TOPOGRAFIE - CARTOGRAFIE LP. 1
Noţiuni, formule şi calcule utilizate în ridicările topografice.
Unităţi de măsură şi erori. Metode de măsurare a distanţelor şi
unghiurilor. Planimetrie şi nivelment
Funcţiile trigonometrice sunt utilizate în topografie, în munca de laborator,
după ce s-au efectuat măsurătorile în teren şi urmează transpunerea datelor pe planuri
topografice la o anumită scară.
Principalele funcţii trigonometrice utilizate în topografie sunt (Fig. 1):
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Fig. 1. Funcţiile trigonometrice şi
sensul de creştere a unghiurilor în
cercul trigonometric

Fig. 2. Cadranele şi sensul în cercul trigonometric (stânga) şi topografic (dreapta)

Sensul de creştere a unghiurilor în cercul trigonometric (invers acelor de
ceasornic) este diferit de cel din cercul topografic, unde unghiurile cresc în sensul
acelor de ceasornic (Fig. 2). În topografie, axele de coordonate sunt inversate, astfel
încât nordul să corespundă cu axa x (verticală), iar estul cu axa y (orizontală). S-a
convenit, de asemenea, ca şi funcţiile trigonometrice să fie inversate, în aşa fel încât
semnul lor să fie acelaşi ca în cercul trigonometric. Unghiurile orizontale pot avea
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valori mai mari de 90º, situaţie în care fac parte din alt cadran decât cadranul I. Când
calcularea coordonatelor se face cu ajutorul tabelelor trigonometrice, aceste unghiuri
trebuiesc reduse la cadranul I (există tabele cu semnul funcţiilor în cele patru cadrane
ale cercului trigonometric şi formula de reducere la cadranul I). Dacă pentru calculul
coordonatelor se foloseşte un calculator electronic cu funcţii, acesta va face automat
reducerea, iar relaţiile vor fi cele din cercul trigonometric.
Distanţele din teren, care nu se desfăşoară în planul punctului de staţie, ci fac
cu acesta un unghi β, trebuiesc reduse la orizontală pentru a putea fi transpuse pe un
plan topografic. Reducerea la orizontală se calculează după formula: SM` = SM · cos
β; unde SM`-distanţa redusă la orizontală, SM-distanţa măsurată în teren şi β-unghiul
făcut de SM cu planul orizontal. De asemenea, altitudinea puntului M se poate calcula
prin nivelment trigonometric după formula: alt M = alt S + M`M; M`M = SM · sin β
(Fig. 3).

Fig. 3. Tipuri de unghiuri verticale, reducerea la orizontală a distanţelor măsurate în teren şi calcularea
altitudinilor relative prin nivelment trigonometric

Unităţi de măsură utilizate în topografie
Unităţi de măsură pentru lungimi şi suprafeţe. Sistemul metric pentru
lungimi, suprafeţe şi volume, bazat pe diviziunea zecimală, este utilizat în cele mai
multe state de pe Glob. Metrul a fost determinat de Delambre în 1799, fiind definit
ca a 40 000 000-a parte din lungimea meridianului terestru. Metrul etalon depus la
Sèvres, lângă Paris este construit dintr-un aliaj de platină (90%) şi iridiu (10%). În
anul 1960, Conferinţa Internaţională de la Paris a stabilit noul etalon al metrului
(primul s-a dovedit a fi inexact) egal cu 1 650 763,73 lungimi de undă ale radiaţiei
portocalii, emise de gazul radioactiv Kripton 84.
În ţările anglo-saxone şi într-o serie de alte state este folosit un sistem propriu
de măsurare a lungimilor şi suprafeţelor, tradiţional, dar care se află în perspectiva de
a fi treptat înlocuit cu sistemul metric (Tabel 1). Şi în Ţările Române, în diferite
perioade istorice, au existat alte sisteme de măsurare a lungimilor şi suprafeţelor
(Tabel 2). Aceste tabele de conversie dintr-un sistem în altul sunt utile pentru
topografi atunci când se află în faţa unui plan topografic cu unităţi de măsură din alt
sistem.

2

Tabel 1. Sistemul Anglo-Saxon de măsurare a lungimilor şi suprafeţelor

UNITĂŢI DE LUNGIME

UNITĂŢI DE SUPRAFAŢĂ

Unitatea

Subunităţi

Echivalentul în m

1 inch sau ţol
1 foot
1 yard
1 fathom
1 milă terestră
1 milă marină

12 inches
3 feet
2 yards
1760 yards
-

0,0254
0,3048
0,9144
1,8288
1609,34
1852

Unitatea

Subunităţi

1 square inch
1 square foot
1 square yard
1 acre
1 square mile
-

144 square inch
9 square feet
4840 square yards
640 acres
-

Echivalentul în sis. metric
6,4516 cm2
9,2903 dm2
0,8361 m2
4046,94 m2
2,5899 km2
-

Tabel 2. Unităţi vechi româneşti de măsurare a lungimilor şi suprafeţelor

Ţara Românească
UNITĂŢI DE LUNGIME
Unitatea
1 stânjen Şerban Vodă
1 prăjină
1 stânjen Constantin Vodă
1 prăjină

UNITĂŢI DE SUPRAFAŢĂ

Subunităţi

Echivalentul în m

8 palme
3 stânjeni
8 palme
3 stânjeni

1,97
5,90
2,02
6,06

Unitatea
1 prăjină
1 pogon

Subunităţi

8 palme
4 stânjeni

2,23
8,92

1 stânjen

6 picioare
-

1,89

1 prăjină
1 falce

5011,78 m

36 stânjeni
80 prăjini

179,02 m2
14321,95 m2

1600 stânjeni
576 prăjini

3,59 m2
5754,64 m2
5754,64 m2

Transilvania
-

-

1 stânjen
1 jugăr cadastral
1 jugăr cadastral

-

54 stânjeni
144 prăjini

Molodova
1 stânjen
1 prăjină

Echivalentul în sis. metric
2

208,82 m
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Unităţi de măsură pentru unghiuri. Pentru unghiuri, unităţile de măsură
sunt gradele, miimile şi radianii.
Divizarea cercurilor în grade poate fi sexagesimală sau centezimală (Tabel
3). Înainte, cercurile erau împărţite în sistemul sexagesimal, lucru întâlnit şi astăzi la
unele aparate. În prezent însă, acest sistem se utilizează mai mult în astronomie,
aceasta datorită faptului că există o relaţie între diviziunea de timp determinată de
rotaţia Pământului şi diviziunea sexagesimală (Tabel 4). În geodezie şi topografie,
diviziunea centezimală prezintă avantaj în ceea ce priveşte efectuarea calculelor şi
observaţiilor, deoarece există o corespondenţă între lungimea pe un cerc mare sau pe
o elipsă meridiană a elipsoidului terestru şi această diviziune (Tabel 5).
Miimea adevărată este unghiul care corespunde la o lungime de arc egală cu
1/1000 din rază. Dacă raza cercului (R) este egală cu 1000, rezultă că cercul are o
lungime (2πR) egală cu 2 · 3,14 · 1000 = 6 283 miimi adevărate.
Radianii se utilizează la divizarea analitică a cercurilor şi reprezintă valoarea
unghiulară (a suprafeţei măturate de un unghi dat). Pentru tranformarea din radiani în
grade există coeficienţi de transformare pentru sistemul sexagesimal şi cel centezimal.
Tabel 3. Unităţi de măsură pentru unghiuri

SISTEM SEXAGESIMAL

SISTEM CENTEZIMAL

1 cerc
1˚
1'

1 cerc 400 g (grade)
1g
100c (minute)
1c
100cc (secunde)

360 ˚
60'
60''
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Tabel 4. Relaţiile dintre diviziunea de timp şi diviziunile sexagesimale

TIMP ÎN ROTAŢIA SFEREI TERESTRE
1 oră
1 minut
1 secundă

UNITĂŢI SEXAGESIMALE
15º de arc
15' de arc
15'' de arc

Tabel 5. Relaţiile dintre lungimile pe un cerc mare sau o elipsă meridiană a elipsoidului terestru şi
diviziunile centezimale

LUNGIME UNITĂŢI CENTEZIMALE
100 km
1g de arc
1 km
1c de arc
10 m
1cc de arc
Tabel 6. Coeficienţi de transformare a valorii unghiurilor dintr-un sistem în altul

SEXAGESIMAL - CENTEZIMAL

1'' = 3,0864cc
1' = 1,8518c
1º = 1,111g

CENTEZIMAL - SEXAGESIMAL

1cc = 0,324''
1c = 0,54'
1g = 0,9º

De asemenea, pentru o mai uşoară transformare din sistemul sexagesimal în
cel centezimal şi invers se pot calcula coeficienţi de transformare (Tabel 6).
Unghiurile în topografie sunt de mai multe feluri, în funcţie de metoda şi
aparatul folosit pentru măsurarea lor. În primul rând avem o divizare în unghiuri
verticale şi unghiuri orizontale.
Unghiurile verticale pot fi:
• unghiuri verticale sau unghiuri de pantă (pozitive sau negative) (Fig.
3), atunci când sunt măsurate faţă de orizontala locului;
• unghiuri zenitale (Fig. 3), atunci când sunt măsurate faţă de verticala
locului (zenitul locului).
Unghiurile orizontale pot fi:
• azimuturi sau orientări geografice, atunci când sunt măsurate în funcţie
de direcţia nordului geografic;
• orientări magnetice, atunci când sunt măsurate în funcţie de direcţia
nordului magnetic (nordul indicat de busolă);
• orientări topografice, atunci când sunt măsurate în funcţie de o direcţie
oarecare.
Sisteme de coordonate

Sistemele de coordonate sunt folosite în topografie şi cartografie pentru
aflarea sau stabilirea poziţiei unor puncte faţă de anumite repere (punct topografic,
ecuator, meridian). Aceste sisteme pot fi utilizate pentru determinarea poziţiei în plan,
în spaţiu, sau pentru determinarea coordonatelor geografice (latitudine şi longitudine).
Coordonatele plane (Fig. 4) pot fi:
• coordonate rectangulare sau carteziene atunci când poziţia punctului M
este stabilită pe baza lungimilor de pe un sistem de axe rectangulate
(xOy); astfel poziţia punctului M (∆X, ∆Y) se exprimă în funcţie de ∆X
şi ∆Y;
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•

coordonate polare atunci când poziţia punctului M este determinată întrun sistem de axe rectangulate (xOy) pe baza valorii unui unghi (α) şi a
unei lungimi măsurate (OM)(Fig. 4).
Coordonatele rectangulate se folosesc cu precădere la construirea şi
analizarea hărţilor topografice, în timp ce cele polare au o mai largă întrebuinţare în
ridicările topografice.
Fig. 4. Coordonate rectangulare
şi polare în plan

Coordonatele în spaţiu (Fig. 5) pot fi:
• rectangulare sau carteziene atunci când poziţia punctului P este dată de
lungimile ∆X, ∆Y şi ∆Z de pe cele trei axe de coordonate în spaţiu (Ox,
Oy şi Oz); în această situaţie punctul se va scrie P (∆X,∆Y,∆Z);
• polare atunci când poziţia punctului P este determinată cu ajutorul valorii
unghiurilor α (în planul xOyP0) şi β (în planul zOP0P) şi a distanţei
măsurate între O şi punctul P (r); poziţia punctului se va nota P (α,β,r).

Fig. 5. Coordonate rectangulare şi polare în spaţiu
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Coordonatele geografice (Fig. 6) se folosesc pentru stabilirea poziţiei unui
punct pe suprafaţa elipsoidului terestru. Orice punct poate fi determinat prin valoarea
a două unghiuri:
• latitudinea (β), este unghiul diedru dintre planul verticalei unui punct de
pe suprafaţa terestră şi planul ecuatorului; se măsoară în grade
sexagesimale de la ecuator spre cei doi poli (N şi S); valorile sunt de 0º la
ecuator şi 90º N sau S la poli; astfel vom avea lat N şi lat S;
• longitudinea (α), este unghiul diedru pe care îl face planul meridianului
punctului cu planul determinat de cercul ce corespunde meridianelor de
0º (meridianul Greenwich din Londra) şi 180º (în Pacific, la est de Noua
Zeelandă) longitudine; se măsoară în grade sexagesimale de la meridianul
0º (Greenwich) spre E şi V pănă la meridianul de 180º; astfel vom avea
long E şi long V.

Fig. 6. Coordonate geografice

Erori de măsurare

Activitatea topografică se întemeiază pe măsurători de mărimi liniare,
unghiulare şi de suprafaţă. Mărimea măsurată se numeşte măsurand. Practica a arătat
că dacă măsurăm de mai multe ori un măsurand, de fiecare dată se obţine o altă
valoare, chiar dacă măsurătorile au fost efectuate în condiţii practice identice: cu
aceleaşi mijloace de măsurat, aceleaşi metode şi de către acelaşi operator. Abaterea
rezultatului măsurătorii faţă de valoarea măsurandului, numită eroare de măsurare
(E) este o caracteristică a oricărei măsurători.
Erorile se pot clasifica după mai multe criterii:
1. Din punct de vedere al structurii statistice:
• erori sistematice; sunt cele care rămân constante ca valoare absolută şi
semn, atunci când se măsoară acelaşi măsurand; eroarea sistematică
globală într-un lanţ de măsurători este egală cu produsul dintre eroarea
unitară (cea cumulată la un singur pas în lanţul de măsurători) şi numărul
de paşi într-un lanţ de măsurători, care ne arată de câte ori eroarea unitară
intervine în rezultatul final; corecţia acestei erori este egală cu valoarea
absolută a erorii finale, cu semn schimbat;
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•

erori aleatorii sau întâmplătoare; sunt cele care variază imprevizibil atât
ca valoare absolută cât şi ca semn, atunci când se măsoară repetat acelaşi
măsurand, în condiţii practice identice; corecţia acestor erori se face prin
efectuarea mai multor măsurători asupra aceluiaşi măsurand şi obţinerea
unei valori medii;
• erori grosolane (eroare parazită); sunt erorile care depăşesc considerabil
erorile cele mai probabile în condiţiile de măsurat date; sunt datorate
execuţiei incorecte a măsurătorilor, utilizării unui aparat defect sau a
unuia inadecvat; identificarea lor este uşoară, deoarece într-o serie de
măsurători efectuate asupra aceluiaşi măsurand, în condiţii practice
identice, rezultatele sunt aberante.
2. Din punct de vedere al exprimării matematice:
• erori absolute (E); diferenţa dintre valoarea rezultatului măsurării şi
valoarea reală a măsurandului;
• erori relative (Er); raportul dintre eroarea absolută şi valoarea reală a
măsurandului;
• erori raportate (ER); raportul dintre eroarea absolută şi o anumită valoare
stabilită prin specificaţii (intervalul de măsurare, limita superioară a
intervalului de măsurare, lungimea scării gradate).
3. Din punct de vedere al surselor de erori:
• erori instrumentale; datorate instrumentelor de măsurat;
• erori de metodă; datorate metodelor de măsurare;
• erori datorate operatorului uman.
Toleranţa (T) sau eroarea admisibilă exprimă valoarea erorii maxime
admise de prevederile unui standard, ale unei instrucţiuni de verificare sau ale unei
norme pentru indicarea rezultatului unei măsurători. Toleranţele se stabilesc pentru
fiecare măsurand în funcţie de precizia necesară măsurării respective, precum şi în
funcţie de precizia aparatelor şi metodelor de măsurare.
Punctul topografic

O suprafaţă de teren este definită prin elementele sale topografice, adică prin
contur, în interiorul căruia se găsesc diferite detalii planimetrice şi altimetrice ale
terenului. Deoarece detaliile topografice (parcele, ape, şosele, păduri etc.) sunt
compuse din elemente geometrice simple (puncte, linii, planuri), care toate la rândul
lor sunt definite prin puncte, rezultă că ridicarea topografică constă în alegerea în mod
judicios a puntelor caracteristice, atât ca număr, cât şi ca poziţie. Aceste puncte poartă
numele de puncte topografice.
Marcarea punctelor topografice

Toate punctele din reţeaua de sprijin (reţeaua geodezică de stat), precum şi
cele topografice care reprezintă punctele caracteristice ale terenului din punct de
vedere planimetric şi altimetric, trebuiesc materializate în teren prin marcare.
Marcarea punctelor topografice se face prin:
• ţăruşi, confecţionaţi după anumite stasuri din lemn de esenţă tare (fig. 7);
• borne, confecţionate după stas din beton, beton armat sau piatră cioplită (fig. 8);
Pe capul bornei sau ţăruşului se marchează un punct sau o cruce care
reprezintă punctul matematic.
Punctele care au o importanţă deosebită din punct de vedere altimetric se
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marchează cu repere nivelitice (fig. 9), care au gravată altitudinea absolută faţă de o
bază de calcul (nivelul Mării Negre sau Mării Baltice).

Fig. 7. Ţăruşi de marcaj

Semnalizarea punctelor topografice

În timpul efectuării ridicărilor topografice, punctele topografice trebuiesc să
fie semnalizate pentru a se asigura o vizibilitate reciprocă, pe deasupra diferitelor
obstacole de pe teren.
Semnalizarea punctelor topografice se face prin:
• jaloane, construite din lemn, cu lungime de 2 m, secţiune octogonală, hexagonală
sau triunghiulară; la unul din capete jalonul are o piesă metalică numită sabot, care
permite fixarea în pământ; pentru a fi vizibile jaloanele se vopsesc în două culori
alternativ, pe porţiuni de câte 20 de cm (fig. 10);
• balize topografice, de 3 – 6 m înâlţime, cu secţiune pătrată sau rotundă; baliza
este formată din: corp, fluture şi cutie (fig. 10);
• semnale pe arbori, se construiesc în terenurile împădurite; scândurelele care
alcătuiesc fluturele se fixează pe un stâlp, iar acesta pe un arbore care să asigure
cel puţin 1 m înălţime deasupra pădurii pentru a fi vizibil din toate direcţiile;
semnalele pe arbori pot fi centrice sau excentrice, în funcţie de poziţia lor deasupra
bornelor topografice (fig. 11);
• piramide la sol, pentru semnalizarea punctelor topografice mai importante;
• piramide cu poduri (fig. 12).

Fig. 8. Borne topografice de planimetrie
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Fig. 9. Borne nivelitice

Fig. 10. Jalon şi baliză topografică

Fig. 11. Semnale pe arbori

9

Fig. 12. Piramide topografice

Instrumente de măsurare a distanţelor

În funcţie de precizie, instrumentele de măsurare a distanţelor se împart în:
• expeditive (pasul, compasul, ruleta);
• de precizie (panglica de oţel, firul de oţel, luneta topografică).

Fig. 13. Instrumente expeditive de măsurat distanţe

Fig. 14. Panglica de oţel cu accesorii
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Fig. 15. Lunetă topografică

Pasul omenesc se foloseşte la recunoaşterea terenului, numărul de paşi din
distanţa măsurată înregistrându-se cu pedometrul (fig. 13).
Compasul este format din două picioare de lemn unite la un capăt şi
distanţate la celălalt pe o lungime de 2 m (fig. 13).
Ruleta este confecţionată dintr-o bandă de pânză întârită cu fire metalice sau o
bandă subţire de oţel, gradate în milimetri pe ambele feţe; au lungimi de 5, 10, 20, 30,
50 m (fig. 13).
Panglica de oţel (fig. 14) este o bandă de oţel lată de 15 – 20 mm, groasă de
0,4 – 0,5 mm, lungă de 20 sau 50 m şi prevăzută la extremităţi cu inele de întindere.
În măsurătorile cu panglică se folosesc următoarele instrumente ajutătoare (fig. 14):
• fişele, pentru marcarea provizorie a lungimilor de panglică;
• întinzătoarele, pentru întinderea panglicii;
• firul cu plumb, pentru verticalizarea jaloanelor;
• dinamometrul, pentru măsurarea forţei de întindere a panglicii;
• termometrul, pentru măsurarea temperaturilor în măsurătorile de precizie.
Luneta topografică (fig. 15) este dispozitivul de vizare al aparatelor
topografice optice (nivele, tahimetre, teodolite) şi este alcătuită dintr-un sistem optic
ce asigură atât mărirea cât şi apropierea semnalului vizat. Ea este compusă din trei
tuburi: obiectiv, reticular şi ocular. În tubul reticular se află gravate pe sticlă firele
reticulare (fig. 16) care sunt necesare pentru fixarea lunetei pe reper şi citirea
gradaţiilor de 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. 16. Fire reticulare

Fig. 17. Miră topografică
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Mira topografică este o riglă gradată clar din cm în cm, cu o lungime de 2, 3
sau 4 m. Ele se confecţionează din lemn bine uscat şi sunt prevăzute la extremităţi cu
armături metalice. Mirele sunt gradate în cm, grupaţi în dm, coloraţi diferit (roşu şi
negru) şi grupaţi alternativ, de o parte şi de alta a mijlocului mirei (fig. 17).
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;
• citim pe miră numărul de centimetri dintre firele reticulare ale lunetei; milimetri se
apreciază;
• 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.
Instrumente de măsurare a unghiurilor

După cum am văzut în lucrările practice anterioare, unghiurile măsurate în
topografie pot fi verticale sau orizontale. Din acest motiv şi aparatele de măsurare a
unghiurilor sunt foarte diverse. Există aparate de măsurare a unghiurilor orizontale
(busola), verticale (clinometrul, numit şi eclimetru) sau aparate care fac ambele
operaţii (tandem clinometru-busolă, teodolit).

Fig. 18. Tipuri de busole

Busola (fig. 18) este folosită pentru calcularea unghiurilor orizontale. Ea este
gradată în scară sexagesimală, măsurând cu o precizie de 1 sau 2 grade. Busola
măsoară unghiurile faţă de o direcţie fixă (meridianul magnetic al locului), deci
măsoară unghiuri azimutale. Pentru aflarea unghiurilor care indică orientarea
geografică trebuiesc aplicate corecţii care ţin cont de declinaţia magnetică a locului.
Declinaţia magnetică este dată de unghiul pe care îl face meridianul geografic cu cel
magnetic al locului.
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Clinometrul sau eclimetrul (fig. 19) este un instrument de măsurare a
unghiurilor de pantă. Funcţionează pe principiul firului cu plumb, care va indica
verticala locului. Laturile orizontale ale clinometrului se pun paralele cu direcţia din
teren. În momentul apariţiei unei înclinări, cadranul gradat al clinometrului se va roti
faţă de marcajul fix de pe carcasa aparatului, care indică valoarea zero în situaţia
orizontală. Unghiul de pantă va fi indicat de cadranul gradat, care se va roti
proporţional cu acesta. (fig. 20). Clinometrul poate fi mecanic sau mecanic-optic.
Gradaţiile sale exprimă panta în procente sau grade sexagesimale. Aparatele gradate
sexagesimal pot măsura panta cu o precizie de 1 grad.

Fig. 19. Clinometrul

Fig. 20. Determinarea pantei cu clinometrul

Tandemul (fig. 21) este un instrument dotat cu busolă şi clinometru, putând
măsura unghiuri azimutale şi de pantă. Unghiurile azimutale sunt măsurate pe scara
sexagesimală cu o precizie de 30', iar pantele în grade sexagesimale, cu precizie de 1º
sau în procente, cu o precizie de 1 %.

Fig. 21. Tandem

Fig. 22. Schiţă teodolit

Teodolitul (fig. 22) este un aparat topografic care efectuează măsurători de
distanţe şi unghiuri (verticale sau orizontale). El este dotat cu un clinometru, care
măsoară unghiurile verticale zenitale sau de pantă, şi un cerc orizontal, care măsoară
unghiurile topografice sau azimutale. Citirea gradaţiilor se face printr-un microscop
cu scăriţă (ca la şubler) (fig. 23). Teodolitele măsoară unghiurile în grade
sexagesimale sau centezimale, cu o precizie de 1 minut sau, la unele tipuri de aparate,
de 1 secundă.
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Planimetria
Planimetria cuprinde operaţiile topografice de determinare a poziţiei unui
punct din teren, pe cale grafică sau prin calcul, cu ajutorul coordonatelor rectangulare
sau polare, pornind de la un punct sau mai multe puncte determinate.

Fig. 23. Citirea unghiurilor la microscopul teodolitelor

Fig. 24. Intersecţia înainte

Triangulaţia este metoda prin care a fost determinată o reţea de puncte în
teren, puncte care formează vârfurile unor triunghiuri de diferite ordine (I–V) şi sunt
materializate în teren prin semnale permanente şi borne. Aceste puncte formează
reţeaua geodezică de stat (reţeaua de sprijin sau canevasul fundamental) în funcţie
de care se fac ridicările topografice.
Principalele metode de ridicări planimetrice sunt:
• intersecţia;
• drumuirea;
• radierea.
Intersecţia se bazează în determinarea poziţiei unui punct pe calcularea a
două unghiuri orizontale şi două distanţe. La intersecţia acestor direcţii din teren se
află punctul pe care dorim să-l determinăm. Intersecţia poate fi: intersecţie înainte şi
intersecţie înapoi.

Fig. 25. Intersecţia înapoi

Fig. 26. Drumuire sprijinită

Intersecţia înainte (fig. 24); pentru determinarea poziţiei punctului N din
figură este necesar să măsurăm unghiurile β1, β2 şi α1, α2, precum şi distanţele 2-N şi
1-N. La intersecţia acestor două direcţii se află punctul N. Punctele 1, 2 şi 6 sunt
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cunoscute, ele făcând parte din reţeaua de triangulaţie. Pentru verificarea rezultatului
ne putem folosi şi de a treia viză, din punctul 6 spre punctul N. Procedeul poartă
numele de înainte deoarece, în timpul măsurătorilor, facem staţie în punctele
cunoscute şi vizăm înainte, spre cele necunoscute.
Intersecţia înapoi (fig. 25); pentru a determina poziţia punctului N este
necesar să măsurăm cel puţin două distanţe şi două unghiuri orizontale. Se face staţie
în punctul N şi se măsoară distanţele N-1, N-2, N-6 şi N-4, şi unghiurile α, β şi γ.
Pentru verificarea corectitudinii se măsoară şi unghiul de închidere a cercului, care
trebuie să aibă valoare cumulată de 360º sau 400g. Procedeul poartă numele de înapoi
deoarece se face staţie în punctul necunoscut (N) şi se vizează, înapoi, spre punctele
cunoscute din reţeaua de triangulaţie.

Fig. 27. Drumuirea închisă

Fig. 28. Radierea

Drumuirea este un procedeu de determinare a poziţiei punctelor topografice
prin determinarea distanţelor şi unghiurilor dintre acestea în timpul parcurgerii unui
aliniament (drum). Ca procedee mai importante ale drumuirii se disting: drumuirea
sprijinită şi drumuirea închisă.
Drumuirea sprijinită (fig. 26); în acest procedeu calculăm distanţele şi
unghiurile dintre acestea pentru punctele 101, 102, 103, 104, 105 şi N. În efectuarea
drumuirii ne sprijinim pe punctele 2 şi 6, cunoscute, şi pe aliniamentul 101-N,
măsurat în prealabil.
Drumuirea închisă (fig. 27); prin acest procedeu putem determina poziţia
punctelor, prin măsurarea distanţelor şi a unghiurilor dintre ele, de la un punct la altul.
În final drumuirea trebuie închisă, adică ne întoarcem în punctul de plecare.
Radierea (fig. 28); cu ajutorul acestui procedeu determinăm poziţia mai
multor puncte din teren bazându-ne pe un punct cunoscut în care facem staţie. De la
acest punct spre cele care trebuiesc determinate se calculează distanţele şi unghiurile
dintre vize şi o direcţie cunoscută (meridianul magnetic). Pentru verificarea
corectitudinii radierii trebuie să închidem turul de orizont, unghiul final cumulat
descriind un cerc.
Altimetria (nivelmentul)

Operaţiile altimetrice sau nivelitice au ca scop determinarea altitudinii
reliefului terenului şi reprezentarea sa în plan.
Cele mai importante metode de determinare a altitudinii punctelor de pe
suprafaţa terestră sunt:
• nivelmentul geometric;
• nivelmentul trigonometric;
• nivelmentul barometric.
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Nivelmentul geometric. Pentru calcularea altitudinii prin acest procedeu
avem nevoie de două instrumente: nivelă (fig. 29) şi miră topografică (fig. 17).
Nivela este un instrument optic, prevăzut cu o lunetă topografică care se
poate roti doar în plan orizontal. Cu ajutorul lunetei se citeşte înălţimea de pe miră,
aflată în punctul pentru care dorim să determinăm altitudinea.

Fig. 29. Nivelă

Fig. 30. Nivelment geometric de mijloc şi de capăt

Nivelmentul geometric poate fi: de capăt sau de mijloc.
Nivelmentul geometric de capăt (fig. 30) se bazează pe faptul că altitudinea
punctului B din teren este egală cu altitudinea punctului A, în care am făcut staţie cu
nivela, plus ∆H. ∆H este diferenţa de nivel dintre punctele B şi A, şi se calculează
scăzând din valoarea înălţimii pe trepied a nivelei valoarea citită pe miră în punctul B.
Nivelmentul geometric de mijloc (fig 30); în acest caz se face staţie cu
nivela la mijlocul aliniamentului dintre punctele A şi B. ∆H va fi egal cu valoarea
citită pe mira din A minus valoarea citită pe mira din B.
Nivelmentul trigonometric (fig. 31) se bazează pe faptul că, ştiind
altitudinea punctului de staţie şi panta terenului, putem determina ∆H şi apoi
altitudinea punctului în care se află mira. Între punctele A şi B se formează ipotenuza
unui triunghi dreptunghic în care cunoaştem lungimea AB şi unghiul de pantă α.
Diferenţa de nivel dintre A şi B este dată de formula (fig. 31): ∆Z = sin α × AB.
Altitudinea punctului B este egală cu altitudinea punctului A plus ∆Z.
Nivelmentul barometric se bazează pe relaţia care există între presiune
atmosferică şi altitudine, cunoscut fiind faptul că presiunea atmosferică creşte când
altitudinea scade şi invers.
În topografie, nivelmentul barometric se efectuează cu ajutorul altimetrelor
(fig. 32, 33) care funcţionează pe principiul enunţat mai sus. La măsurarea altitudinii
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cu altimetrul trebuie să se ţină seama de factorii care influenţează presiunea
atmosferică şi anume: temperatura, densitatea şi umiditatea aerului, acceleraţia
gravitaţională şi latitudinea locului. Din aceste motive, altimetrul trebuie întotdeauna
reglat în funcţie de o altitudine cunoscută din teren, după care se pot face determinări.
Altimetrele pot fi mecanice (fig. 32) şi electronice (fig. 33). Precizia de
măsurare depinde de aparat şi variază între 5 – 10 m la cele mecanice şi 1 m la cele
electronice.

Fig. 31. Nivelment trigonometric

Fig. 32. Altimetru mecanic

Fig. 33. Altimetru electronic
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