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REZUMAT. Multitudinea elementelor și interacţiunile dintre ele care determină evoluţia sistemului costier, 
prezintă un caracter neliniar în raport cu factorul „timp”. În cadrul lucrării de faţă sunt evidenţiate aspectele 
principale ale variabilităţii liniei de ţărm pe sub-sectoare, având ca suport programul de cartografie spaţială 
ArcGIS în coroborare cu programe complementare de implementare a metodei EOF la studiul proceselor 
aferente. 
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ABSTRACT. The multitude of the elements and interactions between environmental components at the sea-shore 
interface, determining the coastal system evolution, it presents a nonlinear character related with „time” and 
„space” factors. In the present work are emphasized the main aspects of shoreline variability  on sub-sectors, 
having as support the specialized software for spatial analysis, such as ArcGIS, in connection with specialized 
software for ANN, fractal analysis and EOF's methods towards afferent complex study approaches. 
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1. INTRODUCERE 

Zona costieră reprezintă cadrul de manifestare al 
proceselor dinamice, complexe, rezultate în urma 
interacțiunii dintre mare, uscat și atmosferă. 

Din punct de vedere geografic zona costieră este 
regiunea continentală adiacentă mării, aflată sub 
directa influență a acesteia și care cuprinde falezele, 
plajele, apele de coastă atât pe cele de suprafață cât 
și pe cele de adâncime, litoralul împreună cu insulele 
și lacurile litorale, estuarele, dunele, mlaștinile și 
lagunele litorale. 

Geomorfologia și sedimentologia costieră furni-
zează date de intrare importante pentru modelarea 
costieră. Informațiile despre parametrii sedimentari, 
caracteristicile plajelor și falezelor, variațiile 
sezoniere pe termen scurt și mediu sunt necesare 
pentru întelegerea mediului costier. 

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Au fost utilizate metode speficifice teledetecției 
care permit procesarea informaţiilor obținute cu 
ajutorul senzorilor plasați pe sateliti, și metode 

topografice, utilizând instrumente geodezice folosite 
în practica curentă, care pe lângă funcţia de măsu-
rare a elementelor caracteristice (distanţe, direcţii 
orizontale, unghiuri verticale, diferenţe de nivel), 
oferă o serie de caracteristici care permit prelucra-
rea/stocarea automată a măsurătorilor (fig.1). 

Au fost folosite date calitative, de imagistică 
digitală terestră sau aeropurtată, utilizând metode de 
colectare a unor informații geometrice referitoare la 
forma și poziția unor obiecte, a terenului sau a 
mediului costier. 

Realizarea profilelor de coastă până la adancimea 
de inchidere, necesitând obținerea profilelor bati-
metrice, a fost realizată cu metode hidrografice, uti-
lizând ecosonda (single beam: Odom CMV) – figura 3. 

Pentru realizarea profilelor batimetrice, se 
consideră cu o precizie corespunzatoare nivelul 
mării, ca parametru evolutiv, oscilațiile sale fiind 
înregistrate de maregrafe, în cazul de față amplasate 
în portul Constanța, astfel încât măsurătorile să fie 
raportate la un reper fix de pe mal cu o cotă bine 
determinată. Măsurătorile de nivel sunt de încredere 
atunci cand depăsesc un anumit număr de ani (de 
regulă 50 ani, cum este cazul maregrafului din portul 
Constanța). 
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Fig. 1. Profile de plajă realizate cu nivela optică / măsurători (D) GPS asupra liniei țărmului. 

 

Fig. 2. Lansare dronă de supraveghere costieră. 

Cotele mării de-a lungul coastei românesti a 
Mării Negre, furnizate de Institutul Național de 
Cercetare și Dezvoltare Marină (INCDM) (JICA 
2008a), prezintă valori proporționale cu nivelul 
mediu al coastelor învecinate, existând pentru un 
nivel de referință, mediat pe o perioadă de  42 de ani 
(1933-1975). 

Există o variabilitate naturală a nivelului mediu al 
mării/MSL (mean sea level), la țărmul românesc 
deși este un țărm micromareic, înregistrările includ 
și supraînălțările de nivel din timpul furtunilor 
(storm surge) –tabelul 2.1. 

 

Fig. 3. Execuție - Profile batimetrice/Profile inregistrate, de referință. 

Tabelul 2.1 – Nivelul mării înregistrat de-a lungul coastei Mării Negre 
 

Tip de date Nivelul apei Anul înregistrării 

Cel mai înalt nivel al apei (media zilnică) înregistrat vreodată 0,902 m 19 februarie 1979 

Cel mai înalt nivel lunar al apei (HWL): 0,357 m Decembrie 2002 

Nivelul mediu al mării pentru ultimii 5 ani: 0,233 m (2000 - 2004) 

Nivelul mediu al mării pentru portul Constanța 0,163 m (1993 - 2004) 

Nivelul cel mai scăzut mediu lunar al apei (LWL): 0,028 m Noiembrie 2001 

Cel mai scăzut nivel de apă înregistrat vreodata -0,304 m 18 ianuarie 1992 
 

 
Toleranța pentru creșterea nivelului mării de 

3,3 mm pe an trebuie să fie luată în considerare în 
domeniul milimetric de precizie. Cote extreme ale 
mării la Portul Constanța au fost obținute de la 
INCDM „Grigore Antipa”, ca parte a studiului JICA 
(2008a la d). Cotele mării acoperă o perioadă 
cuprinsă între ianuarie 1993 și decembrie 2004. 

Cotele extreme ale mării provenite din aceste date 
sunt prezentate în tabelul 2.2. 

Pentru a răspunde la cerința înregistrării de nivel 
al mării, principalul indicator al schimbărilor clima-
tice, în legatură cu creșterea nivelului oceanului 
planetar, există stații hidrologice de înregistrare. 
Metoda de înregistrare presupune înregistrarea 
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grafică analogică sau digitală a cotei nivelului mării 
raportat la un benchmark (reper referențiat cu 
precizie), folosind flotori, senzori de presiune, sau 
senzori acustici – instrumentul de înregistrare este 
speficific hidrologiei marine. 

 
Tabelul 2.2. Cote extreme ale mării în Portul Constanța 

 

Probabilitatea anuală 
de apariție (%) 

Frecvența: o apariție 
la număr de ani 

Cotele 
mării (m) 

100 1 0,55 

50 2 0,75 

20 5 0,80 

10 10 0,90 

5 20 0,95 

2 50 1,00 

1 100 1,05 
 

Datele asupra proceselor hidromorfologice costiere, 
pot fi analizate prin diferite motode. Metodelele 
statistice sunt necesare datorită variabilității mari a 
parametrilor caracteristici principali. 

Metoda empirică a funcţiei proprii ortogonale 
(EOF), este o metodă statistică larg folosită şi poate 
fi aplicată la analiza caracteristicilor geomorfologice 
ala coastei, în plan longitudinal sau transversal. În 
cazul profilelor de plajă, această metodă este şi un 
mijloc de a examina variaţiile profilelor fiind într-o 
anumită măsură o formă compactă prin care se poate 
evalua felul în care datele ajută la determinarea 
variaţiilor importante, semnificative din punct de 
vedere procesual. 

 

Metoda funcției ortogonale empirice (EOF) este 
o metodă de analiză care presupune descompunere 
unui semnal sau a datelor inregistrate, astfel încât să 
fie posibilă efectuarea unei analize asupra com-
ponentelor principale asupra acestora. Metoda EOF 
este similară metodei analizei armonice, analiza 
armonică utilizând de obicei funcții ortogonale 
prestabilite, pentru funcțiile precum sinus și cosinus 
la frecvențe fixe. În unele cazuri, utilizând cele două 
metode se pot obține în esență aceleași rezultate. 
Metoda EOF este strâns legată de analiza factorială. 

Metoda funcției ortogonale empirice, la fel ca și 
„Analiza componentelor principale” (ACP) este o 
procedură statistică care utilizează o transformare 
ortogonală pentru a transforma un set de observații 
ale variabilelor interdependente/corelate, într-un set 
de valori ale variabilelor linear necorelate numite 
componente principale. 

Numărul de componente principale este mai mic 
sau egal cu numărul de variabile originale. Această 
transformare este definită în așa fel încât prima 
componentă principală are cea mai mare variație 
posibilă (adică, reprezintă un procent cât mai mare 

din variabilitatea datelor), fiecare componentă are 
cea mai mare variație posibilă fiind ortogonală la 
componentele precedente. Metoda EOF folosită în 
principal ca un instrument de analiză a datelor de 
explorare și pentru a realiza modele predictive, fiind 
cea mai simplă metoda de analiză multivariată pe 
baza vectorilor proprii, dezvăluie structura internă a 
datelor într-un mod care explică cel mai bine variația 
acestora în domeniul spațial, la fel cum metodele da 
analiză a seriilor de timp permit decelarea com-
ponentei temporale a variației într-un mod mult mai 
corespunzător. Metoda  EOF este doar un instrument 
descriptiv, care nu furnizează nicio informaţie 
suplimentară relativ la procesele care guvernează 
modificările plajei, dar furnizează o tehnică de 
separare a variabilităţii spaţiale de variabilitatea 
temporală, în cazul de față, a profilelor de plajă. 

Diferite studii folosind metoda EOF, similare 
Analizei componentei principale, au fost desfășurate  
pentru profilele de plajă de către Winant, Inman şi 
Nordstrom (1975), Aubrey (1978,1979) şi Dick şi 
Dalrymple (1994). Datele necesare pentru analiza 
EOF constau în profile multiple de plajă, înregistrate 
la diferite orizonturi de timp pe o secțiune dată. 
Aceste profile sunt descrise de datele înregistrate  în 
formă digitală, permițând selectarea într-un tabel a 
unor valori corespondente la diferite distanțe şi 
adâncimi spre larg. 

Astfel, în aplicația metodei EOF la procesele 
geomorfologice, obiectivul principal este de a 
descrie schimbările înregistrate printre diferitele 
profile de plajă prin cel mai mic număr de funcţii, 
numite funcţii proprii. Fiecare dintre aceste funcţii 
sunt privite ca o contribuţie la variația adâncimii 
apei, corespondentă distanței în lungul profilului. 
Primul avantaj al acestei metode este că prima 
funcţie proprie este selectată astfel încât să fie 
calculată/verificată pentru variaţia cea mai posibilă a 
datelor (variaţia este definită ca media pătratică a 
adâncimilor). Aceste funcţii proprii succesive sunt 
selectate astfel ca ele să reprezinte cea mai mare 
cantitate posibilă a variaţiei rămase, în acest fel, 
fiind posibil calculul unui mare procentaj de variaţie 
cu un mic număr de termeni. 

Astfel, considerând un profil batimetric pană la 
linia de închidere şi presupunând că un număr de K 
măsurători au fost făcute la aceleaşi I locaţii, de-a 
lungul profilului în care adâncimile reprezintă cote 
măsurate față de nivelul mediu al mării (MN75), si 
sunt notate . Metoda EOF se bazează pe presupune-
rea că o cotă este descrisă de suma funcţiilor proprii 
multiplicate printr-o constantă: ∑ , 
pentru poziţia profilului i şi măsurătoarea k, unde 

, reprezintă a n-a funcţie proprie empirică variind 
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spaţial, evaluată la o  locaţie i de-a lungul profilului. 
O proprietate a funcţiilor proprii este că ele sunt 
independente de fiecare alta (ortogonală), astfel că: 
∑ , unde 1 dacă n = m şi 
este 0 în alt caz. Pentru a obţine valoarea necunoscută 

, se minimizează eroarea minimă medie pătratică 

în obţinerea adâncimii , și folosind relaţia de 

ortogonalitate prin funcţia proprie, se obţine:	
	 ∑ . Această ecuaţie permite determinarea 

valorilor  pentru o măsurătoare dată, odată ce 
cunoaştem funcţia proprie. Tinând cont de teorema lui 
Parseval: suma pătratelor coeficienţilor este egală cu 
pătratul varianței (dispersiei sau deviaţiei de la 
valoarea principală), cu alte cuvinte, varianța este 
compusă din suma pătratelor tuturor coeficienţilor 
pentru toate măsurătorile plajei, iar pentru a determina 

fiecare funcţie proprie, se va maximiza contribuţia 
fiecăreia la varianţă. 

3. REZULTATE 

Aplicaţia metodei în cazul unui sector de țărm 
relativ stabil, pentru o aceiaşi secţiune de măsurare în 
care s-au efectuat patru profile succesive în sectorul de 
țărm de tranziție al plajei Mamaia: 1988, 1992, 1995 şi 
1998, poate oferi informații importante în ceea ce 
priveste variabilitatea proceselor în apropierea liniei de 
țărm. Pentru cazul menționat se poate obtine un tabel al 
adâncimilor la distanțele de 5 m, 25 m şi 50 m față de o 
linie de bază, identificată cu linia de țărm (izobata de 
0m de maxim interes în evaluările proceselor de wave 
run-up/delimitare a zonei de protecție cu regim sever a 
coastei) – figura 4. 

 

Fig. 4. Profile batimetrice succesive aferente unei secțiuni de plajă protejată. 

 
 

Fig. 5. Vectorii proprii în zona adâncimilor mici, pentru succesiunea de profile selectate. 
 

Matricea obținută pentru zona adâncimilor mici 
este: 

 

Pi, k 5 m 25 m 50 m 

’88 0,3 0,6 0,95 

’92 0,5 0,8 1,3 

’95 0,6 0,9 1,2 

’98 0,4 0,6 0,9 

 
Problema valorilor proprii este rezolvată pentru 

fiecare vector propriu, respectiv, se efectuează 

calculul valorilor proprii ale matriciei de corelaţie 
(notate c și respectiv A, pentru o uşoară vizualizare) 
prin rezolvarea ecuaţiei caracteristice (a lui A), 
precum și a vectorilor proprii asociaţi (notaţi v): 

Variaţia vectorilor proprii la fiecare măsurătoare 
este determinată de coeficienţii , calculaţi din 

ecuaţia: 	∑ . Din tabelul valorilor 
proprii se poate evidenţia faptul că primul vector 
propriu înregistrează cea mai mare varianţă, 0.645, 
sau 99.9% din media pătratică , următorii vectori 
înregistrând 0.009% și respectiv 0.001% din aceasta 
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(fig.5.). Se obţin valorile din tabelul de mai jos, 
evidenţiind o și mai mare proporţie pentru varianța 
primului vector propriu : 
 

Valoarea proprie - c Vector propriu - v 

0,654 0,329 0,525 0,785 

0,0019 -0,722 -0,369 0,567 

0,0001 0,609 -0,753 0,249 

4. CONCLUZII 

Analiza EOF furnizează informaţii cantitative 
asupra comportării morfologice oscilatorii în cazul 
unei secţiunii batimetrice într-o zonă stabilă a plajei, 
în care procentul variaţiei este în general mic, în 
cazul în care funcţia proprie nu evidenţiază prezenţa 
barelor de nisip din apropierea malului, respectiv o 
influență mică a valurilor ce induc curenții costieri 
longitudinali. Investigațiile efectuate asupra proce-

selor la interfața mare-uscat prin metode și tehnici 
de analiză a datelor obținute în teren, contribuie la 
stabilirea zonelor cu vulnerabilitate crescută a liniei 
de țărm. 
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