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PLANIMETRIA 

 

Partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor și metodelor necesare determinării 

poziției în plan a punctelor topografice de pe teren, în scopul transpunerii lor pe plan sau hartă, se numește 

planimetrie. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar să se facă recunoașterea terenului în vederea 

alegerii punctelor topografice care urmează să fie marcate şi semnalizate, precum şi măsurătorile pe teren a 

distantelor şi unghiurilor topografice (atât orizontale, cât şi verticale). Pe lângă acestea, trebuie ca 

măsurătorile pentru determinarea poziţiei în plan a punctelor de detaliu să se bazeze pe o reţea de puncte 

de sprijin. Această reţea de sprijin poate exista sau poate să fie construită. 

Elementele obţinute în urma măsurătorilor de pe teren permit prin calculele corespunzătoare, să se 

obţină, în final, coordonatele punctelor care permit stabilirea poziţiei în plan a acestora şi respectiv 

raportarea lor pe plan în scopul realizării planului topografic. 

 

1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE 

 

1.1. Marcarea punctelor topografice 

 

Prin marcare se materializează la sol punctele topografice, folosindu-se țăruși de lemn (fig. 1.1., a), 

de fier (fig. 1.1., b), borne de beton (fig. 1.2.). Țărușii se folosesc în extravilan și în intravilan, când se fac 

marcări cu caracter temporar, iar bornele de beton se utilizează în cazul marcării punctelor permanente. 

 
 

Fig. 1.1. Marcarea punctelor: a – ţăruş 

de lemn; b – ţăruş de fier  

(1 – punctul matematic). 

Fig. 1.2. Bornă de beton 

(1 – punctul matematic) 

 

1.2. Semnalizarea punctelor topografice 

 

Semnalizarea este operaţia prin care, cu ajutorul unor semnale, se face posibilă observarea 

punctelor topografice de la distanţă. 

Cel mai simplu semnal este jalonul (fig. 1.3.). Se construieşte din lemn de esenţă moale, având un 

capăt ascuţit şi îmbrăcat într-un sabot metalic şi este vopsit alternativ, de obicei cu roşu şi alb, fie din 25 în 

25 cm, fie din 50 în 50 cm. Cel mai adesea, lungimea jalonului este de 2 m. 

Alte semnale utilizate frecvent sunt: baliza, care poate fi simplă (fig. 1.4.) sau cu cutie (fig. 1.5.). 
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Ultima prezintă avantajul că permite scoaterea balizei propriu-zise, iar punctul semnalizat poate fi utilizat şi 

ca punct de staţie. În plus, semnalul are mai multă stabilitate. Când se face staţie cu teodolitul în punctul 

respectiv, punctul matematic, de deasupra cutiei, se determină prin intersectarea diagonalelor secţiunii 

cutiei. Balizele se vopsesc, de asemenea, în culori contrastante mediului, respectiv cu alb şi negru. 

 

  

Fig. 1.3. Jalon: a – jalon simplu; b – 

jalon cu trepied (port jalon). 
Fig. 1.4. Baliza simplă Fig. 1.5. Baliza cu cutie 

 

Semnalizarea unor puncte topografice mai importante se face prin piramide ca acelea din figura 1.6. 

În ridicările topografice din intravilan se folosesc semnale speciale (fig. 1.7.) instalate pe clădiri. Uneori mai 

pot fi utilizate drept semnale şi coşuri de fabrici, turnuri, crucile de pe turlele bisericilor etc. Se pot folosi, de 

asemenea, semnale pe arbori (fig. 1.8.). 

 

Fig. 1.6. Piramide topografice 
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Fig. 1.7. Semnal topografic 

instalat pe clădiri 
Fig. 1.8. Semnale pe arbori 

 

1.3. Jalonarea unui aliniament 

 

Un mod aparte de semnalizare îl constituie jalonarea aliniamentelor, care prezintă mai multe cazuri. 

 

1.3.1. Jalonarea unui aliniament în linie dreaptă 

 

Pentru aceasta, se fixează două jaloane în punctele capete ale aliniamentului. În cazul în care 

lungimea aliniamentului este mare, este necesar să se planteze şi alte jaloane pe aliniamentul respectiv. 

Pentru aceasta, operatorul se aşează la o distanţă de 1-2 metri de jalonul din A (fig. 1.9.) în aşa fel încât 

raza vizuală să fie tangentă atât la jalonul din A cât şi la acela din punctul B. În continuare, un ajutor va 

planta, în sensul B-A, în ordinea cifrelor, atâtea jaloane câte sunt necesare, astfel ca la sfârşit viza să fie 

tangentă la toate jaloanele. De reţinut că jaloanele din A şi B trebuie să fie verticale, condiţie care se 

realizează fie cu firul cu plumb, fie cu ajutorul unei nivele. 

 

  

Fig. 1.9. Jalonarea unui aliniament în linie dreaptă Fig. 1.10. Jalonarea unui aliniament între două 

puncte fără vizibilitate 

 

1.3.2. Jalonarea unui aliniament între două puncte fără vizibilitate 

 

Se realizează astfel: un operator se aşează într-un punct C. situat cât mai aproape de aliniamentul 

AB si cu condiţia ca din C să se vadă ambele puncte A şi B (fig. 1.10.). Un alt operator se va deplasa cu un 

alt jalon în punctul D, care se găseşte pe aliniamentul CA. Din punctul D trebuie, de asemenea, să fie vizibile 
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punctele A şi B. Apoi, pentru că punctele C şi D nu se găsesc situate pe aliniamentul AB, cei doi operatori se 

deplasează succesiv (ca în fig. 1.10., jos). până când cele două jaloane intermediare (din C' si D') se vor afla 

pe aliniamentul A-B în poziţiile C" si D". 

 

1.3.3. Jalonarea unui aliniament peste o vale 

 

Din punctul A (fig. 1.11.) operatorul dirijează un ajutor ca sa planteze jaloanele în punctele D si C, 

apoi în punctele F şi E şi aşa mai departe; cifrele şi săgeţile din figura 1.11. indică sensul şi ordinea 

executării jalonării acestui aliniament. 

 

Fig. 1.11. Jalonarea unui aliniament peste o vale 

 

 

2. MĂSURAREA DISTANŢELOR 

 

Se poate face direct, indirect sau optic și prin unde. 

 

2.1. Măsurarea directă 

 

Măsurarea directă a distanţelor constă în a aşterne direct pe suprafaţa topografică instrumentul de 

măsurat. Dintre instrumentele de măsurat distantele direct, cele mai utilizate sunt: firul de invar, panglica de 

oţel, ruleta. 

• Firul de invar este construit dintr-un aliaj de nichel (36%) şi oţel (64%) şi are un coeficient de 

dilatare nul. Se întrebuinţează în măsurători de precizie, ca de exemplu baze de triangulaţie. 

• Panglica de oţel este cel mai folosit instrument de măsurat distanţe. Are o lungime de 20 m, 25 m şi 

50 m, o lăţime de 15-20 mm şi o grosime de 0,3 – 0,4 mm. La capete este prevăzută cu câte un inel mobil (fig. 

2.1.). În timp de repaus, panglica se înfăşoară pe un suport de lemn sau de fier numit cruce, iar pentru a nu se 

desfăşura se fixează cu ajutorul unui șurub (fig. 2.2., 2.2. bis). 

• Ruletele pot fi din metal sau din pânză. Lungimea lor variază intre 2 metri si 20 metri. Ele sunt 

divizate în metri, decimetri şi centimetri. Când nu se lucrează cu ele se strâng într-un toc, de obicei din piele 

sau din metal. 
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Fig. 2.1. Inelul de 

la capătul 

panglicii de oţel 

Fig. 2.2.Tipuri de panglici de oţel 

Fig. 2.2.bis. Panglică 

Sokkia de fibră de sticlă 

plastifiată (tip N850F) 

 

O trusă completă de măsurat este reprezentată în figura 2.3. şi se compune din: panglică, 

dinamometru, termometru, fişe şi două bastoane întinzătoare. 

Fig. 2.3. Trusă completă de măsurare directă a 

distanţelor: 1 – baston întinzător: 2 – fişă; 3 – 

dinamometru; 4 – ţăruş care marchează punctul 

topografic de la care începe măsurătoarea. 

 

 

Măsurarea cea mai frecventă a distanţelor se face de obicei cu panglica şi se execută astfel: 

- se introduce unul dintre inelele panglicii pe un baston întinzător; 

- de celălalt baston se agată dinamometrul; 

- inelul dinamometrului se fixează pe celălalt baston întinzător; 

- se aşează diviziunea zero a panglicii pe punctul matematic al punctului topografic de la care se 

începe măsurătoarea şi se fixează prin intermediul bastonului întinzător; 

- cu ajutorul celuilalt baston, de care este montat dinamometrul, se întinde panglica cu o forţă 

egală cu forţa de etalonare a panglicii, forţă care se citeşte pe dinamometru; 

Se are grijă ca panglica să nu fie răsucită şi, în acelaşi timp, să fie pe aliniamentul dintre cele două 

puncte între care se execută măsurătoarea. 

Dacă distanţa este mai lungă decât lungimea panglicii, diviziunea de 50 metri a panglicii se 

marchează pe teren printr-o fişă în poziţie verticală. Apoi se ridică panglica şi se aduce diviziunea zero în 

dreptul fişei, iar cu celălalt capăt se continuă măsurătoarea, având grijă ca permanent aceasta să se 

desfăşoare de-a lungul aliniamentului. 

După ce panglica a fost întinsă şi aşternută pe aliniamentul respectiv, în dreptul diviziunii 50 metri se 

înfige iarăşi o fişă şi se ridică din nou panglica. Totodată, operatorul care se găseşte în dreptul primei fişe o 

scoate şi o pune pe un inel. În acest fel se continuă măsurătoarea. Numărul de fişe de la operatorul din urmă 

indică tot atâtea lungimi de panglică. Deci, fişele dau posibilitatea înregistrării de câte ori se cuprinde 

lungimea panglicii în distanţa măsurată, la acest număr de panglici adăugându-se lungimea panoului 

terminus, mai mic decât o panglică. 
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De obicei, pe teren, cel mai adesea, distanţele sunt înclinate. Dacă distanţa respectivă are o 

înclinare constantă între cele două puncte între care se desfăşoară (fig. 2.4.), se măsoară distanţa înclinată 

„L" şi unghiul de pantă „α”. Deoarece pe planuri şi hărţi nu se reprezintă decât proiecţia orizontală a 

distanţelor de pe teren, va trebui să se calculeze proiecţia orizontală, notată cu D, cu ajutorul formulei: 

D = Lcos α                                                        (2.1) 

 

 

Fig. 2.4. Măsurarea distanțelor 

înclinate 

 

Dacă distanţa de măsurat prezintă mai multe schimbări de pantă (fig. 2.5.) se va măsura fiecare 

distanţă înclinată şi fiecare unghi de pantă, iar distanţa D dintre punctele A şi B va fi egală cu suma 

distanţelor d (fig. 2.5.), adică:  

 

d1 = l1 cos α1; 

d2 = l2 cos α2; 

d3 = l3 cos α3; 

d4 = l4 cos α4; 

D=∑di.  

Fig. 2.5. Măsurarea distanţelor înclinate cu mai multe panouri 

 

În practica topografică sunt situaţii când distanţele sunt prea mult înclinate sau schimbarea de pantă 

se face la intervale foarte mici şi nu se pot măsura unghiurile de pantă, iar suprafaţa capătă un aspect 

aproape sinuos. În primul caz se utilizează metoda cu lata şi bolobocul (fig. 2.6.), iar în a doua, metoda 

cultelaţiei (fig. 2.7.). 

 

 

Fig. 2.6. Măsurarea distanţei în valoare orizontală cu lata 

şi bolobocul: 1 – lata; 2 – boloboc sau nivelă; 3 – fir cu 

plumb; 4 – jalon sau miră. 

Fig. 2.7. Măsurarea distanţei în valoare 

orizontală prin metoda cultelaţiei 
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Corecţiile aplicate distanţelor măsurate direct. Măsurătorilor de distanţe ce necesită o precizie 

mare li se aplică o serie de corecţii, şi anume: 

• Corecţia de etalonare a panglicii este necesar să se aplice când lungimea ei reală diferă de 

lungimea înscrisă pe ea, stabilită în urma etalonării. Corecţia de etalonare se calculează după relaţia: 

Cet,=lj – ler                                                                              (2.3) 

în care: lj – lungimea justă a panglicii, ler – lungimea eronată a panglicii. 

• Corecţia de temperatură se aplică deoarece temperatura panglicii în timpul lucrului diferă de 

temperatura de +20
o
C la care a fost etalonată. 

Lungimea unei panglici de oţel de 50 metri la ±5
o
C variază cu 3 mm, deci la ±1

o
C variaţia va fi: 3 

mm/5
o
, adică 0,6 mm. 

Corecţia de temperatură: „Ct” pentru o panglică se stabileşte cu relaţia: 

Ct = (T
o
 – Tet) 0,6 mm                                                                (2.4) 

în care: T
o
 – temperatura panglicii în timpul lucrului; Tet – temperatura la care a fost etalonată. 

Când T
o
>Tet, corecţia se scade, iar când T

o
<Tet, corecţia se adaugă. 

 Corecţia de reducere la orizont sau corecţia de pantă reprezintă diferenţa dintre distanţa 

înclinată şi proiecţia ei orizontală. Referindu-ne la figura 2.8. rezultă: 

C = L – D;  

dar D = L cos α şi deci: 

C = L – Lcos α = L(1 – cos α), 

1 – cos α = 2sin
2
 α/2. 

Așadar: 

C = 2Lsin
2
 α/2                                                                  (2.5) 

Această corecție este negativă și ca atare întotdeauna se scade din distanța înclinată. 

 

 

 

Fig. 2.8. Fig. 2.9. Reducerea bazei la 

nivelul mării 

 

 Corecţia de reducere la nivelul mării se aplică numai pentru lucrările geodezice (fig. 2.9.) 

 

2.2. Măsurarea indirectă (optică sau prin tahimetrie) 

 

Vezi 9. Ridicări tahimetrice. 

 



Planimetria 

Surse:  
Năstase A., Osaci-Costache Gabriela (2005), Topografie-Cartografie, ediţia a II-a, revăzută, Editura Fundaţiei 
„România de Mâine”, Bucureşti. 

8 

 

2.3. Măsurarea prin unde 

 

Măsurarea prin unde se bazează pe principiul determinării timpului parcurs de la staţia de emisie-

recepţie până la staţia-reflector şi înapoi, folosindu-se formula: 

D=1/2 vt, 

în care: v – viteza undelor electromagnetice ; t – timpul în care este parcursă distanţa D dus – întors. 

Dintre aparatele utilizate pentru măsurători prin unde: Distomat Wild, Geodimetru, Mekometa ş.a. 

 

 

3. INSTRUMENTE ŞI METODE DE MĂSURARE A UNGHIURILOR TOPOGRAFICE 

 

3.1. Echerul topografic şi probleme rezolvate cu el 

 

Echerele topografice sunt instrumente cu ajutorul cărora se pot trasa pe teren unghiuri drepte. Ele 

pot fi cu oglinzi şi cu prisme, fiecare cu două variante: echer simplu şi echer dublu. 

Construcţia echerului cu oglinzi se bazează pe principiul reflexiei luminii pe oglinzi plane. Dacă 

oglinzile sunt dispuse astfel încât să formeze un unghi de 50
g
, atunci cele două raze, incidentă şi emergentă, 

se intersectează sub un unghi drept (fig. 3.1.). 

 

 

Fig. 3.1. Mersul razelor în echerul cu oglinzi:  

A şi B – oglinzi plane; Ri – rază incidentă; Re – rază emergentă. 

Echerul poate fi prevăzut cu baston de centrare (fig. 3.2.) sau cu fir cu plumb, ca de exemplu echerul 

topografic de tip Wild (fig. 3.3.). În ultimul timp, cele mai utilizate sunt echerele duble cu prisme de tipul 

Meopta, Zeiss, Wild etc. 

Trasarea unui unghi drept pe teren cu ajutorul echerului topografic constă în a ridica sau coborî o 

perpendiculară pe un aliniament, operaţie care permite rezolvarea unei serii de probleme precum: trasarea 

unei paralele la o dreaptă dată, prelungirea unui aliniament peste un obstacol etc. 

 Ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament. Fie aliniamentul AB (fig. 3.4.) şi punctul C din 

care trebuie să se ridice perpendiculara. În punctele A şi B sunt fixate jaloane. Operatorul se aşează cu 

echerul topografie în punctul C, în aşa fel încât în echer imaginile jaloanelor din A şi B să coincidă. Pentru 

aceasta, operatorul care ţine echerul la înălţimea ochiului se va deplasa în faţă sau în spate până când va 

asigura coincidenţa celor două imagini JA şi JB (fig. 3.4.). 

Apoi, un ajutor merge cu un al treilea jalon, lateral de aliniament şi, dirijat de operator, se va deplasa 

la stânga sau la dreapta până când jalonul al treilea JR se va vedea pe deasupra sau pe dedesubtul 

echerului, în prelungirea imaginilor jaloanelor din echer (fig. 3.4.). În acest moment se realizează ridicarea 

perpendicularei din C, pe aliniamentul AB. 
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Fig. 3.3. bis. Echer topografic cu prisme 

Sokkia tip 4522 

 

Fig. 3.2. Echer topografic cu 

baston de centrare 

Fig. 3.3. Echer topografic de tip 

Wild:  

a – poziţie aproximativă;  

b – realizarea coincidenţei 

imaginilor jaloanelor 

Fig. 3.4. Ridicarea unei perpendiculare 

pe un aliniament 

 

 Coborârea unei perpendiculare dintr-un punct pe un aliniament. Succesiunea operaţiilor este 

identică cu cea de la ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament, cu deosebirea că, în timp ce la ridicarea 

perpendicularei ajutorul se va deplasa cu al treilea jalon, la coborârea perpendicularei ajutorul fixează jalonul 

în punctul C, iar deplasarea la stânga sau la dreapta, dar numai pe aliniament, o face operatorul cu echerul. 

Când s-a realizat coincidenţa jalonului real cu imaginile jaloanelor din prismele echerului, operatorul coboară 

firul cu plumb al echerului până la suprafaţa terenului. Punctul unde firul cu plumb a căzut pe pământ este 

piciorul perpendicularei coborâte pe aliniament. 

• Trasarea unei paralele la o dreaptă dată. Fie dreapta MN şi la ea să se traseze o paralelă cu 

ajutorul echerului topografic. Se aleg două puncte C şi D (fig. 3.5.) din care se ridică perpendicularele CC' şi 

DD', cu condiţia ca ele să fie egale. Prin unirea punctelor C' şi D' rezultă paralela C'D' la MN. 

 Prelungirea unui aliniament peste un obstacol. Se poate face astfel: se alege un punct C, cât 

mai apropiat de obstacolul „O” (fig. 3.6.). Din acest punct se ridică o perpendiculară, suficient de mare încât 

să depăşească obstacolul până la punctul D. Apoi, din D se ridică o altă perpendiculară până în E. Din E se 

ridică perpendiculara EF = CD. Din F se ridică perpendiculara FG, care reprezintă de fapt tocmai prelungirea 

aliniamentului AB. 
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Fig. 3.5. Trasarea unei paralele la o dreaptă dată Fig. 3.6. Prelungirea unui aliniament peste un 

obstacol 

 

• Determinarea lăţimii unui râu. Referindu-ne la fig. 3.7., pe aliniamentul AB, de pe un mal al 

râului, se coboară din punctul G, de pe malul opus, o perpendiculară GC. Se ridică din B perpendiculara BD. 

Se vizează din D punctul G; viza aceasta intersectează aliniamentul AB în E. Triunghiurile CGE şi BDE sunt 

asemenea, deci: 

CE.
BE

BD
CG;

BE

BD

CE

CG
                                                                    (3.4) 

Laturile BD, BE şi CE se măsoară pe teren. 

FG = CG – CF (3.5) 

CF se măsoară, de asemenea, pe teren. 

 

 

Fig. 3.7. Determinarea lăţimii unui râu 

 

Determinarea lungimii unei insule sau a unui ostrov. Se alege un aliniament CD aproximativ 

paralel cu AB (fig. 3.8.). Pe acest aliniament se coboară paralelele AE si BF. Se determină jumătatea 

segmentului EF, prin punctul G. Cele două perpendiculare se prelungesc până în punctele H şi I, astfel alese 

încât AG şi I, pe de o parte şi BGH pe de alta, să fie colineare. Deoarece triunghiurile AEG si FGI ca şi EGH 

si BFG sunt egale între ele şi triunghiurile AEG si HGI sunt egale, ca urmare şi laturile AB si HI sunt egale. 

Ridicarea si coborârea perpendicularelor cu echerele topografice duble se face cu o eroare ce 

variază între ±2
o
 şi ±4

o
; acestei erori unghiulare îi corespunde o eroare liniară de 2-3 cm pentru o lungime a 

perpendicularei de 50 metri. Pentru a se asigura o precizie corespunzătoare se recomandă ca lungimea 

perpendicularelor sa nu depăşească 60-70 m. 

O aplicaţie practică a ridicării şi coborârii de perpendiculare cu echerele topografice o constituie 

ridicarea punctelor de detaliu prin metoda echerării sau a coordonatelor echerice, lungimea 

perpendicularelor constituind coordonata „X” a punctelor, iar segmentul AC pe aliniament – coordonata „Y” 

(fig. 3.9.). 
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Fig. 3.8. Determinarea lungimii unei insule sau a 

unui ostrov 

Fig. 3.9. Ridicarea şi coborârea de perpendiculare 

 

 

3.2. Teodolitul 

 

Instrumentul clasic folosit în ridicările topografice este teodolitul (fig. 3.10.). 

Părţile principale ale unui teodolit sunt: luneta, cercul vertical, furcile, cercul alidad, cercul orizontal, 

nivelele, dispozitivele de citire a diviziunilor de pe cercul orizontal şi vertical, trepiedul şi firul cu plumb. Ca 

piese accesorii amintim: busola sau declinatorul. 

 

3.2.1. Luneta teodolitului 

 

Este o lunetă astronomică adaptată la nevoile măsurătorilor terestre prin adăugarea firelor reticulare. 

O lunetă clasică se compune din trei tuburi: tubul ocular, tubul reticul şi tubul obiectiv (fig. 3.11.). 
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Fig. 3.10. Secțiune prin teodolit: 1 – lunetă topografică; 

2 – cerc vertical; 2a – cerc vertical gradat; 2b – cerc 

alidad fix cu repere de citire; 3 – axul de rotaţie al 

lunetei; 4 – furcile de susţinere ale lunetei şi cercului 

vertical; 5 – cercul alidad care susţine suprastructura 

teodolitului; 6 – cercul gradat orizontal sau limb; 7 – 

coloană plină a axului de rotaţie al teodolitului; 8 – 

coloană tubulară a axului de rotaţie al teodolitului; 9 – 

suportul teodolitului (ambaza); 10 – trei şuruburi de 

calare; 11 – placa de tensiune a ambazei; 12 – placa 

de ambază; 13 – şurub de prindere şi strângere; 14 – 

dispozitiv de prindere a firului cu plumb; 15 – nivela 

torică de pe cercul orizontal; 16 – nivela sferică; 17 – 

nivela torică de pe cercul vertical: 18 – dispozitive de 

mărire a diviziunilor, cercurilor şi a dispozitivelor de 

citire; 19 – şurub de fixare (blocare) a cercului alidad; 

20 – şurub de fixare (blocare) a limbului; 21 – şurub de 

fixare a lunetei şi a cercului vertical; 22 – şurub de 

calare a nivelei cercului vertical: 23 – capul trepiedului; 

VV – axa de rotaţie principală a teodolitului; 00 – axa 

secundară de rotaţie a lunetei; NN – directricea nivelei 

torice (15); VsVs – axa nivelei sferice (16). 

 

 

 

Fig. 3.10 bis. Teodolite digitale Sokkia (a) şi staţie totală Sokkia tip SRX (b) 

 

a b 
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Fig. 3.11. Luneta teodolitului: 1 – tub ocular;  

2 – tub reticul; 3 – tub obiectiv; 4 – ocularul;  

5 – diafragma reticulului; 6 – reticulul;  

7 – şuruburile de rectificare a firelor reticule;  

8 – moleta de focusare; 9 – obiectivul; 10 – tub 

parasolar, xx – axa lunetei. 

Fig. 3.12. Fire reticule şi stadimetrice:  

C – centrul reticul; 1, 2 – fire reticule; 3 – fire 

stadimetrice orizontale; 4 – fire stadimetrice 

verticale. 

 

• Tubul ocular (1, fig. 3.11.). Are rolul de a purta ocularul format din două lentile plan convexe, care 

se comportă ca un sistem convergent. Tubul ocular culisează, prin înşurubare, în tubul reticul. 

• Tubul reticul (2, fig. 3.11.). Este partea din lunetă în care sunt fixate diagrama reticulului cu firele 

reticulare, care se pot prezenta diferit (fig. 3.12.). Unele lunete au, pe lângă firele reticule şi fire stadimetrice 

(3, 4 fig. 3.12.), dispuse simetric. Firele stadimetrice orizontale (3) se folosesc în tahimetria cu firele verticale, 

iar cele verticale (4) se utilizează în tahimetria paralactică. Tubul reticul culisează şi el, prin înşurubare, cu 

tubul obiectiv. 

• Tubul obiectiv (3 fig. 3.11.). Are montat în el obiectivul format din două lentile, una convergentă, 

din sticlă comună, şi alta divergentă, din cristal. Amândouă formează un sistem acromatic care înlătură 

aberaţiile de refrangibilitate. 

Întregul sistem optic al lunetei are următoarele funcţii: ocularul măreşte imaginea reală, mică şi 

răsturnată formată de obiectiv, iar reticulul prin centrul reticul, materializează axa de vizare. 

Utilizarea lunetei. Pentru a putea executa vize asupra diferitelor semnale, este necesar ca atât 

firele reticule, cât şi imaginea obiectului vizat să fie clare. 

Pentru obţinerea clarităţii firelor reticule, se manevrează din ocular, într-un sens sau altul. Operaţia 

de obţinere a clarităţii imaginii, operaţie numită focusare, se realizează prin aducerea planului reticul în 

planul imaginii, folosind în acest sens, fie un şurub, fie un manşon de focusare. În acest timp, claritatea 

firelor reticule se păstrează, deoarece tubul reticul se deplasează cu tubul ocular cu tot şi deci distanţa de la 

ocular la firele reticule rămâne nemodificată. 

În momentul în care s-a obţinut claritatea firelor reticule şi claritatea imaginii obiectivului vizat, se 

spune că s-a realizat punerea la punct a lunetei după care se pot efectua vizele respective. Punerea la punct 

a lunetei se face ori de câte ori este necesar. 

 

3.2.2. Lunete de construcţie specială 

 

• Lunete cu lentilă interioară de focusare (fig. 3.13.). La teodolitele de construcţie modernă, 

lunetele au numai două tuburi, tubul ocular (2, fig. 3.13.) şi tubul obiectiv (3, fig. 3.13.). Reticulul este fixat în 

tubul obiectiv. La aceste lunete s-a introdus o lentilă de focusare interioară (4, fig. 3.13.) manevrată printr-un 
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şurub sau manşon (5, fig. 3.13.). Lentilele de la obiectiv şi cu lentila de focusare interioară formează un 

sistem numit teleobiectiv, care dă posibilitatea construirii de lunete scurte şi cu putere mare de mărire. 

• Luneta stadimetrică. Este luneta care pe lângă firele reticulare mai are şi fire stadimetrice. O 

astfel de lunetă se utilizează în măsurarea indirectă sau optică a distanţelor. 

 

  

Fig. 3.13. Lunetă cu lentilă de focusare Fig. 3.14. Principiul lunetei stadimetrice 

 

Formula de bază a stadimetriei este: 

D=100 H + K2 (3.6) 

în cazul în care luneta este neanalatică. 

• Luneta analatică. Fabricile constructoare de instrumente topografice au reuşit să elimine 

constanta K2 prin introducerea unei lentile analizor, iar formula de calcul a distanţei devine: 

D = 100 H. (3.7) 

O astfel de lunetă la care K2 este egală, prin construcţie, cu zero, se numeşte lunetă analatică. 

În practică este necesar să se ştie cu ce fel de lunetă se lucrează, neanalatică sau analatică. 

Pentru aceasta se măsoară direct o distantă AB de 25 m pe un teren orizontal. Apoi se instalează un 

teodolit-tahimetru în A, iar în B se ţine în poziţie verticală o miră. Se citeşte H de pe miră, cuprins între firele 

stadimetrice. Dacă prin aplicarea formulei (3.7) rezultă 25 m, atunci luneta este analatică, iar dacă există o 

diferenţă faţă de distanţa măsurată direct, aceasta reprezintă pe K1 şi aparatul are o lunetă stadimetrică 

neanalatică. 

K1 – coeficientul stadimetric care este egal cu 50, 100 sau 200; 

K2 – constantă adiţională, cu valoare subunitară, variind între 0,20 m şi 0,50 m; 

H – numărul generator care reprezintă diferenţa citirilor efectuate pe miră la cele două fire 

stadimetrice. Se mai numeşte şi număr multiplicator. 

3.2.3. Cercul vertical 

 

Este montat pe axul 0-0, iar mişcarea lui este solidară cu mişcarea lunetei. Este divizat fie în 360
o
, 

fie în 400
g
. Pentru evaluarea fracţiunilor de diviziuni, cercul vertical este prevăzut cu două verniere fixe V1 şi 

V2 dispuse diametral (fig. 3.15.). La unele aparate citirea pe cercul vertical se face cu alte dispozitive, de 

exemplu, microscoape. Când Iuneta este în poziţie orizontală, diviziunea „0” a cercului vertical trebuie să fie 

în coincidenţă cu diviziunile „0” ale vernierelor. Sensul şi modul de divizare şi gradare a cercului vertical sunt 

diferite de la aparat la aparat (fig. 3.16.). Pe cercul vertical se măsoară unghiurile verticale α. 
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Fig. 3.15. Cercul vertical al teodolitului: VV' – axă verticală; OS – axa 

de vizare; 00 – plan orizontal; 1 – cerc vertical gradat;  

2 – lunetă; 3 – braţ de rectificare; 4 – şurub de rectificare;  

5 – nivelă; G – suportul vernierelor V1 şi V2; α – unghiul vertical. 

Fig. 3.16. Diferite moduri de 

divizare şi gradare a cercurilor 

verticale 

 

3.2.4. Cercul alidad 

 

Are forma unui disc şi are rolul de a proteja cercul orizontal sau gradat şi de a susţine furcile 

teodolitului (4, fig. 3. 10.), ca şi o serie de dispozitive ca: nivele, lupe, microscoape etc. 

 

3.2.5. Cercul orizontal sau limbul gradat 

 

Este exterior cercului alidad şi este divizat fie în sistemul sexagesimal, fie în sistemul centezimal. 

Limbul este acoperit de un strat de argint pe care se execută gradarea. La aparatele moderne, limbul este 

din sticlă, iar pe el sunt gravate diviziunile. 

 

3.2.6. Nivelele 

 

Sunt montate pe cercul alidad şi pe cercul vertical (15, 16, 17, fig. 3.10.) şi folosesc la orizontalizarea 

teodolitului pentru a se putea executa măsurători. 

În general, nivelele sunt de trei feluri: torice (fig. 3.17.), butoiaş (fig. 3.18.) şi sferice (fig. 3.19.). 

Pentru a mări precizia orizontalizării, aparatele moderne sunt prevăzute cu nivele torice de 

construcţie specială. Aducerea bulei de aer între repere se realizează în momentul în care capetele ei sunt 

în coincidenţă (fig. 3.20.). Se numesc nivele de contact. 

 

 

Fig. 3.17. Nivela torică: 1 – bula de aer; 2 – repere; 3 – 

şurub de rectificare; 4 – fiolă de sticlă. 

Fig. 3.18. Nivela butoiaş sau cu dublă curbură; N-

N1 şi N'-N1' – directrice 
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Fig. 3.19. Nivela sferică: a – secţiune transversală; b – 

secţiune longitudinală; 1 – imaginea bulei de aer; 2 – 

cerc gravat pe capacul de sticlă al nivelei 

Fig. 3.20. Nivela de contact 

 

3.2.7. Dispozitive de citire a unghiurilor topografice 

 

Citirile de unghiuri se pot face, fie separat la fiecare cerc, în care caz citirea se realizează prin 

intermediul dispozitivelor corespunzătoare cercului, fie centralizat, când citirea se realizează cu ajutorul unui 

singur dispozitiv. 

Astfel de dispozitive sunt: vernierele şi microscoapele. 

• Vernierele. Servesc la citirile fracţiunilor de diviziuni de pe cercul orizontal şi vertical şi pot fi de 

două feluri: rectilinii şi curbilinii. Teodolitele la care citirea unghiurilor se face cu ajutorul vernierelor sunt 

prevăzute cu lupe care au rolul de a mări diviziunile de pe cercurile orizontale şi verticale şi de pe verniere. 

Vernierul are diviziunile mai mici decât diviziunile cercului respectiv, şi anume la nouă diviziuni de pe cerc 

corespund zece diviziuni de pe vernier (fig. 3.21.), adică lungimea a „n” diviziuni de pe vernier corespunde 

cu lungimea a (n – 1) diviziuni de pe cerc. Notând cu „n” numărul diviziunilor de pe vernier şi cu „p” 

diviziunile de pe vernier şi cu „P” diviziunile de pe cerc, se poate scrie formula vernierului: 

(n – 1)P= np, (3.8) 

 

 

Fig. 3.21. Vernier rectiliniu 

 

Din această relaţie se deduce precizia vernierului: 

nP – P=np, 

de unde: 

 

(P – p)= P/n (3.9) 

La teodolite se folosesc vernierele curbilinii a căror construcţie se bazează pe aceleaşi principii ca 

vernierul rectiliniu. 

Valoarea vernierului este egală cu aceea a celei mai mici diviziuni de pe cerc, însă valorile 

diviziunilor de pe vernier pot fi diferite, în funcţie de precizia vernierului. 

În mod practic, citirea se compune din două părţi şi se face până la diviziunea zero a vernierului care 

constituie un fel de reper sau index. Prima parte se citeşte pe cerc sau limb până la diviziunea zero a 

vernierului (2
g
 în fig. 3.22.), iar partea a doua este dată de diviziunea de pe vernier care coincide cu una 
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oarecare de pe cerc (diviziunea 5, în fig. 3.22.), înmulţită cu valoarea unei diviziuni a vernierului (în fig. 3.22., 

50
c
 ). Deci citirea întreagă va fi de 2

o
 50

g
. 

 

Fig. 3.22. Principiul citirii unghiurilor cu ajutorul 

vernierului rectiliniu 

 

 

Există şi posibilitatea ca diviziunea zero a vernierului să coincidă cu o diviziune de pe cerc sau limb. 

În acest caz, citirea se face numai pe cerc, până la diviziunea zero a vernierului. 

În figura 3.23. sunt prezentate citirile unor unghiuri cu ajutorul vernierului în cele două sisteme de 

divizare a cercurilor teodolitelor, sexagesimal şi centezimal. În primul caz, citirea întreagă va fi: 27
o
 20' + 16' 

= 27
o
 36'. În cel de-al doilea caz, citirea întreagă va fi de: 118

g
 60

c
 + 4

c
 =118

o
 64

c
. 

• Microscoapele. Sunt utilizate pentru a mări atât diviziunile, cât şi fracţiunile de diviziuni de pe 

cercurile teodolitelor. La teodolitele clasice se întâlnesc microscoapele cu scăriţă, cu tambur, iar la cele 

modeme, microscopul cu micrometru optic cu coincidentă. 

- Microscoapele cu scăriţă sunt numite aşa pentru că au o scăriţă a cărei valoare este egală cu 

valoarea celei mai mici diviziuni de pe limb, iar numărătoarea diviziunilor scăriţei se face în sens 

invers numerotării diviziunilor de pe limb (fig. 3.24.). 

Se observă că cea mai mică diviziune de pe limb este egală cu un grad centezimal, deci cu 100 de 

minute centezimale. Scăriţa este divizată în zece părţi, fiecare fiind egală cu 10
c
. Citirea din figura 3.24. este: 

368
g
75

c
. 

- Microscopul cu micrometru optic cu coincidenţă. Se întâlneşte la teodolitele tip Wild, ca de 

exemplu la Wild T2. 

 

 

 

Fig. 3.23. Exemple de citiri cu vernier curbiliniu: a – în 

sistemul sexagesimal; b – în sistemul centezimal 
Fig. 3.24. Microscopul cu scăriţă 
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3.2.8. Busola şi declinatorul 

 

Busola face parte din piesele anexe necesare unei staţii de teodolit. Busolele folosite la teodolite pot 

fi cu cercul gradat complet sau busola propriu-zisă şi cercul gradat incomplet şi în acest caz se numesc 

declinatoare. 

De asemenea, pentru determinarea pe teren a orientărilor magnetice a unor aliniamente se 

utilizează declinatorul, care poate fi de formă dreptunghiulară sau tubular. 

 

3.2.9. Trepiedul 

 

Este format dintr-o măsuţă triunghiulară, numită capul trepiedului, la care sunt montate trei picioare 

ce se termină prin câte un vârf învelit în câte un sabot metalic (fig. 3.25.). Picioarele trepiedului sunt de 

regulă culisabile. La capul trepiedului se găseşte un şurub de fixare a teodolitului de trepied. La capătul 

şurubului se află un cârlig de care se agaţă firul cu plumb, care materializează verticala aparatului, verticală 

care trebuie să coincidă cu verticala punctului topografic, în momentul în care teodolitul este bine pus în 

staţie. 

 

Fig. 3.25. Trepied: 1 – capul trepiedului; 2 – şurub de prindere şi fixare a 

teodolitului pe trepied; 3 – picioarele (culisabile) trepiedului; 4 – saboţi 

metalici. 

 

 

 

4. METODE DE MĂSURARE A UNGHIURILOR TOPOGRAFICE CU TEODOLITUL 

 

4. 1. Metode de măsurare a unghiurilor orizontale 

 

Pentru măsurarea unghiurilor topografice orizontale se vizează cu firul reticul vertical pe semnal, iar 

metodele folosite sunt următoarele: metoda simplă, metoda repetiţiei, metoda reiteraţiei şi metoda Schreiber. 

 

4.1.1. Metoda simplă 

 

Are două variante: cu zerourile în coincidenţă şi prin diferenţa citirilor. 

• Varianta cu zerourile în coincidenţă se utilizează pentru măsurarea unui singur unghi. Pentru 

aceasta, se lasă liberă mişcarea cercului alidad şi se roteşte acesta până când diviziunile zero ale 

vernierelor sunt aduse în coincidentă cu diviziunile 0
g
 -200

g
 de pe limb. În continuare, se blochează mişcarea 

limbului şi se deblochează mişcarea generală. 

Considerând că trebuie măsurat unghiul din figura 4.1. format de direcţiile SA şi SB, se îndreaptă 
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luneta spre punctul A vizând semnalul din A. În acest moment, pe limbul teodolitului se găseşte diviziunea 

„0”, care corespunde citirii a. Apoi se deblochează cercul alidad de limb şi se roteşte luneta în sensul de la A 

la B, vizându-se şi semnalul din punctul B. Citirea b pe care o efectuăm pe limb este, de exemplu, de 

48
g
37

c
45

cc
. Întrucât sensul de divizare a limbului corespunde cu sensul mişcării acelor de ceasornic, rezultă 

că ω = b – a, deci unghiul cu este egal cu diferenţa celor două citiri. 

Fig. 4.1. Măsurarea unui unghi 

orizontal: a – cu zerourile în 

coincidenţă; b – prin diferenţa citirilor. 

 

 

Deoarece prima citire „a” este zero, cea de-a doua citire „b” reprezintă
 
chiar valoarea unghiului. 

Pentru verificare este bine să se execute măsurătoarea şi cu luneta în poziţia a II-a. 

• Varianta prin diferenţa citirilor este diferită de prima prin aceea că se porneşte în măsurătoare 

cu o valoare diferită de zero. Astfel, dacă spre exemplu, după ce a fost vizat punctul A, pe limb s-a 

înregistrat citirea a = 35
g
 42

c
30

cc
, iar după viza efectuată spre punctul B s-a înregistrat citirea b = 88

g
58

c
60

cc
, 

rezultă că unghiul „ω” va fi egal cu diferenţa celor două citiri: 

ω = 88
g
58

c
60

cc
 – 35

g
42

c
30

cc
 = 53

g
16

c
30

cc
. 

 

 

Fig. 4.2. Măsurarea unui unghi prin metoda repetiţiei 

 

4.1.2. Metoda repetiţiei 

 

Constă în măsurarea unui unghi de mai multe ori pornind cu zero în aparat, pe sectoare succesive 

ale limbului, prin acumularea primului unghi la al doilea, ale acestora la al treilea etc. (fig. 4.2.). Mărimea 

unghiului va rezulta din ultima citire înregistrată raportată la numărul măsurătorilor. De exemplu, dacă un 

unghi a fost măsurat de trei ori, iar ultima citire este egală cu 168
g
80

c
45

cc
, unghiul va fi egal cu: 

ω = 168
g
90

c
45

cc
/3 = 56

g
30

c
15

cc
 

Numărul repetiţiilor în topografie poate ajunge până la patru iar în geodezie până la 24-28. 

 

4.1.3. Metoda reiteraţiei 
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Se utilizează pentru măsurarea mai multor unghiuri de mai multe ori, când se solicită o precizie 

mare. 

Metoda se realizează prin mai multe serii, fiecare având origini diferite. Originile sunt în funcţie de 

numărul seriilor, iar valoarea „q” a originilor este dată de raportul dintre 360
o
 sau 400

g
 şi numărul seriilor: 

q = 400
g
/n. 

Această valoare se multiplică cu 0, 1, 2, 3, 4. ... (n-1), iar produsele rezultate: 0q, 1q, 2q,... (n-1) q< 

400
g
 sunt tocmai gradaţiile de la care se vor începe măsurătorile la fiecare serie. Dacă măsurarea unghiurilor 

se face prin patru serii, originile vor fi: 400
g
/4 = 100

g
, valoare care multiplicată cu 0q, 1q, 2q etc. va rezulta: 0

g
, 

100
g
, 200

g
, 300

g
. 

În aplicarea metodei reiteraţiei se procedează astfel: se face staţie în punctul S (fig. 4.3.) şi se 

vizează semnalul din punctul A, cu originea (citirea)zero în aparat. Apoi se deblochează cercul alidad şi se 

vizează semnalele din punctele B, C, D, E şi iarăşi semnalul din punctul de pornire A. În acest moment s-a 

realizat un tur de orizont. După fiecare viză spre punctele B, C etc. fac citiri la teodolit. Diferenţa între prima 

citire pe semnalul din punctul A şi ultima, trebuie să fie de 400
g
 ± precizia instrumentului. 

După ultima citire, se roteşte luneta cu 200
g
 în jurul axei 00 şi cercul alidad tot cu 200

g
 în jurul axei 

VV'. S-a realizat poziţia a II-a a lunetei şi se începe al doilea tur de orizont, vizând de data aceasta în sens 

invers acelor de ceasornic, adică semnalele din A, apoi din E, D, C, B şi iar A, efectuând citiri la fiecare viză. 

S-a realizat astfel o primă serie. 

A doua serie se va executa la fel cu prima, însă cu altă origine, a cărei valoare variază în funcţie de 

numărul seriilor. 

După fiecare serie, se constată erorile existente, după care se trece la repartizarea progresivă a 

corecţiilor tuturor unghiurilor citite. 

 

  

Fig. 4.3. Măsurarea unghiurilor prin metoda 

reiteraţiei 

Fig. 4.4. Măsurarea unghiurilor prin metoda 

Schreiber 

 

Numărul vizelor într-un tur de orizont poate fi de 12-15, iar toleranţa admisă în măsurarea unghiurilor 

este: 

neTx  , 

în care e este precizia teodolitului, iar n numărul vizelor efectuate într-un tur de orizont. 

 

4.1.4. Metoda Schreiber 
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Este utilizată frecvent în triangulaţii şi constă din măsurarea unghiurilor în toate combinaţiile posibile, 

adică atât separat, cât şi grupate 2 câte 2, 3 câte 3 etc. (fig. 4.4.). 

 

4.2. Măsurarea unghiurilor verticale 

 

În ridicările topografice, pe lângă unghiurile orizontale, sunt necesare şi unghiurile verticale. Astfel, 

în planimetrie unghiurile verticale sunt utilizate în reducerea distanţelor înclinate la orizont, iar în altimetrie 

sau în nivelment sunt folosite pentru calcularea altitudinilor punctelor pe cale trigonometrică (prin nivelment 

trigonometric). 

Pentru măsurarea unghiurilor verticale, vizarea se face cu ajutorul firului reticul orizontal (nivelor), fie 

la înălţimea instrumentului, fie la înălţimea semnalului. 

Prin înălţimea instrumentului se înţelege distanţa măsurată pe verticală de la punctul de staţie până 

la axa 00 a teodolitului (centrul cercului vertical), iar prin înălţimea semnalului, distanţa măsurată pe verticală 

de la sol până la baza popului (a capului negru). 

În funcţie de felul în care este divizat cercul vertical se va obţine unghiul de pantă „α” când gradaţiile 

0-200
g
 sunt în plan orizontal şi unghiul zenital când gradaţiile 0-200

g
 sunt pe verticală.  

Întotdeauna unghiurile verticale trebuie să se măsoare în cele două poziţii ale lunetei şi se va lua 

media citirilor efectuate în cele două poziţii ale lunetei: 

2

21 



                                                                             (4.1) 

  g
g CCCC

100
22

200 2121 





  

 

 

5. METODE DE RIDICARE ÎN PLAN A UNEI SUPRAFEŢE 

 

Metodele utilizate pentru ridicarea în plan a unei suprafeţe sunt: triangulaţia, intersecţia, 

drumuirea, radierea şi echerarea. 

Primele trei se folosesc pentru realizarea şi îndesirea reţelei de puncte de sprijin, de stat sau locale, 

şi ultimele două pentru determinarea poziţiei în plan a punctelor de detalii. 

Pentru a putea efectua ridicarea în plan a unei suprafeţe este necesară realizarea unei reţele de 

puncte de sprijin. Dacă aceste puncte sunt determinate prin măsurători geodezice, reţeaua se numeşte 

geodezică sau triangulaţie de stat, iar dacă sunt determinate prin măsurători topografice, reţeaua se 

numeşte topografică sau de importanţă locală. 

Întrucât punctele de sprijin sunt astfel alese încât unite între ele să formeze o serie de triunghiuri, în 

primul caz va rezulta o reţea de triangulaţie geodezică, iar în al doilea, o reţea de triangulaţie topografică 

locală. 

 

5.1. Triangulaţia topografică locală 

Se utilizează pentru situaţiile când regiunea ce urmează a fi ridicată în plan este lipsită de puncte de 
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triangulaţie geodezică, iar suprafaţa este mai mare de 200 ha, fără a depăşi însă 200 km
2
. 

Triunghiurile din reţeaua de triangulaţie locală pot avea diverse forme (fig. 5.1.). 

În această triangulaţie se măsoară toate unghiurile şi una sau două laturi. 

Succesiunea operaţiilor într-o astfel de triangulaţie este: proiectarea triangulaţiei, recunoaşterea 

terenului, măsurarea bazei, măsurarea unghiurilor, orientarea triangulaţiei, compensarea triangulaţiei, 

calculul lungimii laturilor de triangulaţie, calculul orientărilor laturilor de triangulaţie, calculul coordonatelor 

punctelor de triangulaţie şi raportarea punctelor pe plan. 

 

Fig. 5.1. Reţele de triangulaţie topografică locală 

 

5.1.1. Proiectarea triangulaţiei şi recunoaşterea terenului 

Proiectarea triangulaţiei se face pe o hartă existentă a regiunii, de obicei la scara 1: 25000, şi are 

ca scop alegerea punctelor care vor constitui reţeaua de sprijin. Aceste puncte trebuie să îndeplinească o 

serie de condiţii. Astfel, între ele trebuie să existe o vizibilitate reciprocă, triunghiurile pe care le formează să 

aibă o formă cât mai apropiată de aceea a triunghiurilor echilaterale şi să fie stabile. Între minimum două 

puncte, distanţa să poată fi măsurată direct, latura aceasta constituind baza de triangulaţie. În cazul când 

acest lucru nu este realizabil, se va recurge la o altă soluţie. 

Recunoaşterea terenului este necesară pentru confruntarea proiectului cu terenul; se face fixarea, 

marcarea şi semnalizarea punctelor stabilindu-se limitele suprafeţei de ridicat. 

 

5.1.2. Baza de triangulaţie locală 

Baza de triangulaţie locală este una din laturile triunghiurilor şi ea trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- pe toată lungimea ei să fie o perfectă vizibilitate; 

-  terenul să fie stabil, pe cât posibil orizontal; se admite o pantă de 3-4
g
, în nici un caz mai mare de 

6-7
g
; 

- să se poată măsura direct, deci să nu fie acoperită. 

Este recomandabil ca aceste condiţii să fie îndeplinite de două laturi din două triunghiuri, una din ele 

să fie baza de plecare şi cealaltă baza de sosire sau baza de control. 

În cazul când nici o latură de triangulaţie nu satisface dezideratele amintite, se poate aplica una din 

următoarele soluţii: baza frântă, baza scurtă şi triunghiul alăturat. 

• Baza frântă. De-a lungul laturii există un obstacol, de exemplu, o mlaştină, un lac etc. şi latura nu 

poate fi măsurată (fig. 5.2.). Se alege un punct C exterior bazei, în aşa fel încât unghiul γ din punctul C să fie 

cât mai apropiat de 200
g
, iar laturile AC şi BC şi unghiurile α şi β să poată fi măsurate. Se procedează astfel: 
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 se măsoară cu precizie laturile AC şi BC; 

 unghiurile a, β şi γ se măsoară de cel puţin patru ori; 

 se trece la calculul laturii AB cu ajutorul teoremei lui Pitagora generalizată şi va rezulta: 

AB = D = L1 cos α +L2 cos β                                                     (5.1.) 

sau: 

AB
2
 = D

2
 = L1

2
 + L2

2
 – 2L1L2 cos γ. 

de unde: 

cos2 21
2
2

2
1 LLLLDAB                                                      (5.2.) 

Toleranta admisă între cele două rezultate este dată de relaţia: 

T = 0,030+0,02 D . 

Dacă rezultatele satisfac toleranţa, se face media între cele două determinări. 

• Baza scurtă. O altă soluţie o constituie alegerea unei baze transversale (fig.6.3.), pe cât posibil 

perpendiculară pe una din laturile de triangulaţie, a cărei mărime să nu fie mai mică de 1/4 din latura de 

triangulaţie şi în acelaşi timp să se poată măsura atât ea, cât şi unghiurile α, β, γ şi δ. 

Aplicând teorema sinusurilor se poate deduce, din calcul, lungimea laturilor de triangulaţie. 

Considerând triunghiurile ABC şi ACD, latura AC este comună celor două triunghiuri şi se poate 

scrie: 

 

 211

212

sinsin

sinsin











CDAC

ABAC

                            
 

 
CDAC

ABAC

21

1

21

2

sin

sin

sin

sin















 

Dacă se va nota AB = b şi CD = B şi AC se va elimina, se va obţine: 

   
,

sin

sin

sin

sin

21

2

21

1 bB












… 

de unde: 

 
 

.
sinsin

sinsin

211

212 bB







                                                                 (5.3.) 

Dacă se vor considera triunghiurile ABD şi BCD, se observă că latura comună este BD şi se poate 

scrie: 

   

   
CDBD

CDBD

ABBD
ABBD

21

1

211

21

2

212

sin

sin
;

sinsin

sin

sin
;

sinsin

























 

 

 

Fig. 5.2. Cazul bazei frânte Fig. 5.3. Cazul bazei frânte 
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Adoptând aceleaşi notaţii pentru AB şi CD şi eliminând pe BD, va rezulta: 

   
bB

21

2

21

1

sin

sin

sin

sin













 

de unde: 

 
 

.
sinsin

sinsin

211

212 bB







  

Procedând astfel în continuare şi pentru triunghiurile în care laturile AD şi BC sunt comune, se va 

continua cu calculul laturii CD (B) rezultând astfel patru valori. Dacă diferenţa dintre ele este mai mică decât 

toleranţa, se va lua media aritmetică a acestor patru valori determinate. 

• Cazul triunghiului alăturat. Dacă nici una din soluţiile amintite nu se poate aplica, se va recurge 

la cazul triunghiului alăturat unei laturi de triangulaţie (fig. 5.4.). Acest triunghi trebuie să aibă unghiul opus 

laturii ce se măsoară mai mare de 40
g
, iar latura care se măsoară să fie mai mare decât 2/3 din latura de 

triangulaţie care se va deduce prin calcul În fig. 5.4., latura măsurată este latura AM, iar AB va rezulta din 

relaţia: 

 

AMAB

AMAB







sin

sin

sinsin





 

 

Fig. 5.4. Cazul triunghiului alăturat 

 

5.13. Măsurarea unghiurilor şi orientarea triangulaţiei 

În triangulaţia topografică locală, măsurarea unghiurilor se face prin metoda reiteraţiei, numărul 

seriilor depinzând de precizia teodolitului cu care se face măsurarea şi variază între 1 şi 4 serii. 

Orientarea triangulaţiei înseamnă determinarea orientării unei laturi de triangulaţie, operaţie ce se 

poate realiza prin mai multe metode, dintre care amintim: determinarea orientării după meridianul magnetic, 

determinarea orientării din coordonate prin calcul, determinarea orientării cu giroscopul şi determinarea 

orientării prin observaţii asupra Soarelui. 

Determinarea orientării după meridianul magnetic se utilizează pentru lucrări privind triangulaţia 

locală, deoarece o astfel de orientare este suficientă. Pentru a determina orientarea laturii 1-2 (fig. 5.5.), se 

face staţie în punctul 1. Diviziunile zero ale limbului şi vernierului se aduc în coincidenţă, după care se 

blochează mişcarea cercului alidad faţă de limbul gradat Apoi, se montează busola pe teodolit având acul 

magnetic liber. Se lasă liberă mişcarea generală a teodolitului cu busolă cu tot, până când acul magnetic se 

suprapune pe direcţia N-S de pe cadranul busolei În acest moment, direcţiei nordului magnetic îi 

corespunde, pe limbul teodolitului, diviziunea zero. Se blochează mişcarea generală a teodolitului şi se 

eliberează cercul alidad de limb. Se roteşte luneta până când se vizează semnalul din punctul 2, după care 

se execută citirea pe limb, citire care de altfel reprezintă tocmai valoarea orientării laturii 1-2, deoarece s-a 

pornit cu zero în aparat. 

Pentru a orienta latura respectivă după direcţia meridianului geografic, este necesar să se ţină 

seama şi de valoarea declinaţiei magnetice din regiunea în care se execută determinarea. 
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Fig. 5.5. Orientarea unei laturi de triangulaţie după 

meridianul magnetic 

Cu ajutorul acestei orientări a laturii 1-2 şi cu unghiurile din reţeaua de triangulaţie, compensate, se 

calculează orientările tuturor laturilor, orientări necesare ulterior, împreună cu lungimile laturilor de 

triangulaţie, la calculul coordonatelor punctelor de triangulaţie. 

• Determinarea orientării cu giroscopul. Giroscopul Wild Gak este un aparat care permite 

determinarea direcţiei nord-geografic în orice condiţii şi chiar în subteran, fără a fi influenţat de magnetismul 

terestru, în aproximativ 20' cu o precizie de ±60" (±20"). Giroscopul se montează pe un teodolit (de exemplu, 

teodolitul Wild T2) prin intermediul unui dispozitiv special. Prin montarea giroscopului pe teodolit utilizarea 

teodolitului nu este deranjată. 

 

 

5.2. Metoda intersecţiei 

 

În scopul îndesirii punctelor din reţeaua de sprijin realizate prin triangulaţie, se aplică metoda 

intersecţiei care este de două feluri: intersecţia înainte şi intersecţia înapoi. 

 

5.2.1. Metoda intersecţiei înainte 

 

Este folosită în cazul un care se dau două puncte 1 şi 2 de coordonate X şi Y cunoscute şi când se 

cunosc şi orientările α şi β şi se cere să se determine coordonatele X şi Y ale unui al treilea punct, de 

exemplu P (fig. 5.13.). 

  

Fig. 5.13. Metoda intersecţiei înainte Fig. 5.14. Metoda intersecţiei înapoi 

 

În principiu, problema se rezolvă prin scrierea ecuaţiilor unor drepte ce trec prin câte un punct 

cunoscut şi au orientări cunoscute. 

La intersecţia înainte se face staţie în punctele 1 şi 2 şi se vizează spre punctul P în vederea 

determinării orientărilor α şi β ale dreptelor 1-P şi 2-P. În scopul de a obţine o precizie mai mare, se 

recomandă ca direcţiile către punctele de intersecţie − în exemplul dat, punctul P − să se întretaie sub un 

unghi apropiat de 100
g
. Când nu se poate realiza acest deziderat, direcţiile respective nu trebuie să se 

întretaie sub un unghi mai mic de 30
g
, dar nici mai mare de 120

g
. 
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Coordonatele X şi Y ale punctului P se calculează fie cu formule ce utilizează tangenta orientării, fie 

cu formule ce folosesc cotangenta orientării. Se va lua funcţia trigonometrică a cărei valoarea absolută este 

mai mică. 

 

5.2.2. Metoda intersecţiei înapoi (retrointersecţia) 

 

Mai este cunoscută şi sub numele de problema Pothenot (metoda are mai multe denumiri şi 

rezolvări) şi constă în calcularea coordonatelor X şi Y ale unui punct P în funcţie de trei puncte de 

coordonate cunoscute În intersecţia înapoi se face staţie în punctul P, de coordonate necunoscute (fig. 

5.14.) şi se vizează spre punctele 1, 2 şi 3 de coordonate cunoscute pentru a se măsura unghiurile α şi β. 

Rezolvarea problemei comportă de fapt două faze: prima, în care se calculează orientările. şi a 

doua, în care se calculează XP şi YP ca la intersecţia înainte, folosind orientările obţinute.  

 

 

5.3. Metoda drumuirii 

 

Drumuirea este ultima dintre metode care îndeseşte reţeaua de puncte de sprijin sau realizează 

independent o astfel de reţea de puncte. 

Executarea unei drumuiri este condiţionată de respectarea unor condiţii şi anume: 

• punctele de drumuire să fie fixe, între ele să existe vizibilitatea reciprocă şi să fie situate cât mai în 

apropierea punctelor de detalii ce urmează a fi ridicate; 

• distanţa între punctele de drumuire poate varia între 30 şi 300 m însă în medie între 80-120 m şi 

150 m; 

• lungimea tuturor laturilor unei drumuiri să nu depăşească 2 000 m în intravilan (în zonele cu clădiri) 

şi 3 000 m în extravilan (zone în care nu există construcţii); 

• numărul laturilor unei drumuiri variază între 15-18, dar în mod excepţional poate ajunge până la 

30. 

O primă operaţie în drumuire constă în alegerea şi marcarea punctelor de drumuire. Marcarea se 

face prin ţăruşi de lemn (în extravilan) şi de fier (un intravilan). Punctele de drumuire importante se 

bornează. 

Se măsoară apoi lungimile laturilor de drumuire, dus şi întors, unghiurile de pantă de la A la B şi de 

la B la A şi unghiurile orizontale. Atât unghiurile de pantă, cât şi cele orizontale se vor măsura în poziţiile I şi 

II ale lunetei. 

În cazul în care drumuirea este independentă se va determina pe teren şi orientarea magnetică a 

unei laturi. 

Se continuă cu valorile medii pentru distanţe, unghiuri de pantă şi unghiuri orizontale. Deoarece 

distantele măsurate sunt înclinate, în cele mai multe cazuri trebuie să se reducă la orizont cu formula: d= l 

cos a. 

Apoi, se calculează orientările laturilor de drumuire, iar cu distanţele reduse la orizont se calculează 

coordonatele relative δx şi δy şi coordonatele absolute X şi Y ale punctelor de drumuire. 

http://independentă.se/
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Dintre diferitele cazuri de drumuiri planimetrice, se vor trata drumuirea sprijinită pe două puncte de 

coordonate cunoscute şi drumuirea închisă pe punctul de plecare. 

 

5.3.1. Metoda drumuirii sprijinită pe două puncte de coordonate cunoscute 

 

Continuă îndesirea reţelei de puncte de sprijin realizată fie prin triangulaţie, fie prin intersecţie şi 

prezintă avantajul că rezultatele calculelor se pot verifica prin intermediul punctelor de sprijin care sunt 

determinate, în ce priveşte precizia, prin metode superioare drumuirii. 

 

5.3.1.1. Operaţii pe teren 

Se consideră drumuirea 101-102-103 din figura 5.15., care se sprijină pe punctul de triangulaţie 2 şi 

pe punctul de intersecţie 52, puncte de coordonate cunoscute. Pe teren, se măsoară lungimile laturilor 2-

101, 101-102, 102-103 şi 103-52, dus şi întors. 

Se face staţie în punctul 2 şi se vizează spre punctul 1, rezultând citirea C1. Apoi se vizează spre 

punctul 101 şi se face citirea C2. Unghiul ω2= C2 – C1. Se măsoară şi unghiul de pantă de la 2 la 101. Apoi 

se face staţie în punctul 101 şi se vizează spre punctul 2 considerat înapoi şi rezultă citirea C1 după care se 

vizează spre punctul 102 considerat înainte şi se obţine citirea C2. Unghiul ω101 = C2 – C1 (citiri efectuate în 

staţia a doua). De asemenea, se măsoară unghiurile de pantă de la 101 la 2 şi de la 101 la 102. 

Se continuă în felul acesta, în vederea obţinerii unghiurilor orizontale şi verticale, ultimul punct de 

staţie fiind 52, din care se vizează înapoi spre 103 şi înainte spre 2. 

 

5.3.1.2. Operaţii în birou 

O primă operaţie este aceea a calculului valorilor medii ale măsurătorilor efectuate pe teren. 

Unghiurile verticale sunt necesare la reducerea distanţelor înclinate la orizont, iar cele orizontale la 

calculul orientărilor laturilor de drumuire, pornind de la o orientare de sprijin. În figura 5.15., orientarea de 

sprijin este θ2-1 adică orientarea laturii de triangulaţie 2-1. Dacă nu se cunoaşte orientarea de sprijin, aceasta 

se poate calcula din coordonatele acestor puncte care sunt cunoscute. 

 

5.3.2. Metoda drumuirii închisă pe punctul de plecare (drumuirea în circuit închis) 

 

Este utilizată în scopul realizării unei reţele de puncte de sprijin independente şi se aplică pentru 

suprafeţe mai mici de 200 ha în cazul când în regiunea în care se execută ridicările nu există nici un punct 

din reţeaua de sprijin realizată prin metode superioare. 

La o astfel de drumuire se măsoară: distanţele înclinate, unghiurile verticale „α” şi unghiurile 

orizontale „ω” din interiorul poligonului, precum şi orientarea unei laturi de drumuire, de exemplu latura 101-

102 (fig. 5.17.). 

Spre deosebire de drumuirea sprijinită pe două puncte cunoscute, unde compensarea unghiulară se 

aplică orientărilor, în drumuirea aceasta, compensarea se aplică unghiurilor orizontale interioare, pornind de 

la condiţia geometrică după care: 

Σω = 200
g
 (n-2),                                                                   (5.51) 
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în care n reprezintă numărul laturilor poligonului. 

Din cauza erorilor produse în timpul măsurătorilor, condiţia aceasta nu este îndeplinită. Este necesar 

să se aplice corecţia „C”, care se stabileşte cu relaţia: 

Σω + Cu = 200
g
 (n − 2);                                                          (5.52) 

Cu = 200
g
 (n − 2) –Σω. 

Această corecţie se împarte în mod egal fiecărui unghi interior: 

n

Cu ' , 

în care n este numărul laturilor. 

Fig. 5.17. Metoda drumuirii închisă pe punctul de 

plecare 

 

Cu aceste unghiuri compensate se calculează orientările laturilor de drumuire pornind de la 

orientarea determinată pe teren. 

 

5.4. Metoda radierii sau metoda coordonatelor polare 

 

Odată realizată reţeaua de puncte de sprijin, se continuă măsurătorile pe teren pentru ridicarea 

punctelor de detaliu, puncte ce definesc, de fapt, perimetre, obiecte etc. de pe suprafaţa topografică. 

Una din metodele prin care se determină poziţia în plan a punctelor de detaliu este metoda radierii 

sau metoda coordonatelor polare. 

Punctele cele mai apropiate de punctele de detaliu sunt punctele de drumuire. Ca urmare a acestui 

fapt, pentru efectuarea măsurătorilor de unghiuri, în radiere, se face staţie într-un punct de drumuire, ca de 

exemplu 101 (fig. 5.18). Din acesta, se vizează, cu zero în aparat, către punctul de drumuire 102 (latura de 

drumuire 101-102 constituind latură de sprijin), apoi către punctele de radiere 501, 502, 503 şi 504 şi se 

măsoară astfel unghiurile ω1, ω2, ω3 şi ω4. Se măsoară, de asemenea, şi distantele 101-501 (d1), 101-502 

(d2), 101-503 (d3), şi 101-504 (d4), direct în valoarea lor orizontală. Pentru control, se măsoară şi distanţele 

501-502, 502-503, 503-504. 

Poziţia punctelor de radiere este astfel determinată prin coordonatele lor polare: 501 prin d1 şi ω1, 

502 prin d2 şi ω2, 503 prin d3 şi ω3, 504 prin d4 şi ω4. 

Însă, punctelor de radiere li se pot calcula şi coordonatele rectangulare. Pentru aceasta sunt 

necesare unghiurile „ω” şi orientările θ. 

Unghiurile ω se pot măsura cumulat, având originea comună pe direcţia laturii de drumuire 101-102. 

Însă, ele pot fi măsurate şi separat, de exemplu unghiul ω1, este unghiul format de laturile 101-102 şi 101-

501, ω2 de laturile 101-501 şi 101-502 ş.a.m.d. În urma măsurătorilor executate, dispunem de suficiente 

elemente pentru a putea calcula şi coordonatele X şi Y ale punctelor de radiere. 

http://etc.de/
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Pentru aceasta sunt necesare şi orientările care pot ti calculate în funcţie de orientarea θ101-102 a 

laturii de drumuire 101-102 care este cunoscută (ea a fost calculată la metoda drumuirii). 

Dacă unghiurile ω sunt măsurate cumulat (fig. 5.18.), orientările se vor calcula astfel: 

 

În cazul în care unghiurile ω sunt măsurate separat (fig. 5.18.), orientările vor rezulta din 

următoarele relaţii: 

 

Coordonatele relative se vor calcula după formulele de principiu: 

δy = d sinθ               şi                  δx = d cosθ 

şi în funcţie de cadranul în care se găseşte orientarea, se va acorda şi semnul corespunzător. 

Coordonatele absolute X şi Y ale punctelor de radiere se calculează în funcţie de coordonatele 

absolute X şi Y ale punchilui 101 şi de coordonatele relative δx şi δy astfel: 

  

O altă posibilitate de control în metoda radierii o constituie vizele spre punctele de radiere din altă 

staţie, de exemplu din 102 (fig. 5.18.), deci punctele 501, 502 sunt dublu radiate; coordonatele rezultate 

trebuie să fie egale cu cele din prima radiere. 

În practica ridicărilor de teren se întâlneşte frecvent cazul când se utilizează combinaţii de metode, 

ca de exemplu combinaţia între drumuire şi radiere în care situaţie măsurătorile se fac întâi pentru drumuire 

şi apoi pentru radiere. Astfel, se face staţie într-un punct de drumuire, se măsoară unghiurile verticale ale 

laturilor de drumuire, unghiurile orizontale dintre laturile de drumuire şi apoi din aceeaşi staţie se execută 

vizele către punctele de radiere (fig. 5.19.) În acest fel, dintr-o singură staţie s-au făcut măsurători şi pentru 

drumuire şi pentru radiere, ceea ce constituie desigur un avantaj în privinţa scurtării timpului de execuţie. 

  

Fig. 5.18. Metoda radierii Fig. 5.19. Metoda combinată între 

drumuire şi radiere 
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5.5. Metoda echerării sau metoda coordonatelor echerice 

 

O altă metodă de ridicare a punctelor de detalii este metoda echerării. Metoda constă în coborârea 

de perpendiculare din punctele de detaliu pe laturile de drumuire, iar instrumentul utilizat este echerul 

topografic. 

Prin această metodă poziţia punctelor de detaliu este determinată prin coordonatele X şi Y. 

Întrucât perpendicularele se coboară de regulă pe latura de drumuire cea mai apropiată, 

coordonatele Y se vor măsura cumulat de la un punct de drumuire (fig. 5.20.), care constituie originea 

comună a lor, până la picioarele perpendicularelor. Valorile se vor citi direct pe panglica aşternută pe latura 

de drumuire pe care se coboară perpendicularele. 

 
 

Fig. 5.20. Metoda echerării 
Fig. 5.21. Exemplu de notare a valorilor lui X 

şi Y pe schiţa de teren 

Coordonatele X ale punctelor de detaliu sunt tocmai lungimile perpendicularelor, care se măsoară cu 

ajutorul unei rulete În cazul terenurilor în pantă lungimea perpendicularelor se măsoară direct în valoare 

orizontală. 

Pe teren se întocmeşte o schiţă, pe care se trec valorile cumulate pentru Y şi separate pentru X (fig. 5.21.). 

Între punctele de pe suprafaţa topografică şi cele de pe teren, trebuie să existe o perfectă 

corespondenţă, aşa cum se poate vedea din figura 5.22., pentru că numai astfel planul sau harta vor 

reprezenta realitatea existentă pe teren la data efectuării ridicărilor topografice. 

Întrucât ridicările topografice reclamă o anumită precizie în executarea lor, se recomandă ca 

întotdeauna calculele să fie verificate, iar toleranţele prescrise să nu fie depăşite. 

 

Fig. 5.22. Reprezentarea unei suprafețe de teren, pe plan: 

a – suprafața de teren; b – reprezentarea în plan a suprafeței 
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