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REZUMAT. În lucrare se arată că debitul infiltrării dintr-un canal în stratul freatic nu este constant pe lungimea 

lui. Se stabileşte expresia funcţiei care ne redă debitul infiltrat în funcţie de lungimea canalului. Cele 

prezentate folosesc la lămurirea unor aspecte privind amplasarea optimă şi dimensionarea captărilor apei cu 

care a fost îmbogăţit stratul freatic prin infiltrare din canal. 
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permeabilitate, aproximarea liniară. 

ABSTRACT. This paper shows that the infiltration flow from a channel into the phreatic layer is not constant 

along its length. It sets the expression of the function that renders infiltrated flow according to the length of 

the channel. The set used to clarify some aspects of optimal location and dimensioning of the water capture 

by which the phreatic layer was enriched through channel infiltration. 

Keywords: technical enrichment of phreatic layers, degree of filling, infiltrated flow, permeability coefficient, 

analytical approximation. 

1. INTRODUCERE 

Îmbogăţirea tehnică a straturilor freatice este un 
proces de intervenţie a omului în circuitul apei în 
natură.Ea reprezintă un procedeu prin care cu 
mijloace adecvate se realizează infiltrarea apei ăn 
straturile acvifere şi poate asigura două cerinţe [4]: 

▪ cantitative, că prin acest procedeu se poate mări 
rezerva de apă exploatabilă din subteran; 

▪ calitative, că prin infiltrarea apei brute şi în 
general printr-o reţinere pe un timp mai îndelungat 
în subteran ea devine mai bună. 

Dintre multiplele metode tehnologice de îmbogă-
ţire tehnică a straturilor freatice este şi cea directă 
folosind construcţiile liniare de suprafaţă (canale). 
Autorul prezentei lucrări şi-a propus să analizeze 
unele aspecte hidraulice - numerice privind pro-
iectarea şi exploatarea canalelor de îmbogăţire 
tehnică a stratelor freatice. 

2. FORMULAREA MATEMATICĂ 

În soluţia dată de Vedernikov [3] pentru 
infiltraţia dintr-un canal având o secţiune trans-
versală trapezoidală, se ajunge la următoarea 
expresie a debitului real total infiltrat 

 

                       Qi  = k(B + εh)                        (1) 

în care: 

Qi − debitul infiltrat pe metru liniar de canal; 

k − coeficientul de permeabilitate; 

B − lăţimea canalului la suprafaţa apei; 

h − adâncimea apei din canal; 

ε − o funcţie de coeficientul unghiular m al 

taluzului şi de raportul B/h, funcţie al cărei valori 

sunt imdicate în graficul din Figura 1. 
 

 
 

Fig. 1. Grafic pentru determinarea funcției ε = f(m,B/h). 

 

 
 

Fig. 2. Notațiile folosite în lucrare. 
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Folosind notaţiile din Figura 2,  unde valoarea 
μ = h/H este gradul de umplere, relaţia (1) devine: 

 

                     Qi = kδh = kδHμ                     (2) 
 

Se observă că debitul infiltrat depinde de 
coeficientul de permeabilitate k al terenului unde 
este amplasat canalul, de caracteristicile geometrice 
ale canalului, de adâncimea apei H în secţiunea sa de 
origine şi de înălţimea apei h într-o secţiune curentă. 
Dacă primele trei caracteristici la un canal de 
îmbogăţire de o lungime oarecare se pot considera 
constante, adâncimea apei h, a patra caracteristică 
variază după o anumită lege de-a lungul canalului, 
deoarece mişcarea este neuniformă. 

Pentru a cunoaşte legea de variaţie a adâncimii 
apei se face următorul raţionament. Canalul de 
infiltraţie nu funcţionează decât în secţiunea de la 
început la plin, în restul lungimii, datorită pierderilor 
prin infiltraţii scade şi adâncimea h; acesta însă 
implică şi scăderea valorii debitulul infiltrat pe 
măsură ce se consideră o secţiune mai depărtată de 
la originea canalului. Se poate scrie următoarea 
ecuaţie integrală, care reprezintă bilanţul debitelor: 

 

                       Qp  - ∫Qidl = Qh                      (3) 
 

unde:    
Qp − debitul transportat prin canal în secţiunea de 

la început, la plin 
Qi −  debitul infiltrat prin canal într-o secţiune 

oarecare la distanţa l de la începutul canalului pe 
unitatea de lungime 

Qh −  debitul transportat prin canal în secţiunea 
situată la distanţa l de la începutul canalului, la 
adâncimea h. 

Limitele de integrare sunt de la 0 la lungimea l 

Utilizând  formulele stabilite în [2], se poate scrie 

că raportul debitelor la o adâncime oarecare h faţă de 

valoarea la plin este o funcţie de gradul de umplere μ 

la o distanţă l de la începutul canalului. 
 

                        Qh/Qp = f[μ(l)]                      (4) 
 

în care μ(l) este o funcţie de lungimea canalului, 

deocamdată necunoscută, iar f este o funcție de 

asemenea dependentă de lungimea canalului prin 

intermediul funcţiei μ(l). În [2] sunt date expresiile 

funcţiei f pentru mai multe tipuri de canale. Folosind 

(4) şi (2) relaţia (3) devine 
 

              Qp − kδH∫μ(l)dl = Qpf[μ(l)]             (5) 
 

Limitele de integrare sunt de la 0 la lungimea l. 

Se definește       
 

                              λ = l/L                            (6)           

                                                                 
o variabilă adimensională denumită în cele ce 
urmează „lungimea redusă a canalului”, unde L este 
lungimea totală a canalului. Efectuând schimbarea 

de variabilă (6), ştiind că dl = Ldλ şi introducând 
constanta: 

 

                     C0 = kδHL/Qp                            (7) 
 

denumită în cele ce urmează „constanta de infiltraţie 
a canalului” şi dacă se notează: 

 

                     μ(λL)  =  χ(λ)                            (8) 
 

care nu este altceva decât gradul de umplere a 
canalului în funcţie de lungimea sa redusă. Relaţia 
(5) după efectuarea calculelor devine 

 

                  1 − C0 ∫χ(λ)dλ =  f(χ)                     (9) 
 

din care va trebui determinată funcţia χ care depinde 
de lungimea redusă λ. Limitele de integrare sunt de 
la 0 la λ. 

3. DETERMINAREA FUNCŢIEI χ(λ) 

Pentru determinarea funcţiei χ(λ) în dependenţă 
de lungimea redusă λ a canalului au fost alese două 
metode şi anume: 

▪ aproximarea printr-o linie poligonală [4],[5] 
▪ aproximarea analitică [6]. 
Prima metodă admite că între două abscise vecine 

variaţia funcţiei este liniară. Alura curbei χ(λ) este 
înlocuită printr-o linie poligonală, cu cât va fi mai 
mare numărul de laturi, cu atât  curba va fi mai bine 
aproximată. Pentru calculul numeric al membrului 
stâng din (9) s-a folosit metoda trapezelor [1]. 
Funcţia χ(λ) se determină prin iteraţii, ce reclamă un 
volum apreciabil de calcule. Se obţine tabelar o serie 
de perechi de coordonate χi şi λi care vor reda punct 
cu punct funcţia căutată. 

Rezumând situaţiile posibile ale funcţiei χ = χ(λ), 
aceasta se poate afla în cazurile reprezentate în 
Figura 3. 

 

 
 

Fig. 3 Cazurile posibile ale funcției χ(λ) 
 

Se introduce notaţia λf denumită lungimea redusă 
finală. Situaţiile posibile ale funcţiei χ = χ(λ) sunt: 

 cazul a când λf  = 1 pentru care χf  e cuprins 
între 0 şi 1. 

 cazul b când λf = 1 iar χf = 0 

 cazul c când  λf < 1 pentru care gradul de 

umplere χ devine egal cu zero. 



INGINERIA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 198 

   La cea de-a doua metodă pentru găsirea unei 

formule analitice χ(λ)  s-a ţinut cont ca aceasta să 

aibă o formă simplă pentru a putea fi aplicată cu 

uşurinţă, iar structura ei să fie în concordanţă cu 

desfăşurarea fizică a fenomenului. Având  în vedere 

acestea precum şi aspectul general al reprezentării 

grafice obţinute cu prima metodă (vezi Fig. 3), se 

propune următoarea formulă pentru calculul gradului 

de umplere [6]. 
 

                 χ = 1 + (χf −1)(λ/ λf)α                  (10) 
 

Acestă formulă satisface valorile marginale: 

 în originea canalului pentru λ = λ0  = 0 avem 

χ = χ0 = 1; 

 la capătul canalului pentru λ = λf  avem χ = χf. 
 

 În continuare va trebui determinat valoarea 

parametrului α. Un mod de aflarea acestuia este 

prezentat în [6] şi anume prin logaritmarea relației 

(10) se obține 
 

       log(1 − χ) = log(1 −χf) + αlog(λ/ λf)     (11) 

sau 

                     Y = a0 + αX                   (12) 
 

adică o funcţie liniară unde s-au folosit notaţiile: 
 

 Y = log(1 − χ);  a0 = log(1 − χf);  X = log(λ/ λf)  

(13) 
 

În continuare prin folosirea metodei regresiei 

liniare [1] se va putea determina valoarea lui α. 

După cunoaşterea lui α  se poate calcula gradul de 

umplere pentru orice punct al canalului după relaţia: 
 

                       μ(λ) = h(λ)/H = χ(λ)                 (14) 
 

   Cunoscând din acest moment valoarea gradului 

de umplere χ(λ) în fiecare punct al traseului 

canalului, se poate determina în secţiunea situată la 

distanţa l de la începutul canalului (la distanţa redusă 

λ = l/L ): 

▪ adâncimea apei, h = χ(λ)H                            (15)                                                                             

▪ debitul transportat prin canal după (4) 

                       Qh = f[χ(λ)]Qp                      (16)                                                   

▪ debitul infiltrat prin canal după (2) şi (14) 

                          Qi = kδHχ(λ)                         (17) 

4. CONCLUZII 

Prezenta lucrare arată că debitul infiltrat dintr-un 

canal de îmbogăţire tehnică a stratelor freatice nu 

este constant. Debitul infiltrat variază după o funcţie 

care depinde de distanţa cuprinsă între originea 

canalului şi punctul considerat. Expresia analitică a 

acestei funcţii este studiată în lucrare precum şi 

cazurile în care se poate afla funcţia, arătând 

reprezentarea grafică ale cazurilor. 

Cunoscând mărimea debitului infiltrat din canal 

în funcţie de lungimea lui se poate determina 

spectrul hidrodinamic al mişcării apei în subteran 

care poate fi folosit la lămurirea unor aspecte privind 

amplasarea optimă şi dimensionarea  captărilor apei 

din stratul freatic îmbogăţit. 
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