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NNNOOOŢŢŢIIIUUUNNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

   

   
Reţeaua de sprijin AFDJ2014 are rolul principal de a ajuta la poziţionarea precisă în spaţiu a 

lucrărilor inginereşti de orice natură. Ştiinţa care se ocupă de acest aspect se numeşte GEODEZIE. 

Din aceste motive, componenta teoretică se bazează pe noţiuni ce fac parte din această disciplină. 

 

Geodezia, ca definiţie, este ştiinţa care se ocupă cu determinarea riguroasă a formei şi dimensiunilor 

Pământului sau a unor porţiuni din suprafaţa sa, precum şi cu reprezentarea grafică a acestora. 

 

În  acest  scop, geodezia determină cu precizie, prin măsurători şi calcule, un schelet de puncte 

convenabil distanţate pe suprafaţa Pamântului, numite puncte geodezice, care servesc ca sprijin 

pentru operaţile geodezice, topografice sau fotogrametrice ulterioare. 

Geodezia cuprinde mai multe părţi şi anume: 

- geodezia elipsoidală, care studiază  bazele matematice pentru luarea în considerare a suprafeţei 

elipsoidale a pământului în procese de determinare a punctelor geodezice; 

- triangulaţii geodezice, se ocupă cu determinarea planimetrică a tuturor punctelor geodezice pe baza 

măsurătorilor de unghiuri; 

- trilateraţii geodezice, se ocupă cu determinarea planimetrică a punctelor geodezice pe baza 

măsurătorilor de distanţe; 

- poligonometria, se ocupă cu determinarea punctelor geodezice utilizând măsurători de unghiuri şi 

distanţe; 

- nivelmentul superior de precizie - studiază metodele de determinare riguroasă a altitudinii unui 

schelet de puncte, prin nivelment geometric şi de legare altimetrică a acetora, cu punctele geodezice 

determinate planimetric; 

- geodezia dinamică (gravimetria), se ocupă cu determinarea intensităţii forţei gravitaţionale in 

diferite puncte ale globului , pentru deducerea formei  şi  dimensiunilor Pămâmtului, precum şi a 

constituţiei interne a scoarţei terestre; Se utilizează de asemeni la determinarea unor suprafeţe de 

referinţă pentru altitudini. 

- astronomia geodezică, are ca scop determinarea directă a coordonatelor geografice ale punctelor 

geodezice, folosind metode şi observaţii astronomice. 

 

Geodezia este strâns legată de o serie de discipline cum ar fi: 

- teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate, utilizată la rezolvarea problemelor de masurători 

de precizie; 

- cartografia matematică, care ajută la reprezentarea în plan a reţelei de puncte geodezice. 

 

Trebuie accentuată importanţa deosebită pe care o are geodezia pentru topografie şi fotogrammetrie, 

deoarece este de neconceput construcţia riguroasă de planuri şi hărţi topografice pentru suprafeţe 

mai mari, fără a avea un schelet de puncte geodezice, precis determinate, de care să fie legate toate 

lucrările topografice şi fotogrammetrice ulterioare. 

 

 

 



 La originile sale Geodezia se ocupa doar cu măsurători globale. Obiectivul principal a fost şi 

probabil încă este să lege reţelele de măsurători locale efectuând cu grijă măsurători pe distenţe 

foarte lungi. 

 Practic, geodezii spun topografilor sau celor care măsoară pe arii mici, local, unde se află 

determinările lor faţă de restul lumii. Asta include şi informaţia despre altitudinea ariei locale, 

respectiv cât de mult se află deasupra nivelului mării. 

 

Funcţiile principale ale geodezilor: 

Să determine  

     - distanţe lungi 

     - poziţia spaţială pe glob acolo unde e nevoie 

Se folosesc  

    - echipamente de măsurare mult mai precise decât în topografie, deşi   frecvent topografii 

şi geodezii utilizează aceleaşi instrumente 

    - tehnici şi algoritmi matematici complicaţi pentru a ţine cont de mărimi cum ar fi curbura 

pământului sau câmpul gravitaţional 

    - măsurători ale câmpului gravitaţional 

 

Locul Geodeziei între disciplinele de măsurători terestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezia  

Ştiinţa care se ocupã cu determinarea riguroasã a 

formei şi dimensiunilor Pãmântului puncte geodezice 

Fotogrammetrie Topografie    Cadastru 

Cartografie 

geodezia elipsoidalã 

Studiazã bazele matematice pentru luarea în considerare a suprafeţei elipsoidale a pãmântului în 

procese de determinare a punctelor geodezice. 

geodezia dinamicã 

gravimetria geodezicã 

determinarea intensitãţii forţei gravitaţionale în diferite puncte ale globului, pentru deducerea 

formei şi dimensiunilor Pãmâmtului, precum şi a constituţiei interne a scoarţei terestre; 
 

astronomia geodezicã 

determinarea directã a coordonatelor geografice ale punctelor geodezice, folosind metode şi 

observaţii astronomice 

cartografia matematicã 

reprezentarea în plan a reţelei de puncte geodezice precum şi a detaliilor topografice de pe 

suprafaţa pãmântului 



 GEODEZIE ELIPSOIDALĂ - GEOIDUL 

 

Geodezia elipsoidală este acea parte din geodezie care se ocupă cu studiul suprafeţei 

elipsoidale de rotaţie, de referinţă, a suprafeţei fizice a Pământului. Pentru îndeplinirea obiectivelor 

sale, Geodezia elipsoidală are strânse legături cu Astronomia geodezică şi cu Gravimetria geodezică. 

Pe baza prelucrării ştiinţifice a unor rezultate din măsurătorile geodezice combinate cu măsurători 

astronomo-geodezice şi gravimetrice, se poate studia în mod riguros şi detaliat forma matematică a 

suprafeţei curbe a Pământului.   

Pentru suprafaţa curbă a globului terestru, Listing introduce în 1873 noţiunea de GEOID. 

Din punct de vedere practic Geoidul este reprezentat de suprafaţa de echilibru a nivelului 

mediu al oceanelor şi mărilor, prelungită pe sub uscat (continente, insule). 

Toate măsurătorile geodezice efectuate pe suprafaţa fizică topografică a Pământului (care 

este considerată ca fiind suprafaţa de contact între uscat şi atmosferă sau între uscat şi apă), trebuia 

să se reducă la suprafaţa geoidului. 

În cazul măsurătorilor geodezice curente (trilateraţii, triangulaţii, poligonometrie), geoidul se 

poate aproxima cu un elipsoid de rotaţie, turtit la poli, având semiaxa mare (ecuatorială) de circa 

6380 km.  

Prin intermediul metodelor geodeziei elipsoidale se determină în mod precis, coordonatele 

unei reţele de puncte de pe suprafaţa Pământului, aşa cumj este şi reţeaua AFDJ2014 

 

 GEOIDUL ŞI ELIPSOIDUL DE REFERINŢĂ. 

Din punct de vedere geometric Geoidul reprezintă o suprafaţă de nivel, care este în fiecare 

punct al său normală la direcţia verticalei locului, dată de vectorul forţei de greutate, indicată de 

firul cu plumb. 

Deoarece direcţiile verticalelor depind de atracţia maselor dispuse neregulat în interiorul 

globului terestru, forma suprafeţei geometrice a Geoidului este foarte complicată. De aceea ea nu 

poate fi considerată ca o suprafaţă matematică, pe care să se execute diferite calcule pentru 

rezolvarea problemelor geodezice. 
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Fig. 1.1. Suprafeţe de referinţă. 

 

1 – Suprafaţa topografică; 

2 – Suprafaţa Geoidului; 

3 – Suprafaţa elipsoidului de referinţă. 

 



Din această cauză a trebuit adoptată o altă suprafaţă matematică, mai simplă pe care să se 

rezolve problemele geodezice şi anume suprafaţa elipsoidului de rotaţie, cu o turtire mică, rezultat 

prin rotirea unei elipse în jurul axe mici. 

 

E'E

1
O

1
O

1
O

O

 
 

Fig. 1.2. Secţiune prin elipsoidul de referinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1.3 Aproximarea geoidului cu cel mai bun elipsoid 
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 Parametrii geometrici ai unor elipsoizi de rotaţie              Tabelul nr. 1.1. 

 

 

   

DDDeeennn...    

Anul 

Determi

-nării 

Semiaxa  

Turtirea 

Perioada 

de 

utilizare în 

România 

Mare (m) Mică (m) 

Bessel 1811 6377397,115 6356079 1:299,1 1873-1916 

Clarke 1880 6378243 6356515 1:293,5 1916-1930 

Helmert 1906 6378140 6356758 1:298,3 1959-

prezent 

Hayford 1909 6378388 6356912 1:297 1930-1952 

Krasovski 1940 6378245 6356863 1:298,3 1952-

prezent 

SGR-1967 

(sist. geod. 

de referinţă) 

1967 6378160 6356774,504 1:298,2 - 

WGS-72 

(sist. geod. 

mondial) 

1972 6378135 6356750,520 1:298,26 - 

SGR-1980 1980 6378137 6356752,298 1:298,3 - 

WGS-1984 1984 6378137 6356752,314 1:298,3 1992-

prezent 

      

 

 Elipsoidul de rotaţie poate fi bine definit prin minim doi parametri caracteristici, dintre care 

unul trebuie să fie liniar. 
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Fig. 1.4. Elipsoidul de referinţă 

 
|OEOEa  - semiaxa mare; 
|OPOPb  - semiaxa mică;  

COr '
 - raza unui cerc mic sau paralel;  

MAB - Raza meridianului (raza mică de curbură);  

NAB '
 - raza primului vertical (raza mare de curbură); 

a

ba
= turtirea; 

Eba 22
= excentricitatea liniară; 

2
2 e

a
E  - prima excentricitate; 

 



 SISTEME DE COORDONATE UTILIZATE ÎN GEODEZIE. 

 

 În Geodezie sunt folosite ca sisteme de referinţă, sistemele globale de coordonate şi sisteme 

locale de coordonate. 

Din prima categorie fac parte sistemele de coordonate spaţial carteziene (rectangular 

rectiliniu) şi sisteme de coordonate  geografice elipsoidice. 

 

SISTEME DE COORDONATE RECTANGULARE RECTILINII (OXYZ). 

Reprezintă un sistem general de coordonate, cunoscut din matematică. Originea sistemului se 

consideră în centrul geometric al elipsoidului, axa oz fiind dispusă după axa polilor |PP . 

 

P0

E'E

P

P'

z

y

x
LG

O

P0'P0''

H

x

z

B

 
Fig. 1.5. Sistemul de coordonate. 

 

Axa ox este pe direcţia liniei de intersecţie dintre planul ecuatorului şi planul meridianului 

origine (Greenwich), iar axa oy se află în planul ecuatorului şi este perpendiculară pe planul xoz. În 

acest mod poziţia unui punct P0, de pe suprafaţa elipsoidului de referinţă, este determinată prin cele 

trei coordonate: 
||

0OPx ; ||

0

|

0PPy ; |

00 PPz  

Dacă originea sistemului se află în centrul de masă 0O  al Pământului, iar 00OP  este verticala 

locului, coordonatele punctelor 0P  vor fi în sistem global cartezian ecuatorial denumit 

GEOCENTRIC (OXYZ), (fig. 1.5). 

 

SISTEME DE COORDONATE GEOGRAFICE ELIPSOIDICE  

Este un sistem global de referinţă, cu ajutorul căruia poziţia unui punct oarecare P0 este 

determinată în raport cu planul meridianului origine |PGP  şi planul ecuatorial |EGE , (fig. 1.4). 

B = latitudinea punctului P0 , adică unghiul dintre normala P0O la suprafaţa elipsoidului de referinţă 

şi proiecţia ei în planul ecuatorului: ia valori de la 0
o 
la 90

o
 şi poate fi nordică şi sudică. 

L = longitudinea punctului P0, adică unghiul diedru dintre planul meridianului origine Greenwich şi 

planul meridianului punctului P0, ia valori de la 0
o 
la 180 şi poate fi estică sau vestică. 

h = înălţimea punctului P0 deasupra suprafeţei de referinţă dată de planul ecuatorului. 

 Pentru elipsoidul pământesc, sistemul de coordonate geografice elipsoidice BLh prezintă o 

serie de avantaje foarte importante: 

- este un sistem unitar de coordonate pentru întreg elipsoidul şi permite o serie de 

simplificări în rezolvarea problemelor geodezice; 



- liniile de coordonate B = const. şi L = const. pe suprafaţa elipsoidului, sunt chiar liniile 

cele mai simple şi importante, adică meridiane şi paralele; 

- se defineşte cu ajutorul normalelor la suprafaţa elipsoidului de referinţă adoptat, 

ceea ce este important pentru determinarea deviaţiilor verticalelor geoidului faţă de 

normalele corespunzătoare elipsoidice. 

Coordonatele geografice elipsoidale (B,L) se deosebesc de coordonatele utilizate în 

astronomie , , deoarece acestea din urmă se referă la suprafaţa geoidului. Acestea se mai 

numesc coordonate GEODEZICE (B.L.h) unde h este înălţimea deasupra elipsoidului sau cota 

elipsoidală. 

 

Este un sistem de coordonate local, în care poziţia unui punct oarecare P0, aparţinând 

suprafeţei elipsoidului de referinţă este bine determinată, dacă sunt cunoscute distanţele geodezice u 

şi v. 

uOP
|

0  - distanţa geodezică ce se măsoară pe meridianul arbitrar ales, de la punctul de 

origine O până la punctul 
|

0P . Punctul 
|

0P  de pe meridian este chiar piciorul perpendicularei duse 

din P0 pe meridian. 
|

00 PP  - linia geodezică determinată de normala la meridianul ales. 

Punctul O poate fi situat şi în planul ecuatorului GO . 

 

 

 

 
Fig. 1.6  GEOIDUL 



 

 

 

 

 
 

REŢEAUA NAŢIONALĂ DE TRIANGULAŢIE  

PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU PLANIMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REŢEAUA NAŢIONLĂ DE NIVELMENT 

PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU COTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFORMĂRI DE COORDONATE 

 

Transformarea coordonatelor geodezice in coordonate geocentrice 

 

Descrierea procedurilor, formule folosite: formula de transformare in grade cu zecimale, formula de 

transformare in radiani, formule de transformare coordonate 

 

a) Transformarea coordonatelor B L in  B L cu zecimale 

B transformat =Grade+Minute/60+Secunde/3600 

 L transformat = Grade+Minute/60+Secunde/3600 

 

            B- Latitudine;   L-Longitudine 

b) Transformarea coordonatelor geodezice B,L,H
e
 in coordonate geocentrice X,Y,Z 
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Parametri Elipsoidul Krasovski Elipsoidul WGS-84 

a 6378245.000 m 6378137.000 m 

f 0.003352329 0.003352810 

b 6356863.024m 6356752.314 m 

e
2 

0.006693422 0.006694380 
2e  0.006738525 0.006739497 

E 521825.488 m 521854.012 m 

c 6399698.902 m 6399593.626 m 

.
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Sisteme de altitudini utilizate în România 
  

Pentru a defini un sistem de altitudini trebuie definit mai întâi o suprafaţă de referinţă. 

Din punct de vedere geometric Geoidul reprezintă o suprafaţă de nivel, echipotenţială (are 

aceiaşi gravitaţie) şi care este în fiecare punct al său normală la direcţia verticalei locului, dată de 

vectorul forţei de greutate, indicată de firul cu plumb. 

Deoarece direcţiile verticalelor depind de atracţia maselor dispuse neregulat în interiorul 

globului terestru, forma suprafeţei geometrice a Geoidului este foarte complicată. De aceea ea nu 

poate fi considerată ca o suprafaţă matematică, pe care să se execute diferite calcule pentru 

rezolvarea problemelor geodezice. Din acelaşi motiv verticala dată de firul cu plumb la suprafaţa 

terenului nu este aceiaşi sau nu are aceiaşi direcţie cu verticala la nivelul geoidului (masa 

pământului între suprafaţa terenului şi suprafaţa geoidului este neuniform distribuită) 

Din această cauză a trebuit adoptată o altă suprafaţă matematică, mai simplă pe care să se 

rezolve problemele geodezice şi anume suprafaţa elipsoidului de rotaţie, cu o turtire mică, rezultat 

prin rotirea unei elipse în jurul axe mici. 

Sistemul de altitudini care se bazează pe suprafaţa de referinţă elipsoidală se numeşte sistem 

de altitudini elipsoidale. În România pentru cotele elipsoidale se foloseşte elipsoidul ETRS89 

foarte apropiat de WGS84. 

 

Până când un datum geodezic global va fi complet acceptat, utilizat şi implementat la nivel 

mondial, aplicaţiile geodezice globale necesită trei suprafeţe diferite pentru a putea fi definite clar. 

Acestea sunt (fig.2): suprafaţa topografică neregulată (ex: suprafaţa topografică a Pământului, 

batimetria oceanului), suprafaţa geometrică sau matematică - elipsoidul şi suprafaţa echipotenţială 

care urmează nivelul mediu al mării - geoidul. 

 

 

 
 
 

Fig  2. Elipsoidul, geoidul şi suprafaţa topografică (suprafaţa topografică a Pământului, batimetria 

oceanului)  

 

Gravitaţia este asociată îndeaproape cu aceste trei suprafeţe. Corecţiile şi anomaliile 

gravimetrice au fost definite funcţie de altitudine. Înaintea apariţiei tehnologiilor satelitare şi , în 

special,  a folosirii pe scară largă a sistemelor de poziţionare globală - Global Positioning System 

(GPS), înãlţimea deasupra geoidului (altitudinea orthometrică) a fost singura măsurătoarea de 

altitudine pe care noi am putut să o determinăm exact prin măsurători de nivelment. Tehnologia 

GPS permite astăzi determinarea altitudinii deasupra elipsoidului (altitudinea normală). Astfel, h, 

altitudinea normală referită la elipsoid, se obţine ca sumă dintre H, înălţimea raportată la geoid şi N, 

ondulaţia geoidului relativă la elipsoid (figura 3):  

 
 h = H + N (1)  

geoid 
elipsoid 

 

suprafaţa topografică 

Ondulaţia geoidului 



 
Fig. 3. Înălţimea H deasupra geoidului, altitudinea elipsoidală h şi ondulaţia geoidului  N faţă de 

elipsoid 

 

 

 
Sistemele de altitudini care au ca plan de referinţă geoidul se numesc sisteme de altitudini 

ortometrice. 

Pentru a se defini, materializa acest plan de referinţă se utilizează nivelul mărilor şi oceanelor. 

Astfel diferite ţări utilizeză nivelul 0 al mărilor şi oceanelor din apropiere.  

 

 Este ştiut că în practică utilizarea cotelor referite la nivelul mediu al mărilor este folositoare 

în multe aplicaţii inginereşti. De aceea, ar trebui să se cunoască această suprafaţă şi pe sub 

continente. Nivelul mediu al mărilor urmăreşte o suprafaţă echipotenţială pentru care 

potenţialul gravităţii este constant Wo. 

 În plus, instrumentele de măsură se verticalizează după vectorul de gravitaţie local. De 

aceea câmpul gravitaţional joacă un rol extrem de important în determinarea practică a 

altitudinilor. Există o singură suprafaţă care în aceste condiţii fizice ar determina un lichid 

omogen să se stabilizeze, suprafaţa geoidului.  

În realitate, mările şi oceanele nu sunt omogene deoarece în diferite locuri au  temperaturi, 

salinitate şi chiar vâscozitate diferite. Prin urmare nivelul mărilor şi oceanelor nu urmăresc 

această suprafaţă orizontală din punct de vedere fizic, el variind cu plus sau minus 2 metri.  

 

Pe de altă parte, determinarea geoidului se bazează pe cunoaşterea densităţii pământului în 

fiecare punct ceea ce este extrem de dificil. Altitudinea ortometrică este lungimea segmentului 

de linie de forţă între punctul P de la suprafţa terenului şi geoid. Cu cât acesta e mai sus de 

geoid şi variaţia densităţii în interiorul pământului e mai puţin cunoscută şi atunci altitudinea 

ortometrică va fi mai imprecis determinabilă. Acest aspect, faptul că valoarea medie a gravităţii 

în lungul linilor de forţă nu poate fi cunoscută, încă valabil şi azi, l-a determinat pe Molodenski 

în 1960 să declare că geoidul este imposibil de determinat cu o precizie suficientă aşa că 

introduce o suprafaţă alternativă numită CVASIGEOID. Pentru această suprafaţă Molodenski 

propune utilizarea câmpului gravităţii normale (gravitatea este egală cu gravitatea normală şi 

câmpul perturbator este nul) 

Faţă de această suprafaţă, altitudinea unui punct P se numeşte altitudine normală.  

Astfel dacă pentru cota ortometrică se foloseşte valoarea medie a gravităţii în lungul liniei 

de forţă, pentru cota normală se foloseşte valoarea medie a gravităţii normale.  

Din aceste considerente Cvasigeoidul este apropiat de Geoid la nivelul mărilor şi variază 

după cum variază şi terenul. Cu cât terenul e mai sus cu atât diferenţa dintre cvasigeoid şi geoid 

e mai mare. 

suprafaţa Pământului 

geoid 

elipsoid 



De zeci de ani comunitatea ştiinţifică este împărţită privind utilizarea geoidului sau 

cvasigeoidului pentru suprafaţa de referinţă la altitudini.  

Dacă se alege geoidul ar implica utilizarea cotelor ortometrice iar cvasigeoidul ar implica 

utilizarea cotelor normale. 

 

În România se foloseşte sistemul de altitudini normale  

 

În România s-a utilizat nivelul 0 al Mării Baltice şi a Mării Negre. Nivelul 0 al unei mări se 

determină prin măsurători repetate, continue cu un dispozitiv numit maregraf ce măsoară variaţia 

nivelului mării pe o perioadă determinată. Nivelul 0 se materializează apoi prin bornare a unui punct 

considerat fundamental. 

 

Nivelul de referinţă actual utilizat în România la scara naţională este nivelul 0 al Mării Negre 

determinat la Constanţa în 1975.  

El se numeşte nivel de referinţă Marea Neagră 0 fundamental Constanţa 1975. 

 

Pentru determinări speciale pe traseul Dunării, pentru monitorizarea navigaţiei pe Dunăre se 

foloseşte un nivel de referinţă determinat în 1958 la Sulina.  

Acesta se numeşte nivel de referinţă Marea Neagră 0 Sulina 

 

Un alt nivel de referinţă utilizat în România este nivelul de referinţă 0 Marea Baltică care a fost 

transmis către România prin Polonia şi Rusia actual Ucraina pentru a se unifica sistemul de cote ale 

tărilor membre ale pactului de la Varsovia (fost comuniste) 

 

 

Altitudini normale 

  Notiunea de altitudine normalǎ a fost introdusa in anul 1945 de M.S.Molodenski, in scopul de-a 

elimina dezavantajul cotelor ortometrice, provenit din: 

   raportarea la suprafata ondulata a geoidului; 

   utilizarea gravitǎtii medii in lungul liniei de fortǎ. 

            In acest scop se renunta la suprafata geoidului ca suprafata de referinta si se introduce o 

suprafata teoretica apropiata de geoid, care nu are ondulatii si care se numeste cvasigeoid sau 

cogeoid.In al doilea rand se propune utilizarea campului gravitǎtii normale in locul campului 

gravitǎtii. 

            Cvasigeoidul este suprafata de nivel astfel construitǎ incat segmentul de normalǎ la elipsoid 

este egal cu anomalia altitudinii. 



 

Fig. 4. Sistemul de altitudini ortometrice si normale 

 

 

Pentru a se putea determina un cvasigeoid local se pot utiliza 3 metode principale:  

 

- metoda astronomo-geodezică care presupune determinări astronomice de 

latitudine şi longitudine cu o precizie foarte mare pe o aşa numită linie de 

nivelment astronomo-geodezic între un punct în care se cunoaşte ondulaţia şi 

punctul pe care dorim să-l determinăm. Metoda determină practic gradientul 

orizontal al ondulaţiei geoidului/cvasigeoidului dintre două puncte. Această 

metodă este pretenţioasă tehnic, necesită instrumente de mare precizie, scumpe şi 

timp considerabil de execuţie. 

 

- metoda gravimetrică care presupune determinări cel putin a diferentelor de 

gravitatie, respectiv efectuarea de drumuiri gravimetrice cu gravimetru relativ 

pornind din puncte în care se cunoaşte gravitaţia spre punctele de determinat. şi 

această metodă necesită echipamente extrem de scumpe. 

 

- metoda geometrică care presupune determinarea valorilor ondulaţiilor 

cvasigeoidului utilizând tehnologia GNSS, exact aceeaşi tehnologie care se 

utilizează şi pentru determinarea coordonatelor planimetrice. Prin urmare în acest 

propiect propunem utilizarea acestei metode de determinare a cvasigeoidului. 

Practic se determină pentru punctele cu cotă normală cunoscută şi cota 

elipsoidală. Diferenţa dintre acestea este ondulaţia. Pentru  determinarea efectivă 

a cvasigeoidului se poate utiliza relaţia 1 implementată în programul GPSTools. 

 

 

 

 

 



    PROGRAMUL GPSTOOLS 

 

Programul GOSTools a fost realizat pentru transformarea coordonatelor determinate prin tehnologie 

GNSS, fie ele în forma coordonatelor geocentrice X,Y,Z sau geodezice B,L, h în coordonate 

planimetrice conform sistemului de proiecţie naţional STEREO 70 dar şi în coordonate altimetrice 

conform planului de referinţă adoptat la nivel naţional. 

Programul implementează formulele de transformarea cu 7 parametri (pentru transformarea între 

elipsoizi) permitand si transformari de 10 si 12 parametri care introduc termeni corectivi 

suplimentari. 

Pentru determinarea cotelor programul pleacă de la relaţia 1 

 
n = h – H         (1) 

 
pe care o aplică pentru toate punctele în care se poate determina cota normală prin 

nivelment (H) şi cota elipsoidală (h) prin determinări GNSS. Cu această formulă se poate 

calcula ondulaţia cvasigeoidului n. 

 

Pe baza acestor puncte care au perechi de astfel de valori, se poate construi un cvasigeoid în 

care se poate interpola pentru fiecare locaţie, ondulatia cvasigeoidului. Borna pentru care se va 

determina ondulaţia va fi borna martor. Cota la celelalte borne din locaţie va fi transmisa prin 

drumuire de nivelment geometric în aceleaşi condiţii tehnice ca la celelalte locaţii.  

Practic, acest calcul se poate face utilizând transformarea unidimensională cu puncte de 

altitudini cunoscute, relaţia (2) de mai jos, conform  relaţiei 8.39 din cursul „Sisteme de 

Poziţionare Globală” (MATRIX ROM, an 2000) al domnului profesor Johan Neuner.  

 

n (x,y)  =  (p1 + p2 x + p3 y) +  
                (p4  x

2 +  p5 xy +  p6 y
2 ) +      (2) 

                ( p7  x
3 +  p8 x

2y +  p9 x y2 +  p10 y
3)   

 
unde n(x,y) este ondulaţia cvasigeoidului în punctul de coordonate x,y coordonate în proiecţia 

stereografică 1970. 

 

Această relaţie este implementată în programul GPSTools în 3 variante, doar cu 3 parametri (se 

considera doar termenii de grad 1), cu 6 parametri (inclusiv termenii de grad 2) şi cu 10 

parametri (inclusiv cei de gradul 3).  După verificarea parametrilor de transformare pe puncte 

de control (puncte care n-au fost utilizate la determinarea parametrilor), a căror abateri se 

încadrează în precizie, se va îmbunătăţi modelul prin includerea punctelor de control în model. 

Determinarea parametrilor de interpolare se realizezază în programul GPSTOOLS prin metoda celor 

mai mici pătrate ceea ce asigură o determinare riguroasă a acestor parametri. 

 

 



 INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE 

 Programul GPSTOOLS foloseşte două fişiere de intrare: un fişier cu coordonate determinate 

prin tehnologie GNSS în format X,Y,Z sau B, L, h şi un fişier cu coordonate în sistemul de proiecţie 

naţional Stereo70. În aceste două fişiere trebuie să existe puncte comune pe care programul le va 

identifica automat pe baza numelui acestora. 

Pasul 1 în utilizarea programului este citirea fişierului de coordonate GNSS (fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 5 Citirea punctelor GNSS 

 

 

 

 

 



După citirea fişierului de coordonate GNSS se afişează punctele respective în stânga şi se poate 

trece la pasul 2, citirea fişierului de puncte Stereo70 

          

     Fig. 6 Afişarea punctelor GNSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 7 Citirea punctelor Stereo70 



După citirea punctelor Stereo70 se afişează acestea în fereastra din dreapta şi se colorează diferit 

punctele comune şi cle din fereastra din stanga (fig. 8) 

 

   Fig. 8 Afişarea punctelor GNSS şi Stereo70 

 



 

    Fig. 9 Selecţia punctelor comune 

 

În funcţie de precizia punctelor se selectează punctele comune şi se poate lansa procedura de 

transformare. 

 

În prealabil se setează şi numărul de parametri. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   Fig. 10 Transformarea 1D cu 6 şi 10 parametri (14 puncte) 

 

 

 

 

 



 
 Fig. 11 GPSTools: configuraţia reperilor la transformarea 1D cu 6 parametri cu 14 puncte 

comune 

 

 



        

 
  Fig. 12  GPSTools: Transformarea 1D cu 10 parametri utilizând 21 puncte comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conform Caietului de sarcini şi a Proiectului Tehnic, proiectarea şi materializarea 

în teren a reţelei de sprijin a trebuit să îndeplinească o serie de criterii care să 
satisfacă cerinţele clasei de precizie şi de utilizare a acestei reţele. Din punct de 
vedere planimetric, noua reţea geodezică a trebuit să respecte următoarele criterii 
tehnice: 

 - să fie de talia Reţelei Geodezice Naţionale GPS de clasa C (RGNS-C) - 
respectarea densităţii de min. 1pct/50km2 este îndeplinită, locaţiile bornelor din reţeaua 
geodezică de pe Dunăre fiind la mai puţin de 20 km una de cealaltă, într-o bandă de 
aproximativ 200m  (1 locaţie / 20km x 0.2km). 

 - să fie adoptată de Reţeaua Geodezica Naţională Spaţială de clasa C 
(RGNS-C) – Prin îndeplinirea condiţiilor publicate de Centrul National de Cartografie şi 
prezentate succint mai jos, se va aviza introducerea punctelor reţelei în reţeaua 
naţională spaţială de clasă C. Punctele au fost determinate prin tehnologie GNSS prin 
legarea la staţiile permanente de clasa A şi/sau B, amplasate de-a lungul Dunării. 
Punctele din reţeaua geodezică nou construită au fost determinate prin legarea la 
minim două staţii permanente GNSS. Punctele noi au fost determinate cu ajutorul 
receptoarelor GNSS de tip L1, L2, prin metoda statică. Punctele au fost  determinate 
împreună cu alte puncte din reţea, rezultând precizii de determinare sub ±3cm în 3D.  

- precizia de determinare a punctelor sistemului de sprijin să respecte 
toleranţa de max. +/-3 cm în 3D – Precizia va fi asigurată prin metodele de măsurare 
detaliate în capitolele din proiect cu respectarea standardelor ANCPI în vigoare.  

- toate punctele noi proiectate a face parte din reţea, trebuie să respecte 
condiţiile de determinare cu ajutorul tehnologiei GNSS, adică să nu aibă obstrucţii 
respectiv unghiul de elevaţie nu mai mare de 150 pe tot turul de orizont, distanţe 
asiguratoare faţă de emiţătorii de unde electromagnetice, lipsa de suprafeţe 
reflectorizante – Locaţiile bornelor ce fac parte din reţeaua de sprijin amplasată de-a 
lungul Dunării, se află în zone lipsite de vegetaţie sau alte obstacole. Totuşi există 
zone unde din cauza reliefului accidentat sau a pădurilor întinse pe zeci de kilometri 
de-a lungul Dunării pe de o parte, iar pe de altă parte – proprietăţile oamenilor, 
anumite locaţii prezintă obstrucţii în anumite zone până la 250. În cazul acestor puncte 
pentru a se atinge precizia impusă s-a prelungit staţionarea în sesiunea din care face 
parte acesta, peste durata menţionată în normele ANCPI. 

- să asigure conservarea în timp a punctului – Bornele au fost confecţionate 
din beton armat şi sunt stabil instalate în teren ca să asigure o conservare în timp de 
minim 50 de ani. 

- punctele nou proiectate se vor materializa cu borne standardizate 
conform SR 3446-1/1996, cu mărci STAS 4294-73 sau echivalent – Confecţionarea 
bornelor prin proiectul tehnic de confecţionare aprobat de Inginer este la un standard 
superior de calitate standardului din caietul de sarcini.  La confecţionare bornelor s-a 
instalat în capul fiecărei borne marca de tip STAS 4294-74, cu inscripţia „AFDJ – 
2014”. Pe fiecare borna va fi montată şi plăcuţa de identificare prin sisteme 
profesionale de prindere. 

- observaţiile se execută cu receptoare GPS, din clasa geodezică  – După 
cum s-a menţionat mai sus, pentru determinarea coordonatelor noii reţele s-au folosit 
receptoare GNSS din clasa geodezică, cu posibilitatea de înregistrare a observaţiilor 
satelitare atât pe frecvenţa L1, cât şi L2. Observaţiile au fost mai apoi procesate cu 
ajutorul unui soft specializat - JUSTIN, produs de către firma Javad. 

 - fiecare bornă să aibă coordonate în sistemul naţional S42, elipsoid 
Krasovski cu sistemul de coordonate specific proiecţiei Stereografice 1970, şi în 
sistemul normal de altitudini, cu punct zero fundamental Marea Neagră 1975  – 
coordonatele obţinute (B, L) prin măsurători GNSS au fost transformate în sistemul 



naţional de proiecţie, Stereografic 1970, cu ajutorul softului elaborat şi avizat de către 
ANCPI, TransDatRO, versiunea 4.04. 

-  fiecare bornă să aibă coordonate în sistemul ce utilizează Elipsoidul 
WGS84 şi coordonate în sistemul specific proiecţiei UTM, fusele 34, 35.  Din 
determinările planimetrice efectuate cu ajutorul tehnologiei GNSS s-au calculat 
coordonatele geodezice elipsoidale precise B, L precum şi cota elipsoidală în sistemul 
ETRS89 (datorită utilizării ca puncte fixe de legătură a staţiilor permanente GNSS ale 
ANCPI-ului). Coordonatele în proiecţia UTM, elipsoid GRS80 au fost obţinute prin 
transformarea cu ajutorul softului elaborat şi avizat de către ANCPI, TransDatRO 
versiunea 4.04, a coordonatelor determinate în sistemul ETRS89. 

În prezentul memoriu se vor preda doar cotele elipsoidale şi respectiv cotele în 
sistemul naţional de altitudini (Marea neagră 1975, Ed. 1990) prin transformarea cu 
ajutorul softului TransDatRO. Cotele finale ale bornelor vor fi determinate prin 
nivelment de precizie şi prin utilizarea unui cvasigeoid local, plecând de la reperii de 
nivelment din reţeaua naţională. După finalizarea lucrărilor de nivelment se vor 
actualiza Inventarele de coordonate precum şi Fişele de identificare a 
amplasamentului fiecărei borne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


