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1. INTRODUCERE 

 

Odată cu evoluţia tehnologică, societatea umană a devenit capabilă să producă 

modificări majore a habitatului prin crearea construcţiilor inginereşti de mare amploare: 

baraje, poduri, viaducte, imobile cu înălţimi de peste 500m. Totodată a apărut necesitatea 

dezvoltării tehnologiilor topo-geodezice care să asigure asistenţă tehnică la materializarea 

elementelor caracteristice ale construcţiilor, controlul diferitelor stadii ale execuţiei şi 

monitorizarea urmăririi comportării în timp a acestor obiective dar şi a mediului înconjurător.  

În cadrul proiectelor de monitorizare, urmărirea comportării în timp a construcţiilor se 

desfăşoară pe toată perioada de viaţă a acestora, începând chiar din momentul execuţiei şi 

reprezintă o activitate de culegere, interpretare a informaţiilor rezultate din observare şi 

măsurători efectuate pentru a determina modificările de poziţie survenite în decursul timpului, 

astfel încât să fie asigurată stabilitatea şi siguranţa în exploatare. 

Rezultatele furnizate în cadrul unui proiect de urmărire a comportării în timp a 

construcţiilor constituie informaţii de o importanţă vitală necesare pentru a stabili dacă 

acestea pot fi exploatate în siguranţă. Pentru a limita pagubele materiale şi eventualele 

pierderi de vieţi omeneşti dorim ca informaţiile referitoare la comportarea în timp a obiectului 

studiat să fie de încredere şi furnizate cât mai rapid posibil. Din punct de vedere geodezic, 

informaţii “de încredere” presupun că acestea să fie precise. În contextul actual al crizei 

economice mondiale când bugetele suferă restructurări considerabile, costurile necesare 

pentru un proiect de monitorizare trebuie să fie cât mai reduse.  

Structura tezei de doctorat 

Prezenta lucrare este structurată pe şapte capitole. Primul capitol “Introducere” prezintă 

motivaţia autorului, scopul şi obiectivele tezei de doctorat.  

În cadrul capitolului doi “Metode moderne de măsurare şi prelucrarea măsurătorilor” 

sunt prezentate câteva noţiuni introductive utilizate în studiul deformaţiilor şi deplasărilor 

construcţiilor şi terenurilor: cauzele ce provoacă deformaţia, discretizarea în domeniul 

geometric, delimitarea domeniului de deformaţie, discretizarea în domeniul timpului şi 

alegerea metodei de măsurare în funcţie de natura deformaţiei. Tot în cadrul acestui capitol s-

au analizat metodele geodezice clasice de efectuare a măsurătorilor în cadrul proiectelor de 

urmărire a comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor. Pentru determinarea tasărilor este 

prezentată detaliat metoda nivelmentului geometric, trigonometric, hidrostatic şi metoda 

determinărilor GNSS. Pentru determinarea deplasărilor sau a deformaţiilor plane este 

prezentată metoda alinialmentului, metoda microtriangulatiei, microtrilateraţiei şi metoda 

combinată microtrilateraţie cu microtriangulaţie, metoda reţelelor poligonometrice şi metoda 

determinărilor GNSS. Pentru determinarea deformaţiilor spaţiale este prezentată metoda 

combinată triangulaţie, trilateraţie şi nivelment trigonometric şi metoda determinărilor GNSS. 

Pentru toate metodele clasice de efectuare a măsurătorilor sunt prezentaţi detaliat algoritmii 
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necesari compensării reţelelor geodezice cu specificarea modelului funcţional stohastic, 

modul de formare a ecuaţiilor de corecţie cât şi modul de apreciere a preciziilor. 

În cadrul capitolului trei “Analiza statistică a deformaţiilor şi deplasărilor” sunt 

prezentate principalele modele matematice utilizate pentru determinarea şi localizarea 

deformaţiilor şi deplasărilor. Este prezentată o metodă de analiză a stabilităţii reperilor de 

nivelment în cadrul reţelelor altimetrice şi a reperilor în cadrul reţelelor planimetrice. În cazul 

reţelelor cu aceiaşi configuraţie este prezentată metoda testului global de congruenţă, precum 

şi cazul reţelelor cu configuraţie diferită. Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate câteva 

metode de localizare a deformaţiilor: utilizând testul Student, testul multiplu Fisher, metoda 

discrepanţelor maxime, metoda ipotezei implicite şi metoda transformării S. La finalul 

capitolului trei este prezentată o metodă de utilizare a filtrului recursiv Kalman în studiul 

deformaţiilor şi deplasărilor construcţiilor şi terenurilor. 

Capitolul patru “Metoda reflectorless de determinare a deplasărilor” prezintă o metodă  

complet nouă de efectuare a măsurătorilor în cadrul proiectelor de monitorizare a comportării 

în timp a construcţiilor şi terenurilor, metoda care elimină complet necesitatea materializării 

punctelor obiect şi care oferă posibilitatea automatizării integrale a procesului de măsurare, 

analiza statistică a parametrilor monitorizaţi şi furnizarea informaţiilor. Astfel s-au pus bazele 

unei metodologii practice, precise şi rapide de monitorizare denumită “METODA 

REFLECTORLESS” ce reprezinta o metodă rapidă de furnizare a informaţiilor întrucât 

măsurătorile pot fi efectuate într-un mod automat sau semi-automat eliminându-se complet 

vizarea către punctele obiect. Metoda permite automatizarea totală a întregului proces: 

măsurare, prelucrarea datelor şi furnizarea informaţiilor se poate realiza complet automat fără 

intervenţia operatorului. Reprezintă o metoda precisă de monitorizare, prin utilizarea 

echipamentelor adecvate se poate furniza mărimea deplasărilor cu erori de determinare de ± 

2..3 mm. Tot în cadrul acestui capitol este prezentată o metodă rapidă de testare a parametrilor 

monitorizaţi prin utilizarea testului statistic Student de comparare a mediilor a două populaţii. 

În cadrul capitolul cinci este prezentat programul de calcul “DETECT” care 

funcţionează pe baza acestei noi metode şi care are implementată o abordare statistică nouă şi 

simplificată pentru depistarea deplasărilor. Programul de calcul se accesează doar prin 

intermediul browserelor de internet fără instalarea în prealabil a altor programe. Pentru 

utilizarea programului calculatoarele trebuie să aibă o configuraţie minimă astfel încât să 

permită accesul la internet şi utilizarea browserelor de internet .  

Capitolul şase, “Studiul de caz”, prezintă un studiu geodezic efectuat pentru verificarea 

practică a algoritmilor matematici implementaţi în metoda reflectorless şi implicit în 

programul de calcul DETECT. Obiectul studiat a fost supus unor forţe induse, simulându-se 

deplasări similare cu cele survenite în cazul barajelor. În cadrul studiului de caz au fost 

efectuate măsurători atât prin metoda reflectorless cât şi prin metoda clasică pentru verificarea 

rezultatelor obţinute. 
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2. METODA REFLECTORLESS DE DETERMINARE A DEPLASĂRILOR 

 

Reprezintă o metodă de monitorizare a comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor 

unde punctele obiect nu mai sunt materializate pe corpul obiectului studiat. Acest aspect oferă 

numeroase avantaje întrucât numărul punctelor unde sunt efectuate măsurători este practic 

nelimitat.  

2.1 COMPARAŢIE ÎNTRE METODA CLASICĂ ŞI METODA REFLECTORLESS 

 

În figura 1 este prezentat principiul metodei 

clasice şi reflectorless de monitorizare a unei faţade 

de clădiri. În cazul clasic de monitorizare pe corpul 

construcţiei sunt montate prisme de monitorizare.  

 

Fig.1 Principiul metodei clasice şi metodei 

reflectorless de monitorizare 

 

Locaţiile unde acestea sunt instalate trebuie 

astfel alese încât după realizarea măsurătorilor, 

deplasările / deformaţiile survenite în punctele 

obiect să poată descrie mişcarea totală a obiectului 

studiat. În cazul de faţă s-au montat 4 prisme de 

monitorizare (figurate cu roşu în imagine) în 

colţurile exterioare ale faţadei. Dezavantajul major al acestei metode este reprezentat de 

incertitudinea eventualelor deplasări / deformaţii survenite în alte zone ale faţadei unde nu 

există montate prisme de monitorizare.  Dacă pe parcursul procesului de monitorizare apar 

deplasări / deformaţii în zone ale obiectului studiat unde nu s-au instalat prisme de 

monitorizare, acestea nu pot fi exact determinate, ci doar aproximate pe baza informaţiilor 

obţinute din măsurătorile efectuate către punctele obiect. Putem obţine cu uşurinţă informaţii 

suplimentare dacă utilizăm tehnologia reflectorless de măsurare pentru monitorizarea  

comportării în timp a construcţiilor. În figura 1 sunt reprezentate cu cruciuliţe albastre “puncte 

obiect” măsurate reflectorless. În total sunt 594 puncte obiect, uniform distribuite pe întreaga 

suprafaţă a faţadei. Avantajul acestei metode este că poate detecta deplasări apărute în 

anumite zone ale obiectului studiat unde nu sunt instalate prisme de monitorizare.  

Utilizând o astfel de metodă de monitorizare numărul de puncte obiect este practic 

nelimitat întrucât acestea nu sunt marcate fizic pe corpul obiectului studiat astfel metoda 

reflectorless de monitorizare propusă elimină materializarea punctelor obiect.  

 În tabelul 1 sunt prezentate câteva informaţii comparative pentru exemplul din figura 1 

în cazul când numărul de puncte obiect ar fi identic pentru ambele metode de monitorizare. 
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 Metoda Clasică Metoda Reflectorless 

Puncte obiect 594 594 

Cost instalare 59400euro (594 prisme) 0 euro 

Afectează vizual faţada DA NU 

Timp aproximativ 

colectare măsurători 

(automat F1 & F2) 

3 secunde / punct 

30 minute / 594 puncte 

3 secunde / punct 

30 minute / 594 puncte 

Timp aproximativ 

colectare măsurători 

(semiautomat F1 & F2) 

15 secunde / punct 

149 minute / 594 puncte 

6 secunde / punct 

60 minute / 594 puncte 

Detectare deplasare / 

deformaţie 
1D,2D,3D Pe o direcţie 

Tabelul.1 Comparaţie metodă clasică şi metoda reflectorless 

 

Analizând datele din tabelul de mai sus se pot observa cu uşurinţă avantajele şi dezavantajele 

fiecărei metode : 

 Numărul de puncte obiect este identic în ambele situaţii, respectiv 594 puncte 

 Costul de instalare pentru 594 prisme de monitorizare este uriaş, respectiv 59400euro. 

În cazul metodei reflectorless nu există costuri de instalare a punctelor obiect, întrucât 

acestea nu sunt materializate. 

 În cazul metodei clasice, aspectul vizual al faţadei este afectat întrucât sunt montate 

594 prisme de monitorizare; în cazul metodei reflectorless aspectul vizual al faţadei nu 

este afectat întrucât punctele obiect nu sunt materializate. 

 Timpul necesar colectării măsurătorilor în mod automat în ambele poziţii ale lunetei 

(F1 & F2) este identic pentru cele două metode respectiv aproximativ 3 secunde per 

punct şi 30 minute pentru toate cele 594 puncte obiect. În cazul măsurătorilor 

automate operatorul nu intervine deloc pe parcursul colectării măsurătorilor punctarea 

/ vizarea efectuându-se automat. 

 Timpul necesar colectării măsurătorilor în mod semiautomat în ambele poziţii ale 

lunetei (F1 & F2) diferă pentru cele două metode respectiv: aproximativ 15 secunde 

per punct şi 149 minute pentru toate cele 594 puncte obiect în cazul metodei clasice şi 

aproximativ 6 secunde per punct şi 60 minute pentru toate cele 594 puncte obiect în 

cazul metodei reflectorless. În cazul măsurătorilor semiautomate operatorul intervine 

pe parcursul colectării măsurătorilor în cazul metodei clasice punctarea / vizarea 

efectuându-se manual. În cazul metodei reflectorless punctarea este eliminată întrucât 

vizarea se efectuează către un punct teoretic, nu materializat pe obiectul studiat.  

 Determinarea deplasării / deformaţiei este efectuată într-un sistem 1D, 2D sau 3D în 

cazul metodei clasice. În cazul metodei reflectorless  deplasarea poate fi determinată 
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pe o singură direcţie aprioric cunoscută. Acest fapt constituie singurul dezavantaj al 

metodei reflectorless. 

2.2 PRINCIPIUL METODEI REFLECTORLESS 

În cadrul metodei reflectorless, punctele obiect nu sunt materializate pe corpul 

obiectului studiat. Acest aspect oferă numeroase avantaje dar şi un dezavantaj major întrucât 

deplasarea poate fi determinată doar pe o anumită direcţie. În tranşa “0” de măsurători sunt 

măsurate punctele obiect. Coordonatele acestora sunt determinate cu ajutorul elementelor 

măsurate: distanţe înclinate Lij, direcţii azimutale / orientări Θij şi direcţii zenitale ζij. 

Coordonatele punctelor obiect j: Xj, Yj, Zj sunt calculate în funcţie de coordonatele punctului 

de staţie i : Xi, Yi, Zi, şi elementelor măsurate. 

ijijij

ijijij

ijijij

LZZ

DYY

DXX







cos

sin

cos







 

unde
ijijij LD sin

 

(2.2.1) 

Fig.2 Principiul metodei reflectorless 

 

În figura 2 este prezentat pricipiul metodei de 

monitorizare reflectorless. În tranşa “0” se măsoară 

din staţia A elementele: distanţa înclinată LA1, 

direcţia azimutală / orientarea ΘA1 şi direcţia zenitală 

ζA1. Cu ajutorul acestor elemente sunt calculate 

coordonatele X1, Y1 Z1 ale punctului obiect 1. În 

tranşa “1” se vor efectua măsurători către punctul 

teoretic 1 măsurat în tranşa “0”. Pe baza coordonatelor cunoscute ale punctului de staţie, cât şi 

a punctului obiect se calculează automat de către staţia totală servomotorizată elementele 

unghiulare necesare poziţionării unghiulare. 

A

A
A

YY

XX
a






1

1
1 tan

 

1

1
1 cos

A

A
A

L

HH
a




 

unde 2

1

2

1

2

11 )()()( AAAA HHYYXXL   

(2.2.2) 

 

Unghiul zenital ζA1 reprezintă unghiul zenital redus la cotele punctelor; întrucât 

măsurătorile sunt executate de la înălţimea h a staţiei totale, unghiul zenital final este corectat: 
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ij

A
A

L

shHH
a




)(
tan 1*

1

 

(2.2.3) 

În cazul măsurătorilor reflectorless înălţimea semnalului s este egală cu 0, deci unghiul 

zenital final va fi : 

ij

A
A

L

hHH
a




)(
tan 1*

1

 

(2.2.4) 

Cu ajutorul elementelor unghiulare: orientarea ΘA1 şi unghiul zenital ζA1
* 

staţia totală 

servo motorizată se “îndreaptă” către punctul 1 măsurat în tranşa “0”. Calculul unghiului 

orizontal şi vertical de orientare este efectuat automat de către echipament. După poziţionarea 

staţiei totale pe direcţia teoretică a punctului 1 se efectuează măsurătoarea de distanţa LA1’. 

Distanţa înclinată este utilizată pentru calculul coordonatelor X1’, Y1’, Z1’. 

hLZZ

LYY

LXX

AAA

AAAA

AAAA







*

1'1'1

1

*

1'1'1

1

*

1'1'1

cos

sinsin

cossin







 

(2.2.5) 

Variaţia distanţei plane D11’ este o mărime calculabilă în funcţie de coordonatele 

planimetrice ale punctelor 1 si 1’ sau ca diferenţa între distanţele orizontale măsurate în cele 

două tranşe de măsurători. 

1'1

2

1'1

2

1'1'11 )()( DDYYXXD 

 

(2.2.6) 

 

Variaţia distanţei D11’ este calculată în lungul axei de vizare definită de poziţia 

punctului de staţie şi punctului 1 măsurat în tranşa “0”. Dacă se cunoaşte direcţia de deplasare 

caracteristică se poate calcula deplasarea D11’’ în lungul direcţiei de deplasare.  

Principiul metodei reflectorless se bazează pe determinarea variaţiei distanţelor spaţiale 

măsurate în două tranşe de măsurători succesiv efectuate. Variaţiile distanţelor măsurate sunt 

determinate în lungul axei de vizare definită de poziţia punctului de staţie şi punctul obiect.  

Dacă se cunoaşte direcţia de deplasare caracteristică a obiectului studiat se poate calcula 

deplasarea în lungul direcţiei de deplasare. În figura 2 unghiul format de direcţia axei de 

vizare cu direcţia caracteristică de deplasare este notat cu β . Acest unghi rămâne neschimbat 

ca valoare în orice tranşă de măsurătoare efectuată către punctul obiect 1; astfel putem 

determina deplasarea în lungul direcţiei de deplasare în funcţie de acest unghi şi de variaţia 

distanţelor măsurate: 





cos'11''11

1

DD

Adirectie





 

(2.2.7) 

Dacă obiectul studiat are o deplasare în lungul axei de vizare, pe direcţia X a axei 

sistemului de coordonate atunci deplasarea este determinabilă. Dacă deplasarea se întâmplă pe 
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o direcţie perpendiculară cu direcţia de vizare, pe direcţia Y a axei sistemului de coordonate, 

atunci deplasarea nu mai este determinabilă. Acest aspect constituie singurul dezavantaj al 

metodei reflectorless. Metoda se va utiliza doar în situaţiile când deplasările aşteptate se 

încadrează pe o direcţie aprioric cunoscută, sau se poate utiliza în conjuncţie cu metoda 

clasică pentru a verifica în permanenţă dacă obiectul studiat suferă deplasări ce nu pot fi 

determinate prin metoda reflectorless. 

2.3 DETERMINAREA DEPLASĂRILOR VERTICALE PRIN METODA 

REFLECTORLESS 

Metoda reflectorless poate fi utilizată cu succes şi la monitorizarea deformaţiilor 

verticale. În figura 3 este prezentată metoda reflectorless pentru studiu deformaţiei verticale a 

unei grinzi metalice. În acest caz direcţia de interes este reprezentată de verticala locului. În 

tranşa “1” grinda metalică suferă o deformaţie verticală. Metoda funcţionează independent de 

valorile unghiurilor zenitale, putând fi 

utilizată cu succes chiar şi la unghiuri 

zenitale de 0
G 

întrucât vizarea / punctarea 

se realizează automat prin orientarea staţiei 

totale pe direcţia punctelor obiect măsurate 

în tranşa “0”.  

Fig.3 Determinarea deplasărilor verticale 

prin metoda reflectorless 

În anumite cazuri calculul deformaţiei 

verticale poate fi simplificat prin 

compararea cotelor punctelor măsurate în tranşe diferite.  

01 T

j

T

jverticala HHd 

 

(2.3.1) 

 

2.4 CONDIŢIONĂRI  ÎN UTILIZAREA METODEI REFLECTORLESS 

Metoda reflectorless de monitorizare a comportării în timp a construcţiilor se bazează pe 

două principii: 

 Poziţionarea unghiulară a staţiei totale pe direcţia “punctelor obiect” măsurate în 

tranşa de referinţă 

 compararea distanţelor spaţiale măsurate către “punctele obiect” 

 

Din aceste două principii de bază a metodei reflectorless rezidă anumite condiţionări în 

utilizare:  

a.) Utilizarea staţiilor totale servo-motorizate  

b.) Utilizarea staţiilor totale cu precizii unghiulare ridicate 
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c.) Eliminarea sau diminuarea efectului de reflectivitate diferită a “punctului obiect” 

d.) Aplicarea corecţiilor atmosferice pentru distanţele măsurate 

e.) Selecţia vizuală a “punctelor obiect” în tranşa de referinţă 

f.) Eliminarea sau diminuarea erorilor sistematice  

 

Utilizarea staţiilor totale servo-motorizate 

Monitorizarea comportării în timp a construcţiilor prin metoda reflectorless nu are 

limitări din punctul de vedere al “punctelor obiect”, întrucât măsurătorile se efectuează fără 

utilizarea prismelor de monitorizare. Acest aspect reprezintă avantajul major al metodei 

reflectorless faţă de metoda clasică. Deoarece măsurătorile se efectuează către “punctele 

obiect” de referinţă măsurate în prima tranşă de măsurători, staţia totală utilizată trebuie 

orientată unghiular către aceste puncte. Operaţiunea de orientare a staţiei totale poate fi 

efectuată manual de către operator, dar în acest caz timpul necesar măsurării fiecărui “punct 

obiect” ar creşte semnificativ, caz în care metoda reflectorless devine neproductivă în cazul 

unui proiect de monitorizare format din sute de “puncte obiect”. Din acest motiv metoda de 

monitorizare reflectorless se utilizează cu succes când sunt utilizate staţii totale servo-

motorizate. 

Utilizarea staţiilor totale cu precizii unghiulare ridicate  

Eroarea de determinare a unui punct măsurat este influenţată de precizia unghiulară a 

staţiei totale cât şi de precizia în determinarea distanţelor. Dacă precizia în măsurarea 

distanţelor este relativ constantă pe distanţe mici (2..3 mm), precizia unghiulară are o 

influenţă direct proporţională cu distanţa la care se realizează măsurătorile.  

Având în vedere că proiectele de monitorizare a comportării în timp a construcţiilor se 

realizează de la distanţe maxime de 200-300m şi având în vedere ca o eroare de ±3mm în 

determinarea poziţiei “punctelor obiect” este satisfacătoare, se recomandă utilizarea în 

practică a aparatelor cu precizii unghiulare de 0.5’’, 1’’ sau 2’’. 

Eliminarea sau diminuarea efectului de reflectivitate diferita a “punctului obiect” 

Tehnologia reflectorless de măsurare fără prismă utilizează două metode principale 

pentru măsurarea distanţelor: metoda măsurării timpului de “zbor” (Time of Flight – Pulsed 

Laser) şi metoda măsurării diferenţei de fază între semnalul emis şi cel recepţionat (Phase 

Shift). În ambele situaţii sunt emise unde laser care sunt reflectate de către obiect şi captate de 

către staţia totală. Acest principiu este arătat în figura 4.  

 

Fig.4 Principiul măsurătorilor de distanţe în modul reflectorless 
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Undele laser emise către obiectul măsurat diverg; fiecare model de staţie totală are 

menţionat prin specificaţiile tehnice divergenţa undei laser în plan orizontal şi plan vertical, la 

o distanţă specificată.  În cazul metodei de monitorizare reflectorless nu putem vorbi de 

puncte obiect întrucât distanţa măsurată de către staţia totală este calculată pe baza undelor 

laser reflectate din zona conului de divergenţă, numită în continuare zona obiect.  Acest 

aspect limitează de asemenea distanţa de la care pot fi efectuate măsurători reflectorless. Cu 

cât conul de divergenţă specificat de către producător are o împrăştiere mai mică cu atât 

distanţa faţă de care se pot efectua monitorizări ale comportării construcţiilor prin metoda 

reflectorless poate creşte. Unghiul de incidenţă al direcţiei de vizare cu zona obiect generează 

erori în determinarea distanţelor datorită faptului că zonele mai apropiate de staţia totală tind 

să reflecteze mai mult undele laser faţă de zonele mai îndepărtate. O modalitate de eliminare 

sau diminuare considerabilă a acestei erori o reprezintă efectuarea de măsurători de distanţe în 

ambele poziţii ale lunetei. Prin medierea celor două valori, producătorii de staţii totale 

reflectorless specifică faptul că eroarea este eliminată sau redusă la cantităţi neglijabile 

[R.HOGLUND, P.LARGE,2005].  

2

21 F

O

F

O

C

DD
D




 

(2.4.1) 

Corecţii atmosferice pentru distanţele măsurate 

Datorită refracţiei atmosferice, cu indici de refracţie descrescători în înălţime (datorită 

rarefierii) unda purtătoare emisă reflectată şi captată parcurge o traiectorie în general curbă, 

cu concavitatea îndreptată către pământ. Produsul între viteza luminii şi timpul total al 

parcurgerii distanţei este notat cu ξ şi reprezintă lungimea drumului optic. Raportul între 

lungimea drumului optic şi indicele de refracţie reprezintă distanţa spaţială; această relaţie 

este valabilă într-un mediu ideal unde n este constant. Staţiile totale sunt calibrate să afişeze o 

distanţă luând-se ca indice de refracţie asumat o valoare specificată de producător (la o 

valoare a temperaturii şi presiunii atmosferice). Distanţele măsurate în condiţii atmosferice 

diferite faţă de cele luate ca referinţă de producător sunt afectate de erori şi acestea trebuie 

corectate cu factorul PPM. Pentru a determina corecţia PPM într-o marjă de ± 2mm/km, 

temperatura trebuie determinată cu o abatere standard de ±1
o
C, presiunea atmosferică trebuie 

determinată cu o abatere standard de ±3 mbar.  

Selecţia vizuală a “punctelor obiect” în tranşa de referinţă 

Un aspect deosebit de important în cazul utilizării metodei reflectorless de 

monitorizarea a comportării în timp a 

construcţiilor o reprezintă selecţia 

“punctelor obiect” numite în acest caz 

zone obiect. Undele laser emise nu sunt 

convergente, ele se reflectă de pe zona 

obiect. Mărimea zonei obiect este direct 

proporţională cu distanţa de la care sunt 

efectuate măsurătorile. Staţia Trimble S8 
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DR Plus ce a fost utilizată pentru efectuarea testelor are o divergenţă specificată de proiectant 

de 4 cm în plan orizontal şi 8 cm în plan vertical la o distanţă de 100 m. Întrucât divergenţa 

verticală este mai mare decât divergenţa orizontală, zona obiect are forma unei elipse.  O 

problemă în acest caz apare în situaţia când elipsa de divergenţă este proiectată pe obiectul 

studiat ca în figura alăturată. Suprafaţa după care se reflectă undele laser transmise nu este un 

plan, şi din acest motiv distanţa calculată de staţia totală ar putea să fie incorectă, ştiindu-se 

faptul că suprafeţele perpendiculare pe direcţia de vizare au o reflectivitate mai mare. Selecţia 

vizuală a zonelor obiect trebuie să elimine aceste situaţii nefavorabile. Deşi în teorie numărul 

zonelor obiect poate fi nelimitat, din cauza reflectanţei suprafeţei zonei obiect metoda 

reflectorless de monitorizare impune anumite restricţii.  

Eliminarea sau diminuarea erorilor sistematice 

Când sunt realizate monitorizări ale comportării în timp a construcţiilor prin metoda 

reflectorless dintr-o singură staţie, este de preferat ca poziţia acesteia şi înălţimea aparatului în 

punctul de staţie să nu fie modificate între tranşele de măsurători. 

Fig.5 Deplasare corect determinată când 

obiectul studiat suferă doar translaţii 

 

Dacă s-a schimbat poziţia punctului de staţie 

între două tranşe de măsurători succesive, conform 

figurii 5, dar între cele două măsurători efectuate apare 

doar o translaţie în lungul direcţiei de deplasare, zona 

obiect măsurată este diferită dar deplasarea este corect 

calculată fiind identică în ambele cazuri . 

'''11'11''11 coscos DDD BA     (2.4.2) 

Dacă între cele două măsurători apare şi o rotaţie 

a obiectului studiat, măsurătorile din staţii diferite induc erori la determinarea deplasării 

(conform figurii 6). 

 

Fig.6 Eroarea de determinare a deplasării când sunt 

efectuate măsurători din două staţii diferite şi 

obiectul studiat suferă translaţii şi rotaţii 

 

Dacă se analizează figura 6, se observă că indiferent 

de unde sunt realizate determinările, chiar dacă se 

păstrează aceiaşi staţie pentru determinările 

succesive, deplasarea calculată este afectată de o 

eroare, practic deplasarea este calculată până la 
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proiecţia pe direcţia de deplasare nu până la obiectul studiat. În multe situaţii această eroare 

poate fi neglijată dar pentru a obţine informaţii cât mai precise privind mărimea deformaţiei, 

eroarea datorată rotaţiei obiectului studiat trebuie eliminată.   

În cazul în care măsurătorile reflectorless 

efectuate pentru monitorizarea comportării în 

timp a construcţiilor sunt realizate dintr-o 

singură staţie, ca în figura 7, putem elimina 

eroarea datorată rotaţiei obiectului studiat 

dacă sunt luate în calcul două puncte 

succesiv măsurate.  

Fig.7 Determinarea corectă a deplasării 

aplicând  corecţia de discretizare 

 

Dacă analizăm punctele măsurate în tranşa T1, observăm că acestea descriu forma 

actuală a obiectului studiat. Principiul determinării deplasărilor prin intermediul a două puncte 

succesiv măsurate se reduce practic la o intersecţie unghiulară înainte. 

Deplasarea în punctul 1 din tranşa T1 se va calcula ca intersecţie între vectorul format 

de punctul 1 şi direcţia de deplasare şi vectorul format de punctele 1’ si 2’.  Deplasarea 

corectată va fi distanţa dintre punctele 1 şi 1
C
. 

dir

CC

CC

dir

dirC

XXYY

XXYY

XXYY
X









tan)11(11

21tan)11(11
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(2.4.3) 

 

După calculul coordonatelor X, Y ale punctului 1
C 

se poate calcula deplasarea D11
C 

22 )11()11(11 CCC YYXXD   (2.4.4) 

Calculul deformaţiei prin intermediul a două puncte succesiv măsurate ţine cont de gradul de 

discretizare a obiectului măsurat şi poate fi aplicată doar dacă între două zone obiect 

succesive măsurate nu apar deformaţii.  

2.5 MODALITĂŢI DE EFECTUARE A MĂSURĂTORILOR 

Utilizând metoda reflectorless putem determina următorii parametrii: 

 Variaţia distanţei: impune o comparare a distanţelor măsurate în diferite tranşe de 

măsurători. Se pot compara distanţele spaţiale Lij măsurate sau distanţele reduse la 

orizontală Dij . 
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0T

ij

Tn

ijij LLdL  - variaţia distanţelor spaţiale 

0T

ij

Tn

ijij DDdD  - variaţia distanţelor plane 
(2.5.1) 

 deplasarea: deplasarea poate fi determinată doar pe o direcţie de deplasare aprioric 

cunoscută, într-un sistem planimetric sau altimetric. Deplasarea este calculată până la 

perpendiculara pe direcţia de deplasare. 

 Deplasarea cu corecţia de discretizare:  reprezintă deplasarea calculată ţinând cont de 

discretizarea obiectului studiat. Acest mod de calcul al deplasărilor corectează 

mărimea deplasărilor în cazurile când obiectul studiat suferă rotaţii. 

Nr. 

Crt. 
Descriere 

Monitorizare 

Observaţii 
Variaţia  

Distanţei 
Deplasare 

Deplasare 

cu 

corecţia 

de 

discretiz. 

2D 3D 2D 1D 2D 1D 

1 

Măsurători 

dintr-o singură 

staţie,                                                   

aceeaşi poziţie 

şi înălţime a 

aparatului 

DA DA DA DA DA DA 

- trebuie asigurată stabilitatea în timp a 

punctului de staţie 

- centrare forţată în fiecare tranşă de 

măsurători 

- măsurători efectuate în poziţia 1 sau 

poziţia 1 şi 2 

-corecţia de discretizare se calculează 

în funcţie de zona obiect cea mai 

apropiată 

2 

Măsurători 

dintr-o singură 

staţie,                                                     

poziţie şi 

înălţime a 

aparatului 

diferite 

- - - - DA DA 

- măsurători efectuate în poziţia 1 şi 2 

- corecţia de discretizare se calculează 

în funcţie de zona obiect cea mai 

apropiată 

3 

Măsurători din 

două staţii, 

aceleasi poziţii 

si înălţimi ale 

aparatului   

DA DA DA DA DA DA 

- trebuie asigurată stabilitatea în timp a 

punctelor de staţie 

- centrare forţată în fiecare tranşă de 

măsurători 

- măsurători efectuate în poziţia 1 sau 

poziţia 1 şi 2 

- corecţia de discretizare se calculează 

în funcţie de zona obiect măsurată din 

cele doua staţii. 

4 

Măsuratori din 

două staţii, 

poziţii şi 

înălţimi ale 

aparatului 

diferite   

- - - - DA DA 

- măsurători efectuate în poziţia 1 şi 2 

- corecţia de discretizare se calculează 

în funcţie de zona obiect măsurată din 

cele doua staţii 

 

Tabelul.2 Modalităţi de efectuare a măsurătorilor 
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În tabelul 2 sunt centralizate metodele de măsurare ce pot fi utilizate în cadrul metodei 

reflectorless de monitorizare a comportării în timp a construcţiilor.  

Parametrii ce pot fi monitorizaţi prin utilizarea metodei reflectorless depind de păstrarea 

sau nu a amplasamentului identic a punctelor de staţie cât şi a înălţimii apartului în diferite 

tranşe de măsurători. Din acest motiv clasificarea metodelor de măsurare se realizează ţinând 

cont de aceste aspecte. 

2.6 ANALIZA STATISTICĂ A PARAMETRILOR MONITORIZAŢI 

În funcţie de metoda de măsurare aleasă putem determina una din următoarele mărimi: 

variaţia distanţei plane sau spaţiale, deplasarea planimetrică pe o anumită direcţie sau 

deplasarea altimetrică şi deplasările altimetrice sau planimetrice corectate cu corecţia de 

discretizare. Mărimile determinate trebuie testate pentru a stabili dacă valorile sunt 

reprezentative din punct de vedere statistic. Analiza statistică a variaţiei distanţei spaţiale se 

poate realiza doar în cazul, când între tranşe de măsurători diferite se păstrează aceleaşi poziţii 

ale punctelor de staţie, iar centrarea aparatelor este efectuată prin centrare forţată. În acest fel 

se asigură că direcţiile azimutale cât şi cele zenitale măsurate sunt identice în diferitele tranşe, 

putând astfel să efectuăm o analiză a variaţiilor distanţelor spaţiale. Variaţia distanţelor plane 

poate fi determinată dacă între tranşele de măsurători diferite se păstrează aceleaşi poziţii ale 

punctelor de staţie indiferent de înălţimea aparatului. 

Distanţele măsurate reprezintă din punct de vedere statistic mărimi măsurate direct, 

caracterizate de o abatere standard de determinare calculată în funcţie de specificaţiile 

aparatului. Abaterea standard de determinare a distanţelor este exprimată astfel : 

][][][ ppmbmmammL   (2.6.1) 

Testarea statistică se efectuează considerând că măsurătorile efectuate sunt mărimi măsurate 

direct prin aplicarea testului Student de comparare a mediilor a două populaţii, cazul 

eşantioanelor mici cu abateri standard de determinare egale. Distanţa spaţială Lij este 

determinată în două momente de timp diferite, momentul de referinţă T0 şi un moment de 

timp viitor Tn.  

Momentul T0, elemente cunoscute: 000 ,, TT

ij

T

ij fLL   

Momentul Tn, elemente cunoscute: TnTn

ij

Tn

ij fLL ,,  

0T

ijL , reprezintă distanţa spaţială medie măsurată la momentul T0 

0T

ijL , reprezintă abaterea standard de determinare a distanţei  spaţiale la momentul T0 

0Tf , reprezintă numărul gradelor de libertate pentru distanţa 0T

ijL măsurată la momentul T0 

Tn

ijL , reprezintă distanţa spaţială medie măsurată la momentul Tn 



CONTRIBUŢII ÎN DOMENIUL ANALIZEI DEFORMAŢIILOR ŞI DEPLASĂRILOR CONSTRUCŢIILOR ŞI TERENURILOR  

 
Pag. 14 - ing. Adrian TRIFAN 

                                                                               

  

Tn

ijL , reprezintă abaterea standard de determinare a distanţei  spaţiale la momentul Tn 

Tnf , reprezintă numărul gradelor de libertate pentru distanţa Tn

ijL măsurată la momentul Tn 

Măsurătorile de distanţe efectuate cu staţiile totale reprezintă media aritmetică a mai multor 

măsurători individuale m. Valoarea cea mai probabilă a distanţei afişate este reprezentată de 

media aritmetică, iar numărul gradelor de libertate se determină astfel : 

100  TT mf  ; 1 TnTn mf  (2.6.2) 

Mărimile măsurate 0T

ijL  si Tn

ijL  sunt mărimi măsurate direct şi  variaţia distanţei spaţiale 

se determină astfel : 

0T

ij

Tn

ijij LLdL   (2.6.3) 

Pentru a testa dacă cele două distanţe medii 0T

ijL  şi Tn

ijL ce provin din 
0Tm  măsurători respectiv 

Tnm  măsurători, având abaterile standard 0T

ijL respectiv Tn

ijL  au o variaţie reprezentativă din 

punct de vedere statistic, vom crea două ipoteze de lucru: ipoteza 0 (H0) şi ipoteza alternativă 

(H1). 
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Cele două abateri standard 0T

ijL şi Tn

ijL au valori egale sau aproximativ egale, întrucât 

măsurătorile sunt efectuate utilizând acelaşi aparat sau aparate de precizii asemănătoare, deci 

putem să calculam o abatere standard comună  . 
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Testarea se bazează pe statistica 
Ct  care are distribuţie Student şi grade de libertate 
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(2.6.6) 

Din tabelele distribuţiei Student se extrage valoarea de prag 
pragt pentru coeficientul de risc 

dorit. În practică se va lucra cu un coeficient de risc de 0.05 ceea ce corespunde unei 

probabilităţi de 95% sau 0.01 ceea ce corespunde unei probabilităţi de 99%. 

 Decizia privind ipotezele statistice impune o comparare a statisticii 
Ct  cu valaorea de 

prag 
pragt extrasă din tabelele distribuţiei Student pentru probabilităţile de lucru : 95% şi 99%
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3. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE CALCUL “DETECT” 

 

Programul de calcul “DETECT” a fost dezvoltat de subsemnatul în colaborare cu o 

firmă specializată de dezvoltare software. Programul permite calculul deplasărilor plane sau 

verticale determinate prin metoda reflectorless prezentată în amănunt în capitolul IV . Pe baza 

calculelor statistice programul identifică deplasările semnificative şi permite exportarea 

rezultatelor în formate standardizate. Programul de calcul “DETECT” este dezvoltat pe 

interfaţa web, accesul se efectuează prin intermediul unui browser de internet la adresa : 

http:// www.tsdetect.ro  

 Programul se accesează doar prin intermediul browserelor de internet fără instalarea în 

prealabil a altor programe. Pentru utilizarea programului, calculatoarele trebuie să aibă o 

configuraţie minimă astfel încât să permită accesul la internet şi utilizarea browserelor de 

internet .  

Programul permite determinarea şi analiza stabilităţii pentru următorii parametrii : 

 Variaţia distanţelor plane  

 Variaţia distanţelor spaţiale 

 Deplasări plane determinate pe o anumită direcţie 

 Deplasări plane corectate cu corecţia de discretizare determinate pe o anumită 

direcţie 

 Deplasări verticale  

 Deplasări verticale corectate cu corecţia de discretizare  

3.1 ACCESUL ÎN APLICAŢIE 

Accesul în aplicaţie se face prin accesarea prin intermediul unui browser de internet a 

următoarei paginii web: http://www.tsdetect.ro/site/login 

 

Fig.8 Accesul în programul de calcul “DETECT” 

 

http://www.tsdetect.ro/
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În figura 8 este prezentată pagina de pornire a aplicaţiei DETECT care este afişată 

când se accesează pagina web : http://www.tsdetect.ro/site/login. Există două meniuri care pot 

fi accesate: meniul ACCES şi meniul HELP. Pentru utilizatorii care au deja un cont configurat 

autentificarea se efectuează dupa introducerea următoarelor date: nume utilizator şi parola şi 

apăsarea butonului Autentificare.  Dacă autentificarea a fost efectuată cu succes atunci în bara 

de meniu a aplicaţiei apare în partea dreaptă numele utilizatorului lângă butonul de Logout 

(figura 9). 

 

Fig.9 Pagina principală a programului DETECT 

 

După autentificare avem acces la întregul meniu al aplicaţiei: meniul PROIECTE, 

meniul INFO, meniul ADMINISTRARE CONT şi meniul HELP. Ieşirea din aplicaţie se 

poate efectua în orice moment prin apăsarea butonului LOGOUT, buton situat pe bara de 

meniu în partea dreapta. Pagina de start a programului de calcul porneşte cu lista proiectelor 

asociate pentru utilizatorul logat. 

3.2 ADĂUGARE PROIECT  

Adăugarea unui proiect nou se face din meniul PROIECTE prin apăsarea butonului 

adăugare proiect. După apăsarea butonului apare o fereastră de configurare ca în figura 10. 

Câmpurile Denumire proiect, amplasament , beneficiar şi operator se completează de fiecare 

dată când se declară un proiect nou. Aceste date vor apărea pe rapoartele de monitorizare 

generate de programul de calcul DETECT şi pot fi editate în orice moment prin accesarea 

pictogramei de editare  situată în dreapta proiectului în lista de proiecte definite. Câmpul 

companie / PFA (reprezenând societatea care a executat proiectul de monitorizare) este 

preluat automat din datele furnizate de către utilizator în momentul creării contului. Orice 

proiect definit poate fi şters dacă se accesează pictograma de ştergere  situată în dreapta 

proiectului în lista de proiecte definite. Proiectele pot fi şterse doar dacă în prealabil au fost 

şterse din cadrul proiectului toate rapoartele generate şi toate fişierele de măsurători încărcate. 
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Fig.10 Fereastra de configurare proiect nou 

 

Proiectele definite pot fi de 4 tipuri după cum urmează : 

 Tip 1 - Măsurători dintr-o singură staţie, aceeaşi poziţie şi înălţime a aparatului 

Se va utiliza tipul 1 când măsurătorile vor fi efectuate dintr-o singură staţie cu păstrarea 

poziţiei şi înălţimii aparatului în tranşe succesive de măsurători. 

 Tip 2 - Măsurători dintr-o singură staţie, poziţie şi înălţime a aparatului diferite 

Se va utiliza tipul 2 când măsurătorile vor fi efectuate dintr-o singură staţie cu schimbarea 

poziţiei şi înălţimii aparatului în tranşe succesive de măsurători. 

 Tip 3 - Măsurători din două staţii, aceleaşi poziţii şi înălţimi ale aparatului 

Se va utiliza tipul 3 când măsurătorile vor fi efectuate din două staţii cu păstrarea poziţiilor şi 

înălţimilor aparatelor  în tranşe succesive de măsurători. 

 Tip 4 - Măsuratori din două staţii, poziţii şi înălţimi ale aparatelor diferite 

Se va utiliza tipul 4 când măsuratorile vor fi efectuate din două staţii cu schimbarea poziţiilor 

si înălţimilor aparatelor  în tranşe succesive de măsurători. 
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În funcţie de selecţia tipului proiectului se pot alege diferite subtipuri care reprezintă 

parametrii monitorizaţi. Subtipurile posibile sunt următoarele: variaţia distanţei plane, variaţia 

distanţei spaţiale, deplasările plane determinate pe o anumită direcţie, deplasările verticale, 

deplasările plane pe o anumită direcţie corectate cu corecţia de discretizare şi deplasările 

verticale corectate cu corecţia de discretizare. Compatibilitatea între tipul şi subtipul 

proiectului este verificată imediat şi astfel dacă un subtip este incompatibil cu selecţiile 

precedente acesta devine neselectabil.  

În cazul deplasărilor plane sau al deplasărilor plane corectate cu corecţia de discretizare, 

acestea pot fi determinate doar pe o anumită direcţie definită de utilizator. În acest caz în 

momentul alegerii subtipului va apărea o altă fereastră de configurare unde trebuie introdusă 

valoarea direcţiei de referinţă exprimată în grade, minute secunde centezimale. 

3.3 GENERAREA RAPOARTELOR STANDARD 

Rapoartele standard reprezintă rapoarte de monitorizare ce pot fi generate pentru 

proiecte de tip 1, 2, 3 si 4. Rapoartele sunt generate doar pentru un singur subtip (parametru 

monitorizat) între prima tranşă de măsurători încărcată în baza de date şi orice tranşă 

ulterioară. 

 

Fig.11 Tranşe de măsurători încărcate 

 În figura 11 este prezentat un exemplu de proiect de monitorizare unde au fost 

încărcate în total 4 tranşe de măsurători: tranşa 1, tranşa 2, tranşa 3 şi tranşa 4. În acest caz se 

pot genera 3 rapoarte standard după cum urmează: 

 Raport standard  1 : între tranşa de măsurători 1 şi tranşa de măsurători 2 

 Raport standard  2 : între tranşa de măsurători 1 şi tranşa de măsurători 3 

 Raport standard  3 : între tranşa de măsurători 1 şi tranşa de măsurători 4 

 

După secţiunea de măsurători există trei butoane pentru generarea rapoartelor. Primul 

buton se foloseşte pentru generarea rapoartelor standard. La activarea acestuia apare o 

fereastră de configurare similară cu cea din figura 12. 
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Fig.12 Configurare raport standard 

 

Primul câmp al ferestrei de configurare este reprezentat de data când a fost generat 

raportul standard. Implicit programul de calcul setează data curentă dar există posibilitatea 

schimbării acesteia. Următorul câmp este destinat observaţiilor unde utilizatorul poate nota 

informaţii suplimentare despre raport. Al treilea câmp este neselectabil, câmpul este blocat pe 

tranşa de referinţă, adică prima tranşă încărcată în baza de date a proiectului. Al patrulea câmp 

este selectabil, de aici utilizatorul alege tranşa curentă disponibilă în baza de date (mai puţin 

prima tranşă încărcată care este tranşa de referinţă).  

După selectarea tranşei curente utilizatorul trebuie să selecteze parametrul pentru care 

se doreşte generarea raportului standard, în exemplul din figura 12 proiectul a fost definit 

pentru monitorizarea deplasării 2D şi deplasare cu corecţie de discretizare 2D. 

În partea dreaptă a ferestrei de configurare a raportului standard se configurează probabilitatea 

statistică de lucru. Programul de calcul DETECT lucrează cu două probabilităţi de lucru 95% 

şi 99% pentru testarea statistică prin intermediul testului Student de 

comparare a mediilor a două populaţii. Dacă se alege opţiunea “prag” 

atunci testarea nu se va mai efectua pe baza testelor statistice, în schimb se 

va efectua o testare faţă de o valoare de prag impusă de utilizator. În figura 

54 este prezentată o captură din fereastra de configurare a raportului 

standard. În acest caz s-a ales opţiunea testării faţă de valoarea de prag 

introdusă de utilizator: ±0.0025m . Dacă valorile parametrului monitorizat 

pentru punctele comune din cele două tranşe de măsurători depăşesc 

valoarea de prag atunci punctele respective sunt considerate deplasate,dacă valorile sunt mai 

mici decât pragul introdus atunci punctele sunt considerate stabile.       

Tot din fereastra de configurare se bifează sau nu opţiunea generării graficului cu 

parametrul monitorizat pentru punctele comune ambelor tranşe de măsurători. Rapoartele 

standard sunt centralizate într-un tabel după secţiunea de măsurători. În figura 13 sunt 

prezentate rapoartele standard centralizate pentru un proiect de monitorizare.  
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Fig.13 Centralizarea rapoartelor standard 

 

Tabelul centralizator al rapoartelor standard conţine următoarele informaţii: data când a 

fost generat raportul, parametrul monitorizat, tranşa de referinţă şi tranşa curentă, modul de 

analiza statistică (cu probailitate de 95%, probabilitate de 99% sau cu valoare de prag) 

observaţiile notate de utilizator în fereastra de configurare şi opţiuni.  

Coloana de opţiuni conţine pictograma de ştergere prin intermediul căreia se poate 

şterge în orice moment un raport standard din tabelul centralizator. 

 

Pentru mai multe informaţii referitoare la programul de calcul DETECT sunteţi rugaţi să 

solicitaţi varianta in-extenso a tezei de doctorat 

4. STUDIUL DE CAZ 

 

Pentru verificarea practică a metodei de determinare a deformatiilor prin metoda 

reflectorless cât şi pentru verificarea programului de calcul DETECT s-a efectuat un studiu de 

caz unde s-au testat următoarele metode de lucru: 

 Determinarea deplasărilor plane măsurate dintr-o singură staţie, cu păstrarea poziţiei şi 

înălţimii staţiei totale între tranşele de măsurători succesive. 

 Determinarea deplasărilor plane corectate cu corecţia de discretizare măsurate dintr-o 

singură staţie prin procedeul scanării, cu păstrarea poziţiei şi înălţimii staţiei totale între 

tranşele de măsurători succesive. 

 Determinarea deplasărilor plane corectate cu corecţia de discretizare măsurate din două 

staţii, cu păstrarea poziţiei şi înălţimii staţiei totale între tranşele de măsuratori succesive. 

Microreţeaua geodezică din care s-au efectuat măsurătorile a fost compusă din 4 puncte 

de staţie: 100, 101, 102, şi 103 dispuse ca în figura 14. Măsurătorile au fost executate din 

staţiile 101, 102 şi 103, staţia 100 fiind utilizată pentru verificarea orientărilor. 

Măsurătorile au fost efectuate utilizând trei staţii totale: staţia totală servomotorizată 

Trimble S8 cu precizie unghiulară de 2’’ şi precizie pe distanţe în mod reflectorless 2mm + 

2ppm; staţia totală servomotorizată Trimble S6 cu precizie unghiulară de 3’’ şi precizie pe 
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distanţe în mod reflectorless 3mm + 2 ppm şi staţia totală Sokkia SET2030R3 cu precizie 

unghiulară de 2’’ şi precizie pe distanţe în mod reflectorless 3mm + 2ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14  Microreţea geodezică monitorizare deplasări
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Cu staţia totală Trimble S8 s-au efectuat 

măsurători din staţia 103, cu staţia totală 

Trimble S6 au fost efectuate măsurători din 

staţia 101 iar cu staţia totală Sokkia SET2030R3 

au fost efectuate măsurători din staţia 102. 

Sistemul de coordonate a fost astfel ales încat 

direcţia axei OX a sistemului de coordonate să 

coincidă cu direcţia de referinţă de determinare a 

deplasărilor plane. 

Fig.15 Obiect studiat vedere longitudinala 

4.1 OBIECTUL STUDIAT 

Pentru a testa dacă metoda reflectorless dă 

rezultate optime în cazul deformaţiilor 

complexe, s-a ales că obiectul studiat să imite 

comportamentul deformaţiilor barajelor. Astfel 

s-a instalat o placă de lemn (osb) ca in figura 15. 

Prin intermediul unui cric s-a indus o deformaţie 

negativă astfel încat în prima tranşă de 

măsurători forma obiectului studiat să fie curbă pentru a imita forma barajelor. Între tranşele 

de măsurători succesive deplasarile obiectului studiat au fost mărite, efectuându-se măsurători 

reflectorless după fiecare deplasare indusă. Poziţia cricului a fost aleasă pe partea inferioară a 

plăcii de osb pentru a avea deplasări diferite atat pe orizontala cât şi pe verticală. 

Au fost marcate un număr de 36 puncte pe placă de osb dispuse pe 4 rânduri cu spaţiere 

orizontală la 30 cm şi spaţiere verticală la 25cm. Fiecare rând a fost compus din 9 puncte asa 

cum se poate observa şi din imaginea 16. 

 

Fig.16 Obiect studiat vedere transversala 
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4.2 EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR 

Pentru compararea deplasărilor determinate prin metoda reflectorless cu valorile 

determinate clasic, măsurătorile efectuate cu staţia totală Sokkia SET2030R3 s-au efectuat în 

toate tranşele de măsurători pe punctele 1000-1035 marcate pe placă de osb. Măsurătorile de 

distanţe au fost efectuate reflectorless într-o singură poziţie a lunetei, iar coordonatele 

punctelor obiect au fost calculate prin intermediul softului TerraModel 10.41. 

Măsurătorile de distanţe efectuate cu staţiile totale Trimble S8 şi S6 au fost realizate în 

ambele poziţii ale lunetei, câte cinci măsurători pentru fiecare determinare. Coordonatele 

tridimensionale ale punctelor obiect au fost determinate cu distanţa spaţială medie medL

calculată din cele două determinări (poziţia 1 şi poziţia 2). În tranşa 1 de măsurători punctele 

1000-1035 au fost măsurate reflectorless cu staţia totală Trimble S8 şi S6 pe punctele obiect 

marcate pe placa de osb, similar cum s-a procedat şi cu staţia totală Sokkia SET2030R3. 

Pentru a verifica dacă măsurătorile sunt comparabile (întrucât s-au utilizat echipamente 

diferite cu specificaţii tehnice diferite) coordonatele X măsurate în tranşa 1 prin intermediul 

celor trei staţii totale au fost centralizate în tabelul 3 pentru a fi comparate.  

Nr. 

Pct. 

Trimble 

 S8 

Trimble  

S6 

Sokkia 

2030 
Diferenţe Diferenţe Diferenţe Diferenţe 

X [m] X [m] X [m] [m] [m] [m] [m] 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 max - min 

1000 3030.476 3030.477 3030.473 -0.001 0.003 0.004 0.004 
1001 3030.449 3030.450 3030.445 -0.001 0.004 0.005 0.005 

1002 3030.423 3030.425 3030.422 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1003 3030.405 3030.408 3030.403 -0.003 0.002 0.005 0.005 

1004 3030.399 3030.402 3030.398 -0.003 0.001 0.004 0.004 

1005 3030.405 3030.408 3030.405 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1006 3030.424 3030.426 3030.423 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1007 3030.449 3030.452 3030.448 -0.003 0.001 0.004 0.004 

1008 3030.476 3030.479 3030.476 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1009 3030.464 3030.465 3030.462 -0.001 0.002 0.003 0.003 

1010 3030.434 3030.436 3030.432 -0.002 0.002 0.004 0.004 

1011 3030.408 3030.410 3030.406 -0.002 0.002 0.004 0.004 

1012 3030.388 3030.390 3030.387 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1013 3030.380 3030.382 3030.379 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1014 3030.389 3030.392 3030.389 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1015 3030.409 3030.411 3030.408 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1016 3030.433 3030.436 3030.433 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1017 3030.461 3030.465 3030.462 -0.004 -0.001 0.003 0.004 

1018 3030.451 3030.452 3030.450 -0.001 0.001 0.002 0.002 

1019 3030.420 3030.422 3030.419 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1020 3030.392 3030.394 3030.391 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1021 3030.372 3030.374 3030.370 -0.002 0.002 0.004 0.004 

1022 3030.361 3030.364 3030.361 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1023 3030.370 3030.373 3030.370 -0.003 0.000 0.003 0.003 
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1024 3030.391 3030.394 3030.391 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1025 3030.418 3030.420 3030.417 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1026 3030.447 3030.450 3030.447 -0.003 0.000 0.003 0.003 

1027 3030.439 3030.440 3030.437 -0.001 0.002 0.003 0.003 

1028 3030.406 3030.409 3030.405 -0.003 0.001 0.004 0.004 

1029 3030.376 3030.379 3030.375 -0.003 0.001 0.004 0.004 

1030 3030.354 3030.358 3030.355 -0.004 -0.001 0.003 0.004 

1031 3030.345 3030.347 3030.344 -0.002 0.001 0.003 0.003 

1032 3030.352 3030.355 3030.353 -0.003 -0.001 0.002 0.003 

1033 3030.372 3030.375 3030.374 -0.003 -0.002 0.001 0.003 

1034 3030.401 3030.403 3030.402 -0.002 -0.001 0.001 0.002 

1035 3030.432 3030.435 3030.433 -0.003 -0.001 0.002 0.003 

Tabelul.3 Tabel comparativ cu coordnatele X măsurate în tranşa 1 cu cele 3 staţii totale 

 

Analizând ultimele 4 coloane din tabelul numărul 3 se observă că diferenţele între 

coordonatele măsurate se păstrează în valorile specificate de producator pentru precizia de 

determinare a distanţelor respectiv ±2..3 mm, deci chiar dacă s-au utilizat echipamente diferite 

cu specificaţii tehnice diferite, măsurătorile sunt comparabile. În tranşele de măsurători 2, 3 şi 

4 cu staţia totală Sokkia SET2030R3 au fost efectuate măsurători de fiecare dată cu punctare 

manuală pe punctele obiect materializate pe obiectul studiat.  

Cu staţiile totale Trimble S8 şi Trimble S6 au fost efectuate măsurători prin metoda 

reflectorless cu punctare semiautomată către punctele obiect măsurate în tranşa 1 (tranşa de 

referinţă). Măsurătorile au fost efectuate simultan cu toate cele 3 staţii totale, aşa cum se poate 

observa şi în figura 17. 

 

Fig.17 Efectuarea măsurătorilor, simultan cu cele trei staţii totale 

După efectuarea măsurătorilor în fiecare tranşă către punctele obiect 1000-1035, cu staţia 

totală Trimble S8 s-a efectuat şi o măsurătoare prin scanarea obiectului studiat.  
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4.3 DETERMINAREA DEPLASĂRILOR PRIN METODA CLASICĂ 

 

Pentru cele patru tranşe de măsurători: T1, T2, T3, şi T4 deplasările plane au fost 

calculate prin metoda clasică utilizând măsurătorile efectuate cu staţia totală Sokkia 

SET2030R3. Deplasările plane maxime sunt înregistrate in punctul 1031, punct de unde s-a 

aplicat forţa ce a determinat apariţia deplasărilor.  

În figura 18 este prezentat graficul deplasărilor plane determinate clasic în cele patru 

tranşe de măsurători. În tranşa T1, tranşă de referinţă deplasările sunt nule, deplasarea 

maximă -6.5cm a fost înregistrată în punctul 1031 în tranşa 4 de măsurare. 

Din analiză graficului prezentat în figura 79 se pot observa cu usurinţă cele 4 rânduri de 

puncte obiect măsurate respectiv: rândul 1 cu puncte de la 1000 la 1008, rândul 2 cu puncte de 

la 1009 la 1017, rândul 3 cu puncte de la 1018 la 1026 şi rândul 4 cu puncte de la 1027 la 

1035. 

 

 

Fig.18 Grafic cu deplasările plane determinate prin metoda clasică 
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4.4 DETERMINAREA DEPLASĂRILOR PLANE MĂSURATE DINTR-O 

SINGURĂ STAŢIE PRIN METODA REFLECTORLESS 

 

Pentru acest caz deplasările plane au fost măsurate prin metoda reflectorless cu punctare 

semiautomată utilizand staţia totală Trimble S8. La momentul măsurătorii presiunea 

atmosferică înregistrată de staţia totală a fost de 1000.40 mbar iar temperatura înregistrată cu 

dataloggerul CEM DT-172 a variat de la 12
o
C în tranşa T1 la 11.2

o
C în tranşa T4. Corecţia 

PPM datorată condiţiilor atmosferice avea valoarea -4.11 aşa cum se poate observa şi în figura 

19. 

 

Fig.19 Captură soft DETECT, calcul corecţie PPM 

 

Distanţa de la care s-au efectuat măsurătorile a fost aproximativ 30m; întrucât corecţia 

distanţelor datorată parametrilor atmosferici era de -0.1mm, cu mult sub precizia de 

determinare a distanţelor a staţiilor totale, s-a decis ca în calcule sa nu fie aplicate corecţii 

atmosferice pentru distanţele măsurate. Calculele deplasărilor plane cât şi a analizei statistice 

a fost efectuată prin intermediul softului DETECT cu probabilitate statistică de 95%.  

În tranşa 2 au fost analizate un număr total de 36 de puncte dintre care din punct de 

vedere statistic 22 puncte pot fi considerate deplasate şi 14 puncte stabile, cu deplasarea 

maximă înregistrată de -0.0099m în punctul 1031.  

 În tranşa 3 au fost analizate un număr total de 36 de puncte dintre care din punct de 

vedere statistic 28 puncte pot fi considerate deplasate şi 8 puncte stabile, cu deplasarea 

maximă  înregistrată de -0.0289m în punctul 1031.  

În tranşa 4 au fost analizate un număr total de 36 de puncte dintre care din punct de 

vedere statistic 29 puncte pot fi considerate deplasate şi 7 puncte stabile, cu deplasarea 

maximă înregistrată de -0.0689m în punctul 1031.  

În figura 20 este prezentată o captură din softul DETECT cu sumarul raportului de 

analiza aferent tranşelor T1-T4. 
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Fig.20 Captură soft DETECT, sumar raport analiza tranşe T1-T4 

 

În figura 21 este prezentată o captură din softul DETECT cu graficul deplasărilor 

plane calculate între tranşele T1-T4.  

 

Fig.21 Captură soft DETECT, grafic deplasări plane tranşe T1-T4 

 

În tabelul 14 sunt centralizate valorile deplasărilor plane calculate prin intermediul 

softului DETECT. Cu culoare roşie sunt reprezentate valorile deplasărilor considerate 

semnificative din punct de vedere statistic pentru probabilitatea de 95%. 

 

 

Nr. 

Pct. 

DEPLASĂRI 

[m] 

T1 T2 T3 T4 

1000 0.000 -0.001 0.000 -0.001 
1001 0.000 -0.003 -0.006 -0.012 

1002 0.000 -0.004 -0.010 -0.026 

1003 0.000 -0.005 -0.016 -0.039 

1004 0.000 -0.008 -0.020 -0.046 

1005 0.000 -0.005 -0.017 -0.040 

1006 0.000 -0.004 -0.012 -0.028 

1007 0.000 -0.002 -0.005 -0.013 

1008 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 

1009 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 

1010 0.000 -0.003 -0.006 -0.015 
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1011 0.000 -0.004 -0.012 -0.032 

1012 0.000 -0.007 -0.020 -0.047 

1013 0.000 -0.007 -0.022 -0.053 

1014 0.000 -0.007 -0.020 -0.048 

1015 0.000 -0.005 -0.015 -0.033 

1016 0.000 -0.002 -0.005 -0.015 

1017 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 

1018 0.000 -0.001 0.000 -0.001 

1019 0.000 -0.002 -0.005 -0.015 

1020 0.000 -0.004 -0.014 -0.035 

1021 0.000 -0.007 -0.022 -0.053 

1022 0.000 -0.008 -0.027 -0.063 

1023 0.000 -0.007 -0.022 -0.053 

1024 0.000 -0.006 -0.016 -0.037 

1025 0.000 -0.003 -0.008 -0.019 

1026 0.000 0.000 0.000 -0.002 

1027 0.000 -0.001 -0.001 0.000 

1028 0.000 -0.002 -0.006 -0.017 

1029 0.000 -0.005 -0.015 -0.040 

1030 0.000 -0.008 -0.023 -0.059 

1031 0.000 -0.010 -0.029 -0.069 

1032 0.000 -0.009 -0.024 -0.059 

1033 0.000 -0.006 -0.017 -0.040 

1034 0.000 -0.004 -0.009 -0.020 

1035 0.000 -0.002 -0.002 -0.002 

 

Tabelul.4 Valorile deplasărilor plane pentru tranşele T1-T4 calculate dintr-o singură 

staţie prin metoda reflectorless 

 

În figura 22 este prezentat graficul deplasărilor plane determinate dintr-o singură staţie 

prin metoda reflectorless în cele patru tranşe de măsurători.  

În tranşa T1, tranşa de referinţă deplasările sunt nule, deplasarea maxima -6.9cm a fost 

înregistrată în punctul 1031 în tranşa 4 de măsurare. 

În tabelul 15 sunt prezentate diferenţele între valorile deplasărilor plane determinate 

clasic şi cele determinate prin metoda reflectorless pentru tranşele T2, T3 si T4.  

După cum se observă din analiza tabelului mărimile sunt comparabile şi se încadrează 

în toleranţă de  ±2,3 mm cât este precizia de determinare a distanţelor pentru cele două staţii 

totale utilizate. 
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Fig.22 Grafic cu deplasările plane determinate dintr-o singură staţie prin metoda reflectorless 
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Nr. 

Pct. 

DIFERENŢE DEPLASĂRI 

CLASIC - REFLECTORLESS 

[m] 

T2 T3 T4 

1000 0.002 0.001 0.003 
1001 0.004 0.005 0.004 

1002 0.002 0.001 0.002 

1003 0.000 0.001 0.003 

1004 0.003 0.002 0.004 

1005 0.001 0.001 0.002 

1006 0.002 0.002 0.004 

1007 0.003 0.003 0.003 

1008 0.001 0.003 0.003 

1009 0.002 0.003 0.003 

1010 0.003 0.002 0.004 

1011 0.001 0.002 0.004 
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Tabelul.5 Valorile diferenţelor deplasărilor plane între metoda clasică şi metoda 

reflectorless 

4.5 DETERMINAREA DEPLASĂRILOR PLANE CORECTATE CU CORECŢIA 

DE DISCRETIZARE MĂSURATE DINTR-O SINGURĂ STAŢIE PRIN 

METODA REFLECTORLESS – SCANARE 

 

Pentru a consulta acest subcapitol sunteţi rugaţi să solicitaţi varianta in-extenso a tezei de 

doctorat 

4.6 DETERMINAREA DEPLASĂRILOR PLANE CORECTATE CU CORECŢIA 

DE DISCRETIZARE MĂSURATE DIN DOUĂ STAŢII PRIN METODA 

REFLECTORLESS  

 

Pentru a consulta acest subcapitol sunteţi rugaţi să solicitaţi varianta in-extenso a tezei de 

doctorat 

1012 0.002 0.002 0.003 

1013 0.002 0.002 0.004 

1014 0.001 0.002 0.003 

1015 0.003 0.004 0.003 

1016 0.003 0.001 0.003 

1017 0.002 0.003 0.002 

1018 0.002 0.000 0.002 

1019 0.002 0.002 0.001 

1020 0.001 0.002 0.004 

1021 0.001 0.002 0.004 

1022 0.002 0.002 0.003 

1023 0.002 0.001 0.002 

1024 0.003 0.003 0.003 

1025 0.003 0.003 0.004 

1026 0.002 0.002 0.002 

1027 0.002 0.002 0.002 

1028 0.002 0.002 0.002 

1029 0.002 0.003 0.005 

1030 0.000 -0.002 0.002 

1031 0.003 0.003 0.004 

1032 0.001 0.001 0.002 

1033 0.000 0.001 0.000 

1034 0.001 0.003 0.001 

1035 0.003 0.004 0.002 
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4.7 CONCLUZII 

 

Studiul de caz a fost efectuat pentru a testa algoritmii de calcul implemenţati în softul 

DETECT, soft dezvoltat de subsemnatul pentru determinarea deplasărilor prin metoda 

reflectorless. S-au testat trei variante de măsurare a deplasărilor plane. 

Toate cele trei metode de măsurare testate au furnizat mărimi comparabile între ele şi 

comparabile cu mărimile determinate prin procedeul clasic. Diferenţele între valorile 

determinate se încadrează în precizia de determinare a distanţelor specifică staţiilor totale cu 

care au fost efectuate testele. 

Algoritmii de localizare a punctelor deplasate au furnizat rezultatele scontate, metodă de 

testare statistică implementată în softul DETECT furnizează informaţii precise şi rapide chiar 

dacă configuraţia punctelor obiect suferă modificări între tranşele de măsurători succesive.  

Metoda se pretează automatizării totale a procesului de culegere a măsurătorilor prin 

metoda scanării. Deplasările plane corectate cu corecţia de discretizare măsurate prin metoda 

reflectorless – scanare au fost comparabile cu mărimile determinate clasic. Timpul necesar 

efectuării măsurătorilor prin metoda clasică a fost aproximativ egal cu cel necesar efectuării 

măsurătorilor prin scanare dar numărul de puncte înregistrate prin metoda scanării a fost de 6 

ori mai mare decât numărul de puncte măsurat clasic. Prin utilizarea metodei reflectorless cu 

scanare se elimină complet erorile de vizare ce pot apărea în procesul de măsurare clasic. 

Obiectul supus studiului de caz a suferit pe parcursul celor patru tranşe de măsurători 

deplasări complexe dar prin intermediul algoritmilor de determinare şi localizare a 

deplasărilor plane s-au furnizat informaţii reale fapt ce recomandă pe viitor utilizarea în 

practică pe modele reale a prezentei metode de urmărirea comportării în timp a construcţiilor . 

5. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE DE CERCETARE 

 

Metoda de monitorizare reflectorless cu punctare automată furnizează rezultate 

comparabile cu metoda clasică şi din acest motiv poate fi utilizată cu succes în cadrul 

proiectelor de monitorizare. Singurul dezavantaj al metodei de monitorizare reflectorless cu 

vizare automată este reprezentat de faptul că deplasările plane sunt determinate doar pe o 

direcţie aprioric cunoscută.  

Metoda reflectorless poate fi utilizată independent sau în conjuncţie cu metoda clasică: 

pe corpul obiectului studiat sunt amplasate şi ţinte de monitorizare care vor fi măsurate clasic 

pentru a verifica în permanenţă mişcarea 3D a obiectului studiat. 

Metoda reflectorless de monitorizare prezentată are numeroase  avantaje faţă de metoda 

clasică: 
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 Punctele monitorizate nu sunt materializate pe corpul obiectului studiat. 

 Eliminarea completă a vizării / punctării manuale. Măsurătorile pot fi efectuate cu unghiuri 

de pantă chiar şi de 100
g
 . 

 Măsurătorile se pot colecta în mod semiautomatizat sau chiar complet automatizat (prin 

scanare) fără utilizarea prismelor de monitorizare. 

 Viteza mai mare de colectare a datelor faţă de metoda clasică. 

 Costuri mai mici pentru materializarea punctelor reţelei geodezice prin eliminarea 

materializării punctelor obiect. 

 Costuri mai mici pentru efectuarea măsurătorilor datorită utilizării metodei de colectare a 

datelor automată sau semiautomată. 

 Algoritmi simplificaţi şi mai rapizi pentru depistarea deplasărilor sau a variaţiilor de 

distanţe plane şi spaţiale. 

 În cazul utilizării metodei de monitorizare reflectorless în timp real putem avea disponibile 

valorile şi testările statistice a parametrilor monitorizaţi imediat după efectuarea 

măsurătorii către fiecare punct. În cazul clasic de monitorizare în timp real rezultatele sunt 

disponibile doar după efectuarea întregului ciclu de măsurători. 

 Sunt eliminate complet calculele de compensare a reţelei geodezice fiind necesar să se 

asigure doar acelaşi datum între tranşe de măsurători diferite. 

 Configuraţia punctelor obiect poate fi modificată între tranşele de măsurători fară 

complicarea algoritmilor de calcul şi testare statistică a parametrilor monitorizaţi. 

 În cazul determinării deplasărilor prin aplicarea corecţiei de discretizare punctele de staţie 

nu trebuiesc materializate. 

5.1 PERSPECTIVE DE CERCETARE 

 

Scanare doar în puncte predefinite 

Metoda “reflectorless” dă randament maxim când sunt 

efectuate măsurători dintr-o singură staţie prin 

procedeul scanării. În acest mod măsurătorile sunt 

efectuate în mod automat fără nicio intervenţie din 

partea operatorului. În funcţie de tipul staţiei totale 

utilizate, zona scanata poate fi definită în mai multe 

moduri: patrulater, poligon, faţă de o linie de referinţă , 

etc. În general în cadrul zonei definite pentru scanare 

există anumite subzone care trebuiesc excluse întrucât 

nu asigură reflectanţa necesară ( ex. zona ferestrelor 

din cadrul unei faţade de clădire). Softurile instalate pe 

staţiile totale actuale nu permit excluderea anumitor 

subzone din gridul de scanare definit şi practic 

măsurătoarea întregii zone trebuie efectuată secvenţial 



CONTRIBUŢII ÎN DOMENIUL ANALIZEI DEFORMAŢIILOR ŞI DEPLASĂRILOR CONSTRUCŢIILOR ŞI TERENURILOR 

 
Pag. 33 - ing. Adrian TRIFAN 

                                                                               

  

pe subzone. Această problemă poate fi elimintă dacă scanarea s-ar putea realiza către puncte 

în prealabil încarcate în memoria staţiei totale.  

Îniţial trebuie executată o scanare totală a obiectului studiat şi astfel vor rezulta punctele 

primare. Ulterior acestea sunt filtrate pentru excluderea punctelor din subzonele cu reflectanţă 

deficitară. Punctele rămase după filtrare se încarcă în memoria staţiei totale şi ulterior se va 

efectua scanarea finală în aceste puncte care devin puncte obiect pentru toate tranşele de 

măsurători. 

Anumiţi producători de staţii totale pun la dispoziţie contracost,  utilizatorilor, kituri de 

dezvoltare a softurilor de măsurare. Prin intermediul acestor programe se pot dezvolta 

aplicaţii noi sau se pot dezvolta aplicaţiile preinstalate pentru a permite staţiilor totale să 

efectueze măsuratori prin procedeul scanării doar în anumite puncte în prealabil încarcate. 

Metoda reflectorless în timp real 

Programul de calcul dezvoltat (“DETECT”) permite în acest moment determinarea 

parametrilor monitorizaţi şi testarea statistică a acestora doar dupa ce toate măsurătorile sunt 

executate. Pentru a limita pagubele materiale şi eventualele pierderi de vieţi omeneşti dorim 

ca informaţiile referitoare la comportarea în timp a obiectului studiat să fie furnizate cât mai 

rapid posibil.  Metoda “reflectorless” poate fi complet automatizată şi astfel ar putea fi 

utilizată în cadrul proiectelor de monitorizare care se desfasoară în timp-real . 

 

Fig.23 Sistem monitorizare în timp real 

 

Un exemplu de sistem de monitorizare în timp real este prezentat în figura 100; staţia 

totală servomotorizată trebuie amplasată astfel încât să existe vizibilitate directă către obiectul 

studiat, să fie conectată la o sursă de alimentare externă şi să existe posibilitatea transmiterii 

datelor înregistrate către un centru de analiză.  
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Reţeaua geodezică este compusă din puncte stabile (100-105) materializate prin prisme 

de monitorizare măsurate automat (prin tehnologii Autolock sau Finelock) pentru asigurarea 

datumului comun între tranşele succesive de măsurători. După realizarea secvenţei de 

orientare a staţiei totale aceasta este programată să efectueze măsurători reflectorless prin 

metoda scanării către punctele obiect în prealabil încarcate în memorie.  

Programul de calcul va recepţiona  datele înregistrare de către staţia totală după fiecare 

măsurătoare executată către fiecare punct obiect şi astfel putem avea disponibile valorile şi 

testările statistice a parametrilor monitorizaţi în cel mai scurt timp posibil. În cazul clasic de 

monitorizare în timp real rezultatele sunt disponibile doar după efectuarea întregului ciclu de 

măsurători. 

În cazul monitorizării în timp real se pot implementa facilităţi noi în programul de 

calcul astfel încât pentru anumite praguri sau tolerante să fie transmise alerte automate prin 

email sau sms către persoanele interesate. 

 

Soft de analiză care să combine metoda clasică şi metoda reflectorless  

Principalul avantaj al metodei reflectorless îl constituie eliminarea materializării 

punctelor obiect. Pentru a specula acest avantaj se pot dezvolta programe de calcul care să 

funcţioneze în timp real ca o metoda combinată cu metoda clasică de monitorizare unde 

punctele obiect sunt materializate prin prisme de monitorizare.  

Ciclul de măsurători s-ar desfăşura în două etape: în prima etapă se vor monitoriza 

deplasările tridimensionale utilizând metoda clasică pe un număr restrans de puncte obiect, iar 

în etapa a doua se vor determina deplasări unidimensionale în lungul unei direcţii de referinţă 

prin utilizarea metodei reflectorless pe un număr nelimitat de puncte obiect. Astfel este 

crescut gradul de discretizare a obiectului studiat fără a mări şi costurile de implementare. 
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