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Descriere generala:
Evaluarea pe termen lung a ponderii principalilor factori de initiere (cauzali) ai proceselor de
alunecare, presupune existenţa unei baze de date complexă. Metoda potrivită pentru o astfel de
analiză, constă în corelarea curbei integrale a abaterii coeficienţilor modularii ai precipitaţiilor
[ Σ ( l Ki l – 1) unde: Ki = - Pi / Pmed] cu periodograma momentelor de reacţie şi relaxare a deluviilor.
La seria de date obţinută se adaugă succesiunile de ani secetoşi, cutremurele de pământ şi anii
cu oranje atmosferice deosebite.

Influenţa principalilor factori cauzali asupra evoluţiei proceselor de alunecare din Podişul Moldovei

Domeniul de aplicabilitate: ingineria mediului; geomorfologie dinamică; proiectare; cercetare
Principalele caracteristici:
• Vizualizarea evoluţiei proceselor de alunecare se efectuează în cadrul unui sistem de
coordonate temporale (Te şi Td), care permite utilizarea metodelor de calcul ale funcţiilor
periodice. Pe axa absciselor, timpul de evoluţie morfometrică a deluviilor (Te) este definit
ca sumă a intervalelor de calm şi de activitate morfodinamică din momentul semnalării
evenimentelor şi până la data observaţiei. Pe ordonată, timpul de evoluţie
morfodinamică (Td) reprezintă amplitudinea intervalelor de repetabilitate a proceselor de
versant faţă de axa de referinţă.
• Identificarea tendinţei generale de evoluţie a proceselor de alunecare şi a frecvenţei de
declanşare-dezvoltare
• Analiza tendinţei de consum energetic a deluviilor instabile pentru calibrarea modelelor
de prognoză geomorfodinamică
Beneficiari potenţiali:
- Unităţi de proiectare şi de cercetare din domeniul ingineriei mediului;
- Facultăţile de geografie-geologie şi de ingineria mediului
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