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ANNEX 3: Fórmules de Briggs de càlcul de la sobreelevació 

El càlcul de l’alçada efectiva d’una font emissora de contaminants és una tema clàssic 
dins de la contaminació atmosfèrica (Dobbins, 1979; Scorer, 1990; Turner, 1994). 
Aquest tipus de tractaments venen inclosos en els models de diagnòstics gaussians 
utilitzats freqüentment en estudis d’impacte ambiental. A continuació resumim la 
formulació matemàtica del càlcul de la sobreelevació incorporat pel doctorand al 
sistema de modelització AQM.cat. 
  
Fórmules de Briggs de càlcul de la sobreelevació: 
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g és la gravetat 
v és la velocitat de sortida dels contaminats 
r el radi de la font emissora 
Ts és la temperatura de sortida dels contaminants 
Ta és la temperatura ambient 

S és el paràmetre d’estabilitat de 
Hesselberg 
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� és el coeficient de refredament per evolució 
adiabàtica de l’aire sec (9.8·10-.3 K·m-1) 

� és el gradient vertical geomètric �
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u és la velocitat del vent  
8/5* 14Px �  si 55�P  Atmosfera 

inestable o 
neutra 

*5.3 xx f �
 5/2* 34Px �  si 55�P  xf és la distància a partir de la qual 

el plomall no s’eleva més Atmosfera 
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S
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La distància x que considerarem de càlcul de la sobreelevació serà igual a la mitja 
diagonal (2.12km) del quadrat que defineix cada cel·la del domini de 3km. 
 
Per conèixer la velocitat del vent u a l’alçada de la font s’ha utilitzat un perfil potencial 
A.1. 
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on l’exponent n depèn de les categories de dispersió de Pasquill (CDP) i de si el medi és 
rural o urbà (taula A.1). 
 
Per conèixer les diferents categories de dispersió de Pasquill utilitzem la velocitat del 
vent a 10m i la radiació solar (taula A.2). 
 
Taula A.1. Exponents n del perfil potencial segons les diferents categories de dispersió de Pasquill. 
 

CDP Tipus d’atmosfera Medi rural Medi urbà 
A Molt inestable 0.07 0.15 
B Moderadament inestable 0.07 0.15 
C Lleugerament inestable 0.10 0.20 
D Neutral 0.15 0.25 
E Lleugerament estabe 0.35 0.30 
F Molt estable 0.55 0.30 

 
Taula A.2. Categories de dispersió de Pasquill per diferents velocitats del vent i radiació solar. 
 

Dia – Radiació Solar (Wm-2)Velocitat del vent (ms-1) >925 675-925 175-675 <175 Nit

<2 A A B D -- 
2-3 A B C D E-F 
3-5 B B C D D-E 
5-6 C C D D D 
>6 C D D D D 

 
Per avaluar els diferents paràmetres meteorològics necessaris en la determinació de la 
categoria de dispersió de Pasquill, s’han utilitzat els resultats del model meteorològic 
MM5 i s’obté una alçada efectiva de la font per cada hora del dia. 
 
Per últim, per aconseguir avaluar el paràmetre d’estabilitat de Hesselberg necessitem 
conèixer la temperatura a l’alçada efectiva de la font utilitzant el perfil A.2 (tractament 

iteratiu), i el gradient vertical el considerem a partir de les categories de dispersió de 
Pasquill. 
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Taula A.3 Relació entre les categories de dispersió de Pasquill, la velocitat del vent i el gradient vertical 
de temperatura. 
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Velocitat 
del vent 
(ms-1) >1.5 1.2-1.4 0.9-1.1 0.7-0.8 0-0.6 -2 – (-0.1) <(-2) 

<1 A A B C D F F 
1-2 A B B C D F F 
2-3 A B C D D E F 
3-5 B B C D D D E 
5-7 C C D D D D E 
>7 D D D D D D D 
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