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REZUMAT. Lucrarea prezintă varietatea modelelor de dispersie atmosferică folosite la nivel global, precum şi 
utilitatea acestora în special în zonele dificile, fără impedimentul analizelor continue. Pentru modelul Gauss  
s-au modificat câteva date de intrare esenţiale în calcule şi s-a analizat influenţa acestora. Rezultatele au fost 
obţinute cu ajutorul unui soft în care s-au introdus ecuaţiile Gauss precum şi clasele de stabilitate, parametrii 
urbani şi rurali Turner şi Gibbs. 

Cuvinre cheie: poluant, dispersie atmosferică, model Gauss. 

ABSTRACT. The paper presents a variety of atmospheric dispersion models used at global level, and their 
utility especially in difficult places, without impediment of continuous analysis. The results were obtained 
using a software that used Gauss equations and stability classes, urban and rural settings Turner and Gibbs. 
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1. INTRODUCERE 

Dintre toţi factorii de mediu asupra cărora fiinţa 
umană a avut o influenţă negativă, aerul este cel care 
reacţionează cel mai repede la substanţele nocive. 
Orice modificare a calităţii aerului este simţită de or-
ganism, putând duce la schimbarea stării de sănătate 
a populaţiei. Fără aer nu este posibilă viaţa pe Terra, 
de aceea este necesară monitorizarea calităţii 
acestuia în scopul acţionării cât mai rapid şi corect. 

Conform legislaţiei în vigoare poluantul atmosferic 
este orice substanţa prezentă în aerul înconjurător şi 
care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii 
umane şi/sau a mediului ca întreg. [5] 

Substanţele poluante sunt eliberate în atmosferă 
în special în zonele urbane şi în regiunile puternic 
industrializate. Odată eliberaţi în aer, poluanţii, 
datorită fenomenului de dispersie, pot fi transportaţi 
în zone diferite ale globului. Combinaţia nefericită 
dintre condiţiile meteorologice, topologia regiunii şi 
natura în sine a poluanţilor poate să ducă la con-
centraţii alarmante. Pagubele provocate de poluarea 
atmosferică în Europa sunt destul de mari şi de aceea 
s-a acceptat ideea necesităţii reducerii emisiilor în 
atmosfera. 

Principalele surse de poluare: industria, agricultura 
şi traficul rutier ar trebui monitorizate continuu 
pentru a se găsi cele mai bune tehnici posibile pentru 
minimizarea şi reducerea cantităţii de substanţe 

poluante eliberate în atmosferă. În acest sens s-a 
ajuns la concluzia că este imposibilă o monitorizare 
continuă pe suprafeţe întinse cu ajutorul analizoarelor, 
propunându-se utilizarea unor modele matematice 
pornind de la valorile măsurate ale poluanţilor. 
Modelele sunt necesare pentru a stabili la o scară 
mai mare nivelul expunerii, acest lucru nefiind 
obţinut exclusiv din măsurători. 

2. MODELE DE DISPERSIE 
ATMOSFERICĂ 

Dispersia atmosferică caracterizează evoluţia, în 
timp şi spaţiu, a unui ansamblu de particule (aerosoli, 
gaze, pulberi) emise în atmosferă. Fenomenul de 
dispersie atmosferică este influenţat de condiţiile 
atmosferice, parametrii solului şi valorile emisiilor. 
Modelul de dispersie atmosferică (MDA) reprezintă 
simularea matematică a modului de împrăştire a 
poluanţilor în atmosferă. MDA sunt folosite pentru 
estimarea concentraţiei poluanţilor atmosferici emişi 
în urma activităţii industriale sau a traficului auto în 
direcţia vântului. 

Modelele de dispersie atmosferică necesită mai 
multe date de intrare: 

– condiţiile meteorologice cum ar fii viteza 
vântului şi direcţia, turbulenţa atmosferică (caracteri-
zată prin clasele de stabilitate), temperatura aerului 
ambiental; 
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– parametrii emisiilor cum ar fii înălţimea şi 
locaţia sursei, diametrul coşului de fum, viteza şi 
temperatura de ieşire şi rata debitului masic; 

– datele geografice ale locaţiei unde este ampla-
sată sursa şi receptorul, dacă este posibil se ţine 
seama chiar şi de modul de utilizare al terenului; 

– locaţia, înălţimea şi lăţimea oricărei surse ob-
strucţionale (de exemplu clădiri sau alte structuri). 

Principalele modele de evaluare a dispersie 
atmosferice sunt: modelul ascensiunii norului de 
fum, modelul Gauss, modelul semi-empiric, modelul 
Euler, modelul Lagrange, modelul chimic, modelul 
receptorilor, modele stochastice. [3, 7]. 

Modelul ascensiunii norului de fum calculează 
înlocuirea pe verticală şi comportamentul generic al 
norului de fum în faza iniţială de dispersie. În gene-
ral, poluanţii eliberaţi în aerului ambiental posedă o 
temperatură mai mare decât aerul înconjurător, fiind 
emişi prin coşurile de fum în mod vertical. Atât 
verticalitatea cât şi tendinţa de a se deplasa în 
atmosferă contribuie la creşterea mediei pe înălţime 
a norului de fum de la coş. 

Modelul Gauss este cel mai vechi model (1936) şi 
poate cel mai întâlnit model de dispersie atmosferică. 
Se bazează pe ipoteza conform căreia concentraţiei 
fumului pe orice direcţie a vântului are o distribuţie 
gaussiană independentă atât pe orizontală cât şi pe 
verticală. Modelele gaussiane pot fii folosite şi pentru 
evaluarea dispersiei continue pentru dinamica norului 
de aer poluant de la nivelul pământului. Acelaşi 
model poate fi folosit şi pentru evaluarea dispersiei 
non-continue a dârei de fum. Algoritmul primar 
folosit în modelul gaussian este ecuaţia generalizată 
de dispersie pentru surse continue de fum. 

Modelul semi-empiric conţine mai multe modele 
care sunt dezvoltate în principal din aplicaţiile 
practice, aceste modele fiind caracterizate printr-o 
simplificare drastică a parametrilor de intrare şi 
analiza empirică a acestora. 

Modelul Euler rezolvă numeric ecuaţiile de difu-
ziune atmosferică (abordarea Euler). Acestea sunt 
integrate în marea majoritate a modelele de previ-
zionare meteorologică. Se poate afirma că modelul 
Euler urmăreşte norul de fum cum se îndepărtează 
de zona analizată. 

Modelul Lagrange este modelul matematic de 
dispersie care umăreşte poluarea pe o suprafaţă mai 
mare cu gaz poluant (în special particule) astfel încât 
parcelele poluante urmărite prin aceast model se 
succed odată cu trecerea norului de fum. Modelul 
Lagrange urmăreşte norul de fum, spaţiul analizat 
deplasându-se împreună cu poluantul. 

Modelul chimic include modelul de calcul al 
transformărilor chimice. Complexitatea acestor modele 

includ o paletă largă şi pleacă de la o reacţie simplă 
(transformarea dioxidului de sulf în sulfaţi) până la 
reacţii fotochimice complexe. 

Modelul receptorilor porneşte de la monitorizarea 
concentraţiilor la receptor şi caută să repartizeze 
concentraţiile observate la un punct la mai multe 
tipuri de surse. Acest lucru se realizează prin cu-
noaşterea compoziţia chimică a materiale sursei şi 
receptorilor. Modelul receptorilor este bazat pe 
ecuaţiile de masă şi statisticile intrinseci şi nu includ 
relaţia clar determinată dintre emisii şi concentraţii. 

Modele stochastice sunt bazate pe tehnici statistice 
sau semi-empirice pentru analiza trendurilor, a 
periodicităţii şi interrelaţionarea între calitatea aerului 
şi măsurătorile atmosferice până la prognoza evoluţiei 
episoadelor de poluare atmosferică. Aceste modele 
sunt foarte utile în prognoza în timp real sau pentru 
perioade relativ scurte, unde informaţiile disponibile 
din măsurători sunt relevante (pentru scopuri de prog-
noză imediată) mai multe decât analiza statistică.[3] 

Orice tip de MDA pot fii folosite doar atunci când 
se cunoaşte valoarea emisiei de poluant. Această 
valoare este cunoscută pentru intervale limitate când 
este realizată o monitorizare continuă cu ajutorul 
analizoarelor dedicate, în rest folosindu-se inventarul 
de emisii. Inventarul de emisii CORINAIR îşi are 
originile în Consiliul Decizional din 1985 referitor la 
întocmirea inventarului de emisii atmosferice la 
nivelul Uniunii Europene. Poluanţii incluşi în acest 
inventar: SO2, NOX, NMVOC, CO, CH4, CO2, 
N2O,NH3, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn şi 
poluanţo organici persistenţi. 

Inventarul de emisii CORINAIR este folosit cu 
succes de către Agenţiile de Protecţia Mediului 
existente în România. 

3. MODELUL GAUSS 

3.1. Surse de poluant continue  
şi punctiforme 

În România cel mai întâlnit pentru analiza dispersiei 
poluanţilor atmosferici este modelul Gauss. 

Dispersia emisiilor de la o sursă continuă puncti-
formă poate fii vizualizată ca un nor de fum sub formă 
de con după cum este reprezentată în figura 1 [1]. 

Aşa cum apare în figura 1, odată cu evoluţia 
firului de fum şi schimbarea poziţiei acestuia, fumul 
poate fii vizualizat ca o serie incrementală sub formă 
de discuri prin care se realizează difuzia şi aceste 
discuri îşi măresc dimensiunile pe verticală şi pe 
lateral în direcţia în care bate vântul. [1] 
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Fig. 1. Sursă punctiformă continuă de poluare. 
 

Dacă se porneşte de la premisa că oricare din for-
mele disc incrementate din figura de mai sus (punctele 
a-b-c-d) are un metru lăţime pe direcţia vântului pe axa 
x trebuie să fie luat în considerare următoarele situaţii: 
sursa de emisie are un flux (Q) constant de masă (g/s), 
viteza vântului (u) pe orizontală (m/s) este constantă 
implicit şi valoarea medie a vântului este o valoare 
fixă, difuzia emisiei în sens invers direcţiei vântului 
este neglijabilă pentru transportul poluantului prin 
intermediul vântului (adică dispersia se realizează doar 
pe verticală şi pe direcţia în care bate vântul). 

Ecuaţia de dispersie Gauss generală pentru o sursă 
punctiformă continuă de poluant sub forma unui nor 
de fum rezultat de la un coş de evacuare a po-
luanţilor în atmosferă este calculată cu relaţia:[1] 
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unde: C este concentraţia emisiei [g/m3] la orice 
receptor situat la x metri în jos, y metri în lateral şi 
Hr metri deasupra solului; Q – rata de emisie a sursei 
[g/s]; u – viteza vântului pe orizontală [m/s]; He – 
înălţimea norului de fum din centru coşului până la 
nivelul solului [m]; Hr – înălţimea receptorului [m]; 
σz – deviaţia standard pe verticală a distribuţiei 
emisiei [m]; σy – deviaţia standard pe orizontală a 
distribuţiei emisiei [m]. 

Ecuaţiile gausssiene de dispersie atmosferică au 
fost continuate de Briggs care plecând de la aceleaşi 
premise a împărţit norul de poluant în patru categorii 
importante -nor de fum rece în condiţii atmosferice 
calme, nor de fum rece în condiţii atmosferice sub 
influenţa vântului, nor de fum cald şi flotabil în 
condiţii atmosferice calme şi nor de fum cald şi 
flotabil în condiţii atmosferice. [6] 

În urma numeroaselor MDA enunţate, Pasquill 
enunţat mai multe clase de stabilitate pentru fi 
folosite în calcule. În tabelul 1 sunt prezentate clase 
de stabilitate precum şi influenţa pe care o are 
radiaţia solară şi perioada din zi când se consideră 
modelul de dispersie atmosferică.[2]. 

 
Tabelul 1  

Clasele de stabilitate 

Viteza vântului la sol Zi Noapte 

km/h m/s 

Radiaţia solară Înnorare 
redusă 

<4/8 aco-
perire 

<3/8 aco-
perire puter-

nică 
me-
die 

sla-
bă 

<7,2 <2 A A-B B   
7,2-10,8 2-3 A-B B C E F 
10,8-18 3-5 B B-C C D E 
18-21,6 5-6 C C-D D D D 
>21,6 >6 C D D D D 

 
Tabelul poare fii aplicat doar atunci când se ţine 

seama de următoarele observaţii: viteza vântului este 
măsurată la 10 m de sol, noaptea în accepţiunea 
clasificării, începe cu o oră înaintea asifinţitului şi ia 
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sfârşit o oră după răsărit, radiaţie solară puternică este 
momentul când Soarele este peste 600 faţă de orizont, 
cerul e senin, iar radiaţie solară slabă înseamnă că 
Soarele este la 15o -35o, iar cerul e senin [2]. 

Clasa A de stabilitate corespunde nivelului cel mai 
redus de stabilitate atmosferică, iar clasa F corespunde 
nivelului cel mai ridicat de stabilitate. Deci un nor de 
gaze va fii mai compact şi se va deplasa pe distanţe 
mai mari în condiţiile stabilităţii atmosferice de clasă F, 
faţă de condiţiile caracterizate de clasa A. Ţînând 
seama de clasele de stabilitate ale lui Pasquill, 
coeficienţii utilizaţi în ecuaţia gaussiană au fost 
analizaţi şi s-au stabilit valori distincte pentru 
anumite distanţe reprezentative. Aşa este prezentat, 
în tabelul 2, s-a realizat o comparaţie din literatura 
de specialitate pentru valorile enunţate de Pasquill, 
Turner şi Gifford [1]. 

3.2. Simularea dispersiei atmosferice cu 
model Gauss 

Cu ajutorul ecuaţiilor şi coeficienţilor de disper-
sie atmosferică se obţin mai multe reprezentări ale 
concentraţiei în funcţie de suprafaţă şi contur. 

În cazul unei surse de poluare punctuale, cum este 
un coş de evacuare, datele de intrare necesare sunt: 
concentraţia de poluant eliberată pe coş Q = 200g/s, 
înălţimea teoretică a coşului  H  =  100 m,  viteza  

vântului în coş Us = 6 m/s, distanţa de la sol  
z =2 m, distanţa de la coş xmax = 1000 m, distanţa pe 
axa y = 200 m, clasa de stabilitate şi tipul terenului 
[4]. 

Dacă se ia în considerare clasa de stabilitate A 
există mai multe modele de dispersie atmosferică 
în funcţie de tipul terenului unde este localizată 
sursa punctuală de poluare. Atfel pentru cazul în 
care vorbim de o suprafaţă situată în zona urbană, 
graficul obţinut pentru evoluaţia concentraţie în 
funcţie de axa x şi y este prezentat în figura 2 [4]. 

Aşa cum rezultă din figura 3, doar un singur 
parametru din MDA este modificat, mai exact tipul 
terenului unde se realizează dispersia, iar posibilita-
tea de împrăştiere a poluantului se modifică odată cu 
distanţa. În figura 3 tipul terenului care a fost luat în 
calcul este zonă rurală obţinându-se alte curbe de 
nivel.[4]. 

Modelul matematic este limit la distanţa de 
1000 m pe axa x şi 200 m pe axa y, observându-se 
o dispersie a poluării concentraţia se situează între 
0- 400 g/m3. 

Schimbarea clasei de stabilitate şi analizarea 
cazului pentru cel mai ridicat nivel de stabilitate, 
clasa F conduce la schimbarea definită a evoluţiei 
dispersiei atmosferie (figura 4 pentru zonă urbană şi 
figura 5 pentru zona rurală). 

 
Tabelul 2 

Comparaţie între valorile deviaţiei standard pe verticală şi orizontală 
 

Clasa Pasquill  
de stabilitate 

Distanţa (km) 
z (m) 

Distanţa (km)
y (m) 

Pasquill Turner Gifford Pasquill Turner Gifford 

A 0,1 14 14 15 0,1 27 27 23 

A 1 430 450 540 10 1550 1550 1600 

A 1,7 1380 1380 2900 100 11000 11000 11000 

B 0,1 11 11 11 0,1 19 19 17 

B 5 630 630 2050 10 1250 1250 1200 

B 10 1350 1350 - 100 8150 8150 8500 

C 0,1 7,4 7,4 7,6 0,1 12,5 12,5 13 

C 5 265 265 250 10 840 840 880 

C 30 1350 1350 950 100 6100 6100 6400 

D 0,1 4,6 4,6 4,9 0,1 8,1 8,1 8 

D 10 136 136 140 10 530 530 570 

D 100 460 460 450 100 4050 4050 4200 

E 0,1 3,5 3,5 3,5 0,1 6 6 6 

E 10 78 78 89 10 410 410 420 

E 100 183 183 185 100 3050 3050 2850 

F 0,1 2,3 2,3 2,3 0,1 4,1 4,1 4 

F 10 46 46 48 10 275 275 280 

F 100 94 94 92 100 2000 2000 2050 
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 Fig. 2. Evoluţia concentraţiei în zona urbană în Fig. 3. Evoluţia concentraţiei în zona rurală în 
 funcţie de distanţa faţă de sursa de poluare (clasa A). funcţie de distanţa faţă de sursa de poluare (clasa A). 

 

      
 

 Fig. 4. Evoluţia concentraţiei în zona urbană în Fig. 5. Evoluţia concentraţiei în zona rurală în                      
 funcţie de distanţa faţă de sursa de poluare (clasa F).  funcţie de distanţa faţă de sursa de poluare (clasa F). 

 

4. CONCLUZII 

Conform modelelor de dispersie atmosferică datele 
de intrare trebuie să respecte cât mai exact condiţiile 
meteorologice, locaţia geografică şi parametrii 
emisiilor la sursa de poluare. Modelele de dispersie 
atmosferică folosite pentru analiza poluanţilor sunt 
influenţate decisiv de emisia de fum nociv eliberată 
în atmosferă. 

În urma necesarul de monitorizare a dispersiei 
poluanţilor au apărut, conform Agenţiei Europene 
de Protecţia Mediului 142 de modele de dispersie 
elaborate şi acceptate la nivelul Europei, toate 
având un ţel comun, de a reducere poluarea la 
nivel gloabal. 
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