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ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

ARTA

RIDICAREA SCHITELOR
Asa cum am vãzut în capitolul anterior, o harta este utilã în mãsura în care îndeplineste
urmãtoarele conditii:
• poate fi usor cititã
• are indicat Nordul
• are o scarã
Realizarea hartilor în detaliu, cu un grad mare de complexitate, este o misiune ce revine
specialistilor cartografi. Se lucreazã cu deformatii si proiectii, iar definitivarea unui astfel de
material implicã o muncã îndelungatã, atât în teren cât si la plansete.
Pe de altã parte, pentru scopurile cercetãsesti, deseori suntem pusi în situatia de a realiza anumite
schite ale unor suprafete care, fãrã sã între în detalii deosebite, ne oferã o imagine destul de
exactã a realitãtilor din teren.
Distantele sunt mãsurate prin procedee expeditive (pasul, care este ulterior convertit în metri si
centimetri), alte dimensiuni sunt estimate prin variate metode iar reperele importante (clãdiri,
drumuri, râuri, poduri etc.) sunt reprezentate cât mai clar, fie prin contururi si detalii, dacã scara
hãrtii o permite, fie prin semne conventionale.
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METODA DRUMUIRII
Notele de drum
Sunt elementul de bazã a ceea ce urmeazã a fi schita unei portiuni de teren, si de aceea ele
trebuie întocmite cu cea mai mare atentie.
Cel mai rãspândit mod de a întocmi note de teren
este fila mpãrtitã în cinci coloane.
Linia care desparte coloanele 3 si 4 reprezintã linia
de deplasare, astfel încât elementele observate în
stânga cercetasului vor intra în coloana 3, iar cele
din dreapta, în coloana 4. Coloana 5 este rezervatã
notelor si observatiilor generale. Primele indicatii
vor apãrea în josul paginii, iar ridicarea va progresa
în sus. În cazul pârâului luat ca exemplu, se observã
cã, în final, au fost alese 7 “puncte de statie”(puncte
principale de reper). Acestea reprezintã, în general,
punctele în care traseul ales pentru ridicare suferã
schimbãri de directie importante.
Unghiurile dintre o statie si urmãtoarea sunt trecute
în coloana 1.
De cate ori se face o consemnare în coloanele 3 sau
4, se noteazã distanta de la statia anterioarã pânã la
reperul mentionat, în coloana 2. Distanta totalã între
douã statii se va consemna tot în coloana 2, insa ea
va fi scrisã vertical, pentru a evita confuziile.
In exemplul ales, schita o vom începe la podul de
piatrã.
Mãsurãm lungimea podului si notãm directia de
curgere a râului.
De la pod avem o vedere clarã asupra bisericii din dreapta drumului, asa cã o vom alege ca pe al
doilea punct de statie. Mãsuram azimutul de la podul de piatra spre biserica (56°) si îl notam în
coloana 1.
40 m mai sus pe drum întâlnim zidul cimitirului, care se desfãsoarã oblic în dreapta noastrã sub
un unghi de 94°. La 200 m dupã pod vom observa cã ne aflam exact în linie cu un gard viu ce
duce la un pom de la marginea unui câmp cultivat. Notãm unghiul (338°) si, printr-o linie
punctatã, arãtam cã gardul nu porneste din pozitia din care am fãcut mãsurarea. 100 m mai încolo
întâlnim zidul ce înconjoarã biserica, pe care îl reprezentãm pe schitã. Când atingem coltul (statia
2), aflãm cã am parcurs 400 m în total, distantã pe care o notãm vertical în coloana 2, împreunã
cu un 2 încercuit, pentru punctul de statie la care am ajuns.
Urmãtoarea statie va fi copacul izolat aflat pe marginea stânga a drumului, cu un azimut de 360°.
Notãm mãsurãtoarea si, înainte de a pãrãsi statia, reprezentãm pe schitã biserica însãsi, drumul
care se ramifica spre dreapta si unghiul sub care o face, precum si locuinta preotului de vis-à-vis
de bisericã.
In drumul nostru spre statia 3 întâlnim un singur punct important de reper – un drumeag lateral
ce pleacã în unghi de 90°la 160 m dupã bisericã. Acest drum, cu o lungime de 300 m mãsurati de
la drumul principal, mãrgineste un lan de grâu de cca. 1 m înãltime.
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Ajunsi la statia 3, notãm distanta totalã (275 m), unghiul sub care se desfãsoarã gardul viu din
dreapta, distanta pânã la râu (110 m) si pozitia celor doi copaci de pe margine.
Urmãtorul reper vizat va fi punctul în care drumul coteste puternic spre dreapta (21°). Distanta
pânã acolo se va dovedi de 315 m si, pe aceasta sectiune, nu avem nimic de remarcat, traseul
continuând sã mãrgineascã lanul de grâu.
Din statia 4 va trebui sã pãrãsim drumul, care se orienteazã la dreapta, spre X. Înainte de asta îi
determinãm directia (100°) si vizãm pomul izolat de lângã gardul viu pe care îl notasem si la
statia 1. Având doua vize, din doua puncte diferite, ale aceluiasi reper, în momentul întocmirii
hãrtii vom avea, în locul în care directiile unghiurilor mãsurate se vor întâlni, pozitia exactã a
reperului.
Chiar dacã nu mai exista un drum la care sã ne raportam avem, în continuare, suficiente elemente
care pot fi utilizate ca puncte de statie – în cazul de fatã, coltul suprafetei împãdurite. Când
ajungem aici, notãm distanta (165 m), unghiul sub care se gãseste casa de pe stânga (315°) si
viza cãtre statia urmãtoare – din nou, un colt al pãdurii. În aceastã a 5-a etapã vom face unele
note privind pozitiile gardurilor vii, distantele pânã la râu si pânã la liziera pãdurii precum si
înãltimea, varietãtile si pozitionarea copacilor.
Ultima statie selectatã este intersectia de drumuri aflatã la 32° de la coltul pãdurii. Când ajungem
aici vom face câteva scurte incursiuni pe fiecare dintre cele trei drumuri si suntem gata pentru
ridicarea schitei propriu-zise.
Ridicarea schitei
Este un lucru relativ simplu, dacã notele de drum
sunt corecte si usor de citit. Pentru început trebuie
sã stabilim care va fi scara hãrtii (convenabilã din
punct de vedere al detalierii cerute).
Ridicarea propriu-zisã o vom începe tot din partea
de jos a paginii, trãgând o dreaptã sub un unghi de
56°. Folosindu-ne de scara hãrtii, mãsurãm cei 400
m, pentru a determina pozitia statiei 2. În acest prim
interval vom desena drumul, podul, râul, zidul
cimitirului, linia gardului viu din dreptul pomului
izolat si zidul care înconjoarã biserica.
Din punctul de statie 2 trasãm urmãtoarea sectiune
de drum, cu unghiul de 360°, apoi drumul secundar
din dreapta, casa preotului, drumeagul ce
mãrgineste lanul de grâu si, bineînteles, statia 3.
Continuãm în acest mod pânã când toate detaliile
vor fi transferate de pe carnetul de teren pe schita
finalã. Cu cât vor fi notate mai multe detalii, cu atât
schita va fi mai exactã. În exemplul ales, s-au
efectuat mai multe mãsurãtori de la drumul
principal la râu, pentru a avea o imagine mai clarã
asupra directiei acestuia.
Dupã terminarea operatiilor de transcriere, se sterg liniile desenate
în creion precum si punctele de statie si (eventual) schita se
traseazã în tus sau marker.
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METODA INTERSECTIEI
sau
ac

Aceastã metodã se aplicã pentru arii restrânse, nu necesitã
materiale deosebite si poate constitui un bun exercitiu în
întelegerea hartilor. Curtea scolii sau o camerã pot
constitui terenul ideal pentru primele încercãri.

A. INTERSECTIA DIRECTÃ
Intersectia directã presupune stationarea în douã puncte
cunoscute si determinarea unor puncte necunoscute prin
vize.
Executãm o recunoastere generalã a ariei pe care urmeazã s-o schitãm, dupã care alegem cea mai
lunga linie cu vedere directã, ca bazã a hãrtii.
Observatiile vor începe la un capãt al acestei linii, unde vom bate un tãrus. Celalalt tãrus va fi
plasat în celalalt capãt al liniei. Întindem o coalã de hârtie pe o plansetã de lemn cu ajutorul unor
ace si, dacã este posibil, fixãm planseta pe un suport stabil (trepied).
Aranjãm placa astfel încât latura cea mai lungã a colii sã fie orientatã cãtre reperul 2. Alegem un
punct X, la baza hârtiei, si înfigem acolo un ac, pentru a reprezenta locul de unde facem
observatiile.
Determinam pozitia Nordului si îi indicãm directia pe schitã.

Plasam o riglã pe planseta, cu una din fete sprijinitã pe acul
din X, si o rotim pânã când celalalt capãt se orienteazã
direct spre reperul 2. Trasãm o linie pe aceasta directie si o
marcãm pe hârtie – linia de bazã.
Alegem apoi alte repere din teren, aflate la o distantã
convenabilã (copaci, colturi de clãdire, garduri etc.) si
utilizând rigla în modul descris mai sus, trasãm linii din X
cãtre fiecare dintre repere, notându-le XA, XB, XC etc.

Mutãm planseta la celãlalt capãt al liniei de bazã – punctul
Y – mãsurând cât mai exact distanta dintre X si Y.
Transformãm pasii în metri si alegem o scarã convenabilã.
Marcãm punctul Y pe linia de bazã.
Mutãm acul de pe schita în punctul Y. Fixãm rigla pe linia
YX si rotim planseta pânã când capãtul riglei este orientat
perfect cãtre reperul 1. Cu ajutorul riglei a cãrei latura se
sprijinã pe acul din Y, trasãm directiile cãtre toate punctele
de reper selectate anterior (YA, YB, YC etc.).
Punctele în care aceste linii intersecteazã respectiv dreptele
XA, XB, XC etc. indicã pozitia obiectivelor A, B, C etc.,
care acum pot fi denumite si marcate corespunzãtor.
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Celelalte detalii ale terenului (pãduri, drumuri, râuri etc.) pot fi marcate fie prin mãsurãtori
directe în raport cu reperele alese, fie prin estimare, în cazul în care nu este necesarã o acuratete
deosebitã.
Trasãm în tus sau marker obiectivele, notãm scara si directia Nordului, stergem liniile trase în
creion si schita este terminatã.

B. INTERSECTIA INDIRECTÃ
Intersectia indirectã
presupune stationarea
intr-un
punct
necunoscut
si
determinarea pozitiei
lui prin vize inverse
de la douã puncte
cunoscute.
Stationãm în punctul
necunoscut
si
orientãm planseta cu
ajutorul
busolei.
Vizãm invers cele
doua
puncte
cunoscute si trasãm
pe plansetã directiile
respective;
la
intersectia acestora se
aflã punctul de statie.
Metoda are avantajul
ca este foarte rapidã si
poate fi folositã în
determinarea pozitiei
pe hartã.
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METODA TURULUI DE ORIZONT (RADIERII)
Poate fi imaginatã sugestiv ca
o radiere circulara a tuturor
detaliilor din jurul unui punct
central, vizibile direct din
acel
loc.
Se
folosesc
materialele
descrise
la
metoda de mai sus, cu
diferenta ca punctul X va fi
ales în centrul colii de hârtie.
Cu ajutorul riglei, se traseazã
directiile tuturor reperelor din
teren care ne intereseazã,
printr-o rotatie completã de
360° sau sub un unghi
convenabil.
Se mãsoarã (sau se estimeazã, dacã nu se cere o precizie mai mare) distantele din punctul X cãtre
toate reperele alese.
Se raporteazã pe schita distantele mãsurate, reduse la scarã, obtinând astfel pozitia punctelor din
jur. Aceasta metodã poate fi (si este) folositã pentru determinarea formei unui spatiu neregulat
(de ex. în speologie – forma unei sãli). În acest caz, reperele vor fi constituite din fiecare
neregularitate mai importantã a peretilor, fatã de care se mãsoarã unghiul si distanta dintr-un
punct situat aproximativ în centrul sãlii.

RIDICAREA EXPEDITIVA A RELIEFULUI
Cel mai indicat mod de reprezentare a reliefului este acela prin curbe de nivel. Pentru ridicarea
acestora pe plan se au în vedere punctele si liniile caracteristice reliefului si cotele sau diferentele
de nivel ale punctelor caracteristice din teren.
Formele tip de relief se raporteazã pe plan dupã punctele si liniile lor caracteristice. În teren
aceste puncte si linii nu sunt întotdeauna bine conturate si deci de multe ori sunt greu de sesizat.
Sesizarea lor depinde de abilitatea si experienta cercetasului, care se obtin numai prin
antrenament.
Metodele de ridicare si de raportare pe schitã a punctelor si liniilor caracteristice ale terenului
sunt aceleasi ca si pentru detaliile de planimetrie. Vârfurile, mameloanele, gãvanele,
depresiunile, liniile de despãrtire a apelor, talvegurile precum si celelalte elemente caracteristice
de relief se ridicã si se raporteazã prin drumuire – când se gãsesc pe itinerarul pe care se
deplaseazã cercetasul, prin intersectii – când sunt în afara itinerarului sau prin metoda turului de
orizont – dacã sunt în apropierea itinerarului. Forma si dimensiunile fiecãrei neregularitãti a
terenului sunt reprezentate prin curbe de nivel, redându-se din vedere configuratia lor realã.
In fiecare statie se ridicã mai întâi detaliile de planimetrie si dupã aceea relieful. Aceasta ajutã la
reprezentarea punctelor si a liniilor caracteristice ale reliefului. Astfel, de exemplu, dacã s-a
reprezentat pe schitã pozitia unui semnal geodezic care se gãseste pe un mamelon, prin aceasta sa determinat inclusiv pozitia vârfului mamelonului. Rãmâne ca cercetasul sã aprecieze din
vedere forma si dimensiunile mamelonului si sa-l reprezinte.
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Liniile caracteristice ale reliefului se confundã adesea pe teren cu traseul drumurilor, al râurilor
si pâraielor. Dacã executantul a trecut pe plansetã traseul unui pârâu, el a determinat prin aceasta
chiar linia talvegului.
Simultan cu ridicarea punctelor si liniilor caracteristice ale reliefului se executã si determinarea
diferentelor de nivel sau a cotelor punctelor necesare trasãrii curbelor de nivel. Aceste puncte se
aleg în asa fel, încât sã permitã conturarea formei de relief si, prin interpolare, sã se stabileascã
numãrul de curbe dintre ele.

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE RIDICARI EXPEDITIVE
Orice ridicare expeditivã trebuie sã înceapã prin stabilirea traseului de urmat pe timpul lucrului
în zonã. Acest traseu trebuie astfel ales încât sã înconjoare zona de ridicat, sã permitã ca din
punctele sale sã se ridice aproape toate detaliile si sã se desfãsoare pe drumuri, liziere, maluri de
ape etc.
Cercetasul se deplaseazã pe traseu din statie în statie si executã prin metode adecvate ridicarea
detaliilor de pe ambele pãrti ale traseului. În cazuri exceptionale, atunci când din statiile de pe
traseu nu pot cuprinde întreaga zonã de ridicat, executantul face statii laterale, din care ridicã
zonele si detaliile neacoperite cu statiile de pe traseu. În acelasi scop poate executa chiar ridicãri
pe trasee de legãturã, între puncte ale traseului principal, realizând o retea de trasee cu care se
acoperã întreaga zoãa. Parcurgerea retelei de trasee trebuie executatã în asa fel încât sã nu fie
nevoie sã se întoarcem pe acelasi drum.
Pe timpul ridicãrii este necesar sã se respecte urmãtoarele reguli:
ü in punctul initial planseta se orienteazã cu busola, iar ulterior numai dupã detalii din teren
(orientãri inverse, pe puncte sau directii determinate în cursul ridicãrii);
ü ridicarea se va executa prin puncte de statii succesive, având mereu posibilitatea orientãrii cu
viza inversã pe statia precedentã (orientarea se verificã si pe alte puncte determinate anterior,
pe mãsura ce acestea au cãpãtat o determinare sigurã);
ü numãrul de statii de pe traseu va fi suficient de mare, pentru a exista posibilitatea unei
ridicãri complete, dar se vor evita statiile prea dese, care sã consume inutil timpul (statiile se
vor face în punctele de frânturã principale, nu în toate punctele de frânturã);
ü pe mãsura dezvoltãrii ridicãrii se vor executa verificãri de legãturã pe tot timpul efectuãrii
acesteia;
ü pe tot timpul executãrii ridicãrii o atentie sporita se va acorda orientãrii plansetei, acest lucru
verificându-se permanent;
ü detaliile aflate pe itinerar în fata executantului se vor însemna pe plan cu schitãri usoare,
urmând a le trasa definitiv dupã ce se vor verifica în decursul ridicãrii;
ü nu se vor lãsa detalii care sã fie trecute pe plansetã din memorie, toata ridicarea fiind
materializatã, pe mãsura executiei, în teren;
ü se vor respecta toate regulile stabilite la fiecare metodã de ridicare.
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EXEMPLU DE RIDICARE A UNEI SCHITE COMPLEXE
1. PREGÃTIREA PENTRU LUCRU
Primind misiunea de a ridica o schitã a unui sector de teren, cercetasul face mai întâi o pregãtire,
astfel: - revede partea teoretica privitoare la ridicarea schitelor;
- pregãteste planseta, fixând pe ea hârtia necesara;
- verifica busola pe care o va folosi;
- pregãteste celelalte instrumente necesare: rigla de vizare, creioane, carnetul de teren,
eventual un binoclu.
Ajuns în zona, cercetasul face un studiu de ansamblu al zonei, stationând în unul sau mai multe
puncte dominante, cu care ocazie stabileste traseul (traseele) de urmat si punctul initial.
In cazul de fata, el hotãrãste ca punct initial încrucisarea de drumuri (marcata pe figura cu cifra
1), iar ca itinerar de drumuire, traseul marcat de cifrele 1, 2, 3, 4, 5, cu închidere pe punctul 1.

2. OPERATIILE ÎN PUNCTUL 1
Dupã ce determinã directiile punctelor
cardinale si stabileste cã sectorul de ridicat
se desfãsoarã cãtre nord-est, fatã de punctul
initial, marcheazã acest punct în coltul de
sud-vest al plansetei si apoi traseazã
corespunzãtor directia Nordului.
Orienteazã planseta cât mai riguros, cu
ajutorul busolei, si vizeazã direct cãtre
punctele: podul de pe sosea, casa izolata,
scoala din comuna, moara de vânt, punctul
trigonometric, pomul izolat, trasând
directiile cãtre ele; aceste puncte le va
determina prin intersectie.
Pentru a nu inversa vizele, la capãtul liniei, scrie denumirea detaliului spre care a vizat.
Terminând cu operatiile în punctul 1, cercetasul trece în al doilea punct de statie, pe timpul
deplasãrii mãsurând cu pasul distanta în lungul soselei între cele doua statii.
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3. OPERATIILE ÎN PUNCTUL 2
Ajuns în punctul 2 cercetasul raporteazã pe
plansetã, redând-o la scarã, distanta
mãsuratã între cele doua statii, pe directia
vizei cãtre podul de pe sosea; a obtinut astfel
pe plansetã al doilea punct de statie (punctul
2 din fig.–încrucisarea de drumuri dinaintea
podului de pe sosea). Orienteazã planseta,
folosind directia cãtre primul punct de statie,
verificã orientarea cu ajutorul busolei si,
dupã ce s-a convins cã este bine fãcutã,
începe vizãrile.
In primul rând vizeazã în ordine detaliile de determinat prin intersectie: casa izolata, scoala,
moara, punctul trigonometric, pomul izolat, trasând directiile cãtre aceste puncte; intersectia
acestora cu directiile corespunzãtoare, trasate din statia 1, dau deja pozitiile punctelor intersectate
(rãmâne ca în statia 3 sã se verifice corectitudinea determinãrii lor).
Vizeazã apoi, din aceasta statie, podul de pe sosea si un punct de pe curbura drumului ce merge
cãtre casa izolatã si mãsoarã distantele pânã la acestea. Deseneazã (la scarã) podul determinat, iar
cu ajutorul punctului de curburã traseazã din vedere drumul pânã acolo.
Deoarece forma de teren nu-i permite vizarea în continuare a altor puncte de pe drumul cãtre
casa izolatã si nici a podului de pe acest drum peste pârâu, stationeazã cu planseta, suplimentar,
pe podul de pe soseaua principalã (în punctul pe care l-a vizat când a fãcut determinarea acestui
pod). Orienteazã planseta cu ajutorul vizei înapoi pe sosea si executã, din aceastã statie, vizarea
podului de pe drumul care merge cãtre casa izolatã. Determinã (estimeazã) distanta pânã la el.
In acest fel are posibilitatea sã traseze pe plansetã portiunea de râu ce trece pe sub cele douã
poduri si sã continue trasarea drumului cãtre casa izolatã, de la curburã pânã la pod.
Terminând operatiile în punctul 2 si din statia suplimentarã fãcuta pe pod, cercetasul începe
deplasarea cãtre al treilea punct de statie. Pe timpul deplasãrii, pe care o face pe drumul ce merge
cãtre casa izolatã, se opreste pe creasta dealului, înainte de a ajunge la râu, unde executã
urmãtoarele:
Observã cã, în zonã, punctul cel mai de jos este punctul de pe râu de la podul de pe soseaua
principala, iar punctul cel mai înalt este mamelonul cu punct trigonometric (punctul de statie 5).
Apreciazã ca al doilea punct ca înãltime este un punct pe botul de deal al comunei în care a
determinat scoala, si apoi vârful mamelonului pe care se gãseste moara de vânt.
Intuieste reprezentarea reliefului pe care-l vede, astfel:
- mamelonul cu punct trigonometric si cel cu moara de vânt, sã le reprezinte prin curbe de
nivel închise, care sã înconjoare punctele respective;
- botul de deal al comunei în care a determinat scoala, îl va reprezenta cu curbe ce
înconjoarã scoala, cu alura indicatã de teren;
- pantele versantilor care urca de la râu, de o parte si de alta, sã le reprezinte prin curbe
alungite, care vor urma în general firul apei.
Cu aceste elemente intuite schiteazã formele respective, pe care le va definitiva când va trece
prin ele. În acest punct definitiveazã însã curbele de nivel care redau forma versantilor râului în
zona celor doua poduri, asa cum se vede în fig. Se deplaseazã apoi, în continuare, pe drum, cãtre
casa izolatã, mãsurând distanta de la pod pânã la punctul 3.
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4. OPERATIILE ÎN PUNCTUL 3
Cu ajutorul distantei mãsurate între
pod si al treilea punct de statie,
verificã pe plansetã dacã aceastã
distantã este bine reprezentatã (al
treilea punct de statie – casa izolatã –
se gãseste pe plansetã, intersectat din
cele doua statii anterioare).
Orienteazã planseta prin vizare
inversã cãtre punctul 1, verificã
orientarea prin vizare inversã cãtre al
doilea punct de statie (încrucisarea
de drumuri) si executã apoi vize
directe cãtre punctele: scoalã, punct
trigonometric, moarã, pom izolat.
Traseazã aceste directii si analizeazã dacã ele verificã intersectiile punctelor respective, fãcute
din statiile anterioare. Vizeazã direct podul de pe râu si, în lungul liniei, deseneazã definitiv
drumul de la pod pânã la casa izolatã.
Începe apoi ridicarea altor detalii din jurul punctului de statie. Prin vizãri si mãsurãtori succesive
pe puncte de pe drumurile ce formeazã încrucisarea de la casa izolatã, le ridicã si le deseneazã pe
acestea pe portiunea ce intrã în sectorul de ridicat. Vizeazã apoi un punct de pe drumul ce merge
cãtre scoala din comunã, punct ce va fi statia urmãtoare de drumuire, pentru reprezentarea
drumului respectiv. Înainte de a pãrãsi aceasta statie, definitiveazã alura curbelor de nivel din
jurul statiei, asa cum se vede în fig.
Porneste din aceastã statie cu o drumuire, pe drumul ce merge cãtre scoala din comunã, având
grijã ca punctele de statie sã le aleagã în punctele de curbura ale drumului. Pe mãsura executãrii
acestei drumuiri, traseazã si drumul respectiv, tinând cont de sinuozitãtile sale. Din statiile
apropiate de comunã are grija sã ridice – prin intersectii sau tur de orizont – o serie de puncte de
pe conturul acesteia, care-l vor ajuta la delimitarea fomei localitãtii.
5. OPERATIILE ÎN PUNCTUL 4
Fãcând statie în cel de-al patrulea
punct orienteazã planseta prin vizã
inversã cãtre ultima statie din
drumuire, verificã orientarea cu
ajutorul directiilor spre punctele
determinate prin intersectie si trece
apoi la ridicarea detaliilor din jurul
acestei statii. Vizeazã mai întâi un
punct pe drumul cãtre punctul
trigonometric, care va fi punctul de
statie urmãtor pe traseul de
deplasare.
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Vizeazã si mãsoarã (sau estimeazã) distantele si înãltimile unor puncte caracteristice ale botului
de deal pe care se afla comuna, puncte ce-l vor ajuta la trasarea curbelor de nivel.
Prin drumuiri executate pe drumurile ce pleacã de la scoala din comunã (punctul 4), le ridicã pe
acestea pe sectoarele ce intra în zonã. Concomitent determinã si o serie de puncte ce-l vor ajuta
la trasarea conturului comunei (puncte caracteristice ale acestui contur).
Din informatii la fata locului stabileste denumirea comunei si o scrie pe plansetã.
Înainte de a-si continua traseul de deplasare, în aceastã statie executantul definitiveazã si
deseneazã pe plan: curbele de nivel care înconjoarã botul de deal al comunei Bãleni, curbele de
nivel care înconjoarã moara de vânt, conturul comunei, drumurile care pleacã de la scoala din
comunã.
Continua apoi deplasarea cãtre punctul trigonometric, fãcând prima statie în punctul vizat din
statia 4, pe drumul ce merge cãtre piramida. Pe timpul deplasãrii ridicã, prin drumuire, puncte
care sa-l ajute la trasarea drumului pe care merge, cãtre punctul trigonometric. Drumuirea o
executa astfel încât una din statii s-o facã la bifurcatia drumului, cãtre piramida si în continuarea
traseului de deplasare.
In aceasta statie executa: o vizã cãtre punctul de pe drumul pe care va continua deplasarea dupã
ce se va întoarce din punctul trigonometric, o vizã cãtre statia urmãtoare pe drumul cãtre
piramidã, un “tur de orizont” asupra punctelor caracteristice ale conturului pãdurii de la nord de
bifurcatie, precum si vize si mãsurãtori (estimãri) ale distantelor si înãltimilor unor puncte
caracteristice ale conturului mamelonului pe care se gãseste piramida, care-l vor ajuta la trasarea
curbelor de nivel.
Cercetasul pãrãseste apoi aceasta statie, pe care o materializeazã printr-un jalon, si continuã
drumuirea pânã la al cincilea punct de statie (punctul trigonometric de pe mamelon).

6. OPERATIILE ÎN PUNCTUL 5
SI ÎN CONTINUARE
Ajuns în al cincilea punct de statie,
dupã ce orienteazã planseta, radiazã
punctele caracteristice ale conturului
pãdurii si punctele caracteristice ale
conturului mamelonului. Deseneazã
pe plansetã curbele de nivel care
înconjoarã mamelonul si conturul
pãdurii, marcând esenta arborilor
prin semne conventionale. De
asemenea deseneazã drumul de la
bifurcatie pânã la piramida, ridicat în
timpul deplasãrii.
In acest punct, ca de altfel în toate punctele stationate care au fost determinate anterior prin
intersectie, are posibilitatea sã verifice corectitudinea ridicãrii efectuate pânã la aceasta fazã,
observând dacã prin drumuirile respective “a cãzut” pe plansetã peste punctele determinate prin
intersectie.
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Dupã ce a terminat operatiile în acest punct de statie, revine la traseul principal de deplasare si
face prima statie pe drumul ce merge cãtre punctul initial al ridicãrii, punct vizat mai înainte din
bifurcatia de drumuri; aici se orienteazã cu viza inversã pe punctul din bifurcatie. Continuã astfel
drumuirea pe traseul de ridicare, pânã când ajunge la podul de peste râu, pe drumul cãtre punctul
initial. Fãcând statie pe acest pod, întrerupe drumuirea de pe traseul de deplasare si, prin statii
laterale, face ridicarea detaliilor din partea de nord-vest a zonei.
Din statia fãcuta pe pod, înainte de a o pãrãsi, vizeazã punctul în care va stationa la revenire si
radiazã dupã aceea punctele caracteristice ale conturului mlastinii, punctul de la bifurcatia râului,
si punctele caracteristice ale formelor de teren, de o parte si de alta a râului. Deseneazã apoi pe
plansetã traseul pârâului în aceasta zona, conturul mlastinii, pe care o reprezintã prin semnul
conventional, curbele de nivel ale formelor de relief din jur.
Pentru ridicarea detaliilor din nord-vestul zonei face statii convenabile în acest sector,
orientându-se initial prin intersectie înapoi pe punctele cunoscute: punctul trigonometric, moara
de vânt, bifurcatia din punctul initial.
Ridicã apoi conturul pãdurii, punctele de frântura ale firelor de apa si punctele caracteristice ale
formei de teren, pentru trasarea curbelor de nivel. Deseneazã pe plansetã aceste detalii, dupã care
revine în punctul de statie de pe traseul de deplasare (primul punct dupã pod). Se orienteazã prin
vizã inversã cãtre punctul de statie de pe pod si continuã drumuirea pe drumul ce merge cãtre
punctul initial al ridicãrii, unde terminã lucrarea. În timpul acestei ultime parti a drumuirii are
grija sã radieze si sã reprezinte pomul izolat si boschetul din dreapta drumului. Definitiveazã
apoi ridicarea, desenând clãdirea scolii în perspectivã, silueta piramidei, scara ridicãrii si
celelalte date orientative.
Desenul planului se continuã în creion si pe el nu vor apãrea vizele efectuate în timpul ridicãrii,
acestea folosindu-i executantului numai pentru lucru, dupã care se sterg cu guma.
Indicatiile date în acest exemplu de ridicare se pot considera jaloane orientative, care sã ajute mai
concret la întelegerea modului de lucru. Se întelege cã, la efectuarea unei astfel de ridicãri,
operatiile ce se executa sunt mult mai complexe si ele se însusesc pe parcursul campurilor si
antrenamentelor speciale.

- 12 -

