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Lucrarea practic  î³i propune recunoa³terea ³i analiza unei alunec ri de teren, utilizând h rµi
topogra�ce, imagini satelitare ³i gridul SRTM desc rcat de �ecare student în parte, de pe pagina
de desc rcare rastere SRTM alunecari.

1 Alunec rile de teren

Sunt procese de mi³care în mas  a depozitelor de la suprafaµa scoarµei terestre sub in�uenµa
gravitaµiei care apar datorit  unor cauze diverse, de natur  geologic , geomorfometric , climatic ,
hidrologic  sau antropic , etc Selby [1985], R doane et al. [2005]. Alunec rile de teren presupun
mi³carea unor volume de material geogen în diverse poziµii în cadrul sect, iunii culme � versant -
albie. Elementele componente ale unei alunec ri de teren sunt 1:
Corni³a de desprindere
Corpul alunec rii
Planul (suprafaµa) de alunecare (de desprindere)
Baza alunec rii

2 Reprezentarea alunec rilor de teren pe h rµile topogra�ce

Pe h rµile topogra�ce, arealele afectate de alunec ri de tren, sunt reprezentate2, prin delimitare
cu o linie maro punctat . Curbelele de nivel de pe aceste areale sunt reprezentate cu linie
întrerupt  tot de culoare maro. Corni³a de alunecare este reprezentat  prin semnul convenµional
de abrupt, uneori ³i cu indicarea în lµimii acestuia. Curbele de nivel sunt întrerupte în zona
corni³ei (funct, ie de în lt, imea acesteia), de aceea pe unele sectoare, un pro�l topogra�c transversal
prin zona alunecat  ne poate înf µi³a geomorfometria acesteia.

3 Recunoa³terea alunec rilor de teren pe imaginile satelitare

La baza reprezent rii alunec rilor de teren pe h rµile topogra�ce st  tot o recunoa³tere a aces-
tora de pe aerofotograme. Imaginile satelitare sunt varianta modern  a acestor aerofotograme.
Funcµie de perioada zilei în care a fost achiziµionat  imaginea satelitar , ³i deci de orientarea
³i în lµimea Soarelui pe cer, umbrele prezente pot releva morfologia foarte evident  a masei de
alunecare.
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Figura 1: Blocdiagram  schematic  cu elementele componente ale unei alunec ri de teren

Figura 2: Semne convenµionale folosite în reprezentarea alunec rilor de teren pe h rµile
topogra�ce

4 Geometria alunec rilor de teren

O alunecare de teren poate � asociat  cu un poligon de form  neregulat . Acest poligon ar �
format din linia corni³ei, linia frunµii ³i o linie lateral , care poate sau nu s  fac  parte din frunte.

5 Delimitarea în QuantumGIS

Se acceseaz  pagina desc rcare rastere alunec ri de teren. Autorul v  indic  nomenclatura (rând,
coloan ) �³ierului .zip care trebuie desc rcat de �ecare student. Desc rcarea �³ierului se face prin
click stânga pe nomenclatura indicat . Locaµia salv rii �³ierului va � E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare,
iar numele va � cel al �³ierului original. Se face dezarhivarea �³ierului .zip, care conµine un �³ier
.asc (Modelul Numeric al Altitudinii Suprafeµei Terestre SRTM) ³i proiecµia acestuia .prj, ³i un
�³ier .tif (harta topogra�c  scara 1:25 000) cu proiecµia acestuia .tfw.
Se deschide aplicaµia SAGA GIS ³i se ruleaz  funcµia Import ESRI Arc/Info Grid din libr ria

Import/Export - Grids, fereastra Workspace/Modules. La File va � de�nit  calea c tre
�³ierul .asc salvat în E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare. Se alege Okay, funcµia �ind
rulat , a³a cum indic  bara albastr  din partea dreapt  jos, semnalul sonor ³i mesajul din
fereastra Messages: Module execution succeeded. A fost realizat importul �³ierului raster
cutat_x.
Pentru utilizarea ulterioar  se va salva �³ierul importat, prin click dreapta pe �³ierul înc rcat în

ferestraWorkspace/Data/Tree ³i alegerea Save As... ³i alegerea c ii c tre E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare.
Numele va � acela³i cu al �³ierului de import, iar tipul de �³ier este ales automat ca .sgrd (Grid).
Prin dublu click pe �³ierul înc rcat în SAGA în fereastraWorkspace/Data/Tree în fereas-

tra central  se va deschide o hart  reprezentând �³ierul respectiv. În aceast  fereastr  se va alege
Maximimize, astfel încât ea s  ocupe întreaga fereastr  central . Se va atribui acestui raster o
scar  de 100 de culori tipic  h rµilor hipsometrice (hipso.pal).
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Figura 3: Selectarea proiecµiei în QuantumGIS

În fereastra Workspace/Modules este disponibil  în cadrul libr riei Terrain Analysis -
Lighting, Visibility, funcµia Analytical Hillshading. Aceasta permite calcularea umbriri supra-
feµei terestre pe baza modelului numeric. La Data Objects, se alege laGrids, caGrid System
extinderea disponibil  (30; 1100x 1100y; coordx coordy), ca >�>Elevation rasterul SRTM, iar la
<�<Analytical Hillshading s  �e ales create. La Options, Shading Method poate � setat:
Standard, Standard (max. 90 degrees), Combined Shading ³i Ray Tracing. Metoda Standard
presupune luarea în calcul a unei singure poziµii a Soarelui, de�nit  de Azimuth [poziµia Soarelui
pe bolta cereasc , în grade faµ  de direcµia nord], Declinaµie [în lµimea Soarelui pe bolta cereasc ,
în grade faµ  de planul orizontalei] ³i Exagerare. Metoda Combined Shading calculeaz  umbrirea
funcµie de mai multe poziµii, dup  care mediaz  valorile obµinute. Metoda Ray Tracing presu-
pune aplicarea unui model complex, care include ³i re�ecµiile razelor de pe suprafaµa terestr .
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. Ca urmare a rul rii func-
µiei, în Workspace/Data/Tree, sub Grids apare 1 raster numit 02. Analytical Hillshading,
care va � salvat prin click dreapta Save As..., în E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare.
Prin dublu click pe �³ierul raster numit 02. Analytical Hillshading, se poate trimite acest

�³ier în harta precedent . Se va seta tranparenµ  de 55% pentru acest raster (Object Proper-
ties/Settings), ³i în fereastra Workspace/MAPS se va schimba ordinea, modelul numeric �ind
a³ezat sub umbrire. Prin click dreapta pe harta existent  dinWorkspace/MAPS se alege Save
As Image..., ³i apoi se de�ne³te calea c tre E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare/mnast,
extensie .png, dup  care Save ³i apoi OK. În noua ferestr  se bifeaz  ambele opµiuni existente
³i se apas  OK.
Se deschide aplicaµia Quantum GIS ³i se va ad uga vectorul deyarhivat anterior. Se acceseaz 

butonul , sau meniul Layer/Add Vector Layer ³i se vor selecta cele dou  �³ierele din locaµia
lor. La ad ugarea lor vom � întrebaµi de proiecµia acestor dou  strate 3. Se va alege din User
De�ned Coordinate Reference Systems, proiecµia stereo70_2008.
Se acceseaz  meniul Settings ³i se alege Projects Properties. Aici se va bifa Enable 'on the �y'

CRS transformation, se caut  în meniul proiecµia Google Mercator (codul EPSG 900913) ³i se
apas  OK.
Se va accesa meniul Plugins, apoi Fetch Python Plugins. Se a³teapt  accesarea adreselor web

³i daca apare vreo eroare se apas  OK. În fereastra nou ap rut  se acceseaz  meniul Repositories
³i se apas  butonul din stânga jos Add 3rd party repositories. La orice întrebare sau eroare se

3



Figura 4: Selectarea propriet µilor proiectului

Figura 5: Meniul Plugins ³i Fetch Python Plugins

apas  OK. Se revine la meniul plugins ³i se introduce la c suµa de c utare Filter urm torul text
�Open Layers Plugin�. În ferestra cebtral  va ap rea un text îngro³at Open Layers Plugin, cu
statusul de not installed. Se selecteaz  ³i se apas  butonul din dreapta jos Install. Se apas  OK
³i apoi Close.
Se acceseaz  menul Plugins / Open Layers plugin / Openlayers Overview. Dup  accesare va

ap rea în dreapta jos, sub fereastra Layers, o fereastr  numit  Openlayers Overview. În aceast 
ferestr  se va bifa Enable map. În acest moment în fereastra Openlayers Overview se va a�³a
conµinutul serviciului Google Maps Physical aferent zonei pentru care exist  înc rcate stratele
raster ³i vector. Se va identi�ca locaµia toponimic  a arealului: de exemplu Vii³oara, satul cel
mai apropiat al alunec rii de teren din Fig. .
Se alege apoi Google Hybrid ³i se adaug  imaginea aferent  prin ap sarea butonului Add map.

În fereastra principal  ³i în fereastra de management al stratelor va � înc rcat  imaginea Google
Hybrid aferent .
Se va crea un nou vector de tip Shape�le prin selectarea meniului Layer, apoi New ³i New

Shape�le Layer.... În fereastra de de�nire se alege tipul Line, prin butonul Specify CRS se alege
proiecµia Stereo 70, dupa care se apas  OK. Va ap rea ferestra de salvare a denumirii �³ierului
de tip Shape�le (locaµia E:/Geomorfologie/nume_prenume/alunecare).
Dup  crearea �³ierului se va selecta acesta în fereastra de management a stratelor ³i se va intra

în modul de editare (Toggle editing mode) ³i se va începe desenarea conturului poligonal al

alunec rii , prin desenarea liniei aferente corni³ei alunec rii ³i apoi prin crearea unui nou
vector a desen rii liniei de contur a bazei alunec rii. Pentru cei doi vectori se vor alege stiluri
separate.

Figura 6: Selectarea pluginului Openlayers Overview
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Figura 7: Fereastra Openlayers Overview ³i butonul Enable map

Figura 8: Conµinutul în imagini Google

Figura 9: Alegerea tipului de imagini Google
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Figura 10: A�³area imaginii de tip Google

Figura 11: Crearea unui nou vector de tip Shape�le

Figura 12: Set rile de creare a unui vector de tip Shape�le
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Figura 13: Salvarea noului vector

Figura 14: Crearea vectorilor corni³  ³i baz 
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Figura 15: Propriet µile sc rii gra�ce

6 Întocmirea plan³ei

Dup  ce au fost creaµi cei doi vectori de tip linie, aferenµi corni³ei ³i bazei alunec rii, se poate trece

la crearea h rµii. Prin alegerea butonului Print Composer se va accesa ferestra acestuia,

unde butonul ³i desenarea pe plan³  a ariei unde se dore³te harta include conµinutul ferestrei

View din QuantumGIS. Butonul va insera la click stânga pe hart  legenda, iar butonul va
insera la click stâng pe hart  scara (pentru ca scara s  �e desenat  trebuie setate în meniul Item
propriet µile ei). Cele trei elemente introduse se pot muta prin selecµie ³i drag&drop. Butonul

este folosit la salvarea unui �³ier .pdf, cu conµinutul ferestrei Print Composer.
Se deschide aplicaµia Inkscape, se deschide template-ul de hart  A4, se import  �³ierul .pdf

salvat în QuantumGIS prin Print Composer , dup  care se introduc detaliile necesare:

1. Titlul: Delimitarea alunec rii de teren Vii³oara;

2. prezenta hart  se va preda în format .pdf (LP10_nume_prenume_grupa_semigr.pdf ), iar
designul ³i conµinutul ei (cadrul extern, cadru intern ³i cadru geogra�c, direcµia nord,
descrierea h rµii) este l sat la originalitatea studentului.
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