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INTRODUCERE
Volumul de faþã se adreseazã studenþilor din anul I, Învãþãmânt
Deschis la Distanþã ºi Învãþãmânt cu Frecvenþã Redusã, care,
animaþi de dorinþa fireascã a lãrgirii orizontului lor de cunoaºtere,
ca ºi de cea, la fel de naturalã, a sporirii ºanselor în competiþia
mereu actualã pentru ocuparea unor locuri de muncã în domeniul
geografiei, au decis sã foloseascã oportunitatea oferitã de aceastã
formã modernã de învãþãmânt, prin mijlocirea cãreia vor putea
obþine calificarea realã ºi legalã de a participa la respectiva
competiþie. El este unul din numeroasele manuale care asigurã
bibliografia de bazã pentru pregãtirea cursanþilor în fiecare dintre
disciplinele incluse în programul de studiu elaborat de geografi cu
experienþã aparþinând Universitãþii din Bucureºti. Substanþa lui este
constituitã din problemele esenþiale ale celor douã discipline
fundamentale care-i dau titlul: Esenþial în Meteorologie ºi
Climatologie.
Conform strategiei elaborate pentru învãþãmântul deschis la
distanþã ºi învãþãmântul cu frecvenþã redusã, care nu putea omite
dificultãþile întâmpinate de studenþi în gãsirea resursei de timp ºi
procurarea mijloacelor de învãþare necesare unei pregãtiri adecvate,
manualul de faþã, la fel ca toate manualele seriei din care face
parte, oferã cursanþilor cunoºtinþele esenþiale pentru înþelegerea
exactã a modului de funcþionare a sistemelor atmosferic în
ansamblul complex al sistemului terestru.
Efortul de esenþializare, constând în selectarea problemelor
de bazã ºi explicarea mecanismelor de desfãºurare a proceselor ºi
fenomenelor atmosferice ºi hidrosferice hotãrâtoare pentru
funcþionarea sistemului respectiv, este dublat de acela destinat
accesibilizãrii unor cunoºtinþe adesea aride ºi puþin atrãgãtoare
pentru o bunã parte a studenþilor. Acest din urmã efort se referã la
încercarea de a asigura limpezimea maximã limbajului folosit în
definirea noþiunilor, legitãþilor etc., în evidenþierea legãturilor cauzale,
în ierarhizarea factorilor care genereazã diversele procese ºi
determinã evoluþia lor, în identificarea consecinþelor acestora pentru
alte procese ºi domenii etc.
Accesibilizarea ºi eficientizarea sunt urmãrite, de asemenea,
prin forma adoptatã de manualul de faþã ºi de toate celelalte
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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manuale ale seriei. Iar forma se vrea relaxatã în esenþializarea ºi
sistematizarea materialului, încercând sã stimuleze ºi sã faciliteze
învãþarea prin stabilirea obiectivelor fiecãrui capitol, prin formularea
de întrebãri ºi rãspunsuri cu grade diferite de dificultate, prin
sublinierea unor procese ºi fenomene esenþiale, a unor legitãþi, a
unor superlative etc.
Opþiunea pentru un atare nivel ºtiinþific de prezentare a
manualului de Meteorologie ºi Climatologie are la bazã raportul
dintre accesibilitate ºi eficienþã în contextul real al adresabilitãþii lui.
Cãci un nivel mai ridicat ar putea determina, pentru cei cãrora li se
adreseazã, o scãdere a accesibilitãþii, iar un nivel mai coborât ar
atrage dupã sine o scãdere a eficienþei.
Dacã gândurile autorilor au fost bine cumpãnite ºi corect
transpuse în manual, rãmâne de vãzut. Cei care vor ºti primii acest
lucru sunt, desigur, utilizatorii.
Autorii
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OBIECTIVELE unitãþii de învãþare nr. 1
• Înþelegerea atmosferei ca înveliº terestru format dintr-un amestec de gaze cu însuºiri fizice ºi chimice distincte care favorizeazã
existenþa vieþii ºi de care se leagã toate procesele ºi fenomenele
meteorologice.
• Formarea convingerii cã modificãrile pe care societatea omeneascã
le aduce compoziþiei atmosferei, în sensul poluãrii acesteia, sunt
profund dãunãtoare, putând antrena consecinþe grave la scarã
globalã ºi pe termen lung.
• Perceperea structurii verticale a atmosferei ca rezultantã a forþelor
gravitaþionalã ºi centrifugã, pe de o parte, ºi a modului în care
diferitele straturi de aer interacþioneazã cu energia radiantã solarã,
pe de altã parte.
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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• Înþelegerea rolului hotãrâtor pe care îl joacã soarele ca sursã
primarã de energie, pentru aproape toate procesele fizice, chimice
ºi biologice care au loc în atmosferã ºi la suprafaþa terestrã.
• Cunoaºterea fluxurilor de energie radiantã care strãbat atmosfera
ºi a bilanþului acestora.
• Înþelegerea proceselor prin mijlocirea cãrora se consumã energia
rezultatã din bilanþul radiativ, asigurându-se astfel pãstrarea
temperaturii de echilibru a planetei Pãmânt.
• Însuºirea cunoºtinþelor necesare pentru înþelegerea modului în
care se încãlzeºte aerul prin intermediul suprafeþei terestre, a
efectului de serã ºi a consecinþelor dereglãrii echilibrului CO2 din
atmosferã.

1.1. ATMOSFERA
Atmosfera este
înveliºul cel mai
puþin dens al
planetei

Deºi insesizabilã
în stare de repaus,
ea provoacã, prin
frecare,
incandescenþa ºi
pulverizarea
metoriþilor.

Absenþa ei ar duce
în scurt timp, la
dispariþia vieþii.
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Atmosfera este înveliºul gazos (de aer) al
pãmântului, care conþine, în suspensie, cantitãþi
variabile de particule lichide ºi solide de origine
terestrã ºi cosmicã. Ea constituie, ca ºi litosfera
sau hidrosfera, o parte a Pãmântului, dar se
deosebeºte de acestea prin câteva însuºiri
esenþiale care-i definesc cu pregnanþã individualitatea.
Aerul pur este incolor, inodor, insipid ºi,
drept consecinþã, elastic, comprensibil ºi expansibil, putând totodatã sã transmitã compresiunea.
Transparent pentru o gamã largã de radiaþii, aerul
are totuºi însuºirea de a absorbi altele. Deºi
considerabil mai puþin dens decât apa sau
uscatul, al are greutate ºi exercitã presiune. Fiind
comprensibil, densitatea lui scade însã repede
cu înãlþimea. În ciuda densitãþii lui reduse aerul
opune rezistenþã obiectelor care îl strãbat, cãldura
degajatã prin frecare fiind suficient de mare pentru
ca meteoriþii, de pildã, sã fie pulverizaþi înaintea
impactului cu suprafaþa terestrã.
Atmosfera este indispensabilã vieþii. Ea
asigurã oxigenul necesar respiraþiei, protecþia
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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împotriva radiaþiilor ultraviolete ucigãtoare (datoratã stratului de ozon) ºi termoreglarea (datoratã
gazelor cu benzi de absorbþie în domeniul
infraroºu al spectrului radiativ), care împiedicã
pierderea totalã a cãldurii în timpul nopþii ºi
încãlzirea excesivã în timpul zilei.
1.1.1. Originea atmosferei
Unele dintre primele ipoteze considerã atmosfera ca pe un rest din masa gazoasã incandescentã care a fost Pãmântul în faza iniþialã a
formãrii lui.
Ipotezele mai noi considerã cã, dimpotrivã,
gazele ce intrã în componenþa actualã a aerului
reprezintã mai curând o atmosferã secundarã,
rezultatã în urma erupþiilor vulcanice, emanaþiilor
izvoarelor termale, descompunerilor chimice ºi,
mai târziu, contribuþiilor vegetaþiei.
1.1.2. Limitele atmosferei
Limita inferioarã
nu pune
probleme

Limita
superioarã,
controversatã,
nu este de fapt,
un nivel anume,
ci un strat.

Limita inferioarã a atmosferei este, într-o
accepþiune generalã, suprafaþa activã a planetei.
În realitate, datoritã apãsãrii exercitate de aerul
atmosferic ºi complexitãþii proceselor de interacþiune, limita respectivã constituie un strat de
întrepãtrundere cu grosimi variabile, dependente
de adâncimea pânã la care pãtrunde acesta în
crãpãturile litosferei, în porii rocilor ºi solului, în
organismele vii etc.
Limita superioarã este mult mai greu de
stabilit, ea fiind mai curând un strat de tranziþie
cãtre spaþiul interplanetar. Definirea atmosferei
ca amestec de gaze menþinut în jurul pãmântului
de cãtre forþa de atracþie gravitaþionalã a acestuia,
implicã acceptarea extinderii ei verticale pânã la
nivelul dincolo de care procesele ºi fenomenele
caracteristice amestecului respectiv de gaze, nu

Proiectul pentru învãþãmântul rural
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Criteriul propus
de Smoluchovski
este rezonabil,
dar rezultatele
(28 000 km
deasupra polilor
ºi 42 000 km
deasupra
ecuatorului) sunt
inacceptabile.

Criteriul vitezei
critice nu neagã
rolul celor douã
forþe contrare
(gravitaþionalã ºi
centrifugã), dar
pune accentul pe
energia cineticã
a particulelor.
Rezultatul
obþinut (3000
km) este
acceptabil ºi
acceptat de
majoritatea
specialiºtilor.
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mai pot avea loc. ªi întrucât fenomenele electrometorologice care sunt aurorele polare sunt observabile pânã la înãlþimi de 1200 km, se poate
accepta cã cel puþin pânã la acel nivel, atmosfera
existã.
Cercetãtorul ceh M. Smoluchovski considerã
cã limita superioarã a atmosferei trebuie pusã la
nivelul unde forþa de atracþie gravitaþionalã a
Pãmântului este echilibratã de forþa lui centrifugã.
Un alt criteriu teoretic de stabilire a înãlþimii
atmosferei se bazeazã pe ipoteza cã pentru a
scãpa de atracþia pãmântului, moleculele gazului
atmosferic trebuie sã atingã aºa-zisa vitezã criticã
sau parabolicã. Aceasta este de 11,2 km/s ºi
rezultã din relaþia: Vp = 2 gr ≈ 11,2 km/s, în care:
Vp este viteza criticã sau parabolicã; g  acceleraþia gravitaþionalã; r  raza Pãmântului.
Pentru atingerea vitezei critice sunt necesare
anumite condiþii de temperaturã ºi greutate molecularã.
Viteza medie a miºcãrii moleculare a gazelor
ce compun atmosfera se calculeazã cu ajutorul
relaþiei:
V2= 3RT ;
M
în care: R este constanta gazelor; T  temperatura absolutã a gazului (în 0K); M  greutatea
molecularã gazului.
Rezultã aºadar, cã viteza criticã poate fi
atinsã mai ales de gazele cu greutate molecularã
micã la temperaturi absolute mari. Acest lucru se
întâmplã în cazul hidrogenului ºi heliului la înãlþimi
de circa 3000 km, unde temperaturile sunt doar
cu puþin inferioare celor din termosferã. Atingerea
vitezei critice permite particulelor de gaz atmosferic sã scape de atracþia Pãmântului ºi sã
pãtrundã în spaþiul interplanetar. Acest proces
de disipare este însã suficient de slab pentru ca
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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Limita superioarã
a atmosferei se
situeazã la circa
3000 km
înãlþime, unde se
egalizeazã
densitatea
atmosferei cu
cea a spaþiului
cosmic ºi se
produce o
oarecare disipare
a particulelor de
aer.
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pierderile de masã suferite de atmosfera terestrã
sã fie compensate prin erupþiile vulcanice,
emanaþiile de gaze ale câmpurilor petrolifere ºi
izvoare termale, contribuþiile vegetaþiei etc.
Înãlþimea de 3000 km la care se produce
egalizarea densitãþii atmosferei cu cea a spaþiului
interplanetar ºi unde are loc procesul amintit de
disipare a particulelor de aer, este consideratã
de majoritatea cercetãtorilor drept limita
superioarã a atmosferei. Fãrã îndoialã cã aceastã
limitã este întrucâtva convenþionalã, deoarece atât
egalizarea densitãþilor, cât ºi procesul de disipare,
nu pot fi atribuite cu precizie unui nivel anume, ci
unui strat gros în care tranziþia de la atmosferã
la spaþiul cosmic se face treptat.

1.1.3. Forma atmosferei
Forþa centrifugã
ºi miºcãrile
termoconvective
determinã forma
elipsoidalã a
atmosferei.

Diferenþierea
latitudinalã a
înãlþimii
troposferei,

Întrucât participã împreunã cu Pãmântul la
miºcãrile acestuia, atmosfera trebuie sã aibã, cel
puþin teoretic, forma unui elipsoid de rotaþie. Acest
elipsoid trebuie, de asemenea, sã fie mai aplatizat
în regiunile polare ºi mai bombat în cele
ecuatoriale, decât elipsoidul terestru, din douã
motive:
- primul, pentru cã forþa centrifugã, din ce în
ce mai micã, de la ecuator cãtre poli, acþioneazã
mai puternic asupra atmosferei (mediu cu
densitate scãzutã), decât asupra litosferei (mediu
cu densitate ridicatã);
- al doilea, pentru cã excesul de cãldurã ºi
umezealã, din atmosfera regiunilor ecuatoriale
genereazã în permanenþã intense miºcãri
termoconvective ascendente.
Forma elipsoidalã a atmosferei inferioare a
fost atestatã prin mãsurãtorile directe întreprinse
de T. de Bort asupra limitei superioare a
troposferei, mai înaltã la ecuator (16 -18 km) ºi
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mai joasã în regiunile temperate (10-12 km) ºi
polare (8-9 km). Ulterior ea a fost confirmatã de
nenumãrate ori prin sondajele aerologice
întreprinse cu mijloace moderne de investigaþie.

1.1.4. Masa atmosferei
La nivelul mãrii,
masa unui m3
de aer este de
1,293 kg, iar la
40 km înãlþime,
de numai 4 g.

Calculatã la scara întregii planete, masa
atmosferei este de 5,289 · 1015 tone. Dar, întrucât
calculele respective nu þin seama de volumul
aerului dizlocuit de relieful terestru situat deasupra
nivelului general al oceanului planetar, valoarea
obþinutã trebuie redusã cu 2,72%.
Pe verticalã se constatã o descreºtere a
masei atmosferice, determinatã de scãderea
presiunii ºi densitãþii aerului. Astfel, la nivelul mãrii,
masa unui metru cub de aer este de 1,293 kg, la
12 km înãlþime de 319g, la 25 km de 43g, iar la
40 km de numai 4g. Drept consecinþã 50% din
masa atmosferei se gãseºte pânã la 5 km
înãlþime, 75% pânã la 10 km, 95% pânã la 20 km
ºi 99% pânã la 36 km.

1.1.5. Compoziþia atmosferei
Aerul pur este
format din
amestecul a 20
de gaze, dar
primele patru
(N, O, Ar, CO2)
reprezintã
99,997% din
volumul
atmosferei.
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La nivelul cunoaºterii actuale, Organizaþia
Meteorologicã Mondialã înscrie pe lista componenþilor aerului uscat (prelevat din orice punct
aflat între suprafaþa terestrã ºi înãlþimea de 20-25
km) un numãr de 20 de gaze distincte: azot
(78,088%), oxigen 820,949%), argon (0,930%),
bioxid de carbon (0,030%), neon, heliu, kripton,
hidrogen, xenon, ozon, radon, iod, metan, oxid
de azot, apã oxigenatã, bioxid de sulf, bioxid de
azot, oxid de carbon, clorurã de natriu ºi amoniac.
Principalele patru gaze care compun aerul uscat
reprezintã 99,997% din volumul acestuia.
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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De fapt, în
atmosfera realã,
vaporii de apã
constituie cel
de-al treilea gaz,
dupã proporþia
de volum.

În clasificarea
generalã, bazatã
pe variabilitatea
cantitativã
(constante ºi
variabile) sunt
incluse doar
gazele cele mai
importante.

Existã
numeroase
definiþii ale
poluãrii, dar
toate se referã la
consecinþele
negative pe care
le au poluanþii,
asupra
oamenilor.
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În naturã însã, aerul perfect uscat nu existã.
El conþine, pe lângã componenþii menþionaþi,
cantitãþi variabile de vapori de apã concentrate
cu precãdere în troposferã, unde pot atinge chiar
5% din unitatea de volum de aer.
La toate acestea se adaugã ºi suspensiile
solide ori lichide a cãror concentraþie variazã
amplu în funcþie de felul ºi de apropierea surselor,
de mãrimea particulelor suspendate, de condiþiile
meteorologice etc.
Aºadar, luându-se drept criteriu variaþiile lor
cantitative (sau lipsa acestora), gazele care
compun atmosfera pot fi împãrþite în douã
categorii mari ºi anume: constante (azot, oxigen)
ºi variabile (bioxid de carbon, ozon, vapori de
apã). O altã categorie o formeazã suspensiile
care, deºi nu sunt componente propriu-zise ale
atmosferei, joacã un rol deosebit de important în
desfãºurarea a numeroase procese ºi fenomene
meteorologice.
Poluarea cauzatã de procese naturale ºi
antropice modificã, uneori semnificativ, compoziþia
atmosferei. Aceasta reprezintã procesul de
impurificare a aerului cu substanþe gazoase,
lichide ºi solide, precum ºi cu radiaþii de diverse
tipuri, care sunt dãunãtoare într-o mãsurã mai
mare sau mai micã oamenilor, animalelor,
plantelor, produselor tehnice ºi chiar unor procese
tehnologice.
Un volum de aer poate fi considerat poluat
când concentraþia uneia sau mai multor substanþe
impurificatoare din cuprinsul sãu depãºeºte limita
maxim admisibilã. Desigur, limitele sau concentraþiile maxime admisibile (C.M.A.) sunt altele
pentru oameni decât pentru animale, plante etc.,
dupã cum pot fi diferite pentru diverºi oameni
sau diverse animale ºi plante.

Proiectul pentru învãþãmântul rural
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De reþinut!
Cea mai mare
contribuþie la
poluarea
atmosferei, o au
sursele
antropice, iar
dintre acestea,
vehiculele cu
motor.

Aparent
nesemnificative,
sursele minore
contribuie
totuºi cu cca.
41,9% la
poluarea
atmosferei.
Pentru cã sunt
foarte multe. Iar
fumul de þigarã
ºi freonii din
spray-uri nu sunt
printre poluanþii
cei mai
nevinovaþi.
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Sursele poluãrii pot fi clasificate, dupã
diferite criterii, în: naturale ºi antropice; majore ºi
minore; fixe ºi mobile; punctuale ºi areale etc.
Exemplul de mai jos detaliazã clasificarea bazatã
pe criteriul mãrimii surselor.
Sursele majore contribuie cu circa 58,1% din
substanþele care polueazã atmosfera, având
urmãtoarea structurã: vehiculele cu motor (35,2%)
care eliminã în principal oxid de carbon,
hidrocarburi, oxizi de azot ºi oxizi de sulf; industria
(9,4%) care emite mai ales oxizi de sulf, particule
sedimentabile ºi în suspensie, hidrocarburi, oxizi
de carbon ºi oxizi de azot; complexele energetice
(8,2%) în emisiile cãrora predominã oxizii de sulf,
urmaþi de oxizii de azot ºi pulberile sedimentabile
ºi în suspensie; încãlzirea interioarelor (3,3%) din
emisiile cãreia, mai mult de jumãtate, revine
oxizilor de sulf ºi oxizilor de carbon; arderea
deºeurilor (2,0%) care emite în principal oxizi de
carbon, oxizi de sulf, hidrocarburi, oxizi de azot
ºi particule sedimentabile ºi în suspensie.
Sursele minore participã cu restul de 41,9%
din substanþele care polueazã atmosfera. Ele
sunt: antropice (praful ridicat de la suprafaþa
terestrã prin circulaþia rutierã, demolãri, mãturatul
ºi scuturatul domestic; particulele de cauciuc
rezultate din frecarea pneurilor autovehiculelor cu
asfaltul sau pavajul drumurilor; fumul datorat
incendiilor provocate de om; fumul de þigãri; aerosolii pulverizaþi din spray-uri; compuºii organici
de la parfumuri; germenii microbieni datoraþi
prezenþei oamenilor) ºi naturale (fumul, funinginea
ºi gazele azvârlite în atmosferã de vulcani; praful
ridicat de vânt de pe suprafaþa terestrã; praful
produs în timpul cutremurelor de pãmânt; praful
cosmic; compuºii organici proveniþi de la
vegetaþie, bacteriile, germenii microbieni proveniþi
de la animale; sarea pulverizatã din mãri ºi
Proiectul pentru învãþãmântul rural
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Dovadã cã este
iraþional sã se
creadã cã omul
poate fi
întotdeauna
raþional.

Principalii
poluanþi
atmosferici sunt
compuºi ai
sulfului,
carbonului ºi
azotului, produse
fotochimice,
micororganisme,
pulberi ºi
particule
radioactive. Dar
aerul poate fi
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oceane, hidrogenul sulfurat, hidrocarburile ºi alte
substanþe impurificatoare rezultate în urma
descompunerii materiei organice etc.).
În 1945, odatã cu explozia primei bombe
atomice experimentale, care a avut loc în deºertul
Nevada-SUA (16 iulie) ºi cu bombele lansate la
Hiroshima (6 august) ºi Nagasaki (9 august) a
apãrut o nouã sursã antropicã de poluare a
atmosferei (radioactivitatea), majorã prin implicaþiile ei, pe atunci încã puþin cunoscute. În primii
20 de ani de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
puterile nucleare au eliberat în experienþe
destinate perfecþionãrii armelor atomice, energii
reprezentând echivalentul a 700 000 000 tone de
TNT sau a 35 000 de bombe de mãrimea celei
lansate asupra Hiroshimei. Cu alte cuvinte, cinci,
bombe atomice pe zi. ªi întrucât radioactivitatea
aerului, apelor ºi solului crescuse îngrijorãtor,
puterile nucleare (nu toate) au semnat, la 5 august
1968, împreunã cu numeroase alte þãri nenucleare, printre care ºi România, Tratatul privind
interzicerea experienþelor cu arme nucleare în
atmosferã, în spaþiul extraterestru ºi sub apã.
Surse posibile de poluare radioactivã sunt,
desigur, ºi centralele nuclearo-electrice, reactorii
nucleari destinaþi cercetãrilor ºtiinþifice, sateliþii
artificiali cu propulsie nuclearã etc., dar numai în
cazul unor accidente.
Principalele tipuri de poluanþi atmosferici
sunt: compuºii sulfului (bioxidul de sulf sau anhidrida sulfuricã, hidrogenul sulfurat sau acidul
sulfhidric, acidul sulfuros, acidul sulfuric, diverºii
sulfaþi etc.); compuºii carbonului (monoxidul de
carbon, bioxidul de carbon sau anhidrida carbonicã, hidrocarburile, aldehidele etc.); compuºii
azotului (monoxidul de azot, bioxidul de azot,
amoniacul etc.); produsele fotochimice (nitratul
peroxidic al acidului acetic-PAN etc.); poluanþii
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poluat ºi cu
radiaþii γ ºi
Roentgen, cu
radiaþii UV ºi
chiar cu radiaþii
electromagnetice.

sub formã de suspensii solide (cenuºã, funingine,
gudroane, particule de sol ºi de nisip, pulberi
organice etc.); poluanþii radioactivi (particule
radioactive fine care pot pluti în atmosferã de la
câteva zile pânã la câteva decenii).

Depunerile de
pulberi pot fi
comparate cu
fenomenul
geologic al
sedimentãrii.

Concentraþiile poluanþilor atmosferici pot
atinge uneori valori impresionante. În cazul
pulberilor sedimentabile, au fost înregistrate
depuneri de 300 t/km2 la New York, de 335 t/km2
la Detroit, de 408 t/km2 la Tokyo ºi de 456 t/km2
la Harkov. La rândul lor, concentraþiile pulberilor
în suspensie pot varia în funcþie de tipul suprafeþei
active, de la sub 200 pânã la câteva milioane de
particule într-un m3 de aer. Mãsurãtori întreprinse
asupra poluanþilor organici au indicat 12 germeni
microbieni/m3 de aer în Munþii Vosgi, 88 000/m3
pe bulevardul Champs Elysée din Paris ºi
4 000 000/m3 într-un mare magazin parizian. Concentraþiile gazelor de impurificare se exprimã fie
prin greutatea, fie prin proporþia lor într-o unitate
de volum de aer. În oraºe acestea depãºesc
frecvent limitele igienic admisibile, cele mai mari
concentraþii înregistrându-se lângã surse. Cu toate
acestea, la 2 km de furnal sau de coºul industrial,
s-au mãsurat concentraþii de oxid de carbon
atingând 38 mg / m3 de aer, adicã de peste ºase
ori mai mari decât concentraþia maximã admisibilã. Situaþia este mult mai gravã în pãrþile
centrale ale oraºelor, la intersecþiile aglomerate
prevãzute cu semafoare, unde concentraþia CO
atinge 100 mg/m3 de aer, adicã de aproape 17
ori mai mult decât se considerã a fi admisibil.
Regimul concentraþiei poluanþilor atmosferici
depinde de ritmul activitãþii surselor de impurificare ºi variaþiile condiþiilor meteorologice.
Regimul diurn al concentraþiei poluanþilor
prezintã, în general, un maxim noaptea, când

Într-un anumit
fel, nici
magazinele cele
mai celebre nu
sunt foarte
igienice...

La intersecþiile
aglomerate,
poluarea aerului
atinge
concentraþii
inacceptabile.

Regimul diurn,
determinat de
18
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miºcarea de
rotaþie a
Pãmântului, este
complicat de
activitatea
antropicã.

Regimul
sãptãmânal se
datoreazã,
exclusiv, ritmului
activitãþii
antropice.

Regimul anual
este rezultatul
miºcãrii de
revoluþie a
Pãmântului, dar
ºi al activitãþii
antropice.
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turbulenþa ºi convecþia sunt diminuate, astfel cã
particulele impurificatoare se acumuleazã în stratul inferior al atmosferei ºi un minim ziua, când,
datoritã turbulenþei ºi convecþiei termice intense,
particulele respective sunt antrenate cãtre straturile mai înalte ale atmosferei. În atmosfera
urbanã însã, regimul diurn prezintã douã maxime
ºi douã minime zilnice. Primul maxim se produce
în jurul orei opt, când începe activitatea în întreprinderi, instituþii, locuinþe etc. ºi când circulaþia
pe strãzile oraºului este foarte intensã, iar al
doilea în intervalul dintre orele 18 ºi 22, când
activitatea în locuinþe ºi circulaþia rutierã se
intensificã din nou. Totodatã, cele douã maxime
sunt favorizate de faptul cã la ora opt convenþia
este slabã ori nu a apãrut încã, iar între orele 18
ºi 22 este slabã ori a încetat deja. Alternativ se
produc ºi cele douã minime: primul în orele
dupã-amiezii, când convenþia atinge dezvoltarea
maximã, iar al doilea în orele de noapte, când
activitatea surselor de impurificare este redusã.
Regimul sãptãmânal este propriu numai
atmosferei urbane, fiind generat de ritmul activitãþii
antropice. El se caracterizeazã prin concentraþii
din ce în ce mai mari în zilele de lucru (luni-vineri)
ºi mai mici în cele de odihnã (sâmbãtã ºi duminicã), când emisiile de poluanþi scad considerabil.
Regimul anual al concentraþiei pulberilor
prezintã maximul în lunile de iarnã, când surselor
permanente de impurificare li se adaugã o sursã
nouã, temporarã dar substanþialã, reprezentatã
prin coºurile sobelor ºi instalaþiilor destinate încãlzirii clãdirilor de tot felul. Totodatã, în aceste luni
predominã regimul anticiclonic, care împiedicã,
prin miºcãrile descendente caracteristice, transportul spre înãlþime ºi împrãºtierea în atmosferã
a impuritãþilor. Concentraþia minimã anualã se
produce vara, în lipsa sursei temporare amintite
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Fig.1. Penele de
poluanþi
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ºi în prezenþa unei dezvoltãri maxime a convecþiei
termice care favorizeazã împrãºtierea impuritãþilor
în atmosfera liberã.
Rãspândirea poluanþilor în atmosferã este
dependentã, pe de o parte, de caracteristicile
emisiei, iar pe de alta, de condiþiile meteorologice
ºi de relief. Cel mai puþin favorizate sunt regiunile
depresionare bine închise, în care inversiunile
termice de iarnã se pot prelungi pe intervale de
ordinul sãptãmânilor, ceea ce împiedicã
rãspândirea impuritãþilor emise de sursele locale
ºi favorizeazã acumularea lor în limitele cadrului
geomorfologic dat. Regiunile de câmpie ºi
platourile netede sunt oarecum favorizate,
inversiunile termice fiind mai puþin accentuate ºi
mai puþin persistente. Vânturile pot împrãºtia mai
rapid ºi pe distanþe mai mari impuritãþile emise
de sursele urbane, ducând la o scãdere a imisiei
în apropierea acestora ºi la o creºtere a ei în
regiunile cãtre care bat. Vãile servesc întotdeauna
ca jgheab de ghidare a curentului de aer, iar
versanþii expuºi vântului din partea de sub vânt
a surselor sunt puternic afectaþi de norul de impuritãþi emanate de acestea. Se ajunge astfel la un
al doilea maxim de impurificare, aflat uneori la
distanþe apreciabile faþã de sursã.
Formele geometrice ºi poziþia penei de substanþe impurificatoare emise de coºurile industriale depind de distribuþia verticalã a temperaturii
ºi de profilul vântului (Fig. 1).
Consecinþele impurificãrii atmosferei sunt
de ordin meteorologic ºi biologic. În prima
categorie se includ: reducerea intensitãþii radiaþiei
globale prin creºterea opacitãþii atmosferei; intensificarea efectului de serã prin sporirea concentraþiei gazelor cu însuºiri absorbante în gama
radiaþiilor infraroºii (CO2, O3 ºi vaporii de apã);
încãlzirea atmosferei; scãderea concentraþiei
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