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ZUINKATZE-LANETARAKO
OINARRIZKO TRESNAK.
ZUINKATZE-METODOAK

1

ATARIKOA
Lan honen bidez, obren zuinketan erabiltzen diren tresnak zein diren, nola erabili behar diren eta lan
bakoitzerako zein aukeratu behar den irakatsi nahi dugu. Lan hau gaurko Lanbide Heziketako Eraikuntza
eta Obra Zibilak arloko ikasle eta irakasleei zuzenduta dago; zehazki, Obra Burutzapen eta Planak
izeneko goi-mailako zikloan dihardutenei. Esan dezagun, bide batez, ziklo horrekin lotura handiena duen
ogibidea obra-arduradunarena dela.
Zuinketa oso garrantzitsua da edozein obra egiten denean. Errepideak edo eraikinak egiten hasi baino
lehen, beharrezkoa da proiektu bat egitea. Proiektuetan, obraren ezaugarriak, erabili behar diren materialak,
sustatzaileak jarritako baldintzak, obra irudikatzeko planoak eta beste zehaztasun batzuk agertzen dira.
Planoetan, zuinkatze-lanak egiteko behar den ia informazio guztia agertzen da: obraren neurriak, forma
geometrikoak eta abar. Arkitektoak edo delineatzaileak planoak egiten dituenean egiten duen lanarekin
konpara dezakegu zuinketa; izan ere, arkitektoaren edo ingeniariaren ideia errealitatean irudikatzea da
zuinketa egiten duenaren eginkizuna. Baina proiektuaren egileak oso leku eta egoera erosoan egiten ditu
marrazkiak, bulegoan, aulki batean eserita; eta zuinketa egiten duen pertsonak, berriz, lurrean, zoruan,
sabaian edo hormetan marrazten du, obra nondik noraino doan jakiteko.
Gehienetan, obra baten proiektua egiten duen enpresa eta obra eraikitzen duena ez dira berbera
izaten, baina salbuespenak ere badira. Nolanahi ere, obra guztietan izaten da obra-arduradun bat; hau da,
materialak eta langile taldeak antolatzeko eta lanak teknikoki ondo egiten direla zaintzeko denbora
osoan obran bertan egoten den pertsona bat. Obra-arduradunak, lana antolatzeaz gain, zuinketa egin
eta zuzentzen du.
Eraikuntza-lanak hiru multzotan sailka ditzakegu: eraikinak egitea, urbanizazio-obrak eta obra zibilak.
Eraikinak egiterakoan, eraikinen zimenduak zuinkatzeko baino ez dira erabiltzen topografia-tresnak.
Hortik aurrera, zuinkatze-lanetarako oinarrizko tresnak erabiltzen ditugu; adibidez, markatze-soka, ur-galga,
igeltsero-galga, beruna... Horiek landuko ditugu lehenengo unitatean.
Urbanizazio-obretan eta obra zibiletan, lurra ez da laua izaten, eta oso luzeak izaten dira markatu behar
diren marrak. Hori dela eta, oinarrizko tresnak ez dira egokiak obra horietako lerroak eta gainerako forma
geometrikoak lurrean marrazteko. Lan horietarako, galga optikoa eta behagailua erabiltzen dira, behin
eta berriro erabili ere, eta behar-beharrezkoak dira.
Garai batean, topografoak baino ez zituen erabiltzen galga optikoa eta behagailu osoa. Gaur, obraarduradunek ere erabiltzen dituzte obren zuinketarako; batez ere, galga, topografiaren oinarrizko kontzeptuak
ezagutu gabe ere erabil daitekeelako eta, erabilerraza izateaz gain, oso tresna egokia eta doitasun handikoa
delako kotak markatzeko. Bigarren unitatean, galga optikoa zer den eta nola erabili behar den azalduko dugu.
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Behagailu osoa ondo maneiatzeko, topografia zer den eta topografiaren oinarriak zein diren jakin
behar da. Behagailuarekin, kotaz gain, edozein neurritako edozein forma geometriko (lerro zuzenak, kurbak,
hexagonoak...) marka daiteke plano horizontalean. Gaur, topografoak erabiltzen du behagailua gehien,
baina obra arduradunak ere ezagutu behar du tresna hori, bai lan mota batzuk egiteko, bai topografoaren oharrak ondo ulertzeko. Horregatik, hirugarren unitatetik bosgarren unitatera —biak barne— azalduko duguna oso baliagarria izango da obra-arduradunarentzat.
Seigarren unitatean, Zuinkatze-metodoak izenekoan, behagailu osoa zein takimetroa erabiliz nola zuinkatzen den azalduko dugu. Horrez gain, zuinkatze-lanen adibide gisa, eraikin baten zimenduak zuinkatzeko
pausoak aztertuko ditugu. Azkenik, lan praktiko batzuk proposatuko ditugu, bai behagailuarekin, bai oinarrizko tresnekin lan egiteko.
Lan honetan azaldutakoa ondo ulertzeko, Batxilergoan ikasitako edo moduluaren hasieran irakatsitako
oinarrizko kontzeptu batzuk ezagutu behar dira: marrazketa teknikoaren oinarriak, eraikuntza-planoak irudikatzeko sistemak eta horretarako erabiltzen den sinbologia, zer proiektu mota dauden eta zer dokumentu
izan behar dituzten proiektuek.
Lan honetan, liburu eta apunte askotatik hartutako informazioa bildu dut, eta eraikuntza-institutuan
irakasle jardun dudan denboran izandako esperientziaz baliatu naiz. Gidaliburu on bat osatu nahi izan
dut, bai ikaslearentzat, bai irakaslearentzat balio dezakeena. Ikasleak irakaslearekin batera eskolan irakurtzeko eta azterketak prestatzeko erabiliko du, eta, lan-mundura iristean ere, kontsulta-liburu moduan erabili
ahal izango du. Bestalde, espero dut irakaslearentzat ere lagungarria izango dela ikasleei gaia azaltzeko.

1.1 Sarrera
Zuinketak bai plano horizontalean, bai plano bertikalean egiten dira. Oro har, plano horizontalean
zuinkatzen dugunean, zuzenean markatzen dugu obraren forma geometrikoa, eta berehala hasten gara
eraikitzen. Plano bertikalean zuinkatzen dugunean, ordea, erreferentziak ezartzen ditugu altuerak markatzeko.
Unitate honetan, zuinketak topografia-tresnak erabili gabe egiteko erabiltzen diren oinarrizko tresnak,
baliabide osagarriak eta geometria-kontzeptuak azalduko ditugu. Lortuko ditugun ezagupenei esker, hainbat
proiektu motaren dokumentu grafikoak obran bertan nola marraztu behar diren jakingo dugu.
Zuinkatze-lanen artean, arkuak eta eskailerak dira egiturarik zailenetakoak. Arkuak eta eskailerak
plano bertikalean zuinkatzeko egiten ditugun marrak izaten dira enkofratuak (hormigoi-masa isurtzeko eta
gogortu arte atxikitzeko molde gisa erabiltzen diren zurezko edo metalezko egiturak) edo eskora-egiturak
egiteko erreferentziak. Unitate honen azken ataletan, eskailerak eta arkuak trazatzeko arauak eta pausoak
ikasiko ditugu.

1.2 Zuinkatze-lanetarako oinarrizko tresnak eta baliabide osagarriak
Neurketa-tresnak
Luzera neurtzeko erabiltzen dira. Bi motatakoak daude: sakelako zintak eta neurketa-zintak. Lehenengo
motakoek bi, bost edo gehienez hamar metro izan ditzakete, eta erretraktilak dira, hau da, berez biltzen
dira; altzairuzko xaflaz eginak izaten dira. Bigarren motakoek bost metrotik berrogeita hamar metrora
bitarteko luzera izan dezakete, metalezkoak edo ehun indartuzkoak izaten dira, eta ardatz baten gainean
biltzen dira, eskuz birarazten den biradera baten bitartez (ikus 1.1. irudia).
4
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1.1. irudia.

Marrazketa-tresnak
`

Markatze-soka: Igeltseroek eta pintoreek azalera handietan lerro zuzenak markatzeko erabiltzen duten kordela da. Pinturaz tindatuta egoten da, eta bi punturen artean jartzen da
tenkaturik; gero, altxatu eta kolpetik askatzean, pinturak lerroa markatzen du (ikus 1.2. irudia).

1.2. irudia.

Behin etxe baten egitura —zimenduak, pilareak, forjatuak, perimetroko itxitura eta estalkia—
eraiki eta gero, trenkadak eraikitzea izaten da hurrengo pausoa. Trenkadak eraikitzeko,
lehenengo, planoak hartu eta haietan agertzen diren neurrietako marrak margotzen dira
hormigoizko solairuan, markatze-soka eta sakelako zinta erabiliz.
`

Arkatza eta klariona: hormetan, enkofratuetan, pilareetan eta abarretan markak egiteko
erabili ohi dira. Adibidez, behin etxe bateko pilareak eta beheko forjatua eraiki eta gero,
bigarren forjatua zer altueratan egin behar den pilareetan markatzeko erabil daitezke.

`

Igeltsu-hautsa eta karea: lurrean marrazteko erabiltzen dira. Adibidez, erauzketa txiki bat
egin behar duen indusmakina bat gidatzeko.

Lurrean puntuak markatzeko baliabideak
`

Hesolak: punta zorrotzeko makila batzuk dira, eta lurrean sartzen dira lurzoruko puntu bat
edo norabide bat seinalatzeko (ikus 1.3. irudia). Hesolak jarri ondoren, iltze bat sartzen diegu,
eraikinaren, kanalizazioaren edo errepidearen erpinak hobeto zehazteko. Ondoren, iltzeak
sokekin lotu, eta hor daukagu obra, lurzoruan marraztuta.
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1.3. irudia.

`

Iltzeak: metalezko pieza luze eta mehe batzuk dira, mutur batean punta zorrotza eta bestean
burua dutenak; asfaltozko, hormigoizko edo zementuzko gainazaletan puntuak finkatzeko
balio dute. Iltzeak forma eta material askotakoak izan daitezke. Burdinazkoek bi ohol josteko
balio dute; altzairuzkoak asfaltoan edo zementuzko lauzan sartzeko erabiltzen dira.
Beste iltze mota batzuk ere badaude, udalek, diputazioek eta Espainiako Institutu Geografikoak erabiltzen dituztenak, esate baterako; baina horiek ez dira zuinkatzeko erabiltzen. Topografoek bermapuntu gisa jartzen dituzte, plano topografikoak egiteko. Tamaina handiko iltzeak
dira, eta, haiek sartzeko, zulatu egiten da lurra, eta, gero, erretxina sintetikoa edo silikona
erabiltzen da iltzea ondo lotzeko.
Pintura ezabaezina eta aerosolak: puntuak kokatzeko iltzeak edo hesolak finkatzen direnean,
kolore biziko pintura ezabaezinak edo aerosolak erabili ohi dira iltzea edo hesola non dagoen
ondo nabarmentzeko.

Tenkatze-sokak
Kalamuzko edo nylonezko sokak dira, eta gauza askotarako erabiltzen dira: zirkulu-formako kurbak
marrazteko, errealitatean lerrokatzeak irudikatzeko... (ikus 1.4. irudia)

1.4. irudia.

Beruna/plomua
Soka baten muturrean berunezko pieza bat lotuz egiten da, eta bertikaltasuna egiaztatzeko balio du.
Soka berunezko atalaren zabalera berdina duen txapa batetik sartzen da. Atzamarrekin txapa hartu eta
soka zintzilikatuz gero, lerrokatze bertikala, hots, grabitateak duen norabidea, markatzen du berunak
(ikus 1.5. irudia).

6
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1.5. irudia.

Ur-galga
Ur-galgaren funtzionamendua ontzi komunikatuen printzipioan oinarritzen da. Nibela obraren puntu
batetik beste batera pasatzeko erabiltzen dugun plastikozko tutu bat da ur-galga; tutua urez betetzen da,
eta urak duen nibelak kota bera markatzen du tutuaren bi muturretan (ikus 1.6. irudia). Tutua urez betetzean,
kontuz ibili behar da burbuilarik sor ez dadin.

1.6. irudia.

Bigarren unitatean, 2.5. atalean, ur-galga erabiltzen ikasteko lan praktiko batzuk proposatzen ditugu.

Zuinketa-astoa
Hau da lurzoruan lerrokatzeak markatzeko gehien erabiltzen den baliabidea.
Bi hesola lurrean sartuz eta ohol horizontal batekin trebeska lotuz egiten da zuinketa-astoa. Ohol
horizontalaren gainean, iltzeak sartzen dira. Zuinketa-astoak eraikinaren lerrokatzetik kanpo jartzen dira,
eta, iltzeak kordelekin lotzean, zimenduen erpin eta ardatzak markatzen dira airean, lurzoruaren gainean
(ikus 1.7. irudia).
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ZUINKETA-ASTOAK /LUR-MAILA

ZUINKETA-ASTOAK /LUR-MAILA

1.7. irudia.

Metodo hori erabiliz, eraikuntza baten zimenduen ardatzak markatzen dituzten kordelak komeni
denean ken eta jar daitezke, eta, era horretan, indusmakinak ez ditu zimenduen ardatzen erreferenteak
ezabatzen. Oso garrantzitsua da eraikuntzaren lehenengo fase hau ondo egitea, fase honetan hasten
baita eraikina egiten.
Seigarren unitatean, zehatzago ikasiko dugu zertarako balio duten zuinketa-astoek.

Igeltsero-galga
Lerro horizontalak eta bertikalak markatzeko edo, adibidez, morteroarekin paramentu bat estaltzean,
gainazalaren horizontaltasuna edo bertikaltasuna egiaztatzeko balio du (ikus 1.8. irudia).

1.8. irudia.

Elementu bat plano horizontalarekin bat etortzen denean, edo bi elementu lerro zuzen berean daudenean esaten da zerbait nibelean dagoela.

Erregelak
Zurez, metalez edo beste materia zurrun batez egindako tresnak dira; gehienetan, lodiera txikikoak,
luzeak eta forma angeluzuzenekoak (ikus 1.9. irudia). Paramentu baten estaldura (zerbait isolatzeko, apaintzeko edo babesteko geruza) ezartzean marra zuzenak marrazteko balio dute, besteak beste.
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1.9. irudia.

1.3 Oinarrizko forma geometrikoak marrazteko argibideak
Puntuaren zuinketa
Zuinketa zer den ulertzeko, puntua hartuko dugu oinarri. Luzera bat non hasten den eta non bukatzen den adierazten digu puntuak. Lerro batean bi puntu markatuz, distantzia bat edo luzera bat definitzen dugu.

Zuzenaren zuinketa
Zuzena puntu-segida bat besterik ez da. Zuzen batean gurutze bat edo lerro motz bat markatzen
cm-tan dugunean, adierazten dugu puntu horretan zerbait hasten edo amaitzen dela. Distantzia bat edo
luzera bat adierazteko, berriz, bi marka egiten ditugu.
Distantziak obran bertan marrazteko, neurketa-tresnak erabiltzen dira, erregelarekin edo markatzesokarekin batera. Erregela erabiliz gero, pertsona bakar bat nahikoa da lana egiteko. Markatze-soka
erabili nahi izanez gero, berriz, bi pertsona behar dira lana egiteko: batek mutur batetik helduko dio sokari,
eta besteak tenkatu egingo du, beste muturretik helduz. Tenkatzen ari den pertsonak ikusten duenean
soka aldez aurretik markatutako bi punturen gainean dagoela, hura altxatu eta, mugimendu azkar batez,
askatu egingo du, lerroa markatzeko.

Zirkunferentziak marrazteko jarraibideak
Lerro kurbatua ere puntu-segida bat da. Baina lerro kurbatua marrazteko, bi punturen kokagunea
zein den jakin beharrean, kurbaren zentroa non dagoen eta erradioaren luzera zein den jakin behar dugu.
Iltzeak, soka eta arkatza edo klariona dira obran zirkunferentziak marrazteko erabiltzen ditugun oinarrizko tresnak. Iltzea zirkunferentziaren zentroan sartzen da, eta soka baten mutur bat lotzen zaio; gero,
erradioak zer luzera izan behar duen jakinda, sokari klariona pusketa bat lotu, eta marraztu egiten da, iltzea
eta klariona korapila ez daitezen arreta jarriz.
Marraztu behar dugun kurbaren erradioa oso handia ez bada, edo obraren antolaketak horretarako
aukera ematen badu, artisau-konpas bat egin dezakegu guk geuk, lana errazteko. Horretarako, erregela
bat hartu, erregelaren mutur batean lapitza erantsi, eta, sakelako zinta batez, erregelaren gainean neurtu
eta markatuko dugu erradioaren luzera, lapitza dagoen tokitik hasita. Zirkunferentziaren zentroa non
dagoen jakinda, iltze bat sartu, eta, konpasarekin, kurba marraztuko dugu (ikus 1.10. irudia).
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1.10. irudia.

Lerro elkarzutak marrazteko jarraibideak
Gehienetan, obretan, lerro jakin baten perpendikularra markatu behar dugunean, aldez aurretik jakiten
dugu zer puntutatik hasi behar dugun lerro zuta marrazten.
Lerro perpendikularra paperean marrazteko, hau egin behar dugu (ikus 1.11. irudia): O puntutik arku
bat trazatu konpasarekin, P lerroan bi ebakitze-puntu markatzeko; 1 puntutik hasita, 1-2 luzerako bi arku
markatu P lerroaren bi aldeetan; 2 puntutik, 1 puntutik egindako gauza bera egin; eta, erregela eta arkatza
erabiliz, R-S lerro perpendikularra marraztu.

1.11. irudia.

Baina obretan ez dugu paperaren gainean marrazten, lurrean baizik. Hori dela eta, konpasik gabe
lan egin behar dugunez, era errazago bat erabiltzen dugu lerro perpendikularrak marrazteko. Erabiltzen
dugun metodoak triangelu zuzenen honako ezaugarri hau du oinarri: triangelu batek 3, 4 eta 5 luzerako
aldeak baditu, triangelu zuzena da, Pitagorasen teorema betetzen delako, hau da, 32 + 42 = 52 (ikus 1.12.
irudia). M-N lerroko P puntutik lerro perpendikular bat markatzeko, sakelako zinta hartu, eta era honetan
jokatuko dugu: P puntutik hasita, nahi dugun alderantz, 3 metroko neurria markatuko dugu M-N lerroan, eta,
hala, D puntua zehaztuko dugu. D puntutik 5 metro eta P puntutik 4 metro neurtuko ditugu, eta, bi neurri
horiek lotzean, C puntuan definituko da ebakidura. P-C lerroa izango da perpendikularra.

1.12. irudia.
10
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Beraz, obretan, sakelako zinta metrikoa eta markatze-soka edo erregela —arkatzarekin batera—
erabiliko ditugu, 3-4-5 metodoaren bitartez perpendikularrak markatzeko. Pitagorasen teorema 3, 4 eta
5en multiploekin ere erabil daiteke: 6-8-10 metodoan, esaterako.

Lerro paraleloak marrazteko jarraibideak
Lerro paraleloak lurrean zein paperean markatzeko, metodo berari jarraitzen diogu: bi lerro perpendikular
trazatu, neurri bera hartu bietan, eta lerro paraleloa markatu. Zenbat eta luzeagoa izan lerro perpendikularren arteko distantzia, hainbat eta doiagoa izango da haien arteko paralelotasuna.

Nola hainbanatu zuzenkia
Zuzenki bat hainbanatzea ez da beti erraza izaten; batez ere, zuzenkiaren neurria zenbaki oso bati
ez dagokionean. Orain, zuzenkia era grafiko batean hainbanatzen ikasiko dugu.

1.13. irudia.

Esate baterako, 5 metroko A-B lerroa hirutan hainbanatzeko, hau egingo dugu (ikus 1.13. irudia): A
puntutik, nahi dugun angeluarekin, edozein zuzen markatu, eta zuzen hori hiru atal berdinetan hainbanatu; ondoren, 3 puntua B puntuarekin lotu, eta, jarraian, 3-B lerroarekiko paraleloak diren lerroak marraztu 2
puntutik eta 1 puntutik. Doitasun handiko neurketak egiteko, metodo hori erabiltzen da, baina obretan
neurketa-zinta erabiltzea izaten da ohikoena.

Angelu baten erdikaria marrazteko jarraibideak
Bi lerro puntu batean elkartzen direnean, angelu bat osatzen da. Hona hemen angelu bat erditik
ebakitzeko jarraibideak (ikus 1.14. irudia): O-M eta O-N lerroak zein diren jakinda, O puntutik, nahi dugun
neurria hartuta, marka bana egingo dugu angeluaren bi aldeetan, 1 puntua eta 2 puntua definitzeko;
ondoren, 1 eta 2 puntuetatik konpasarekin trazu bana markatuz, S puntua definituko dugu. O-S lerroa
izango da angeluaren erdikaria.

1.14. irudia.

LANBIDE EKIMENA

11

Obrak eta Planak Gauzatzea

Poligonoak (triangelu zuzenak, laukiak eta beste poligono erregular batzuk)
marrazteko jarraibideak
`

Triangelu zuzena. Triangeluaren bi alderen luzerak ezagutzen ditugunean erabiltzen dugun
metodoa aztertuko dugu, hori baita gehien erabiltzen dena (ikus 1.15. irudia). M-N katetoaren eta R-S hipotenusaren neurriak ezagutuz gero, triangelua zuinkatzeko, gauza bakarra
hartu behar dugu kontuan: edozein triangelu zuzen zirkunferentzia baten barruan sar
daiteke, hipotenusaren erdibitzailean zentroa hartu eta hipotenusa-erdiaren neurria duen
erradioa erabiliz.

1.15. irudia.

`

Laukia. Lau aldeko poligonoa da. Laukiaren angeluen baturak 360º ditu, eta bi alderen arteko
angelua 90º-koa da beti. Obretan laukiak zuinkatzeko, lerro perpendikularrak eta paraleloak
besterik ez dugu trazatu behar.

`

Pentagonoa. Forma zailenetako bat da egiten, eta oso gutxitan marrazten da; halere, komeni
da marrazten jakitea.

1.16. irudia.

Pentagonoa marrazteko, honako jarraibide hau hartuko dugu (ikus 1.16. irudia): M-N aldearen
neurria ezagututa, M-Nren erdibitzailea trazatuko dugu O puntua lortzeko. Jarraian, N puntutik,
M-Nren perpendikularra den beste lerro bat trazatuko dugu, eta N puntutik, M-Nren neurriko
arku bat eginez, 1 puntua definituko dugu. O puntutik O-1 erradioko arku bat egingo dugu
M-Nren luzapena 2 puntuan ebaki arte. M puntutik M-2 erradioko beste arku bat trazatuko
dugu M-Nren erdibitzailean 3 puntua definitzeko. Azkenik, M eta N puntuetatik, M-N erradioko arku bana trazatuko dugu, eta 3 puntutik bi arku marraztuko ditugu, 4 eta 5 puntuak
lortzeko. M, N, 5, 3, eta 4 puntuak izango dira pentagonoaren erpinak.
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`

Hexagonoa. Nahikoa da hexagonoaren aldearen neurria ezagutzea poligono hori marrazteko. Printzipio honetan oinarrituko gara horretarako: hexagonoa zirkunskribatzen duen zirkunferentziaren erradioak aldearen neurri bera du (ikus 1.17. irudia).

1.17. irudia.

M eta N puntuetatik, M-N erradioko arku bana trazatuko dugu zirkunferentziaren zentroa definitzeko. Zirkunferentzia marraztu ondoren, M-N erradioko arkuak egingo ditugu, M puntutik
edo N puntutik hasita, 1, 2, 3 eta 4 puntuak lortzeko.

1.4 Arkuak marrazteko argibideak
Atal honetan ikusiko ditugun kontzeptuek plano bertikalean zuinketa berezi batzuk egiteko balioko
digute. Eraikuntzan, obra berriak ez ezik, eraberritze-lanak ere egiten dira. Gaur, merkatuak gero eta gehiago
eskatzen du zaharra berritzea, eta, halako lanetarako, ezagupen zabalak behar ditu obra-arduradunak.
Antzinako eraikinak, merkataritzaguneak edo etxebizitzak, eraberritzen direnean, lan bereziak egin behar
izaten dira. Lan horietako bat arkuak trazatzea da. Gehien egiten diren arkuak erdi-puntukoa eta ogibakoa
dira. Jarraian, arku mota horiek trazatzen ikasiko dugu.

Arkua eta haren aldeak

ARKUGAINERA

OSTIKOA

1.18. irudia.
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Erdi-puntuko arkua
Zirkunferentzia-erdiko trazatua duen arkua da; beraz, erdi-puntuko arkuaren geziak arkuaren argiaren
erdia neurtzen du. Erdi-puntuko arkuak bi motatakoak izan daitezke: batzuetan, zirkunferentziaren zentroa
euste-puntuak lotzen dituen lerroan kokatzen da; besteetan, zentroa goiko beste lerro edo plano batean
egoten da.
Lehenengo kasuan, arkuaren erradioa eta euste-puntuen kokagunea zein diren besterik ez dugu
jakin behar (ikus 1.19. irudia) arkua osatzeko. Arkuaren baoaren erdigunea, hau da, O puntua, finkatuz eta
M-N/2 neurriko erradioa duen erdi-zirkunferentzia bat trazatuz marraztuko dugu arkua.

1.19. irudia.

Bigarren mota marraztea zailagoa da. Euste-puntuek osatzen duten lerroaren eta arkuaren abiaburuaren arteko distantzia ezagutu behar dugu, eta, hortik abiatuta, lehenengo kasuan azaldu dugun bezala
jokatuko dugu (ikus 1.20. irudia).

1.20. irudia.

Ogiba-arkua
Elkar ebakitzean arku zorrotz bat eratzen duten bi zirkunferentzia-arkuz osatua dago ogiba-arkua. Hiru
mota aurkitu ditzakegu.
Lehenengoan, trazatuaren zentroa euste-puntuek osatzen duten lerroan kokatzen da; beraz, M eta N
puntuak zehaztu, eta puntu horietatik trazatuko ditugu arku zorrotza osatzeko behar ditugun bi arkuak
(ikus 1.21. irudia).
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1.21. irudia.

Bigarrenean, trazatua egiteko zentroak arkuaren argiaren barruan daude (ikus 1.22. irudia): 2 eta 4
puntuak definitzeko, M-N lerroa lau ataletan hainbanatu behar da, eta, jarraian, 2 puntutik R-N arkua eta 4
puntutik M-R arkua marraztu.

1.22. irudia.

Hirugarrenean, trazatuaren zentroak arkuaren argitik kanpo daude (ikus 1.23. irudia). Mota honetako
arkuak marrazteko, pauso hauek eman behar ditugu: M-N lerroaren erdibitzailea trazatu eta O puntua
kokatu; O-N neurriko karratua egin eta karratu horren diagonala marraztu, R puntua definitzeko; O puntutik,
O-R erradioko arku bat trazatu, 1 puntua zehazteko; eta, bukatzeko, 1 puntutik M-S arkua marraztu. S-N
arkua ere bestea bezala egingo dugu, baina A muturretik hasita.

1.23. irudia.
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1.5. Eskailerak marrazteko argibideak
Atal honetan, eskailerak trazatzen ikasiko dugu. Maila desberdinetako plano horizontalak —edo altuera
desberdinak— gainditzeko, eskailerak, arrapalak edo igogailuak egin behar ditugu nahitaez. Ez dugu aztertuko igogailua nola jarri, eraikuntzaren berezko arlotik kanpo baitago neurri batean, ezta proiektuetan eskailerak marrazteko erabiltzen diren arau guztiak ere, baina proiektugileak planoetan marraztutako eskailerak
errealitatean trazatzen ikasi behar dugu.
Trazatua adreiluzko edo hormigoi armatuzko horma baten gainean edo egurrezko taula baten gainean
egingo dugu beti. Eta aurreko ataletan aipatu ditugun tresnak (erregela, markatze-soka, igeltseroaren galga,
arkatza edo klariona...) nahikoa izango dira lan horiek egiteko.
Eskailera osoa trazatu beharko dugu: bai arrapala eta bai eskailera-mailak. Eskailera bakoitza desberdina izaten da, gainditu behar den altueraren arabera, eta garrantzi handia du lehen aipatu ditugun elementuen arteko erlazioa egokia izateak. Eskailerak trazatzeko, baoa eta igo behar dugun altuera zenbatekoak diren jakin behar dugu. Horiek dira eskaileraren forma baldintzatzen duten faktore bakarrak, eta
proiektugileak zer eskailera mota (bi atalekoa, kiribila, inperiala...) egin erabakitzerakoan aztertzen dituen
bi faktoreak.
Proiektuetan agertzen diren neurriak ez dira guztiz bat etortzen errealitateko neurriekin: eraikitako
forjatuen arteko altuera ez da planoan adierazitakoa izaten; zentimetro batzuetako aldea egoten da,
gizakiak ezin duelako erabateko zehaztasunez eraiki. Obra-arduradunak eskailerei buruzko oinarrizko
kontzeptuak ezagutu behar ditu, bere lana ondo burutzeko. Gainera, proiektu batzuetan, eskailera sinplea
denean, ez da adierazten eskailerak zer neurri izan behar dituen, eta obra-arduradunak asmatu behar
izaten du nolako eskailera egin.
Jarraian, adibide baten bitartez ikasiko dugu bi ataleko eskailera nola zuinkatu.

Bi ataleko eskailerak
Eskailera batean hiru alde bereizten dira:
`

Eskailera-burua: bi eskailera atalen arteko plataforma laua da. Batetik, igotzen direnek atseden
hartzeko balio du; bestetik, eskaileraren norabidea aldatzeko ere erabiltzen da.

`

Mailagaina: eskailera-maila baten gainazal horizontala da, kontramailaren perpendikularra. Igotzen
edo jaisten den pertsonaren oinek zapaltzen duten gainazala da.

`

Kontramaila: eskailera-maila baten aurpegi bertikala da, igoera erraztu eta altuera gainditzen duena.

Eskailera erosoak eraikitzeko, honako formula hau erabiltzen da:
2 T + H = 63 zentimetro, edo T + H = 45 edo 48 zentimetro
non T kontramaila baita; eta H, mailagaina.
Oro har, eskailerak 16 cm-tik 18 cm-ra bitarteko kontramaila izan behar du, bai igotzeko eta bai jaisteko
erosoa izan dadin; beraz, goiko formulan neurri hori ezartzen bada, mailagainak 30 cm-tik 32 cm-ra bitarteko luzera izango du.
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Ikus dezagun, adibide baten bidez, nola trazatzen den eskailera bat:
Bi forjaturen arteko altuera-aldea 2,50 metro da; goiko forjatua 0,30 metro lodi da; eskailera-burua 1
metrokoa da; eta eskailerak kontrako noranzkoa duten bi atal ditu.
Hortaz, egingo dugun eskailerak 2,80 metroko altuera-diferentzia gainditu behar du: altuera gehi goiko
forjatuaren lodiera. Hala, 2,80 metroko altuera zati 0,17 (kontramailaren neurria) egiten badugu, gutxi
gorabehera biribilduz, 16 eskailera-maila ateratzen dira. Lehenago esan dugun bezala, eskailera bi atalekoa denez, atal bakoitzak 8 eskailera-maila izango ditu (ikus 1.24. irudia).

1.24. irudia.

T + H = 45 edo 48 cm formula aplikatuz gero, mailagainaren neurria zein den jakingo dugu:
17 + H = 45 edo 48 cm;
H = 48 – 17 = 31 cm (48koa hartzea hobe dugulako)
Ebatzitako datu horretatik honako datu hau eratortzen da:
7 eskailera-maila x 0,31 cm + 1 m (eskailera-burukoa) = 3,17 metroko luzera.
Luzera 3,17 metrokoa dela dakigunez, badakigu nondik hasi behar dugun eskailera marrazten, edo,
bestela esanda, badakigu zein den abio-puntua.
Igeltsero-galga erabiliz, lehenengo, kontramaila marraztuko dugu (0,17 metrokoa); gero, mailagaina
(0,31 metrokoa); eta, hortik aurrera, 2. eskailera-mailatik 8.eraino bitartekoak. Hain zuzen, 8. eskaileramailaren kontramaila amaitzen den tokian hasiko da 9.aren kontramaila, 8. eskailera-mailak eskaileraburuarekin bat egiten duelako. Ondoren, bigarren eskailera ataleko eskailera-mailak markatuko ditugu.
Eskailera-mailak marraztu ondoren, bantzua definitzen duten lerro paraleloak markatu, eta hala amaituko dugu eskaileraren trazatua.
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Askotan, arrapala edo bantzua hormigoi armatuzkoa izaten da, eta eskailera-mailak adreiluz egiten
dira. Halakoetan, egurrezko enkofratua prestatu behar da bantzua eraikitzeko, eta, horretarako, bantzuaren
lodiera baino ez dugu markatzen. Kalkulu matematikoen bidez ere marraztu daitezke bantzua definitzen
duten lerroak, eta, horretarako, ez dago eskailera-mailak zertan trazatu. Behin bantzua egin eta gero,
eskailera-mailak jartzen dira. Eskailera egurrezkoa edo metalezkoa bada, neurriak jakin behar ditugu,
lantegian fabrikatzeko agindua emateko.

1.6 Lan-proposamenak
Obra-arduradunak, nahitaez, trebea izan behar du zuinkatze-lanetarako oinarrizko tresnak erabiltzen,
eta, trebetasun hori eskuratzeko, ariketa praktikoak egin behar dira. Hona hemen ariketa-proposamen batzuk:
LEHENENGO PROPOSAMENA
Zuinkatze-lanetarako oinarrizko tresnak erabiliz, zuinka itzazue, gainazal lau batean, honako forma
geometriko hauek: laukia, pentagonoa eta hexagonoa.

 Lana hiruren artean egin behar da.
 Lan bakoitza amaitu ondoren, egiazta ezazue, diagonalak neurtuz, zuinketa ondo egina dagoen.
BIGARREN PROPOSAMENA
Markatze-soka eta sakelako zinta erabiliz, zuinka itzazue solairu bateko trenkadak gainazal lau
batean. Horretarako, trenkaden forma geometrikoa eta neurriak adierazten dituen zuinkatze-plano bat
beharko duzue.

 Lana hiruren artean egin behar da.
 Lana amaitu ondoren, egiazta ezazue, diagonalak neurtuz, zuinketa ondo egina dagoen.
HIRUGARREN PROPOSAMENA
Zuinkatze-lanetarako oinarrizko tresnak erabiliz, zuinka ezazue eskailera bat. Horretarako, eskaileraren
forma geometrikoa eta neurriak adierazten dituen zuinkatze-plano bat beharko duzue.

 Lana hiruren artean egin behar da.
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KOTEN ZUINKETA

2

2.1 Sarrera
Unitate honetan, lehenengo eta behin, galga optikoa nolakoa den eta nibelazioak egiteko orduan nola
erabiltzen den ondo ulertzen lagunduko diguten oinarrizko ezagutza batzuk eskuratuko ditugu. Jarraian,
nibelazioak egiteko metodoak azalduko ditugu, baita luzetarako ibilbideak eta ibilbide erradialak egiteko
lana nola antolatu behar dugun ere. Ondoren, lan praktiko batzuk egiteko proposamenak egingo ditugu.
Azkenik, laser-galga zer den azalduko dugu.
Bi punturen edo gehiagoren arteko altuera-diferentzia neurtzea da galgatzea, eta lan jakin bakoitzean
behar den zehaztasun-mailaren arabera aukeratzen da zer tresna edo baliabide erabili eginkizun horretarako. Esaterako, bata bestetik hurbil dauden bi punturen arteko desnibela neurtzeko, nahikoa da erregela, baina, bata bestetik urrun dauden bi puntu nibelatzeko, doitasun handiagoko tresna bat behar da;
horregatik, galga erabiltzen da.
Erregela da bi punturen arteko altuera-diferentzia neurtzeko erabiltzen den tresnarik sinpleena. Erregela, igeltsero-galgaren laguntzarekin, horizontal jartzen da, eta, gero, sakelako zinta batekin neurtzen
da lurraren eta erregelaren arteko distantzia bertikala (ikus 2.1. irudia). Normalean, erregelak hiru metrokoak izaten dira.
IGELTSERO-GALGA
EDO LERRO-GALGA

GARAIERADIFERENTZIA

2.1. irudia.

Galgatu nahi ditugun bi punturen arteko distantzia oso handia bada, zatika lan egin behar dugu (ikus
2.2. irudia).
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2.2. irudia.

Baina aipatu dugun metodo hori, erregelekin zatika lan egitea, ez da ia erabiltzen, zehaztasun txikikoa
ez ezik nekagarria ere badelako. Gaur, edozein obratan, galga optikoa erabiltzen da distantzia handira
dauden bi punturen arteko desnibela zehaztasunez neurtzeko.
Ur-galga ere erabil daiteke bi punturen arteko garaiera-diferentzia neurtzeko (ikus 2.3. irudia). Erregelaren metodoa baino azkarragoa izateaz gain, doiagoa ere bada, baina, hala ere, ez da galga optikoa
bezain zehatza.

2.3. irudia.

Garai batean, ur-galga erabiltzen zen gaur egun galga optikoarekin egiten diren lanetarako. Gaur, gehienetan, ur-galga barruko zuinketarako erabili ohi da; kanpoko zuinketarako, berriz, galga optikoa.

2.2 Galga optikoaren atalak
Galga optikoak betaurreko bat du; betaurreko horren bidez, irudi erreala handiagotzeaz gain, begi-lerro
horizontalak definitzen ditugu. Betaurrekoaren ardatza —ardatz optiko izena ere ematen zaio— ahalik eta
horizontalena jartzeko, lehenengo, tripodea egokitzen dugu, eta, ondoren, erabateko horizontaltasuna
lortzeko, galgatze-torlojuak biratzen ditugu harik eta galgak berak duen burbuila-galga nibelatu arte.
Jarraian, bi galga optiko automatikoren argazkiak jarri ditugu, Wild NA20 eta Topcon AT-GT autolevel
izeneko galgenak, eta galga horien atalak zehaztu ditugu (ikus 2.4., 2.5. eta 2.6. irudiak).
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Wild NA20

1. Oinarriko plataforma
2. Zirkulu graduatua
3. Pendulua kontrolatzeko tekla
4. Okularra
5. Okularraren babeskia
6. Galga esferikoa
7. Ardatz bertikalaren puntua
8. Bisorea
9. Objektiboa
10. Fokatze-torlojua
11. Mugimendu horizontaleko torlojua
12. Galgatze-torlojuak
2.4. irudia.

Wild NA20

1. Mugimendu horizontaleko torlojua
2. Galga esferikoa
3. Bisorea
4. Fokatze-torlojua
5. Pendulua kontrolatzeko tekla
6. Okularra
7. Zirkulu graduatua

2.5. irudia.
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Topcon AT-GT autolevel

1. Objektiboa
2. Galga esferikoaren ispilua
3. Bisorea
4. Galga esferikoa
5. Okularra
6. Okularraren babeskia

2.6a. irudia.

7. Fokatze-torlojua
8. Mugimendu horizontaleko torlojua
9. Zirkulu graduatua
10. Galgatze-torlojua
11. Oinarriko plataforma

2.6b. irudia.

`

Betaurrekoa. Irudi erreala handiagotzen duen betaurreko astronomikoa da, eta gehien erabiltzen
denak barruan duen lenteak hogeita hamar aldiz handiagotzen du irudia. Zenbat eta gehiago handiagotu irudi erreala, orduan eta garbitasun gutxiagorekin ikusten da. Sarritan, eguneroko jardunean,
nahasi egiten dira betaurrekoen objektiboa eta betaurrekoen okularra, baina elementu diferenteak dira. Behatzeko erabiltzen dugun betaurrekoaren atala da okularra, eta objektiboa, berriz,
okularraren beste aldean dagoena.
Elementu bat erretikuluan destatzeko okularretik behatzen dugunean, irudiaz gain, hari estadimetrikoak eta destatze-gurutzea ere ikusten ditugu (ikus 2.7. irudia).

DESTATZEGURUTZEA

2.7. irudia.
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Erretikuluan agertzen diren hari horiek galgatze-erregelan irakurketak egiteko balio dute. Baina...
zer da galgatze-erregela bat? Graduatua dagoen metalezko erregela bat da: ohikoenak bi milimetroka daude graduatuak, eta, irakurketa errazteko, kolore gorria eta beltza izaten dituzte tartekatuta (ikus 2.8. irudia).

Irudi horretan honako irakurketa hauek ditugu:
9 Erdiko harian: 1,323 m
9 Goiko harian: 1,423 m
9

Beheko harian: 1,223 m

2.8. irudia.

Hari estadimetrikoek distantzia murriztuak kalkulatzeko balio dute, baina horretarako erabiltzen
den metodoarekin ez dira oso neurketa zehatzak lortzen. Bosgarren unitatean, takimetroa aztertzean, azalduko dugu hari estadimetrikoen metodoa. Bestalde, hari estadimetrikoek erdiko irakurketa ondo egin denentz egiaztatzeko ere balio dute; izan ere, harien goiko eta beheko irakurketen
batura birekin zatitzean lortzen den emaitzak erdiko irakurketaren balioa izan behar du.
`

Fokatze-torlojua. Irudi erreala erretikuluan garbitasunez ikusteko balio duen torlojua da: galgatzeerregela hurbildu edo urruntzen dugunean, torloju hau biratu egin behar dugu, irudia fokatzeko.

`

Oinarriko plataforma, nibelatze-plataforma edo beheko plataforma. Hiruki-formako plataforma
honen gainean, galgatze-torlojuak daude, ardatz optikoa erabat horizontalki jartzeko erabiltzen
diren torlojuak. Eta, plataformaren erdian, tripodeak duen torlojuari lotzeko haria dago. Tresna
topografikoei eusteko erabili ohi den hiru hankako egitura da tripodea; lurrean ondo finkatzeko,
metalezko muturrak izaten dituzte hiru hankek. Batzuetan, galgatze-torlojuak mugitu baino lehen,
tripodearen hankak mugitzen ditugu oinarriko plataforma ahalik eta horizontalena jartzeko.

`

Galgaren oinarria edo goiko plataforma. Oinarri honetan burbuila-galgak daude, eta haren
gainean, betaurrekoa. Galgatze-torlojuekin erabat horizontal jartzen den elementua da.

`

Galgatze-torlojuak. Hiru dira, eta betaurrekoa erabat horizontal jartzeko balio dute. Torloju
bakoitza plataformaren erpinetako batean dago; torloju bat biratzean, altxatu edo jaitsi egiten da
torloju horri dagokion galgaren oinarriaren izkina.
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`

Burbuila-galgak. Galgatze-torlojuak elementu hauei begiratzen ari garela biratuz bilatzen dugu
betaurrekoaren horizontaltasuna.
Galga optiko modernoek galga esferikoa baino ez dute. Galga esferikoak kristalezko disko batez
estalirik dagoen ontzi txiki metaliko bat du. Ontzi hori biskositate txikiko likido batez betetzen da,
aire-burbuila bat utziz. Kristalezko diskoaren erdian zirkunferentzia bat dago margotuta. Ardatz
optikoa guztiz horizontal dagoenean, aire-burbuila zirkunferentzia horren barruan jartzen da.
Lehen esan dugu galga modernoek galga esferikoa baino ez dutela izaten; betaurrekoaren
horizontaltasuna berez lortzen delako izaten da hori hala, lurraren grabitatearen bidez galga
horizontalki jartzen duen pendulu bati esker. Penduluak bere eginkizuna betetzeko, galga
esferikoaren burbuila erdiratu egin behar dugu, galga optikoaren oinarria nahikoa horizontal
egon dadin. Galga horiei galga automatiko izena ematen zaie.
Automatikoak ez diren galga optikoek, galga esferikoaz gain, galga toriko edo lerro-galga izenez
ezagutzen den beste burbuila-galga bat izaten dute (ikus 2.9. irudia). Galga torikoa esferikoa
baino zehatzagoa da. Galga torikoaren burbuila erdiratzean, ardatz optikoa erabat horizontal
dagoela bermatzen da. Galga automatikoetako penduluak eta galga torikoak eginkizun bera
dute, ardatz optikoa erabat horizontal jartzea hain zuzen ere.

2.9. irudia.

Galga optikoetako galga esferikoaren burbuila zein galga ez-automatikoetako galga torikoarena
erdiratzeko, galgatze-torlojuak erabiltzen dira. Hala eta guztiz ere, oinarriko plataforma oso makurtuta badago, lehenengo, tripodearen hankekin erdiratzen da galga esferikoa, ahal den neurrian.
`

Mugimendu horizontaleko torlojua. Galga optikoa bere ardatz bertikalaren gainean birarazteko
balio duen torlojua da; begi-lerroa nahi dugun tokira zuzentzeko erabiltzen dugu.

`

Bisorea. Betaurrekoan dagoen mira bat da, eta begi-lerroa zuzendu behar dugun lekurantz hurbiltzeko erabiltzen da. Armek izaten dituzten miren antzekoa da.

`

Zirkulu graduatua. Galga optiko gehienek izaten dute. Zatiketa angeluarrak, graduazio hirurogeitarrean edo ehundarrean, markatuak dituen zirkulu graduatua da. Angeluak markatzeko erabil
daiteke, baina ez da batere zehatza: gutxienez, gradu bateko akatsa izaten du beti. Angeluak
markatzeko erabiltzen diren tresnak takimetroak eta behagailuak dira.

Kotak edo altuerak neurtzeko metodoak azaldu baino lehen, galga optikoa tripodearen gainean horizontalki jartzeko zer pauso eman behar diren ikasiko dugu:
9 Tripodea lurrean kokatuko dugu, haren plataforma ahalik eta horizontalena jarriz.
9 Galga kutxatik atera, eta tripodeari lotuko diogu, tripodearen torlojua galgaren harian sartuz.
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9 Galgaren oinarria oso makurtuta badago, tripodearen hankak mugituko ditugu horizontaltasunmaila hobetzeko.
9 Burbuila galgatze-torlojuekin erdiratzea izango da azken pausoa. A eta B torlojuak aldi
berean eta kontrako noranzkoan biratuko ditugu burbuila T irudikariaren erdian sartu arte
(ikus 2.10a. irudia.). Ondoren, ehun gradu biratuko dugu galga optikoa, eta oraindik ukitu ez
dugun C torlojua mugituz erdiratuko dugu burbuila.

2.10a. irudia.

Automatikoak ez diren galga optikoetan, beste era batean jokatuko dugu azken pausoan. Bi galgatzetorlojuek osatzen duten lerroa eta galga torikoa norabide berean jarriko ditugu. A eta B torlojuak aldi
berean eta kontrako noranzkoan biratuko ditugu burbuila erdian sartu arte (ikus 2.10b. irudia.). Ondoren,
ehun gradu biratuko dugu galga optikoa, eta, oraindik ukitu ez dugun C torlojua mugituz, berriro erdiratuko dugu burbuila. Galga optikoa biratuz, ardatz optikoa guztiz horizontal dagoela egiaztatuko dugu,
burbuilak erdian egon behar du-eta edozein norabidetan.

2.10b. irudia.

2.3 Kotak neurtzeko metodoak
Bi punturen arteko altuera-diferentzia neurtzeko, bi metodo erabil ditzakegu: muturreko puntuarena eta
erdiko puntuarena.

Muturreko puntuaren metodoa
Metodo hau erabiltzean, galga optikoa puntuetako batean kokatzen da —esaterako, A puntuan—,
eta sakelako zintarekin neurtzen da galga optikoaren altuera —A puntutik betaurrekoaren ardatzeraino
dagoen distantzia bertikala (i)—. B puntuaren gainean, galgatze-erregela jartzen dugu, eta hari zentralak
erregelan markatzen duena (m distantzia) irakurtzen dugu (ikus 2.11. irudia).
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2.11. irudia.

Begi-lerroa guztiz horizontala bada, A eta B puntuen artean dagoen desnibela kalkulatzeko, tresnaren
altueraren balioari galgatze-erregelan irakurtzen den balioa kentzen zaio: ΔHAB = i – m. Emaitza negatiboak esan nahi du A-tik B-rainoko malda beherantz doala; eta emaitza positiboak, malda gorantz doala.

Erdiko puntuaren metodoa
Metodo honetan, nibelatu nahi ditugun bi puntuen artean kokatzen da galga optikoa. Ez da beharrezkoa
lerro berean egotea; nahikoa da bi puntuetatik distantzia berera kokatzea (ikus 2.12. irudia).

2.12. irudia.

Galga behar den lekuan jarri ondoren, galgatze-erregela bana jartzen da A eta B puntuetan. Galga
optikotik galgatze-erregeletara begi-lerro horizontalak zuzenduz, m1 irakurketa eta m2 irakurketa egingo
dira, eta, A eta B puntuen arteko desnibela —ΔHAB— zein den kalkulatzeko, m1 – m2 eragiketa ebatziko
dugu, hau da, atzeko begi-lerroa ken aurreko begi-lerroa.
Metodo honek saihestu egiten ditu begi-lerroa guztiz horizontala ez izateak eragin ditzakeen erroreak;
izan ere, galga erdiko puntuan egonik, errorearen zenbatekoa berbera da bi galgatze-erregeletan (ikus
2.13. irudia). Gainera, muturreko puntuaren metodoan tresnaren i altuera neurtzean ere beste errore bat
sortzen da. Horrengatik guztiarengatik, erdiko puntuaren metodoa muturreko puntuaren metodoa baino
zehatzagoa da.

2.13. irudia.
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2.4 Ibilbide erradialak eta luzetarako ibilbideak
Luzetarako ibilbideak
Galgatu beharreko bi punturen arteko distantzia oso handia denean edo lurrazalaren ezaugarri naturalek edo artifizialek begi-lerroaren distantzia murrizten dutenean, zatika lan egin behar izaten da, desnibela kalkulatzeko. Galgaren ezaugarriek eta meteorologia-egoerak ere zaildu dezakete lan hori. Dena
kontuan harturik, galga optikoarekin kalkula daitekeen gehienezko nibelatze-distantzia 50 metrotik 60
metrora bitartekoa izaten da.

2.14. irudia.

Hona hemen nola lan egiten den luzetarako ibilbideetan (ikus 2.14. irudia):
9 Ibilbidearen 1 abiapuntuan galgatze-erregela jarriko dugu. Jarraian, galga behapuntuan kokatuko
dugu, atzeko begi-lerroa galgatze-erregelaren gainetik eta aurreko begi-lerroa galgatze-erregelaren
azpitik ez daudela egiaztatuta. Bestalde, 1 eta 2 puntuek behapuntutik distantzia berera egon
behar dute.
9 1 abiapuntuan, atzeko begi-lerroaren R1 irakurketa hartuko dugu. Ondoren, galgatze-erregela
2 puntura aldatu, eta, 2 puntuan, aurreko begi-lerroaren V2 irakurketa egingo dugu.
9 Galga hurrengo nibelatze-distantziara aurreratuko dugu; lekuz aldatzean, a. azpiatalean esan dugun
bezala jokatuko dugu.
9 2 puntuan dagoen galgatze-erregela biratu egingo dugu, galga orain dugun lekurantz begira jarriz,
eta atzeko R2 irakurketa egingo dugu, 2 puntuan. Erregela puntu berean jarriko dugu biratzean.
Galgatze-erregela 3 puntura aldatu, eta, 3 puntuan, aurreko V3 irakurketa egingo dugu.
9 Berriro aldatuko dugu galga lekuz, beste nibelatze-distantzia batera aurreratuz; eta R3 eta V4
irakurketak egingo ditugu galgatze-erregeletan.
9 Azkenik, zatika neurtu ditugun desnibelak batuz jakingo dugu zer desnibel dagoen A puntutik
B punturaino.
Adibidean, erdiko puntuaren metodoa erabili dugu, zehatzena ez ezik azkarrena ere badelako; izan ere,
ez dugu tresnaren altuera neurtu beharrik izan, eta nahi dugun puntuan kokatu dugu galga.

Nola ebazten diren luzetarako ibilbideak
Galgaketa zatika egiten dugunean, egoera-orriak erabiltzen ditugu lana errazteko. Jarraian, 2.14.
irudian eman dugun adibidea erabiliz, bi egoera-orri desberdin nola betetzen diren ikusiko dugu.
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Lehenengo motakoa hau da:
PUNTUA

ATZEKOA
R (m1)

A

+2.502

2

+0.911

–1.803

+0.699

3

+3.103

–1.930

–1.019

–0.981

+2.122

–4.714

ΔHAB = +1.802

B

Batura

+6.516

AURREKOA
V (m2)

DESNIBELA
(ΔH = R - V)

ALTUERA /
KOTA
650.100

651.902

Goiko laukian, erdiko puntuaren metodoaren formula erabiliz kalkulatuko dugu zati bakoitzaren desnibela, hots, atzeko irakurketa (RA) ken aurreko irakurketa (V2) eginez. Eragiketa errazago egiteko, – sinboloa
jartzen da beti aurreko irakurketetan, eta atzekoetan, + sinboloa. Goiko taulan ikusten denez, A puntuko
atzeko irakurketari 2 puntuko aurreko irakurketa kenduz lortzen da ΔHA2 desnibela. Desnibel guztiak batuz,
ΔHA2 desnibelaren emaitza izango dugu: +1.802 mm.
Egoera-orria eta 2.14. irudia batera aztertuz gero, hau ikusten dugu: desnibela positiboa izanez gero,
atzeko irakurketaren balioa aurreko irakurketaren balioa baino handiagoa da, eta horrek esan nahi du lurraren
malda gorantz doala. Desnibela negatiboa izanez gero, ordea, aurreko irakurketaren balioa atzeko irakurketarena baino handiagoa da; malda beherantz doa, hortaz.
Bigarren motako egoera-orria hau da:
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PUNTUA

Kotak eta
irakurketak

OHARRAK

A

650.10

Hasiera

R1

+2.502

θ

652.602

V1

–1.803

P-2

650.799

R2

+0.911

θ

651.710

V2

–1.930

P-3

649.780

R3

+3.103

θ

652.883

V3

–0.981

B

651.902

Kutxatila

Zintarria

Azkena
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θ sinboloa dagoen lerroan galgaren ardatz optikoaren kota adierazten da.
R irakurketak, hau da, atzeko irakurketak, positibo zeinuarekin adierazten dira beti. R irakurketa baten
aurreko lerroan dagoen kotari R irakurketaren balioa batzen bazaio, galgaren kota lortzen da.
V irakurketak, hau da, aurreko irakurketak, negatibo zeinuarekin adierazten dira beti. V irakurketa
baten aurreko lerroan dagoen kotari V irakurketaren balioa kentzen bazaio, hurrengo lerroan agertzen
den puntuaren kota lortzen da.
Bi punturen arteko desnibela bakarrik kalkulatu nahi denean, lehenengo orri mota erabili ohi da; bitarteko puntuen kotak ere jakin nahi ditugunean, ordea, bigarren orri mota erabiltzen da.
Segurtasun handiagoa nahi izanez gero, ibilbidea bi noranzkoetan egin dezakegu: hau da, A puntutik
B punturaino joan, eta, ondoren, B puntutik A punturaino itzuli. Horrelakoetan, desnibel bera bi aldiz neurtzen
dugunez, errorea sortzen da, eta hartutako neurriak berdindu behar izaten dira. Ikus dezagun neurketaerrorea berdintzeko zer taula erabiltzen dugun eta nola jokatu behar dugun (2.14. irudian eman dugun
adibidearekin jarraituko dugu):
BEHIN-BEHINEKO
ALTUERA

BEHIN-BETIKO
ALTUERA

650.100

650.100

+0.699

650.799

650.797

–1.930

–1.019

649.780

649.777

–0.981

+2.122

651.902

651.897

–4.714

ΔHAB = +1.802

PUNTUA

ATZEKOA R

A

+2.502

2

+0.911

–1.803

3

+3.103

B

AURREKOA V

DESNIBELA
(ΔH = R -V)

Batuketa

+6.516

B

+ 0.870

3

+ 1.841

–2.988

–2.118

649.774

2

+1.735

–0.819

+ 1.022

650.796

–2.431

–0.696

650.100

–6.238

ΔHBA = –1.792

A

Batuketa

+ 4.446

651.892

A puntutik B punturaino doan ibilbidean, +1.802 mm-ko desnibela neurtu dugu; itzulerako ibilbidean,
ordea, desnibela –1.792 mm izan da. Errorea ibilbide bakoitzean lortu ditugun emaitzen batez bestekoa
kalkulatuz orekatzen da. Adibidean agertzen den errorea 10 milimetrokoa denez, ΔHAB desnibelari 5
milimetro kenduko dizkiogu, eta 1.797 mm-ko orekatze-desnibela lortuko dugu era horretan. Lehenengo,
A-2 zatiko desnibelari bi milimetro kenduko dizkiogu, eta +0.697 mm-ko emaitza lortuko dugu; 2-3 zatiko
desnibelari milimetro bat kenduko diogu, eta –1.020 mm-ko emaitza izango dugu; eta hirugarren zatiko
desnibelari bi milimetro kenduko dizkiogu, eta +2.120 mm-ko emaitza izango dugu. Horrela finkatuko
ditugu behin betiko kotak.
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Ibilbide erradialak
Aurreko azpiataletan, bata bestetik hurbil edo urrun dauden bi punturen arteko desnibela nola kalkulatzen den ikusi dugu; ondorioz, kota ezaguna duen puntu batetik hasita bigarren puntu baten kota kalkulatzen ikasi dugu. Azpiatal honetan, puntu ezagun baten kotatik hasita inguruan dauden puntu batzuen
kotak kalkulatzen ikasiko dugu. Hau da obretan obra-arduradunek gehien egin behar izaten duten lana.

V1 = 1,80

V2 = 1,90

R1 = 2,20

V3 = 2,50

KOTA
EZAGUNA
592,00 m

V4 = 2,30
V5 = 2,70

2.15. irudia.

2.15. irudian agertzen den adibidean, A puntu ezagunak 592 metroko altuera du, eta irakurtzen diren
balioak hauek dira:
R1 = 2.200 mm (galgatze-erregela A puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
V1 = 1.800 mm (galgatze-erregela 1 puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
V2 = 1.900 mm (galgatze-erregela 2 puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
V3 = 2.500 mm (galgatze-erregela 3 puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
V4 = 2.300 mm (galgatze-erregela 4 puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
V5 = 2.700 mm (galgatze-erregela 5 puntuan dagoenean irakurtzen den balioa)
Ibilbide erradialak egiten direnean ere egoera-orriak erabili ohi dira, lana errazteko. 2.16. irudiko adibidean, kotak kasu horietan nola kalkulatzen diren eta horretarako zer egoera-orri mota erabiltzen den ikasiko dugu. Ikus ezazue honako taula hau:
AURREKO BEGILERROA V

PUNTUA
A

592.000

R1

+2.200

θ

594.200*

ALTUERA /
KOTA

OHARRAK
hasiera

V1

–1.800

592.400

zutabea

V2

–1.900

592.300

kutxatila

V3

–2.500

591.700

zutabea

V4

–2.300

591.900

kutxatila

V5

–2.700

591.500

zutabea

R1

+2.200

* Ardatz optikoaren kota.

Galgaren kotari aurreko begi-lerroetan egiten diren irakurketen balioak kenduz kalkulatzen ditugu 1, 2,
3, 4 eta 5 puntuen kotak.
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2.5 Lan-proposamenak
Obra-arduradunak nahitaez jakin behar du galga optikoa eta ur-galga erabiltzen, eta, ezagutza hori
eskuratzeko, ariketa praktikoak egin behar dira. Hona hemen ariketa-proposamen batzuk:
LEHENENGO PROPOSAMENA
Ur-galga erabiliz, horma batean markatutako kota batetik hasita, egin itzazue, beste hiru hormetan, kota
berean dauden markak.
Lana biren artean egin behar da. Bakoitzak ur-galgaren mutur bat hartuko du; bat marka edo kota
ezaguna dagoen lekuan jarriko da, eta bestea markarik ez duen hormetako batera joango da. Kota ezaguneko puntuan dagoenak zuzenduko du lana, eta ur-galgaren muturra jaisteko edo altxatzeko eskatuko
dio besteari, harik eta ura eta kota ezaguneko marka nibel berean jartzea lortu arte. Jarraian, kotarik ez
dagoen horman, marka bat egingo du urak markatzen duen nibelean. Kota ezaguna beste bi hormetan
markatzeko, berdin jokatuko da.
BIGARREN PROPOSAMENA
Galga optikoa, tripodea eta galgatze-erregela erabiliz, lurrean markatutako puntu ezagun batetik hasita,
neur ezazue lurrean markatutako beste puntu baten kota, baita tartekatutako puntuen kotak ere. Puntu ezagunaren kota 50 metrokoa izango da, eta bi puntuak distantzia handira egongo dira.
Lana hiruren artean egin behar da: batek irakurketak egingo ditu galgarekin, beste batek egoera-orria
beteko du, eta hirugarrenak galgatze-erregela eramango du. Galgatu behar ditugun bi puntuen arteko
distantzia oso handia denez, ezinbestekoa da begi-lerroek onartzen duten nibelatze-distantzia kontrolatzea.
Galga optikoa lehen aldiz erabiltzen denean, okularretik behatzean, zaila izaten da erregelan markatzen
diren irakurketak ondo egitea, eta praktikatu egin behar da. Komeni da hiru hari horizontalek markatzen
dituzten irakurketak egitea, ondo irakurri dugula egiaztatzeko.
Ondoren, itzulerako ibilbidea ere egingo duzue, eta errorea orekatuko duzue. Baina errorea zentimetro
batekoa edo gehiagokoa bada, lana berriro egin beharko da. Galgatze-erregela bertikal egotea beharrezkoa da desnibel errealak zein diren jakiteko eta erroreak ekiditeko; gainera, erregela puntu berean
biratzen denean, arretaz jokatu behar da, lekuz aldatu ez dadin.
HIRUGARREN PROPOSAMENA
Egin bigarren proposamenean azaldutako lana ur-galga eta egurrezko erregelak erabiliz.
LAUGARREN PROPOSAMENA
Galga optikoa, tripodea eta galgatze-erregela erabiliz, lurrean markatutako puntu ezagun batetik hasita,
kalkula itzazue inguruan dauden beste puntu batzuen kotak. Puntu ezagunaren kota 50 metrokoa izango
da. Lana hiruren artean egin behar da: batek irakurketak egingo ditu galgarekin, beste batek egoera-orria
beteko du, eta hirugarrenak galgatze-erregela eramango du.
Hasierako puntuari bitan, lanaren hasieran eta amaieran, zuzenduko diozue begi-lerroa, galga optikoa
ez dela mugitu egiaztatzeko.
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2.6 Laser-galga
Laser-galga ez da tresna aproposa ibilbideak egiteko, baina oso egokia da eraikinetan lan egiteko
(ikus 2.16. irudia).

2.16. irudia.

Tresna honek, bere ardatz bertikalaren gainean biratzen den bitartean, plano horizontalak definitzen
ditu laser izpi bat igorriz. Laser-galga tripodearekin eta galgatze-erregelarekin batera erabiltzen da. Galga
tripodearen gainean jartzen da; izpiak ukitzen duenean txistu egiten duen gailu bat du erregelak. Gailu
horrek, erregelan zehar mugitzen denez, indizearen funtzioa betetzen du, eta erregelaren oinarriaren eta gailu
horren arteko distantzia bertikala markatzen du. Laser-galga zoru batek duen desnibela jakiteko erabil
daiteke, besteak beste.
Laser-galga, hasieratik, tripodearen gainean ahalik eta horizontalena jartzen badugu —gehienez
5 graduko inklinazioarekin—, berez nibelatzen da. Oso erraza da erabiltzeko: pertsona bakar batek
maneiatu dezake, behin galga jarri eta gero bakarrik utz daiteke eta.
Gaur egun, laser-galga gero eta gehiago erabili ohi da ur-galgaren ordez.
Laser-galgen modelo asko daude. Haiek erabiltzen ikasteko, nahikoa da tresnaren argibideak irakurtzea, ez baitute inolako zailtasunik.
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3

3.1 Sarrera
Distantzia geometriko esaten diogu bi punturen arteko distantziarik laburrenari, eta distantzia murriztu,
bi puntu horien arteko distantzia planoetan irudikatzeko erabiltzen dugunari. Plano topografikoetan irudikatzen diren distantziak murriztuak dira, eta topografia-tresnekin distantzia geometrikoak eta angeluak
neurtzen dira. Distantzia geometrikoak eta angeluak zein diren jakinda, formula trigonometrikoak aplikatuz
kalkulatzen ditugu distantzia murriztuak (ikus 3.1. irudia). Horregatik, unitate honetan, trigonometria-kontzeptu
batzuk ikasi edo gogoratuko ditugu.

3.1. irudia.

Esate baterako, farol batek lurretik goiko puntaraino duen altuera kalkulatu nahi badugu, honako pauso
hauek emango ditugu:
1. Distantzia murriztua kalkulatu. Behagailu osoa puntu batean jarriko dugu, eta farolari prisma
bat itsatsiko diogu. Behagailutik, prismari zuzenduko diogu begi-lerroa; hala, distantzia geometrikoa, angelu zenitala eta angelu bertikala zein diren finkatuko dugu. Datu horiei trigonometriaren printzipioak aplikatuz jakingo dugu zein den distantzia murriztua (ikus 3.2. irudia).
ZENITA

3.2. irudia.
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2. Farolaren altuera kalkulatu. Behin distantzia murriztua jakin eta gero, begi-lerroa farolaren
punturik altuenera zuzendu, eta behagailuak angelu bertikala eta angelu zenitala zein diren erakutsiko digu. Ondoren, trigonometriaren printzipioak berriro aplikatuz jakingo dugu zein den farolaren
altuera (ikus 3.3. irudia).

ZENITA

FAROLAREN ALTUERA = t + i
baita
eta i tresnaren altuera baita

3.3. irudia.

Eman dugun adibidean, espaloia guztiz horizontal dago, baina hori ez da ohikoena izaten. Dena den,
unitate honen helburua trigonometria printzipio batzuk gogoraraztea besterik ez denez, hurrengo unitateetan azalduko dugu profila horizontala ez denean altuera nola kalkulatzen den.

3.2 Oinarrizko funtzio trigonometrikoak
Zer da trigonometria? Triangeluaren alboen eta angeluen arteko zenbakizko erlazioak aztertzen dituen
matematikaren adarra da. Trigonometria lauak plano batean dauden triangeluak (triangelu lauak) aztertzen
ditu, baina trigonometria esferikoa erabiltzen dugu esfera baten gainazalean dauden triangeluen alboen eta
angeluen arteko erlazioak aztertzeko. Trigonometria laua zertan datzan bakarrik gogoratuko dugu guk.
Antzina, greziarren garaian, alboen eta angeluen arteko erlazioa aztertu zutenek arrazoi trigonometrikoak ezarri zituzten. Funtzio horiek aplikazio askotarako balio dute, eta haietako bat topografia da.
Hirukiak ebazteko, edo haien albo eta angelu guztien balioa zehazteko, erabiltzen diren funtzio trigonometrikoen arabera, bi triangelu mota bereizten ditugu: triangelu angeluzuzenak eta angeluzuzenak ez
diren triangeluak.
Hiruki zuzenak ebazteko, honako arrazoi trigonometriko hauek erabiltzen ditugu (ikus 3.4. irudia):

3.4. irudia.
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a
sin Aˆ = ;
h

sin Bˆ =

b
;
h

b
cos Aˆ = ;
h

cos Bˆ =

a
;
h

a
tan Aˆ =
b

eta

sin Aˆ
tan Aˆ =
cos Aˆ

b
a

eta

tan Bˆ =

tan Bˆ =

sin Bˆ
cos Bˆ

Aˆ = arc sin ( ah ) = arc cos ( bh ) = arc tan ( ab ) eta Bˆ = arc sin ( bh ) = arc cos ( ah ) = arc tan ( ab )

A eta B angelu ez-zuzenak dira; a, A angeluaren kontrako katetoa; b, B angeluaren kontrako katetoa;
eta h, hipotenusa.
Angeluzuzenak ez diren hirukiak ebazteko, berriz, honako arrazoi trigonometriko hauek erabiltzen
ditugu (ikus 3.5. irudia):

3.5. irudia.

Sinuaren teorema:

Kosinuaren teorema:

a
sin Aˆ

=

b
sin Bˆ

=

c
sin Cˆ

a 2 = b 2 + c 2 − 2 ⋅ b ⋅ c ⋅ cos Aˆ

(

)

b 2 = a 2 + c 2 − 2 ⋅ a ⋅ c ⋅ cos Bˆ

(

)

(

)

c 2 = a 2 + b 2 − 2 ⋅ a ⋅ b ⋅ cos Cˆ

A, B eta C angeluak dira; a, A angeluaren aurkako alboa; b, B angeluaren aurkako alboa; eta c, C
angeluaren aurkako alboa.

3.3 Angeluak neurtzeko unitateak
Angeluak neurtzeko, hiru unitate mota bereizten ditugu: gradu hirurogeitarrak, gradu ehundarrak
eta radianak.
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3.6. irudia.

Sistema hirurogeitarra 60 zenbakian oinarritzen den zenbaki-sistema da (ikus 3.6. irudia). Sistema hirurogeitarra asko erabili zen antzina, angeluak neurtzeko, eta gaur egun ere erabiltzen da, besteak beste,
denbora banatzeko. Hala ere, kalkulagailuek erabiltzen duten sistema hamartarra da, eta bizitzako elementu
gehienen neurriak hamar zenbakian oinarritzen dira: esaterako, kilometroak, litroak, zenbakiak... Hori dela
eta, operazioak sistema hirurogeitarrean egiteko, zenbait berezitasun izan behar ditugu kontuan. Adibidez,
<1º 30´ 22´´ gehi 2º 20´ 14´´> batuketa ebazteko, honako pauso hauek emango ditugu:
9 Bi datuak segundotara aldatu, sistema hamartarrean jarduteko:
1º ⋅ 602 + 30′ ⋅ 60 + 22′′ = 5.422′′
2º ⋅ 602 + 20′ ⋅ 60 + 14′′ = 8.414′′

9 Segundotan dauden datuak batu:

5.422′′ + 8.414′′ = 13.836′′
9 Eta lehenago ebatzitako datua gradu, minutu eta segundotara aldatu berriro. Alegia, goiko adibidean, 13.836 segundo 602-rekin zatitzean lortutako zenbaki osoa graduak izango dira; geratzen
diren segundoak (3.036) 60rekin zatitzean lortutako zenbaki osoa minutuak izango dira; eta bigarren
eragiketa horren hondarra segundoak izango dira:
13.836

602

3.036

= 3,843 ⇒ 3º ⋅ 602 = 10.800′′ ⇒ 13.836 − 10.800 = 3.036′′

= 50,6 ⇒ 50′ ⋅ 60 = 3.000′′
60
3.036 − 3.000 = 36′′
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Operazio horiek guztiak ekiditeko asmoz, nazioarteko sistemak radiana ezarri du neurri-eredu gisa.
Radianetan dauden neurriak hamar zenbakian oinarritzen dira, eta horrek erraztu egiten du lana, kalkuluak
egiteko orduan. Radiana zirkunferentziaren erdiko arkuak duen angelua da (ikus 3.6. irudia).
Arku baten perimetroa eta arku horrek hartzen duen gainazala zenbatekoak diren jakiteko erabiltzen
dira radianak, honako formula hauetan (ikus 3.7. irudia):

Gainazala = α ⋅ R 2 ; non α (rad) angelua baita
Perimetroa = 2 ⋅ α ⋅ R; non α (rad) angelua baita

3.7. irudia.

π 3,14 dela jakin behar dugu. Esate baterako, 40º-ko angelua radia-

Angelua radianetan jartzeko,

netan adierazteko, hau ebatziko dugu:
40º ⋅ ( 3,14 rad / 200º ) = 0,6978 rad

Sistema ehundarra 100 zenbakian oinarritzen den zenbaki-sistema da; topografia-tresnek sistema hori
erabiltzen dute. Sistema ehundarrean zirkunferentzia osatzen duen angelua 400 gradukoa da, zirkunferentzia 400 zatitan hainbanatzen dugulako. Gradu bakoitza 100 zatitan hainbanatuz, minutuak lortzen ditugu;
eta minutu bakoitza 100 zatitan hainbanatuz, segundoak definitzen ditugu (ikus 3.6. irudia).
Sistema ehundarrean, honako era honetan adierazten dira angelu unitateak: 34,5678 gradu ehundar
(34 56m78s); 34 gradu ehundarrak dira; 56, minutu ehundarrak; eta 78, segundo ehundarrak.
g

Operazioak egiteko orduan, sistema ehundarrak asko errazten du lana, hamar zenbakian oinarritzen
delako. Esaterako, 23,4568 gradu ehundarri 78,8975 gradu ehundar batzean lortzen dugun emaitza
102,3543 gradu ehundar da.
Hiru sistema horien arteko baliokidetasuna hau da:
180º =

π rad = 200g

Funtzio trigonometrikoak erabiltzen direnean, hobe izaten da hamar zenbakian oinarritutako sistema
batean lan egitea. Sistema hirurogeitarrean lan eginez gero unitateak segundotara aldatu behar direnez,
lana nahiko astuna izaten da. Topografiak asko erabiltzen ditu arrazoi trigonometrikoak. Garai batean topografian sistema hirurogeitarra erabiltzen bazen ere, egun sistema ehundarra da nagusi.

3.4 Angeluen arteko erlazioa
Hurrengo gaietan agertuko diren kontzeptuak ulertzeko, ondo etorriko zaigu angeluen arteko erlazioak
ezagutzea.
Angelu osagarriak. 100g, edo

π/2 rad edo 90º osatzen dutenak dira (ikus 3.8. irudia). Angeluak osa-

garriak direnean, hau betetzen da:
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(

sin α = cos 100g − α

(

)

cos α = sen 100 − α

Angelu betegarriak. 200g, edo

g

)

π rad edo 180º osatzen dutenak dira (ikus 3.8. irudia). Angeluak bete-

garriak direnean, hau betetzen da:

(

sin α = sin 200g − α

(

)

cos α = − cos 200 − α
g

)

3.8. irudia.

3.5 Hirukiak nola ebatzi
Triangelu angeluzuzena guztiz ebazteko, nahikoa da albo bat eta angelu bat ezagutzea, edo, bestela,
bi albo ezagutzea. Hiruki angeluzuzenak ebazteko, honako kontzeptu hauek aintzat hartu behar ditugu:
9 Zuzenak ez diren bi angeluen batura 90º da sistema hirurogeitarrean, eta 100g, sistema ehundarrean
9 Pitagorasen teorema: katetoen erro karratuen batura hipotenusaren erro karratua da
9 Lehenago ikusitako arrazoi trigonometrikoak

Angeluzuzena ez den triangelua erabat ebazteko, nahikoa da hiru datu ezagutzea, baina, ezagutzen
ditugun datuak hiru angeluak badira, ezin da ebatzi. Angeluzuzenak ez diren hirukiak ebazteko, honako
kontzeptu hauek aintzat hartu behar ditugu:
9 Hirukien hiru angeluen batura 180º da sistema hirurogeitarrean, eta 200g, sistema ehundarrean.
9 Lehenago ikusitako arrazoi trigonometrikoak: sinuaren teorema eta kosinuaren teorema.
9 Triangeluaren azalera kalkulatzeko formula:
S = 21 b ⋅ h = p ⋅ ( p − a ) ⋅ ( p − b ) ⋅ ( p − c )

b oinarria da; h, altuera; p, triangeluaren perimetroaren erdia; eta a, b eta c, alboak.

Ikus dezagun, adibide batez, nola ebazten den hiruki angeluzuzen bat. Triangelu angeluzuzenaren katetoetako baten balioa eta haren kontrako angelua ezagututa hirukiaren beste elementu guztiak jakiteko,
hau egingo dugu (ikus 3.9. irudia):
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a
a
sin Aˆ = ⇒ h =
= 168,85 m
h
sin Aˆ
Bˆ = 100 − Aˆ ⇒ Bˆ = 100g − 40g 35m = 59g 65m
a 2 + b 2 = h 2 ⇒ b = h 2 − a 2 = 136,40 m

100,25 m

3.9. irudia.

Kalkulagailuan dauden funtzio trigonometrikoak ondo erabiltzen ikastea eta horretan trebe izatea komeni
da. Hona hemen horretarako balioko dizun ariketa bat: kalkula itzazu 3.10. irudian dituzun triangeluetan falta
diren datu guztiak.

58,70

225,38 m

22,70 m
10,25 m

235,72 m

210,80 m

43,80 g

247,85 m

315,75 m

56,20
195,63 m

40,60 m

79,30

40,25

500,25 m

225,83 m

119,30 m

115,87 m

79,30
126,30 m

3.10. irudia.
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4

4.1 Sarrera
Unitate honetan, topografiak zer lan-eremu duen eta geodesiarekin eta kartografiarekin zer harreman
duen ere ikasiko dugu.
Bestalde, lurrazal-eremu bat paperean edo gainazal lau batean irudikatzen jakiteko beharrezkoak diren
kontzeptu batzuk azalduko ditugu: eskala, plano kotatuak, planimetria, altimetria, sestra-kurbak, distantziakidetasuna...
Bukatzeko, topografia zientziak eraikuntza eta obra zibilen arloan zer aplikazio duen erakusten ere
saiatuko gara.

4.2 Topografia, geodesia eta kartografia
Topografia
Lurrazala, neurketa-tresnak eta metodoak aztertzen dituen zientzia da topografia. Lurrazal-eremuak
plano batean ahalik eta zehatzena irudikatzea du helburu, eta plano grafikoetan agertzen dena errealitatera eramateko erabili behar diren zuinkatze-metodoez ere arduratzen da.
Lurrazala laua balitz bezala irudikatzen du topografiak, baina lurrazalaren edozein tamainatako eremu
bat plano batean erabateko zehaztasunez irudikatzea ezinezkoa da berez. Pilota bat paper batean zimurrik
sortu gabe biltzea bezain ezinezkoa da Lurraren kurbadura lauan irudikatzea. Lurraren kurbadura kontuan
hartu gabe, gehienez, kilometro karratu bateko lurrazal-eremuak irudika ditzakegu plano batean zehaztasunez; batzuetan, zehaztasun handiz jokatzea beharrezkoa ez denean, kilometro karratu bat baino gehiagoko eremuak ere irudikatzen dira. Topografian, jasotze topografiko izena ematen zaie plano horiei.

Kartografia
Lurrazala lauan irudikatzeko erak aztertzen dituen zientzia da kartografia, eta hiru arazori egin behar die
aurre, nagusiki:
9 Lurrazalaren tamaina paperarena baino askoz handiagoa da. Arazo honek eskala kontzeptura eramaten gaitu.
9 Lurrak elipsoidearen antza du eta elipsoidearen azalera ezin da lauan irudikatu. Arazo hau konpontzeko, proiekzio kartografikoak ezarri dira.
9 Hirugarren dimentsioa —garaiera— nola irudikatu. Arazo hau sestra-kurbak erabiliz konpontzen da,
edo, besterik gabe, altuerak idatziz adieraziz.

Eskala esaten diogu objektu batek planoan dituen neurrien eta errealitatean dituen neurrien arteko
erlazioari. Zer eskala erabiliko dugun aukeratzeko orduan, irudikatu nahi dugun lur-eremuaren hedadurak
baino askoz garrantzi handiagoa du zer ezaugarri islatu nahi ditugun aintzat hartzeak.
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Plano bat orri batean baino gehiagotan bana daiteke, baina 1:10.000 eskalako mapa batean ezin ditugu
irudikatu hiri baten ezaugarri guztiak —kale estuak, espaloiak, farolak...—; 1:500 eskala duen plano batean,
ordea, hiri bateko gauza gehienak irudika daitezke, baita hiri-altzariak ere.
Gure begiekin, elkarrengandik 0,2 milimetrora dauden bi puntu ikus ditzakegu gehienez. Errealitateko
20 cm-ko luzerari 1:1.000 eskala aplikatuz, 0,2 mm-ko luzera lortzen dugu planoan; beraz 1:1.000 eskalako planoan ezin ditugu 20 cm baino gutxiagoko objektuak irudikatu.
Proiekzio kartografikoak lurrazala gainazal lau batean irudikatzeko erabiltzen diren sistemak dira.
Mota asko daude; segurki, noizbait ikusiko zenituzten atlasetan. Dena den, nazioartean UTM (Universal
Transverse Mercator) proiekzioa erabiltzen da.
Mercator-en zeharkako proiekzio unibertsalak 60 ataletan zatitzen du Lurra (laranja balitz bezala), eta
atal bakoitza bereizita irudikatzen du gainazal lauan (ikus 4.1. irudia).

4.1. irudia.

Atalak 1etik 60ra zenbakitzen dira, ondoz ondo, Greenwicheko antimeridianotik hasi eta ekialderako
noranzkoan (Iberiar penintsula 30. atalean dago); bestetik, atalak 20 lerrotan banatzen dira (ikus 4.1. irudia).
UTM proiekzioa da aproposena ipar latitudeko 84º-aren eta hego latitudeko 80º-aren artean kokatutako
lurraldeak irudikatzeko. Baina hortik kanpoko latitudeetan (iparrean 84º-tik gora eta hegoaldean 80º-tik
gora) dauden lurraldeak irudikatzeko, proiekzio estereografiko polarra erabiltzen da (ikus. 4.2. irudia). UTM
proiekzioan, puntuei koordenatuak ematerakoan arazorik ez izateko, X = 500.000 metroko zenbatekoa
ematen zaio meridiano nagusiari; eta Ekuatoreari, berriz, Y = 10.000.000 metrokoa, hego latitudeko puntuetarako, eta Y = 0 metrokoa, ipar latitudean kokatutakoetarako (ikus 4.3. irudia).
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OA = BENETAKO DISTANTZIA
OA´ = PROIEKZIO-DISTANTZIA

4.2. irudia.

HASIERAKO
MERIDIANOA

AZKENEKO
MERIDIANOA

4.3. irudia.

UTM proiekzioak duen oinarri matematikoa oso konplexua da, eta ez dugu aztertuko, baina oso
garrantzitsuak diren bi arau aipatuko ditugu. Batetik, errealitateko distantziak UTM faktorearekin biderkatzen dira UTM distantziak —alegia, paperean irudikatzen dena— lortzeko; bestetik, bi lerrokaduraren
arteko angelua berdina da elipsoidean eta gainazal lauan (ikus 4.4. irudia). UTM faktorea zenbaki
bat da, eta longitudearen eta latitudearen arabera ezartzen da. Bizkaian erabiltzen den UTM faktorea 0,998 da.

LANBIDE EKIMENA

43

Obrak eta Planak Gauzatzea

4.4. irudia.

Hona hemen UTM proiekzioaren beste arau batzuk:
9 Koordenatu-jatorria ekuatorearen eta meridiano nagusiaren arteko ebaketa-puntua da.
9 Meridiano nagusian neurtzen den edozein distantzia berdina da lauan eta lurrazalean; hots, UTM
faktorea 1 da kasu horretan. Ekuatorean berdin gertatzen da.

Errepideak eta urbanizazio-obra handiak zuinkatzeko orduan, kilometro karratu bat baino gehiagoko
lurrazal-eremuak aztertzen ditugunez, UTM proiekzioa erabili behar dugu lurrazala planoan irudikatzeko.
Planoetan UTM distantziak agertuko dira, eta distantzia horiek UTM faktorearekin zatituko ditugu errealitateko distantzia zein den jakiteko.
Teknikoki, planoak egitea da Lurra bere kurbadura aintzat hartu gabe irudikatzea; mapak egiten direnean, berriz, lurrazalaren kurbadura kontuan hartuz irudikatzen da lurrazala lauan.

Geodesia
Lurraren forma eta dimentsioa aztertzen dituen zientzia da geodesia.
Lurraren formari geoide izena ematen zaio. Geoidearen gainazala itsasoaren gainazalaren eredura
egina dago; alegia, itsasoak Lurraren gainazal guztia —kontinenteei dagokiena barne— hartuko balu izango
lukeen formaren eredura.
Lurraren forma aztertzeko, erpin geodesikoak ezartzen dira fisikoki Lurrean, eta elipsoide-formako erreferentziako gainazal batean definitzen da haien kokalekua, Lurraren forma irregularra eta elipsoidearen forma
erregelatua oso antzekoak baitira. Lurra irudikatzeko gehien erabiltzen den elipsoidea Hayfordena da,
Lurraren forma kontuan hartuta egokienetako bat delako.
Lurra Hayforden elipsoidean irudikatzen denean, koordenatu geografikoak (λ longitudea eta ϕ latitudea)
definitzen dira. Erpin geodesikoek —fisikoki Lurrean ezarrita dauden erreferentzia horiek— Hayforden elipsoidea erreferentziatzat hartuz ezarritako koordenatu geografikoak dituzte.
UTM proiekzioa erabiltzean, elipsoidea gainazal lauan irudikatzen dugu, puntuei UTM koordenatuak
(X eta Y) emanez. Horregatik dituzte erpin geodesikoek ere UTM koordenatuak. Planoak eta mapak elkartu
nahi izanez gero, edo nazioarteko sisteman lan egiteko, derrigorrezkoa da erpin geodesikoak eta UTM
proiekzioa kontuan hartzea.
Hayforden elipsoidea itsasoak Alacanten duen batez besteko nibeletik igarotzen da, eta puntu hori
erreferentziatzat hartzen da, altuerari dagokionez, beste puntuen garaiera ezartzeko.
Geodesiak, nagusiki, bi sare ezartzen ditu: bata, erpin geodesikoek X UTM eta Y UTM koordenatuekin
osatzen dutena; eta bestea, zehaztasuneko galgatze-sarearen puntuek Z koordenatuarekin osatzen dutena.
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4.3 Plano topografikoak irudikatzeko sistema
Zientzia askotan sortzen da hiru dimentsioko objektuak, proiekzio bat erabiliz, lauan, hots bi dimentsiotan, irudikatzeko beharra. Topografian lurrazala irudikatzen dugu lauan. Horretarako, erreferentziako
plano horizontal bat aukeratu, eta plano kotatuen sistema erabiltzen dugu. Sistema honek, era ortogonalean
proiektatzen ditu, plano horizontal horretan, lurrazalaren puntu guztiak (ikus 4.5. irudia).

4.5. irudia.

Argi dago sistema honen bidez ezin ditugula lurrazalaren puntu guztiak irudikatu; hori dela eta, puntu
bereizgarriak bakarrik marrazten dira. Esaterako, eraikin baten perimetroa definitzeko, nahikoa da haren
erpinak markatzea (ikus 4.6. irudia).
Plano kotatuen sistemako proiekzioan hirugarren dimentsioa falta da: altuera edo kota. Lerro zut
batean dauden puntu guztiak leku berean irudikatzen dira planoan (ikus 4.5. irudia), eta, haiek desberdintzeko, kota idatzi behar dugu puntuaren alboan.
Sistema honen beste ezaugarri bat da kota bera duten puntuak plano berean daudela, eta plano hori
erreferentzia-planoarekiko paraleloa dela.
Topografian, gainazal lauan lurrazal-eremu bat irudikatzeko plano bat egiten denean, nazioarteko
sistema edo nahi dugun hautazko sistema bat erabil dezakegu.
Iberiar penintsularen kartografian, erreferentziako planoak 0 metroko altuera du, eta itsasoak Alacanten
duen batez besteko mailan kokatzen da. Adibidez, Bilboko katedrala, itsasoaren mailari dagokionez, 20
metrora dagoela esaten dugunean, itsasoak Alacanten duen batez besteko mailatik 20 metrora dagoela
ulertu behar dugu.
Sistema hautazkoa bada, guk erabakitzen dugu erreferentzia-planoaren altuera zein izango den eta
plano hori non kokatuko den.

4.4 Lurrazala irudikatzea
Planimetria da lurrazal-eremu bat erliebea kontuan hartu gabe nola irudikatzen den aztertzen duen
topografiaren adarra. Altimetria, berriz, hirugarren dimentsioa nola irudikatzen den aztertzen duen topografiaren adarra da.
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Planimetria
Lehen aipatu dugun bezala, lurrazala irudikatzeko, plano kotatuen sistema erabiltzen da; alegia, Lurraren
puntu bakoitza proiekzio ortogonala erabiliz irudikatzen da erreferentziako plano horizontalean (ikus 4.6.
irudia).

4.6. irudia.

Irudikapenak, planimetriari dagokionez, honako baldintza hauek bete behar ditu:
a) Eskala gorde behar da, edozein norabidetan gorde ere, errealitateko distantziak zenbatekoak diren
jakin ahal izateko.
b) Gainazalaren neurriak jakiteko, errealitatean neurtutakoak eta planoan ageri denak bat etorri behar
dute, deformaziorik gabe.
c) Angeluak edozein norabidetan neurtu ahal izateko, neurri bera izan behar dute planoan eta errealitatean, deformaziorik gabe.

Altimetria
Lehen esan dugun bezala, erliebea nola irudikatzen den aztertzen duen topografiaren adarra da
altimetria.
Plano topografikoetan irudikatzen den puntu bakoitzaren alboan, puntu horri dagokion kota idatz
daiteke, erliebea definitzeko. Baina, erliebea menditsua denean, puntu asko markatu behar ditugu, eta, kota
guztiak banan-banan idatziz jarriz gero, planoa guztiz beteko dugu, eta ezinezkoa gertatuko zaigu ondo
irakurtzea. Arazo hori konpontzeko, sestra-kurbak marrazten dira.
SESTRA-KURBAK. Kota bereko puntuak lotzen dituzten irudizko lerroak dira. Bestela esanda, lurrazala
plano horizontalekin moztean lortzen dugun emaitza dira sestra-kurbak (ikus 4.7. irudia).
ALTXAKETA
(PLANO BERTIKALA)
HIRU DIMENTSIOKO BISTA

OINPLANOA
(PLANO HORIZONTALA)

4.7.irudia.
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Sestra-kurbak errazago interpretatzeko, bost kurbako, kurba lodi bat margotzen da, eta dagokion
kota idatzi.
Sestra-kurbak aztertzean, bi elementu bereizten ditugu: distantziakidetasuna eta bi kurbaren arteko
tartea edo, bestela esanda, haien arteko distantzia horizontala.
Bi kurbaren arteko altuera-diferentziari distantziakidetasun izena ematen zaio. Bi kurbaren arteko
malda uniformea dela ulertzen dugu, nahiz eta errealitatean hala ez izan. Horrek esan nahi du ez dugula
erabateko zehaztasunez irudikatzen lurrazala (4.8. irudia). Baina, bestetik, hala jokatu behar dugu planoak
irakurri ahal izateko; kurben arteko distantzia horizontalak nahikoa handia izan behar du planoa ez dadin
gehiegi zikindu.

4.8. irudia.

Planoaren eskalak eragina du distantziakidetasunean. Sestra-kurben arteko distantziakidetasunak
zenbatekoa izan behar duen jakiteko, 1.000rekin zatitzen da, normalean, eskalaren izendatzailea.
Lurraren erliebeak ere eragiten du distantziakidetasunean. Lurrazala oso malkartsua denean, handitu
egiten da distantziakidetasuna, eta, horren ondorioz, kurben arteko tartea ere bai. Horri esker, hobeto
irakurtzen da planoa.
Kurben arteko distantzia oso txikia denean, ondorioztatu behar dugu malda oso handia dela; oso
handia denean, berriz, lurraren malda leunagoa da.
Kurben formak ere erliebeari buruzko informazioa ematen digu: kurba sinpleek erakusten dute orografia uniformea dela; kurba oso bihurgunetsuek, berriz, sartune eta irtengune asko dituztenek, adierazten dute lursaila oso menditsua eta malkartsua dela (ikus 4.9. irudia).

4.9. irudia.
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Malda kontzeptua
Sestra-kurbak aztertuz, lurraren malda nolakoa den jakin dezakegu. Eman dezagun A eta B puntuek
osatzen duten lerroa eta, erreferentzia-planoan, a eta b proiekzioak ditugula (ikus 4.10. irudia). Aa eta Bb
puntuak lotzen baditugu, trapezio bat sortzen da plano bertikalean, eta, A puntutik ab lerroarekiko paraleloa den lerroa marraztean, AC lerroa lortzen dugu.

4.10. irudia.

AB lerroak eta haren proiekzioak osatzen duten α angelua lurraren malda da, eta AB lerroan dauden
puntu guztiek malda bera dute.
Bi punturen arteko desnibela eta haien arteko distantzia horizontala zenbatekoak diren jakiteko, sestrakurbak aztertzen ditugu. Datu horiekin, honako formula trigonometriko hau aplikatuz, α angeluaren tangentea
zein den jakin dezakegu:
tan α =

desnibela
distantzia horizontala

Baina angelua zein den zuzen jakiteko, arku tangentearen formula erabiltzen dugu:
⎛

⎞
desnibela
⎟
⎝ distantzia horizontala ⎠

α = arc tan ⎜

Malda goranzkoa denean, angelua positiboa da; beheranzkoa denean, berriz, negatiboa.
Lurraren malda ehunekotan ere adieraz daiteke. Horretarako, 100ekin biderkatzen da desnibela
distantzia horizontalarekin zatitzean lortzen den emaitza. Eman dezagun bi punturen arteko desnibela
1 metro dela, eta haien arteko distantzia horizontala, 20 metro. Aipatu ditugun formulak aplikatuz, honako
emaitza hauek lortuko ditugu:
⎛ 1 ⎞
g
m
s
⎟ = 3 18 04
20
⎝
⎠

α = arc tan ⎜

1
⋅ 100 = % 5
20

Oro har, malda ehunekotan adierazten dugunean, hobeto ulertzen dugu zenbatekoa den. Esate baterako, % 5ek esan nahi du distantzia horizontaleko 100 metrotan 5 metro igo dugula.
Obretan, gauza askotarako erabiltzen da malda kontzeptua. Adibidez, teilatu baten malda zenbatekoa
den jakinda, zenbat teila behar dugun kalkula dezakegu. Lur-mugimenduak kalkulatzeko, lurraren malda
zenbatekoa den eta obran eraikiko ditugun maldek zer ezaugarri izango duten jakin behar dugu. Kanalizazio gehienetan, malda oso garrantzitsua da, batez ere hondakin-ura eramateko direnetan, ura grabitateari esker baitabil. Kanalizazioetan, malda milakotan adierazten da; horretarako, lehen erabili dugun
formulan egin dugun biderketa, 100ekin egin beharrean, 1.000rekin egiten da.
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4.5 Topografia, eraikuntza eta obra zibilak
Edozein obra egin baino lehen, obrak hartzen duen eremuaren plano takimetrikoa (jasotze topografikoa)
egin behar da. Topografoak, gehienetan, 1:500 eskala erabiliz egiten du plano takimetrikoa, eta, ondoren,
bide, ubide eta portuetako ingeniariak edo arkitektoak, plano horretan oinarrituz, beste bat sortzen du,
obra egin eta gero eremua nolakoa izango den irudikatzen duena.
Jarraian, behin proiektua eginda, haren dokumentazioan oinarrituta, topografoak lerro ofizialak
zuinkatzen ditu errealitatean. Errepideetan, lerro ofiziala erdiko ardatza da, eta eraikinetan, perimetroa.
Planoak ikusita eta egin behar den obra nondik noraino doan jakinda, zenbat lur mugitu behar den kalkulatuko du topografoak.
Errepideetan edo luzetarako obretan garrantzi handia dute lur-mugimenduek, obraren aurrekontuaren
erdia baino gehiago hartzen baitute. Proiektuak egiten direnean, lana nolakoa den aztertzen da, kentzen
den lurra betelanetan erabiltzeko aukera dagoen jakiteko, obra ez dadin hain garestia izan.
Eraikinetan ere egiten dira lur-mugimenduak, baina ez dira hain handiak. Egoerak askotarikoak dira.
Lur-eremuaren ezaugarrien arabera, erauzketak txikiak edo handiak izan daitezke, eta eraikinen tamainak
ere badu eragina. Zenbat eta txikiagoa izan eraikina eta gogorragoa izan lurra, orduan eta hurbilago
egoten dira zimenduak lurrazaletik. Askotan, eraikinak egitean egin behar ditugun erauzketek kubo-forma
dute; horietan zenbat lur mugituko den jakiteko, ez da beharrezkoa topografoa, lana oso erraza da eta.
Jasotze topografikoa egiten denean, erreferentzia-puntu edo behapuntu izenez ezagutzen direnak fisikoki jartzen dira lur-eremuan, makilak edo beste baliabide batzuk erabiliz. Hortik hasita egiten da plano takimetrikoa. Gainera, puntu horiek zuinkatze-lanak egiteko ere balio dute.
Obrak egiteko, lerro ofizialak plano horizontalean zuinkatzeko erreferentzia-puntuak ezartzeaz gain,
erreferentzia-kotak ere jarri behar ditugu, altuerak zuinkatzeko.
Errepideetan, erreferentzia-kota bat baino gehiago jartzen da, eta behapuntuetan kokatzen dira. Hortik
hasita, ardatzaren kotak markatzen dira, errepidea zer altuerataraino doan jakiteko. Errepideak zuinkatzeko,
nahitaezkoak dira topografia-tresnak edo behagailu osoak.
Eraikinetako obretan edo obra ez oso handietan, erreferentzia-kota bat baino ez da egoten.
Oro har, eraikinetako planoetan, zero kota zolatan definitzen da. Eraikuntzako elementu lau bat da
zolata, zola jarraitu baten modukoa; ia beti hormigoizkoa izaten da, eta lurzoru naturalarekin kontaktuan
egoten da. Zolata ez da obra-elementurik baxuena; horregatik, eraikinetako obra-planoetan, kota negatiboak
aurkitu ditzakegu. Obra egiten hasi baino lehen, ez da jakiten non dagoen errealitatean zolataren zero kota
hori. Horregatik, erreferentzia-kota bat markatu behar da, lur-eremuan bertan, zero kota hori non dagoen
zehazteko. Horretarako, hainbat aukera daude, eta obraren ezaugarrien arabera erabakiko da zein erabili.
Esate baterako, plano takimetrikoa egitean lurrean jarri diren behapuntuek, oraindik han badaude, balio
dute erreferentzia-kota ezartzeko. Baina, batzuetan, ez da egoten behapunturik lurrean markatuta, denborarekin desagertu egin direlako edo eraikina diseinatzeko ez delako plano takimetrikorik egin —batzuetan,
eraikin berria hirian eta etxez inguratuta dagoenean, krokis bat nahikoa izaten da eraikina diseinatzeko
eta zimenduak zuinkatzeko—. Horrelako kasuetan, lur-eremua eta proiektuaren dokumentazioa aztertzen
ditugu, obra-eremuan erreferentzia-kota markatzeko. Halakoetan, distantziak oso handiak badira, hobe
dugu topografia-tresnak erabiltzea, baina, distantziak txikiak badira, oinarrizko tresnak erabil ditzakegu.
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Topografia noiz erabiltzen den ondo ulertzeko, konparazio bat egin dezakegu. Etxe baten barrualdea
eraberritzeko, plano bat egiten da; hau da, paper batean, etxea nola dagoen marrazten da, eta sakelako
metroarekin neurriak hartu eta paperean jartzen dira. Zorua laua delako eta sakelako metroa erabiliz
erraz neur dezakegulako jokatzen dugu hala. Behin planoa egin eta gero, etxeari nolako itxura eman nahi
diogun pentsatu, eta etxea berritu ondoren nolakoa izango den adierazten duten lerroak marrazten
ditugu planoaren gainean. Ondoren, zuinkatzen eta berritzen hasten gara. Baina, obra bat egiteko lurrazalaren erliebea aldatu behar dugunean, ezin dugu sakelako metroa erabili, zeren distantziak oso luzeak
izaten baitira eta lurra ez baita inoiz laua izaten. Gainera, neurketa-zinta edo sakelako metroa erabiliz, ezin
izango genituzke erliebea eta lur-eremuaren ezaugarriak zehaztasunez irudikatu. Horrengatik guztiarengatik, oinarrizko tresnak erabili beharrean, topografia-tresnak erabiltzen ditugu lur-eremu baten planoa
egiteko. Zuinkatzeko orduan berdin gertatzen da; eraikin baten barrualdean markak egiteko, markatzesoka, sakelako zinta eta horrelakoak erabiltzen ditugu, baina, zimenduak eta errepideak egiteko orduan,
topografia-tresnak erabiltzen ditugu zuinkatzeko.
Hirigintzako obrak egiteko prozesuak edo, hobeto esanda, hirigintza-obretan erabiltzen diren zuinkatzemetodoak, errepideetan erabiltzen diren metodoen eta eraikinetan erabiltzen direnen arteko erdibidean
daude; galga optikoa asko erabiltzen da, baina behagailua eta oinarrizko tresnak alde batera utzi gabe,
haiek ere beharrezkoak dira eta.

Proiektuetan dauden plano topografikoak eta obrak zuinkatzeko erabiltzen ditugun beste
plano mota batzuk
Hona hemen proiektuetan agertzen diren plano topografikoen eta beste plano mota batzuen ezaugarriak eta edukia:
`

Kokapen-planoa. Egin beharreko obra udal-kartografiatik hartutako planoan kokatzean osatzen
da. Obraren mugak eta lanen eremua zein izango diren ezagutzeko balio du. Udalek argitaratzen duten kartografiaren eskala 1:1.000 edo 1:2.000 izaten da, baina badaude 1:5.000 eskalan
egindako planoak ere.

`

Plano takimetrikoa edo jasotze topografikoa. Plano honetan agertzen den informazioa ezinbestekoa da obra diseinatzeko eta egiteko. Behin baino gehiagotan esan dugun bezala, egingo
dugun obraren ondorioz aldatuko den lur-eremua eta haren ingurua irudikatzen dituen planoa da.
Plano honetan, zehaztasunez irudikatzen dira orubearen mugak eta handik igarotzen diren zerbitzuak —ura, energia eta gasa banatzeko sareak, telefonia eta elektrizitatea, besteak beste—.
Plano honen eskala 1:200-etik 1:500-era bitartekoa izaten da. Batzuetan, obra oso txikia denean
edo hiri-multzoaren barruan kokatzen denean, planoa oso sinplea izaten da, eta ezin zaio plano
takimetriko izena eman, ez baita topografia erabili obraren eremua neurtzeko.

`

Zuinkatze-planoa. Plano takimetrikoari obraren diseinua eta zuinkatzeko erreferentzia-puntuak
erantsiz osatzen den planoa da (ikus 4.11a. irudia). Plano takimetrikoa, beharrezkoa ez delako,
egiten ez denean, oso sinplea izaten da zuinkatze-planoa (ikus 4.11b. irudia).

Neurriak dituen planoari, hots, edozein lan zuinkatzeko balio duenari, zuinkatze-plano deitzen
zaio halaber.
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4.11a. irudia.

4.11b. irudia.
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`

Lur-mugimenduen planoak. Ez dira beti beharrezkoak izaten. Plano hauetan, lurraren eta obraren
profilak irudikatzen dira, hortik hasita kalkulatzen baitugu mugitu behar den lur kantitatea. Obraren
sestrak ere agertzen dira plano hauetan, eta haiei esker jakiten dugu zein diren obraren kotak.
4.12. irudian, 4.11a. irudian definitzen den P-3 profila nolakoa den ikus dezakegu.

4.12. irudia.

`

Altxaketa-planoak. Plano hauetan, altuera-diferentziak agertzen dira; mota askotakoak izan
daitezke. Batzuek solairuen arteko altuera-diferentziak adierazten dituzte, eta beste batzuek zolataren zero kota non dagoen erakusten dute inguruan dauden kaleak erreferentziatzat hartuz. Esan
daiteke lur-mugimenduen planoak ere altxaketa-planoak direla. Laburbilduz, altxaketa-planoek
kotak erakusten dituzte.

`

Zimendu-planoak. Oso baliagarriak dira zimenduak eta zutabeen ardatzak zuinkatzeko. Plano
hauetan, zutabeen ardatzen arteko distantzia horizontaleko neurriak agertzen dira (ikus 4.13. irudia),
eta saneamendu-sarea nondik doan ere adierazten da. Plano hauen eskala 1:50-etik 1:200-era
bitartekoa izaten da.

4.13. irudia.
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OSOA. JASOTZE TOPOGRAFIKOA

5

5.1 Sarrera
Topografia-tresnek honako datu hauek lortzeko balio dute:
`

Bi punturen arteko distantziak: distantzia geometrikoa (inklinatuak) eta distantzia murriztua (ikus
5.1. irudia).

`

Bi lerrokaduraren arteko angeluak: angelu horizontala eta bertikala (ikus 5.1. irudia).

`

Desnibela: bi punturen arteko altuera-diferentzia (ikus 5.1. irudia).
ZENITA (ZERURA BEGIRA)

.

ALTUERADIFERENTZIA
.

DIST. MURRIZTUA

5.1. irudia.

Topografia-tresnak erabiltzean lortzen ditugun datu horiekin, honako lan hauek egin ditzakegu:
9 Jasotze topografikoak (plano takimetrikoak)
9 Zuinketak
9 Galgaketak
9

Obraren eta lurrazalaren profilak irudikatu, nolako eta zenbateko lur-mugimenduak egin behar
diren jakiteko.

Plano takimetrikoak egitean, lurrazalean dagoena planora eramaten dugu; zuinkatze-lanetan, berriz,
planoan dagoena errealitatean markatzen dugu. Prozesuak alderantzizkoak dira.
Galgatze-lanak altuera-diferentziak jakiteko edo markatzeko egiten ditugu, eta lur-mugimenduen
neurketak lan bereziak dira, eraikitzen hasi baino lehen zenbat lur kendu edo gehitu behar dugun jakiteko
egiten ditugunak.
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Topografia-tresnak hiru multzotan bereizten ditugu:
`

Teodolitoa/takimetroa. Teodolitoak angeluak neurtzeko bakarrik balio du; takimetroarekin, ordea,
angeluak ez ezik, distantziak eta desnibelak ere neur ditzakegu, nahiz eta aipatutako azken bi
eginkizunetan oso zehatza ez izan. Teodolitoa eta takimetroa, itxuraz, berdinak dira kanpotik, eta,
haiek desberdintzeko, okularretik behatu behar dugu. Takimetroan hiru hari horizontal ikusten ditugu
erretikuluan, eta teodolitoan, bat ere ez (ikus 5.4. irudia).

Gaur egun, ia teodolito guztiek hari estadimetrikoak izan ohi dituzte, takimetro bihurtzeko, eta, eguneroko jardueran, teodolito eta takimetro hitzak berdin erabiltzen dira batari zein besteari aipamen
egiteko. Esan behar da, teknikoki, distantziak neurtzeko gaitasuna duen teodolitoa dela takimetroa.
`

Behagailu osoa. Takimetroak egiten dituen lan berak egiteko balio du, eta askoz modernoagoa
da gainera. Behagailua takimetroa baino askoz zehatzagoa da distantziak eta desnibelak neurtzen,
eta, horren ondorioz, takimetroa ia ez da fabrikatzen, ezta obretan ikusten ere. Nolanahi ere, unitate
honetan, takimetroa nola dabilen ikasiko dugu, behagailua zertan datzan jakiten lagunduko digulako.

`

Galga optikoa. Altuera-diferentziak kalkulatzeko bakarrik balio du. Aipatzekoa da galga optikoa
behagailua baino zehatzagoa dela desnibelak neurtzeko. Bigarren unitatean azaldu dugu nolakoa
den eta nola dabilen.

Unitate honetan ikasiko ditugun kontzeptuek plano takimetrikoa nola egiten den jakiteko balioko digute.
Hori jakin eta gero, oso erraz ulertuko dugu nola zuinkatzen den, alderantzizko prozesua baita.

5.2 Takimetroa. Atalak. Angeluak, distantziak eta desnibelak nola neurtu
Atalak
Galga optikoak bezala, takimetroak ere, irudi erreala handitzeko eta begi-lerroak definitzeko balio duen
betaurreko bat du. Galga optikoaren ardatz-optikoa eskuinera eta ezkerrera bakarrik bira daiteke. Takimetroaren objektiboa, berriz, eskuinera eta ezkerrera ez ezik, gora eta behera ere bira daiteke; alegia, takimetroak, begi-lerro horizontalez gain, begi-lerro bertikalak ere defini ditzake (ikus 5.2. irudia).

5.2. irudia.
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Topografia-tresna guztiak tripode baten bitartez finkatzen dira lurrean. Lanak egiteko, takimetroa puntu
ezagun batean kokatu behar da; tresnaren ardatz bertikalaren norabideak eta berunak puntu horretan duen
norabideak (grabitatearena) bat etorri behar dute, neurketak egiten hasi ahal izateko. Baina, horrez gain,
galga optikoetan bezala, takimetroan ere goiko plataforma horizontal jarri behar da. Horretarako, takimetroaren galgatze-torlojuak eta tripodearen hankak erabiltzen dira, takimetroak berak oinarrian dituen galga
txikiekin batera.
Jarraian, Wild Leitz T06 100cc izeneko takimetroaren argazkiak jarri ditugu (ikus 5.3a. eta 5.3b. irudiak).

LERRO-GALGA

5.3a. irudia.

FOKATZE-UZTAIA

IALGATZE-TORLOJUA

5.3b. irudia.
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`

Betaurrekoa. Okularrak eta objektiboak osatzen duten atala da.

`

Okularra. Behatzeko erabiltzen dugun betaurrekoaren atala da. Elementu bat destatzeko okularraren erretikulutik behatzen dugunean, hari batzuk ikusten ditugu: hari estadimetrikoak eta harigurutzea (ikus 5.4. irudia). Teodolitoak ez du hari estadimetrikorik, baina takimetroak bai, eta,
hari estadimetrikoei esker, angeluak ez ezik, distantziak ere neur ditzakegu takimetroarekin.
GALGATZE-ERREGELA

DESTATZEKO
HARI-GURUTZEA

5.4. irudia.

`

Fokatze-uztaia. Irudia fokatzeko erabiltzen dugun uztaia da. Fokatze-torloju ere deitzen zaio.
Wild Leitz T06 100cc izeneko takimetroan, uztaiaren antza du irudi erreala fokatzeko erabiltzen
dugun elementuak, baina, beste modelo batzuetan, torlojuaren antza izan dezake. Nolanahi ere,
okularrean bertan edo okularretik hurbil egoten da beti.

`

Objektiboa. Betaurrekoaren aurrealdean dago. Lente-sistema bat da, berez.

`

Zirkulu graduatuak. Wild Leitz T06 takimetroak, angeluak neurtzeko, beirazko bi zirkulu graduatu
ditu barruan: zirkulu horizontal graduatua eta zirkulu bertikal graduatua (ikus 5.2. irudia). Biek
graduazio ehundarrean markatuak dituzte zatiketa angeluarrak; hots, 400g-koak dira.

`

Betaurrekoaren ardatza. Betaurrekoaren ardatzak bi mugimendu ditu: horizontala (ezkerrera
eta eskuinera) eta bertikala (gora eta behera). Betaurrekoaren ardatzak indize-funtzioa betetzen
du zirkulu graduatuetan irakurketak egitean: ardatza eskuinera biratzen dugunean, zirkulu horizontalean markatzen diren graduak gehitu egiten dira, eta ezkerrera biratzen dugunean, berriz,
gutxitu egiten dira graduak. Mugimendu bertikalean berdin gertatzen da; betaurrekoa beherantz
biratzean, zirkulu bertikal graduatuan markatzen diren graduak gehitu egiten dira, eta gorantz
biratzean, berriz, gutxitu egiten dira (ikus 5.2. irudia).

`

Oinarriko plataforma, nibelatze-oinarria edo beheko plataforma. Galga optikoarena bezalakoa
da. Plataforma honek hiru galgatze-torloju ditu, zirkulu horizontal graduatua erabat horizontal
jartzeko erabiltzen direnak. Galga optikoaren betaurrekoa ezin da gora eta behera biratu, baina
takimetroarena bai. Takimetroan ez da ardatz optikoa horizontal jartzen, zirkulu horizontal graduatua baizik. Ardatz optikoa gora zein behera biratuta egon daiteke, goiko plataforma baita horizontal jarri behar dena.

`

Takimetroaren oinarria edo goiko plataforma. Galga esferikoa atal honetan integratuta egoten
da, eta plataforma honen gaineko atala alidada da. Galgatze-torlojuekin erabat horizontal jartzen
dugun elementua da goiko plataforma.
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`

Alidada. Atal honen barruan, zirkulu horizontal graduatua dago. Zirkulua ez da ikusten kanpotik:
lente-sistema baten bitartez egiten dira irakurketak. Sistema horrek, irudi erreala handitzeaz
gain, atal honen barruan dagoena ikusten uzten digu. Goiko plataforma eta alidada paralelo
egoten dira. Alidadaren gainean, lerro-galga dago.

`

Bisorea. Mira baten antza du, eta begi-lerroa zuzendu behar den lekurantz hurbiltzeko erabiltzen da.

`

Presio horizontaleko torlojua. Betaurrekoaren mugimendu horizontala blokeatzeko balio duen
torlojua da. Blokeatuta dagoenean, betaurrekoa ezin da ezkerrera eta eskuinera biratu.

`

Presio bertikaleko torlojua. Betaurrekoaren mugimendu bertikala blokeatzeko balio duen torlojua da. Blokeatuta dagoenean, betaurrekoa ezin da gora eta behera biratu.

`

Kointzidentzia horizontaleko torlojua. Erretikuluan elementu bat destatzen ari garenean betaurrekoa horizontalki eta oso astiro birarazteko balio duen torlojua da. Presio-torlojuak blokeatuta
egon behar du torloju hau erabili ahal izateko.

`

Kointzidentzia bertikaleko torlojua. Elementu bat erretikuluan destatzean betaurrekoa bertikalki
eta oso astiro birarazteko balio duen torlojua da. Presio-torlojuak blokeatuta egon behar du
torloju hau erabili ahal izateko.

`

Galga esferikoa. Goiko plataforman dagoen galga txiki bat da, galga optikoarena bezalakoa,
eta goiko plataforma ahalik eta horizontalena jartzeko balio du. Galga esferikoaren burbuila tripodearen hankak mugituz zentratzen da.

`

Lerro-galga. Alidadan edo goiko plataforman dagoen beste galga txiki bat da, automatikoak ez
diren galga optikoena bezalakoa. Galga honen burbuila zentratuz gero, zirkulu horizontal graduatua erabat horizontal dagoela ziurtatzen da. Lerro-galgan, galgatze-torlojuak erabiltzen ditugu
burbuila zentratzeko. Galga hau galga esferikoa baino askoz zehatzagoa da.

`

Berun optikoa. Alidadan dago. Berun sinplearen ordez erabiltzen da, eta takimetroaren ardatz
bertikalaren norabidea eta puntu ezagun batean berunak duen norabidea bateratzeko balio du.
Takimetroaren azpian dagoen irudia ikusteko balio duen betaurreko txiki bat da berun optikoa,
eta haren erretikuluan, destatzeko balio duen hari-gurutze bat dago.

`

Orientazio-torlojua. Takimetroan, zirkulu bertikal graduatua finkoa izaten da, hots ezin da mugitu;
zirkulu horizontala, berriz, bira daiteke, 0g-ko irakurketa nahi dugun norabidean ezartzeko. Takimetroan, zirkulu horizontala blokeatzeko balio duen orientazio-torloju bat dago. Zirkulua blokeatuta dagoenean, graduak ez dira gutxitzen edo gehitzen, nahiz eta betaurrekoa ezkerrera edo
eskuinera mugitu.

`

Zirkulu graduatuetan nola irakurri. Bai zirkulu horizontalean, bai zirkulu bertikalean markatzen
diren irakurketak ikusteko, beste betaurreko txiki bat dago. Zirkuluak minutuka edo segundoka
daude graduatuak. Gizakiaren begiek ezin dituzte bereizi zirkuluetan markatutako zatiketak,
eta, horregatik, irudia handitzen duen lente-sistema bat behar da. Zirkuluak tresnaren barruan
egoten dira, ilunpean. Arazo hori konpontzeko, zirkuluetan argia sartzeko balio duen ispilu bat
du takimetroak.
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Angelu horizontalak nola neurtu
Angelu horizontalak neurtzeko, hiru puntu behar dira. Puntuetako batean, takimetroa jartzen da, eta
begi-lerroak beste bietara zuzentzen dira. Takimetroa jartzeko aukeratzen den puntuari behapuntu deitzen
zaio (ikus 5.5. irudia).

5.5. irudia.

Jarraian, hiru puntuk osatzen duten angelu horizontala nola neurtzen den azalduko dugu (ikus 5.5.
irudia). Takimetroa A puntuan jarriko dugu, eta B eta C puntuak begiztatuko ditugu; era horretan, zirkulu
horizontalean, A erpinean osatzen den angelua neurtzea lortuko dugu. Begi-lerroa B punturantz zuzentzen
dugunean, betaurrekoaren ardatz optikoak hautazko irakurketa bat markatuko du —esate baterako, 30g—
(ikus 5.5. irudia); eta begi-lerroa C punturantz zuzentzen denean, beste irakurketa bat izango dugu,
—esate baterako, 85g— (ikus 5.5. irudia). Plano horizontalean, AB eta AC lerrokadurek, hots, A´B´ eta B´C´
lerroek, angelu hau osatuko dute:
Eskuineko irakurketa – ezkerreko irakurketa = 85g – 30g = 55g
Gerta liteke bi irakurketen artean zeroa egotea. Horrelakoetan, kenketaren emaitzari 400g gehitzen
diogu (ikus 5.6. irudia):
Eskuineko irakurketa – ezkerreko irakurketa = 30g – 375g = –345g
–345g + 400g = 55g

5.6. irudia.

Gogoan izan zirkulu horizontal graduatuan irakurketak egiteko betaurreko txikiaren okularretik behatu
behar dugula.
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Takimetroa nola jarri behapuntuan
Angeluak edo distantziak neurtzeko, takimetroaren goiko plataformak eta, harekin batera, alidadak guztiz
horizontal egon behar dute. Horrez gain, takimetroaren ardatz bertikalak eta berunak behapuntuan duen
norabideak bat egin behar dute. Hona hemen zer pauso eman behar diren horretarako:
1. Tripodea lurrean kokatuko dugu. Horretarako, batetik, haren plataforma ahalik eta horizontalena
jarriko dugu, eta bestetik, tripodearen zentroa berunak behapuntuan markatzen duen norabidetik
ahalik eta hurbilena ezarri.
2. Takimetroa kutxatik atera, eta tripodeari lotuko diogu, tripodearen torlojua takimetroaren harian
sartuz. Jarraian, lurrean finkatuko ditugu tripodearen hankak.
3. Galgatze-torlojuak erdian dauden egiaztatuko dugu. Normalean, hala egoten dira, takimetroa kutxan
gordetzen dugun bakoitzean erdian jarri behar izaten baititugu.
4. Berun optikotik behatuko dugu, behapuntua definitzen duen elementua, hots, makila edo iltzea,
ikusten dugun ziurtatzeko. Hala ez bada, hau egingo dugu: takimetroa tripodeari ondo lotuta dagoela
egiaztatu, eta tripodearen bi hanka lurretik aterako ditugu, eta, berun optikotik behatzen ari garela,
horizontalki mugituko dugu tripodearen plataforma, harik eta behapuntua ikusi arte. Ondoren, tripodearen hankak lurrean finkatuko ditugu berriro. Hala jokatzean, tripodearen plataforma oso makurtuta geratzen denez gero, igo egingo ditugu hankak, plataforma ahalik eta horizontalena jartzeko.
5. Berun optikotik behapuntua ikusten ari garela, galga esferikoaren burbuila zentratu egingo dugu,
tripodearen hankak igoz edo jaitsiz.
6. Takimetroa tripodeari lotzeko balio duen torlojua lasaitu egingo dugu, baina ez guztiz, eta berun optikotik ikusten dugun hari-gurutzea erabateko zehaztasunez kokatuko dugu behapuntuan, takimetroaren beheko plataforma horizontalki mugituz. Jarraian, galga esferikoari begiratu, eta, haren
burbuila erdian ez badago, errepikatu egingo dugu 5. pausoa.
7. Ondoren, lerro-galgaren burbuila zentratuko dugu, galgatze-torlojuak erabiliz. Lerro-galga bi galgatzetorlojuk osatzen duten norabidean jarriko da, eta bi torloju horiek aldi berean —biak barrurantz
edo biak kanporantz— biratuko ditugu, burbuila zentratu arte. Gero, betaurrekoa 100g biratuko dugu
horizontalki, eta ukitu ez dugun torlojua, hirugarrena, biratuko dugu burbuila berriro zentratzeko.
8. Berun optikotik behatuko dugu, destatzeko balio duen hari-gurutzea behapuntutik mugitu den ikusteko. Normalena mugituta egotea izaten da, eta 6. pausoa errepikatu behar izaten da.
9. Lerro-galga behatuz gero, konturatuko gara burbuila erdigunetik apur bat atera dela, eta, hori zuzentzeko, 7. pausoan azaldutakoa egingo dugu berriro.
10. Berun optikotik behatu, eta ikusiko dugu destatze-gurutzea behapuntutik apur bat mugitu dela
ostera. Horregatik, behin eta berriro egin beharko ditugu 6. eta 7. pausoak, harik eta berun optikoaren destatze-gurutzea erabateko zehaztasunez behapuntuan egotea eta lerro-galgaren burbuila
zentratzea lortu arte. 6. eta 7. pausoak hiru alditan baino gehiagotan errepikatu beharrean aurkitzen
bagara, hobe izango dugu 4. pausotik berriro hastea.

Angelu bertikalak nola neurtu
Angelu bertikalak neurtzeko, bi puntu behar ditugu. Puntuetako bat behapuntua izango da, eta, takimetroa puntu horretan jarrita dugula, beste puntura zuzenduko dugu begi-lerroa, angelua kalkulatzeko
(ikus 5.7. irudia).
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ZENITA

5.7. irudia.

Takimetroan, zirkulu bertikal graduatua finkoa da: betaurrekoa zerura begira dagoenean, 0g-ko indizea
goian kokatzen da beti, eta, betaurrekoa erabat horizontal dagoenean, 100g irakurtzen dugu zirkuluan
(ikus 5.7. irudia).
Behapuntu batetik beste puntu bat behatzen dugunean, betaurrekoaren indizeak angelu zenitala zein
den markatzen du zirkulu bertikalean. Angelu zenitala da edozein lerrokadurak lurretik zeruranzko norabidearekin osatzen duena. Angelu bertikala da edozein lerrokadurak horizontalarekin osatzen duena (Ikus
5.7. irudia).
Gogoan izan zirkulu bertikal graduatuan irakurketak egiteko betaurreko txikiaren okularretik behatu
behar dugula.

Distantziak nola neurtu
Jarraian distantzia murriztuak takimetroarekin nola neurtzen diren azalduko dugu. Takimetroaren okular
nagusitik galgatze-erregelari behatzen diogunean, honako irudi hau ikusten da:

GALGATZEERREGELA

5.8. irudia.

60

LANBIDE EKIMENA

Obra Zuinketak

Bi triangeluren arteko antzekotasun-arrazoian oinarrituta, hots, bi triangeluk osatzen dituzten angeluak
berdinak direla aintzat hartuta, hau baieztatzen da (ikus 5.8. irudia):
m M
=
h Dr

Berdintza horretan, Dr distantzia murriztua da; M, goiko eta beheko hariek hartzen duten galgatzeerregelaren distantzia-tartea; eta m eta h, takimetroaren konstanteak.
Dr bakandu, eta hau lortzen dugu:
Dr = M ⋅

m eta h konstanteak direnez,

h
m

h
ere konstantea da. Horri konstante estadimetriko izena ematen zaio.
m

Beraz, distantzia murriztua neurtzeko, honako formula hau erabiltzen da:
Dr = (IG − IB ) ⋅ K

Formula horretan, K konstante estadimetrikoa da; IG, galgatze-erregelan goiko hariarekin egiten dugun
irakurketa; eta IB, galgatze-erregelan beheko hariarekin egiten dugun irakurketa.
Hala ere, begi-lerroa horizontala izatea, goian erakutsitako adibidean bezala, ez da ohikoena, (ikus
72. irudia). Begi-lerroa horizontala ez denean, formulak hauek erabiltzen dira:
Dr = (IG − IB ) ⋅ K ⋅ sin2Cˆ

edo

Dr = (IG − IB ) ⋅ K ⋅ cos2 Vˆ

Formula horietan, C angelu zenitala da; eta V, angelu bertikala.
GALGATZE-ERREGELA

ZENITA

5.9. irudia.

Neurketak ondo egiteko, oso garrantzitsua da galgatze-erregela bertikal egotea.
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Desnibelak nola neurtu
Jarraian, behapuntuaren eta behatzen dugun puntuaren arteko desnibela takimetroarekin nola kalkulatzen den azalduko dugu (ikus 5.10. irudia).

ZENITA

5.10. irudia.

i takimetroaren altuera da; m, galgatze-erregelan egiten dugun erdiko hariaren irakurketa; eta t, irudian osatzen den triangeluaren katetoetako bat (ikus 5.10. irudia). A eta B-ren arteko altuera-diferentzia kalkulatzeko, honako formula hau erabiltzen dugu:
Z AB = t + i − m

Sakelako zintarekin neurtuz jakiten dugu i altuera; m-ren neurria zuzen jakiten dugu erregelan erdiko
hariaren irakurketa egitean; baina, t jakiteko, honako formula trigonometriko hau erabili behar dugu (ikus
5.10. irudia):
t=

Dr
tan Cˆ

non Dr distantzia murriztua baita; eta C, angelu zenitala.
Jarraian, takimetroa erabiliz, distantzia murriztua eta desnibela nola kalkulatzen diren aztertuko
dugu, adibide baten bitartez. A puntuan takimetroa eta B puntuan galgatze-erregela jarrita, honako datu
hauek behatzen ditugu: C angelua (angelu zenitala), 96g54m85s; IG (goiko irakurketa), 2,804 m; IE (erdiko
irakurketa), 2,065 m; eta IB (beheko irakurketa), 1,326 m. Horrez gain, honako datu hauek ezagutzen
ditugu: K (konstante estadimetrikoa), 100; eta i (takimetroaren altuera), 1,71 m.
Distantzia murriztuaren emaitza (Dr) hau da:
Dr = (2,804 − 1,326) ⋅ 100 ⋅ sin2 96,5485 = 147,363 m

Eta altuera-diferentziaren emaitza (ZAB) hau da:
t = 147,363
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Konstantea (K) 100, 200, 300 edo 400 izan daiteke, ez dago beste aukerarik. Zenbat eta handiagoa
izan konstantea, orduan eta zehatzagoa izango da distantziak neurtzeko metodoa, baina laburragoak
izango dira neur ditzakegun distantziak.
Unitate honen hasieran esan dugu takimetroarekin distantziak neurtzeko erabiltzen den metodoa ez
dela oso zehatza. Galgatze-erregelan irakurtzean, milimetro bateko errorea egiten badugu —eta erraz gerta
daiteke hori—, 10 zentimetroko errorea izango dugu K=100 duen takimetro batekin distantzia murriztua
kalkulatzean.

5.3. Behagailu osoa. Atalak. Angeluak, distantziak eta desnibelak nola neurtu
Antzina, topografia-tresnek elementu mekanikoak eta optikoak baino ez zituzten; gaur, garapen teknologikoari esker, topografia-tresnak hobetu egin dira, eta elektronikoak dira. Alde batetik, osagaiei dagokienez, konplexuagoak dira, baina, bestetik, erabiltzeko errazagoak dira.
Aurreko atalean aztertu dugun takimetroa ez da elektronikoa: okular baten bitartez egiten ditu angeluak
neurtzeko balio duten irakurketak. Gaur fabrikatzen diren takimetroak elektronikoak dira: zirkulu graduatuetan irakurri behar ditugun datuak pantaila batean agertzen dira, eta, horri esker, askoz lan errazagoa
gertatzen da angeluak neurtzea, eta saihestu egiten dira datuak irakurtzean egiten diren erroreak.
Teodolito elektroniko bati distantzia-neurgailu bat gehituz osatzen da Behagailu osoa.
Takimetroa erabiltzen dugunean, galgatze-erregela bat behar izaten dugu distantziak neurtzeko; behagailu osoan, ordea, prisma batez baliatzen gara. Prisma puntu batean kokatzen da, eta behagailua, beste
batean. Behagailuak duen distantzia-neurgailuak igortzen dituen uhin elektromagnetikoak jasotzen ditu
prismak. Bi puntu horien arteko distantzia kalkulatzeko, uhinen joan-etorriak zenbat denbora irauten duen
neurtzen da.

Atalak
Takimetroa eta behagailu osoa, itxurari dagokionez, oso antzekoak dira, baina, lehenago esan dugun
bezala, oso metodo diferenteak erabiltzen dituzte distantziak neurtzeko. Wild Leitz T06 takimetroa ez da
elektronikoa, baizik eta mekanikoa, eta, harekin konparatuz, behagailu osoa askoz modernoagoa da. Behagailuaren hainbat elementu mugitzeko edo biratzeko erabiltzen diren sistemak arinagoak dira, eta, horri
esker, datuak hobeto hartzeaz gain, neurketak azkarrago egiten dira.
Teknologia-aurrerapenei esker, beste makina asko bezala, behagailuak ere hobetzen ari dira etengabe,
eta arin gainera. Merkatuan mota askotakoak aurkitu ditzakegu, baina, behin mota bat nola dabilen jakinda,
ez zaigu zaila gertatzen beste edozein erabiltzea.
Jarraian, bi behagailuren argazkiak jarri ditugu: Topcon GTS 200 eta Leica TC izeneko modeloenak.
5.11. 5.12. eta 5.13. irudietan dituzue modeloak eta haien atalak zehaztuta.
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5.11. irudia (Topcon GTS 200).

5.12. irudia (Topcon GTS 200).
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Leica TC

5.13. irudia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bisorea
Bisore osagarria
Kointzidentzia bertikaleko torlojua
Bateria
Bateriaren euskarria
Bateriaren estalkia
Okularra
Fokatze-uztaia
Heldulekua
Konektorea
Galgatze-torlojua
Objektiboa
Pantaila
Teklatua
Galga esferikoa
Pizte-botoia
Neurketa arineko botoia
Kointzidentzia horizontaleko torlojua

Behagailu osoa erabiltzean, puntuak behatzen ditugu, eta behagailuak berak hartzen ditu datuak, hots,
distantziak eta angeluak. Datu horiek zuzenean agertzen dira, pantailan. Behagailuak, pantaila eta teklatua
ez ezik, kalkulagailu elektroniko bat ere badu, datuak gordetzeko eta prozesatzeko balio duena. Behatu
eta prozesatzen diren datuak, konektore baten bidez, ordenagailu batera eraman daitezke, ondoren planoa
marrazteko. Unitate honen amaieran azalduko dugu nola marrazten den plano bat behin beharrezko datuak
jakin eta gero.
Leica TC behagailua Topcon GTS 200 modeloa baino modernoagoa da. Leica TCaren beruna ez da
optikoa, laser izpi bat du. Izpi horren bitartez bateratzen dira behapuntuan definitzen den berunaren norabidea, hots, grabitatearena, eta behagailuaren ardatz bertikalaren norabidea. Leica TC modeloa tripodearen
gainean jartzen dugunean, puntu gorri bat markatzen da lurrean; puntu gorri horrek, berun optikoak bezala,
behagailuaren ardatz bertikalaren norabidea zein den erakusten du. Datuak behatzen hasi baino lehen,
puntu gorria behapuntuaren gainean kokatu behar da, eta behagailuaren goiko plataformak horizontal egon
behar du.
Leica modeloak ez du presio-torlojurik; Topcon modeloak, berriz, bai. Topconaren presio-torlojuak askatuta daudenean, betaurrekoa arin biratzen da, bai horizontalki eta bai bertikalki, baina zaila gertatzen da
norabide zehatz batean geldiaraztea. Leican ere betaurrekoa bira daiteke, baina berez gelditzen da eskua
askatzen dugunean; alegia, ez dira beharrezkoak presio-torlojuak.
Leicaren lerro-galga digitala da, Wild Leitz T06arena edo Topcon GTS 200arena ez bezala. Leica modeloarena lerro-galga baten itxurarekin agertzen da pantailan, eta, esan bezala, digitala bada ere, haren
burbuila zentratzeko pausoak eta digitala ez den lerro-galgan erabiltzen ditugunak berdinak dira.

LANBIDE EKIMENA

65

Obrak eta Planak Gauzatzea

Angelu horizontalak nola neurtu
Wild Leitz T06 takimetroak eta behagailuek angelu horizontalak neurtzeko modu bera dute; irakurketa egiteko eran dago desberdintasuna. Aipatutako takimetro hori erabiltzean, okular txiki batetik begiratu behar dugu angeluko irakurketa zein den jakiteko; behagailuetan, berriz, pantailan agertzen da angeluko irakurketa, hots, behagailuak egiten du irakurketa, gure ordez.

Behagailu osoa nola jarri behapuntuan
Takimetroa nola jarri behapuntuan azpiatalean azaldu dugu zer pauso eman behar diren Wild Leitz
T06 takimetroa behapuntuan jartzeko. Beste edozein behagailu jartzeko ere, berdin jokatuko dugu.

Angelu bertikalak nola neurtu
Wild Leitz T06 takimetroak eta behagailuek angelu bertikalak neurtzeko modu bera dute; irakurketa
egiteko eran dago desberdintasuna. Aipatutako takimetro hori erabiltzean, okular txiki batetik begiratu behar
dugu angeluko irakurketa zein den jakiteko; behagailuetan, berriz, pantailan agertzen da angeluko irakurketa, hots, behagailuak egiten du irakurketa, gure ordez.

Distantziak nola neurtu
Jarraian, behagailuetan distantzia geometrikoa nola jakiten den eta distantzia horizontala edo murriztua
—behapuntuaren eta behatzen dugun puntuaren artekoa— nola kalkulatzen den azalduko dugu (ikus
77. irudia).

ZENITA

5.14. irudia.

Behagailuak berak neurtzen du distantzia geometrikoa (Dg), prisma baten laguntzarekin. Uhin elektromagnetikoak bidaltzen dituen distantzia-neurgailu bat du behagailuak. Uhinen bidezko neurketak egiteko,
prisma bat kokatzen da begiztaturiko puntuan, eta prisma horrek islatu egiten ditu behapuntutik igorritako
uhinak, behapuntuak berriz jaso ditzan.
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Prisma jartzeko, zuin batez baliatzen gara. Burdinazko mutur konikoa duen haga zurigorri bat da zuina.
Prisma zuinaren goialdean egokitzen da, errazago gerta dadin behaketetan neurtu nahi diren puntuak non
dauden zehazteko eta begiz jotzeko lana.
Bi punturen arteko distantzia murriztua (Dr) honako trigonometria-formula hauen bidez kalkula dezakegu (ikus 5.14. irudia):
Dr = Dg ⋅ sin Cˆ

Dr = Dg ⋅ cos Vˆ

edo

non C angelu zenitala baita; eta V, angelu bertikala.
Behagailuak angelu zenitala, angelu bertikala eta distantzia geometrikoa irakurri, datu horiek gorde eta
distantzia murriztua kalkulatzen du. Datu horiek guztiak pantailan agertzen dira.

Desnibelak nola neurtu
Jarraian, behagailuetan behapuntuaren eta begiztaturiko puntuaren arteko desnibela nola kalkulatzen
den azalduko dugu (ikus 5.15. irudia).

ZENITA

5.15. irudia.

Irudian, behagailuaren altuera da i; m, prismak lurrarekiko duen altuera; eta t, irudian osatzen den
triangeluaren katetoetako bat. Desnibela (ZAB) kalkulatzeko, honako formula hau erabiltzen da:

Z AB = t + i − m
i altuera —behapuntutik tresnaren erdiko markarainoko distantzia— sakelako zintarekin neurtzen dugu;
m ere—zuinaren muturretik prismaren erdiraino dagoen distantzia— zuzen jakin dezakegu sakelako metroa
erabiliz; baina t kalkulatzeko, formula trigonometriko hau erabili behar da:
t=

Dr
tan Cˆ

non Dr distantzia murriztua baita; eta C, angelu zenitala.
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Distantzia murriztuak ez ezik, desnibelak ere behagailuak berak kalkula ditzake. Horretarako, i-ren,
m-ren eta t-ren balioak behar ditu behagailuak. Behagailuaren altueraren (i) eta prismaren altueraren (m)
zenbatekoak geuk sartu beharko ditugu makinan; eta t-ren balioa behagailuak berak kalkulatuko du, aldez
aurretik irakurri eta kalkulatutako angelu zenitaletik (C) eta distantzia murriztutik (Dr) abiatuz.
Angelu zenitala (C) ehun gradutik gorakoa bada, t-ren emaitza negatiboa izango da; eta ehun
gradutik beherakoa bada, berriz, positiboa izango da. Nolanahi ere, Z AB = t + i − m formula erabiltzean,
oso garrantzitsua da zeinu guztiak aintzat hartzea. ZAB desnibela positiboa izateak esan nahi du lurraren
malda goranzkoa dela; negatiboa izanez gero, berriz, adierazten da lurraren malda beheranzkoa dela.
Jarraian, distantzia murriztua eta desnibela nola kalkulatzen diren aztertuko dugu adibide baten bitartez.
A puntuan takimetroa eta B puntuan prisma jarrita, honako datu hauek behatzen ditugu: C angelua (angelu
zenitala), 96g54m85s; eta Dg (distantzia geometrikoa), 140,560 m. Horrez gain, honako datu hauek ezagutzen ditugu: i (takimetroaren altuera), 1,71 m; eta m (prismaren altuera), 1,800 m.
Distantzia murriztuaren emaitza (Dr) hau da:
Dr = 140,560 m ⋅ sin 96,5485 = 140,353 m

Eta altuera-diferentziaren emaitza (ZAB), hau:
t = 140,353

tan 96,5485

= 7,617 m → Z AB = 7,617 + 1,71 − 1,800 = 7,527 m

5.4 Orientazio topografikoa
Angelu horizontalak neurtzeko erreferentzia gisa erabiltzen den noranzkoa da orientazio topografikoa.
Ipar geografikotik hasita erlojuaren orratzen noranzkoan neurtzen den angeluari azimut topografiko
deitzen zaio (ikus 5.16. irudia). Angelu horrek 0g-tik 400g-ra bitarteko balioak har ditzake.

5.16. irudia.

Baina egiazko ipar geografikoa ez da plano guztietan definitzen, hau da, planoan gorantz doan
noranzkoak eta ipar geografikoak ez dute ezinbestean zertan bat etorri. Planoan gorantz doan noranzkoa
(hautazko iparra) erreferentzia gisa hartuta neurtutako angeluari azimut deitzen zaio (ikus 5.16. irudia).
Planoak egiten hasteko, ezinbestekoa da aldez aurretik topografia-tresnaren orientazioa bilatzea,
hau da, topografia-tresnaren zirkulu graduatu horizontalaren zeroa hautazko iparreko norabide batekin
edo egiazko iparreko norabidearekin bateratzea. Erreferentzia horiekin egindako angelu horizontaleko irakurketak azimutak izango dira.
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5.5 Koordenatu angeluzuzenak eta koordenatu polarrak
Koordenatuak dira puntu batek gainazal batean edo espazioan duen kokagunea zehazteko erabiltzen
diren lerro edo magnitudeak.

Koordenatu angeluzuzenak
Erreferentzia-ardatzak dira ortogonalki ebakitzen diren edozein sistematako koordenatuak. Puntuen
posizioak zehazteko, bi ardatz elkarzut horiekiko distantziak neurtzen dira, eta puntu bakoitzari bi koordenatu eman: X eta Y. Ardatz horiei ardatz koordenatu deitzen zaie. (ikus 5.17. irudia).

5.17. irudia.

Plano kotatuen proiekzio-sistemak, plano topografikoetan erabiltzen denak, plano horizontal bat erabiltzen du nahi diren puntuak kokatzeko, eta, plano horizontal horretan, bi erreferentzia-ardatz elkarzut
zehazten dira; hala, koordenatu angeluzuzenak sortzen dira (ikus 5.18. irudia).

5.18. irudia.
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UTM proiekzio-sistemak ere koordenatu angeluzuzenak erabiltzen ditu puntuak gainazal lauan kokatzeko; hots, X eta Y koordenatuak ematen zaizkie puntu guztiei. UTM proiekzioaren koordenatu-sistemak
meridiano nagusia eta ekuatorea hartzen ditu erreferentzia-ardatz gisa; hau da, meridiano nagusiarekiko
eta ekuatorearekiko distantziak erreferentziatzat hartuz adierazten da puntuen kokagunea (ikus 4.3.
irudia).
Edozein koordenatu-sistematan, magnitudeak neurtzen hasteko, koordenatu-jatorria zehaztu behar
da; hots, erreferentzia-ardatzen ebaketa-puntuaren koordenatuak zein diren jakin behar da. UTM proiekziosistemak balio hauek ematen dizkio koordenatu-jatorriari: X = 500.000 m; Y = 0 m, ipar latitudean lan
egiten dugunean; eta Y = 10.000.000 m hego latitudean (ikus 4.3. irudia).
Jasotze topografikoa hedadura handikoa denean, UTM proiekzioak ezartzen dituen koordenatujatorria eta erreferentzia-ardatzak erabiltzen dira planoa egiteko. Horrelakoetan, koordenatu-sistema
absolutua da.
Hedadura txikiko jasotze topografikoetan, ordea, koordenatu-sistema erlatibo bat erabiltzen da. Horrelakoetan, koordenatu-jatorriari ematen dizkiogun balioak hautazkoak dira, baina kontuan hartu behar dugu
koordenatu negatiboak izatea saihestu behar dugula.

Koordenatu polarrak
Erreferentziako jatorri-puntu bat eta puntu horretatik noranzko-lerro bat markatzen dituen edozein sistematako koordenatuak dira koordenatu polarrak. Puntuen kokagunea zein den jakiteko, noranzko-lerroarekiko
angelua eta jatorri-puntu batekiko distantzia zehazten dira; alegia, puntu bakoitzari α (angelua) eta D
(distantzia) koordenatuak ematen zaizkio (ikus 5.19. irudia).

NORANZKOLERROA

5.19. irudia.

Tresna topografikoek koordenatu polarrak erabiltzen dituzte puntuek plano horizontalean duten kokagunea zehazteko.

70

LANBIDE EKIMENA

Obra Zuinketak

Nola bihurtu koordenatu polarrak koordenatu angeluzuzen, eta alderantziz
Partzela baten planoa egiteko, topografia-tresna hartu, eta partzelaren eremura joaten gara. Han, puntu
bat markatzen dugu, fisikoki, eta markatutako puntuan jartzen dugu behagailua edo takimetroa. Jarraian,
partzelaren perimetroa osatzen duten puntuetara zuzentzen dugu begi-lerroa. Puntu bakoitza begiztatzean,
zirkulu horizontal graduatuaren zeroa erreferentziatzat hartuta definitzen den azimuta (noranzkoarekiko
angelua) zein den eta behapuntuarekiko distantzia murriztua (planoetan irudikatzen dena) zein den jakiten
dugu. Datu horiek jakinda, planoa marrazten has gaitezke, eskalimetroa eta angelu-garraiagailua erabiliz:
9 Paperaren gainean, bi lerro elkarzut marrazten ditugu, X eta Y ardatzak ezartzeko. Bi lerro horien
ebaketa-puntuak behapuntua irudikatzen du.
9 Graduazio ehundarreko angelu-garraiagailuaren zentroa ebaketa-puntuan jartzen dugu, haren
zeroko norabidea Y ardatzari egokituta. Jarraian, angelu-garraiagailuaren perimetroan markatzen
ditugu angelu horizontaleko irakurketak, eta marka bakoitzaren alboan puntuaren izena idatzi.
9 Eskalimetroa (eskala graduatu bat baino gehiago dituen erregela) hartu, eta planorako nahi dugun
eskala aukeratzen dugu.
9 Eskalimetroaren jatorria behapuntuan jarri, eta eskalimetroaren bazterra begiztaturiko puntuetako
baten markari egokitzen diogu. Jarraian, distantzia murriztua jakinda, puntu hori zehaztu, eta
puntuaren altuera eta izena idazten ditugu alboan (ikus 5.18. irudia). Hala jokatzen da begiztaturiko puntu guztiak planoan zehazteko.

Planoak marrazteko metodo hori, hots, koordenatu polarrena, nahiko astuna da, eta zehaztasun gutxikoa
gainera. Gaur egun, planoa osatzen duten puntuak markatzeko, koordenatu angeluzuzenak erabiltzen dira.
Jarraian, koordenatu polarrak koordenatu angeluzuzen bihurtzeko zer pauso egin behar diren azalduko
dugu (ikus 5.20. irudia).

5.20. irudia.

A puntuaren koordenatu angeluzuzenak (XA eta YA) honako formula trigonometriko hauen bitartez
jakiten ditugu (ikus 5.20. irudia):

(

)

(

)

x A = xO + Dr ⋅ sin (θoA )

y A = y O + Dr ⋅ cos (θoA )

non θOA azimuta baita —OA lerroak zirkulu horizontal graduatuaren zeroak markatzen duen lerroarekiko osatzen duen angelua—; Dr, O puntutik A punturainoko distantzia murriztua; xO, behapuntuaren
X koordenatua; eta yO, behapuntuaren Y koordenatua.
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Zuinkatzean, prozesua alderantzizkoa da. Plano batean dauden koordenatu angeluzuzenak jakin eta
gero, koordenatu polarrak zein diren kalkulatzen dugu. Topografia-tresnak erabiliz, behin behapuntuarekiko koordenatu polarrak jakin ondoren, nahi ditugun puntuak marka ditzakegu errealitatean, obrak nolakoa
izan behar duen zehazteko.
Jarraian, koordenatu angeluzuzenak koordenatu polar bihurtzeko zer pauso eman behar diren azalduko dugu (ikus 5.21. irudia).

5.21. irudia.

Honako trigonometria-formula hauen bitartez jakingo dugu zein diren A puntuaren O puntuarekiko
koordenatu polarrak —θOA (azimuta) eta Dr (distantzia murriztua)—:
⎡ x A − xO ⎤
⎥
⎢⎣ y A − yO ⎥⎦

θOA = arc tan ⎢

Dr =

(( x

− xO ) + ( y A − y o )
2

A

2

)

non xO baita behapuntuaren X koordenatua; yO, behapuntuaren Y koordenatua; xA, zuinkatu nahi dugun
puntuaren X koordenatua; eta yA, zuinkatu nahi dugun puntuaren Y koordenatua.
Azimuta lehenengo zirkulu-laurdenean dagoenean, hau da, 0g-tik 100g-ra bitarteko balioa duenean,
lehenago erakutsitako formula erabiltzen da hura kalkulatzeko, baina, azimuta beste zirkulu-laurdenen
batean dagoenean, beste formula batzuk erabiltzen dira:
⎡ x A − xO ⎤
⎥ , azimuta bigarren koadrantean dagoenean (ikus 5.22. irudia).
⎣⎢ y A − yO ⎦⎥

θOA = 200g − arc tan ⎢

⎡ x A − xO ⎤
⎥ , azimuta hirugarren koadrantean dagoenean (ikus 5.22. irudia).
⎣⎢ y A − y O ⎦⎥

θOA = 200g + arc tan ⎢

⎡ x A − xO ⎤
⎥ , azimuta laugarren koadrantean dagoenean (ikus 5.22. irudia).
⎢⎣ y A − y O ⎥⎦

θOA = 400g − arc tan ⎢
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5.22. irudia.

5.6 Metodo topografikoak. Lan praktikoa: jasotze topografikoa
Planoak egiteko orduan, lana antolatu egin behar da, datu asko erabili behar baitira. Horretarako, bi
metodo topografiko ditugu: erradiazio-metodoa eta ibilbideak egiteko metodoa. Edozein lurrazal-eremuren
planoa egiteko balio dute bi metodo horiek.

Erradiazio-metodoa
Erradiazioarena da metodorik sinpleena.
Erradiazio-metodoa erabiltzean, behagailua edo takimetroa behapuntuan jarri, eta planoa definitzen
duten puntu guztiak begiztatzen ditugu handik, azimutak (angelu horizontalak) eta distantzia murriztuak
jakiteko.
Takimetroarekin lan eginez gero, begiztatu nahi ditugun puntu guztietan galgatze-erregela jarriko dugu;
eta behagailuarekin lan eginez gero, berriz, zuina eta prisma.
Arretaz erabaki behar dugu behapuntua non kokatuko dugun, behapuntu bakar horrek plano osoa egiteko behar ditugun datu guztiak irakurtzeko aukera ematea delako egokiena. Beraz, behapuntua aukeratzeko orduan, leku altu eta ireki bat bilatuko dugu.
Erradiazio-metodoa erabiltzen dugunean, egoera-orriez baliatzen gara lana errazteko. Egoera-orri
horietan, behatzen diren datuak eta kalkulatzen diren datuak apuntatzen ditugu, planoa definitzen duten
puntuen koordenatu angeluzuzenak jakiteko. Behin koordenatu angeluzuzenak jakin eta gero, planoa
marrazten has gaitezke; horretarako, ardatz-koordenatuak paper baten gainean marraztu, eta ardatz horiekiko distantziak neurtuta zehaztuko ditugu puntuak. Jarraian, bi egoera-orri desberdin erakusten ditugu;
takimetroarekin lan egiteko erabiltzen dena da bata, eta behagailuarekin lan egiteko erabiltzen dena
bestea.
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Behagailua erabiltzen denean, honako egoera-orri hau betetzen da:
m; Z=

m
Koordenatu
angeluzuzenak

Distantzia
murriztua (Dr)

geometrikoa (Dg)

Distantzia

m; Y=

Prismaren altuera
(m)

(C)

Angelu zenitala

Azimuta (θ)

Begiztaturiko
puntua

Behagailuaren
altuera (i)

Behapuntuaren koordenatuak: X=

Kota edo
altuera

t
X

Y

Z

i:

Lehenengo sei zutabeetan, behatzen diren datuak apuntatzen dira. Azken bost zutabeetan, kalkulatzen
diren datuak agertzen dira. Irakurketa horiek eta kalkulu horiek behagailuak egin ditzake, edo geuk egin
ditzakegu.
Takimetroa erabiltzen denean, honako egoera-orri hau betetzen da:

i:

m; Z=
Distantzia murriztua
(Dr)

K x (IG - IB)

m; Y=
Erdiko hariako
irakurketa (IE edo m)

(θ)

Azimuta

(C)

Angelu zenitala

(IG eta IB)

Goiko eta beheko
harietako irakurketak

Begiztaturiko puntua

Behagailuaren
altuera (i)

Behapuntuaren koordenatuak: X=

m
Koordenatu
angeluzuzenak

Kota edo
altuera

t
X

Y

Z

IG:
IB:
IG:
IB:

Lehenengo sei zutabeetan, behatzen diren datuak apuntatzen dira. Eta, azken sei zutabeetan, kalkulatzen diren datuak. Takimetroa erabiltzean, geuk egin behar ditugu bai irakurketak eta bai kalkuluak.
Planoak egiteko, honako pauso hauek eman behar dira:
9 Planoaren eremua aztertu, eta krokis bat egingo dugu; hau da, paper baten gainean, egin nahi
dugun planoa definitzen duten puntuak edo lerroak marraztuko ditugu, eta begiztatu beharreko
puntuak zein diren zehaztu.
9 Jarraian, behapuntuaren kokagunea aukeratu, eta lurrean finkatuko dugu, makila bat edo iltze
bat jarriz.
9 Gero, behagailua edo takimetroa jarriko dugu behapuntuan.
9 Behagailuaren altuera —behapuntutik tresnaren erdiko markarainoko distantzia— neurtu, eta
egoera-orrian apuntatuko dugu.
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9 Behapuntuaren koordenatuak eta lurrean finkatuko dugun bigarren puntu baten koordenatuak
jakinez gero, norabide horren azimuta kalkula dezakegu, koordenatu angeluzuzenak koordenatu
polar bihurtzeko formulak erabiliz. Bigarren puntu hori erreferentzia-puntua da. Behin azimut horren
balioa jakin eta gero, erreferentzia-puntua begiztatu, eta zirkulu horizontal graduatuaren angeluko irakurketa azimut horren baliora egokituko dugu. Hala jokatzeko, planoaren iparrak aldez
aurretik zehaztuta egon behar du. Baina, erreferentzia-puntuen koordenatuak (behapuntuarenak
eta bigarren puntuarenak) zein diren ez badakigu, beste era batean jokatuko dugu. Behagailua
puntu batean jarriko dugu, eta urrun dagoen objektu argiren bat —esate baterako, eraikin baten
antena— bilatu eta erreferentzia-puntu gisa hartuko dugu. Erreferentzia-puntua begiztatzean,
zirkulu horizontalean markatuko den angeluko irakurketa egoera-orrian apuntatuko dugu; zirkulu
horizontalaren zeroak une horretan markatzen duen noranzkoa planoaren iparra izango da.
9 Jarraian, galgatze-erregela —edo, behagailua erabiltzekotan, zuina eta prisma—krokisean zehaztu
diren puntuetan jarriko dugu, puntu horiek guztiak begiztatzeko.
9 Puntu bat begiztatzen dugun bakoitzean, haren datuak behatuko ditugu. Takimetroan honako
datu hauek behatuko ditugu: azimuta, angelu zenitala eta galgatze-erregelaren gainean markatzen
diren hiru harietako irakurketak; horrez gain, takimetroaren altuera ere neurtuko dugu. Behagailuan
honako datu hauek behatuko ditugu: azimuta, angelu zenitala eta distantzia geometrikoa; horrez
gain, behagailuaren altuera eta prismaren altuera ere neurtuko ditugu.
9 Behin begiztatu beharreko puntu guztiak begiztatu eta gero, erreferentzia-puntura zuzenduko dugu
begi-lerroa, eta han egingo dugun irakurketa lehenago egin dugun angelu horizontaleko irakurketarekin bat datorrela egiaztatuko dugu.
9 Jarraian, behatutako datuetatik, begiztaturiko puntu guztien X, Y eta Z koordenatuak jakingo
ditugu, 5.2. eta 5.3. ataletan azaldutako formulak erabiliz. Kalkuluak egiteko, egoera-orria erabiliko dugu, lana errazteko.
9 X, Y eta Z koordenatuak jakin ondoren, planoa marrazten hasiko gara. Paperaren gainean, bi
ardatz marratuko ditugu: X ardatza eta Y ardatza. Koordenatu-jatorriaren balioak aukeratzeko, X
koordenaturik txikiena eta Y koordenaturik txikiena zein diren behatuko dugu. Paperean begiztaturiko puntu guztiak zehazteko, puntu bakoitzaren X eta Y koordenatuetako balioak eta planoaren
eskala hartuko ditugu kontuan. Planoa osatzen duen puntu multzo horri puntu-hodei deitzen zaio.
Puntuak irudikatu eta gero, lerroen bidez lotuko ditugu puntuak, krokisak adierazten duen eran.
Azkenik, planoa amaitzeko, hirugarren dimentsioa irudikatuko dugu, puntuen alboan kotak idatziz
edo sestra-kurbak marraztuz (ikus 5.26. irudia).

Behin baino gehiagotan esan dugunez, behagailuak berak irakurri eta kalkulatzen ditu datuak. Datu
horiek gordeta geratzen dira, eta, konektorea erabiliz, zuzenean sar ditzakegu ordenagailuan. Datu horietatik
abiatuta, marrazketa-programa baten bidez, planoa definitzen duen puntu-hodeia agertuko zaigu marraztuta. Gehienetan, AUTOCAD programa erabiltzen da horretarako.

Ibilbideak
Batzuetan, ezin ditugu puntu bakar batetik begiztatu planoa osatzen duten puntu guztiak. Halakoetan,
behapuntu bat baino gehiago finkatzen dugu lurrean, planoak hartzen duen eremuaren barnean. Behapuntuak lotzen dituzten lerroak ibilbidea dira (ikus 5.23. irudia).
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5.23. irudia.

Behapuntu bakoitzetik ahal ditugun puntu guztiak begiztatu, eta puntu bakoitzaren X, Y eta Z koordenatuak kalkulatzen ditugu. Baina behapuntu batetik baino gehiagotatik kalkulatutako koordenatu guztiak
plano berean zehazteko, aldez aurretik jakin behar ditugu behapuntuen koordenatuak. Horretarako egiten
dira ibilbideak.
Ibilbideen metodoaren bitartez, behapuntuen koordenatuak zehazten dira, planoaren iparra kokatzeaz
gain. Metodo hori erradiazio-metodoa baino konplexuagoa da, eta ez dagokio obra-arduradunari lan hori
egitea. Hori dela eta, ez dugu aztertuko ibilbideen metodoa.

Lan praktikoa: jasotze topografikoa
Hona hemen planoan jaso nahi dugun eremuan finkatu diren behapuntuen koordenatuak:
R-1 behapuntua: X = 150,000 m; Y = 200,000 m; Z = 50,000 m
R-2 behapuntua: X = 410,920 m; Y = 230,450 m; Z = 53,740 m
R-1 behapuntutik behatutako datuak hauek dira:
R-1 behapuntuaren koordenatuak: X = 150,000 m; Y = 200,000 m; Z = 50,00 m

(i)

puntua

(θ)

(C)

(m)

(Dg)

(Dr)

t

Koordenatu
angeluzuzenak
X

1,65 m
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R-2

92,6039

P-1

23,1170

98,7880

1,800

123,445

P-2

81,9780

99,1595

1,300

117,405

P-3

148,7696

100,2965

1,300

139,553

P-4

239,2640

101,4564

1,300

124,593

P-5

313,2500

100,7626

1,300

96,004
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Datu horiek behatu baino lehen, R-2 erreferentziarantz zuzendu dugu begi-lerroa, zirkulu horizontala orientatzeko; hau da, zirkulu horizontaleko angeluko irakurketa 92g60m39s-ko zenbatekora egokitu
dugu, betaurrekoa R-2 puntura begira zegoela. Datu hori jakiteko, honako formula hau erabili dugu (ikus
5.24. irudia):
⎡ xR − 2 − xR −1 ⎤
⎡ 410,920 − 150,000 ⎤
g
m
s
⎥ = arc tan ⎢
⎥ = 92 60 39
⎢⎣ yR − 2 − yR −1 ⎥⎦
⎢⎣ 230,450 − 200,000 ⎥⎦

θRR−−12 = arc tan ⎢

5.24. irudia.

R-2 behapuntutik behatutako datuak hauek dira:
R-2 behapuntuaren koordenatuak: X = 410,920 m; Y = 230,450 m; Z = 53,740 m
(i)

puntua

(θ)

(C)

(m)

(Dg)

(Dr)

t

Koordenatu
angeluzuzenak
X

1,70 m

R-1

292,6039

P-6

1,3291

99,2343

1,300

121,393

P-7

73,3774

99,0589

1,300

139,355

P-8

121,2848

99,7068

1,300

143,376

P-9

131,4494

99,7450

1,800

189,725

P-10

189,0684

101,0783

1,300

138,160

Kota edo
altuera

Y

Z

Lehen egin dugun bezala, datu horiek behatu baino lehen, R-1 erreferentziarantz zuzendu dugu begilerroa, zirkulu horizontala orientatzeko; hau da, zirkulu horizontaleko angeluko irakurketa 292g60m39s-ko
zenbatekora egokitu dugu, betaurrekoa R-1 puntura begira zegoela. Datu hori, hots, θR-2R-1, jakiteko,
200g gehitu diogu θR-1R-2 angeluaren zenbatekoari (ikus 5.25. irudia).
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5.25. irudia.

Behin datuak eskura ditugula, lehenago ikasi ditugun formulak aplikatuz, begiztaturiko puntu guztien
X, Y eta Z koordenatuak jakingo ditugu. Gogoan izan behagailua erabiltzean ez ditugula aplikatzen takimetroa erabiltzean aplikatzen ditugun formula berak. Dena den, nahikoa izaten da egoera-orriak ikustea
behagailua erabili dugula jakiteko.
Datuak prozesatu baino lehen, erabiliko ditugun formulak gogoratuko ditugu. X eta Y koordenatuak
kalkulatzeko, hauek izango ditugu:
Dr = Dg ⋅ sin Cˆ

(

)

(

)

xP = xR + Dr ⋅ sin (θRP )

y P = y R + Dr ⋅ cos (θRP )
Z koordenatua jakiteko, berriz, hauek erabiliko ditugu:
t=

Dr
tan Cˆ

ZPR = t + i − m

X, Y eta Z koordenatuen emaitza hau izango da:
R-1 behapuntuaren koordenatuak: X = 150,000 m; Y = 200,000 m; Z = 50,00 m
(i)

1,65 m

78

puntua

(θ)

(C)

(m)

(Dg)

(Dr)

t

Koordenatu
angeluzuzenak

Kota edo
altuera

X

Y

Z

R-2
P-1

133,166

2,350

193,839

315,375

52,20

P-2

127,599

1,550

262,722

232,791

51,90

P-3

148,239

–0,650

250,567

103,247

49,70

P-4

134,210

–2.850

77,955

98,389

47,50

P-5

108,238

–1.150

56,075

219,836

49,20
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R-2 behapuntuaren koordenatuak: X = 410,920 m; Y = 230,450 m; Z = 53,740 m
(i)

1,70 m

puntua

(θ)

(C)

(m)

(Dg)

(Dr)

t

Koordenatu
angeluzuzenak

Kota edo
altuera

X

Y

Z

R-1
P-6

121,385

1,460

413,454

351,809

55,60

P-7

139,340

2,060

538,253

287,037

56,20

P-8

143,375

0,660

546,356

183,402

54,80

P-9

189,724

0,760

577,961

140,491

54,40

P-10

138,140

–2,340

434,524

94,341

51,80

Azkenik, planoa marraztuko dugu (ikus 5.26. irudian).

5.26. irudia.
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6

6.1 Sarrera
Zuinkatzea da planoan dauden elementu grafikoak lurrean markatzea, edo, bestela esanda, obra
osatzen duten puntuak eta lerro nagusiak lurrean markatzea.
Zuinkatu behar ditugun elementuak erabat zehaztuta egoten dira proiektuaren dokumentazioan:
planoetan edo memorian dauden kalkuluetan. Proiektuak plano horizontalean (oinplanoan) eta plano bertikalean (altxaketan), hots, hiru dimentsiotan, definitzen du obra.
Batzuetan, lurrean finkatzen diren erreferentzia-puntuak (obra zuinkatzeko behapuntuak) desagertu
egiten dira, eta berriz ipini behar izaten dira. Desagertu diren puntuak berriz jartzea ere zuinkatze-lanetariko
bat izaten da.
Edozein proiektu, bai etxe bakartu txiki bat egitekoa, bai merkataritza-zentro handi bat eraikitzekoa,
zuinkatze-lanarekin hasten da. Izan ere, Administrazioaren obretan eta partikularrek sustatzen dituzten obra
gehienetan, zuinketa-akta delakoa sinatzen da, ezinbesteko baldintza baita obra hasteko. Zuinketa-akta
sinatzen den unetik aurrera hasten da kontatzen obra egiteko epea.
Etxe txikiak egiten direnean, zimenduak zuinkatzeko bakarrik erabiltzen dira topografia-tresnak;
merkataritza-zentro handiak egitean, berriz, topografia-tresnak etengabe erabiltzen dira, hainbat eraikuntzaedo obra-elementu finkatzeko beharrezkoak direlako.
Unitate honetan ikasiko ditugun kontzeptuek topografia-tresnekin, bai plano horizontalean (oinplanoan),
bai plano bertikalean (altxaketan), nola zuinkatzen den jakiteko balio dute. Eraikin baten zimenduak eta
zutabeen ardatzak zuinkatzeko zer lan egin behar diren ere azalduko dugu, baita zuinketa-astoek zertarako balio duten ere. Amaitzeko, lan praktiko batzuk egiteko proposamenak egingo ditugu.

6.2 Puntuak takimetroarekin zuinkatzeko metodoa
Edozein zuinketa, baita konplexuena ere, lurrean puntu batzuk kokatuz egiten da. Obra zehazten duten
ardatzak edo lerrokadura nagusiak, zuzenak zein kurbatuak, puntu-segida batez osatuak dira; hori dela eta,
edozein forma zehaztu daiteke puntuak zuinkatuz.
Argi dago obra bat zehazten duten puntuak asko direla. Obra bat egoki zuinkatzeko, beharrezko
puntuak zein diren erabaki behar da, baina arretaz jokatu behar da behar baino puntu gehiago edo behar
baino gutxiago ez zuinkatzeko. Esate baterako, lerro zuzena zehazteko, nahikoa da bi puntu finkatzea;
lerro kurbatua markatzeko, berriz, bi puntu baino askoz gehiago behar dira. Behin puntuak lurrean finkatu
eta gero, kordel batez lotzen ditugu, eta hala marrazten dugu, plano horizontalean (oinplanoan), obra-elementuaren forma, errealitateko dimentsioarekin.

LANBIDE EKIMENA

81

Obrak eta Planak Gauzatzea

Obra definitzen duten puntuak takimetroa erabiliz zuinkatzeko, koordenatu angeluzuzenak ematen
dituen plano bat behar dugu, obra eta obraren ingurukoa irudikatzen dituena.
Jarraian, adibide baten bitartez azalduko dugu nola zuinkatzen diren puntuak takimetroa erabiliz (ikus
6.1. irudia):

6.1. irudia.

6.1. irudiko planoan, bi erreferentzia-puntu (behapuntuak) agertzen dira: B1 eta B2. Erreferentzia-puntu
horien koordenatuak hauek dira:
X (m)

Y (m)

Z (m)

B1

500,000

950,000

49,80

B2

500,000

1.070,558

49,95

Zuinkatu nahi ditugun puntuen koordenatuak —egin nahi dugun eraikinaren perimetroa osatzen
dutenak— hauek dira (ikus 6.1. irudia):
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X (m)

Y (m)

Z (m)

A

372,988

1.046,829

49,75

B

422,988

1.046,829

49,85

C

422,988

1.016,829

49,80

D

372,988

1.016,829

49,60
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Erreferentzia-puntuak (B1 eta B2) lurrean finkatuta egoten dira, planoan zehaztuta egoteaz gain. A,
B, C eta D puntuak zuinkatzeko, bi takimetro behar ditugu. Behapuntu bakoitzean takimetro bat jarriko
dugu. B1 behapuntuan jarri dugun takimetroaren zirkulu horizontal graduatua B2 puntua erreferentziatzat
erabiliz orientatuko dugu. Horretarako, B1 puntutik B2 punturanzko azimuta zein den jakin behar dugu.
6.2. irudian ikusten denez, azimuta 0,0000 gradukoa da. B2 behapuntuan jarri dugun takimetroaren zirkulu
horizontal graduatua B1 puntua erreferentziatzat erabiliz orientatuko dugu. 6.2. irudian ikusten denez, B2
puntutik B1 punturanzko azimuta 200,0000 gradu ehundarrekoa da.

6.2. irudia.

Behin takimetroak orientatu eta gero, A, B, C eta D puntuak begiztatuko ditugu takimetro bakoitzetik,
eta puntu bakoitzari dagozkion angeluko irakurketak (azimutak) bilatu. Horretarako, aldez aurretik jakin
behar dugu zein diren behapuntu bakoitzetik A, B, C eta D puntuetaranzko azimutak: θB1A, θB1B, θB1C,
θB1D, θB2A, θB2B, θB2C eta θB2D. Koordenatu angeluzuzenak koordenatu polar bihurtzeko ikasitako formulak
erabiliz kalkulatuko ditugu azimut horiek. Lehenago, B1 puntutik B2 punturanzko eta alderantzizko azimutak kalkulatzeko, ez dugu inolako formularik erabili, azimutak 0g-koa eta 200g-koa zirelako. Izan ere, X
edo Y koordenatuen zenbatekoak berdinak dituzten bi punturen elkarrengananzko azimutak jakiteko, ez
dira formulak erabiltzen, nahikoa baita irudiari begiratzea.
B1 puntutik A, B, C eta D puntuetaranzko azimutak, laugarren koadrantean daudenak, hauek izango
dira (ikus 6.3. irudia):
⎡ 372,988 − 500,000 ⎤
g
m
s
⎥ = 341 46 72
⎢⎣ 1.046,829 − 950,000 ⎥⎦

A
= 400 − arc tan ⎢
θB1
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⎡ 422,988 − 500,000 ⎤
g
m
s
⎥ = 357 22 60
−
1.046,829
950,000
⎣⎢
⎦⎥

B
= 400 − arc tan ⎢
θB1

⎡ 422,988 − 500,000 ⎤
g
m
s
⎥ = 345 50 07
⎣⎢ 1.016,829 − 950,000 ⎦⎥

C
= 400 − arc tan ⎢
θB1

⎡ 372,988 − 500,000 ⎤
g
m
s
⎥ = 330 83 52
⎢⎣ 1.016,829 − 950,000 ⎥⎦

D
= 400 − arc tan ⎢
θB1

6.3. irudia.

B2 puntutik A, B, C eta D puntuetaranzko azimutak, hirugarren koadrantean daudenak, hauek izango
dira (ikus 6.4. irudia):
⎡

372,988 − 500,000

⎤
g
m
s
⎥ = 288 24 19
1.046,829
1.070,558
−
⎣⎢
⎦⎥
⎡

422,988 − 500,000

⎡

422,988 − 500,000

⎡

372,988 − 500,000

A
θB2
= 200 + arc tan ⎢

⎤
g
m
s
⎥ = 280 97 21
⎣⎢ 1.046,829 − 1.070,558 ⎦⎥

B
= 200 + arc tan ⎢
θB2

⎤
g
m
s
⎥ = 261 21 96
⎢⎣ 1.016,829 − 1.070,558 ⎥⎦

C
= 200 + arc tan ⎢
θB2

⎤
g
m
s
⎥ = 274 52 28
−
1.016,829
1.070,558
⎣⎢
⎦⎥

D
= 200 + arc tan ⎢
θB2
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6.4. irudia.

Behin datuak kalkulatu eta gero, puntuak zuinkatuko ditugu. Horretarako, hiru pertsona behar dira:
haietako bik takimetroak erabiliko dituzte, eta hirugarrenak zuina eramango du. Hona hemen behin behagailua orientatu ondoren zer pauso eman behar diren A puntua zuinkatzeko (ikus 6.5. irudia):

6.5. irudia.
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9 B1 puntuan dagoen langileak A punturanzko azimuta (341g46m72s) bilatu, eta zuina daraman
pertsona gidatuko du, pertsona hori begi-lerroan sar dadin.
9 B2 puntuan dagoenak A punturanzko azimuta (288g24m19s) bilatu, eta zuina daraman pertsona
gidatuko du, pertsona hori begi-lerroan sar dadin.
9 Aurreko pauso horiek behar beste aldiz errepikatuko dira, harik eta zuina bai B1 puntutik bai B2
puntutik bistan eduki arte. Jarraian, iltze bat edo hesola bat finkatuko dugu zuina dagoen lekuan.

B, C eta D puntuak zuinkatzeko, era berean jokatuko dugu.
Gaur egun, takimetroa ez da ia erabiltzen zuinketa-lanetan, metodoa nahiko astuna da eta. Dena dela,
angeluak neurtzeko, oso zehatza da, eta, horri esker, oso baliagarria da perpendikularrak markatzeko edo
lerrokadura zuzenak definitzeko.

6.3 Puntuak behagailu osoarekin zuinkatzeko metodoa
Gaur zuinkatze-lanetan gehien erabiltzen den topografia-tresna behagailu osoa da, oso zehatza eta
erabiltzeko erraza da eta.
Takimetroarekin gertatzen den bezala, obra definitzen duten puntuak behagailua erabiliz zuinkatzeko
ere, koordenatu angeluzuzenak dituen plano bat behar dugu, obra eta obraren eremua irudikatzen dituena.
Jarraian, puntuak behagailua erabiliz nola zuinkatzen diren azalduko dugu. Horretarako, aurreko atalean
aztertutako adibidea erabiliko dugu (ikus 6.1. irudia). Gogora ditzagun plano horretako puntuen koordenatuak.
X (m)

Y (m)

Z (m)

B1

500,000

950,000

49,80

B2

500,000

1.070,558

49,95

A

372,988

1.046,829

49,75

B

422,988

1.046,829

49,85

C

422,988

1.016,829

49,80

D

372,988

1.016,829

49,60

A, B, C eta D puntuak zuinkatzeko, behagailua, prisma eta zuina behar ditugu. Behapuntuetako batean,
behagailua jarriko dugu, eta bestea erreferentziatzat erabiliko dugu, behagailua orientatzeko.
Eman dezagun B1 puntua aukeratzen dugula behagailua jartzeko. B1-etik B2-ranzko azimuta 0g-koa
da (ikus 6.2. irudia). Behagailua orientatzeko, B1-etik B2 puntua begiztatu ondoren, 0g-ko irakurketa finkatuko dugu zirkulu horizontal graduatuan. B2 puntua erraz begiztatu ahal izateko, zuina erabiliko dugu;
pertsona batek B2 puntuan jarriko du zuina, eta behagailuan dagoen pertsonak zuinaren burdinazko muturrerantz zuzenduko du begi-lerroa.
Behin behagailua orientatu eta gero, B1-etik A, B, C eta D puntuak begiztatuko ditugu, eta dagozkien
angeluko irakurketak (azimutak) bilatu. Horretarako, aldez aurretik jakin behar dugu zein diren A, B, C
eta D puntuetaranzko azimutak: θB1A, θB1B, θB1C eta θB1D. Koordenatu angeluzuzenak koordenatu polar
bihurtzeko formulak erabiliz kalkulatuko ditugu azimut horiek (ikus 6.3. irudia). Aurreko atalean kalkulatutako berak izango dira emaitzak:
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θB1A

341g46m72s

θB1B

357g22m60s

θB1C

345g50m07s

θB1D

330g83m52s

A, B, C eta D puntuak behagailua erabiliz zuinkatzeko, datu bat falta da oraindik: distantzia murriztua.
Pitagorasen teoremaren formula aplikatuz jakiten da zein diren distantzia murriztuak:
Dr (B1 − A) =

( 372,988 − 500,00 )

2

+ (1.046,829 − 950,000 ) = 159,712m

Dr (B1 − B) =

( 422,988 − 500,00 )

2

+ (1.046,829 − 950,000 ) = 123,720m

Dr (B1 − C) =

( 422,988 − 500,00 )

Dr (B1 − D) =

(372,988 − 500,00 )

2

2

2

+ (1.016,829 − 950,000 ) = 345,501m

2

+ (1.016,829 − 950,000 ) = 143,520m

2

2

Behin datuak kalkulatu eta gero, puntuak zuinkatuko ditugu. Horretarako, bi pertsona behar dira: haietako batek behagailua erabiliko du, eta besteak zuina eramango du prismarekin batera. Behin behagailua
orientatu ondoren, pauso hauek eman behar ditugu B1-etik A puntua zuinkatzeko:
9 Behagailuan dagoenak 341g46m72s-ko azimuta bilatuko du. Jarraian, prisma daramana behagailutik
zuinkatze-punturantz urrunduko da distantzia murriztuaren neurrian, neurri hori pausoen bitartez
gutxi gorabehera kalkulatuz, eta 341g46m72s-ko begi-lerrotik atera gabe, jakina.
9 Prisma daramana gelditu eta gero, behagailuan dagoenak ezkerrerantz edo eskuinerantz gidatuko
du, prismaren zentroa begi-lerroan sartu arte.
9 Behagailutik prismarainoko distantzia neurtuko da. Neurtutako distantzia hori A puntura dagoen
zuinkatze-distantzia —159,712 m— baino luzeagoa bada, prisma daramana behagailurantz
hurbilduko da distantzia horien arteko aldea berdintzeko. Behagailuak berak kalkulatzen du alde
hori. Neurtutako distantzia zuinkatze-distantzia baino txikiagoa bada, prisma daramana urrundu
egingo da.
9 Aurreko pausoa errepikatu egingo dugu distantzia neurtua eta zuinkatze-distantzia berdinak izatea
lortu arte. Ondoren, puntua markatzeko, iltze bat edo makil bat finkatuko dugu zuinaren muturra
dagoen lekuan.

B, C eta D puntuak zuinkatzeko, era berean jokatuko dugu.

6.4 Erreferentzia-puntu berriak nola kokatu eta zehaztu beste erreferentzia-puntu
batzuetatik abiatuta
Atal honetan, obra baten eremuan erreferentzia-puntu berri bat nola kokatzen den azalduko dugu, adibide baten bitartez (ikus 6.6. irudia).
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6.6. irudia.

Bi erreferentzia-puntu —B1 eta B2— ditugu. Haien koordenatuak hauek dira:
X (m)

Y (m)

Z (m)

B1

500,000

950,000

49,80

B2

500,000

1.070,558

49,95

Lurrean beste puntu bat kokatzeko, eta puntu berri horren koordenatuak zein diren jakin eta planoan
txertatzeko, hau egingo dugu:
9 Puntu berria lurrean finkatuko dugu, makila bat edo iltze bat erabiliz.
9 Ondoren, puntu berrian jarriko dugu behagailua.
9 Handik B2 puntua begiztatu, eta angelu horizontaleko irakurketa eta distantzia murriztua apuntatuko
ditugu. Adibide honetan, angelua 45g80m60s-koa izango da; eta distantzia murriztua, 139,191 m-koa.
9 Jarraian, B1 puntua begiztatu, eta angelu horizontaleko irakurketa eta distantzia murriztua apuntatuko ditugu. Gure adibidean, angelua 80g39m70s-koa izango da; eta distantzia murriztua,
215,868 m-koa.
9 Eskuineko angeluko irakurketari ezkerreko angeluko irakurketa kenduz, bi lerroen arteko angelua
zein den jakingo dugu: 34g59m10s (ikus 6.7. irudia).
9 Irakurketak egin eta gero, hiru puntuak non kokatuta dauden aztertu, eta zuzenak ez diren triangeluak ebazteko formulak aplikatuko ditugu, B1-etik puntu berriranzko azimuta eta B2-tik puntu
berriranzko azimuta ebazteko (ikus 6.7. irudia):
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6.7. irudia.

-

B eta C angeluak hauek izango dira:
a
c
⎛ 139,868
⎞
⎛c
⎞
=
⇒ C = arc sin ⎜ ⋅ sin A ⎟ = arc sin ⎜
⋅ sin 34,5910 ⎟ = 40g 95m 06s
sin A sin C
⎝a
⎠
⎝ 120,558
⎠
A + B + C = 200 ⇒ B = 200 − A − C = 200 − 34,5910 − 40,9506 = 124g 45m 84s

-

Azimutak hauek izango dira:

θBPB1 = 400 − C = 359g 04m 94s
9

θBPB2 = θBB21 + B = 324g 45m 84s

Puntu berriaren koordenatuak kalkulatzeko, koordenatu polarrak koordenatu angeluzuzen bihurtzeko formulak erabiliko ditugu. Bai B1-etik, bai B2-tik kalkula ditzakegu koordenatu horiek:
-

B1-etik kalkulatuz gero, hauek izango dira koordenatuak:
X (Puntu berria) = X B1 + Dr ⋅ sin θ BPB1 = 500,000 + ( 215,868 ⋅ sin 359,0494 ) = 370,522 m
Y (Puntu berria) = YB1 + Dr ⋅ cos θ BPB1 = 950,000 + ( 215,868 ⋅ cos 359,0494 ) = 1122,727 m

-

B2-tik kalkulatuz gero, hauek izango dira koordenatuak:
X (Puntu berria) = X B 2 + Dr ⋅ sin θ BPB2 = 500,000 + (139,191⋅ sin 324,4584 ) = 370,542 m

Y (Puntu berria) = YB 2 + Dr ⋅ cos θ BPB2 = 1.070,558 + (139,191⋅ cos 324,4584 ) = 1122,728 m

9

Puntu berriaren koordenatuen emaitza batez bestekoa izango da:
X (Puntu berria) = ( 370,522 + 370,542 ) / 2 = 370,532 m
Y (Puntu berria) = (1.122,728 + 1.122,727 ) / 2 = 1.122,727 m
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6.5 Kotak zuinkatzeko metodoak
Orain arte, plano horizontalean nola zuinkatzen den aztertu dugu; alegia, lurrak erlieberik ez balu bezala
jokatu dugu. Atal honetan, altuerei dagokien zuinketa nola egiten den aztertuko dugu; hau da, edozein
obra-elementuren kotak edo altuerak nola markatzen diren.
Plano horizontalean zuinkatzeko, erreferentzia-puntuak behar izaten ditugu, eta altuerak markatzeko
ere bai. Ohikoena da erreferentzia-puntuak berak izatea bi zuinketetarako.
Behin obra egiteko behar ditugun puntuak plano horizontalean markatu eta gero zuinkatuko ditugu
kotak. Horretarako, bi datu jakin behar ditugu: batetik, puntuek zer altuera duten obra egiten hasi baino
lehen; eta, bestetik, zer altuera izango duten obra bukatutakoan. Hasierako eta bukaerako altueren arteko
aldea markatzea da kota zuinkatzea.
Obra egiten hasi aurreko altuerak jakiteko, galga optikoa edo behagailua erabiltzen dugu, normalean.
Takimetroa ere erabil daiteke, baina ez da oso zehatza eginkizun horretan. Obra bukatutakoan puntuen
kotak zein izango diren jakiteko, berriz, planoak aztertuko ditugu.
Lehenago ikasi dugu galga optikoa eta behagailua nola dabiltzan.

6.6 Zimenduak zuinkatzeko metodoak
Eraikin baten zimenduak egiten hasi baino lehen, zimenduen aldeetako aurpegiak eta zutabeen ardatzak
zuinkatu behar ditugu. Zimendu mota bat baino gehiago dago; zimendu mota horietariko bat, zapatak, zuinkatzeko zer pauso eman behar diren aztertuko dugu, 6.8. irudiko planoan oinarrituz:

6.8. irudia.
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Fatxada-itxieraren erpinak markatzea izango da lehenengo lana. Horretarako, bi metodo ditugu. Lurra
laua bada eta obra-eremuaren zuinkatze-planoa sinplea bada (ikus 6.9. irudia), 3-4-5 metodoaren bitartez
markatuko ditugu erpinak, lehenengo unitatean azaltzen den bezala. Zuinkatze-planoak koordenatu angeluzuzenak adierazten baditu, 6.1. irudiko planoan bezala, behagailua erabiliko dugu, 6.3 atalean azaltzen
den metodoari jarraituz.

6.9. irudia.

Jarraian, erpinetatik bi metrora, zuinketa-astoak jarriko ditugu, obraren eremutik kanpo (ikus 6.10. irudia).
ZUINKETA-ASTOAK

6.10. irudia.

Behin zuinketa-astoak jarri ondoren, astoen ohol horizontaletan markatu ditzakegu, iltzeen bidez,
zimenduen aldeetako aurpegiak edo zutabeen ardatzak zuinkatzeko puntuak. Horretarako, bi metodo ditugu:
behagailua eta oinarrizko tresnak. Obraren ezaugarrien arabera, bata edo bestea aukeratuko dugu.
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Oinarrizko tresnak erabiliz gero, hau egingo dugu:
9 Lurrean finkatu ditugun erpinetatik hasita, ohol horizontal bakoitzean, fatxada-itxiera zehazten duten
puntuak markatuko ditugu. Horretarako, beruna eta kordela erabiliko ditugu (ikus 6.10. irudia).
9 Ondoren, zimenduen zuinkatze-planoa aztertu, neurriak hartu eta, ohol horizontal bakoitzean, beste
hiru iltze finkatuko ditugu, eta zimenduen aldeetako aurpegiak eta zutabeen ardatzak definitu;
horretarako, sakelako zinta erabiliko dugu.

Behagailua erabiliz gero, zuzen-ebaketaren metodoa erabiliko dugu. Esate baterako, bi zutabek osatzen
duten lerrokaduraren puntuetako bat zehazteko, hau egingo dugu (ikus 6.11. irudia):

ILTZEA
(EBAKETA-PUNTUA)

ZUINKETA-ASTOA

6.11. irudia.

9 Zuinketa-astoaren ohol horizontaleko muturretako batean prisma jarri, eta behagailutik begiztatuko
dugu, prismarekin markatutako puntuaren koordenatu angeluzuzenak jakiteko. Jarraian, prisma
beste muturrera eraman, eta berdin jokatuko dugu. Bi puntu horiek lerro bat osatzen dute.
9 Bestetik, planoa aztertuz, bi zutabeen zentroen koordenatuak zein diren jakingo dugu. Puntu horiek
zehazten dute zutabeen lerrokadura (lerroa).
9 Ondoren, kalkulagailua erabiliz, bi lerro horien arteko ebaketa-puntuaren koordenatuak zein diren
jakingo dugu. Horretarako, kalkulagailu zientifikoa erabiliko dugu.
9 Azkenik, ebaketa-puntu hori zuinkatzen duen iltzea finkatuko dugu, 6.3 atalean azaltzen den metodoari jarraituz.
9 Zimenduak eta zutabeak definitzeko behar diren iltze guztiak jartzeko, aurreko pausoetan adierazten
den bezala jokatuko dugu.

Behagailua erabiliz gero, askoz zehatzagoa izaten da zuinketa. Oinarrizko tresnekin eginez gero, oso
garrantzitsua da zuinketa-astoak ondo kokatzea, hau da, lerrokadurarekiko perpendikular egotea.
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Behin obraren lerro nagusiak zehazten dituzten iltzeak jarri ondoren, zimenduen zuloak lurrean markatu
ditzakegu karez, eta zimenduen perimetroak adierazi.
Zimenduak kokatzeko zuloak industeko, zulo horiek norainoko sakonera izan behar duten jakin behar
dugu. Horretarako, zimenduen alboan, puntu batzuk finkatuko ditugu makilen edo iltzeen bitartez. Puntu
horien kotak ohiko tresnak erabiliz neurtuko ditugu, eta, zimenduen beheko aurpegien kotak zein diren
jakiteko, planoa aztertuko dugu. Zimenduen alboan finkatu ditugun makilak edo iltzeak erreferentziatzat
erabiliko ditu indusmakinak, erauzketaren sakonera jakiteko.
Zimenduak egin eta gero, iltzeei kordela lotuz, zutabeen ardatzak zuinkatuko ditugu, zutabeen enkofratuak egiten hasteko.

6.7 Lan-proposamenak
Zuinkatze-tresnak ondo erabiltzen ikastea eta horretan trebea izatea komeni da. Hona hemen horretarako balioko dizueten lan-proposamen batzuk:
LEHENENGO PROPOSAMENA

Oinarrizko tresnak bakarrik erabiliz, zuinka itzazue eraikin baten zimenduen aldeetako aurpegiak eta
zutabeen ardatzak. Horretarako, obraren eremua irudikatzen duen zuinkatze-plano sinple bat eta zimenduen
neurriak adieraziak dituen plano bat izango dituzue. Horrez gain, honako tresna hauek erabiliko dituzue:
zuinketa-astoak egiteko oholak, beruna, neurketa-zinta, sakelako zinta, makilak, iltzeak, soka edo kordela,
arkatza eta mazoa.
Behin lerro nagusiak zuinkatu eta gero, marraztu itzazue zimenduen perimetroak lurrean, karea erabiliz.
Lan hori egiteko ere beruna beharko duzue.
Ondoren, makilak edo iltzeak erabiliz, zuinka itzazue zimenduen indusketa egiteko kotak; horretarako,
erreferentzia-puntu baten kota eta zimenduen kota zein diren adierazten duen beste plano bat beharko
duzue. Proposamena oinarrizko tresnak bakarrik erabiltzeko da; beraz, kotak zuinkatzeko, ur-galga erabiliko duzue.
Azkenik, zuinketa egiaztatzeko, neur itzazue bi zutaberen arteko diagonalak, neurketa-zinta erabiliz.
Lana hiruren edo lauren artean egin behar da.
BIGARREN PROPOSAMENA

Behagailua eta prisma erabiliz, zuinka itzazue zenbait puntu. Horretarako, gutxienez bi erreferentziapunturen koordenatuak eta zuinkatze-puntuen koordenatuak adierazten dituen zuinkatze-plano bat izan
beharko duzue, eta erreferentzia-puntuak (behapuntuak) errealitatean non kokatuta dauden jakin beharko
duzue. Lan hau egiteko, behagailuaz eta prismaz gain, honako tresna hauek erabiliko dituzue: tripodea,
zuina, makilak edo iltzeak eta mazoa.
Zuinkatzen hasi baino lehen, kalkulagailua erabiliz, azimutak eta distantzia murriztuak (behapuntuetatik
zuinkatze-puntuetara bitartekoak) kalkulatu beharko dituzue. Ondoren, behapuntuetako batean behagailua
jarriko duzue, eta beste puntua orientatzeko erabiliko duzue. Orientatu eta gero, 6.3. atalean azaltzen den
bezala zuinkatuko dituzue puntuak.
Lana biren artean egin behar da.
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HIRUGARREN PROPOSAMENA

Bigarren proposamenean markatu diren puntuak erabiliz, zuinka itzazue kotak. Horretarako, behapuntuen kotak jakinda, puntu horien kotak kalkulatuko dituzue, 5.3 azpiatalean azaltzen den bezala (ez
ahaztu behagailuaren altuera neurtzea). Tresnak hauek erabiliko dituzue: behagailua, tripodea, sakelako
zinta, prisma, zuina eta arkatza edo pintura ezabaezina. Bestalde, puntu horiek obra egin ostean izan behar
dituzten kotak jakiteko, planoak aztertuko dituzue. Kotak zuinkatzeko, puntu beraren bi koten arteko
aldea idatziko duzue.
Lana biren artean egin behar da.
LAUGARREN PROPOSAMENA

Behagailua erabiliz, zuinka itzazue eraikin baten zimenduen aldeetako aurpegiak eta zutabeen ardatzak.
Horretarako, batetik, zuinkatze-plano bat beharko duzue, koordenatu angeluzuzenak dituena eta obraren
eremua irudikatzen duena; bestetik, zimenduen plano bat izango duzue, zimenduen neurriak adierazten
dituena. Behagailuaz gain, honako tresna hauek erabiliko dituzue: tripodea, prisma, zuina, sakelako zinta,
zuinketa-astoak egiteko oholak, makilak, iltzeak, soka edo kordela, arkatza eta mazoa.
Lerro nagusiak zuinkatu eta gero, berunaren laguntzarekin, zutabeen zentroak markatuko dituzue
lurrean. Azkenik, zuinketa egiaztatzeko, bi zutaberen arteko diagonalak neurtuko dituzue, neurketa-zinta
erabiliz.
Lana biren artean egin behar da.
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