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Περίληψη  
Η αναγκαιότητα ύπαρξης μεθόδων και εργαστηριακών μονάδων που να αφορούν στη μελέτη και τη 

διερεύνηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι αδιαμφισβήτητη, κυρίως λόγω των 

επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Στην μελέτη αυτή, διερευνήθηκαν τα επίπεδα συγκέντρωσης των 

ανθρακούχων αερολυμάτων και συγκεκριμένα του ολικού (TC), του οργανικού (OC) και του στοιχειακού 

άνθρακα (EC) για την περιοχή της Αττικής, με την αυτοματοποιημένη και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 

θερμοοπτική μέθοδο TC-BC (Black Carbon) με χρήση του Αναλυτή Ολικού Άνθρακα TCA08 (Total Carbon 

Analyzer) σε συνδυασμό με το Aιθαλόμετρο 7 μηκών κύματος AE33. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στον 

περιβαλλοντικό σταθμό μετρήσεων Θησείου στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

της Αθήνας και η περίοδος δειγματοληψίας διήρκησε περίπου ενάμιση χρόνο από το Νοέμβριο του 2019 

μέχρι και τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με τη μέθοδο TC-BC προσδιορίστηκε το ισοδύναμο κλάσμα του 

οργανικού άνθρακα των ανθρακούχων αερολυμάτων (ορίζεται ως OC = TC - EC) χρησιμοποιώντας τις τιμές 

TC και EC του Αναλυτή Ολικού Άνθρακα και του Αιθαλομέτρου αντιστοίχως, οι τελευταίες εκφρασμένες ως 

ισοδύναμο μαύρου άνθρακα (eBC). Ωστόσο, οι τιμές που προέκυψαν για το BC και το OC υποβλήθηκαν σε 

μια διαδικασία διόρθωσης μέσω σύγκρισης με τιμές από φίλτρα για το EC και τον χημικό ειδοταυτοποιητή 

αερολυμάτων (ACSM), για την οργανική ύλη OM καθώς τα σωματίδια του μαύρου άνθρακα είναι πιθανό 

να επικαλύπτονται από άλλες ενώσεις με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να μην είναι αντιπροσωπευτικές για 

τη συγκέντρωση του στοιχειακού άνθρακα και κατ’ επέκταση του οργανικού. Η εφαρμογή των 

διορθώσεων αυτών (μετατροπή του BC σε EC με ένα παράγοντα 0.75) συντέλεσε στο να εξαχθούν οι 

τελικές χρονοσειρές και ακολούθησε η μελέτη των επιπέδων των ανθρακούχων αερολυμάτων σε 

διάφορες χρονικές κλίμακες (πχ ωριαία, ημερήσια ή εποχικά) ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

καθορίζουν τη μεταβολή τους προσδιορίζοντας την καύση βιομάζας ως ρυθμιστικό παράγοντα για τα 

επίπεδά τους. 

 

Abstract 

The necessity to study and investigate the levels of atmospheric pollutants is indisputable, mainly due of 

their effects on human health. In this study, the concentration levels of carbonaceous aerosols namely total 

carbon (TC), organic carbon (OC) and elemental carbon (EC) were investigated for the region of Attica with 

the thermo-optical method TC-BC (Black Carbon) using the Total Carbon Analyzer TCA08 in combination 

with the 7-λ Aethalometer AE33. Almost near real time measurements of total carbon took place at the 

Thissio urban background station at the central premises of the National Observatory of Athens and the 

sampling period lasted approximately one and a half years from November 2019 to May 2021. According to 

the TC-BC method the equivalent fraction of organic carbon of carbonaceous aerosols (defined as OC = TC - 

EC) was determined using the TC and EC values of the Total Carbon Analyzer and the Aethalometer 

respectively, given as equivalent BC (eBC) instead of EC. However, the values obtained for BC and OC were 

subjected to a correction process by comparison with values from filters for EC and the Aerosol Chemical 

Speciation Monitor (ACSM) for organic matter OM, as black carbon particles are likely to be coated by other 

compounds. The application of these corrections (BC to EC conversion with a factor of 0.75) resulted to the 

extraction of the final time series, and allowed the study of the levels of carbonaceous aerosols on various 

time scales (eg hourly, daily or seasonal). The final aim was to investigate the factors and sources 

controlling the variation of OM and the results highlight the crucial role of biomass burning.
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

1.1 Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα/αερόλυμα 
 

1.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

Ως αιωρούμενα σωματίδια ή σωματιδιακή ύλη (Particulate Matter) αναφέρονται τα σωματίδια της 

ατμόσφαιρας που υφίστανται είτε στην υγρή είτε στην στερεή φάση με διαμέτρους από 0.002 μm έως 100 

μm. Ένας πληθυσμός αιωρούμενων σωματιδίων διακρίνεται από διάφορα χαρακτηριστικά όπως είναι ο 

αριθμός, η μάζα, η διάμετρος, οι αεροδυναμικές και οπτικές ιδιότητες και ποικίλει ως προς το μέγεθος και 

τη χημική σύσταση των σωματιδίων ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται. Οι δύο κύριες κατηγορίες των 

αιωρούμενων σωματιδίων είναι τα πρωτογενή, δηλαδή τα σωματίδια που εκπέμπονται απευθείας στην 

ατμόσφαιρα είτε από διεργασίες καύσης, είτε σκόνη από το έδαφος ή θαλάσσια σωματίδια που 

μεταφέρονται μέσω του αέρα  και τα δευτερογενή που είναι τα σωματίδια που σχηματίζονται ως 

προϊόντα από αντιδράσεις μεταξύ χημικών οντοτήτων της ατμόσφαιρας. Το σύνολο των αιωρούμενων 

σωματιδίων σε συνδυασμό με το αέριο μέσο στο οποίο βρίσκονται, δηλαδή τον αέρα της ατμόσφαιρας, 

αποτελούν το αερόλυμα το οποίο εναλλακτικά ορίζεται ως ένα εναιώρημα υγρών και στερεών 

σωματιδίων του αέρα.  

Τα σημαντικότερα σωματίδια που μελετώνται και εκτενέστερα λόγω των επιπτώσεων τους τόσο στην 

ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον, είναι αυτά με διάμετρο μικρότερη από 10 μm και διακρίνονται 

σε τρεις κατηγορίες:  

 PM10 σωματίδια με διάμετρο ≤ 10μm  

 PM2.5 σωματίδια με διάμετρο ≤ 2.5μm 

 PM1 σωματίδια με διάμετρο ≤ 1μm 

Στην Εικόνα 1.1  απεικονίζονται τα μεγέθη των PM10 και PM2.5 σωματιδίων συγκριτικά με το μέγεθος μιας 

ανθρώπινης τρίχας και ενός κόκκου άμμου που είναι έως και 9 φορές μεγαλύτερα σε διάμετρο από τα 

αιωρούμενα σωματίδια.  

 

Εικόνα 1.1 : Απεικόνιση μεγέθους PM10 και PM2.5 αιωρούμενων σωματιδίων σε σύγκριση με την ανθρώπινη τρίχα και έναν κόκκο 

άμμου. (https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics) 

Το PM προκύπτει από τον όρο Particulate Matter (σωματιδιακή ύλη) και τα σωματίδια της κάθε 

κατηγορίας χαρακτηρίζονται ανάλογα με το μέγεθος τους ως αδρά σωματίδια (coarse particles) με 

διάμετρο D>2.5 μm και λεπτά σωματίδια (fine particles) με διάμετρο D<2.5 μm. Τα σωματίδια με διάμετρο 

D<1 μm αποτελούν τμήμα των λεπτών σωματιδίων (submicron particles) και διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: τα σωματίδια στην περιοχή συσσώρευσης με διαμέτρους 0.1 μm <D<1 μm και τα σωματίδια 

της τάξης του Aitken με διαμέτρους D<0.1 μm (Εικόνα 1.2). Τα αδρά σωματίδια (PM10) προέρχονται 

κυρίως από μηχανικές διεργασίες και περιλαμβάνουν την σκόνη από το έδαφος και τα θαλάσσια 

σωματίδια. Λόγω μεγέθους καθιζάνουν ή ξεπλένονται με τη βροχή, ενώ η χημική τους σύσταση αντανακλά 

https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics


την προέλευσή τους καθώς στην πλειονότητά τους είναι σωματίδια του φλοιού της γης. Τα λεπτά 

σωματίδια (PM2.5) προέρχονται κυρίως από διεργασίες καύσης και είναι τόσο οργανικής όσο και 

ανόργανης φύσης. Ωστόσο, οι διεργασίες σχηματισμού των λεπτών σωματιδίων είναι πιο σύνθετες 

συγκριτικά με αυτές των αδρών. Αναλυτικότερα, τα σωματίδια συσσώρευσης μπορούν να προκύψουν είτε 

από συμπύκνωση ατμών με χαμηλή τάση ατμών είτε από συσσωμάτωση σωματιδίων Aitken ή της τάξης 

συσσώρευσης μεταξύ τους. Η συσσωμάτωση σωματιδίων (συσσώρευσης ή Aitken) μεταξύ τους είναι και ο 

σημαντικότερος μηχανισμός και τα σωματίδια που προκύπτουν αποτελούνται κυρίως από ανόργανα ιόντα 

και οργανικά στοιχεία. Τα σωματίδια της τάξης του Aitken με διαμέτρους D≤0.08 μm είναι τα προϊόντα 

μετατροπής αερίου σε σωματίδιο κατά την αλλαγή φάσης είτε αποτέλεσμα διεργασιών καύσης, όπου οι 

θερμοί υπερσυμπυκνωμένοι ατμοί συμπυκνώνονται. Έτσι, τα σωματίδια αυτά έχουν την ικανότητα να 

δρουν σαν πυρήνες συμπύκνωσης αερίων με χαμηλή τάση ατμών, αλλά μπορούν και να αυξάνουν το 

μέγεθός τους λόγω συσσωμάτωσης. Συνολικά οι πυρήνες Aitken αποτελούν περίπου το 95% του αριθμού 

των σωματιδίων, ενώ τα σωματίδια στην περιοχή συσσώρευσης μόνο το 5% κατέχοντας όμως και το 

μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας (>50%).  

 

 

Εικόνα 1.2 : Σχηματική αναπαράσταση κατανομής σωματιδίων με βάση το μέγεθος και διεργασίες δημιουργίας τους. (Seinfeld & 

Pandis, 1998) 

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρωτογενή σωματίδια που αφορούν στο σύνολό τους τα αδρά σωματίδια 

δηλαδή σωματίδια σκόνης, θαλάσσια και σωματίδια από εκρήξεις ηφαιστείων, προέρχονται από φυσικές 

διεργασίες. Ένας άλλος μηχανισμός σχηματισμού σωματιδίων που αφορά τα λεπτά σωματίδια και 

συγκεκριμένα την περιοχή συσσώρευσης είναι η ομογενής πυρηνοποίηση, κατά την οποία ατμοί ουσιών 

χαμηλής πτητικότητας συμπυκνώνονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σωματίδια. Ο δευτερογενής 

σχηματισμός σωματιδίων που προκύπτει από τη σύλληψη ουσιών χαμηλής πτητικότητας από 

προϋπάρχοντα σωματίδια είναι ένα ακόμα είδος μηχανισμού που αφορά τα λεπτά σωματίδια και 

αναφέρεται ως ετερογενής πυρηνοποίηση. Τέλος, σωματίδια μπορούν να σχηματιστούν και μέσω χημικών 

αντιδράσεων μέσα στο ίδιο το αερόλυμα όπως για παράδειγμα προϊόντα από αντιδράσεις οξείδωσης.  



1.1.2 Επιπτώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων   

Η εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, που αυξάνει τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων, 

προκαλεί επιπτώσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι η υγεία, το κλίμα, η ορατότητα και τα 

οικοσυστήματα και για αυτό είναι σημαντικό να μελετάμε τη μεταβλητότητά τους  στην ατμόσφαιρα. 

Αναλυτικότερα, τα αιωρούμενα σωματίδια επιδρούν αρνητικά στην υγεία λόγω του ότι είναι εισπνεύσιμα 

και η σοβαρότητα των προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος 

τους. Τα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για τις επιπτώσεις στην υγεία είναι κυρίως αυτά με διάμετρο ≤2.5 

μm (PM2.5), και σύμφωνα με μελέτες μπορούν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής περίπου 3 χρόνια 

παγκοσμίως αφού είναι υπεύθυνα για νοσήματα όπως εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, αρρυθμία της 

καρδιάς, δυσλειτουργία και καρκίνο των πνευμόνων, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 

λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (Ostro et al., 2010; Lipsett et al., 2011; Krall et al., 2013). Όσο 

αφορά στο κλίμα, τα αερολύματα μπορούν να συμβάλλουν στη μεταβολή της θερμοκρασίας με δύο 

τρόπους (άμεση και έμμεση επίδραση). Έτσι, μπορούν να προκαλέσουν μείωση της θερμοκρασίας μέσω 

σκέδασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας είτε αύξηση της θερμοκρασίας μέσω απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας (άμεση επίδραση) (Robert J. Griffin, 2013). Επίσης, είναι υπεύθυνα και για το 

σχηματισμό συννέφων καθώς δρουν σαν πυρήνες συμπύκνωσης προκαλώντας αύξηση της 

διαθλαστικότητας το οποίο συνεπάγεται και αύξηση της θερμοκρασίας (έμμεση επίδραση) (Robert J. 

Griffin, 2013). Τα περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν μείωση της θερμοκρασίας μέσω 

σκέδασης της ακτινοβολίας, γεγονός που αντιπαρέρχεται και στην δράση των θερμοκηπικών αερίων, όμως 

σε περιοχές με υψηλά επίπεδα εκπομπών στοιχειακού άνθρακα όπως βιομηχανικές περιοχές και 

πυρκαγιές δασών, η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω του στοιχειακού 

άνθρακα, γεγονός που τον διαχωρίζει από τα υπόλοιπα αιωρούμενα σωματίδια. Μια ακόμη επίπτωση που 

επιφέρει η αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, είναι η μείωση 

της ορατότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές καθώς και σε περιοχές με 

υψηλή βιομηχανική δραστηριότητα δημιουργείται ένα νέφος πάνω από την περιοχή που μειώνει την 

ορατότητα και οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων από διεργασίες καύσης 

είτε βιομάζας είτε ανθρωπογενούς προέλευσης (πχ. μηχανές εσωτερικής καύσης) (Jian Wu, 2018). Τα 

αιωρούμενα σωματίδια είναι επίσης επιβλαβή και για τα οικοσυστήματα, καθώς  μπορούν να 

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του αέρα και τελικά να καταλήγουν μέσω καθίζησης ή 

κατακρήμνισης στο έδαφος και στο νερό και αναλόγως την χημική τους σύσταση μπορούν να μειώσουν το 

pH λιμνών και ποταμών κάνοντας το πιο όξινο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τη 

θρεπτική ισορροπία στα υδάτινα οικοσυστήματα και να εξαντλήσουν τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους 

καταστρέφοντας αγροτικές καλλιέργειες και την ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, 

πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί απειλούνται από αυτό το φαινόμενο της οξύνισης των υδάτων, καθώς αυτή η 

διαταραχή του pH μετατρέπει το φυσικό τους περιβάλλον σε τοξικό, απειλώντας και τους πιο ανθεκτικούς 

οργανισμούς λόγω καταστροφής της τροφικής αλυσίδας (Εικόνα 1.3).  

 

 



 

Εικόνα 1.3: Κρίσιμες τιμές pH για ορισμένους υδρόβιους οργανισμούς. (Πηγή: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-

matter-pm-basics) 

Τέλος, τα όξινα σωματίδια όπως το SO2 και τα ΝΟx της όξινης βροχής είναι υπεύθυνα για τη διάβρωση 

ορισμένων δομικών υλικών όπως το μέταλλο και η πέτρα και προκαλούν την ταχύτερη φθορά τους 

καταστρέφοντας την όψη κτιρίων καθώς και αγαλμάτων και μνημείων που δεν είναι προστατευμένα. 

 

1.2 Πηγές και χημική σύσταση αιωρούμενων σωματιδίων   
Η χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο σχηματισμού τους 

και ποικίλει ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους και το μέγεθος τους.  Τα αδρά σωματίδια, που είναι τα 

σωματίδια φυσικής προέλευσης, περιέχουν σωματίδια του εδάφους, ερημική σκόνη και στοιχεία της 

θάλασσας σε αναλογίες που ποικίλουν με βάση την περιοχή που μελετάται. Έτσι, σε μία περιοχή 

απομακρυσμένη από τη θάλασσα είναι πιο πιθανό τα αδρά σωματίδια να αποτελούνται κυρίως από 

στοιχεία του φλοιού της γης όπως Al, Si, Ca και Fe, ενώ σε μια παραθαλάσσια περιοχή θα είναι σημαντικό 

το ποσοστό των θαλάσσιων σωματιδίων Cl-, Na+
, SO4

2-, Mg2+
, Κ+ και  Ca2+ 

που αντικατοπτρίζουν τη χημική 

σύσταση του θαλασσινού νερού. Επίσης, στα σωματίδια φυσικής προέλευσης υπάγονται και τα σωματίδια 

που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων κυρίως SO2 που μετατρέπονται 

σε SO4
2- αλλά και καύσεων βιομάζας, που παράγουν κυρίως ανθρακούχα αερολύματα. Τέλος, πολλές 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) όπως τα τερπένια και τo ισοπρένιo που παράγονται από τα φυτά, 

μπορούν να αντιδράσουν στην ατμόσφαιρα και να οδηγήσουν στον σχηματισμό δευτερογενών 

σωματιδίων. Δευτερογενή αερολύματα φυσικής προέλευσης είναι επίσης και τα θειικά (SO4
2-) που 

προέρχονται από βιολογική δραστηριότητα καθώς και τα νιτρικά (NO3
-) που παράγονται από τα οξείδια 

του αζώτου από το έδαφος. Οι ανθρωπογενείς πηγές αερολυμάτων διαφέρουν ανάλογα με το είδος της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και μπορούν να διακριθούν σε αερολύματα που προέρχονται από: καύση 

ορυκτών καυσίμων, βιομηχανική δραστηριότητα και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως μεταφορές, 

αγροτικές και οικοδομικές εργασίες. Τα περισσότερα αερολύματα ανθρωπογενούς προέλευσης 

περιλαμβάνουν λεπτά σωματίδια (fine aerosols) και έχουν διαφορετική χημική σύσταση από τα αδρά 

καθώς προέρχονται από μετατροπή αερίου σε σωματίδιο (δευτερογενή).  Αποτελούνται κυρίως από 

οργανικό και στοιχειακό άνθρακα ή αλλιώς μαύρο άνθρακα (γνωστό και ως αιθάλη) καθώς και από SO4
2- 

και NO3
- που είναι δευτερογενώς σχηματιζόμενα σωματίδια από το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα 

οξείδια του αζώτου (NOx) αντίστοιχα, και τέλος αμμωνιακά ιόντα (NΗ4
+). Όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω Πίνακα 1.1, η σύσταση των λεπτών σωματιδίων για αστική περιοχή αποτελείται κατά 30.4% 

από οργανική ύλη (Organic Matter) 17.3% από στοιχειακό άνθρακα (EC), 12.1% και 11.3% από νιτρικά και 

θειικά ιόντα αντίστοιχα, ενώ τα αδρά σωματίδια αποτελούνται κυρίως από στοιχεία του εδάφους και 

οργανική ύλη (Christoph et al., 2004). 

https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics
https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics


 

Πίνακας 1.1: Ποσοστιαία χημική σύσταση λεπτών και αδρών σωματιδίων για την αστική περιοχή Bern της Ελβετίας (Christoph et 

al., 2004). 

Ωστόσο, η χημική σύσταση των αερολυμάτων εκτός από  SO4
2-, NO3

-, EC και διάφορα μέταλλα 

περιλαμβάνει ποικίλες οργανικές ουσίες όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 

οξυγονούχα, αζωτούχα και θειούχα οργανικά παράγωγα, λιπαρά οξέα, λιπαρές αλκοόλες, κετόνες και 

εστέρες.  

 

1.3 Ανθρακούχα αερολύματα  
Ο όρος ανθρακούχο αερόλυμα αναφέρεται στο κλάσμα της σωματιδιακής ύλης που περιλαμβάνει ενώσεις 

με άνθρακα και διακρίνεται σε στοιχειακό άνθρακα EC (Elemental Carbon) και οργανικό άνθρακα OC 

(Organic Carbon).  Στο σύνολό τους οι ανθρακούχες ενώσεις αφορούν ένα μεγάλο μέρος της χημικής 

σύστασης των αερολυμάτων με ποσοστό αναλογίας TC/PM (Total Carbon: το άθροισμα EC και OC) από 

22% για τα αδρά έως και 47% για τα λεπτά σωματίδια σε αστική περιοχή και από 7%-25% για 

απομακρυσμένη περιοχή όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Christoph et al., 2004). Για το σκοπό αυτό 

διεξάγονται συνεχώς μελέτες αποκλειστικά για τη μελέτη της διακύμανσης των συγκεντρώσεων αυτών 

των παραμέτρων στην ατμόσφαιρα, καθώς οι επιπτώσεις που προκαλούν τόσο στην υγεία όσο και στο 

περιβάλλον δεν είναι αμελητέες. Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας τους ως προς τη χημική τους 

σύσταση, τα ανθρακούχα αερολύματα έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα του αέρα, την ορατότητα, το 

σχηματισμό και τις ιδιότητες των σύννεφων, το ισοζύγιο ακτινοβολίας στον πλανήτη καθώς και στη 

δημόσια υγεία (Pöschl, 2005). Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες, αναφέρουν ότι η έκθεση σε αυξημένα 

επίπεδα ανθρακούχων αερολυμάτων συνδέεται με νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος που 

μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο (Ostro et al., 2010; Lipsett et al., 2011; Krall et al., 2013). Ο 

στοιχειακός άνθρακας, EC, είναι προϊόν ατελούς καύσης ορυκτών καυσίμων από τα μέσα μεταφοράς, τη 

θέρμανση και την παραγωγή ενέργειας αλλά και καύσεων βιομάζας είτε ανθρωπογενούς προέλευσης 

(οικιακή θέρμανση, πυρκαγιές, αγροτικές δραστηριότητες) είτε φυσικής προέλευσης (πυρκαγιές) και είναι 

αποκλειστικά πρωτογενούς προέλευσης (Cavalli et al., 2010). Συχνά, ο στοιχειακός άνθρακας αναφέρεται 

και ως μαύρος άνθρακας BC (Black Carbon) ή αιθάλη και αφορά σε ένα μίγμα ανθρακούχας ύλης σε 

μορφή γραφίτη. Πιο συγκεκριμένα, ο EC είναι δύστηκτο συστατικό των αιωρούμενων σωματιδίων και 

αποτελείται αποκλειστικά από άτομα άνθρακα στην εξαγωνική δομή του γραφίτη. Από την άλλη ο μαύρος 

άνθρακας που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία καύσης δεν αποτελείται αποκλειστικά από άνθρακα, αλλά 

μπορεί να περιέχει ίχνη από άλλα στοιχεία ή μίγματα όπως υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο και είναι το 



κλάσμα των ανθρακούχων αερολυμάτων που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση της ακτινοβολίας. Έτσι 

τα ανθρακούχα αερολύματα συνεισφέρουν και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, με τον μαύρο άνθρακα 

να θεωρείται ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας εμφάνισης τους φαινομένου μετά  το CO2 (Probert 

and Tarrant, 1989; Robock and Graf, 1994; Galdos et al., 2013).  

O οργανικός άνθρακας, OC, αφορά το μεγαλύτερο σε συγκέντρωση κλάσμα των ανθρακούχων 

αερολυμάτων με ποσοστό OC/TC περίπου 79% του ολικού άνθρακα, όπως αναφέρεται για την περιοχή της 

Αθήνας σε μια πενταετή έρευνα (2008-2013) που διεξήχθη στο σταθμό της Πεντέλης για λεπτά σωματίδια 

(PM2.5), που αποτελεί μια ενδεικτική τιμή για αστικές περιοχές (Paraskevopoulou et al., 2014). Ο OC μπορεί 

να εκλυθεί απευθείας στην ατμόσφαιρα σε σωματιδιακή μορφή ως πρωτογενής οργανική ύλη, από 

βιογενείς διεργασίες και διεργασίες καύσης ή μπορεί να είναι δευτερογενούς προέλευσης από τη 

μετατροπή αερίου σε σωματίδιο (ήμι)πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα μέσω αντιδράσεων 

οξείδωσης, συμπύκνωσης ή πυρηνοποίησης (Rigler et al, 2020). Ο προσδιορισμός των ανθρακούχων 

αερολυμάτων ως προς τη σύσταση τους σε EC και OC πραγματοποιείται με συνδυασμό διαφόρων 

τεχνικών. Συνήθως για τη μέτρηση του EC χρησιμοποιείται θερμοοπτική τεχνική, όπου προσδιορίζεται η 

συγκέντρωση του ολικού άνθρακα TC και πραγματοποιείται καύση του δείγματος με αποτέλεσμα να 

πυρολύεται ο οργανικός άνθρακας και το πυρίμαχο κλάσμα που δεν εξατμίζεται σε θερμοκρασία 

χαμηλότερη από 400°C να αναγνωρίζεται ως EC (Sciare et al., 2008). Η μέτρηση του BC πραγματοποιείται 

με οπτική τεχνική με τη χρήση αιθαλoμέτρου, η οποία στηρίζεται στην απορρόφηση ακτινοβολίας και 

συγκεκριμένα στην εξασθένιση της ακτινοβολίας αερολυμάτων που περνούν μέσα από ένα φίλτρο. Τέλος, 

ο διαχωρισμός ανάμεσα σε EC και BC στηρίζεται κυρίως στο ότι αντιστοιχούν σε ανθρακούχα κλάσματα με 

διαφορετική απορρόφηση ακτινοβολίας (Sciare et al., 2008).  

 

1.4 Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας  
 

Τα ανθρακούχα συστατικά συνήθως ανιχνεύονται με δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων σε φίλτρα 

ακολουθουμένη από χημική ανάλυση σε εργαστήριο. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες τεχνικές που παρέχουν 

πληροφορίες για τα επίπεδά τους συνεχώς και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και με υψηλή χρονική 

ανάλυση. Παρόλα αυτά οι σύγχρονες τεχνικές χρειάζονται έλεγχο και ενδεχομένως διορθώσεις ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά επίπεδα των ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της πτυχιακής εργασίας 

είναι: 

 Η πιλοτική λειτουργία του Αναλυτή Ολικού Άνθρακα TCA08 (Total Carbon Analyzer, Magee 

Scientific) σε σταθμό αστικού υποβάθρου, στο Θησείο στην Αττική, 

 Η σύγκριση των δεδομένων με εργαστηριακές μετρήσεις φίλτρων και άλλες αυτοματοποιημένες 

τεχνικές, 

 Η εφαρμογή των διορθώσεων ώστε να εξαχθούν οι τελικές χρονοσειρές και 

 Η μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν τα επίπεδα των ανθρακούχων αερολυμάτων σε 

διάφορες χρονικές κλίμακες (πχ ωριαία, ημερήσια ή εποχικά)  

 
 



Κεφάλαιο 2 : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1 Περιοχή μελέτης  
Οι λήψεις δειγμάτων για την ανάλυση του ολικού άνθρακα έλαβαν χώρα στον περιβαλλοντικό σταθμό 

μετρήσεων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που βρίσκεται στο 

λόφο των Νυμφών του Θησείου, στο κέντρο της Αθήνας (37.97 N, 23.72 E). Ο σταθμός βρίσκεται στην 

κορυφή ενός υψώματος 105m από την επιφάνεια της θάλασσας και περιβάλλεται από μια ελαφρώς 

πυκνοκατοικημένη περιοχή με περιορισμένες τοπικές εκπομπές. Η τοποθεσία του σταθμού (Εικόνα 2.1) 

είναι ιδανική για το χαρακτηρισμό του αστικού υποβάθρου ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε ένα ψηλό σημείο μέσα στο κέντρο της πόλης, που προσφέρεται για 

την ανίχνευση και ανάλυση αερολυμάτων διαφόρων πηγών προέλευσης. Οι κύριες πηγές αερολυμάτων 

στην περιοχή της Αθήνας είναι οι καύσεις ορυκτών καυσίμων λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας 

οχημάτων, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης,  καθώς και οι καύσεις βιομάζας κυρίως για λόγους θέρμανσης 

τους χειμερινούς μήνες. Η περίοδος δειγματοληψίας ολικού άνθρακα διήρκησε περίπου ενάμιση χρόνο 

από το Νοέμβριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2021, με εξαίρεση ένα διάστημα τριών μηνών το 

καλοκαίρι του 2020 (από τις 12/6/20 μέχρι τις 21/9/20), όπου δεν λήφθηκαν τιμές λόγω δυσλειτουργίας 

του οργάνου.  

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Τοποθεσία του σταθμού δειγματοληψίας στο Θησείο Αθηνών (Google Earth). 

 

 

 

 

 



2.2 Οργανολογία  
 

Αναλυτής ολικού άνθρακα  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ολικού και του στοιχειακού 

άνθρακα σε αυτή τη μελέτη, αναφέρεται ως μέθοδος TC-BC και συνδυάζει μία οπτική μέθοδο για τη 

μέτρηση του ισοδύναμου μαύρου άνθρακα (eBC) με το Aιθαλόμετρο AE33 (Drinovec et al., 2015; Hansen 

et al., 1984) και μια θερμική μέθοδο για τον προσδιορισμό του ολικού άνθρακα με τη χρήση ενός νέο 

οργάνου του Αναλυτή Ολικού Άνθρακα TCA08 (Total Carbon Analyzer) (Rigler et al., 2020). Η μέθοδος TC-

BC προσδιορίζει το ισοδύναμο κλάσμα του οργανικού άνθρακα (eOC) των ανθρακούχων αερολυμάτων 

που ορίζεται ως εξής:  

            

Όπου, 

             

είναι το ισοδύναμο του στοιχειακού άνθρακα (EC) και η παράμετρος αναλογίας b εξαρτάται από την 

περιοχή μελέτης, αλλά σε μεγάλο βαθμό και από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 

του κλάσματος EC (Rigler et al., 2020). Έτσι προσδιορίζοντας τον ολικό και τον μαύρο άνθρακα με τον 

αναλυτή TCA08 και το Αιθαλόμετρο ΑΕ33 αντίστοιχα, είναι εύκολο να προσδιοριστεί και η συγκέντρωση 

του οργανικού άνθρακα (OC), απλά αφαιρώντας την τιμή της συγκέντρωσης του EC από του ΤC.  

 

Εικόνα 2.2: O Αναλυτής Ολικού Άνθρακα TCA08, που βρίσκεται στο σταθμό του Θησείου. 

Ο Αναλυτής Ολικού Άνθρακα TCA08 (Εικόνα 2.2) χρησιμοποιεί μια θερμική μέθοδο για τον προσδιορισμό 

του ολικού άνθρακα. Το όργανο συλλέγει δείγμα ατμοσφαιρικού αερολύματος σε ένα φίλτρο ινών χαλαζία 

επιφάνειας 4,9cm2 και διαμέτρου 47mm, που είναι κλεισμένο σε ένα μικρό θάλαμο από ανοξείδωτο 

ατσάλι, με ελεγχόμενη ροή δειγματοληψίας από εσωτερική αντλία στα 16.7 L min-1 και κεφαλή PM2.5. Ο 

χρόνος δειγματοληψίας μπορεί να ρυθμιστεί από 20min έως και 24h και στις μετρήσεις για τη 

συγκεκριμένη μελέτη ήταν ρυθμισμένος στη 1h.  Το όργανο περιέχει δύο παράλληλα κανάλια ροής με δύο 

θαλάμους ανάλυσης, στα οποία πραγματοποιείται η συλλογή και η θερμική ανάλυση του δείγματος. Όταν 

το ένα κανάλι συλλέγει δείγμα για να αναλυθεί στην επόμενη περίοδο ανάλυσης, το άλλο κανάλι αναλύει 



το δείγμα που είχε συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, με αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνεται η αδιάκοπη μέτρηση του ολικού άνθρακα (Εικόνα 2.3). 

 

Εικόνα 2.3: Το διάγραμμα ροής δείγματος του οργάνου TCA08. Όταν ένα νέο ατμοσφαιρικό δείγμα συλλέγεται στο 
θάλαμο 1 (Chamber 1) στο φίλτρο χαλαζία, στον θάλαμο 2 (Chamber 2) λαμβάνει χώρα η θερμική ανάλυση του 

δείγματος που είχε συλλεχθεί προηγουμένως (Rigler et al., 2020).  
 
Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος συλλογής η ροή δείγματος μεταφέρεται από το ένα κανάλι στο άλλο.  Μια 

διαφορετική διευθέτηση των βαλβίδων επιτρέπει τη μείωση της ροής του δείγματος που περνάει από το 

φίλτρο χαλαζία προς τον ανιχνευτή CO2, σε 0.5 L min-1. Πριν εισέλθει στο θάλαμο ανάλυσης το δείγμα 

περνάει από έναν αισθητήρα για τη μέτρηση του ατμοσφαιρικού CO2 και ένα φίλτρο ενεργοποιημένου 

άνθρακα και υαλονημάτων, ένα φίλτρο κάψουλας με ενεργό άνθρακα  και ένα πτυχωτό φίλτρο από ίνες 

που απομακρύνουν τα οργανικά αέρια και τα σωματίδια από τον ατμό του δείγματος. Έπειτα το δείγμα 

θερμαίνεται από υψηλής τάσης ηλεκτρικά στοιχεία πάνω και κάτω από το φίλτρο χαλαζία, σχεδόν 

στιγμιαία στους 940°C, προκαλώντας την καύση των ανθρακούχων ενώσεων και τη μετατροπή τους σε 

CO2. Τέλος, ο ανιχνευτής CO2 εμφανίζει μια κορυφή για τον όγκο του CO2 που είναι μικρής διάρκειας αλλά 

πολύ ευδιάκριτη σε σχέση με τη γραμμή του υποβάθρου (Εικόνα 2.4) (Rigler et al., 2020).  

 

Εικόνα 2.4: Η κορυφή CO2
 
που είναι το προϊόν της καύσης του δείγματος, αφού περάσει από τον ανιχνευτή CO2 του 

Αναλυτή Ολικού Άνθρακα TCA08 (Rigler et al., 2020). 

 



2.3 Συμπληρωματικός εξοπλισμός  
Οι τιμές οργανικού και στοιχειακού άνθρακα που λήφθηκαν από τον αναλυτή ολικού άνθρακα, 

υποβλήθηκαν σε μια διαδικασία διόρθωσης μέσω σύγκρισης με τιμές από φίλτρα για το EC και τον χημικό 

ειδοταυτοποιητή αερολυμάτων για την οργανική ύλη OM (Organic Matter), όπως θα αναλυθεί εκτενώς 

στην Ενότητα 3.1. Σε αυτή την Ενότητα αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά και ο τρόπος 

λειτουργίας του συμπληρωματικού αυτού εξοπλισμού.  

 

2.3.1 Δειγματοληψίες αιωρούμενων σωματιδίων σε φίλτρα και ανάλυση με θερμοοπτική 

τεχνική 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης EC σε φίλτρα ινών χαλαζία, πραγματοποιήθηκε καθημερινή 

συλλογή δείγματος από τον δειγματολήπτη LVS 3.1 - PNS 15, Derenda για την περίοδο 13/12/2019 - 

22/5/2020, με ροή δειγματοληψίας περίπου 2.3 m3/h και διάρκεια 24h ξεκινώντας από τις 18:00 με 

εξαίρεση την περίοδο 20/12/2019 - 26/12/2019 όπου η διάρκεια ήταν 12h ξεκινώντας στις 6:00 και 18:00. 

Για την υπόλοιπη περίοδο 2/6/2020 - 22/11/2020 χρησιμοποιήθηκε ο δειγματολήπτης DPA14 Digitel με 

ροή δειγματοληψίας περίπου 2.4 m3/h και διάρκεια 24h ξεκινώντας και πάλι από τις 18:00. Η συλλογή 

δειγμάτων έγινε σε φίλτρα χαλαζία (Pallflex Tissuquartz, 2500QAT-UP, 47mm) και η μάζα της 

σωματιδιακής ύλης προσδιορίστηκε ζυγίζοντας τα φίλτρα πριν και μετά τη συλλογή δείγματος σύμφωνα 

με τη μέθοδο RFPS-1298-126, του Οργανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, 

χρησιμοποιώντας έναν ζυγό ευαισθησίας 1μg (Mettler Toledo MX5 microbalance). Όλα τα φίλτρα χαλαζία 

αναλύθηκαν με θερμοοπτική μέθοδο χρησιμοποιώντας έναν αναλυτή άνθρακα (Sunset Laboratory Inc. 

Oregon). Ένα τμήμα 1 cm2 αφαιρέθηκε από το φίλτρο και φορτώθηκε στον αναλυτή άνθρακα όπως 

περιγράφεται στα Bougiatioti et al. (2013) και Novakov et al. (2005). Ο προσδιορισμός OC και EC 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο EUSAAR-2 (European Supersites for Atmospheric 

Aerosol Research) (Cavalli et al., 2010). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η πρώτη φάση περιλαμβάνει 

τέσσερα στάδια θέρμανσης στους 200, 300, 450 και 650°C σε ατμόσφαιρα He, ενώ στο δεύτερο 

πρόγραμμα θέρμανσης τεσσάρων σταδίων το δείγμα θερμαίνεται στους 500, 550, 700 και 850°C, σε 

ατμόσφαιρα He/Ο2  (Paraskevopoulou et al., 2014). 

 

2.3.2 Χημικός ειδοταυτοποιητής αερολυμάτων (ACSM) 

Ο χημικός ειδοταυτοποιητής αερολυμάτων ACSM (Aerosol Chemical Speciation Monitor), είναι ένα όργανο 

που χαρακτηρίζει τα αερολύματα μετρώντας τη μάζα και τη χημική σύσταση των (non-refractory) PM1 

σωματιδίων (θειικά, νιτρικά, χλωρικά, αμμώνιο και οργανικά σωματίδια) σε πραγματικό χρόνο. Η 

δειγματοληψία ατμοσφαιρικού αερολύματος διεξάγεται μέσω ενός κυκλώνα με ταχύτητα ροής 3 L min-1 

και στη συνέχεια οδηγείται μέσω ενός κρίσιμου στομίου σε έναν αεροδυναμικό φακό εστίασης 

σωματιδίων. Η δέσμη σωματιδίων που προκύπτει εξατμίζεται στους 600°C, ιοντίζεται μέσω ιοντισμού 

κρούσης ηλεκτρονίων και διέρχεται μέσω ενός τετραπολικού φασματογράφου μάζας (RGA) από όπου 

πραγματοποιείται ο χημικός προσδιορισμός των σωματιδίων (Εικόνα 2.5) (Stavroulas et al., 2019).  

 



 
 
 

Εικόνα 2.5: Σχηματική αναπαράσταση του οργάνου ACSM (N. L. Ng et al., 2011). 

  
 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Διόρθωση επιπέδων ανθρακούχων αερολυμάτων 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι ο προσδιορισμός της μεθόδου με την οποία θα γίνει η διόρθωση των 

επιπέδων EC και OC που προέκυψαν από το αιθαλόμετρο και τον αναλυτή ολικού άνθρακα αντίστοιχα, 

έτσι ώστε να επιλεγεί η τελική χρονοσειρά οργανικού και στοιχειακού άνθρακα που θα χρησιμοποιηθεί 

στην ενότητα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων 3.2.  Ο αναλυτής ολικού άνθρακα χρησιμοποιεί ως τιμές 

EC τις τιμές e-BC (ισοδύναμο μαύρου άνθρακα) του αιθαλομέτρου που είναι αποτέλεσμα οπτικής 

μεθόδου  και στη συνέχεια αφαιρώντας από το TC υπολογίζεται ο οργανικός άνθρακας. Ωστόσο οι τιμές 

που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο για το EC ενδέχεται να μην είναι ακριβείς καθώς τα σωματίδια είναι 

πιθανό να επικαλύπτονται από άλλες ενώσεις με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να μην είναι 

αντιπροσωπευτικές για τη συγκέντρωση του στοιχειακού άνθρακα. Έτσι, λαμβάνονται τιμές EC από φίλτρα 

που έχουν αναλυθεί με θερμοοπτική μέθοδο με σκοπό να γίνει σύγκριση μέσω γραφικής παράστασης 

συνάρτησης της μορφής y=a*x, με τις τιμές BC του αιθαλομέτρου και από την κλίση της ευθείας να 

προκύψει η παράμετρος b του τύπου ΕC= b*BC, που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του πραγματικού 

EC, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.2. Στη συνέχεια οι διορθωμένες τιμές του ΕC θα 

χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί ο οργανικός άνθρακας.  

 

3.1.1 Σύγκριση με αποτελέσματα δειγματοληψιών σε φίλτρα  

Αναλυτικότερα, για την διαδικασία διόρθωσης του EC λήφθηκαν τιμές από τα φίλτρα για την περίοδο 

περίπου ενός έτους (20/12/2019 – 21/11/2020, δωδεκάωρες ή εικοσιτετράωρες δειγματοληψίες) και έγινε 

σύγκριση με τις  αντίστοιχες τιμές BC του αιθαλομέτρου, κατασκευάζοντας διαγράμματα όπου στον άξονα 

x τοποθετούνταν οι τιμές BC και στον άξονα y οι τιμές ΕC από τα φίλτρα και από την κλίση της ευθείας 

προσδιοριζόταν η παράμετρος b. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε με τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους: 

1. Για όλη την  περίοδο συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τιμές τόσο από τα φίλτρα όσο και 

από το αιθαλόμετρο, έτσι ώστε να προκύψει μια παράμετρος b. 

2. Εποχικά, λαμβάνοντας τιμές ανά εποχή, έτσι ώστε να προκύψουν 4 διαφορετικές παράμετροι b. 

3. Μηνιαία, λαμβάνοντας τιμές ανά μήνα, έτσι ώστε να προκύψουν 10 διαφορετικές παράμετροι b 

(εξαιρούνται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τους οποίους δεν λήφθηκαν τιμές από το TCA λόγω 

επισκευής του οργάνου, ενώ και οι τιμές του Ιουνίου δεν είναι αντιπροσωπευτικές λόγω μικρού 

αριθμού μετρήσεων). 

4. Με συνδυασμούς διαφόρων περιόδων βάση των επιπέδων BC, λόγω επιπέδων ρύπανσης και 

διαφορετικών πηγών εκπομπής ανάλογα την περίοδο, καταλήγοντας με μια παράμετρο b για όλη 

την περίοδο με τυπικές συγκεντρώσεις (~1 μg m-3) και μια δεύτερη παράμετρο b για την περίοδο 

με υψηλές συγκεντρώσεις BC (>3 μg m-3). 

Στον Πίνακα 3.1-1 παρατίθενται όλες οι τιμές της παραμέτρου b που προέκυψαν εφαρμόζοντας αυτή τη 

μέθοδο, για κάθε μία από τις τέσσερεις παραπάνω περιπτώσεις, ενώ στο Σχήμα 3.1-1 απεικονίζονται για 

κάθε περίπτωση τα διαγράμματα EC/BC από τις κλίσεις των οποίων προέκυψαν οι τιμές της παραμέτρου 

b. Η προσαρμογή της ευθείας στα περισσότερα διαγράμματα ήταν πολύ καλή ως εξαιρετική με 

συντελεστή συσχέτισης R2 > 0.90 (0.81<R2<0.98) με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως στο διάγραμμα για τον 

Ιούνιο 2020 και κατά συνέπεια το καλοκαίρι 2020 (R2=0.81), αφού οι μοναδικές τιμές που λήφθηκαν ήταν 

για την περίοδο 2-12/6 και δεν είναι αντιπροσωπευτικές για όλο το καλοκαίρι.  
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 Πίνακας 3.1-1: Τιμές της παραμέτρου b που προέκυψαν από τις κλίσεις των διαγραμμάτων του Σχήματος 3.1-1, που 

δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διόρθωση του BC του αιθαλομέτρου με τις τιμές EC των φίλτρων.  

Τιμή 
παραμέτρου b Περίοδος 

Ολική  0.75 

Εποχική Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

0.83 0.66 0.58 0.62 

Μηνιαία  Δεκέμβριος Μάρτιος Ιούνιος Σεπτέμβριος 

0.50 0.72 0.58 0.66 

Ιανουάριος Απρίλιος Ιούλιος Οκτώβριος 

0.87 0.65 - 0.53 

Φεβρουάριος Μάιος Αύγουστος Νοέμβριος 

0.74 0.54 - 0.71 

Σχετικά με 
επίπεδα BC 

Τυπική 
καμπύλη 

Υψηλό BC   

0.66 0.90   

 

(α)                                                                                       (β) 

 

 

 (γ)                                                                                       (δ) 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1-1: Επιλεγμένα διαγράμματα της μορφής y=a*x για τη σχέση ΕC= b*BC, για τη συσχέτιση του BC του 

αιθαλομέτρου με το EC των φίλτρων για (α) όλη την περίοδο, (β) ανά εποχή, (γ) ανά μήνα και (δ) σχετικά με τα 

επίπεδα BC (ολική περίοδος και περίοδος καύσεων). 
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Αφού δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα EC/BC και λήφθηκαν οι παράμετροι b για όλες αυτές τις 

περιπτώσεις, ακολούθησε η διόρθωση των τιμών του αναλυτή ολικού άνθρακα για τις παραμέτρους EC 

και OC. Η μεθοδολογία της διόρθωσης περιελάμβανε τον πολλαπλασιασμό των τιμών του αιθαλομέτρου 

με την παράμετρο b και στη συνέχεια την αφαίρεση των νέων διορθωμένων τιμών EC από τις τιμές ολικού 

άνθρακα του TCA, για τους 4 τρόπους που αναφέρονται και παραπάνω. Συγκεκριμένα: 

1. Για όλη την  περίοδο συνολικά, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές EC του TCA με την ολική παράμετρο 

του Πίνακα 3.1-1, b=0.75 σύμφωνα με τη σχέση EC=b*BC. Η διορθωμένη χρονοσειρά που 

προέκυψε για το EC, αφαιρέθηκε από τις τιμές TC και προέκυψε η διορθωμένη χρονοσειρά OC 

σύμφωνα με τη σχέση OC=TC – EC. 

2. Εποχικά, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές EC του TCA ανά εποχή με την αντίστοιχη εποχική 

παράμετρο του Πίνακα 3.1-1, πχ b=0.66 για την άνοιξη, δηλαδή τις τιμές για το Μάρτιο, τον 

Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 κ.ο.κ. και στη συνέχεια πάλι αφαιρώντας τις τιμές αυτές από το TC 

προέκυψαν οι διορθωμένες τιμές OC με βάση την εποχή.  

3. Μηνιαία, πολλαπλασιάζοντας τις τιμές EC του TCA ανά μήνα με την αντίστοιχη μηνιαία παράμετρο 

του Πίνακα 3.1-1, πχ b=0.87 για τον Ιανουάριο και b=0.65 για τον Απρίλιο και στη συνέχεια πάλι 

αφαιρώντας τις τιμές αυτές από το ΤC προέκυψαν οι μηνιαίες διορθωμένες τιμές OC. 

4. Με βάση τα επίπεδα BC, εντοπίζοντας τις περιόδους με τις υψηλότερες τιμές BC, πιθανώς λόγω 

αυξημένων καύσεων, και υπολογίζοντας μεμονωμένα το διάστημα αυτό (9-25/1/2020) με την 

παράμετρο b=0.90 του Πίνακα 3.1-1 και την υπόλοιπη περίοδο με την παράμετρο b=0.66 από την 

τυπική καμπύλη. Στη συνέχεια όπως και προηγουμένως οι διορθωμένες τιμές EC 

χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί ο οργανικός άνθρακας από τη σχέση EC=TC-OC.  

Η μεθοδολογία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τέσσερεις διορθωμένες χρονοσειρές για την 

παράμετρο OC από τις οποίες θα επιλεχθεί η τελική διορθωμένη χρονοσειρά. Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 3.1-1, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τόσο στις εποχικές τιμές της παραμέτρου b όσο και στις 

μηνιαίες (οι πηγές που επηρεάζουν την τιμή του b δεν μεταβάλλονται σταθερά ανά μήνα ώστε να υπάρχει 

ομαλή μετάβαση  από την μια τιμή στην επόμενη), επομένως η μεθοδολογία για την επιλογή της τελικής 

χρονοσειράς με βάση την οποία θα διορθωθούν και οι τιμές της υπόλοιπης περιόδου θα προκύψει από τη 

σύγκριση των τιμών που υπολογίστηκαν με την ολική παράμετρο (b=0.75, περίπτωση 1) και τον 

διαχωρισμό βάσει των επιπέδων BC (b=0.66 ή b=0.90, περίπτωση 4).  Στο Σχήμα 3.1-2, απεικονίζονται τα 

διαγράμματα σύγκρισης των διορθωμένων τιμών και των αδιόρθωτων τιμών OC από τον αναλυτή ολικού 

άνθρακα (α) για όλη την περίοδο με την ολική παράμετρο b=0.75 και (β) με βάση τον διαχωρισμό των 

επιπέδων με τις παραμέτρους b=0.66 (από τυπική καμπύλη) και b=0.90 (για την περίοδο με υψηλό BC).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(α)  

 

(β) 

 

Σχήμα 3.1-2: Διόρθωση ΟC λαμβάνοντας υπόψη (α)την ολική παράμετρο b=0.75 και (β) τον διαχωρισμό επιπέδων με 

παραμέτρους b=0.66 (τυπική) και b=0.90 (περίοδος καύσεων). 

Παρατηρείται ότι η προσαρμογή των σημείων στην ευθεία είναι ελάχιστα καλύτερη στην 1η  περίπτωση  

όπου η διόρθωση πραγματοποιήθηκε με την ολική παράμετρο b=0.75, που επιβεβαιώνεται κι από τον 

συντελεστή συσχέτισης που στην περίπτωση αυτή είναι ίσος με τη μονάδα με τιμή R2=1.00  σε σύγκριση 

με του διαγράμματος της 4ης περίπτωσης (R2=0.99). Επίσης υπάρχει πολύ μικρή μεταβολή στην κλίση και 
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μεταβάλλεται από 1,1 εως 1,09. Στο Σχήμα 3.1-3 (α) παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις για τα επίπεδα του 

EC και φαίνεται ότι οι αδιόρθωτες τιμές BC του αιθαλομέτρου είναι υψηλότερες από τις διορθωμένες 

τιμές ΕC λόγω της διόρθωσης που έγιναν με τους δυο τρόπους, καταλήγοντας σε σχεδόν ίδια διακύμανση 

μεταξύ των δύο τρόπων διόρθωσης και με μικρές αποκλίσεις από την αρχική αδιόρθωτη χρονοσειρά του 

BC. Στο Σχήμα 3.1-3 (β) που κατασκευάστηκε με τον ίδιο τρόπο για το OC, παρότι είναι σχετικά ασαφές 

ποιές τιμές είναι πιο κοντά στις αδιόρθωτες καθώς οι καμπύλες αλληλεπικαλύπτονται που σημαίνει πως 

όλες οι τιμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. 

(α) 

 

(β) 

 

Σχήμα 3.1-3: Διακύμανση των αδιόρθωτων επιπέδων από το TCA, των διορθωμένων με την ολική παράμετρο και των 

διορθωμένων με βάση τον διαχωρισμό επιπέδων (α) για το EC και (β) για το OC. 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται πως ανεξαρτήτως της μεθόδου διόρθωσης προκύπτουν ισοδύναμα 

αποτελέσματα και φαίνεται πως μπορεί να επιλεχθεί η 1η περίπτωση με την ολική παράμετρο b=0.75 για 

απλούστευση της διαδικασίας. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη παράγραφο όπου 
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γίνεται σύγκριση των διορθωμένων τιμών με τα αποτελέσματα οργανικού άνθρακα χημικού 

ειδοταυτοποιητή αερολυμάτων. 

 

3.1.2 Σύγκριση με αποτελέσματα χημικού ειδοταυτοποιητή αερολυμάτων  

Για την τελική επιλογή της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα διορθωθούν και οι υπόλοιπες τιμές της 

μελέτης, οι δύο διορθωμένες χρονοσειρές OC που προέκυψαν από την σύγκριση με τα φίλτρα στην 

προηγούμενη παράγραφο 3.1.1, θα συγκριθούν και με τα αποτελέσματα οργανικού άνθρακα του χημικού 

ειδοταυτοποιητή αερολυμάτων (ACSM). Το ACSM μετράει οργανικά σωματίδια και σε συνδυασμό με τις 

τιμές OC από τα φίλτρα μετατρέπονται σε οργανική μάζα OM (Organic Mass) πολλαπλασιάζοντας τες με 

τις κλίσεις των διαγραμμάτων OM/OC ανά εποχή που φαίνονται στον Πίνακα 3.1-2.  

Πίνακας 3.1-2: Κλίση ΟΜ/OC βάσει των αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων φίλτρων. 

Μήνας Κλίση  
ΟΜ/ΟC 

Δεκ-19 1.53 

Ιαν-20 1.53 

Φεβ-20 1.53 

Μαρ-20 1.53 

Απρ-20 1.53 

Μαϊ-20 1.53 

Ιουν-20 1.45 

Ιουλ-20 1.45 

Αυγ-20 1.45 

Σεπ-20 1.46 

Οκτ-20 1.46 

Νοε-20 1.46 

 

 Έτσι, οι τιμές OMACSM που λήφθηκαν συγκρίθηκαν μέσω διαγραμμάτων διακύμανσης και συσχέτισης με τις 

δυο τελικές διορθωμένες χρονοσειρές OC του TCA, αφού πολλαπλασιάστηκαν κι αυτές με τις τιμές του 

Πίνακα 3.1-2 ανά εποχή για να προκύψουν οι τιμές OMTCA. Στο Σχήμα 3.1-4 απεικονίζονται οι 

διακυμάνσεις των επιπέδων OMACSM, του αδιόρθωτου OMTCA, και των δύο διορθωμένων χρονοσειρών OM 

που προέκυψαν. Οι καμπύλες του αδιόρθωτου OMTCA και των δύο διορθωμένων ΟΜ 

αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε ορισμένα σημεία που διαχωρίζονται 

και φαίνονται οι διορθωμένες τιμές ελάχιστα πιο αυξημένες, ενώ για τις τελευταίες είναι σχεδόν αδύνατο 

να διακριθούν διαφορές στις διακυμάνσεις τους. Αυτό που ξεχωρίζει αισθητά είναι η διακύμανση του 

OMACSM με υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης από τις υπόλοιπες παραμέτρους σε αρκετά σημεία (μπλε 

καμπύλη). Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι αυξομειώσεις των επιπέδων όλων των παραμέτρων, συμφωνούν 

αρκετά μεταξύ τους για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. 

 



 

Σχήμα 3.1-4: Διακύμανση των επιπέδων ΟΜACSM, των αδιόρθωτων επιπέδων ΟΜTCA και των διορθωμένων ΟΜ με την 

ολική παράμετρο και με διαχωρισμό επιπέδων. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα συσχέτισης των επιπέδων OMACSM του χημικού 

ειδοταυτοποιητή με τις δύο διορθωμένες χρονοσειρές ΟΜ που προέκυψαν από τη μεθοδολογία της 

προηγούμενης παραγράφου 3.1.1. Στο Σχήμα 3.1-5 (α) παρουσιάζεται η συσχέτιση με τις τιμές που 

διορθώθηκαν με την ολική παράμετρο και παρατηρείται ότι υπάρχει πολύ καλή προσαρμογή των σημείων 

στην ευθεία και αρκετά μεγάλος συντελεστής συσχέτισης όπως και στο διάγραμμα (β) που στον άξονα χ 

περιλαμβάνει τις τιμές που προέκυψαν από τη διόρθωση με βάση των διαχωρισμό των επιπέδων. 

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής συσχέτισης και για τις δύο περιπτώσεις είναι ίσος με R2=0.84 ή R2=0.82-0.83, 

που δείχνει καλή συσχέτιση των δύο χρονοσειρών, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις των σημείων από την 

ευθεία. Επίσης φαίνεται και στα δύο διαγράμματα η εξίσωση και ο συντελεστής συσχέτισης και για την 

ευθεία που περνάει από το Ο (0,0) και έχει σημειωθεί με κόκκινο χρώμα. Το γεγονός ότι η απόκλιση των 

δύο ευθειών είναι μικρότερη στο διάγραμμα (α) δείχνει πως υπάρχει καλύτερη αναλογία μεταξύ των 

τιμών σε αντίθεση με το διάγραμμα (β) που παρατηρείται λίγο μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των κλίσεων 

των δύο ευθειών.  
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(α) 

 

(β) 

 
 

Σχήμα 3.1-5: Συσχέτιση των επιπέδων ΟΜACSM με τις διορθωμένες τιμές OM (α) με την ολική παράμετρο και (β) από 

διαχωρισμό των επιπέδων. 

Βάσει της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και τις παρατηρήσεις από τη 

σύγκριση και τη συσχέτιση των διορθωμένων χρονοσειρών με τις τιμές του χημικού ειδοταυτοποιητή 

αερολυμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η καταλληλότερη μέθοδος διόρθωσης η οποία θα 

εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα δεδομένα της μελέτης, είναι αυτή με βάση την ολική παράμετρο b=0.75 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δυο μεθοδολογιών για τις 

συγκεκριμένες χρονοσειρές. Σε περίπτωση που υπήρχαν δεδομένα για την καλοκαιρινή περίοδο (ακόμα 

χαμηλότερα επίπεδα BC) ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη η διάκριση του παράγοντα διόρθωσης βάση 

επιπέδων. 

3.2 Αποτελέσματα ολικού άνθρακα και σχετικών κλασμάτων 

3.2.1 Παρουσίαση χρονοσειρών  

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα και την επιλογή της μεθόδου διόρθωσης που πραγματοποιήθηκε 

με σκοπό να προκύψουν οι τελικές χρονοσειρές που θα παρουσιαστούν σε αυτήν την ενότητα, όλα τα 

δεδομένα για το EC από τον αναλυτή ολικού άνθρακα πολλαπλασιάστηκαν με την ολική παράμετρο 0.75 

και στη συνέχεια οι τιμές που προέκυψαν αφαιρέθηκαν από τις αντίστοιχες τιμές TC έτσι ώστε να 

προκύψει η τελική χρονοσειρά OC, σύμφωνα με τη σχέση OC=TC-EC. Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά και αναπαρίστανται γραφικά οι διορθωμένες χρονοσειρές για διάφορες χρονικές κλίμακες (π.χ 

μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια διακύμανση), καθώς επίσης παρατίθενται και τιμές από άλλες μελέτες 

με σκοπό τη σύγκριση των επιπέδων με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. 

Ημερήσια διακύμανση 

Μια ενδεικτική εικόνα για τη διακύμανση των τιμών των ανθρακούχων ενώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μελέτης, παρουσιάζεται μέσω των παρακάτω διαγραμμάτων του Σχήματος 3.2-1 που απεικονίζουν  την 

μέση ημερήσια διακύμανση των επιπέδων TC, OC και EC. . Το εύρος τιμών για τα επίπεδα OC για όλη την 

περίοδο της μελέτης είναι από 1.03 – 20.36 μg/m-3, ενώ για το EC από 0.18 – 6.73 μg/m-3 με μέσο όρο 4.74 

μg/m-3 και 1.12 μg/m-3 αντίστοιχα. Οι έντονες κορυφές που σχηματίζουν οι καμπύλες αυτών των 

διαγραμμάτων παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς το ποιες ημέρες το χρόνο εμφανίστηκαν  τα 

υψηλότερα επίπεδα των ανθρακούχων συστατικών αλλά και ποιες περιόδους παρατηρήθηκε πτώση στις 

τιμές των συγκεντρώσεων, που υποδεικνύει αλλαγές στις πηγές εκπομπής των συγκεκριμένων ενώσεων  

στην ατμόσφαιρα. Αναλυτικότερα, είναι εμφανές ότι υπάρχουν διαστήματα κυρίως κατά τους χειμερινούς 

μήνες, όπου τα επίπεδα είναι αυξημένα με κορυφές που εμφανίζουν μέγιστα σε τιμές σχεδόν 

τετραπλάσιες από αυτές που αντιστοιχούν στην υπόλοιπη περίοδο. Για παράδειγμα στο Σχήμα 3.2-1 (α) 

που απεικονίζεται η μέση ημερήσια διακύμανση του ολικού άνθρακα με ένα εύρος τιμών από 1.38-27.10 

μg/m-3, η μέγιστη τιμή για όλη την περίοδο παρατηρείται στις 11/1/2020 στα 27.10 μg/m-3, που είναι πάνω 

από 4 φορές υψηλότερη από το μέσο όρο των τιμών συγκέντρωσης για την περίοδο 22/11/2019-

12/6/2020 στα 6.23 μg/m-3. Όσον αφορά την υπόλοιπη περίοδο της μελέτης (21/9/2020 - 9/5/2021), η 

μέγιστη τιμή συγκέντρωσης εμφανίζεται στις 18/2/2021 στα 20.34 μg/m-3 που είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από αυτή του προηγούμενου χειμώνα κατά 6.76 μg/m-3 που όμως παραμένει μια πολύ υψηλή 

τιμή καθώς για τις περισσότερες ημέρες του χρόνου οι τιμές κυμαίνονταν από 1.5 - 15 μg/m-3. Παρόμοια 

μορφή έχουν και τα διαγράμματα μέσης ημερήσιας διακύμανσης για τον οργανικό και τον στοιχειακό 

άνθρακα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2-1 (β) και (γ) αντίστοιχα, με ελάχιστες διαφορές ως προς 

κάποιες κορυφές που εμφανίζονται στο διάγραμμα του OC και απουσιάζουν από του EC Η μέγιστη τιμή 

τόσο για το OC όσο και το EC εμφανίζεται επίσης στις 11/1/2020 και μέχρι τις 12/6/2020 η διακύμανση 

των τιμών είναι παρόμοια και στα δύο διαγράμματα με εξαίρεση μια κορυφή που εμφανίζεται στις 

12/4/2020 για το OC στα 9.49 μg/m-3 που δεν παρατηρείται στο EC. Ωστόσο, για το υπόλοιπο διάστημα της 

μελέτης (21/9/2020 - 9/5/2021), παρατηρούνται περισσότερες διαφορές μεταξύ των δύο διαγραμμάτων 

με μια πιο ήπια διακύμανση στα επίπεδα EC, όπου απουσιάζουν κάποιες κορυφές που εμφανίζονται στο 

OC.  

 



 

(α) 

 

(β) 

 

(γ)  

 

Σχήμα 3.2-1: Μέση ημερήσια διακύμανση των επιπέδων (α) TC, (β) OC και (γ) EC από τον αναλυτή TCA, για την 

περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαΐου 2021 για την περιοχή της Αθήνας. 

 

Μηνιαία διακύμανση 

Όπως προαναφέρθηκε κατά την ανάλυση της ημερήσιας διακύμανσης του ανθρακούχου αερολύματος, τα 

επίπεδα TC, OC και EC εμφάνισαν μέγιστες τιμές τους χειμερινούς μήνες και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 

για το 2020 και τον Φεβρουάριο για το 2021. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα του Σχήματος 

3.2-2, όπου απεικονίζεται η μέση μηνιαία διακύμανση των επιπέδων TC, OC και EC και φαίνεται ότι η 

μέγιστη τιμή για όλη την περίοδο εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2020 με μέση τιμή 9.95 μg/m-3 για τον 

ολικό άνθρακα, 7.76 μg/m-3 για τον οργανικό και 2.18 μg/m-3 για τον στοιχειακό άνθρακα. Τους επόμενους 

μήνες παρατηρείται μια σταδιακή μείωση στα επίπεδα των συγκεντρώσεων, σχεδόν αναλογικά και για τα 

τρία ανθρακούχα είδη μέχρι τον Ιούνιο του 2020 που παρουσιάστηκαν οι ελάχιστες τιμές για τους 

μηνιαίους μέσους όρους της μελέτης με συγκέντρωση ολικού άνθρακα 2.64 μg/m-3, οργανικού 2.06 μg/m-3  

και στοιχειακού 0.58 μg/m-3. Στη συνέχεια παρατηρείται και πάλι σταδιακή αύξηση των συγκεντρώσεων, 
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με κορύφωση τον Φεβρουάριο του 2021 όπου καταγράφηκαν οι δεύτερες μεγαλύτερες μέσες μηνιαίες 

τιμές για όλη την περίοδο (TC: 9.04 μg/m-3, OC: 7.55 μg/m-3, EC: 1.49 μg/m-3).  

 

Σχήμα 3.2-2: Διακύμανση των μέσων μηνιαίων επιπέδων των συγκεντρώσεων ολικού, οργανικού και στοιχειακού 

άνθρακα από τον αναλυτή TCA, για την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαΐου 2021 για την περιοχή της Αθήνας. 

 

Η παρατήρηση της μηνιαίας διακύμανσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τους χειμερινούς μήνες εντείνονται 

οι συνθήκες  που συντελούν στην έκλυση των ανθρακούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, καθώς σε ένα 

πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον οι ανάγκες για θέρμανση και μετακίνηση είναι καθοριστικές για τα 

επίπεδα τους.  

 Τα επίπεδα των ανθρακούχων αερολυμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοποθεσία του σταθμού 

από όπου λαμβάνονται οι μετρήσεις τους και για την απόδειξη της παρατήρησης αυτής δημιουργήθηκε ο 

παρακάτω Πίνακας 3.2-1. Η μέση τιμή της συγκέντρωσης OC για την Αθήνα και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις 

για διάφορες περιόδους από το 1982-2021 έχει εύρος από 1.46 μg/m-3 έως 25.7 μg/m-3 (σταθμός 

κυκλοφορίας Αθήνα-2008 και αστικό υπόβαθρο Αθήνα-1982 αντίστοιχα) ενώ του EC από 0.44 μg/m-3 έως 

11 μg/m-3 (παράκτιο υπόβαθρο Αθήνα-2008 και αστικό υπόβαθρο Αθήνα-1982 αντίστοιχα) σύμφωνα με 

τον Πίνακα 3.2-1. Στη συγκεκριμένη μελέτη η μέση τιμή συγκέντρωσης OC βρέθηκε ίση με 4.77 μg/m-3 που 

είναι περισσότερο από δύο φορές μεγαλύτερη από την τιμή που βρέθηκε για την περιοχή της Αθήνας στις 

εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείο  στην Πεντέλη για την περίοδο Μάιος 2008 - Απρίλιος 2013 (2 μg/m-3), 

γεγονός που αναμένεται καθώς οι εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου στο Θησείο βρίσκονται πιο κοντά 

στο κέντρο της πόλης, όπου η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων δικαιολογεί τα αυξημένα επίπεδα 

οργανικού άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά αρκετά μικρότερη σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις 

όπως το Μιλάνο με περίπου διπλάσια τιμή συγκέντρωσης OC στα 9.2 μg/m-3 (Aug 2002- Dec 2003) και τη 

Βαρκελώνη με 6.7 μg/m-3 για τον χειμώνα του 2004. Αντίστοιχα η μέση τιμή EC σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε 

ίση με 1.13 μg/m-3 που είναι σχεδόν διπλάσια από την τιμή του αστικού υποβάθρου της Αθήνας 0.54 

μg/m-3 (Αστεροσκοπείο Πεντέλης - Μάιος 2008-Απρίλιος 2013), αλλά αρκετά παρόμοια με τις τιμές 1.4 

μg/m-3  και 1.37 μg/m-3 που βρέθηκαν για το Μιλάνο και το Άμστερνταμ αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.2-1: Οι συγκεντρώσεις PM2,5 σωματιδίων, OC και EC για την Αθήνα και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις σε 

διάφορες περιόδους από το 1982 έως το 2021. Για κάθε σημείο παρατίθεται ο χαρακτηρισμός του. 

Πόλη Περίοδος μετρήσεων  PM2.5 (μg m-3) OC (μg m-3) EC (μg m-3) Reference 

Αθήνα /Πεντέλη– Αστικό 
υπόβαθρο 

May 2008-Apr 2013 20 2 0.54 Paraskevopoul
ou et al., 2014 

Αθήνα- Αστικό υπόβαθρο Feb-Dec 2010 20 2.43 0.99 Remoundaki 
et al. (2013) 

Αθήνα - Περιαστικό 
υπόβαθρο 

29 Feb-2 May and 4 
Jun-5 Aug 2008 

23.8 4.1 0.48 Pateraki et al. 
(2012) 

Αθήνα –Κυκλοφορίας-
Βιομηχανικό 

29 Feb-2 May and 4 
Jun-5 Aug 2008 

24.7 1.46 1.8 Pateraki et al. 
(2012) 

Αθήνα – Παράκτιο 
υπόβαθρο 

29 Feb-2 May and 4 
Jun-5 Aug 2008 

19.2 2.39 0.44 Pateraki et al. 
(2012) 

Βαρκελώνη - Αστικό 
υπόβαθρο 

16 Nov-16 Dec 2004 25.8 6.7 1.2 Viana et al. 
(2007) 

Μιλάνο – Αστικό 
υπόβαθρο 

Aug 2002- Dec 2003 24.5 9.2 1.4 Lonati et al. 
(2008) 

Κωνσταντινούπολη - 
Αστικό υπόβαθρο 

Jul 2008-Jun 2009 - 6.65 2.92 Theodosi et 
al., 2018 

Πράγα - Αστικό 
υπόβαθρο 

Nov2002-Jan 2003 29.6 - 1.69 Sillanpää et al. 
(2006) 

Άμστερνταμ - Αστικό 
υπόβαθρο 

Jan-Mar 2003 25.4 - 1.37 Sillanpää et al. 
(2006) 

Ελσίνκι - Αστικό 
υπόβαθρο 

Mar-May 2003 8.3 - 0.7 Sillanpää et al. 
(2006) 

Μαγιόρκα- Περιαστικό 
υπόβαθρο 

8 Jan 2004- 29Feb 
2005 

20 2.9 0.5 Pey et al. 
(2009b) 

Αθήνα - Αστικό 
υπόβαθρο 

Dec 2013-Mar 2016 19.1 4.0 1.5 Theodosi et 
al., 2018 

Αθήνα - Αστικό 
υπόβαθρο 

Summer 1987 80.7 16.9 4.2 Scheff and 
Valiozis, 1990 

Αθήνα – Αστικό 
υπόβαθρο 

Summer 1982 and 
winter 1982-1983 

- 25.7/16.1 8.2/11.0 Valaoras et al., 
1988 

Αθήνα - Αστικό 
υπόβαθρο 

Jun 2011-Feb 2013 33 5.55 2.06 Paraskevopoul
ou et al., 2015 

Αθήνα - Αστικό 

υπόβαθρο 

Nov 2019-May 2021 22.5 

 

4.77 1.13 
This study 

 

  

3.2.2 Διακύμανση ανθρακούχων αερολυμάτων  

 

Μέση ημερήσια διακύμανση ανά ώρα  

Στο Σχήμα 3.2-3 απεικονίζεται η μέση 24ωρη ωριαία διακύμανση για τις παραμέτρους TC, OC και EC όπως 

προέκυψε με τις τιμές αυτής της μελέτης και φαίνεται ότι υπάρχει παρόμοια τάση στα μέγιστα και στα 

ελάχιστα και για τα τρία είδη του ανθρακούχου αερολύματος που αναλύθηκαν, ιδιαίτερα για το TC και το 

EC. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται δύο μέγιστα ημερησίως, το πρώτο νωρίς το πρωί κατά τις 7-8π.μ. με την 

συγκέντρωση του TC να φτάνει στα 6.27 μg/m-3 και του EC στα 1.72 μg/m-3, ενώ το OC δεν φαίνεται να 



εμφανίζει κάποιο μέγιστο εκείνες τις ώρες, παρά μόνο μία μικρή αύξηση με τιμή συγκέντρωσης να φτάνει 

στα 4.39 μg/m-3. Το γεγονός ότι το TC και το EC συμφωνούν περισσότερο σε αυτή τη διακύμανση σε 

αντίθεση με το OC, υποδεικνύει επίδραση της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων τις  πρωινές ώρες, που 

είναι από τις κύριες πηγές έκλυσης στοιχειακού άνθρακα στην ατμόσφαιρα μέσω ατελών καύσεων των 

ορυκτών καυσίμων. Στη συνέχεια παρατηρείται μια πτώση στα επίπεδα συγκέντρωσης με ελάχιστες τιμές 

3.45 μg/m-3, 2.96 μg/m-3, 0.50 μg/m-3 για το TC, το OC  και το EC αντίστοιχα, στις 3-4μ.μ., το οποίο 

υποδεικνύει ότι είναι οι λιγότερο δραστήριες ώρες της ημέρας, είτε ως προς τη μετακίνηση είτε ως προς 

τη χρήση θέρμανσης και άλλων πηγών των ανθρακούχων ενώσεων που μελετώνται. Για τις υπόλοιπες 

ώρες της ημέρας παρατηρείται και πάλι αύξηση των επιπέδων των ανθρακούχων συστατικών του 

ατμοσφαιρικού αερολύματος, με το δεύτερο μέγιστο να εμφανίζεται και στις τρεις καμπύλες στις 11μ.μ. 

όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας τα 10.23 μg/m-3 

για το TC, τα 7.82 μg/m-3 για το OC και τα 1.77 μg/m-3 για το EC. Το γεγονός ότι οι μέγιστες τιμές των 

επιπέδων  TC, OC και EC εμφανίζονται τις βραδινές ώρες πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ 

πιο έντονη δραστηριότητα τη νύχτα ως προς τις διεργασίες καύσης που είναι υπεύθυνες για την έκλυση 

των ουσιών αυτών (κυρίως για λόγους θέρμανσης τον χειμώνα), που εν μέρη αναμένεται καθώς η μελέτη 

αυτή περιλαμβάνει περισσότερες τιμές για τους χειμερινούς μήνες (απουσία τιμών από 12/6/2020-

21/9/2020), όπου η οικιακή θέρμανση είναι απαραίτητη λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. 

 

 

Σχήμα 3.2-3: Μέση ωριαία διακύμανση των επιπέδων των συγκεντρώσεων ολικού, οργανικού και στοιχειακού 

άνθρακα από τον αναλυτή TCA, για την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαΐου 2021 για την περιοχή της Αθήνας. 

Οι παρατηρήσεις αυτές φαίνεται να συμφωνούν και με τους εποχικούς ημερήσιους κύκλους που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2-4 για κάθε παράμετρο ξεχωριστά , καθώς είναι εμφανές ότι τον χειμώνα 

εμφανίζονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες εποχές ιδιαίτερα για το TC και το 

OC. Η τάση ως προς τα μέγιστα συμφωνεί επίσης με αυτή του Σχήματος 3.2-3 με τη διαφορά ότι γίνεται 

ακόμα πιο σαφές ότι τα μέγιστα αυτά αφορούν κυρίως τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο και 

λιγότερο το καλοκαίρι για το TC και το OC, κάτι που δεν ισχύει όμως και για το EC που φαίνεται να 

εμφανίζει το πρώτο μέγιστο, αυτό στις 7-8π.μ., σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις για όλες τις εποχές. 

Αναλυτικότερα στο διάγραμμα (α) που αφορά την εποχική ωριαία διακύμανση του ολικού άνθρακα 

παρατηρείται ότι η εποχή με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι με διαφορά ο χειμώνας με εύρος τιμών 

3.82-15 μg/m-3 και ακολουθούν το φθινόπωρο και η άνοιξη με αρκετά παρόμοια διακύμανση σε 

0

2

4

6

8

10

12

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Συ
γκ

έν
τρ

ω
σ

η
 (μ

g 
m

-3
)

Θησείο, Αθήνα (ολικό ωριαίο)

TC 

OC 

EC 



χαμηλότερες συγκεντρώσεις με εύρος τιμών 2.80-8.19 μg/m-3 και 3.26-6.89 μg/m-3 αντίστοιχα και τέλος το 

καλοκαίρι με τις χαμηλότερες τιμές παρουσιάζει εύρος τιμών 1.69-4.22 μg/m-3. Η μεγάλη διαφορά στο 

μέγιστο που παρατηρείται στις 11-12μ.μ. μεταξύ του φθινόπωρου και της άνοιξης με περίπου 7-8 μg/m-3 

και του χειμώνα με 15 μg/m-3 που είναι σχεδόν διπλάσια τιμή, αλλά και το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν 

παρατηρείται αυτό το μέγιστο υποδηλώνει ότι οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις οφείλονται κυρίως στην 

εκτεταμένη χρήση των πηγών θέρμανσης που είναι απαραίτητη τους χειμερινούς μήνες και ιδιαίτερα τις 

βραδινές ώρες. Το δεύτερο μέγιστο που παρατηρείται τις πρωινές ώρες 6-9π.μ. φαίνεται να συμφωνεί με 

όλες τις εποχές σε αρκετά χαμηλότερες συγκεντρώσεις από το βραδινό μέγιστο με τιμές 7.55 μg/m-3 για το 

χειμώνα, 5.71 μg/m-3 για το φθινόπωρο, 6.27 μg/m-3 για την άνοιξη και 4.22 μg/m-3 για το καλοκαίρι και 

πιθανώς οφείλεται στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων που συμβάλλουν στην έκλυση ατμοσφαιρικών 

ρύπων. Σχεδόν πανομοιότυπη είναι η διακύμανση του οργανικού άνθρακα που φαίνεται στο διάγραμμα 

(β) με ίδιες τάσεις στα μέγιστα και στα ελάχιστα για όλες τις εποχές και εύρος τιμών 3.22-11.14 μg/m-3 για 

το χειμώνα, 2.35-6.40 μg/m-3 για το φθινόπωρο, 2.85-5.81 μg/m-3 για την άνοιξη και 1.44-2.37 μg/m-3 για 

το καλοκαίρι. Στο διάγραμμα (γ) για την διακύμανση του στοιχειακού άνθρακα, εμφανίζονται επίσης τα 

δύο μέγιστα με τη διαφορά ότι είναι πιο κοντά οι τιμές των δύο μεγίστων μεταξύ τους για αυτό και δεν 

φαίνεται εκ πρώτης όψεως ίδιο με του ολικού και του οργανικού άνθρακα. Ωστόσο και στην περίπτωση 

του EC, η εποχή με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι ο χειμώνας με μέγιστα που φτάνουν τιμές έως και 

5 φορές μεγαλύτερες από του καλοκαιριού και με εύρος τιμών 0.59-2.62 μg/m-3. Με εξαίρεση το βραδινό 

μέγιστο όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας οι τιμές συμφωνούν αρκετά για όλες τις εποχές με φθίνον 

εύρος τιμών 0.50-2.07 μg/m-3 για το φθινόπωρο, 0.41-1.60 μg/m-3 την άνοιξη και 0.25-1.50 μg/m-3  το 

καλοκαίρι. Το γεγονός ότι το πρωινό μέγιστο στις 6-9π.μ. δίνει πιο έντονη κορυφή στο EC από ότι στο OC 

πιθανώς υποδηλώνει ότι εκείνες τις ώρες υπάρχει έκλυση ανθρακούχου αερολύματος στην ατμόσφαιρα 

που προκαλείται κυρίως από παράγοντες που αυξάνουν τη συγκέντρωση στοιχειακού άνθρακα όπως η 

ατελής καύση ορυκτών καυσίμων (αυξημένη κίνηση οχημάτων).      
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(β) 

 

(γ) 

 

Σχήμα 3.2-4: Μέση ωριαία εποχική διακύμανση των επιπέδων των συγκεντρώσεων (α) ολικού, (β) οργανικού και (γ) 

στοιχειακού άνθρακα από τον αναλυτή TCA, για την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαΐου 2021 για την περιοχή της 

Αθήνας. 

Εβδομαδιαία διακύμανση 

Όσον αφορά  την εβδομαδιαία διακύμανση των επιπέδων TC, OC και EC πραγματοποιήθηκε ανάλυση των 

τιμών έτσι ώστε να γίνει δυνατή η σύγκριση μεταξύ των καθημερινών ημερών της εβδομάδας και του 

Σαββατοκύριακου. Από το Σχήμα 3.2-4 είναι εμφανές ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων είναι αυξημένα τα 

Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, τόσο για τον οργανικό όσο και τον 

στοιχειακό άνθρακα και κατά συνέπεια για τον ολικό. Η μέση τιμή για τον ολικό άνθρακα για όλη την 

περίοδο της μελέτης τις καθημερινές προσδιορίστηκε στα 5.73 μg/m-3 ενώ για το Σαββατοκύριακο στα 

6.95 μg/m-3, μια διαφορά που υποδεικνύει αύξηση στην εκπομπή οργανικού και στοιχειακού άνθρακα 

εκείνες τις ημέρες της εβδομάδας και πιθανώς μπορεί να αποδοθεί σε ανθρωπογενείς παράγοντες είτε ως 

προς την αύξηση της κυκλοφορίας, είτε οικιακές ανάγκες όπως θέρμανση καθώς είναι οι μη εργάσιμες 
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ημέρες της εβδομάδας και υπάρχει μεγαλύτερη οικιακή δραστηριότητα. Η διαφορά στην περίπτωση του 

οργανικού άνθρακα είναι ακόμα μεγαλύτερη με μέση τιμή 4.38 μg/m-3 για τις καθημερινές και 5.70 μg/m-3 

για τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, ο στοιχειακός άνθρακας παρουσιάζει ελάχιστη αύξηση στη 

συγκέντρωση κατά 0.12 μg/m-3, από 1.10 μg/m-3 τις καθημερινές σε 1.22 μg/m-3 τα Σαββατοκύριακα, 

γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχουν άλλες πηγές τα Σαββατοκύριακα (πχ. τουρισμός, έξοδοι κλπ.) που 

θα μπορούσε να εξισορροπήσει εκπομπές από την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Επομένως, η 

εβδομαδιαία διακύμανση των επιπέδων του ολικού άνθρακα αποδίδεται κυρίως στους παράγοντες που 

συντελούν στη έκλυση οργανικού άνθρακα, όπως διεργασίες καύσης ορυκτών καυσίμων, αφού η αύξηση 

στα επίπεδα του στοιχειακού άνθρακα δεν είναι σημαντική. 

 

Σχήμα 3.2-4: Μέση εβδομαδιαία διακύμανση των επιπέδων των συγκεντρώσεων ολικού, οργανικού και στοιχειακού 

άνθρακα από τον αναλυτή TCA, για την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαΐου 2021 για την περιοχή της Αθήνας. 

Στα παρακάτω διαγράμματα του Σχήματος 3.2-5 απεικονίζεται ακόμα σαφέστερα η τάση αυτή από την 

μέση ωριαία διακύμανση των εβδομαδιαίων επιπέδων, παρατηρώντας τον άξονα y που αντιστοιχεί στη 

συγκέντρωση των παραμέτρων TC, OC και EC. Παρότι και στα δύο διαγράμματα εμφανίζεται παρόμοια 

τάση στην αυξομείωση των επιπέδων κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο για τις καθημερινές όσο και για 

τα Σαββατοκύριακα, στο διάγραμμα (α) που αντιστοιχεί στην ωριαία διακύμανση για τις καθημερινές , η 

μέγιστη τιμή του TC δεν ξεπερνάει τα 10 μg/m-3 ενώ του OC φτάνει στα 7.43 μg/m-3, συγκεντρώσεις  

αρκετά  χαμηλότερες από αυτές του διαγράμματος (β) που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες τιμές για τα 

Σαββατοκύριακα με μέγιστη τιμή για το TC 13.23 μg/m-3 και για το OC 10.39 μg/m-3. Όσον αφορά το EC 

παρατηρείται η μικρότερη αύξηση σε σχέση με τις άλλες δύο παραμέτρους χωρίς όμως να είναι αμελητέα 

με μέγιστη συγκέντρωση για τις καθημερινές 1.84 μg/m-3 και 2.37 μg/m-3 για τα Σαββατοκύριακα. 
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(β) 

 

Σχήμα 3.2-5: Μέση ωριαία διακύμανση των εβδομαδιαίων επιπέδων TC, OC και EC από τον αναλυτή TCA. Πάνω (α) 

για τις καθημερινές (WD) και κάτω (β) για τα Σαββατοκύριακα (WE). 

 

Εποχική διακύμανση  

Είναι γνωστό ότι η έκλυση ανθρακούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό από 

ανθρωπογενή δραστηριότητα όπως η καύση βιομάζας για οικιακή θέρμανση που λαμβάνει χώρα κυρίως 

τους μήνες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και όπως είναι αναμενόμενο η εποχή με τα υψηλοτέρα 

επίπεδα ολικού, οργανικού και στοιχειακού άνθρακα είναι ο χειμώνας το οποίο επιβεβαιώνεται και από 

το διάγραμμα του Σχήματος 3.2-6 που απεικονίζει το μέσο όρο συγκέντρωσης TC, OC και EC για κάθε 

εποχή ξεχωριστά. Αναλυτικότερα, η μέση τιμή συγκέντρωσης του ολικού άνθρακα για τους χειμερινούς 
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μήνες φτάνει στα 7.83 μg/m-3, όπως φαίνεται στη δεύτερη στήλη του διαγράμματος, τιμή σχεδόν τρεις 

φορές μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίστηκε για το καλοκαίρι στα 2.64 μg/m-3. Το φθινόπωρο και η 

άνοιξη έδειξαν παρόμοιες τιμές για τον ολικό άνθρακα με διαφορά μόλις 0.21 μg/m-3 (4.87 μg/m-3 για το 

φθινόπωρο και 5.14 μg/m-3 για την άνοιξη). Παρόμοια εποχική διακύμανση εμφάνισαν ο οργανικός και ο 

στοιχειακός άνθρακας με υψηλότερες τιμές τον χειμώνα και χαμηλότερες αλλά παρόμοιες τιμές για την 

άνοιξη και το φθινόπωρο, φτάνοντας στην ελάχιστη εποχική τιμή τους το καλοκαίρι. Η συγκέντρωση του 

οργανικού άνθρακα τον χειμώνα έφτασε τα 5.97 μg/m-3 που είναι επίσης σχεδόν τριπλάσια τιμή από αυτή 

που υπολογίστηκε για το καλοκαίρι στα 2.06 μg/m-3. Για τον στοιχειακό άνθρακα η διαφορά ήταν 

μικρότερη με συγκέντρωση για τον χειμώνα 1.48 μg/m-3 και για το καλοκαίρι 0.58 μg/m-3. 

 

 

Σχήμα 3.2-6: Διακύμανση των μέσων εποχικών επιπέδων συγκεντρώσεων του ολικού, οργανικού και στοιχειακού 

άνθρακα για την περιοχή της Αθήνας από το 2019 έως το 2021. 

Ετήσια διακύμανση 

Όσων αφορά την ετήσια διακύμανση των παραμέτρων TC, OC και EC δημιουργήθηκε το διάγραμμα του 

Σχήματος 3.2-7 που περιλαμβάνει τον ετήσιο μέσο όρο για κάθε παράμετρο τόσο για κάθε χρόνο που 

αφορά τη μελέτη ξεχωριστά όσο και για το σύνολο της περιόδου 2019-2021. Τα μωβ σημεία του 

διαγράμματος, αντιπροσωπεύουν τη συνολική ετήσια διακύμανση για όλη την περίοδο 2019-2021 με το 

μέσο όρο για το TC να βρίσκεται στα 6.09 μg/m-3 και αντίστοιχα στα 4.77 μg/m-3 για το OC και 1.13 μg/m-3 

για το EC και όπως αναμένεται έχει τη μικρότερη απόκλιση με τις αντίστοιχες τιμές για το 2020 που 

υπολογίστηκαν στα 5.64 μg/m-3 για το TC, 4.50 μg/m-3 για το OC και 1.17 μg/m-3 για το EC. Παρότι φαίνεται 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τη μια χρονιά στην άλλη ιδιαίτερα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις 

του TC και του OC, η χρονιά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα ως προς των όγκο των τιμών που αναλύθηκαν 

είναι το 2020 καθώς περιλαμβάνει τιμές για όλους τους μήνες με εξαίρεση μία περίοδο περίπου 3 μηνών 

το καλοκαίρι του 2020. Για το 2019 περιλαμβάνονται τιμές από τις 22/11/2019 μέχρι και το τέλος του 

χρόνου και επομένως προέκυψε ένας μέσος όρος που δεν είναι αντιπροσωπευτικός για το έτος, καθώς 

περιλαμβάνει κυρίως χειμερινούς μήνες όπου η εκπομπή των ανθρακούχων ενώσεων είναι αυξημένη 

λόγω περισσότερων δραστηριοτήτων καύσης όπως οικιακή θέρμανση και άλλους βιογενείς παράγοντες με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται και η μεγαλύτερη τιμή ολικού άνθρακα (7.38 μg/m-3) σε σύγκριση με τις 

άλλες δύο χρονιές (5.64 μg/m-3 για το 2020 και 6.61 μg/m-3 για το 2021). Έτσι, μια πιο ρεαλιστική σύγκριση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των τιμών που προέκυψαν για το 2020 και το 2021 για το οποίο 
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λήφθηκαν τιμές από την αρχή του έτους έως και τις 9/5/2021. Από το διάγραμμα του Σχήματος 3.2-7 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπήρξε μια αύξηση στις τιμές τόσο του ολικού όσο και του οργανικού 

άνθρακα το 2021 ενώ στο EC παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση. Αυτές οι μεταβολές πιθανώς οφείλονται σε 

αύξηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έκλυση των ανθρακούχων ενώσεων, είτε είναι απλώς 

αποτέλεσμα της έλλειψης δεδομένων τους καλοκαιρινούς μήνες που επηρεάζουν αισθητά το συνολικό 

μέσο όρο αφού είναι πολύ χαμηλότερες όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια με την ανάλυση της εποχικής 

διακύμανσης.  

 

Σχήμα 3.2-7: Διακύμανση των ετήσιων επιπέδων συγκεντρώσεων του ολικού, οργανικού και στοιχειακού άνθρακα 

για την περιοχή της Αθήνας από το 2019 έως το 2021
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Κεφάλαιο 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι επιπτώσεις που προκαλούν τα αιωρούμενα σωματίδια στην ανθρώπινη υγεία, ωθεί τον επιστημονικό 

κλάδο της Ατμοσφαιρικής Χημείας να ανακαλύπτει ολοένα και πιο σύγχρονες τεχνικές με υψηλή χρονική 

ανάλυση για την παρακολούθηση της διακύμανσης των επιπέδων τους. Η παρούσα εργασία αφορά τη 

μελέτη, αξιολόγηση και διερεύνηση των επίπεδων των ανθρακούχων αερολυμάτων της ατμόσφαιρας στην 

αστική περιοχή της Αττικής με τη χρήση τεχνικής υψηλής χρονικής ανάλυσης για την περίοδο του 

Νοεμβρίου του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με το σκοπό της εργασίας αυτής που 

περιγράφεται στην Παράγραφο 1.4, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη μελέτη είναι ότι: 

1. Η πιλοτική λειτουργία του Αναλυτή Ολικού Άνθρακα TCA08 (Total Carbon Analyzer, Magee 

Scientific) έλαβε χώρα στον περιβαλλοντικό σταθμό μετρήσεων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, στο Θησείο και οι λήψεις δειγμάτων για την ανάλυση του 

ολικού άνθρακα διήρκησαν περίπου ενάμιση χρόνο (Νοέμβριος 2019 – Μάιος του 2021) με 

εξαίρεση του καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Αύγουστος 2020) όπου δεν λήφθηκαν τιμές λόγω 

βλάβης και επισκευής του οργάνου. Κατά αυτή την περίοδο προέκυψε μια χρονοσειρά με 

δεδομένα κάλυψης ως και 79% και σύνολο 9.940 ωριαίων τιμών. Συνεπώς ενισχύεται ο ρόλος της 

συγκεκριμένης τεχνικής σε σχέση με την ημερήσια δειγματοληψία και μετέπειτα χημική ανάλυση 

που θα οδηγούσε σε 422 24ωρα δείγματα, χωρίς τη δυνατότητα διερεύνησης της ενδοημερήσιας 

μεταβολής.  

2. Η σύγκριση των δεδομένων με εργαστηριακές μετρήσεις φίλτρων και άλλες αυτοματοποιημένες 

τεχνικές οδήγησε στην ανάγκη διόρθωσης των τιμών EC και OC, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι τιμές 

EC που προέκυψαν από τον αναλυτή ολικού άνθρακα είχαν μια απόκλιση και κατά συνέπεια και 

του OC.  

3. Η εφαρμογή των διορθώσεων πραγματοποιήθηκε επιλέγοντας τον καταλληλότερο τρόπο 

διόρθωσης συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για δύο περιπτώσεις: διόρθωση με την ολική 

παράμετρο ή με βάση τον διαχωρισμό των επιπέδων, και διαπιστώθηκε ότι η διόρθωση με την 

ολική παράμετρο είναι η καταλληλότερη ώστε να εξαχθούν οι τελικές χρονοσειρές, καταλήγοντας 

σε διόρθωση των επιπέδων EC με ένα παράγοντα ίσο με 0.75. 

4. Οι τελικές διορθωμένες χρονοσειρές αναλύθηκαν έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η μελέτη των 

επιπέδων των ανθρακούχων αερολυμάτων σε διάφορες χρονικές κλίμακες (πχ ωριαία, ημερήσια ή 

εποχικά) και διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες με 

μέγιστα κυρίως της βραδινές ώρες, κάτι που αναμένεται αν συνυπολογιστούν οι παράγοντες που 

αυξάνουν τα επίπεδα των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα (καύσεις ορυκτών καυσίμων και 

βιομάζας) και οι ανάγκες για μετακίνηση και οικιακή θέρμανση σε ένα αστικό περιβάλλον όπως 

αυτό της Αθήνας. 

Τέλος, για την επέκταση αυτής της μελέτης στο μέλλον προτείνεται να πραγματοποιηθεί μία εντατική 

καλοκαιρινή καμπάνια με σκοπό να ληφθούν τιμές για τους μήνες της καλοκαιρινής περιόδου που δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη με σκοπό να διεξαχθούν πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα και να 

διαπιστωθεί αν πράγματι ο σωστός τρόπος διόρθωσης είναι με την ολική παράμετρο ή αν σε αυτή την 

περίπτωση είναι πιο χρήσιμη η διάκριση του παράγοντα διόρθωσης ανάλογα με τα επίπεδα όπως 

υποδεικνύει ο δεύτερος τρόπος διόρθωσης που απορρίφθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη. 
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Εικόνα 1.1: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

Εικόνα 1.3: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics  

Εικόνα 2.4: https://aethlabs.com/microaeth/ma200/overview (αριστερά) και 

https://envilyse.de/galleries/black-carbon-monitor-microaeth-ma200/?lang=en (δεξιά) 
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