RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST)
ETAPA Nr. 4

PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distructive:
evaluare, imbunatatire, monitorizare, avertizare si planuri de actiune
in situatii de urgenta (DARING)

Realizat de:
TERRASIGNA
Doc. Ref: TERRASIGNA-DARING-2017_inundabilitate
Issue: No. 1.0
TERRASIGNA
3 Logofat Luca Stroici St.
020723 Bucharest, Romania
Realizat pentru:
INCDFP RA in cadrul proiectului DARING
Copyright © TERRASIGNA 2017

Analiză asupra inundabilității în scenarii de rupere completă de
baraj
Preambul
Dezvoltarea intensivă a zonelor urbane, precum și schimbările climatice expun comunități la riscuri mereu
crescânde. Reziliența acestora este în mare măsură dată și de capacitatea acestor comunități de a planifica
inteligent și sustenabil resursele disponbile. Astfel, în dezvoltarea stategiilor și planurilor de management,
un rol crucial este al informației spațiale și al posibilităților avansate de procesare și vizualizare. Luând în
considerare creșterea volumului și disponibilității acestora, este recomandat ca analizele de risc să fie
realizate utilizând sisteme informaționale geografice, pentru a maximiza capacitățile tehnice. Din păcate
însă aceste sisteme au capacități reduse de modelare a fenomenelor, astfel că o analiză de risc implică
folosirea mai multor medii de procesare. Trei soluții: în mod independent (GIS este utilizat doar la
pregătirea parametrilor și la vizualizarea rezultatelor), loose-coupling (se pot transfera fișiere prin
proceduri de transfer și conversii între GIS și model), iar cea de-a treia variantă reprezintă tight-coupling
sau integrarea modelului în mod nativ în sistemul informațional geografic. Deși necesită eforturi
substanțiale de dezvoltare, această soluție este considerată cea mai eficientă.

Analiză inundabilității pentru barajul Râpa Albastră, jud. Vaslui

Pentru analiza inundabilității barajului Râpa Albastră, s-a utilizat soluția integrată. În cadrului Universității
de Științe Aplicate și Arte din Sudul Elveției – SUPSI, a fost dezvoltat un modul pentru simulare de
inundație 2D dinamic, integrat în cadrul sistemului informațional geografic Geographic Resources Analysis
Suport System. GRASS GIS - este un sistem cu sursă liberă (open source) utilizat în managementul și
procesarea geodatelor, precum și în realizarea de produse cartografice și vizualizare 3D. GRASS GIS
suportă importul și utilizarea de noi module dezvoltate de către utilizatori.
Modulul dezvoltat pentru analiza inundabilității în cazul ruperii barajului se numește r.damflood, fiind scris
folosind limbajul de programare ANSI C. Modulul implementează o soluție numerică care rezolvă ecuațiile
Saint-Venant (ape de mică adâncime), utilizând metoda conservativă în aval. Motivația utilizării acestei
metode este dată de stabilitate, în cazul topografiei iregulate (comparativ cu celelalte metode ex. metoda
elementului finit). De asemenea, metoda poate reda în mod precis procesele fizice descrise de ecuațiile
diferențiale, iar schema numerică este aplicată unui grid regulat și, astfel, compatibil cu datele raster din
GIS. Soluția numerică aleasă a fost dezvoltată inițial la Universitatea din Mississippi și este validă, însă

pentru implementarea într-un GIS au fost necesare câteva ajustări ale condițiilor la limită și câteva
considerații specifice domeniului geospatial, precum extentul de calcul, sistem de referință etc.
Parametrii necesari rulării r.damflood sunt următorii:
(1) model digital al terenului – rezoluție spațială 10m; modelul include de asemenea, batimetria și
înălțimea barajului;
(2) date raster cu adâncimea apei;
(3) date raster conținând înălțimea modificată a barajului datorat rupturii;
(4) date raster conținând distribuția spațială a coeficientului Manning;
(5) durata de simulare.
Pentru barajul Râpa Albastră, durata de simulare a fost de 3h, iar ruptura de baraj până la nivelul
terenului.
Datele raster au fost considerate astfel încât să fie respectate caracteristicile oficiale ale barajului: H =
18m , L = 810 m, V = 24,8 hmc și au fost obținute prin procesări succesive (r.mapcal, r.surf.contour, r.lake
etc.).
Pentru datele raster reprezentând distribuția coeficientului Manning, s-au utilizat date vectoriale ale
utilizării terenului, scara 1:5000.
Domeniul de calcul a fost de 1200m X 1400m.
Rezoluțiile datelor raster au fost de 10m X10m.
Simularea a rulat pentru 10800 s, cu un pas de 0.01s.
Timpul de calcul a fost de 9h 31m 03s pe o mașină virtuala cu 4 CPUs 2 GHz, 4 Gb RAM.
Figura 1 prezintă zona de studiu, iar figurile 2 și 3 geometria elementelor topografice și hidrografice
considerate.

Figura 1 Domeniu de calcul

Figura 2 Vizualizare 3D a geometriei elementelor hidrografice și topografice

Figura 3 Vizualizare 3D a geometriei elementelor hidrografice și topografice: perspectivă NE-SV

În simulare, a fost introdus barajul, excluzând râurile secundare și canalele datorită influenței lor
nesemnificative în această simulare.

Rezultate simulării inundabilității în cazul ruperii barajului Râpa Albastră
Hărțile din figurile 4 și 5 reprezintă distribuția spațială a adâncimilor maxime ale apei (h[m]) pentru o
simulare de 3h.

Figura 4 Adâncime max a apei (m[h]), scara 1:65000

Figura 5 Adâncime max a apei (m[h]) , scara 1:4500

Figura 6 prezintă vizualizare 3D a distribuției spațiale a adâncimii maxime a apei.

Figura 6 Adâncime max a apei (m[h]) 3D

Figura 7 Viteza de propagare a undei de apă, scara 1:65000

Figura 8 Viteza de propagare a undei de apă, scara 1:45000

Hărțile din figurile 7 și 8 reprezintă distribuția spațială a vitezei de propagare a inundației.
Distribuțiile spațiale ale undei de apă, precum și adâncimea maximă a apei rezultate în urma simulării de
rupere a barajului Râpa Albastră indică zonele cele mai afectate, în primele trei ore de la ruperea
barajului. Rezultatele obținute trebuie privite însă și din perspectiva rezoluției spațiale, atât pe
orizontală cât și pe verticală.
Localitatea Simila precum și partea nordică a orașului Bârlad sunt zonele cele mai expuse ale regiunii.

