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This paper presents the analysis of nitrate transfer data using Matlab 

and the information places at our disposal from articles. Experimental data are 
post up as functions, and for analysis are used statistical methods. 

 
Cuvinte cheie: metode statistice, concentraŃia nitraŃilor, programul 

Matlab  
 
 

 1. Introducere 
 
Transferul azotaŃilor prin sol depinde de mulŃi factori. 

Diversitatea profilurilor de sol, a condiŃiilor climaterice şi geografice 
conferă fenomenului de transfer a poluanŃilor o specificitate, care nu 
poate fi descrisă cu ecuaŃii sau formule matematice general valabile. 

Trecerea substanŃelor prin sol s-a cercetat cu ajutorul 
metodelor deterministe şi stocastice. Ambele metode îşi propun 
descrierea comportamentului dinamic al poluanŃilor la nivelul solului şi 
pânzei freatice. PosibilităŃile metodelor sunt diferite depinzând de 
aparatul matematic pe care-l aplică. 

Experimentele realizate în laborator sau pe teren au ca obiectiv 
cuantificarea cantitativă şi calitativă a factorilor care răspund de 
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transferul azotaŃilor. Analiza datelor experimentale serveşte la crearea 
unei imagini dinamice de deplasare a poluanŃilor. 

Rezultatele experimentale sunt considerate evenimente ale 
unei populaŃii studiate din punct de vedere statistic. Fiecărui eveniment 
i se atribuie un set de caracteristici, notate prin variabile aleatoare care 
prezintă funcŃii de repartiŃie corespunzătoare [3]. 

Programul Matlab oferă multe posibilităŃi de a analiza datele 
experimentale, existând chiar şi modalitatea de a crea o bază de date 
care ar implica module de calcul a mediei, dispersiei şi altor parametri a 
eşantionului. 

 

 
 

Fig. 1  Datele de la Câlnic 
 

 2. Datele experimentale 
 
NitraŃii au sarcina electrică negativă, de aceea sunt cedaŃi în 

soluŃie fiind nişte ioni cu mobilitate ridicată [4]. 
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În general cantitatea de azot nitric din stratul arabil scade în 
perioada primăvară – vară, din cauza consumului de către plante şi a 
intensificării precipitaŃiilor.  
 În figura 1 şi figura 2 sunt prezentate graficele de variaŃie a 
concentraŃiei azotaŃilor pe adâncimea profilului de sol cultivat cu grâu. 
Datele sunt preluate din localitatea Câlnic (figura 1) în zilele de: 
1.02.74; 1.04.74; 1.06.74 şi localitatea CunŃa (figura 2) în zilele de 
1.12.74; 4.04.75; 1.06.75. Terenurile nu au fost fertilizate în prealabil.  
 

 
 

Fig.  2   Datele de la CunŃu 
 
În lunile aprilie–mai a anilor 1974 şi 1975 au căzut ploi 

abundente, care au influenŃat procesele de nitrificare. 
În scopul menŃinerii unui necesar de nitraŃi pentru creşterea 

plantelor se introduc îngrăşăminte cu azot. Fertilizarea chimică a solului 
se răsfrânge de asemenea asupra valorii cantităŃilor măsurate de 
azotaŃi. Perioadele eficiente de administrare a fertilizanŃilor sunt 
toamna, iarna şi primăvara. Doza specifică nu trebuie să depăşească 
170-210 kg/ha azot [6]. 
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În tabelul 1 sunt prezentate măsurătorile cantităŃilor de azot 
dintr-o regiune de sud a Belgiei [5]. Este cercetat un teren pe care sunt 
cultivate cereale în decursul unei perioade de aproximativ cinci luni 
începând din 12.10.88 până în 12.03.89. În timpul experimentului s-au 
studiat 150 cm din profilul sol [5]. 

                Tabelul 1  
Cantitatea de azot mineral (kg/ha) per 150 m din profil  
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12.10.88 6 9 12 14 7 4 4 4 5 4 
21.03.89 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 
 

 3. Prelucrarea datelor 
 
Scopul modelării este descrierea unui model dinamic de 

variaŃie. Din datele experimentale, relatate anterior, se pot construi 
graficele concentraŃiei funcŃie de timp. Figura 3 reprezintă variaŃia 
nitraŃilor utilizând datele de la Câlnic. Graficele respectă cotele la care 
s-au făcut măsurătorile. 

Programul Matlab prezintă funcŃii pentru prelucrări statistice. 
FuncŃia min determină cea mai mică valoare, max pe cea mai mare, 
mean calculează media, std returnează abaterea standard [2]. 

Analizând mediile şi abaterile standard pentru graficele din 
figura 3, se constată că în apropiere de stratul superior, solul este mai 
bogat în nitraŃi, prezentând fluctuaŃii mai mari ale concentraŃiei 
acestuia, iar la adâncime azotaŃii se întâlnesc mai rar. Media totală a 
concentraŃiei pe întreg profilul constituie 8,47 mg/kg sol în decursul 
celor 118 zile de cercetare. 

Prelucrarea datelor de la CunŃu scoate la iveală acelaşi 
specific, în sensul că în partea superioară sunt mai mulŃi azotaŃi. 
Valoarea medie a concentraŃiei pe întreg profilul în decursul celor 190 
zile de studiu este 7,17 mg/kg sol. 

ConcentraŃia medie a azotaŃilor este 14,4 kg/ha pentru solul din 
sudul Belgiei, reflectând datele furnizate în tabelul 1. Timpul de 
cercetare a fost de 160 zile. 
 
 4. Concluzii 

 
■ Monitorizarea cantităŃilor de azotaŃi pe un teren în timp 

permite crearea unui eşantion mai mare cu date experimentale. 
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Crescând numărul măsurătorilor creşte probabilitatea de a găsi funcŃia 
care reflectă fenomenul. 

 

 
 

Fig. 3  Prelucrarea datelor de la Câlnic 
 

  
■ Datele experimentale puse la dispoziŃie în această lucrare 

datează destul de timpuriu. În ultimele decenii s-a schimbat dinamica şi 
conŃinutul azotaŃilor pe întreg profilul solului. 

  
■ Fertilizarea necontrolată, gestionarea precară a dejecŃiilor 

animaliere au condiŃionat levigări abundente spre adâncime, astfel 
încât în prezent se pune mare accent pe poluarea cu nitraŃi a solului şi 
apelor subterane. 
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■ Pachetului de programare Matlab facilitează prelucrarea 
datelor experimentale, punând la dispoziŃie multe posibilităŃi. 
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