
POZIOMOWANIE I CETROWANIE TEODOLITU 

NAD PUNKTEM GEODEZYJNYM 
 

 

1. Ustawiamy nogi statywu w taki sposób, aby o� główna teodolitu znajdowała si� w 

przybli�eniu w pionie i przechodziła przez punkt geodezyjny. Rozstawione nogi statywu 

powinny tworzy� trójk�t równoboczny. Ustawienie instrumentu powinno równie� 

zapewnia� przybli�one spoziomowanie teodolitu.  

2. Patrz�c cały czas przez okular pionu optycznego i obserwuj�c poło�enie znaczka 

centruj�cego, unosimy lekko 2 nogi statywu i tak nimi manewrujemy (przesuwamy) 

równocze�nie aby znaczek centruj�cy znalazł si� dokładnie nad punktem geodezyjnym 

(rys. 1). Nale�y przy tym pami�ta� aby głowica statywu cały czas była w przybli�eniu w 

płaszczy�nie poziomej. Gdy znaczek centruj�cy pokryje si� z punktem geodezyjnym 

nale�y lekko opu�ci� nogi statywu, tak aby znaczek centruj�cy ci�gle pokrywał si� z 

punktem geodezyjnym. 
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Rys. 1. Widok przez okular pionu optycznego.  

 

3. Wbijamy nogi statywu w ziemi� a nast�pnie sprawdzamy czy znaczek centruj�cy nie 

zmienił poło�enia. Je�eli w niewielkim zakresie znaczek przesun�ł si� wzgl�dem punktu 

geodezyjnego, to za pomoc� �rub poziomuj�cych doprowadzamy ponownie znaczek 

centruj�cy do pokrycia si� z punktem geodezyjnym. 

4. Teraz przyst�pujemy do poziomowania instrumentu wykorzystuj�c w pierwszej 

kolejno�ci libel� okr�gł�. Wykonujemy to za pomoc� 2 nóg statywu. Zwalniamy �ruby 

motylkowe i przesuwamy nogi statywu tak (w gór� lub w dół), aby p�cherzyk libeli 

sferycznej znalazł si� w poło�eniu �rodkowym (w punkcie G). Instrument zostanie 

wówczas spoziomowany w sposób przybli�ony. 

5. Przyst�pujemy do precyzyjnego poziomowania teodolitu za pomoc� libeli rurkowej. 

Ustawiamy alidad� teodolitu tak, aby libela ta zaj�ła poło�enie równoległe do 2 �rub 



poziomuj�cych. Za pomoc� tych �rub, kr�c�c nimi równocze�nie i w przeciwnych 

kierunkach, doprowadzamy p�cherzyk libeli do poło�enia �rodkowego.  

6. Obracamy teraz alidad� o 900. P�cherzyk libeli rurkowej wyjdzie z górowania. Za pomoc� 

3 �ruby poziomuj�cej doprowadzamy p�cherzyk ponownie do poło�enia �rodkowego. 

Wracamy do poło�enia gdy libela znajdowała si� równoległe do 2 �rub poziomuj�cych.  

7. Je�eli p�cherzyk wyjdzie z górowania w niewielkim zakresie, to powtarzamy czynno�ci 5-

6 do momentu gdy p�cherzyk b�dzie znajdował si� w górowaniu w ka�dym poło�eniu 

alidady. 

8. Poniewa� przy poziomowaniu precyzyjnym instrumentu wykorzystywali�my �ruby 

poziomuj�ce, znaczek centruj�cy zmieni poło�enie i nie b�dzie si� pokrywał z punktem 

geodezyjnym. Teraz odkr�camy lekko �rub� dociskow� ł�cz�c� głowic� statywu z 

teodolitem i obserwuj�c cały czas przez okular pionu optycznego poło�enie znaczka 

centruj�cego przesuwamy spodark� z teodolitem do takiego poło�enia aby znaczek 

pokrywał si� dokładnie z punktem geodezyjnym.  

9. Sprawdzamy poło�enie p�cherzyka libeli rurkowej. Je�eli p�cherzyk libeli wyjdzie z 

górowania w niewielkim zakresie, to powtarzamy czynno�ci 5-9 a� do skutku, czyli o� 

główna instrumentu pokrywa si� z osi� pionow� i przechodzi przez punkt geodezyjny a 

płaszczyzna styczna w punkcie głównym libeli jest pozioma i prostopadła do osi głównej 

teodolitu. 


