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Realizarea temei pentru examenul de GEO‐STATISTICĂ urmăreşte:
 însuşirea metodologiei de evaluarea a distribuţiei spaţiale pentru caracteristicile calitative si
cantitative;
 dezvoltarea abilităţilor de utilizare a programelor specializate pentru prelucrările statistice şi
realizarea hărţilor în care sunt reprezentate rezultatele estimării distribuţiei spaţiale;
 familiarizarea studenţilor cu redactarea unei lucrări ştiinţifice structurate după standardele
uzuale.
Tema va constitui “suportul” pentru examenul on‐line (utilizand platforma Teams) la care fiecare
student va trebui să demonstreze că şi‐a însuşit metodologia de evaluare a distribuţiei spaţiale, poate
reprezenta grafic rezultatele obţinute şi le poate interpreta.
Inainte de data programată pentru examen, vor fi transmise prin e‐mail la adresa
mihaela.scradeanu@gg.unibuc.ro:
 referatul – in format pdf si
 fisierul excel cu prelucrarile efectuate,
ambele purtând numele studentului si grupa din care face parte (ex: 201_Ion_Vasile.pdf si
201_Ion_Vasile.xlsx).
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Introducere
GEOSTATISTICA dispune de instrumentele necesare evaluarii probabilistice a distribuţiei în SPATIU a
caracteristicilor calitative şi cantitative. Tema propusă pentru examenul la GEO‐STATISTICA doreşte să
exemplifice potenţialul metodologiei geostatistice si domeniul ei larg de aplicabilitate (Fig.1):

Fig. 1. Harta hidrogeologica a Romaniei 1:1.000.000
https://igr.ro/departamente/geologie‐regionala/harti‐geotematice/
Grupate pe categorii de variabile (calitativă şi cantitativă), datele pentru temă (Tabelul 1) sunt obţinute
dintr‐o reţea de puncte de observatie distribuite aleator pe suprafata ROMANIEI. Datele nu sunt reale fiind
generate aleator în domenii valorice stabilite “rezonabil”, în concordanţă cu subiectul temei.
Tabelul 1. Categoriile de date pentru temă
Variabila CALITATIVA
Valorile alfanumerice
Tip de Hidrostructura:
 Locala (HL)
 Regionala (HR)

Variabila CANTITATIVA
Unitatile de masura
Cotă Nivel Piezometric (CNP) [m]
Coordonate spatiale: X, Y [km]

1. Datele
Datele furnizate pentru realizarea temei sunt:
 UN FIŞIER DE TIP EXCEL CU DOUĂ FOI DE LUCRU:
o o foaie pentru variabila calitativă (“HIDROSTRUCTURI”), în care sunt:
 coordonatele punctelor din reţeaua de investigare: X şi Y
 valorile variabilei calitative
o o foaie pentru variabila cantitativă (“COTA NIVEL PIEZOMETRIC”), în care sunt:
 coordonatele punctelor din reţeaua de investigare: X şi Y
 valorile variabilei cantitative
 UN FIŞIER DE TIP Portable Grafics Network (PNG):
o Harta hidrogeologica a ROMANIEI
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2. Structura temei
RESPECTAREA STRUCTURII TEMEI ESTE OBLIGATORIE:



INTRODUCERE
Obiectivele temei:
o Evaluarea distribuţiei spatiale a variabilei calitative (Tip de hidrostructura)
o Evaluarea distribuţiei spaţiale a variabilei cantitative (Cota nivel piezometric)
Metodologia utilizată
o Etapele şi obiectivele etapelor de prelucrare geostatistică
 Analiza variabilităţii globale
 Analiza variabilităţii spaţiale
 Estimarea distribuţiei spaţiale
 Estimarea distribuţiei erorilor

1. PREZENTAREA DATELOR
a. Tabele cu valorile ce vor fi prelucrate
i. Tabel cu valorile variabilei calitative;
ii. Tabel cu valorile variabilei cantitative.
b. Hărţile punctuale pentru datele obţinute din reţeaua de investigare
i. Harta punctuală a reţelei de investigare pentru variabila calitativă;
ii. Harta punctuală a reţelei de investigare pentru variabila cantitativă.
2. STUDIUL VARIABILEI CALITATIVE
a. Analiza Variabilităţii Globale (A.V.G.)
i. Histograma nominală a valorilor calitative
b. Analiza Variabilitaţii Spaţiale (A.V.S.)
i. Variograma indicatoare experimentală
1. Variograma indicatoare experimentala pentru prima valoare calitativă;
2. Variograma indicatoare experimentala pentru a doua valoare calitativă;
ii. Modelul variogramei indicatoare experimentale
1. Modelul variogramei indicatoare experimentale pentru prima valoare calitativă;
2. Modelul variogramei indicatoare experimentale pentru a doua valoare calitativă;
c. Evaluarea Distribuţiei Spaţiale a Valorilor variabilei calitative (E.D.S.V.)
i. Hărţile cu linii de egala valoare a probabilităţilor de aparitie mai mari de 50% a valorilor
calitative
1. Harta cu linii de egala valoare a probabilităţii de aparitie mai mari de 50% pentru
prima valoare calitativă;
2. Harta cu linii de egala valoare a probabilităţii de aparitie mai mari de 50% pentru
a doua valoare calitativă;
ii. Harta cu linii de egală valoare a probabilitatilor de apariţie mai mari de 50% pentru toate
valorile calitative
iii. Hărţile cu linii de egala valoare a probabilităţilor de aparitie mai mari de 70% a valorilor
calitative
1. Harta cu linii de egala valoare a probabilităţii de aparitie mai mari de 70% pentru
prima valoare calitativă;
2. Harta cu linii de egala valoare a probabilităţii de aparitie mai mari de 70% pentru
a doua valoare calitativă;
iv. Harta cu linii de egală valoare a probabilitatilor de apariţie mai mari de 70% pentru toate
valorile calitative
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3. STUDIUL VARIABILEI CANTITATIVE
a. Analiza Variabilităţii Globale (A.V.G. cu un risc asumat: 15%)
i.
Diagrama de variabilitate a valorilor variabilei cantitative;
ii.
Testarea distribuţiei normale a frecvenţelor valorilor variabilei cantitative (testul 2);
iii.
Calculul celei mai probabile valori a variabilei cantitative:
1. Valoarea medie;
2. Valoarea erorii de estimare a mediei.
b. Analiza Variabilităţii Spaţiale (A.V.S.) considerând că structura spaţială este IZOTROPA
i. Variograma experimentală a variabilei cantitative;
ii. Modelul variogramei experimentale a variabilei cantitative.
c. Evaluarea Distribuţiei Spaţiale a Valorilor variabilei cantitative (E.D.S.V.)
i. Harta cu linii de egală valoare a variabilei cantitative
d. Evaluarea Distribuţiei Spaţiale a Erorilor asociate valorilor estimate ale variabilei cantitative
(E.D.S.E.)
i. Harta cu linii de egală valoare a Abaterii Standard prin Kriging (KSD)
CONCLUZII
Se va realiza o sinteză a rezultatelor obţinute.

3. Conţinutul temei
Tema are trei componente distincte:
 Metodologia de prelucrare care trebuie prezentată succint prin formulele utilizate în
succesiunea de prelucrare a datelor;
 Rezultatele prelucrărilor a căror componentă grafică obligatorie este specificată în structura
temei;
 Interpretarea rezultatelor.
Textul explicativ pentru cele trei componente trebuie să fie succint, cu referiri directe la metodologia
aplicată, la datele prelucrate şi rezultatele obţinute, cu trimiteri la formulele utilizate, tabelele cu datele
prelucrate şi reprezentările grafice realizate.
Textul NU trebuie să includă sucesiunea comenzilor utilizate în aplicarea diferitelor programe (EXCEL,
SURFER etc.) pentru realizarea calculelor sau a reprezentărilor grafice.
Acordaţi atentie interpretării rezultatelor intermediare în logica realizării obiectivului final al prelucrărilor:
evaluarea distribuţiei spaţiale cu erori minime.
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4. Modelul 2D al reprezentărilor grafice pentru evaluarea distributiei
spaţiale
Toate reprezentările grafice ale evaluării distribuţiei spaţiale vor fi încadrate într‐un spaţiu 2D
rectangular cu originea sistemului de referinţa (O) in SV‐ul zonei investigate. Extinderea maximă a spaţiului
2D rectangular este de 600 km pe directia VE (OX) si de 400 km pe direcţia NS (OY) (Fig. 2).
In acest spaţiu este circumscrisă harta ROMANIEI şi sunt plasate toate punctele din reţelele de
investigare pentru cele două variabile (calitativă şi cantitativă).
Harţile construite pe baza evaluărilor spaţiale se vor extinde numai pe suprafata ROMANIEI motiv
pentru care va trebui sa digitizati conturul ROMANIEI pentru a “sterge” toate izoliniile care depăşesc
“granitele”.

400 km

Y

X
O (0,0)

600 km
Fig. 2 Modelul 2D al evaluarilor distributiei spatiale

Pentru elaborarea hărţilor care reprezintă rezultatul estimării distribuţiei spaţiale, fiecare set de date
cuprinde, in format png:
 Harta hidrogeologica a Romaniei
Succesiunea etapelor pentru încadrarea hărţilor în domeniul spaţial 2D [(0,0); (600,400)] este:
 Realizarea unei hărţi de bază (Map ‐ Base Map) cu harta în format .png;
 Georeferenţierea hărţii de bază în domeniul spaţial 2D [(0,0); (600,400)];
 Realizarea hărţilor cu reţelele de investigare (Post Map) pentru cele două tipuri de
variabile (calitativă şi cantitativă) şi suprapunerea lor peste harta de bază;
 Realizarea hărţilor cu probabilitatea de apariţie a valorilor calitative (Grid; Contour Map)
în spaţiul 2D [(0,0); (600,400)] şi suprapunerea lor peste harta de bază;
 Realizarea hărţii cu linii de egală valoarea a variabilei cantitative (Grid; Contour Map) în
spaţiul 2D [(0,0); (600,400)] şi suprapunerea ei peste harta de bază.
INCADRAREA HĂRŢILOR ÎN DOMENIUL SPAŢIAL 2D [(0,0); (600,400)] ESTE OBLIGATORIE!
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