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TEMA DE PROIECT 

 

Obiectivele disciplinei:  

- de a pune în aplicare cunoştințele de specialitate dobândite de studenți la disciplina Grafică asistată 

de calculator. 

- de a dezvolta abilități de operare cu informații grafice sau tehnice, argumentarea folosirii anumitor 

instrumente în realizarea de elemente grafice sau calcule de resurse. 

Tema de proiect:  

- Tema proiectului de fotogrammetrie este extragerea de date de orientare structurale/sedimentologice 

utilizând imagini achiziționate pe teren. Scopul final este crearea de modele 3D ale aflorimentelor 

și intepretarea lor din punct de vedere geologic. 

- Elaborarea unui proiect individual realizat în softuri de specialitate utilizate în industria 

zăcămintelor de hidrocarburi sau minerale (ex. Leapfrog). Scopul final al proiectului este de a 

contura un zacământ (volum, suprafata, adancime, etc) pe baza datelor de foraj introduse in cadrul 

programului. 

Conținutul și cerințele proiectului: 

- Proiect individual implică realizarea unui model tridimensional al unui afloriment pe bază de fotografii, 

georeferențierea aflorimentului tridimensional, interpretarea lui și extragerea de date structurale și/sau 

sedimentologice. Procesarea datelor obținute pentru vizualizarea și interpretarea lor în contextul 

geologic al regiunii studiate. La final, studentul va realiza un poster pe baza datelor rezultate și 

informațiilor geologice acumulate. 

- Principalele cunoștințe de grafică asistată de calculator dobândite pe parcursul semestrului care se vor 

include în cadrul proiectului/posterului sunt: realizarea de fisiere format .csv (comma separated values) 

în care se vor stoca toate datele aferente forajelor geologice (coordonate GPS, adancimi la care s-au 

interceptat diferite litologii, adâncimi la care s-au separate diferite corpuri de zacământ, adancimile 

stratigrafice, adâncimi de la care s-au colectat probe, nivel freatic, etc). Numărul minim de foraje este 



de 30. Pe baza datelor stocate in fisierele.csv fiecare student va realiza harta topografica a regiunii, 

harta de adancimi, modele tridimensionale, sectiuni stratigrafice sau litologice, vizualizare foraje 

(individuale sau multiple), calculul zacământului existent în arealul studiat. 

Cerințe privind predarea proiectului: 

- Proiectelele sunt individuale, se vor realiza în format electronic și se vor preda în ultima ședință de 

laborator a semestrului. Fiecare student își va prezenta, explica și argumenta proiectul. 

Criterii de evaluare a proiectului: 

- Autenticitatea proiectului (se va verifica dacă studentul evaluat utilizează corect/autonom 

instrumentele de lucru din cadrul programului de grafică) 

- Importarea a minim 30 de foraje cu toate datele geologice/geofizice aferente 

- Respectarea cerințelor stocare a datelor, import, vizualizare si export. 

- Corectitudinea informațiilor de natură geologică/geofizică introduse în cadrul programului. 

- Realizarea de harti topografice, geologice sau geomorfologice de suprafata. 

- Exportarea proiectului sub forma de imagini sau fisiere video cu ajutorul extensiei Leapfrog View. 

- Corectitudinea informațiilor geologice. 

- Modul de extragere, analiză și interpretare a datelor geologice, precum și corectitudinea lor. 

 

Bibliografie selectivă: 

- Agisoft Metashape Standard and Professional User Manuals 

https://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/ 

- Bibliografie de specialitate legată de geologia arealului abordat în cadrul proiectului (Articole 

științifice). 

- Leapfrog Geofundamentals for Leapfrog Geo Version 4.4. Ghid de utilizare.  

- LIME tutorial videos - https://virtualoutcrop.com/resources/videos 

- Nesbit, P.R., Boulding, A.D., Hugenholtz, C.H., Durkin, P.R. & Hubbard, S.R. 2020. 

Visualization and Sharing of 3D Digital Outcrop Models to Promote Open Science. GSA Today, 

v. 30, https://doi.org/10.1130/GSATG425A.1 
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