), cu ajutorul unui 
sistem de lentile şi prisme, care permite vizualizarea, de către operator, a suprafeţei de 
sub trepied. Sistemul optic de centrare este montat pe ambază şi dispune de două inele 
de reglare. Primul inel, mai mic, este folosit pentru reglarea clarităţii firelor reticulare 
aflate în tubul ocular. Firele reticulare sunt dispuse în cruce, intersectându-se în centru 
lentilei, care corespunde cu axul vertical central al aparatului. Al doilea inel al 
sistemului optic de centrare, mai mare, este destinat reglării clarităţii imaginii 
suprafeţei aflate sub trepied. Când aparatul este centrat, imaginea punctului matematic 
al ţăruşului sau bornei topografice trebuie să se suprapună cu punctul de intersecţie a 
firelor reticulare de pe lentilă. 

La nivelmetrul Ni 030, dar şi la unele teodolite Theo 030, centrarea se face 
cu ajutorul firului cu plumb (fig. 5). Se ştie că firul cu plumb, după ce se stabilizează, 
va indica întotdeauna verticala locului (zenitul locului), care corespunde cu axul 
central vertical al aparatului. Trepiedul teodolitului se aranjează deasupra ţăruşului 
sau bornei topografice în aşa fel încât vârful greutăţii din plumb să staţioneze exact 
deasupra punctului matematic de pe ţăruş sau bornă. În această situaţie aparatul este 
centrat. 

Calarea aparatelor 
Operaţia de calare este necesară pentru obţinerea unei poziţii orizontale a 

cercului alidad (unghiul dintre planul cercului orizontal şi zenitul locului trebuie să fie 
de 90º „100g”) şi pentru suprapunerea liniei care uneşte diviziunile 0º „0g” cu 180º 
„200g”de pe cercul vertical, pe linia ce reprezintă zenitul locului (verticala locului, 
indicată de firul cu plumb). În acest scop se folosesc nivelele de calare, torice şi 
sferice. 
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 Fig. 8. Nivelă torică cu coincidenţă 

Nivela torică (cilindrică) (fig. 6) se compune dintr-o fiolă de sticlă, curbată, 
având închis ermetic în ea un lichid volatil (alcool, eter, sulfură de carbon) şi un spaţiu 
cu vapori ai lichidului, numit impropriu „bula de aer”. Fiola este introdusă într-o 
montură metalică şi fixată pe aparat, fie prin două şuruburi de rectificare, fie cu o 
balama şi un şurub de rectificare. Pe partea superioară a fiolei, sunt gravate din 2 în 2 
mm linii paralele, dintre care cele două centrale sunt mai lungi, fiind reperele nivelei. 
Când bula nivelei se află între repere, suprafaţa pe care este fixată nivela este 
orizontală. 

Nivela sferică (fig. 7) este formată dintr-o capsulă de sticlă, cilindrică, 
terminată la partea superioară cu o calotă sferică pe care sunt gravate două cercuri 
concentrice care constituie reperul nivelei. Capsula este protejată de o carcasă 
metalică cu care este fixată de aparat. Când bula se află în interiorul cercului central 
de pe calota sferică, planul pe care este fixată nivela este orizontal. 

Orizontalizarea cercului alidad (orizontal), atât la teodolitul Theo 030, cât 
şi la nivelmetrul Ni 030, se face cu ajutorul şuruburilor de calare ale ambazei şi a 
nivelelor torică şi sferică, la teodolit, şi doar sferică, la nivelmetru, fixate pe cercul 
alidad. În prima fază, prin rotirea şuruburilor de calare se aduce bula în centrul 
cercului mic al nivelei sferice. În faza a doua, tot prin acţionarea şuruburilor de calare 
se aduce şi bula nivelei torice între repere, însă fără a modifica poziţia bulei din nivela 
sferică. Când bulele celor două nivele de pe cercul alidad sunt între repere, acesta este 
orizontal. 

Calarea eclimetrului (cercului vertical) la teodolitul Theo 030 se face cu 
ajutorul nivelei torice, legată de eclimetru în interiorul carcasei aparatului. Imaginea ei 
este reflectată de către o oglindă, montată pe carcasă, în ochiul operatorului. Prin 
acţionatea şurubului de calare a eclimetrului se urmăreşte aducerea bulei între reperele 
nivelei, situaţie în care eclimetrul este calat. 

Operaţia de calare a teodolitelor necesită mai întâi efectuarea orizontalizării 
cercului alidad şi apoi calarea eclimetrului. 

Calarea nivelmetrului Ni 030 se efectuează pentru îndeplinirea a două 
condiţii de lucru: 
• orizontalizarea cercului orizontal; 
• calarea lunetei. 
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Orizontalizarea cercului orizontal se realizează cu ajutorul celor trei şuruburi 
de calare de pe ambază şi a nivelei sferice de pe carcasa cercului. Se acţionează de 
cele trei şuruburi până când bula nivelei sferice se află în centrul cercului gravat pe ea. 
În acest moment cercul de sticlă aflat în interiorul aparatului este perfect orizontal, 
adică face un unghi drept cu verticala locului, indicată de firul cu plumb ce atârnă 
deasupra punctului topografic. 

Calarea lunetei trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: luneta 
nivelmetrului, pentru realizarea unor operaţii nivelmetrice corecte, trebuie să aibă o 
poziţie fixă în plan vertical pe tot parcursul măsurătorilor, iar unghiul dintre axa 
lunetei şi verticala locului (firul cu plumb), trebuie să fie întotdeauna egal cu 90º. 
Această condiţie se obţine folosindu-se nivela torică cu coincidenţă optică (fig. 4, 8) şi 
şurubul de calare a lunetei. 

Nivela torică cu coincidenţă (fig. 8) este o nivelă torică simplă a cărei 
imagine este reflectată în ochiul operatorului printr-o prismă care taie bula nivelei, în 
lungul axului longitudinal, în două părţi egale. Prin acţionarea şurubului de calare se 
aduce bula între reperele nivelei, moment în care cele două jumătăţi de bulă, observate 
de operator în prismă, se vor uni, formând o jumătate de bulă întreagă. 

După ce a orizontalizat cercul orizontal, operatorul trebuie să privească în 
vizorul care indică nivela torică cu coincidenţă, iar prin acţionarea şurubului de calare 
a lunetei se va realiza coincidenţa celor două jumătăţi de bulă din imagine. Deoarece 
nivela torică cu coincidenţă este legată de lunetă şi are axa orizontală paralelă cu axa 
lunetei, în momentul în care bula se află între repere (atunci în vizor se realizează 
coincidenţa), nivela şi luneta vor fi în poziţie orizontală, deci vor face un unghi drept 
cu verticala locului. După această operaţie pot începe măsurătorile. 

EFECTUAREA DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE CU APARATELE DE 
PRECIZIE 

Măsurarea distanţelor cu ajutorul aparatelor 
În cazul ambelor aparate, cu unele diferenţe, măsurarea distanţelor se face la 

fel, cu ajutorul lunetei topografice, instalată pe aparat, şi a mirei topografice, fixată în 
punctul spre care se vizează. Metoda se numeşte stadimetrică. 

  
 Fig. 9. Luneta topografică  Fig. 10. Firele reticulare şi stadimetrice 

Luneta topografică (fig. 9) este dispozitivul de vizare al aparatelor 
topografice optice şi este alcătuită dintr-un sistem optic ce asigură apropierea 
semnalului vizat. Ea este compusă din trei tuburi: obiectiv, reticular şi ocular. În tubul 
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reticular se află gravate, pe sticlă, firele reticulare şi cele stadimetrice (fig. 10), care 
sunt necesare pentru fixarea lunetei pe reper şi citirea gradaţiilor pe miră. Imaginea 
lunetei este răsturnată. Luneta topografică are, prin construcţie, un anumit coeficient 
stadimetric, care reprezintă puterea de mărire sau apropiere şi este egal în general cu 
100. Pentru a putea măsura distanţele cu luneta topografică avem nevoie şi de o miră 
topografică. 

 Fig. 11. Mira topografică 

Mira topografică (fig. 11) este o riglă gradată clar din cm în cm, cu o 
lungime de 2, 3 sau 4 m. Se confecţionează din lemn bine uscat şi este prevăzută la 
extremităţi cu armături metalice. Mirele sunt gradate în cm, grupaţi în dm şi m; metri 
sunt coloraţi diferit (roşu şi negru) şi grupaţi alternativ, de o parte şi de alta a axului 
longitudinal al mirei. 

Măsurarea distanţelor cu ajutorul lunetei şi a mirei topografice se face astfel: 
• se fixează mira în poziţie verticală, în punctul până la care dorim să măsurăm 

distanţa; 
• din punctul de staţie al lunetei vizăm pe miră la înălţimea la care se află luneta faţă 

de sol; reglajul fin al lunetei pe miră se face prin blocarea mişcării în plan vertical 
a lunetei şi în plan orizontal a cercului alidad, cu ajutorul şuruburilor de blocare, şi 
apoi mişcarea ei cu ajutorul şuruburilor de reglaj fin pe orizontală şi pe verticală; 

• citim pe miră numărul de centimetri dintre firele stadimetrice ale lunetei; milimetri 
se apreciază (fig. 11); 

• înmulţim acest număr de centimetri şi milimetri cu 100 (coeficientul stadimeric al 
lunetei) şi obţinem distanţa din teren dintre lunetă şi miră; de ex., în fig. 11, între 
firele reticulare ale lunetei sunt 34 de cm; 34 × 100 = 3400 cm = 34 m în teren. 

În cazul teodolitelor-tahimetre prin acest procedeu se măsoară o viză care 
este de fapt paralelă cu distanţa reală din teren a aliniamentului dintre aparat şi miră. 
În cazul vizelor înclinate (ce prezintă pantă), pentru transpunerea pe planuri topo, se 
va efectua în laborator reducerea la orizontală (vezi LP 1, 3). 

Măsurarea distanţelor cu ajutorul lunetei nivelmetrului Ni 030 şi a mirei 
topografice se face ca şi în cazul teodolitului. Diferenţa constă că în cazul 
nivelmetrului luneta nu se poate roti în plan vertical, fapt ce nu va permite vizarea pe 
miră la înălţimea lunetei pe aparat, aşa cum se procedează la teodolite, ci la o înălţime 
care este dictată de diferenţele de nivel dintre punctul de staţie şi punctul vizat. Dacă 
punctul vizat este mai jos decât cel de staţie vizarea pe miră se va face la o înălţime 
mai mare decât cea a lunetei pe aparat şi invers, dacă punctul vizat este mai sus decât 
cel de staţie, vizarea se va face pe miră la o înălţime mai mică decât cea a lunetei pe 
aparat. Doar în situaţia în care punctul de staţie se află la aceeaşi altitudine cu punctul 
vizat (teren perfect orizontal), firul reticular orizontal al lunetei va indica pe miră 
înălţimea la care se află luneta pe aparat. 
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Fig. 12. Nivelment geometric de mijloc şi de capăt 

După cum se observă din figurile care explică metoda nivelmentului 
geometric (fig. 12), cu luneta nivelmetrului se măsoară de fapt distanţa redusă la 
orizontală şi nu distanţa reală din teren, fapt ce ne va scuti de o operaţie în laborator, 
adică reducerea vizelor la orizontală. 

Măsurarea unghiurilor orizontale cu ajutorul aparatelor 
Teodolitul Theo 030 măsoară unghiurile orizontale cu o precizie de un minut 

centezimal (1c), cu ajutorul microscopului cu scăriţă (fig. 13). Scăriţa microscopului 
este împărţită în 100 de diviziuni şi are lungimea egală cu o diviziune de 1 grad 
centezimal de pe cercul orizontal. Acest aparat mai dispune şi de o busolă, gradată 
centezimal, din grad în grad, care se poate monta deasupra lunetei. Busola permite 
punerea cercului orizontal cu gradaţia zero pe meridianul magnetic, astfel încât 
unghiurile măsurate să fie azimuturi. 

 

Fig. 13. Ferestrele microscopului cu scăriţă 
la teodolitul Theo 030 
Hz - unghiul orizontal (372g86c) 
V - unghiul vertical (126g22c) 

Fig. 14. Fereastra microscopului cu scăriţă 
la nivelmetrul Ni 030 
unghiul orizontal (142g85c) 

 9



Măsurarea unui unghi orizontal cu teodolitul Theo 030 se face astfel: 
• se centrează şi se calează aparatul; 
• prin rotirea aparatului în plan orizontal se aduce gradaţia zero de pe cercul 

orizontal peste gradaţia zero a scăriţei din microscop; în acest moment unghiul 
citit în microscop are valoarea zero; 

• se acţionează butonul de blocare a cercului orizontal astfel încât oricât am roti 
aparatul în plan orizontal gradaţiile cercului orizontal să rămână nemişcate faţă de 
scăriţa microscopului; 

• se vizează cu luneta, la înălţimea aparatului pe trepied, pe o miră situată în punctul 
de viză; 

• se deblochează cercul orizontal şi se roteşte aparatul în plan orizontal până 
pătrunde în câmpul vizual al lunetei cea de-a doua miră, situată în alt punct de viză 
din teren; şi pe această miră, prin rotirea lunetei în plan vertical, se urmăreşte 
vizarea la înălţimea aparatului pe trepied; 

• se blochează, prin şuruburile de blocare, rotirea în plan vertical a lunetei şi în plan 
orizontal a alidadei, apoi, cu ajutorul şuruburilor de reglaj fin, se fixează firele 
reticulare ale lunetei în locul dorit pe miră; 

• se citeşte valoarea unghiului măsurat în microscopul cu scăriţă al teodolitului, în 
fereastra notată cu „Hz” (fig. 13): gradele se citesc în dreptul gradaţiei mari, de pe 
cercul orizontal, care intersectează scăriţa, în timp ce minutele se citesc pe scăriţa 
microscopului, numărându-se gradaţiile de la valoarea zero până la gradaţia, de pe 
scăriţă, peste care se suprapune gradaţia cercului orizontal. 

În cazul acestui teodolit dacă măsurătoarea nu este începută de la valoarea 
zero, valoarea unghiului măsurat se obţine prin diferenţa celor două citiri în 
microscop: prima, când vizăm spre prima miră, şi a doua, când vizăm spre a doua 
miră. De asemenea, dacă punem valoarea zero a unghiului orizontal pe direcţia 
meridianului, teodolitul va măsura unghiuri azimutale. 

La teodolite, pentru o exactitate cât mai mare a măsurătorilor, unghiurile se 
măsoară în două poziţii ale lunetei aparatului: 

• prima poziţie este cea normală a lunetei; 
• a doua poziţie a lunetei se obţine prin rotirea aparatului în plan orizontal 

cu 180º (200g) şi răsturnarea lunetei peste cap. 
Prin cele două citiri se obţin două valori, valoarea finală a unghiului 

rezultând din media aritmetică a celor două citiri. 

Măsurarea unui unghi orizontal cu nivelmetrul Ni 030 se face astfel: 
• se centrează şi se calează aparatul; 
• se vizează cu luneta pe o miră situată într-un punct de viză şi se citeşte valoarea 

unghiului orizontal în microscop; 
• se roteşte aparatul în plan orizontal până pătrunde în câmpul vizual al lunetei cea 

de-a doua miră, situată în alt punct de viză din teren, şi se citeşte din nou valoarea 
unghiului orizontal în microscop; 

• diferenţa dintre cele două citiri va reprezenta mărimea unghiului dintre cele două 
vize din teren; 

• gradele sunt date de valoarea gradaţiei mari care intersectează scăriţa 
microscopului (fig. 14), în timp ce minutele sunt citite, din 10 în 10, pe gradaţia 
din scăriţă, peste care se suprapune gradaţia mare a gradelor. 
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Măsurarea unghiurilor verticale cu ajutorul teodolitelor 
Teodolitele măsoară unghiurile verticale cu ajutorul eclimetrului optic. 

Aceste aparate, în multe cazuri, nu măsoară unghiurile de pantă, ci pe cele zenitale, 
deci gradaţia zero a eclimetrului se află pe linia ce reprezintă zenitul locului (verticala 
locului). Cercurile eclimetrelor sunt împărţite în diviziuni centezimale, iar citirea 
valorilor se face în microscopul aparatului. Pe baza unghiurilor zenitale măsurate se 
pot determina unghiurile de pantă astfel: 
• 100g – unghiul zenital = unghiul de pantă, în situaţia în care unghiul zenital este 

mai mic de 100g; 
• unghiul zenital – 100g = unghiul de pantă, în situaţia în care unghiul zenital este 

mai mare de 100g. 
Nivelmetrele, deci şi modelul Ni 030, nu pot fi utilizate în măsurarea 

unghiurilor verticale, deoarece nu sunt prevăzute cu cercuri verticale (eclimetre). 
Principala lor funcţionalitate este aceea de a efectua operaţii de nivelment geometric. 
Din această cauză luneta nivelmetrelor este fixă în plan vertical, iar axa ei 
longitudinală trebuie să facă un unghi drept cu verticala locului. 

Teodolitul Theo 030 măsoară unghiurile verticale cu o precizie de 1c. Cercul 
eclimetrului este împărţit în 400 grade centezimale. Lungimea unui grad, de pe cercul 
eclimetrului, este egală cu lungimea scăriţei microscopului, împărţită în 100 de 
diviziuni ce reprezintă minutele. Din intersectarea gradaţiilor cercului vertical cu 
gradaţiile scăriţei rezultă valoarea unghiurilor zenitale, în grade şi minute. Citirea 
acestor valori se face în fereastra de jos a microscopului, notată cu iniţiala „V” 
(vertical) (fig. 13). 

Măsurarea unui unghi vertical (zenital) cu teodolitul Theo 030 se face astfel: 
• se centrează şi se calează aparatul; 
• se vizează cu luneta, la înălţimea aparatului pe trepied, pe o miră situată în punctul 

de viză; 
• pentru reglajul fin, se blochează, prin şuruburile de blocare, rotirea în plan vertical 

a lunetei şi în plan orizontal a cercului alidad, apoi, cu ajutorul şuruburilor de 
reglaj fin, se fixează firele reticulare ale lunetei în locul dorit pe miră; 

• se citeşte valoarea unghiului zenital în microscopul cu scăriţă al teodolitului, în 
fereastra notată cu „V” (fig. 13): gradele se citesc în dreptul gradaţiei mari, de pe 
cercul eclimetrului, care intersectează scăriţa, în timp ce minutele se citesc pe 
scăriţa microscopului, numărându-se gradaţiile de la valoarea zero până la 
gradaţia, de pe scăriţă, peste care se suprapune gradaţia eclimetrului; 

• pentru o precizie mai mare, se răstoarnă luneta peste cap şi se roteşte aparatul în 
plan orizontal cu 180º (200g); în această poziţie se mai măsoară încă odată acelaşi 
unghi zenital; valoarea finală va fi dată de media aritmetică a celor două citiri. 
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Tabel 1. Tabel de centralizare a datelor rezultate în urma ridicărilor topografice 
Plan topografic ...................................................................................................................... 
Executant ridicări topografice ............................................................................................... 

staţia alt. staţie 
(m) 

X staţie 
(m) 

Y staţie 
(m) 

punct 
vizat 

lungime viză 
(m) 

unghi zenital viză 
(g,c) 

azimut viză 
(g,c) observaţii punct vizat 
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