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Lucrarea practic  î³i propune recunoa³terea cuestelor, utilizând gridul SRTM desc rcat de �ecare
student în parte, de pe pagina de desc rcare rastere SRTM cueste.

1 Relieful structurilor monoclinale

Structurile monoclinale sunt structuri geologice a c ror strate sunt dispuse concordant sau di-
scordant (dar cu discordanµ  paralel  cu stratele) unele peste altele ³i prezentând o înclinare de
pîn  la 20°-25°. Situaµii de monoclin se pot întâlni ³i în cazul zonelor marginale ale domurilor
sau bazinelor.
Cel mai tipic relief monoclinal apare în zonele cu o singur  înclinare a stratelor ³i cu strate cu

durit µi diferite. Este în general un relief jos, de deal, de podi³ sau de câmpie, cu o tr s tur 
caracteristic  speci�c : asimetria generalizat  . Asimetria se manifest  la nivelul versanµilor,
prin relaµia acestora cu dispunerea faµ  de stratele monoclinale ³i este legat  de adâncirea reµelei
hidrogra�ce. Astfel, versanµii sunt �e scurµi ³i abrupµi dac  adâncirea reµelei hidrogra�ce a avut
loc perpendicular pe capetele stratelor, �e sunt prelungi ³i slab înclinaµi dac  adâncirea reµelei
hidrogra�ce s-a f cut pe planul stratelor 1.

Figura 1: Schematizarea reliefului structurilor monoclinale (prelucrare dup  Selby [1985] ³i R -
doane et al. [2005])
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Figura 2: Perspectiv  3D asupra cuestei Pris cii

Forma de relief ierarhic superioar  versantului, în cazul structurii monoclinale este cuesta
Davis [1899]. Aceasta este de fapt un inter�uviu asimetric, format dintr-un versant scurt ³i slab
înclinat ³i un versant prelung ³i slab înclinat. Versantul abrupt mai este denumit ³i frunte , iar
cel slab înclinat revers. Linia de unirea a planelor celor doi versanµi se prezint  ca o culme
îngust , dar se poate prezenta ³i ca suprafaµ  structural , sau platou. Adeseori stratul dur poate
duce la apariµia corni³ei, un abrupt situat la partea superioar  a frunµii. Pentru a � o cuest ,
fruntea inter�uviului asimetric trebuie s  reteze cel puµin dou  strate. Când frunµile de cuest 
sunt masive ³i se extind unitar pe distanµe mari, ele formeaz  fronturi de cueste. Dup  form ,
cuestele pot � rectilinii, arcuite sau festonate, iar dup  pro�lul transversal ³i dispunerea lor în
raport cu o vale subsecvent  principal  pot � simple, în trepte sau dedublate.
�i reµeaua hidrogra�c  prezint  o caracteristic  asimetric  prin asimetria versanµilor ³i di-

recµia de curgere a apei faµ  de stratele monoclinale. Acest tipic este prezent în cazul unor strate
monoclinale cu o singur  înclinare principal . Dup  direcµia de curgere, înclinarea stratelor ³i
asimetria versanµilor, v ile dezvoltate pe structur  monoclinal  pot �:

� - consecvente (cataclinale) au înclinarea conform  cu înclinarea stratelor ³i apar pe su-
prafeµele iniµiale ³i prezint  pro�l transversal simetric;

� - subsecvente (anaclinale) au înclinarea perpendicular  pe înclinarea stratelor se dezvolt 
la baza cuestelor ³i au pro�l transversal asimetric;

� - obsecvente (ortoclinale) au înclinarea opus  faµ  de cea a stratelor, au pro�l transversal
simetric, pro�l longitudinal înclinat ³i apar pe frunµile de cuest ;

� - reconsecvente (resecvente) prezint  o reluare a consecvenµei pe suprafeµele derivate din
relieful iniµial.

2 Recunoa³terea cuestelor pe modelele numerice ale altitudinii
suprafeµei terestre

Reprezentarea altitudinii reliefului prin curbe de nivel surprinde aspectele geomorfometrice ale
cuestelor (Fig. 2):
- pro�lul transversal asimetric (ca pant  ³i lungime);
- versantul de frunte abrupt � pante mari;
- versantul revers slab înclinat � pante mici;
Utilizarea h rµii pantelor, a pro�lului topogra�c ³i a reprezent rii perspective tridimensionale

poate releva prezenµa unei cueste.
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3 Calculul în SAGA

Se deschide SAGA GIS. Fi³ierul SRTM3_30m_stereo_�rând�_�coloan �.sgrd se încarc  în apli-
caµia SAGA GIS (File/Grid/Load) .
În fereastra Workspace/Modules este disponibil  în cadrul libr riei Terrain Analysis

- Morphometry, funcµia Slope, Aspect, Curvature. La Data Objects, se alege la Grids, ca
Grid System extinderea disponibil  (30; 1100x 1100y; coordx coordy), ca >�>Elevation rasterul
SRTM, iar la <�<Slope s  �e ales create. La Options, Method se alege Maximum Slope (Travis
et. al., 1975), apoi se ruleaz  funcµia prin ap sarea Okay.
Semnalul sonor, bara albastr  din partea dreapt  jos ³i mesajul din fereastra Messages:

Module execution succeeded arat  c  funcµia a fost �nalizat  cu succes. Ca urmare a rul rii
funcµiei, în Workspace/Data/Tree, sub Grids apar 2 rastere, unul dintre ele �ind numit 02.
Slope. Acesta va � salvat prin click dreapta Save As..., în E:/Geomorfologie/nume_prenume.
În fereastra Workspace/Modules este disponibil  în cadrul libr riei Terrain Analysis -

Pro�les, funcµia Pro�le [interactive]. Prin dublu-click, se ruleaz  funcµia. La Data Objects,
se alege la Grids, ca Grid System extinderea disponibil  (30; 1100x 1100y; coordx coordy),
la >�>DEM, 101. srtm3_30m_stereo_�rând�_�coloan �, la Values se ignor , la Shapes, ca
<�<Pro�le points ³i <�<Pro�le line se alege create. Dup  setarea parametrilor doriµi se ruleaz 
funcµia prin ap sarea Okay.
Semnalul sonor, bara albastr  din partea dreapt  jos ³i mesajul din fereastra Messages:

Module execution succeeded arat  c  funcµia a fost �nalizat  cu succes. În acela³i timp este
deschis  automat o hart  cu modelul numeric. Acest modul este interactiv, în sensul c  necesit 

crearea interactiv  a liniei de pro�l. Aceasta se face prin alegerea cursorului de tip Action ,
³i desenarea liniei de pro�l cu ajutorul click stânga, prin inserarea nodurilor (pentru desenarea
liniei de pro�l se identi�c  o succesiune inter�uvial  de tip versant-culme-versant care întrune³te
criteriile de cuest  menµionate mai sus). Dup  desenarea liniei dorite, se acµioneaz  click dreapta,
fapt care duce la crearea înWorkspace/Data/Tree, sub Shapes a un vector de tip Line numit
01. Pro�le [srtm3_30m_stereo_�rând�_�coloan �] ³i un vector de tip Point numit 01. Pro�le
[srtm3_30m_stereo_�rând�_�coloan �], care vor � salvate prin click dreapta Save As..., în
E:/Geomorfologie/nume_prenume ca pro�l_punct.shp ³i pro�l_linie.shp. vectorul de tip linie
conµine linia de pro�l desenat , iar vectorul de tip punct conµine puncte aferente liniei desenate ³i
introduse la �ecare intersecµie a linie de pro�l cu pixelii gridului SRTM. Relaµionat  de vectorul
de tip exist  un tabel de atribute (în Workspace/Data/Tree click dreapta pe vectorul de tip
punct ³i apoi se alege Attributes/Show) ce conµine distanµa �ec rui punct faµ  de punctul de
pornire al pro�lului ³i altitudinea aferent  pe rasterul SRTM, ambele exprimate în metri.
În fereastraWorkspace/Data/TREE prin click dreapta pe vectorul 01. Pro�le [srtm3_30m_stereo_�rând�_�coloan �]

se alege din meniu opµiunea Attributes/Diagram . În noua fereastr  ap rut  se alege la Op-
tions/General , opµiunea Display type , ca Lines, la X Axis/Values se alege din meniul
rulant DISTANCE, la Attributes se bifeaz  ultimul atribut, Z (la bifare va ap rea opµiunea de
a seta o culoare pentru linie, aici alegându-se culoarea neagr ), apoi se apas  Okay. Va ap rea pe
ecran gra�cul de tip linie care reprezint  pro�lul topogra�c. Acest gra�c se salveaz  în memoria
RAM cu ajutorul tastei PrintScreen, ³i apoi se introduce în aplicaµia Paint (Ctrl+V ), unde se
decupeaz  doar gra�cul, salvându-se apoi ca �³ie .png. Se mai poate utiliza aplicaµia XnView ,
unde cu ajutorul funcµiei Edit/Import Clipboard se import  conµinutul copiat, dup  care se taie

(selecµie de tip drag&drop ³i apoi se apas  butonul ) ³i se salveaz  gra�cul, ca �³ier .png
în E:/Geomorfologie/nume_prenume.

4 Întocmirea plan³ei

Prin dublu click pe �³ierul/�³ierele înc rcat/-te în SAGA în fereastraWorkspace/Data/Tree,
în zona central  se va deschide o hart  reprezentând �³ierul respectiv. În aceast  fereastr  se va
alege Maximimize, astfel încât ea s  ocupe întreaga fereastr  central . Prin ap sarea butonului
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Show Print Layout va ap rea macheta h rµii, care pe lâng  conµinutul prorpriu zis, conµine
³i riglele X,Z, sc rile gra�ce X,Z, scara numeric  ³i legenda obiectelor din hart . Prin ap sarea
butonului Print va ap rea fereastra Print, de unde se alege imprimanta virtual  doPdf ³i se
apas  Print. Va ap rea fereastra doPDF - Save PDF �le unde se va alege Browse ³i se
va de�ni calea c tre E:/Geomorfologie/nume_prenume, se va alege numele �³ierului, dup  care
Save ³i apoi OK. În câteva secunde se va deschise �³ierul .pdf salvat. Se printeaz  astfel rasterul
pant .
Se va selecta rasterul 02. Slope ³i vectorul de tip linie 01. Pro�le [srtm3_30m_stereo_�rând�_�coloan �]

în fereastra Workspace/Data/Tree, apoi click dreapta ³i se alege Show , acµiune ce va des-
chide în zona central  o hart  reprezentând cele dou  �³iere. În aceast  fereastr  se va alege
Maximimize, astfel încât ea s  ocupe întreaga fereastr  central . Se selecteaz  din nou �³i-
erul vector de tip linie, ³i în ferestra din dreapta (Data Properties) se va va alege la Op-
tions/Colors/Unique Symbol/Color , culoarea neagr , la Size / Default Size valoarea 2,
apoi se apas  butoul Apply.
Se m re³te pe zona unde se a�  linia de pro�l ³i prin ap sarea butonului Show 3D-View ,

opµiunile pentru crearea unei perspective tridimensionale a pantei ³i a liniei de pro�l utilizând ca
baz  altitudinal  rasterul SRTM, vor ap rea pe ecran: la Data Objects/Grids, ca Grid Sys-
tem extinderea disponibil  (30; 1100x 1100y; coordx coordy), ca >�>Elevation rasterul SRTM,
iar la Options Shift/Exaggeration se alege 6, Background Color se alege , iar la Resolution
se alege 600. Se creeaz  perspectiva 3D prin ap sarea Okay. In meniul 3D-View se alege Save
as image..., se de�ne³te calea de salvare a �³ierului .png, ³i se accept  dimensiunile �³ierului prin
ap sarea Okay.
Se deschide aplicaµia Inkscape, se deschide template-ul de hart  A4, se import  �³ierul .pdf,

dup  care se introduc detaliile necesare:

1. Titlul: Perspectiv  3D a cuestei candidat (altitudine Modelului Numeric al Altitudinii
Terenului srtm3_30m_�rând�_�coloan �) ³i Pro�l topogra�c al cuestei candidat (altitudine
Modelului Numeric al Altitudinii Terenului srtm3_30m_�rând�_�coloan �);

2. se degrupeaz  obiectul generat de importul �³ierului .pdf (Ctrl+U) conµinând harta pantei
³i se ³terg harta, cadrul, scara numeric  ³i numele rasterului, care vor � înlocuite de unitatea
de m sur  (grade) ³i numele variabilei (pant );

3. folosind unealta Text se scrie numele variabilei ³i unitatea de m sur , deasupra sc rii
de culori: [grade] pentru pant , cu m rimea fontului de 12;

4. Se import  �³ierul .png conµinând perspectiva 3D ³i se sorteaz  la baza ierarhiei stratelor

5. Se import  �³ierul .png cu pro�lul topogra�c ³i se sorteaz  la baza ierarhiei stratelor.

6. Se import  �³ierul .pdf conµinând harta poziµion rii direcµiei de pro�l topogra�c ³i se
sorteaz  la baza ierarhiei stratelor; se va completa eticheta axei x cu Distanµa (m), eticheta
axei y cu Altitudinea (m) ³i direcµia liniei de pro�l utilizând punctele cardinale;

7. Pentru a se dovedi

8. Se salveaz  �³ierul prin File/Save As... cu denumirea LP05_nume_prenume_grup semigrup .svg
în directorul E:/Geomorfologie/nume_prenume;

9. Se salveaz  ca �³ier .pdf prin File/Save a Copy... cu denumirea LP05_nume_prenume_grup semigrup 
în directorul E:/Geomorfologie/nume_prenume.
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Figura 3: Plan³a
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