
Dacã apare inegalitatea                       ,   nu sunt necesare precipitaþii pentru 
declanºarea instabilitãþii ºi se considerã cã arealul este instabil.

Dacã densitatea solului, unghiul de fricþiune internã ºi transmisivitatea solului 
nu au variaþie spaþialã, deci sunt constante, modelul poate fi uºor de aplicat.

Dietrich ºi Montgomery (1998) au descris în detaliu cum modelul digital 
altimetric poate fi utilizat pentru rezolvarea ecuaþiei fiecãrei celule componente gridului. 
Pentru fiecare punct al gridului suprafaþa donatoare (a), dimensiunea celulei (b) ºi panta 
versantului(   ) sunt cunoscute. Cu aceste variabile cunoscute se poate reprezenta 
cartografic evoluþia spaþiala a raportului q/T care are o valoare relativ redusã din cauzã cã 
transmisivitatea solului este întotdeauna mai mare decât valorile precipitatiilor efective.

TIPURI DE SOL DENSITATEA (g/cm3) 

Soluri bãlane 1,20 – 1,40 

Cernoziomuri 1,20 – 1,40 

Cernoziomuri freatic umede 1,25 – 1,45 

Cernoziomuri argiloiluviale  1,30 – 1,50 

Soluri cenusii 1,35 – 1,55 

Soluri brun-roscate 1,35 – 1,55 

Soluri brune luvice si luvisoluri albice 
60,140,1

45,125,1

-
- x

 

Soluri aluviale si lacovisti drenate xx 1,25 – 1,65 

Soluri aluviale si lacovisti cu apa freatica  xx 1,25 – 1,45 

Dupã A.Canarache „Fizica solurilor agricole”  
x – la numarator 0-50 cm, la numitor 50-100 cm 
xx – difera in functie de texturã 

Modelul pentru potenþialul de producere al alunecãrilor superficiale se bazeazã pe 
modelul pantei stabile Mohr-Coulomb:

MODEL DIGITAL PENTRU DETERMINAREA POTENÞIALULUI 
DE PRODUCERE A ALUNECÃRILOR SUPERFICIALE. 
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Din asocierea scurgerii pe versanþi cu  modelul pantei stabile rezultã 
urmatoarea expresie pentru raportul dintre precipitatiile efective ºi transmisivitatea 
solului: 

MODELUL DIGITAL 
ALTIMETRIC

DATE SINTETICE

- Numãr de linii: 475;
- Numãr de coloane: 500;
- Altitudine minimã: 220m;
- Altitudine Maximã: 675m
- Suprafaþã: 26 kmp;
- Metodã de interpolare: 
  Triangulatie cu   
  interpolare liniarã;

 

F-+= tguC )(st  

t - rezistenta la stres cauzata de coeziune  
s - stresul normal 
u – presiunea porilor care se opun normalei pe panta 
tgF - unghiul de frecare interna a masei solului pe planul d e frecare 
 Pentru a simplifica modelul, coeziunea este consideratã 0. Aceasta aproximare este 
incorectã în majoritatea aplicaþiilor, deºi solurile nisipoase sau coluviale au coeziune micã, iar 
influenþa rãdãcinilor care sunt luate în considerare în termenul coeziune din ecuaþie joacã un rol 
important în stabilitatea versanþilor. Cu toate acestea, s-a decis eliminarea influenþei rãdãcinilor 
din acest model din câteva motive:
- influenþa rãdãcinilor variazã spaþial ºi temporar, iar pentru bazinelor hidrografice mici 
parametrizarea influenþei rãdãcinilor este foarte laborioasã;
- în mediile forestiere influenþa rãdãcinilor este foarte mare, iar alunecãrile nu se produc.

Unde: 
-Panta;
-Densitatea solului;
-Densitatea apei;
-Unghiul de fricþiune internã al solului.
         Versanþii care sunt consideraþi stabili sunt au urmãtoarea inegalitate

Pentru sectorul de hartã ce reprezinta studiul de caz s-a realizat modelul digital 
altimetric cu rezoluþia de 10M, având ca bazã harta topografica scara 1:10.000.

De pe harta au fost extrase principalele tipuri de vegetaþie (pãduri ºi pãºuni).
S-a realizat harta pantelor, harta vegetaþiei.
Modelul digital pentru determinarea  potenþialului de producere a alunecarilor 

superficiale s-a determinat luându-se în considerare urmatoarele variabile:
-Unghiul de fricþiune internã: 20 grade;
-Densitatea solului 1500 t/mc;
-Adâncimea solului: 1m.

Nu s-a luat in calcul influenþa rãdãcinilor arborilor, zonele cu vegetatie forestierã fiind 
considerate stabile sau cu potenþial scãzut de producere a alunecãrilor.

Peste modelul digital al potenþialului de producere a alunecãrilor superficiale 
s-a suprapus harta vegetaþieie, scoþând in evidenþã doar zonele cu potenþial real de 
producere a  acestor fenomene. S-au stabilit cateva clase de stabilitate si anume: cu valori 
mai mici decât -2.2 ale raportului q/T sunt zonele stabile; cu valori mai mari decât -3.1 ale 
raportului q/T sunt zonele cu instabilitate cronicã ºi cu potenþial ridicat de producere a 
alunecarilor, valorile intermediare reprezintã areale cu potenþial ridicat dar care necesitã 
factori suplimentari pentru decalºare.

Tabel 1: Densitatea solurilor
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