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Lucrarea face obiectul contractului nr. X2C13/18.07.2006 incheiat intre I.C.P.A. BUCUREŞTI si 

Ministerul Educaţiei si Cercetării, prin intermediul IPA – AMTRANS, încheiat în vederea realizării, 

în cadrul Programului “CEEX 2006 – Cercetare de excelenţă” cu finantare de la Bugetul de Stat – 

MEC, a Proiectului “Indicatori agroecologici bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru 

caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele colinare – IAGINT”. 

În cadrul primei etape, sarcina consorţiului creat în vederea executării proiectului a fost de stabili un 

model de simulare a bilanţului energetic de la suprafaţa solului, conform planului de activităţi al 

proiectului: 

Obiectivul 1. Modelarea efectului indus de configuraţia terenului asupra mediului fizic al plantei 

Acest obiectiv urmăreşte alegerea unor modele şi adaptarea lor în scopurile proiectului 

(caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele în pantă) care vor include influenţele 

topografiei terenului asupra regimului radiaţiilor, temperaturii, umidităţii şi a fluxurilor de energie 

(căldură, apă) la nivel de sub-bazin hidrografic. Modelele vor fi alese folosindu-se soluţii simple 

pentru descrierea dinamicii fluxurilor de căldură şi apă de la suprafaţa solului, şi pentru cuplarea 

bilanţului de energie şi apă pentru parametrizarea modelelor de plantă care descriu dinamica 

fenofazelor şi acumularea biomasei. 



În cadrul acestui obiectiv care va urma a fi acoperit şi în etapa următoare, în etapa actuală s-a 

desfăşurat activitatea 1.1. 

Activitatea 1.1 Realizarea unui modul de bilanţ energetic pe terenurile în pantă 

Scopul acestei activităţi este cel de a modela variaţiile de flux de căldură latentă în funcţie de 

caracteristicile topografice ale pantei, prin modelarea regimurilor de temperatură, radiaţie, 

evapotranspiraţie şi viteza vântului ca funcţie de pantă, expoziţie şi caracteristicile culturii vegetale. 

Coordonatorul de proiect a coordonat modelarea bilanţului energetic. Rezultatul final al activităţii 

este alegerea unui model de simulare a bilanţului energetic.  

Acest raport prezintă mecanismele care au stat la baza alegerii modelului de bilanţ energetic propus. 

În prima parte a raportului sunt prezentate criteriile pentru diferenţierea principalelor forme de 

relief, o documentare privind tipurile de parametri morfometrici care pot fi determinaţi în mediu SIG 

(Sisteme Informatice Geografice), este descris rolul aplicaţiilor SIG în determinarea parametrilor 

terenului şi, în final sunt evaluate modalităţile de determinare a formelor de relief. 

În continuare sunt prezentate principiile generale care stau la baza modelării fluxului de energie din 

sol şi la stabilirea bilanţului energetic de la suprafaţa solului. Sunt prezentate apoi succint câteva 

modele de simulare din literatura internaţională, modele aflate în uz în diferite părţi ale lumii. Unele 

din acestea nu au fost realizate ca având ca scop principal modelarea bilanţului de energie din sol, 

dar pentru a-şi atinge obiectivele fixate, ele realizează acest obiectiv în subsidiar. 

În final este prezentat modelul AMBETI, ales pentru a fi aplicat în cadrul proiectului IAGINT, 

precum şi argumentele pentru care a fost ales. 



CRITERII ÎN DIFERENŢIEREA PRINCIPALELOR FORME DE RELIEF 

 

Desemnarea arealelor cu diferite forme de relief constituie o analizǎ dificilǎ, situaţie semnalatǎ atât 

în literatura română cât şi în cea internaţională, care se bazeazǎ pe definirea termenului de versant, 

element de bazǎ în cadrul procesului general de evoluţie şi dinamică (mai ales actuală) a reliefului. 

Dificultǎţile rezidǎ, în principal, din gradul mare de complexitate a termenului şi a fenomenelor 

implicate în definiţie. De asemenea, este dificil, uneori chiar imposibil, definirea strictǎ, în expresii 

matematice, a elementelor mediului natural, alcătuit dintr-o varietate infinită de forme şi procese ce 

aparţin în egală măsură, atât lumii organice, cât şi celei anorganice (Badea, 1988). 

Analizând definiţiile utilizate cel mai frecvent în literatura de specialitate, se pot identifica două 

tendinţe: prima, cu un grad mare de generalizare, iar cea de-a doua, tratând o stare relativă care 

depinde de anumite considerente teoretice sau necesităţi practice. Această situaţie este datorată 

imposibilităţii includerii într-o singură formulă de definire, general valabilă, a tuturor aspectelor de 

ordin calitativ şi cantitativ  ce caracterizează întreaga varietate a versanţilor. 

In Dicţionarul geomorfologic (1974), versantul este definit ca fiind “o formă de relief înclinată, 

reprezentând un flanc de vale, deal sau munte”. Caracterul vag al acestei definiţii rezultă din 

neconcordanţa dintre flanc şi formă de relief, ţinând cont de faptul că primul termen reprezintă în 

fapt doar un element de relief, adică numai o parte a unei forme de relief şi nu o formă. 

O formulare mai corectă apare ulterior, în Dicţionarul de ştiinţa solului (1977), şi anume că: 

versantul reprezintă ”o suprafaţă de racord între două suprafeţe situate la altitudini diferite”. 

Aceeaşi idee e cuprinsă în alte douǎ lucrǎri, Geografia de la A la Z - Dicţionar de termeni 

geografici (1986): “suprafaţă sau ansamblu de suprafeţe înclinate, orientate în acelaşi sens faţă de 

o vale sau faţă de un deal, munte sau lanţ muntos, care se termină în partea de jos într-o vale, 

depresiune sau câmpie”, cea de-a doua, mai completă, sugerând şi limita sa superioară, (Dicţionar 

de geografie fizică, 2000): “suprafaţă înclinată, cu formă variabilă, desfăşurată între nivelul 

interfluviilor la partea superioară şi o bază cvasiorizontală, reprezentată de podul terasei, luncă, 

vatra unei depresiuni, câmpie”. 

Ultima definiţie citatǎ subliniazǎ afirmaţiile lui Badea din 1988, şi anume că: “versantul e o noţiune 

căreia în natură îi corespund o multitudine de aspecte, datorită faptului că suprafeţele înclinate 

reprezintă trăsătura dominantă a reliefului terestru, de aceea sensul este foarte divers şi relativ, 

putând fi raportat la o anumită situaţie concretă, versant putând fi fruntea unei terase, sudul culmii 



Istriţa, abruptul Bucegiului, tot complexul muntos din sudul Carpaţilor Meridionali, însumând 

culmile şi depresiunile de la poalele acestora”. 

Pe lângă noţiunea de versant,  în literatură  se întâlnesc încǎ alţi doi termeni, mai mult sau mai puţini 

sinonimi: coastă şi pantă. Dacă primul poate fi considerat corespunzător, cel de-al doilea este folosit 

în mod eronat ca sinonim, panta reprezentând doar gradul de înclinare a unei suprafeţe sau unghiul 

făcut de o suprafaţă cu orizontala locului. 

Dylik şi  Gilbert, citaţi de Bălteanu (1983), au abordat termenul de versant pe de o parte în sens larg, 

ca fiind “o suprafaţă înclinată, unită dinamic prin apele curgătoare organizate în sisteme de râuri şi 

fluvii” (Dylik, 1968), pe de altǎ parte, în sens restrâns, ca fiind „o suprafaţă modelată de procese 

specifice-eroziune în suprafaţă, ravenare, procese de deplasare în masă” (Gilbert, 1977). Tot 

J.Dylik consideră că limita inferioară a versantului trebuie trasată prin punctul în care, procesele 

specifice, numite procese de versant, încetează, acţiunea lor fiind înlocuită cu procesele fluviatile. 

Valea fiecărui râu are  funcţia de bază de eroziune locală pentru fiecare versant în parte.  

În ceea ce priveşte problema tipologiei versanţilor, aceasta trebuie privită ca fiind „reflectarea 

directă a gradului şi modului de fragmentare precum şi al stadiului de evoluţie a unităţilor de 

relief” (conform teoriilor lui Davis şi Penck),  abordare capabila sa ofere indicii suplimentare in 

cazul unui studiu comparativ sau în tratarea din punct de vedere geomorfologic al unor unităţi 

morfologice diferite incluse ierarhic uneia superioare. 

Versantul este considerat, în sens strict, suportul apariţiei şi evoluţiei proceselor de deplasare în 

masă care, datoritǎ unor factori favorizanţi, generaţi de parametrii spaţio-temporali, se pot constitui 

în hazarde geomorfologice.  

Elementele de clasificare ale versantului: panta, profilul, evoluţia (versanţi ascendenţi sau 

descendenţi), precum şi diferenţierile morfostructurale şi petrografice, vor fi considerate tot atâtea 

elemente de favorizare / defavorizare în generarea de deplasări în masă. 

In concluzie, putem considera versantul ca o suprafaţă înclinată (cu pantă mai mare decât cea a unei 

suprafeţe suborizontale, de 5-7°,  respectiv cu valori unghiulare cuprinse între 7° şi 90°, sau chiar 

mai mult, în cazul surplombelor), ce limitează o vale sau un interfluviu. Versantul realizeazǎ 

racordul între acestea sau între partea superioară a unei forme pozitive şi o suprafaţă situată la 

altitudine inferioarǎ.  

Versantul constituie limita unei forme simple, fiind, în acest caz, un simplu element morfologic (de 

exemplu, fruntea unei terase), sau a unui complex de forme, asociate într-un sistem bine definit. In 



ultimul caz, reprezintǎ un ansamblu de elemente şi forme simple care compun o suprafaţă înclinată 

complexă (ca exemplu, planul de racord dintre podul unei terase superioare şi marginea albiei 

aceluiaşi râu). 

Unităţile geografice sunt individualităţi teritoriale complexe, a cǎror stare însumează şi sintetizează 

întreaga evoluţie a mediului natural. Ele includ, de asemenea, efectele procesului istoric de utilizare 

a resurselor şi de modificare a mediului prin extinderea continuă a impactului antropic asupra 

mediului. Activitatea antropică, desfăşurată diferenţiat în raport cu varietatea particularităţilor 

unităţilor naturale, a condus la accentuarea diversităţii acestora şi la apariţia stărilor de dezechilibru, 

ca urmare a nerespectării limitelor de suportabilitate specifice fiecărui geosistem. 

Arealele montane, deluroase şi de câmpie au fost individualizate în funcţie de: modul de integrare 

progresivă a factorilor naturali (substratul geologic, condiţiile climatice, hidrologice, populaţiile 

vegetale şi animale), structura regională, modul în care se integrează activităţile antropice, precum şi 

impactul acestora asupra mediului.  

În afară de evaluarea factorilor naturali, pentru definirea caracterelor unităţilor, trebuie subliniate 

procesele datorate activităţii sociale şi efectele acestora asupra mediului, inclusiv populaţia şi 

aşezările, factori esenţiali în accentuarea şi diversificarea procesului de antropizare. 

Treptele de relief ale teritoriului României – munţi, dealuri şi podişuri, câmpii – reprezintă, de fapt, 

marile unităţi morfostructurale şi morfopetrografice (etajate de la nivelul mării, la 2 500 m), 

respectiv, suportul geosistemelor distribuite etajat. Acestea condiţionează manifestarea celorlalţi 

factori naturali şi întreaga lor varietate regională şi locală a mediului natural, determinând 

manifestările proceselor actuale de modelare a substratului, ca şi activitatea antropică prin care se 

produc toate modificările mediului. Sintetizând, toate acţiunile antropice exercitate asupra mediului 

în scopul obţinerii de produse materiale reprezintă adaptări la particularităţile geografice locale şi, în 

acelaşi timp, modificări ale acestora în funcţie de scop şi de posibilităţi.  

În desemnarea particularităţilor fiecărei unităţi de relief sunt avute în vedere o serie de criterii de 

ordin: litologic, morfologic şi morfostructural (petrografie, altitudine, energie de relief, densitatea 

fragmentării, declivitate, caractere orografice majore, structura şi modul de adaptare etc.); climatic, 

hidrologic, biopedogeografic, dar şi criterii referitoare la populaţie, activităţi economice şi impactul 

acestora asupra mediului.  

Unitatea montană prezintă o serie de indici cantitativi ai reliefului: suprafaţa (66 303 km2, 27,9% 

din suprafaţa ţării), înălţimea medie (1000 m), înălţimea maximă, (2544 m), lungimea (aproximativ 



1000 km), lăţimea maximă (160 km), lăţimea minimă (35 km), adâncimea fragmentării (între 500 şi 

750 m), densitatea fragmentării (care are amplitudini mari, cuprinse între 0,5 şi 6 km/km2), prezenţa 

arealelor depresionare şi a văilor (care deţin circa 1/3 din totalul masei carpatice), ponderea 

diferenţiată a treptelor hipsometrice pe subunităţi caracteristice etc. 

La exteriorul arcului carpatic (zona pericarpaticǎ), dar şi în interiorul acestuia (între ramurile 

Carpaţilor) se desfăşoară unitatea dealurilor şi podişurilor. Aceasta are, în general, altitudini 

cuprinse între 300 şi 700 m, (uneori depăşind chiar 900 m), valori ale densităţii fragmentării de până 

la 5 km/km2 şi energie de relief de până la 400 m. În ansamblu, acest tip de unitate de relief 

reprezintă arealul care însumeazǎ peste 40% din suprafaţa României şi care, alăturându-se munţilor, 

contribuie decisiv la definirea sistemului geografic carpatic românesc. Unitatea dealurilor şi 

podişurilor este o parte consistentă a sistemului carpatic, nu mai puţin variată ca alcătuire şi mediu 

de viaţă. Diferenţierile regionale au condus la separarea mai multor tipuri de subunităţi, în funcţie de 

natura rocilor, altitudine şi grad de fragmentare.  

Aproximativ o treime din teritoriul României este reprezentat de unitatea câmpiilor periferice, în 

care sunt incluse: câmpia deltaică şi lagunară (Delta Dunării, Câmpia Razimului şi Câmpia litorală), 

Câmpia Banatului şi a Crişanei (din partea de vest a ţării) şi Câmpia Română. Aria acestei unitǎţi de 

relief însumează peste 66 000 km2 (27,80% din suprafaţa ţării). La aceasta se adaugă încă 10 600 

km2, suprafaţǎ corespunzǎtoare Câmpiei Moldovei (6 200 km2 sau 2,6%), Deltei Dunării şi câmpiei 

lagunare (4 400 km2 reprezentând 1,80% din suprafaţa totalǎ a României). Toate acestea sunt câmpii 

de acumulare cuaternară, aflate în diferite stadii de evoluţie. În cea mai mare parte, ele se înscriu în 

treapta altimetrică de până la 200 m, altele, pe anumite zone, trec de 250, până spre 300 m.  

Literatura de specialitate româneascǎ, dar şi cea internaţională, se bazează pe câteva teorii de 

evoluţie globală a reliefului: teoria ciclului de eroziune normală şi a peneplenei (W.Davis), teoria 

nivelelor de denudaţie (A. Penck), teoria treptelor de piemont (W. Penk) şi teoria pediplenei (L. 

King). 

 



Tabel 1 - Ierarhizarea spaţială a formelor de relief (după Chorley, Schumm, Suggen, 1985, 

citaţi de Rădoane, 2000) 

Ordin Caracteristici 
1 Continente, oceane, plăci tectonice 
2 Lanţuri muntoase, masive podişuri, dealuri, câmpii, depresiuni 
3 Vulcani, domuri, hosturi, grabene 
4 Văi, delte, ţărmuri 
5 Lunci, văi mijlocii, circuri glaciare, morene, conuri aluviale 
6 Văi mici, bare şi cordoane litorale, dune de nisip 
7 Versanţi de coline, albii de râu 
8 Versanţi şi feţe netede, vaduri, adâncuri 
9 Ripple marks, terasete pe versant 

10 Microrugozităţi 
Tabel 2 - Iererhizarea scării spaţiale în geomorfologie (după Summerfield, 1997, citat de 

Rădoane, 2000) 

Scara 
spaţială 

Dimensiuni liniar/areal 
(km/km2) Exemple 

Micro <0.5/<0.25 Abrupturi minore de falie, vaduri, adâncuri, morene mici, 
riduri eoliene 

Mezo 0.5-1/0.25-102 Vulcani mici, meandre, văi glaciare mici, dune 
Macro 10-103/102-106 Blocuri faliate, albii majore, calote glaciare de altitudine 

Mega >103/>106 Lanţuri muntoase majore, bazine hidrografice majore, 
calote glaciare continentale, mări de nisip 

Tabel 3 - Elemente şi forme de relief (Speight, 1990) 

Nume Definiţie 
creastă Suprafaţă înaltă în relief, în plan pozitiv 

depresiune Suprafaţă joasă în relief, în plan negativ 
suprafaţă plană Areale cu înclinare mi mică de 3 grade 

versant Element plan, cu înclinare mai mare de 3 grade, subclasificată prin 
poziţia sa relativă 

versant simplu Versant imediat sub o culme şi imediat deasupra unei depresiuni 
versant superior Versant imediat sub o culme dar nu imediat deasupra unei depresiuni 

versant mijlociu Versant ce nu se află imediat sub o culme şi nu se află imediat deasupra 
unei depresiuni 

versant inferior Versant ce nu se află imediat sub o culme dar se află imediat deasupra 
unei depresiuni 

deal izolat Element compus din versanţi ce se întâlnesc la mai puţin de 40 m. 
culme Element compus din versanţi ce se întâlnesc la mai mult de 40 m 



Principalii factori care trebuie să stea la baza clasificării formelor de relief sunt cei morfologici şi 

morfometrici, prioritari faţǎ de cei petrografici, structurali sau geocronologici, Aceasta se explicǎ 

prin faptul cǎ elementele morfometrice sunt cele care determinǎ peisajul, în condiţiile în care roca şi 

structura nu sunt evidente, iar  evaluarea peisajului ţine mai mult de aspectul actual decât de originea 

sa (Dikau, 1991). 

In scopul descrierii trăsăturilor de relief, Speight (1974, 1990) a propus, pentru întreg continentul 

australian, o procedură care are în vedere definirea unor tipuri de forme de relief şi a elementelor 

acestora. Astfel, a stabilit o valoare a diametrului  minim de 300 m, pentru tipul de relief, respectiv, 

de 20 m, pentru elementele formelor de relief. In urma acestei clasificǎri, desigur, empiricǎ, au fost 

determinate circa 40 tipuri de relief (lunci, câmpii, dealuri etc.) şi mai mult de 70 de tipuri de 

elemente ale reliefului (culme, baza versantului etc.). În abordarea sa, formele de relief sunt descrise 

pe baza aspectului lor, precum şi a prezenţei şi dinamicii reţelei hidrografice, în timp ce elementele 

formelor de relief sunt descrise de cinci atribute principale: panta, poziţionarea în topografia locului, 

dimensiunea, agentul şi procesul de modelare.  



DETERMINAREA PARAMETRILOR MORFOMETRICI 

  

Rolul aplicaţiilor SIG în determinarea parametrilor terenului 

Importanţa calculării unor indici morfometrici, ca mod de cunoaştere a reliefului, a tendinţelor lui de 

evoluţie, a individualizării unor sectoare în stadii diferite de evoluţie, a intensităţii proceselor de 

modelare actuală, are deosebite valenţe practice.  

Dezvoltarea, în ultima vreme, a aplicaţiilor SIG  a însemnat un moment de o importanţă practică 

deosebită în analiza morfometrică a reliefului. Transpunerea în format digital a componentelor 

reliefului (pornind de la elemente de nivelment, indispensabile obţinerii modelului digital al 

terenului), chiar dacă migăloasă şi însoţită de eventuale erori specifice (de stabilire a parametrilor 

proiecţiei, mai ales) permite o mai uşoară analiză cantitativă, datorită faptului că fiecărui punct din 

teren îi corespunde o valoare numerică.  

Evaluarea geodeclivităţii, expoziţiei versanţilor, energiei şi densităţii fragmentării reliefului pe baza 

unor aplicaţii SIG specifice este superioară metodologiei clasice, prin rapiditatea operaţiilor, prin 

algoritmii matematici de calcul, prin posibilitatea interogării în orice moment a bazei de date din 

spatele fiecărui câmp tematic de informaţie în vederea evidenţierii, în caz de necesitate a unor areale 

distincte, suprapunerea sau analiza în paralel a mai multor strate de informaţie etc.  

Întreg procesul de descriere în termeni cantitativi a terenului poartă numele de analiza digitală a 

terenului (DTA – Digital Terrain Analysis). Termeni relativ sinonimi şi utilizaţi în literatură uneori 

cu înţelesuri comune mai sunt şi DEM (Digital Elevation Map/Model), DTM (Digital Terrain 

Modelling), dar trebuie totuşi făcută o diferenţiere între DEM, ce înseamnă o reprezentare a 

topografiei suprafeţei terestre şi DTM, reprezentând practic un set de metode (interpolare, filtrare, 

analiză statistică etc.) utilizate în derivarea susmenţionatului model.  Odată cu obţinerea DEM prin 

DTM, se trece la DTA, anume la cuantificarea morfologiei terenului prin intermediul anumitor 

parametri ce se obţin în mod mai mult sau mai puţin automat.  

Primele procupări în extragerea unor anumiţi parametri ai terenului în mod automat datează de la 

sfârşitul anilor 70-80; au fost abordate primele principii metodologice de analiză automată a 

terenului de autori precum Young (1978), au fost abordate aspecte ce ţin de iluminarea terenului şi 

de reprezentarea modului de reflexie a luminii (Horn, 1981), s-au încercat chiar primele metode de 

extragere automată şi clasificare a formelor de relief (Pennock, 1987) şi totodată au început să se 



dezvolte aplicaţii independente în vederea extragerii automate a unor parametri ai bazinelor 

hidrografice (Marz şi de Jong, 1988).  

Odată cu dezvoltarea, în anii 90, a programelor SIG (ArcView, ArcGIS, IDRISI, ERDAS, 

ILWISS), în pachetele acestora au început să-şi facă loc diferite aplicaţii, la început mai simple 

(panta şi orientarea versanţilor, modul de iluminare al lor), apoi din ce în ce mai complicate (analize 

de interpolare sau de reţea pentru modelare hidrologică – TOPOGRID/ArcInfo, 

Topoview/ArcView).  

În paralel, în ultima perioadă au început să se dezvolte un număr mare de aplicaţii sau programe 

independente, precum: TopoMetrix (utilizat în extragerea pantei, a expoziţiei, a indicelui de formă 

al terenului – TSI, Terrain Shape Index, a concavităţii/convexităţii terenului, a suprafeţei bazinului, 

a indicelui de umiditate), Analytical SIG Eco (derivă cca. 20 de parametri morfometrici ai 

terenului), LandLord (permite derivarea din DEM a unor indici topografici ai reţelei  hidrografice), 

Groundwater Modeling System, Surface-water Modelyng System, Watershed Modeling 

System (pentru analize de reţea hidrografică şi hidrogeologie), EROS (eroziunea solului), SRAD 

(modelarea radiaţiei solare), ANUCLIM (diferite valori medii ale unor variabile climatice în 

corelaţie cu DEM) 

Totodată, există anumite aplicţii scutite de cost, precum TARDEM sau TauDEM (pentru 

determinarea reţelei hidrografice şi a bazinelor hidrografice), DiGeM (permite extragerea pantei, a 

expoziţiei, curburii profilului, bazinului hidrografic, diferiţi alţi indici topografici, reţeaua 

hidrografică, permiţând totodată vizualizarea şi analiza lor tridimensională), Landserf (aplicaţie 

Java ce permite extragerea automată a unor parametri morfometrici şi a unor forme de relief), 

GRASS (dezvoltat în special pentru modelare hidrologică şi de eroziune a terenului).  

Sursele ce permit realizarea de DEM-uri sunt multiple, dar trebuie avute în vedere cel puţin câteva 

criterii de achiziţionare a lor, criterii ce ţin de preţ, acurateţe, cerinţe de pre şi post-procesare: 

ridicări topografice de la sol, fotogrametrie aeriană, observaţii şi hărţi topografice existente, aero-

scanări laser, imagini satlitare cu posibilităţi de stereoscopie sau imagini satelitare radar.  

Parametrii topografici primari şi secundari 

Obţinerea unei suprafeţe în mediu digital, ca reproducere a suprafeţei originale a terenului, poate fi 

mai simplă sau mai complicată, depinzând în special de  acurateţea urmărită, de setul de date avut la 

dipoziţie şi de atributele de ordin topografic ale arealului studiat. Algoritmii de interpolare, numeroşi 

de altfel, se materializează în două moduri principale de a obţine respectiva suprafaţă, comune mai 



multor aplicaţii SIG – reţele de triangulaţie (TIN în aplicaţiile ESRI) şi date raster (griduri în 

programele ESRI), fiecare cu avantaje şi dezavantaje. 

Odată obţnută suprafaţa de lucru, se poate trece la extragerea unor parametri ai reliefului care să 

permită cunoaşterea reliefului, a tendinţelor lui de evoluţie, precum şi a individualizării unor 

sectoare în stadii diferite de evoluţie sau a intensităţii proceselor de modelare actuală. Fiecare 

aplicaţie, bazându-se pe anumiţi algoritmi de calcul, permite scoaterea în evidenţă a acestor trăsături 

în mod automat sau semi-automat.  

Mulţi dintre cei mai cunoscuţi parametri topografici precum panta, expoziţia versanţilor, aria 

bazinală specifică, curbura terenului în profil şi în plan etc. pot fi derivaţi din datele de elevaţie 

funcţie de caracteristicele altitudinale ale zonelor învecinate.  

Se pot distinge atât caracteristici primare care pot fi calculate direct din DEM cât şi secundare sau 

compuse, care presupun combinarea caracteristicilor primare şi constituie indici derivaţi, fizici sau 

empirici, care pot caracteriza variabilitatea spaţială a proceselor specifice ce survin în peisaj. 

Parametrii primari includ panta, expoziţia versanţilor, curbura terenului în profil şi în plan, 

lungimea căilor de curgere şi suprafaţa zonei superioare de formare a scurgerii (tabel 4). Majoritatea 

acestor parametri topografici sunt calculaţi din derivatele pe direcţii ale suprafeţei topografice. Ei 

pot fi calculaţi direct prin diferenţe finite de ordinul 2 sau prin ajustarea la DEM a unei funcţii de 

interpolare bivariate z = f (x, y) si apoi prin calcularea derivatelor funcţiei. Aceşti parametri pot fi 

determinaţi şi pe un DEM corectat iniţial prin umplerea golurilor (a depresiunilor mici).  

Tabel 4 - Parametrii topografici primari care pot fi determinaţi prin analiza digitală a 

terenului din DEM 

Parametrul Definiţie Importanţă 
Altitudinea Elevaţie Climat, vegetaţie, potenţial 

energetic 
Altitudinea zonei 
superioare de versant 

Altitudinea medie a zonei bazinale 
superioare (caracteristică unui segment 
de curbă de nivel) de formare a scurgerii 

Potenţial energetic 

Expoziţia Direcţia pantei Radiaţia solară, evapotranspiraţie, 
distribuţia şi abundenţa florei şi 
faunei 

Panta Înclinare Viteza şi valoarea scurgerii de 
suprafaţă şi subterană, precipitaţii, 
vegetaţie, geomorfologie, 
conţinutul solului mîn apă, clasele 
de productivitate a terenului 



Parametrul Definiţie Importanţă 
Panta zonei superioare 
de versant 

Panta medie a zonei bazinale superioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de formare a scurgerii 

Viteza scurgerii 

Panta zonei inferioare 
de versant 

Panta medie a zonei bazinale inferioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de dispersie a scurgerii 

Rata de drenaj a solului 

Aria zonei superioare 
de versant  

Aria zonei bazinale superioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de formare a scurgerii 

Volumul scurgerii, rata de 
scurgere in stare laminară 

Aria zonei inferioare de 
versant  

Aria zonei bazinale inferioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de dispersie a scurgerii 

Rata de drenaj a solului 

Aria bazinală Aria suprafeţei drenată până la punctul 
de închidere 

Volumul scurgerii 

Aria bazinală specifică Aria zonei superioare de versant pe 
unitatea de lungime a curbei de nivel 

Volumul scurgerii, rata de 
scurgere in stare laminară, 
caracteristicile solului, conţinutul 
în apă al solului, geomorfologie 

Lungimea căilor de 
curgere 

Distanţa maximă de curgere a apei până 
la un punct din bazin 

Rata de eroziune, încărcarea cu 
sedimente, timpul de concentrare 

Lungimea zonei 
superioare de versant  

Lungimea medie a căilor de curgere până 
la un punct din bazin 

Acceleraţia scurgerii, rata de 
eroziune 

Lungimea zonei 
inferioare de versant 

Distanţa de la un punct din bazin până la 
punctul de închidere 

Rezistenţa la drenajul solului 

Lungimea bazinului Distanţa de la cel mai înalt puct ână la 
punctul de închidere 

Atenuarea scurgerii de suprafaţă 

Curbura în profil Curbura suprafetei in directia pantei Acceleraţia scurgerii, rata de 
eroziune / sedimentare, 
geomorfologie 

Curbura în plan Curbura curbelor de nivel Curgere convergentă / divergentă, 
conţinutul în apă din sol, 
caracteristicile solului 

Curbura tangentă Curbura în plan multiplicată de pantă Furnizează o informaţie 
alternativă pentru curgerea locală 
convergentă / divergentă 

Procentajul altitudinii Proporţia de celule cu altitudini mai mici 
decât valoarea celulei centrale a unui 
cerc definit de utilizator 

Poziţia relativă a peisajelor, 
distribuţia şi abundenţa florei şi 
faunei 

 



Trebuie specificate una sau mai multe reguli de determinare a direcţiilor de curgere şi de 

conectivitate a elementelor individuale pentru calcularea lungimii căilor de scurgere şi a suprafeţei 

zonei superioare de formare a scurgerii. 

Scopul general al calculării parametrilor primari este acela de a permite utilizarea acestora în 

descrierea morfometriei, poziţiei bazinale şi a caracteristicilor suprafeţei versanţilor şi ale albiilor, 

toate acestea putând fi ulterior utilizate pentru clasificarea formelor de relief. 

Panta, cel mai important element în stabilirea suprafeţelor plane, este definită în general ca 

reprezentând valoarea absolută a înclinării către sensul mai abrupt. De obicei, panta se calculează 

prin algoritmi care se bazează pe diferenţa de altitudine dintre celulele vecine. Un exemplu poate fi: 

 

 

Un alt mod de calcul este metoda D8 

SD8 = max ((z9-zi)/hφ(i)), unde 

                i=1,8 

hφ(i) = 1 pentru vecinii corespunzatori punctelor cardinale (i=2,4,6 si 8) si 

hφ(i)=10.5 pentru vecinii de pe diagonala. 

 Aplicarea metodei D8 conduce la pante medii intrucatva mai mici decat metoda diferentei 

finite, deoarece directia in care diferenta de altitudine este calculata nu este intotdeauna aceeasi cu 

cea a metodei punctelor de cea mai mica nclinare. 

 Metoda diferentei finite este preferata datorita acuratetii mai mari. 

 Metoda D8 este folositoare cand avem nevoie de panta canalelor, deoarece folosirea metodei 

diferentei finite in cazul pantei  celulei canalului poate fi afectata de pantele abrupte adiacente 

canalului. 

Expoziţia, un alt parametru al reliefului, se remarcă datorită unui “comportament circular” al 

valorilor sale, impunând alte metode de interpolare a datelor existente. 



 

   - expoziţie nordică: 315-45° 

- expoziţie estică: 45-135° 

   - expoziţie sudică: 135-225° 

     - expoziţie vestică: 225-315° 

Un exemplu de utilizare a indicilor morfometrici extraşi în mod automat este redat în Maria Sandu, 

D. Bălteanu (2005). Astfel, pentru arealul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen, indicii morfometrici 

(obţinuţi în ArcView) au fost integraţi într-un studiu de detaliu privind geneza şi dezvoltarea 

proceselor de deplasare în masă în diferite unităţi ale arealului de la curbură.  

Geodeclivitatea este un factor ce condiţionează dinamica şi frecvenţa proceselor de modelare 

actuală a reliefului, individualizând diferite unităţi de relief. Cea mai mare pondere o au valorile 

cuprinse între 0-5°, reprezentând 46,29 % din sectorul analizat. Valori sub 2° caracterizează luncile, 

podurilor de terasă,  conurilor de dejecţie, tăpşanelor coluvio-proluviale etc.   

O pondere însemnată o deţin versanţii cu înclinări de 5-15°  (totalizând 38,4 % ) dezvoltaţi pe roci 

friabile, argilo-marnoase, intens modelate de procese de alunecare şi curgere  

În Dealurile Lapoşului (sectorul superior al bazinului Tisăului), Dealul Salcia, Culmea Manta-

Muscel, Dealurile Priporului sunt caracteristice valorile de 15-30° (14,6%) iar cele de peste 50° se 

regăsesc în sectorul superior şi mijlociu al versanţilor, corespunzând în majoritatea cazurilor cu 

râpele de desprindere ale alunecărilor sau cu cuestele.  Valorile de 45-50°  corespund versanţilor 

lipsiţi de vegetaţie, modelaţi prin alunecări, procese de ravenare, rostogoliri şi prăbuşiri.  

Alături de geodeclivitate, expoziţia versanţilor are rolul determinant în favorizarea regimului 

caloric sau a cantităţii de umezeală păstrate, cu rol în configurarea caracteristicilor covorului 

vegetal, în pretabilitatea la diferite moduri de utilizare a terenului şi indirect asupra proceselor 

geomorfologice actuale.  

Pe ansamblu, bilanţul radiativ – caloric – al umezelii individualizează două orientări majore  - cea 

nordică şi estică, caracterizată printr-un grad mai mic de isolaţie şi cea sudică şi vestică, mai însorită  



Versanţii cu expunere nordică sunt repartizaţi cvasiuniform în spaţiul dintre Buzău şi Teleajen, 

totalizând 8%. Extinderea luncilor Buzăului, Nişcovului, Cricovului Sărat, a culoarelor depresionare 

(Măgurele – Rahova) explică prezenţa suprafeţelor cvasiorizontale, care însumează 41 % din arealul 

studiat. Se remarcă o predominanţă a versanţilor însoriţi, cu expunere sudică şi vestică (46 %), 

favorabili culturii pomilor fructiferi şi mai ales a viţei de vie (renumitele podgorii din dealul Istriţei, 

între Valea Călgărească şi Zoreşti. 

 

Fig. 1. Harta categoriilor de pantă. Sectorul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen 

 

Fig. 2. Harta expoziţiei versanţilor. Sectorul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen 



Curbura reprezintă o măsură a concavităţii şi convexităţii terenului (culmi şi depresiuni, în limbaj 

SIG). Se poate vorbi de două tipuri de curbură: cea în plan (măsurată pe direcţia curbelor de nivel) şi 

cea în profil (măsurată în lungul aliniamentelor de scurgere, perpendicular pe curbele de nivel). 

Rezultatele sunt codate potitiv (profile convexe) şi negativ (profile concave). Există programe 

precum GeoMedia, Ilwiss sau macrouri ArcView care permit extragerea automată a curburii din 

DEM. 

 

       

Fig. 3. Tipuri de curbură 

 

Fig. 4. Extragerea curburii în Landform-GeoMedia 

Modul de iluminare este de asemenea uşor de obţinut în majoritatea aplicaţiilor SIG, tocmai pentru 

că permite o îmbunătăţire a aspectului estetic şi totodată permite o foarte rapidă identificare a 

culmilor şi văilor, de obicei, utilizatorului respectivei aplicaţii nerămânându-i decât să introducă 

valori pentru azimut şi pentru unghiul format de Soare cu orizontal. Totuşi, există posibilitatea 



apariţiei unor iluzii optice atunci când aceste combinaţii nu sunt bine alese, asistând la inversiuni de 

relief, văile apărând ca şi culmi şi viceversa.  

Odată stabiliţi unii parametri de bază, se poate trece la operaţiuni mai complicate, cum ar fi 

ilustrarea energiei de relief sau a densităţii reţelei hidrografice, atunci când aceste atribute nu sunt 

oferite by default de programul respectiv. O astfel de abordare se regăseşte şi în Maria Sandu, D. 

Bălteanu (2005), unde, dacă pentru calcularea geodeclivităţii şi a expoziţiei versanţilor, pachetul 

SIG utilizat (ArcView şi o serie de extensii ale acestuia precum 3D Analyst şi Spatial Analyst) au 

oferit posibilitatea afişării lor în mod direct, pentru calcularea energiei reliefului s-au utilizat două 

griduri, unul cu valori altimetrice maxime şi unul cu valori altimetrice minime, pe celule de caroiaj. 

Pentru calculul densităţii fragmentării s-au însumat prin operaţiunea de dizolvare toate segmentele 

de râu pe aceelaşi celule ale caroiajului, obţinându-se lungimea în kilometri raportată la celula de 1 

km2. Valorile claselor şi  ponderile acestora sunt exprimate în pixeli sau unităţi de suprafaţă – m2, 

km2.  

Energia reliefului, reflex al eterogenităţii petrografice şi al stadiilor diferite de adâncire a râurilor, 

în funcţie de modificarea nivelelor de bază, are valori repartizate neuniform în spaţiul analizat.   

Valorile maxime cuprinse între 350-450 m (însumând 0.48 %) corespund sectorului nordic, de 

contact, al Subcarpaţilor cu Carpaţii. Astfel de valori se întâlnesc în partea de nord a Culmii Manta-

Muscel, în bazinul Cătiaşului, Dealul Priporului, în bazinul Stâmnicului dar sunt şi caracteristice 

sectorului central al Dealului Istriţa, unde calcarele sarmaţiene  apar la zi.  

Valori de 200-350 m, caracterizează Dealurile Lapoşului, Dealu Mare, latura sudică a Dealului 

Priporului, marginea nordică a cuvetei Calvini-Şoimari, unde apar la zi pietrişurile de Cândeşti.  

Valori cuprinse între 10 şi 150 m se regăsesc în arealele depresionare modelate pe substrat friabil, 

argilos sau marnos. Cele mai mici valori, de 10-50 m se menţin în partea joasă a depresiunilor 

Nişcov, Drajna-Chiojd, Calvini, Şomari, Surani, Cărbuneşti, Podeni etc. Pe treapta deluroasă a 

acestor depresiuni valorile energiei reliefului oscilează între 50 şi 150 m.  

Densitatea fragmentării reliefului. Diferenţele petrografice impun variaţii importante ale densităţii 

fragmentării şi determină mecanisme diferite de modelare a reliefului. Cele mai mici valori ale 

densităţii fragmentării (sub 1 km/km2) se întâlnesc pe podurile teraselor (Buău, Bâsca Chiojdului, 

Nişcov, Cricovu Sărat, Lopatna) şi pe conurile de dejecţie. Valori de până la 3 km/km2 sunt 

caracteristice  culoarelor depresionare, culmilor Lapoşului şi Istriţei, flancului estic al Dealului 



Manta. Valorile maxime, de până la 5 km/km2 şi peste sunt caracteristice bazinului Bâsca 

Chiojdului, sectorului superior al Cricovului Sărat etc.  

În concordanţă cu parametrii enumeraţi mai sus, se pot realiza şi aprecieri ale scurgerii peste celulele 

gridului, element foarte important în cuantificarea intensităţii curgerii, a potenţialului de eroziune 

sau de acumulare. La modul general, această curgere se modelează prin direcţionarea ei în cel/cele 

mai joase celule din imediata apropiere, astfel încât, cu cât este mai joasă poziţia celulei respective, 

cu atât aceasta primeşte contribuţii de la areale mai întinse situate deasupra ei. Tendinţa unui pixel 

de a acumula apă este mai mare cu cât unghiul sub care se înclină el este mai mare. Această tendinţă 

de a acumula apa este descrisă de CTI – Compound topographic index, sau Topographic moisture 

index sau Wetness index, indicele fiind definit ca raportul dintre pantă şi suprafaţa bazinului. Tot în 

acest context, este importantă de asemenea determinarea SCI – Shape complexity index  ce 

reprezentă practic reducera suprafeţelor reliefului la raportul perimetru/arie, ajutând la o definire 

primară a unor areale cu formă cvasi-regulată (forme alungite, forme ovale). 

 

Fig. 5. Harta energiei de relief. Sectorul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen 



 

Fig. 6. Harta densităţii fragmentării reliefului. Sectorul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen 

Parametrii secundari, care sunt calculaţi din doi sau mai mulţi parametri primari, sunt importanţi 

deoarece oferă oportunitatea descrierii tipologiei ca funcţie de proces (tabel 5). Acei parametri care 

cuantifică rolul jucat de topografie în redistribuirea apei în cadrul peisajului şi în modificarea 

cantităţii de radiaţie solară receptată la suprafaţă, au importante implicaţii hidrologice, 

geomorfologice şi ecologice asupra peisajului. Aceştia pot afecta parametrii solului, distribuţia şi 

abundenţa apei în sol, vulnerabilitatea peisajelor la eroziune de către apă şi distribuţia şi abundenţa 

florei şi faunei. 



Tabel 5 - Parametrii topografici secundari  care pot fi determinaţi prin analiza digitală a 

terenului din DEM 

Atribut Formula Importanţa 
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As = Aria bazinală specifică (m2m-1) 
T = transmisivitatea solului când profilul de 
sol este saturat 
β  = gradientul pantei în grade 

Această ecuaţie presupune condiţia 
de curgere permanentă şi descrie 
distribuţia spaţială şi extinderea 
zonei de saturaţie pentru generarea 
scurgerii ca funcţie de aria zonei 
superioare de versant care 
contribuie la formarea acesteia, 
transmisivitatea solului şi gradientul 
pantei 
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Această ecuaţie particulară 
presupune condiţia de curgere 
permanentă şi proprietăţi uniforme 
ale solului (de exemplu 
transmizivitatea solului este egală 
pe întregul bazin şi egală cu 1). 
Aceste ecuaţii determină zone de 
saturaţie unde As este mare (de 
obicei în zone de teren 
convergente), β  este mic (la baza 
pantelor concave, unde gradientul 
pantei este mic), şi T este mic (pe 
soluri superficiale). Aceste condiţii 
sunt de obicei întâlnite în lungul 
căilor te scurgere şi în zone cu 
concentrări de apă pe teren. 

Indicii 
topografici al 
umiditatii 
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Ae = Aria bazinală specifică efectivă 

 

Acest index cvasi-dinamic 
inlocuieşte zona superioară de 

versant care contribuie la formarea 
scurgerii cu zona efectivă de drenaj 
şi, prin aceasta, depăşeşte limitările 
ecuaţiilor de mai sus referitoare la 

curgerea permanentă  



Atribut Formula Importanţa 
βtansASPI =  Indice care arată mărimea puterii de 

eroziune a apei, bazat pe 
presupunerea că debitul este 
proporţional cu aria bazinală 
specifică. Acesta prognozează 
eroziunea netă în zone cu profile 
convexe şi concavităţi tangenţiale 
(zone convergente şi scurgere 
accelerată) şi sedimentare netă in 
zone cu profile concave (zone cu 
scădere a vitezei curgerii) 
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m = 0,4 
n = 1,4 

Acest indice al capacităţii de 
transport a sedimentelor este 
echivalent cu factorul lungime-
panta din RUSLE in anumite cazuri. 
O altă formulă a acestei ecuaţii este 
uneori utilizată pentru a prognoza 
localizarea zonelor cu eroziune şi 
sedimentare netă 

Indicii puterii 
de eroziune / 
sedimentare a 
cursurilor de 
apă 

( )2tan βsACIT =  Variaţia indicelului puterii 
cursurilor de apă este folosit uneori 
pentru prognozarea localizării 
interfluviilor a râurilor de ordinul 1. 

Indicii radiatiei ( ) ( )ανν −++−= 1thdhdhtht RRFRRR  

Rth = radiaţia totală pe suprafaţă orizontală 
Rdh = radiaţia difuză pe suprafaţă orizontală 
F = R0/R0h = raportul radiaţiei solare 
potenţiale,  
R0 = radiaţia solară potenţială pe o suprafaţă 
înclinată 
R0h = radiaţia solară potenţială pe o 
suprafaţă orizontală 
ν  = factor de vizualizare a cerului 
(farcţiunea de cer care corespunde 
suprafeţei înclinate) 
α  = albedoul suprafeţei 

Această ecuaţie estimează radiaţia 
cu lungime de undă scurtă incidentă 
la suprafaţa Pământului pentru o 
anumită perioadă (1 zi – 1 an). 
Principalii 3 termeni ţin de radiaţia 
directă, difuză şi reflectată. Mai 
multe metode sunt utilizate pentru 
calculul acestor componente.   



Atribut Formula Importanţa 
( ) outaain LTL ννσε −+= 14  

aε  = emisivitatea atmosferei, funcţie de 
temperatura aerului, presiunea vaporilor şi 
acoperirea cu nori 
σ = constanta Stefan-Boltzman 
Ta = temperatura medie a aerului 
Lout = radiaţia cu lungime de undă lungă a 
suprafeţei, pentru care sε * Lin - Lout = Ln, 
unde Ln este radiaţia netă cu lungime de 
undă lungă 

Această ecuaţie estimează radiaţia 
cu lungime de undă lungă    

4
ssout TL σε=  

sε = emisivitatea suprafeţei 

Ts = temperatura medie a suprafeţei 

Această ecuaţie estimează radiaţia 
cu lungime de undă lungă a 
suprafeţei 

( ) outinstn LLRR −+−= εα1  Radiaţia netă receptată de o 
suprafaţă înclinată pentru o anumită 
perioadă 

 



DETERMINAREA FORMELOR DE RELIEF 

Odată scoşi în evidenţă parametrii suprafeţei topografice (pantă, expoziţie, iluminare, curbură etc.) 

se poate trece la extragerea automată a unor forme de relief, proces îngreunat pe măsură ce aceste 

forme devin mai complicate. În aceste condiţii, se porneşte de la o simplă succesiune culme-versant-

suprafaţă orizontală-depresiune. 

 

Pentru a ilustra procesul de extragere a formelor de relief simple, vom apela la două aplicaţii, TPI 

(Topographic Position Index, dezvoltat de ESRI) şi Landform (dezvoltat de GeoMedia).  

TPI permite clasificarea formelor de relief în categorii de relief în funcţie de altitudine şi înclinare. 

Acest indice reprezintă practic şi simplificat diferenţa dintre valoarea altitudinală a celulei şi media 

altitudinilor celulelor imediat înconjurătoare, astfel că valori pozitive înseamnă că celula este mai 

înaltă decât împrejurimile şi viceversa.  

 

 

Fig. 7. Clasificarea generală a  formelor de relief 

Acest indice se află într-o strână dependenţă cu scara alesă, astfel încât s-au ales doi algoritmi de 

calcul al său, extinzând diametrul vecinătăţii celulei (Small Neighborhood – SN, Large 

Neighborhood - LN), rezultatul fiind o creştere a acurateţii încadrării respectivelor areale.  



 

 

Fig. 8. Clasificarea formelor de relief îm funcţie de scara detaliilor 

Astfel, pot fi extrase în mod automat 10 categorii de forme de relief: 

- canioane, văi puternic adâncite: SN TPI – TPI<-1 
  LN TPI – TPI<-1 

- văi putin adâncite: SN TPI – TPI<-1 
  LN TPI – -1<TPI<-1 

- interfluvii: SN TPI – TPI<-1 
  LN TPI – TPI>1 

- văi cu profil de U: SN TPI – -1<TPI<1 
  LN TPI – TPI<-1 

- campii: SN TPI – -1<TPI<1 
  LN TPI – -1<TPI<-1 
  Panta <5 

- versanti: SN TPI – -1<TPI<1 
  LN TPI – -1<TPI<1 
  Panta>5 

- sector superior de versant: SN TPI –-1< TPI<-1 
  LN TPI – TPI>1 

- culmi izolate: SN TPI – TPI>1 
  LN TPI – TPI<-1 



- dealuri izolate: SN TPI – TPI>1 
  LN TPI – -1<TPI<1 

- culmi montane si deluroase inalte: SN TPI – TPI>1 
  LN TPI – TPI>1 
O metodologie similară prezintă programul Landform, dezvoltat de GeoMedia. Acesta a fost gândit 

în scopul de a împărţi formele de relief în câteva principale: culmi, depresiuni, versant superior, 

versant mediu, versant inferior, suprafaţă orizontală, pe baza unei metodologii realizate în 1990 de 

Speigh.  Culmile sunt definite ca având altitudine mai mare decât a suprafeţlor învecinate şi profil 

convex, depresiunile ca având altitudini mai mici decât suprafeţele învecinate şi profil concav, 

suprafeţele orizontale ca având înclinări mai mici de trei grade, versantul a fost împărţit pe trei 

segmente în funcţie de situarea lor în altitudine, harta finală obţinută fiind destul de sugestivă. 

 

 

 

Fig. 9. Exemplificarea rezultatelor clasificărilor TPI 



Bazându-se pe pantă, pe curbura în plan şi pe SCI, programul ILWISS, dezvoltat la ITC-Enschede, 

permite o împărţire a unor forme de relief simple precum văile, culmile/vârfurile, versanţii, 

suprafeţele plane şi cavităţile.  

 



Modele de bilanţ energetic 

 

Generalităţi  

Modelele de bilanţ energetic la suprafaţa solului simulează procesele de schimb de energie la 

microscară între suprafaţa terenului şi stratul atmosferic din imediata vecinătate (Oke, 1987). Aceste 

procese includ procesele de schimb de energie radiativă, căldură aparentă, căldură latentă şi căldura 

din statul de subsuprafaţă. Rezultatele modelelor oferă informaţii climatice despre zona aleasă, cum 

ar fi: temperatura la suprafaţa solului, fluxurile de radiaţie şi de căldură legată de anumite suprafeţe, 

informaţii necesare în studiile agricole, despre vegetaţie, planificare urbană. 

Ecuaţiile unui model de bilanţ energetic sunt stabilite în mod obişnuit plecând de la presupunerea că 

suprafeţele din zona modelată sunt omogene din punct de vedere radiativ, termic şi geometric. În 

cazul suprafeţelor neomogene, cum sunt suprafeţele aflate pe terenuri în pantă, suprafaţa analizată 

trebuie divizată în porţiuni mici, omogene astfel încât ecuaţiile respective să poată fi aplicate pe 

fiecare porţiune. Această partiţionare poate fi o sarcină dificilă în stabilirea modelului de bilanţ 

energetic.  

O modalitate de a rezolva această problemă poate fi utilizarea unei structuri de tip GRID sau TIN 

într-un Sistem Informatic Geografic, care fac această operaţie. Integrarea modelului de bilanţ 

energetic într-o astfel de structură poate îmbunătăţi abilitatea modelului de a simula variabilitatea 

spaţială a temperaturii de la suprafaţa solului şi a fluxurilor de căldură în zone eterogene, cum sunt 

terenurile în pantă. Rezultatele modelului într-un SIG pot fi rapid clasificate şi indexate cu funcţiile 

de analiză spaţială ale unui SIG şi afişate spaţial, ceea ce îmbunătăţeşte considerabil aplicabilitatea 

modelului. 

Principii şi ecuaţii de bază în modelarea bilanţului energetic de suprafaţă 

Dezvoltarea unui model de bilanţ energetic de suprafaţă se bazează pe ipoteza că procesele de 

schimb energetic sunt guvernate de ecuaţia de bilanţ energetic de bază: 

 

GEH QQQLKQ ++=+= ***                       (1) 

 

unde 



Q* -  radiaţia netă pe toate lungimile de undă 

K* - radiaţia netă cu lungime de undă scurtă 

L* - radiaţia netă cu lungime de undă lungă 

QH – fluxul de căldură aparentă 

QE – fluxul de căldură latentă 

QG – fluxul de căldură de sub suprafaţă 

Ecuaţia este rezolvată prin găsirea unei temperaturi unice de suprafaţă de echilibru care duce la 

echilibrarea bilanţului. 

Radiaţia netă incidentă (input)  

Radiaţia cu lungime de undă scurtă K* din ecuaţia 1 este dată de bilanţul între radiaţia de undă 

scurtă incidentă (K↓) şi cea reflectată (K↑). 

 

K* = K↓ - K↑     (2) 

 

Pe o suprafaţă opacă, nu există transmisie radiativă spre suprafaţă, deci radiaţia reflectată K↑ poate 

fi derivată din cea incidentă K↓, cunoscând factorul albedo (a) sau absorbtivitatea (ξshort). 

 

K↑  = aK↓ = (1 - ξshort)K↓       (3) 

 

K↓ implică două componente majore, radiaţia solară directă (S) şi cea difuză (D): 

 

K↓ = S + D                  (4) 

 

unde  

cosθSS 0=            (5) 

 

S0 – radiaţia directă la incidenţă normală. Este un parametru deteminat utilizând ecuaţia: 

 

)ΩsinZcos(ΩsincosZcoscosθ ssl −+= ϕϕ        (5a) 

 



ϕ - unghiul pantei 

Z – unghiul de zenit 

Ωsl – azimutul pantei 

Ωs – azimutul soarelui 

 

Între răsăritul şi apusul soarelui, unghiul de zenit Z este calculat cu ajutorul ecuaţiei: 

 

coshcoscossinsincosZ δδ Φ+Φ=        (5b) 

 

unde setrise hhh <<  

Φ - latitudinea 

δ - unghiul de declinaţie 

h – momentul de timp exprimat în ore 

Unghiul de declinaţie este o variabilă care depinde de data calendaristică şi este determinată dintr-un 

domeniu de valori. Variabila h defineşte momentul de timp dintr-o zi. Alegând unghiul de zenit la 

900, momentele de timp pentru răsărit şi apus (hrise, hset) pot fi derivate utilizând ecuaţia (5b). 

Unghiul azimutal Φ este o funcţie care depinde de latitudine, unghiul de delinaţie şi unghiul de zenit 

la un anumit moment: 

Z
Z
sincos

sincossincos
Φ

−Φ
=Ω

δ                (5c) 

 

unde Ωs = 0 pentru cosΩ > 0 

 

Ωs = 2π - Ω înainte de ora 12 

Ωs = Ω după ora 12. 

S este determinat de  

Ψ= 2
00 VIS                  (6) 

   

unde 

I0 – iradianţa solară = 1370Wm-2 (Kyle, 1985) 

V – vectorul rază ce adjustează distanţa dintre Pământ şi Soare 



ψ - coeficientul de transmisie care este determinat prin ecuaţia: 
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p – presiunea atmosferică 

p0 – presiunea atosferică la nivelul mării (p0 = 101.3kPa) 

w – vaporii de apă precipitabili 

m – masa de aer optic??? 

d – factorul de difuzie datorată particulelor de praf din atmosferă (dust-haze) 

Domeniile de variaţie ale lui d sunt între  

0.6 < d < 1.0    pentru condiţii de zi clară 

1.4 < d < 2.0    în condiţii de poluare (Trejung, 1978). 

m – este ajustată de altitudinea z 

p – presiunea la altitudinea z 

 

Radiaţia solară difuză (D) provine din două surse: radiaţia împrăştiată de cer şi cea reflectată de 

mediu.  

Deoarece obţinerea radiaţiei reflectate de către mediul înconjurător este un proces complicat, 

majoritatea modelelor îl simplifică, preluând doar prima parte din D – cea împrăştiată de atmosferă, 

caz în care se calculează cu ecuaţia: 

 







+−−+=
10

log7.23116.141421.01253.024.57 wmSSD hs             (7) 

 

Ss – radiaţia directă în partea superioară a atmosferei  



Sh – radiaţia directă la suprafaţa solului 

Ecuaţia 7 se bazează pe un model empiric dezvoltat de Terjung şi Louie (1973) din observaţii făcute 

în zona Los Angeles, deci necesită ajustări pentru a putea fi utilizat în altă locaţie de pe glob. Este 

impusă o condiţie de izotropie pentru radiaţia împrăştiată de atmosferă. 

Radiaţia cu lungime de undă mare 

Radiaţia netă cu lungime de undă mare este determinată din radiaţia cu lungimea de undă mare 

absorbită (L↓) şi cea transmisă (L↑): 

 

↑−↓= LLL longξ*                           (8) 

 

ξlong – absorptivitatea lungimii de undă mari la suprafaţă 

L↑ - poate fi determinată utilizând legea Stefan-Boltzmann 
4

ssTL σε↑=                     (9) 

σ - constanta Stefan-Boltzmann (5.67 x 10-8 Wm-2k-4) 

ε - emisivitatea suprafeţei  

Ts – temperatura la suprafaţa solului, exprimată în K 

Radiaţia de lungime de undă mare provine din două surse: cerul (atmosfera) şi mediul. În mod 

similar cu radiaţia difuză, se păstrează doar radiaţia din prima sursă. 

 
4

ssatm TL σε=↑                     (9) 

 

)039.066.0( ae+=ε  

 

Ta – temperatura aerului în adăpost  

ea – presiunea vaporilor  

Această formulă a fost stabilită de Brunt (1932) şi s-a constatat că este mai stabilă decât alte metode 

(Jimenez et al, 1987). 



Fluxurile de căldură 

Fluxurile de căldură sunt procesele de răspuns la modificarea inputurilor energiei din radiaţia netă. 

Q* este partiţionat în fluxul de căldură aparentă (QH), fluxul de căldură latentă (QE) şi fluxul de 

căldură de subsuprafaţă (QG) (Ecuaţia 1).  

Fluxul de căldură aparentă QH este exprimat ca o funcţie de diferenţa de temperatură între suprafaţă 

şi stratul de aer din imdeiata vecinătate şi un coeficient de transfer de căldură (hc) (Terjung and 

O'Rourke, 1980):  

 

 
unde  

u – viteza vântului măsurată la înălţimea adăpostului (m s-1).  

Deoarece Ta din ecuaţia (11) este daă de datele input, singura necunoscută din ecuaţie este 

temperatura de la suprafaţă (Ts).  

Pentru a deriva fluxul de căldură latentă (QE), este utilizată aproximaţia raportului Bowen (Oke, 

1987). Raportul Bowen (β) este raportul dintre fluxurile de căldură aparentă şi latentă. În mod 

obişnuit domeniul de valori pentru β este cuprins între mai puţin de 1 pentru zone cu vegetaţie foarte 

umedă până la mai mult de 10 pentru zone foarte uscate, deşertice (Oke, 1987). Pe baza ecuaţiei (11) 

şi cu valorile lui β date, QE poate fi calculat cu: 

 

 
 

Toate variabilele din ecuaţia (12) sunt cunoscute cu excepţia lui Ts.  

Ultimul termen din ecuaţia (1) este fluxul de căldură de sub suprafaţă (QG), adică schimbul de 

energie dintre suprafaţă şi stratul de subsuprafaţă. QG este determinat de gradientul de temperatură 

de subsuprafaţă şi conductivitatea termică a substratului (k):  



 
 

Tg - temperatura din stratul de subsuprafaţă la o distanţă (d) faţă de suprafaţă şi este dată input.  

k – este dat în funcţie de materialul de la suprafaţă şi accesibilitatea apei (Oke, 1987). Singura 

necunoscută din ecuaţia 13 este, din nou, temperatura de la suprafaţă Ts.  

Temperatura de la suprafaţa solului  

Dacă examinăm fiecare termen din ecuaţia 1, putem observa ca primul termen, radiaţia netă de 

lungime de undă scurtă K*, este calculată în ecuaţia 2 - 7 şi poate fi considerată ca fiind o constantă.  

Al doilea termen, radiaţia netă de lungime de undă mare L*, poate fi reprezentată de ecuaţiile 8 - 10, 

în care singura necunoscută este temperatura de la suprafaţă Ts. Deci, L* poate fi privită ca o funcţie 

de Ts, L*(Ts).  

Pe de altă parte, fluxurile de căldură aparentă (QH), latentă (QE) şi de subsuprafaţă (QG) include toate 

o necunoscută comună: temperatura de la suprafaţă Ts şi fiecare poate fi reprezentată ca funcţii de 

Ts: QH(Ts), QE(Ts), şi QG(Ts) respectiv.  

Substituind fiecare termen în ecuaţia 1, vom avea:  

 

 
 

Temperatura de la suprafaţă (Ts) este obţinută printr-o aproximaţie numerică interactivă (Gerald şi 

Wheatley, 1994). Procesele încep cu o anumită valoare iniţială a lui Ts. Fiecare termen este calculat 

pe baza valorii iniţiale. Dacă rezultatul depăşeşte valoarea zero, Ts este ajustat printr-un interval dat 

şi fiecare funcţie de Ts este recalculată. După câteva cicluri, intervalul este redus la jumătate. 

Procesul este repetat până în momentul în care diferenţa între ambele părţi ale ecuaţiei cad într-un 

anumit nivel de toleranţă stabilit (de exemplu, mai mic decât 1.0 Wm-2). În acest punct, este 

calculată temperatura de la suprafaţă şi apoi L*, QH, QE, şi QG.  
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