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Περίληψη 
 Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την προσοµοίωση της παγκόσµιας κατανοµής, της 

παραγωγής, της κατανάλωσης και του χηµικού ισοζυγίου της φορµαλδεΰδης και της γλυοξάλης, 

χρησιµοποιήθηκε και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε το τρισδιάστατο µοντέλο χηµείας και 

µεταφοράς ΤΜ4. Το παραπάνω µοντέλο συζεύχτηκε µε ένα νέο χηµικό κώδικα για την αναλυτική 

περιγραφή της χηµείας της αέριας φάσης της τροπόσφαιρας, που βασίζεται σε αυτόν του 

τρισδιάστατου παγκοσµίου µοντέλου MOGUNTIA. H περιγραφή της χηµείας, είναι επαρκώς 

λεπτοµερής για να επιτρέψει τη µελέτη σηµαντικών ιχνοενώσεων της ατµόσφαιρας και την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου µε σύγκριση µε διαθέσιµες µετρήσεις πεδίου και 

δορυφορικά δεδοµένα. Για την ολοκλήρωση της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές και 

αναβαθµίσεις σε όλα τα κοµµάτια του κώδικα του µοντέλου όπως στα υποπρογράµµατα που 

υπολογίζουν τις εκποµπές, την υγρή και ξηρή εναπόθεση, την µεταφορά στην ατµόσφαιρα, την 

στρατοσφαιρική χηµεία καθώς και σε όλα τα υποπρογράµµατα που αφορούν την διαχείριση και την 

εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του µοντέλου 

επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντας χρονοσειρές του όζοντος (Ο3) και του µονοξείδίου του άνθρακα (CO) 

σε περίπου 170 και 100 επίγειους σταθµούς αντίστοιχα. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή 

και στις κατανοµές της φορµαλδεΰδης (HCHO) και της γλυοξάλης (CHOCHO) και έγιναν οι 

πρώτες συγκρίσεις των αποτελεσµάτων του µοντέλου µε δορυφορικά δεδοµένα. 

Η φορµαλδεΰδη παράγεται κατά την οξείδωση σχεδόν όλων των υδρογονανθράκων και 

είναι σηµαντική πρόδροµη ένωση του CO. H αποικοδόµηση της HCHO στην ατµόσφαιρα παράγει 

ελεύθερες υδροπερόξυ ρίζες (ΗΟ2) και CO και καταναλώνει ριζες υδροξυλίου (.ΟΗ). Η γλυοξάλη 

είναι η απλούστερη α-δικαρβονυλική οργανική ένωση στην ατµόσφαιρα. και. Οι πηγές της 

γλυοξάλης είναι κυρίως δευτερογενείς, καθόσον παράγεται παράγεται από ένα µεγάλο αριθµό 

υδρογονανθράκων συµπεριλαµβανοµένων, του ισοπρενίου, των τερπενίων,. του ακετυλενίου και 

των ανθρωπογενών αρωµατικών υδρογονανθράκων. Το αναµορφωµένο µοντέλο ΤΜ4 

προσοµοιώνει επιτυχώς τις συγκεντρώσεις της φορµαλδεΰδης και της γλυοξάλης στην ατµόσφαιρα 

όπως µετρήθηκαν από το δορυφόρο SCHIAMACHY για το έτος 2005.  
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Abstract 
The 3-dimensional chemistry/transport model TM4 has been used to simulate the global 

tropospheric distributions and budget of formaldehyde (HCHO) and glyoxal (CHOCHO). For this 

purpose, the TM4 model has been coupled with a new chemical code based on that of the 3-

dimensional global model MOGUNTIA. The adopted detailed chemical scheme enables the study 

of several reactive volatile organic compounds in the troposphere. Numerous additional changes 

have been performed to different TM4 modules such as those describing the impact of emissions, 

dry and wet deposition, advection, convection on the chemical tracers and those archiving the 

output files. The TM4 model results were evaluated by comparison with field measurements and 

satellite data. Data series of ozone (O3) and (CO) observations at about 170 and 100 ground-based 

stations, respectively, have been used to evaluate the model results.  

Formaldehyde is formed from the oxidation of a large number of volatile organic 

compounds (VOCs) and it is an important precursor of carbon monoxide (CO). In addition, glyoxal 

is the smallest α-dicarbonyl formed from the oxidation of numerous VOCs, both of biogenic and 

anthropogenic origin, such as isoprene, terpenes, acetylene and anthropogenic aromatic 

hydrocarbons. The developed new version of TM4 is able to simulate the global tropospheric 

concentrations of formaldehyde and glyoxal as observed by the SCHIAMACHY in the year 2005.
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1 Εισαγωγή 
 

Η ατµόσφαιρα αποτελείται κυρίως από άζωτο (78%), οξυγόνο (21%) και κάποια ευγενή 

αέρια (~1%), ενώ σηµαντική είναι και η παρουσία αερίων, τα οποία βρίσκονται σε σχετικά χαµηλή 

περιεκτικότητα (ιχνοστοιχεία<1%). Η ατµόσφαιρα λοιπόν, είναι ένα δυναµικό σύστηµα το οποίο 

ανταλλάσει τα αέριά της µε τη βιόσφαιρα (χλωρίδα και πανίδα), τους ωκεανούς και τα ιζήµατα. 

Στους λεγόµενους βιογεωχηµικούς κύκλους στο περιβάλλον εµπλέκεται ένας µεγάλος αριθµός 

φυσικών και χηµικών διεργασιών. Οι ιχνοενώσεις στην ατµόσφαιρα παράγονται τόσο µέσω 

χηµικών αντιδράσεων όσο και µέσω βιολογικής δραστηριότητας, εκρήξεων ηφαιστείων, 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων κ.α.  

Η αποµάκρυνση ιχνοενώσεων από την ατµόσφαιρα λαµβάνει χώρα µέσω βιολογικών και 

χηµικών διεργασιών, φυσικών διαδικασιών (π.χ. υγρή και ξηρή εναπόθεση) αλλά και λόγω 

απορρόφησης από τους ωκεανούς. Ο µέσος χρόνος ζωής των ατµοσφαιρικών αερίων ποικίλει από 

µερικά δευτερόλεπτα, π.χ. των ελευθέρων ριζών υδροξυλίου, ως και κάποια εκατοµµύρια χρόνια 

(ευγενή αέρια), ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα των διεργασιών αποµάκρυνσής τους (εικόνα 

1.1). Οι περισσότερες ιχνοενώσεις της ατµόσφαιρας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ρύποι, είναι 

ανθρωπογενούς προέλευσης και σε περιοχές µε έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες οι 

συγκεντρώσεις τους υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια. Για να εκτιµήσουµε λοιπόν, την επίδραση 

των ανθρωπογενούς προέλευσης αερίων στο γίγνεσθαι της ατµόσφαιρας και στο ενεργειακό της 

ισοζύγιο, είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τόσο τη χηµεία των ατµοσφαιρικών αερίων και 

σωµατιδίων, ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης όσο και τις διεργασίες (φυσικές και 

βιολογικές) που τα επηρεάζουν. 
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Εικόνα 1.1: Μέση απόσταση µεταφοράς αέριων ιχνοενώσεων και ελευθέρων ριζών στην ατµόσφαιρα, 

ως συνάρτηση του χρόνου ζωής τους για µέση ταχύτητα ανέµου 5 m/sec. Ενδεικτικά δίνονται και ο 

χρόνος ανάµιξης στο κάθε ηµισφαίριο(Intra-hemisphere Mixing), µεταξύ των ηµισφαιρίων (Inter-

hemisphere Mixing) και στο επιφανειακό στρώµα ανάµιξης (Boundary Layer Mixing) (Graedel and 

Crutzen, 1993) 
 

 

1.1 Η τροπόσφαιρα 

Η τροπόσφαιρα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως µία χηµική αποθήκη µε σαφή διαχωρισµό 

από την στρατόσφαιρα. Μέσα στην τροπόσφαιρα οι χηµικές ενώσεις είτε εκπέµπονται απευθείας 

στην επιφάνεια της Γης (π.χ. εκποµπές από το έδαφος ή από τη θάλασσα) ή σε ύψος (π.χ. εκποµπές 

από καύσεις δασών, αστραπές ή αεροπλάνα) είτε παράγονται µέσω χηµικών αντιδράσεων 

(δευτερογενείς ενώσεις). Στη συνέχεια µεταφέρονται µέσα στην ατµόσφαιρα και αποµακρύνονται 

από αυτή µέσω χηµικής αποικοδόµησης ή υγρής και ξηρής εναπόθεσης. Αν και το µεγαλύτερο 

µέρος της ακτινοβολίας του ηλίου µπλοκάρεται από τα συστατικά της στρατόσφαιρας, το ποσοστό 

που εισέρχεται στην τροπόσφαιρα (λ>290 nm) είναι αρκετό να εκκινήσει ένα σύνολο φωτοχηµικών 

αντιδράσεων που επηρεάζει την χηµική σύσταση τόσο της αέριας όσο και της σωµατιδιακής φάσης 

της ατµόσφαιρας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην τροποσφαιρική χηµεία διαδραµατίζουν η παραγωγή 

και η καταστροφή του τροποσφαιρικού όζοντος και των αιωρούµενων σωµατιδίων.  

Στη τροπόσφαιρα λαµβάνει χώρα η οξείδωση οργανικών µορίων από τα κύρια οξειδωτικά 

της ατµόσφαιρας το όζον (Ο3), τις ρίζες υδροξυλίου (.OH) και τις νιτρικές ρίζες (NO3
.), µε το 

µεθάνιο να είναι ο πλέον άφθονος υδρογονάνθρακας στην τροπόσφαιρα. Οι υδρογονάνθρακες στην 

τροπόσφαιρας, οξειδώνονται σε καρβονυλικές ενώσεις –αλδεΰδες ή κετόνες (RCHO ή RCOR΄, 

όπου R και R΄ αλκύλια) - µε τελικό στάδιο της αποικοδόµησής τους την παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2). Κατά την διαδικασία οξείδωσης παράγονται οργανικές περόξυ ρίζες (RO2
.) µε πιο 

απλές τις άλκυλο περόξυ ρίζες, οι οποίες οξειδώνουν το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) σε διοξείδιο 

(ΝΟ2). Η µετέπειτα φωτοδιάσπαση του διοξειδίου του αζώτου οδηγεί στη παραγωγή ατοµικού 

οξυγόνου απλής κατάστασης (Ο3Ρ), που συνδέεται µε µοριακό οξυγόνο και παράγει όζον. Επίσης 

οι περόξυ ρίζες αντιδρώντας µε τα οξείδια του αζώτου παράγουν οργανονιτρικές ενώσεις (RC(O) 

O2NO2, RONO2, RO2NO2) (Atkinson, 2000) ικανές να δεσµεύσουν και να µεταφέρουν οξείδια του 

αζώτου σε µεγάλες αποστάσεις όπου τα ελευθερώνουν κατά την αποικοδόµηση τους. Εποµένως, οι 

υδρογονάνθρακες επηρεάζουν την οξειδωτική ικανότητα της τροπόσφαιρας αφού µεταβάλλουν τις 

ποσότητες του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου (Poisson et al., 2000) αλλά και να 

καταναλώνουν ρίζες υδροξυλίου και νιτρικές ρίζες. Οι σαφώς µεγαλύτερες ταχύτητες οξείδωσης 
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των µη µεθανικών υδρογονανθράκων από τις ρίζες υδροξυλίου σε σύγκριση µε αυτή του µεθανίου 

κατά τουλάχιστον µία τάξη µεγέθους, είναι υπεύθυνες για τις παρατηρούµενες µικρές 

συγκεντρώσεις τους στην ατµόσφαιρα (Singh and Zimmerman, 1992), παρά τις κατά τρείς φορές 

περίπου µεγαλύτερες εκποµπές τους σε αυτήν. 

 

 

1.2 Τα θερµοκηπικά αέρια 

Η οξείδωση των µη µεθανικών υδρογονανθράκων επηρεάζει κατά συνέπεια τις φωτοχηµικά 

και κλιµατικά ενεργές ενώσεις όπως το µεθάνιο, το µονοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Το όζον 

έχει σηµαντική συνεισφορά και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου αφού, λόγω της τριγωνικής του 

δοµής και των ενδοµοριακών κινήσεων, δηµιουργούνται ασύµµετρες δοµές µε συµπεριφορά 

δίπολου (διπολική ροπή). Το µόριο του όζοντος (Ο3) είναι περίπου 1200 φορές πιο αποτελεσµατικό 

ως θερµοκηπικό αέριο από το µόριο του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ), ενώ η συµµετοχή του στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι περίπου 18% (IPCC, 1995). Αξίζει να σηµειωθεί η ευεργετική 

δράση του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου στη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας της Γης 

στους 15οC αντί στους -18 οC απουσία του. Η διατάραξη αυτού του ισοζυγίου λόγω της αύξησης 

του όζοντος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα είναι επιβλαβής. Οι συγκεντρώσεις του όζοντος σε 

καθαρή ατµόσφαιρα κυµαίνονται από 5 ως 30 ppbv ενώ σε περιοχές που βρίσκονται υπό την 

επίδραση αστικών και βιοµηχανικών κέντρων φθάνουν αρκετά υψηλότερα. To όζον οξειδώνει τους 

βιολογικούς ιστούς µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνη και τοξική ένωση για τον άνθρωπο και τα 

φυτά. Το όριο που έχει θεσπίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 53 ppbv για οκτάωρη και 32 

ppbv για εικοσιτετράωρη έκθεση τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα φυτά (De Santis, 1999). Στα 

αστικά κέντρα λόγω υψηλών επιπέδων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και πτητικών οργανικών 

ενώσεων (VOCs) παρατηρούνται σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις όζοντος λόγω κατανάλωσής του 

από το µονοξείδιο του αζώτου. Στην περιφέρεια πυκνοκατοικηµένων περιοχών µε υψηλότερους 

λόγους VOCs/NOx παράγονται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος (Lin et al., 1988).  

 

 

1.3 Τα αερολύµατα 

 Τα αιωρούµενα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

µεταβολή του παγκόσµιου κλίµατος αλλά και να επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα της ζωής των 

ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Ως αερόλυµα (aerosols) θεωρείται ένα σταθερό εναιώρηµα 

στερεών ή υγρών σωµατιδίων στον αέρα. Η ποσοτικοποίηση της συµµετοχής τους στον καθορισµό 
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του ενεργειακού ισοζυγίου στην ατµόσφαιρα είναι απαραίτητη παράµετρος για να γίνει εφικτή η 

εκτίµηση της επίδρασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο κλίµα. Σε αντίθεση µε τα 

θερµοκηπικά αέρια που αλληλεπιδρούν µόνο µε την υπέρυθρη ακτινοβολία που εξέρχεται από τη 

γη, τα αερολύµατα αλληλεπιδρούν και µε την απευθείας προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και 

έτσι µπορούν να επηρεάσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις τη θερµοδυναµική ισορροπία στην 

ατµόσφαιρα.  

 Ο περιορισµός της ορατότητας είναι ίσως η πιο άµεσα αντιληπτή έκφανση των αερολυµάτων 

από τους ανθρώπους, αφού σκεδάζουν ή/και απορροφούν την ορατή ακτινοβολία, κυρίως όταν η 

διάµετρος των σωµατιδίων είναι ισοδύναµη µε τα µήκη κύµατος του ορατού φωτός (Jacob, 1999). 

Σε έντονα ρυπασµένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων σκόνης, η ορατότητα µπορεί να 

περιοριστεί σηµαντικά, µε επιπτώσεις στην αεροπλοΐα και τις συγκοινωνίες. Φαινόµενα όπως η 

όξινη βροχή και ο σχηµατισµός οµίχλης συσχετίζονται άµεσα µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες των 

αερολυµάτων. Αποδεδειγµένος είναι τέλος από επιδηµιολογικές µελέτες ο συσχετισµός τους µε 

επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, καθώς σε έντονα ρυπασµένες περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις 

σωµατιδίων έχει διαπιστωθεί έξαρση αναπνευστικών δυσλειτουργιών και αλλεργικών αντιδράσεων 

στον πληθυσµό (Pöschl, 2005). 

  Τα σωµατίδια επιδρούν στο κλίµα της Γης τόσο άµεσα (εικόνα 1.2), µέσω σκέδασης και 

απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, όσο και έµµεσα (εικόνα 1.3), µέσω δηµιουργίας 

σύννεφων ή και την αλλαγή των ιδιοτήτων των ήδη υπαρχόντων. Έτσι λοιπόν, τα σωµατίδια έχουν 

τη δυνατότητα υπό καθορισµένες συνθήκες να δράσουν ως πυρήνες συµπύκνωσης (condensation 

nuclei - CN), οι οποίοι όταν αποκτήσουν την µάζα. υδατοδιαλυτού συστατικού που αντιστοιχεί στο 

σηµείο υγροποίησης του, απορροφούν αυθόρµητα νερό και αυξάνουν τη µάζα τους δρουν πυρήνες 

συµπύκνωσης σύννεφων (cloud condensation nuclei - CCN) και δηµιουργούν σταγόνες σύννεφου. 

Ο µέσος χρόνος ζωής ενός πυρήνα συµπύκνωσης σύννεφων είναι περίπου µία εβδοµάδα και 

συµµετέχει σε 5 µε 10 κύκλους ενεργοποίησης – εξάτµισης σύννεφων, µέχρι να αποµακρυνθεί από 

την ατµόσφαιρα (Graedel and Crutzen, 1993). Τέλος, παρέχουν επιφάνεια/υπόστρωµα για την 

πραγµατοποίηση ετερογενών αντιδράσεων (Ravishankara, 1997, Jang et al., 2002, 2003).  

 4 



 

 
  

Εικόνα 1.2: Άµεση επίδραση των αερολυµάτων στο κλίµα: Τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια διαφορετικής 

σύστασης και µεγέθους σκεδάζουν / απορροφούν την εισερχόµενη και εξερχόµενη ακτινοβολία 

(Kanakidou et al., 2005) 

 
 

Εικόνα 1.3: Έµµεση επίδραση των αερολυµάτων στο κλίµα: Τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια 

διαφορετικής σύστασης και µεγέθους αλλάζουν τις ιδιότητες των σύννεφων και της βροχόπτωσης 

(Kanakidou et al., 2005). 

 5



 

 

 Tα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα παράγονται τόσο από φυσικές (έδαφος, sea spray, 

ηφαίστεια), όσο και από ανθρωπογενείς (καύση ορυκτών καυσίµων) πηγές. Τα σωµατίδια 

διακρίνονται επίσης σε αυτά που εκπέµπονται απευθείας στην ατµόσφαιρα και ονοµάζονται 

πρωτογενή και σε αυτά που σχηµατίζονται µέσω χηµικών αντιδράσεων (φωτοχηµική ρύπανση) και 

ονοµάζονται δευτερογενή. Τα σωµατίδια µπορούν να αλλάξουν τη χηµική τους σύσταση και το 

µέγεθος τους µέσω συµπύκνωσης, συσσωµάτωσης, χηµικών αντιδράσεων ή µέσω εξάτµισης. 

Αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα µέσω υγρής και ξηρής εναπόθεσης (συµπεριλαµβανοµένης 

της καθίζησης λόγω βαρύτητας όταν πρόκειται για µεγάλα σωµατίδια διαµέτρου µεγαλύτερης των 

2.5 µm, όπως η σκόνη και τα θαλάσσια άλατα).  

Η σωµατιδιακή φάση της τροπόσφαιρας αποτελείται κυρίως από ανόργανα άλατα (σκόνη 

πετρωµάτων), συµπεριλαµβανοµένων των ανθρακικών αλάτων καθώς και άλλα ανθρακούχα υλικά. 

Τα τελευταία είναι ο µαύρος άνθρακας (στοιχειακός άνθρακας περιβαλλόµενος από µικρόστρωµα-

φιλµ οργανικής ύλης) και ο οργανικός άνθρακας. Ο µαύρος άνθρακας παράγεται κυρίως από 

διαδικασίες καύσης και για το λόγο αυτό θεωρείται ως πρωτογενούς προέλευσης.  

 

 

1.4 Η σωµατιδιακή µάζα  

Η οργανική µάζα των σωµατιδίων µπορεί να εκπέµπεται απευθείας στην ατµόσφαιρα σε 

σωµατιδιακή φάση (πρωτογενής οργανική σωµατιδιακή ύλη από καύσεις, βλάστηση, θάλασσα κ.α. 

-POA) ή και να παράγεται µέσω χηµικών αντιδράσεων (δευτερογενής οργανική σωµατιδιακή ύλη - 

SOA). Τα οργανικά συστατικά αποτελούν το 20%-50% της µάζας των λεπτών σωµατιδίων σε 

ηπειρωτικές περιοχές στα µέσα γεωγραφικά πλάτη (Putaud et al., 2004) και ως 90% σε τροπικές 

δασικές περιοχές (Andreae and Crutzen, 1997). Σηµαντικές ποσότητες οργανικής σωµατιδιακής 

ύλης έχουν παρατηρηθεί και στη µέση τροπόσφαιρα (Huebert et al., 2004). Μεγάλο µέρος των 

οργανικών συστατικών των αερολυµάτων είναι υδατοδιαλυτές ενώσεις µε περισσότερες της µίας 

χαρακτηριστικές οµάδες στο µόριό τους όπως µονό- και δι- καρβοξυλικά οξέα (Saxenna and 

Hildemann, 1996).  

Οι κυριότεροι υδρογονάνθρακες, που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δευτερογενή 

οργανικά σωµατίδια, είναι βιογενείς και συγκεκριµένα τα µονοτερπένια. Ως ORVOC 

χαρακτηρίζονται οι ενώσεις που εκπέµπονται από τη βλάστηση, δεν είναι ούτε ισοπρένιο ούτε 

µονοτερπένια και έχουν χρόνο ζωής µικρότερο από µία µέρα (Griffin et al., 1999b). Τα 

σεσκιτερπένια έχουν επίσης αποδειχτεί ότι συµµετέχουν στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών 
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σωµατιδίων. Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι και το ισοπρένιο, ο κύριος βιογενής υδρογονάνθρακας µε 

εκποµπές περίπου 500 Tg/y (Guenther et al. 1995), εµπλέκεται στην παραγωγή SOA. Επίσης οι 

αρωµατικοί υδρογονάνθρακες µε κύριους το ξυλένιο και το τολουόλιο (Odum et al., 1997), αλλά 

και το βενζόλιο όπως προσφάτως αποδείχτηκε (Reviero and Wirtz, 2005), παράγουν SOA κατά την 

οξείδωσή τους από ρίζες υδροξυλίου και όζον. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µεγάλη προσπάθεια 

τόσο να προσδιοριστεί πειραµατικά η συνολική ποσότητα των οργανικών αερολυµάτων στην 

ατµόσφαιρα, όσο και να προσοµοιωθεί µε βάση παρατηρήσεις πεδίου και πειραµατικά 

αποτελέσµατα θαλάµων προσοµοίωσης (Odum et al., 1997). Παρόλα αυτά, τα µοντέλα χηµείας και 

µεταφοράς υποεκτιµούν την µετρούµενη ποσότητα οργανικής σωµατιδιακής ύλης στην 

ατµόσφαιρα (Heald et al., 2005, Volkamer et al., 2006b). Ένας πιθανός λόγος της υποεκτίµησης 

είναι ότι οι µέχρι τώρα αριθµητικές προσοµοιώσεις των δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων, 

λαµβάνουν υπόψη τους την παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων µέσω κατανοµής 

αερίων ενώσεων σε σωµατιδιακή φάση ως µόνη πορεία παραγωγής δευτερογενών οργανικών 

σωµατιδίων.  

 

 

1.5 «Χηµικοί δείκτες» 

 Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις µεγαλουπόλεις αλλά και στις 

ευρύτερες γενικότερα αστικές περιοχές απαιτεί καλύτερη κατανόηση των πηγών και των 

µετασχηµατισµών των ρύπων της ατµόσφαιρας (Molina and Molina, 2002). Η ρύπανση στον 

πλανήτη µας συνδέεται µε τη φωτοχηµική µετατροπή των πρωτογενών ρύπων, όπως οι οργανικές 

πτητικές ενώσεις (VOC) και τα ΝΟx, τα οποία παρουσία φωτός παράγουν δευτερογενείς ρύπους 

όπως το Ο3 και τα SOA. Το λεγόµενο φωτοχηµικό νέφος, έχει πολλαπλές επιδράσεις, όπως στην 

υγεία, στο οικοσύστηµα και στο κλίµα. Η ανάπτυξη και η ανάγκη για εφαρµογή στρατηγικών, ώστε 

να ελεγχθούν και να µειωθούν τα επίπεδα όζοντος και σωµατιδίων, απαιτεί την ταυτοποίηση και 

την µέτρηση των ενώσεων, που µπορούν να υποδείξουν το ρυθµό της οξείδωσης των VOC. Με τον 

όρο VOC αναφερόµαστε σε όλες τις οργανικές πτητικές ενώσεις στην ατµόσφαιρα και όχι µόνο 

τους υδρογονάνθρακες, οι οποίες είναι πολλές σε αριθµό, δεν έχουν όλες ταυτοποιηθεί και οι 

περισσότερες από αυτές εµπλέκονται στην φωτοχηµική παραγωγή του όζοντος. Η εκτίµηση της 

επίδρασης τους στη τροποσφαιρική χηµεία απαιτεί εποµένως τη χρήση «χηµικών δεικτών» που µε 

κατάλληλη επεξεργασία να παρέχουν πληροφορίες για τις συνολικές εκποµπές, την οξείδωση και 

την επίδραση των VOC στο Ο3. Σε αστικές περιοχές γνωστοί δείκτες για την οξείδωση των VOC 

είναι το Ο3, τα Οx (Ο3 + ΝΟx), η µέθυλο-βίνυλο-κετόνη (ΜVK) και κυρίως η HCHO. Παρόλο τη 
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µεγάλη χρησιµότητα των παραπάνω ενώσεων και κυρίως της φορµαλδεΰδης στην εκτίµηση του 

ρυθµού οξείδωσης των πτητικών οργανικών ενώσεων, η επίδραση των εκποµπών τόσο από 

ανθρωπογενείς (αυτοκίνητα) όσο και από βιογενείς (απευθείας εκποµπές από δάση) πηγές φαίνεται 

να συνεισφέρει σηµαντικά στις συγκεντρώσεις των παραπάνω ενώσεων στην ατµόσφαιρα 

(Volkamer et al., 2005a).  

Η φορµαλδεΰδη (HCHO) είναι συστατικό τόσο της ρυπασµένης όσο και της καθαρής 

ατµόσφαιρας. Η συγκέντρωσή της σε αποµακρυσµένες ηπειρωτικές περιοχές ανέρχεται σε κάποιες 

εκατοντάδες pptv ενώ σε ρυπασµένες περιοχές και ιδιαίτερα σε επεισόδια φωτοχηµικής ρύπανσης 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, µπορεί να ξεπεράσει τα 100 ppbv (Lowe, 1982). Η φορµαλδεΰδη 

(ΗCHO) είναι η απλούστερη και η πιο άφθονη καρβονυλική ένωση στην ατµόσφαιρα, µε τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις της να µετρούνται σε έντονα ρυπασµένες περιοχές – πόλεις. Η HCHO 

είναι καρκινογόνος ένωση (Vaughn et al., 1986) και υψηλής υδατοδιαλυτότητας [3.2.103 exp 

(6800/T) M atm-1] (Sanders, 1999, Dean, 1985) κάνοντας έτσι τον αέρα, ο οποίος περιέχει µεγάλες 

ποσότητες φορµαλδεΰδης, επικίνδυνο για την υγεία. H φορµαλδεΰδη είναι προϊόν της οξείδωσης 

των υδρογονανθράκων, είτε αυτοί οξειδώνονται (καίγονται) σε υψηλές θερµοκρασίες είτε 

φωτοχηµικά στην ατµόσφαιρα. Ωστόσο, η φορµαλδεΰδη έχει και πρωτογενείς πηγές καθόσον 

βιοµηχανικές, εµπορικές δραστηριότητες αλλά και τα µέσα µεταφοράς ελευθερώνουν 

φορµαλδεΰδη στην ατµόσφαιρα.. Έτσι σε ρυπασµένες περιοχές η HCHO αναµένεται να έχει 

µεγάλη συσχέτιση µε άλλα πρωτογενείς αέριες ενώσεις που εκπέµπονται από χρήση ορυκτών 

καυσίµων (CO, ΝΟx). Επίσης ως ενδιάµεση ένωση της φωτοξείδωσης των οργανικών πτητικών 

ενώσεων σχετίζεται σηµαντικά µε άλλους φωτοχηµικούς ρύπους, κυρίως το όζον. Για τους 

παραπάνω λόγους, η φορµαλδεΰδη χαρακτηρίζεται ως ένωση ‘χηµικός δείκτης’ για την µελέτη της 

φωτοχηµικής ρύπανσης του πλανήτη µας.  

Η γλυοξάλη (CHOCHO) είναι η απλούστερη α-δικαρβονυλική οργανική ένωση στην 

ατµόσφαιρα και παράγεται από ένα µεγάλο αριθµό υδρογονανθράκων (Volkamer et al., 2001). Οι 

τροποσφαιρικές συγκεντρώσεις της γλυοξάλης έχουν µετρηθεί σε αρκετές καµπάνιες (Lee et al. 

1998, Munger et al., 1995). Οι πηγές της γλυοξάλης είναι δευτερογενείς, καθόσον παράγεται κατά 

την οξείδωση του ισοπρενίου και των τερπενίων και ανθρωπογενών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων. Σε πρόσφατη µελέτη µε χρήση DOAS, µελετήθηκε η παραγωγή γλυοξάλης από 

την αντίδραση ανθρωπογενών αρωµατικών υδρογονανθράκων (βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένιο) 

µε ρίζες υδροξυλίου (Ηο and Yu, 2002, Volkamer et al., 2005b). Οι µετρήσεις γλυοξάλης στην 

ατµόσφαιρα, υποδεικνύουν ότι η γλυοξάλη είναι ένας σηµαντικός χηµικός δείκτης (indicator 

molecule) για τα VOC, και οι µετρήσεις της δίνουν τη ευκαιρία για ένα εκτίµηση της αξιοπιστίας 

των προσοµοιώσεων των ατµοσφαιρικών µοντέλων. 
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1.6 Σκοπός 
Στην παρούσα εργασία µελετάται το παγκόσµιο τροποσφαιρικό ισοζύγιο της φορµαλδεΰδης 

και της γλυοξάλης. Η εργασία αποβλέπει στη προσοµοίωση της παγκόσµιας κατανοµής της 

φορµαλδεΰδης και της γλυοξάλης στην αέρια φάση και στη συνέχεια στην σωµατιδιακή. Για να 

επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η κατανόηση των χηµικών διεργασιών παραγωγής και 

κατανάλωσης των παραπάνω ενώσεων, αλλά και η περιγραφή τους µε ένα αναλυτικό χηµικό σχήµα 

το οποίο να λαµβάνει υπόψη του τόσο την αέρια, όσο και την υγρή /σωµατιδιακή φάση. Μια τέτοια 

µελέτη µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη χρήση ενός τρισδιάστατου µοντέλου χηµείας και 

µεταφοράς παγκόσµιας κλίµακας, ικανό να περιγράψει τη γεωγραφική και χρονική ανοµοιογένεια 

της χηµικής σύστασης της ατµόσφαιρας.  

 Τελικό σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η βελτιστοποίηση των προσοµοιώσεων της 

οργανικής σωµατιδιακής ύλης στην ατµόσφαιρα, όπως περιγράφεται στην ερευνητική πρόταση στο 

κεφάλαιο 5. Για να επιτευχθεί αυτό, το αρχικό στάδιο, που αποτελεί και το στόχο της παρούσας 

διατριβής, είναι η αναµόρφωση του 3-διάστατου παγκόσµιας κλίµακας µοντέλου ΤΜ4-ECPL και η 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας του µέσω συγκρίσεων µε µετρήσεις πεδίου και δορυφορικές µετρήσεις. 

Η αξιολόγηση αυτή επικεντρώνεται στην αέρια φάση της ατµόσφαιρας. Το εργαλείο που 

αναµορφώθηκε – µοντέλο χηµείας και µεταφοράς ΤΜ4-ECPL - εµπεριέχει : 

• επαρκώς λεπτοµερή περιγραφή της χηµείας της αέριας φάσης συµπεριλαµβανοµένων των 

αλδεϋδών και των οργανικών οξέων (Poisson et al., 2000), της χηµείας των νιτρικών ριζών 

(Vrekoussis et al., 2004) και των πρόσφατων κινητικών δεδοµένων για την παραγωγή 

αλδεϋδών (Volkamer et al., 2006) και οργανικών οξέων,  

• την περιγραφή δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα µε βάση τις 

παραµετροποιήσεις των Tsigaridis and Kanakidou (2003) και Tsigaridis et al. (2006),  

• τα κυριότερα συστατικά της σωµατιδιακής φάσης στην ατµόσφαιρα (POA, BC, Θειικά 

σωµατίδια, ορυκτή σκόνη και θαλάσσια σωµατίδια).  

Παρακάτω, περιγράφονται το µοντέλο ΤΜ4 στο κεφάλαιο 2 στο οποίο αντικαταστάθηκε το χηµικό 

σχήµα CB4 (Howelling et al., 1998) µε ένα λεπτοµερέστερο, πραγµατοποιώντας τις αναγκαίες 

αλλαγές στις εκποµπές, στις εναποθέσεις και στην αποθήκευση των αποτελεσµάτων. Το χηµικό 

σχήµα και οι πραγµατοποιηθείσες αλλαγές περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Τα αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων περιγράφονται στο κεφάλαιο 4, όπου περιέχεται εκτενής σύγκριση ατµοσφαιρικών 

µετρήσεων Ο3, CO, NOx, οξέων και αλδευδών µε τους υπολογισµούς του ΤΜ4-ECPL. Επίσης για 

τόσο για το CO όσο και για τις δύο αλδεΰδες ενδιαφέροντος για τη παρούσα µελέτη HCHO και 

CHOCHO γίνεται σύγκριση µε δορυφορικά δεδοµένα. Στο κεφάλαιο 5 συνοψίζονται τα 
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συµπεράσµατα της µελέτης και δίνονται οι κύριοι άξονες των περαιτέρω εργασιών που αποτελούν 

τον κορµό της ερευνητικής πρότασης. 
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2 Περιγραφή του Μοντέλου 
 
 Το ΤΜ4 ανήκει στην οικογένεια των τρισδιάστατων παγκόσµιων µοντέλων χηµείας και 

µεταφοράς (CTM - Chemistry Transport Model). Tα ΤΜ - Tracer Models - χαρακτηρίζονται ως 

‘off-line’ µοντέλα, γιατί δεν υπολογίζουν την µετεωρολογία, αλλά την διαβάζουν από διαθέσιµα 

αρχεία. Επειδή στα ΤΜ η µετεωρολογία δεν υπολογίζεται, τα µοντέλα είναι αρκετά οικονοµικά σε 

υπολογιστικό χρόνο µε αποτέλεσµα να θεωρούνται εύχρηστα για χηµικούς υπολογισµούς µεγάλων 

χρονικών περιόδων. Τα µοντέλα χηµείας και µεταφοράς επιλύουν ένα µεγάλο αριθµό διεργασιών 

που συµβαίνουν στην ατµόσφαιρα, όπως εκποµπές ενώσεων από επιφανειακές πηγές, µετατροπή 

ενώσεων λόγω χηµικών διεργασιών, αποµάκρυνση λόγω υγρής ή/και ξηρής εναπόθεσης ή ακόµα 

και κατακρήµνισης, καθώς επίσης και µεταφορά τους σε άλλες περιοχές της ατµόσφαιρας. Για τον 

υπολογισµό όλων των παραπάνω διεργασιών το µοντέλο διαιρεί την ατµόσφαιρα σε κουτιά, στα 

οποία η κάθε διεργασία υπολογίζεται ξεχωριστά, ενώ τα κουτιά επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 

της µεταφοράς αερίων µαζών (εικόνα 2.1).  

 
 

Εικόνα 2.1: ∆ιαχωρισµός της ατµόσφαιρας σε κουτιά στα Tracer Models (ΤΜ). 
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Το ΤΜ4 έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε 2 γεωγραφικές αναλύσεις (υψηλή και 

χαµηλή). Στην υψηλή ανάλυση το µοντέλο διαιρεί την ατµόσφαιρα σε κουτιά διάστασης ανά 3ο στο 

γεωγραφικό µήκος και ανά 2ο στο γεωγραφικό πλάτος (ανάλυση 3ox2o). Το χρονικό βήµα για την 

επίλυση των διεργασιών σε αυτή την ανάλυση είναι 30min. Η χαµηλή ανάλυση του µοντέλου είναι 

ανά 6ο στο γεωγραφικό µήκος και 4ο στο γεωγραφικό πλάτος (ανάλυση 6ox4o) και χρησιµοποιεί 

χρονικό βήµα 60min. Τόσο στην υψηλή, όσο και στην χαµηλή ανάλυση το ΤΜ4 διαχωρίζει την 

ατµόσφαιρα σε 31 κατακόρυφα επίπεδα. Το κέντρο του υψηλότερου κουτιού βρίσκεται σε 

ατµοσφαιρική πίεση 10hPa (1hPa = 10-3Atm) ενώ το πάνω όριο του µοντ΄λεου αντιστοιχεί στα 

περίπου 0.1 hPa. Οι παραπάνω αναλύσεις του µοντέλου διαιρούν την ατµόσφαιρα σε 334800 

κουτιά για την υψηλή και 55800 κουτιά για την χαµηλή ανάλυση. Στους πόλους υπάρχει ένα µόνο 

κυκλικό κουτί µε ακτίνα όση και η ανάλυση κατά το γεωγραφικό πλάτος. Τα κατακόρυφα επίπεδα 

δεν έχουν σταθερό ύψος αλλά είναι υβρίδια µεταξύ ισοβαρών και ισοϋψών επιπέδων (σ-επίπεδα). 

Με τον τρόπο αυτό λαµβάνεται υπόψη η ορεογραφία της εκάστοτε περιοχής µε αποτέλεσµα τα 

κουτιά να είναι υψηλότερα σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο. Σε δεδοµένο υψόµετρο το ύψος των 

κουτιών µεγαλώνει όσο αποµακρύνονται από την επιφάνεια. 

 

  
Εικόνα 2.2: Κατακόρυφος διαχωρισµός της ατµόσφαιρας ανάλογα µε την ορεογραφία στα Tracer 

Models (ΤΜ). 

 

 

2.1 Μεταφορά Αερίων Μαζών στην Ατµόσφαιρα 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα που χρησιµοποιεί το ΤΜ4 προέρχονται από µετρήσεις από 

µετεωρολογικούς σταθµούς εξοµοιωµένες από το µετεωρολογικό µοντέλο ECMWF (European 

Center for Medium-Range Weather Forecasts) (Gibson et al., 1997; 
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http://www.ecmwf.int/research/era/ERA-15) το οποίο υπολογίζει δεδοµένα σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις. Τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα σε εξάωρη βάση ενώ στο 

µεσοδιάστηµα το ΤΜ4 θεωρεί ότι οι µετεωρολογικές συνθήκες δεν µεταβάλλονται. Οι 

µετεωρολογικές παράµετροι που διαβάζει και χρησιµοποιεί το ΤΜ4 είναι η διεύθυνση και η 

ταχύτητα του ανέµου, η επιφανειακή πίεση, η θερµοκρασία, η υγρασία, το ύψος των σύννεφων, τη 

βροχόπτωση κ.α. Με βάση τα µετεωρολογικά δεδοµένα το µοντέλο υπολογίζει την ποσότητα αέρα 

σε κάθε κουτί, την µεταφορά αερίων µαζών από το ένα κουτί στο άλλο, τα κατακόρυφα όρια των 

σύννεφων και την κατακόρυφη κίνηση των αερίων µαζών. Έπειτα υπολογίζονται οι εκποµπές NOx 

από κεραυνούς και η πυκνότητα αέρα σε κάθε κουτί.  

 

 

2.2 Μέσες κινήσεις αερίων µαζών – Advection 

Για την σωστή προσοµοίωση της µεταφοράς στην ατµόσφαιρα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

η κίνηση των αερίων µαζών προς όλες τις κατευθύνσεις. Για την απεικόνιση της µεταφοράς αερίων 

µαζών, η κίνηση τους αναλύεται στις τρεις διαστάσεις (ανατολή-δύση, βοράς-νότος, χαµηλά-υψηλά 

επίπεδα) ώστε να είναι δυνατή κατά την ανασύνθεση και αναδιάταξη τους να παράγονται 

ρεαλιστικά αποτελέσµατα. Για την διατήρηση του ισοζυγίου της µάζας, το µοντέλο µετά τον 

υπολογισµό της µεταφοράς των αερίων µαζών, επαναϋπολογίζει το ισοζύγιο της µάζας αέρα σε 

κάθε κουτί. Αποδεκτή διαφορά µάζας στο ισοζύγιο κάθε κουτιού είναι η µικρότερη του 0.01%. 

Στην περίπτωση που υπολογιστούν αρνητικές συγκεντρώσεις, η προσοµοίωση σταµατά. 

 

 

2.3 Γρήγορες κατακόρυφες µετακινήσεις αερίων µαζών – Convection 

To µοντέλο υπολογίζει τις γρήγορες κατακόρυφες µετακινήσεις των αερίων µαζών µε το 

προκαθορισµένο χρονικό βήµα. Στην παρούσα φάση γίνεται έλεγχος για αρνητικές συγκεντρώσεις. 

Μετά τον παραπάνω υπολογισµό το µοντέλο κλείνει τον κύκλο των διεργασιών και αρχίζει να τις 

εκτελεί πάλι µε την ίδια σειρά που περιγράφηκε.  

 

 

2.4 Εκποµπές 

Το µοντέλο ΤΜ4 διαβάζει χωρικά και χρονικά µεταβαλλόµενες ανθρωπογενείς και φυσικές 

εκποµπές µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), του µονοξειδίου του άνθρακα (CO), των ανθρωπογενών 

και βιογενών µη µεθανικών υδρογονανθράκων, των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) από τις βάσεις 
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δεδοµένων των GEIA (http://www.geiacenter.org/) για βιογενείς πηγές και εδάφη. Η βάση 

δεδοµένων EDGARv2.0 (Olivier et al., 1996) χρησιµοποιείται για ανθρωπογενείς πηγές, που 

παρέχονται σε ανάλυση 1οx1o, τις οποίες το µοντέλο µετατρέπει στην επιθυµητή ανάλυση. Οι 

εκποµπές µη µεθανικών πτητικών οργανικών ενώσεων (NMVOC) από τη βάση δεδοµένων του 

EDGAR αναφέρονται στο έτος 1990 και συµπεριλαµβάνουν αλκάνια (C2H6, C3H8, C4H10 και 

βαρύτερα αλκάνια), αλκένια (C2H4, C3H6), ακετυλένιο (C2H2), αλκοόλες, (CH3OH και C2H5OH και 

βαρύτερες αλκοόλες), αρωµατικά (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο), αλδεΰδες (HCHO, CH3CHO και 

βαρύτερες αλδεΰδες), κετόνες (CH3COCH3 και βαρύτερες κετόνες). Οι βιογενείς εκποµπές του 

ισοπρενίου και των τερπενίων προέρχονται από τη βάση δεδοµένων GEIA σε ανάλυση 1οx1o 

(Guenther et al., 1995). Επίσης, το ΤΜ4 χρησιµοποιεί και τις εκποµπές θαλάσσιου άλατος (τρία 

µεγέθη σωµατιδίων) και σκόνης (δυο µεγέθη σωµατιδίων) από το AEROCOM (Ginoux et al., 2001, 

2004) που αναφέρονται στο έτος 2000 (Tsigaridis et al., 2006). Οι εκποµπές που χρησιµοποιούνται 

από το ΤΜ4 συνοψίζονται στον πίνακα 1. 

 Το µοντέλο διαβάζει επίσης την επιφανειακή κατανοµή του µεθανίου. To TΜ4 δεν 

λαµβάνει υπόψη εκποµπές µεθανίου αλλά χρησιµοποιεί την επιφανειακή συγκέντρωση για το έτος 

1984 όπως υπολογίστηκε από τους Dentener et al. (2003), που αντιστοιχεί σε µέση επιφανειακή 

συγκέντρωση µεθανίου 1.69 ppm. Η επιφανειακή αυτή κατανοµή του CH4 αλλάζει ανάλογα µε τη 

χρονιά προσοµοίωσης ακολουθώντας την µετρηθείσα αύξηση του στην ατµόσφαιρα. Για τα έτη 

πριν το 1979 χρησιµοποιείται η πολυωνυµική εξίσωση που περιγράφει την αύξηση της µέσης 

παγκόσµιας συγκέντρωσης του CH4 όπως προκύπτει από µετρήσεις σε πυρήνες πάγου. Για τα έτη 

από το 1979 έως και το 1999 χρησιµοποιείται η πολυωνυµική εξίσωση που αναπτύχτηκε από το 

National Ocean and Atmospheric Administration (ΝΟΑΑ- 

http://www.cmdl.noaa.gov/ccgg/flask.html) η οποία προέρχεται από µετρήσεις στην ατµόσφαιρα. 

Τέλος, για τα έτη από το 2000 έως και το 2010 το µοντέλο υποθέτει αύξηση των εκποµπών κατά 

0.5% ανά έτος. 

 
Species  Units (yr) 

ΝOx 49.2 Tg N  

CO 1193.2 Tg CO 

CH4 743.0 Tg CH4

HCHO 2.0 Tg HCHO 

CH3OH 12.0 Tg CH3OH 

C2H6 8.2 Tg C2H6

C2H4 8.0 Tg C2H4

C2H2 4.0 Tg C2H2

 14 

http://www.cmdl.noaa.gov/ccgg/flask.html


 

CH3CHO 4.8 Tg CH3CHO 

CH3C(O)CH3 7.1 Tg CH3C(O)CH3

C3H8 7.6 Tg C3H8  

C3H6 11.6 Tg C3H6

C4H10 55.3 Tg C4H10

Ισοπρένιο 403.1 Tg C 

Τερπένια 143.8 Tg C10H16  

ORVOC 94.3 Tg C10H16

Τολουόλιο 6.0 Tg Τολουόλιο y 

Ξυλένιο 7.2 Tg Ξυλένιο 

POC 25.6 Tg C 

BC 14.0 Tg C 

DMS 17.9 Tg S 

SO2 88.6 Tg S 

NO 105.4 Tg N 

Sea Salt 7997.8 Tg  

Dust 1675.2 Tg  

Πίνακας 1: Εκποµπές που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο (*) H ροή µεταβάλλεται µε των ταχύτητα του 
ανέµου 
 

 

2.5 Συνθήκες στο πάνω όριο του µοντέλου – Παραµετροποίηση της στρατοσφαιρικής 

χηµείας 

  Η συγκέντρωση του όζοντος στα 3 υψηλότερα επίπεδα του µοντέλου (50hPa – 10hPa), 

ρυθµίζεται σύµφωνα µε κλιµατολογικές παρατηρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τους Fortuin 

and Kelder (1998). Το ΤΜ4 δεν περιγράφει ικανοποιητικά την χηµεία της στρατόσφαιρας έχει 

µικρή κατακόρυφη ανάλυση στην στρατόσφαιρα. Η σύγχρονη προσοµοίωση της στρατοσφαιρικής 

και της τροποσφαιρικής χηµείας στο ίδιο τρισδιάστατο µοντέλο απαιτεί µεγάλο υπολογιστικό 

χρόνο και την περιγραφή της µεταφοράς των αερίων µαζών στο σύνολο τόσο της τροπόσφαιρας, 

όσο και στης στρατόσφαιρας µε µεγάλη γεωγραφική ευκρίνεια. Επίσης το ΤΜ4 διαβάζει τις µέσες 

µηνιαίες τιµές του λόγου ΗΝΟ3/Ο3 στα 10hPa (τελευταίο επίπεδο της ατµόσφαιρας στο µοντέλο) 

µε βάση τα δεδοµένα του δορυφόρου UARS (Bergman, 1997) και υπολογίζει τη συγκέντρωση του 

νιτρικού οξέος σε αυτό το επίπεδο. Λόγω ελλιπούς περιγραφής της στρατοσφαιρικής χηµείας 

(απουσία χηµείας διεγερµένου ατοµικού οξυγόνου Ο1D και ριζών χλωρίου) εφαρµόζεται 

καταστροφή του µεθανίου στην στρατόσφαιρα (στα 8 ανώτερα επίπεδα του µοντέλου) µε την 

αποκλειστική παραγωγή µονοξειδίου του άνθρακα από µεθάνιο σύµφωνα µε το δισδιάστατο 

µοντέλο RIVM (http://www.mnp.nl/nl/publicaties/1995/Beschrijving_van_het_RIVM_2dimension 
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aal_stratosfeermodel.html) το οποίο παρέχει συντελεστές καταστροφής του µεθανίου αναλογικά µε 

την καταστροφή των ριζών υδροξυλίου στην άνω στρατόσφαιρα. 

 

 

2.6 Αποµάκρυνση από την Ατµόσφαιρα 

Η αποµάκρυνση ιχνοενώσεων και σωµατιδίων από την ατµόσφαιρα, εξαρτάται από τις 

χηµικές και φυσικές ιδιότητες τους. Λαµβάνει χώρα µέσω υγρής εναπόθεσης (αποµάκρυνσης), 

µέσω ξηρής αποµάκρυνσης ή ακόµα και λόγω καθίζησης για χονδρά σωµατίδια. Η µεταβολή των 

συγκεντρώσεων λόγω εναπόθεσης υπολογίζεται από το ΤΜ4 κάθε 60 λεπτά. 

 

2.6.1 Υγρή εναπόθεση 

Το µοντέλο λαµβάνει υπόψη την αποµάκρυνση ενώσεων λόγω υγρής εναπόθεσης και ξηρής 

εναπόθεσης. Οι ενώσεις αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα όταν αυτές διαλύονται στα 

σταγονίδια των σύννεφων (in cloud scavenging) όσο και κάτω από τα σύννεφα µε µηχανική 

αποµάκρυνση λόγω βροχόπτωσης (below cloud scavenging).  

 

 

 
Below-cloud scavenging

In-cloud scavenging

Below-cloud scavenging

In-cloud scavenging

Εικόνα 2.3: Αποµάκρυνση σωµατιδίων λόγω σάρωσης τόσο µέσα στο σύννεφο όσο και κάτω από 

αυτό 

 

Οι ενώσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

i) σε αυτές που δεν αποµακρύνονται λόγω υγρής εναπόθεσης (αµελητέα διαλυτότητα)  

ii) σε αυτές που αποµακρύνονται λόγω πλήρους διάλυσής τους στα σταγονίδια των 

σύννεφων 

iii) στις ενώσεις που διαλύονται µερικώς στα σταγονίδια των σύννεφων ακολουθώντας 

το νόµο του Henry και  

iv) σε αυτές που υπόκεινται σε µηχανική αποµάκρυνση (σάρωση) λόγω βροχόπτωσης 

(κυρίως ενώσεις σε σωµατιδιακή φάση).  
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2.6.2 Ξηρή εναπόθεση 

Η αποµάκρυνση των ενώσεων λόγω ξηρής εναπόθεσης µειώνει τη συγκέντρωση των 

ενώσεων ανάλογα µε την ταχύτητα εναπόθεσης (vd) η οποία υπολογίζεται από το µοντέλο για κάθε 

ένωση. Η ταχύτητα εναπόθεσης υπολογίζεται βάση της προσέγγισης των ηλεκτρικών αντιστάσεων 

σε σειρά, που αναπτύχθηκε από τους Ganzeveld and Lelieveld (1995), στηριζόµενη στη 

δηµοσίευση του Wesely (1989), συµφωνά µε τη σχέση : 

 

 

cba
d rrr

v
++

=
1

(Ε.1) 

 

 

όπου ως αντιστάσεις θεωρούνται (ra) η αεροδυναµική αντίσταση, (rb) η αντίσταση που βρίσκει η 

ένωση στο λεπτό στρώµα που διαχωρίζει την ατµόσφαιρα από την επιφάνεια εναπόθεσης (quasi-

laminar layer resistance) και (rc) οι αντιστάσεις λόγω επιφάνειας όπως η υγρασία του εδάφους, το 

βάθος του χιονιού, η βλάστηση, ο άνεµος κ.α. Οι παραπάνω αντιστάσεις καθορίζονται από τις 

ιδιότητες κάθε ένωσης (µοριακό βάρος, συντελεστής Henry, δραστικότητα) και συνδυάζονται 

κατάλληλα µε τις επιφάνειες στις οποίες θα γίνει η εναπόθεση. Οι τιµές των παραµέτρων 

προέρχονται από την προσοµοίωση του τρισδιάστατου µοντέλου γενικής κυκλοφορίας ECHAM4, 

µε εξοµοίωση των δεδοµένων ECMWF. 

 

 
 

Εικόνα 2.4: Σειρά αντιστάσεων για την προσοµοίωση της ξηρής εναπόθεσης στην ατµόσφαιρα 

 

Το µοντέλο λαµβάνει υπόψη του την αποµάκρυνση και των µεγάλων σωµατιδίων, των 

οποίων το µέγεθος και η µάζα έχουν καταλυτικό ρόλο στον χρόνο ζωής τους αφού βρίσκονται υπό 

την επίδραση της βαρύτητας. Στην περίπτωση των χονδρών σωµατιδίων (coarse) διαµέτρου 

µεγαλύτερης των 2.5µm όπως το θαλάσσιο άλας και η ορυκτή σκόνη η µεγάλη τους µάζα οδηγεί σε 
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αποµάκρυνσή τους από το σύστηµα της ατµόσφαιρας λόγω βαρύτητας. Κύρια επίδραση έχει επίσης 

και η προσρόφηση νερού από τα σωµατίδια που οδηγεί σε αύξηση της διαµέτρου τους (hydroscopic 

growth). Το µοντέλο ανάλογα µε τη διάµετρο των σωµατιδίων υπολογίζει την ταχύτητα καθίζησης 

συναρτήσει της ατµοσφαιρικής πίεσης, της θερµοκρασίας και της πυκνότητάς τόσο του αέρα όσο 

και των ίδιων των σωµατιδίων. 

 

 

2.7 Η Χηµεία της Τροποσφαιρας 

  Το µοντέλο λαµβάνει υπόψη του 125 ιχνοενώσεις σε αέρια και σωµατιδιακή φάση στην 

ατµόσφαιρα για 98 από τις οποίες υπολογίζει την ατµοσφαιρική µεταφορά (πίνακας 2), ενώ 42 

ιχνοενώσεις εµπλέκονται σε φωτοχηµικές αντιδράσεις. Το χηµικό σχήµα που χρησιµοποιείται στο 

ΤΜ4 για την παρούσα µελέτη προέρχεται από το αντίστοιχο του κλιµατολογικού µοντέλου χηµείας 

και µεταφοράς MOGUNTIA, που αναπτύχθηκε από τους Poisson et al. (2000). Το ΤΜ4 υπολογίζει 

την βασική χηµεία υποβάθρου της τροπόσφαιρας Ο3/ΝΟx/HOx/CO/CH4 (Crutzen and 

Zimmermann, 1991, Kanakidou et al., 1991) και τις πορείες αποικοδόµησης των ελαφρών µη 

µεθανικών υδρογονανθράκων (NMHC), των αλδεϋδών και της ακετόνης. Λαµβάνει υπόψη του 24 

αντιδράσεις φωτοδιάσπασης για 41 ενώσεις και 144 θερµικές αντιδράσεις για 127 ενώσεις. Επίσης 

λαµβάνεται υπόψη η µετατροπή των NOx σε πεντοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο5) και η µετέπειτα 

υδρόλυσή του σε ΗΝΟ3 στις επιφάνειες των σωµατιδίων και σε σταγόνες σύννεφων σύµφωνα µε 

τους Dentener and Crutzen (1993).  

Γενικότερα, στο χρησιµοποιούµενο χηµικό σχήµα οι αντιδράσεις των οργανικών περόξυ 

ριζών (RO2
.), όπου R αλκύλιο ή άλλη οργανική ρίζα µε το αδέσµευτο ηλεκτρόνιο στον άνθρακα, µε 

υδροπερόξυ ρίζες (ΗΟ2
.) και ΝΟ οδηγούν στο σχηµατισµό υδροϋπεροξειδίων (ROOH) και 

καρβονυλικών ή οργανικών νιτριλίων αντίστοιχα. Τα υδροϋπεροξείδια (ROOH) καταστρέφονται 

τόσο λόγω φωτοδιάσπασης όσο και αντιδρώντας µε ρίζες υδροξυλίου (.ΟΗ). Επίσης λαµβάνεται 

υπόψη και η παραγωγή οργανικών οξέων, του µυρµηκικού (HCOOH), του οξικού οξέος 

(CH3COOH) και του πυρουβικού οξέος (CH3C(O)COOH). Η προσθήκη του µονοξειδίου του 

αζώτου (ΝΟ) σε άλκυλο περόξυ ρίζες παράγει αλκυλονιτρικές ενώσεις (RONO2), οι οποίες 

θεωρούνται ως αποθηκευτικές ενώσεις των ΝΟx, λόγω του µεγαλύτερου χρόνου ζωής σε σύγκριση 

µε τα ΝΟx. H προσθήκη του µορίου ΝΟ2 σε άκυλο περόξυ ρίζες παράγει ακυλο περόξυ νιτρίλια 

(RC(O)O2NO2) µε σηµαντικότερο τον νιτρικό εστέρα του οξικού οξέος (ΡΑΝ) το οποίο βρίσκεται 

και σε µεγαλύτερη αφθονία στην τροπόσφαιρα. Στο ΤΜ4, το ΡΑΝ χρησιµοποιείται για να 

αντιπροσωπεύει όλες τις ενώσεις της ίδιας οµάδας, που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα. Οι 
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αλκυλονιτρικές ενώσεις καταστρέφονται είτε µέσω φωτοδιάσπασης, είτε µέσω ριζών υδροξυλίου, 

ενώ οι ακυλονιτρικές ενώσεις καταστρέφονται και µέσω θερµικής διάσπασης (Roberts, 1995). Το 

χηµικό σχήµα του µοντέλου θα περιγραφεί αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο.  

Το µοντέλο διαχωρίζει τις ενώσεις σε µεταφερόµενες και µη µεταφερόµενες ανάλογα µε τον 

χρόνο ζωής τους. Τα σταθερά µόρια θεωρούνται ότι µεταφέρονται από το ένα κουτί στο άλλο µέσα 

στο καθορισµένο χρονικό βήµα, ενώ οι ενώσεις µικρού χρόνου ζωής, κυρίως ρίζες, θεωρούνται ως 

µη µεταφερόµενες. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων µικρού χρόνου ζωής κατά τη διάρκεια του 

χρονικού βήµατος έχουν φθάσει σε ισορροπία µε αυτές των πρόδροµων ενώσεών τους και 

εποµένως δεν επηρεάζονται από τις συγκεντρώσεις που έχουν σε διπλανά κουτιά της ατµόσφαιρας. 

Το ΤΜ4 έχει 98 ενώσεις µέσου και µεγάλου χρόνου ζωής (πίνακας 2.1) και 27 ενώσεις µικρού 

χρόνου ζωής. Στις 98 αυτές ενώσεις συµπεριλαµβάνονται 6 για ν απαεριγράψουν τα θαλάσσια 

σωµατίδια (3 για τη µάζα τους και 3 για τον αριθµό τους σε µεγέθη aitken, συσσώρευσης και 

χονδρά) και 4 για τη περιγραφή της ορυκτής σκόνης (2 για τη µάζα τους και 2 για τον αριθµό τους 

σε σωµατίδια συσσώρευσης και χονδρά). 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, στο αρχικό χηµικό σχήµα (Poisson et al., 2000) έγινε 

αύξηση του αριθµού αντιδράσεων σε 144 στην αέρια και στη σωµατιδιακή φάση ώστε να ληφθεί 

υπόψη  

i. η χηµεία του SO2, του διµεθυλοσουλφιδίου (DMS), του µεθανοσουλφονικού οξέος (MSA), 

των θειικών σωµατιδίων, καθώς και της αµµωνίας και αµµωνίου,  

 

# Species # Species # Species # Species 

1 Ο3 26 MSIA 51 CH3C(O)CH2CH3 76 
b-pinene product 1  

(aerosol phase) 

2 ΝΟx 27 HCOOH 552 CH3CHONO2COCH3 77 
b-pinene product 2  

(aerosol phase) 

3 H2O2 28 C2H5O2H 53 CH3CHOOHCOCH3 78 toluene 

4 CH4 29 OHC2H4OOH 54 CH3C(O)C(O)CH3 79 
toluene product 1 

 (gas phase) 

5 CO 30 C2H5ONO2 55 ISOPOOH 80 
toluene product 1  

(aerosol phase) 

6 HNO3 31 OHCH2CH2ONO2 56 ISOPNO2 81 
toluene product 2 (gas 

phase) 

7 CH3O2H 32 CH3CHO 57 MVK 82 
toluene product 2  

(aerosol phase) 

8 HCHO 33 HOCH2CHO 58 MVKO2H 83 xylene 

9 CH3OH 34 CHOCHO 59 MACR 84 
xylene product 1  

(gas phase) 
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10 C2H6 35 C3H8 60 MACROOH 85 
xylene product 1  

(aerosol phase) 

11 C2H4 36 1-C3H7OOH 61 neo2h 86 
xylene product 2  

(gas phase) 

12 CH3COOH 37 2-CH3H7OOH 62 npo2h 87 
xylene product 2  

(aerosol phase) 

13 PAN 38 CH3CH3CH2ONO2 63 Stratospheric O3 88 
isoprene product 1  

(aerosol phase) 

14 CH3ONO2 39 CH3CH(ONO2)CH3 64 POC(insoluble) 89 seasalt mode 1 number 

15 CH3C(O)OOH 40 CH3C(O)CH3 65 POC(soluble) 90 seasalt mode 1 mass 

16 ISOPRENE 41 CH3C(O)CH2OH 66 BC(insoluble) 91 seasalt mode 2 number 

17 SO2 42 CH3C(O)CHO 67 BC(soluble) 92 seasalt mode 2 mass 

18 DMS 43 CH3C(O)CH2OOH 68 a-Pinene 93 seasalt mode 3 number 

19 NH3 44 C3H6 69 a-pinene product 1 (gas phase) 94 seasalt mode 3 mass 

10 SO4 45 C2H5CHO 70 
a-pinene product 1 (aerosol 

phase) 
95 dust mode 2 number 

21 NH4 46 HOC3H7O2H 71 a-pinene product 2 (gas phase) 96 dust mode 2 mass 

22 NO3
- 47 CH3COCOOH 72 

a-pinene product 2 (aerosol 

phase) 
97 dust mode 3 mass 

23 MSA(gas) 48 CH3CH2CH2CH3 73 b-pinene 98 dust mode 3 number 

24 MSA(particle) 49 CH3CH2CH(OOH)CH3 74 b-pinene product 1 (gas phase) 

25 DMSO 50 CH3CH2CH(ONO2)CH3 75 
b-pinene product 1 (aerosol 

phase) 

Πίνακας 2: Μεταφερόµενες ενώσεις που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο  
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ii. οι αντιδράσεις µεταξύ νιτρικών ριζών και οργανικών,  

iii. µεταβαλλόµενες χωρικά και χρονικά εκποµπές POC και BC,  

iv. η µετατροπή των υδρόφοβων πρωτογενών ανθρακικών σωµατιδίων σε υδρόφιλα  

v. οι εκποµπές και η χηµική µετατροπή στην ατµόσφαιρα των πρόδροµων ενώσεων των SOA, 

vi. η επίδραση των ενώσεων αυτών στη χηµεία της αέριας φάσης, 

vii.  η παραγωγή SOA από βιογενείς και ανθρωπογενείς υδρογονάνθρακες και τέλος 

viii. η αποµάκρυνση των προαναφερθέντων αέριων και σωµατιδιακών ενώσεων από την 

ατµόσφαιρα (Tsigaridis and Kanakidou, 2003) 

Το χηµικό σχήµα καθώς και ο αριθµητικός επιλυτής που χρησιµοποιούνται στο ΤΜ4 

περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.  

 

# Species # Species # Species # Species # Species 

1 NO 6 OH 11 CH3C(O)O2 16 C4H9O2 21 MVKO2

2 NO2 7 HO2 12 C3H7O2prim 17 CH3CHO2COCH3 22 TERO2

3 NO3 8 CH3O2 13 C3H7O2sec 18 ISOPO2 23 AROO2

4 N2O5 9 CH3CH2O2 14 CH3C(O)CH2O2 19 ISOPRO2 24 NH2

5 HNO4 10 HOCH2CH2O2 15 HOC3H6O2 20 MACRO2 25 H2O(particulate)

Πίνακας 3: Ενώσεις µικρού χρόνου ζωής και ελεύθερες ρίζες που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο για την 

περιγραφή της χηµείας και των οποίων δεν υπολογίζεται η µεταφορά στην ατµόσφαιρα 

 

 

2.8 Αποθήκευση Αποτελεσµάτων  

Μετά από ένα µήνα προσοµοίωσης το µοντέλο βγαίνει από τον κύκλο υπολογισµού, 

αποθηκεύει και τυπώνει τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης (συγκεντρώσεις για κάθε ένωση, 

συνολική µάζα αέρα σε κάθε κουτί, θερµοκρασία και υγρασία, pH), την παραγωγή από κάθε 

αντίδραση, τη χηµική παραγωγή και κατανάλωση κάθε ένωσης, την ποσότητα κάθε ένωσης που 

αποµακρύνεται από την ατµόσφαιρα λόγω υγρής και ξηρής εναπόθεσης. Επίσης τυπώνει τα 

αποτελέσµατα οπτικού πάχους και της ενεργειακής διαταραχής που προκαλούν τα σωµατίδια 
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σχετικά µε το ισοζύγιο της ατµόσφαιρας χωρίς σωµατίδια. (Tsigaridis, 2002). Τα αποτελέσµατα 

αυτά θα διαβαστούν από το µοντέλο και θα χρησιµοποιηθούν ως αρχικές συνθήκες όταν θα 

συνεχίσει την προσοµοίωση για τον επόµενο µήνα . 
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3 Το Χηµικό Σχήµα στο ΤΜ4 

 
Στην ατµόσφαιρα η περιγραφή της χηµείας των µη µεθανικών πτητικών οργανικών 

ενώσεων (NMVOC) περιλαµβάνει ένα πλήθος αντιδράσεων που είναι αδύνατον να συµπεριληφθεί 

σε ένα παγκόσµιο τρισδιάστατο µοντέλο χηµείας και µεταφοράς όπως το Tracer Model έκδοση 4 

(TM4) λόγω του υψηλού υπολογιστικού κόστους. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιείται µια αυστηρή 

επιλογή των πλέον σηµαντικών αντιδράσεων και ενώσεων απαλείφοντας συνήθως αντιδράσεις 

χωρίς µεγάλη βαρύτητα για το χηµικό ισοζύγιο της ατµόσφαιρας όπως περιγράφεται στη συνέχεια 

του κεφαλαίου. Για την παρούσα µελέτη αφαιρέθηκε από τον κώδικα του ΤΜ4 το προϋπάρχον 

χηµικό σχήµα - CBM4 (Houweling et al., 1998) το οποίο περιγράφει περιληπτικά τις αντιδράσεις 

και τις ενώσεις των µη µεθανικών οργανικών ενώσεων µε την αρχή της δοµικής συσσώρευσης, και 

προστέθηκε και αναπτύχθηκε το αναλυτικό χηµικό σχήµα του µοντέλου MOGUNTIA το οποίο 

περιγράφει τις χηµικές αντιδράσεις της ατµόσφαιρας, µε βάση την αρχή δοµικής συσσώρευσης.  

 Για την επίλυση των χηµικών εξισώσεων χρησιµοποιείται η µέθοδος ΕΒΙ (Eulerian 

Backward Iterative), όπως περιγράφεται από τους Hertel et al. (1993). Οι διαφορικές κινητικές 

εξισώσεις ενός χηµικού συστήµατος µπορούν να γραφούν ως:  

 

nicLP
dt
dc

iii
i ....2,1=−= 

 

όπου Pi και Li αντιπροσωπεύουν τη χηµική παραγωγή (συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών) και 

τη χηµική κατανάλωση αντίστοιχα. Ο όρος n δείχνει των αριθµό των ενώσεων ενώ ο όρος ci 

αντιπροσωπεύει την συγκέντρωση της αντίστοιχης ένωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι οι όροι Pi και Li 

είναι συναρτήσεις των συγκεντρώσεων και για αυτό η παραπάνω εξίσωση συνιστά ένα σύστηµα 

διαφορικών εξισώσεων. Η αριθµητική µέθοδος που χρησιµοποιεί το ΤΜ4, βασίζεται στην 

επαναληπτική λύση της ανάστροφης προσέγγισης του Euler (Backward Euler Approximation) στην 

παραπάνω εξίσωση: 
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Η πιο απλή µορφή για την επίλυση του παραπάνω συστήµατος είναι να χρησιµοποιηθούν 

τιµές από το προηγούµενο χρονικό βήµα και ένας µόνο υπολογισµός (k=1) όπου k ο αριθµός των 

επαναλήψεων της επίλυσης της παραπάνω σχέσης. Αυτό όµως περιορίζει σηµαντικά την ακρίβεια 

των υπολογισµών, η οποία βελτιώνεται µε αύξηση του αριθµού των επαναλήψεων (k) για τον 

υπολογισµό του Ck+1 στο νέο χρονικό βήµα. Για το ΤΜ4 ο βέλτιστος αριθµός επαναλήψεων είναι 

οχτώ. Ο τρόπος αυτός όµως απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό επαναλήψεων το οποίο θα έχει ως 

αποτέλεσµα τεράστιο υπολογιστικό κόστος. Για το λόγο αυτό, όταν η εξίσωση πρόκειται να 

εφαρµοστεί σε ενώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ισχυρή σύζευξη (π.χ. ανήκουν στην ίδια 

χηµική οικογένεια, παράγονται και καταναλώνονται µέσω αµφίδροµων αντιδράσεων), οι ενώσεις 

οµαδοποιούνται και διαχειρίζονται από τον επιλυτή ως ‘οµάδες’, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Λόγω της γραµµικότητας της παραπάνω εξίσωσης, διατηρείται απόλυτα το χηµικό ισοζύγιο και για 

αυτό ο ΕΒΙ χρησιµοποιείται ευρύτατα στην επίλυση χηµικών εξισώσεων στην ατµοσφαιρική 

χηµεία (Hertel et al., 1993) µε κριτήριο σύγκλισης ο σταθερός αριθµός 0.005. 

 

 

3.1 Τροποσφαιρική χηµεία υποβάθρου 

 

3.1.1 ΝΟ/ΝΟ2/Ο3 

Η κυριότερη αντίδραση για τη χηµεία υποβάθρου της ατµόσφαιρας είναι η φωτοδιάσπαση 

του όζοντος, το οποίο παράγει ένα άτοµο οξυγόνου στην βασική (Ο(3Ρ)) και ένα στην ηλεκτρονικά 

διεγερµένη κατάσταση (Ο(1D)).  

 

O3 + hv (λ<330nm) → Ο(1D) + O2 (J1) 

 

O3 + hv (λ>320 nm) → Ο(3P) + O2 (J2) 

 

Το άτοµο οξυγόνου στην βασική κατάσταση αντιδρά ταχύτατα µε ένα µόριο οξυγόνου και 

παράγει ένα µόριο όζοντος. Για το λόγο αυτό το άτοµο οξυγόνου στην βασική κατάσταση δεν 

περιγράφεται στο χηµικό σχήµα αφού θεωρείται ότι η παραγωγή του δίνει απευθείας όζον. 

 

Ο(3P) + Ο2 +Μ → Ο3 + Μ (G1) 
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Η παραγωγή του Ο3 στην τροπόσφαιρα ξεκινά µε τη φωτόλυση του ΝΟ2 σε ΝΟ και σε 

Ο(3P), µέσω των παρακάτω αντιδράσεων (Crutzen, 1973): 
 

ΝΟ2 +hv (λ<424 nm) → ΝΟ + Ο(3P) (J3) 

 

Ο(3P) + Ο2 +Μ → Ο3 + Μ (G1) 

 

Όµως σε ρυπασµένες περιοχές, το ΝΟ αντιδρά άµεσα µε το όζον δίνοντας ξανά ΝΟ2 : 

 

ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2 (G2) 

 

Λόγω της αλληλεξάρτησης των ενώσεων ΝΟ, ΝΟ2 και Ο3, όπως αυτή απορρέει από τις παραπάνω 

αντιδράσεις, οι ενώσεις αυτές αποτελούν µια ξεχωριστή οµάδα για την οποία υπολογίζεται τόσο η 

παραγωγή όσο και η κατανάλωση τους από άλλες ενώσεις, αλλά και η αλληλοµετατροπή τους 

(κύκλοι αντιδράσεων). 

 

 

3.1.2 .ΟΗ/ΗΟ2
./ΗΝΟ4 

Η οξειδωτική ικανότητα της αέριας φάσης στην τροπόσφαιρα ρυθµίζεται κυρίως από την 

παρουσία ελευθέρων ριζών υδροξυλίου (.OH), οι οποίες αντιδρούν άµεσα µε τα περισσότερα 

συστατικά της ατµόσφαιρας. Οι ρίζες υδροξυλίου (.OH) παράγονται κυρίως από την φωτόλυση του 

όζοντος σε µικρά µήκη κύµατος όπου το παραγόµενο ηλεκτρονικά διεγερµένο οξυγόνο (Ο(1D)) 

αντιδρά ταχύτατα µε την υπάρχουσα υγρασία (J1). 

 

Ο(1D) + M → Ο(3P) + M (G3) 

 

Ο(1D) + H2O → .OH + .OH (G4) 

 

Από το συνολικό Ο(1D) που παράγεται, το µεγαλύτερο µέρος του (~90%) συγκρούεται µε 

αδρανή µόρια αερίων, κυρίως οξυγόνου ή αζώτου που βρίσκονται σε µεγάλη αφθονία στην 

ατµόσφαιρα (Μ = Ο2, Ν2), και αποδιεγείρεται (G3), ενώ µόνο το 10% αντιδρά µε υδρατµούς και 

παράγει τελικά τις ρίζες υδροξυλίου. Η αντίδραση των διεγερµένων ατόµων οξυγόνου Ο(1D) µε 

τους υδρατµούς (G4) είναι ταχύτατη (k=2.2.10-10cm3.molecules-1.s-1, IUPAC 2005) και για το λόγο 

αυτό στο µοντέλο θεωρείται ότι όσο Ο(1D) παραµένει στην τροπόσφαιρα µετά από 

 25



 

απενεργοποίηση λόγω κρούσεων, παράγει ρίζες υδροξυλίου. Η κυριότερη πορεία καταστροφής των 

ριζών υδροξυλίου, είναι η αντίδραση µε µονοξείδιο του άνθρακα (CO) όπου παράγεται η 

υδροπερόξυ ρίζα (ΗΟ2
.) : 

 

CO + OH → CO2 + H (G5) 

 

H + O2 → HO2 (G6) 

 

Επίσης οι ρίζες ΗΟ2
. και .ΟΗ µετατρέπονται η µία στην άλλη παρουσίας όζοντος.  

 

HO2
.
 + O3 → .OH + 2O2 (G7) 

 
.OΗ + O3 → HΟ2

. + O2 (G8) 

 

Ο χρόνος ζωής των ριζών .ΟΗ και ΗΟ2
. είναι ιδιαίτερα µικρός (περίπου 1s και 150s 

αντίστοιχα), ενώ η αλληλοµετατροπή τους είναι ταχύτατη. Η χηµεία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε τις αντιδράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, και µπορεί να θεωρηθεί ότι οι δύο αυτές ρίζες 

βρίσκονται σε φωτοχηµική ισορροπία (Eisele et al., 1994).  

Απευθείας παραγωγή υδροπερόξυ ριζών έχουµε επίσης και από τη καταστροφή του 

υπερνιτρικού οξέος (ΗΝΟ4) τόσο µέσω φωτοδιάσπασης όσο και µέσω θερµικής διάσπασης : 

 

HΝO4 + hv → HΟ2
. + ΝO2 (J4) 

 

HΝO4 + Μ → HΟ2
. + ΝO2 + Μ (J5) 

 

Η ισχυρή αλληλεξάρτηση των ΗΟ., ΗΟ2
. και ΗΝΟ4 έχει ως αποτέλεσµα την ταξινόµηση των 

παραπάνω ενώσεων σε µία ξεχωριστή οµάδα ενώσεων, την οποία ο επιλυτής ΕΒΙ διαχειρίζεται 

χωριστά, όπως και την οµάδα ενώσεων ΝΟ/ΝΟ2/Ο3. 

 Άλλες σηµαντικές οδοί παραγωγής ριζών ΗΟx (= ΗΟ2
. + ΗΟ.) στην ατµόσφαιρα είναι η 

φωτόλυση του νιτρώδους οξέος (ΗΟΝΟ) και η φωτόλυση της φορµαλδεΰδης (HCHO),  

 

ΗΟΝΟ + hv → HΟ. + ΝΟ.
 (J6) 

 

HCHO + hv → H. + HCO.
 (J7) 
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.H + O2 → HO2

. (G9) 

 

HCO + O2 → HO2
. + CO (G10) 

 

διεργασίες οι οποίες δίνουν περιορισµένες ποσότητες ριζών .OH σε σχέση µε το µηχανισµό 

παραγωγής τους από το όζον. Για το λόγο αυτό το νιτρώδες οξύ (ΗΟΝΟ) δεν περιγράφεται στο 

χηµικό σχήµα του µοντέλου. 

 

 

3.1.3 ΝΟ3
./Ν2Ο5 

Η τρίτη οµάδα ενώσεων οι οποίες στο υποπρόγραµµα της χηµείας έχουν ιδιαίτερη 

µεταχείριση είναι οι νιτρικές ρίζες (ΝΟ3
.) και το πεντοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο5). Το όζον εκτός από 

την παραγωγή της ρίζας υδροξυλίου ευθύνεται και για την παραγωγή νιτρικών ριζών (ΝΟ3
.) ενός 

ακόµα κύριου οξειδωτικού της ατµόσφαιρας. Οι νιτρικές ρίζες αντιδρούν µε ένα σηµαντικό αριθµό 

ατµοσφαιρικών ενώσεων κυρίως µέσω αντιδράσεων προσθήκης. Η αντίδραση παραγωγής νιτρικών 

ριζών είναι: 

 

ΝO2 + O3 → ΝO3
. + Ο2 (G11) 

 

Η παρουσία των νιτρικών ριζών περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού την ηµέρα 

φωτοδιασπώνται λόγω ακτινοβολίας. 

 

ΝO3
. + hv (λ < 700) → ΝO + Ο2 (J8) 

 

ΝO3
. + hv (λ < 580) → ΝO2 + Ο(3P) (J9) 

 

Η παραγωγή του πεντοξειδίου του αζώτου λαµβάνει χώρα παρουσία της νιτρικής ρίζας και 

του διοξειδίου του αζώτου µε χαρακτηριστικό χρόνος ισορροπίας περίπου το 1min. To N2O5 είναι 

θερµικά ασταθές και εποµένως η ισορροπία ευνοεί την παραγωγή του σε χαµηλές θερµοκρασίες, 

όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας του χειµώνα, ή στην ελεύθερη και υψηλή τροπόσφαιρα  

 

ΝO3
. + ΝO2 + Μ ↔ Ν2O5 + Μ (G12) 
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Το Ν2Ο5 παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας φωτοδιασπάται στις ενώσεις από τις οποίες προήλθε: 

 

Ν2O5 + hv (λ < 580) → ΝO3
. + ΝO2 (J10) 

 

Η ισορροπία του πεντοξειδίου του αζώτου είναι η πλέον σηµαντική για την χηµεία της νιτρικής 

ρίζας. Παρόλα αυτά στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η νιτρική ρίζα παράγεται και από νιτρικό οξύ 

(ΗΝΟ3), ενώ καταστρέφεται από ένα µεγάλο αριθµό αντιδράσεων όπως φαίνεται στο παράρτηµα. 

Αντίστοιχα το πεντοξείδιο του αζώτου εκτός της καταστροφής του µε ταυτόχρονη παραγωγή NO3
. 

(G11, J7) καταστρέφεται µέσω ετερογενών αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται σε επιφάνειες 

αερολυµάτων ή/και σταγόνων σύννεφων παράγοντας ΝΟ3
- ιόντα στη σωµατιδιακή υδατική φάση. 

 

 Ν2O5 + Η2Ο(s) → ΗΝO3 (Η1) 

 

Η αντίδραση αυτή δεν αναµένεται να έχει σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ηµέρας αφού η 

νιτρική ρίζα, ως πρόδροµη ένωση του πεντοξειδίου του αζώτου, καταστρέφεται σύµφωνα µε τις 

αντιδράσεις G15a και G15b. Η αντίδραση Η1 όµως, δίνει ένα διαφορετικό τρόπο παραγωγής 

νιτρικού οξέος από οξείδια του αζώτου (ΝΟx).  

 

 

3.1.4 Νιτρικός εστέρας του οξικού οξέος(ΡΑΝ)/ Ακετυλοπερόξυ ρίζα (CH3C(O)O2
.) 

Η τελευταία οµάδα ενώσεων που χειρίζεται ξεχωριστά το µοντέλο είναι ο νιτρικός εστέρας 

του οξικού οξέος (PAN = CH3C(O)O2NO2) και η περόξυ ρίζα του οξικού οξέος ή ακέτυλο περόξυ 

ρίζα CH3C(O)O2
.. Ο νιτρικός εστέρας του οξικού οξέος είναι ο απλούστερος της σειράς των άκυλο 

νιτρικών εστέρων (PANs) και συνήθως αναφέρεται ως ΡΑΝ. Το ΡΑΝ παράγεται κατά την 

αµφίδροµη αντίδραση της ακέτυλο περόξυ ρίζας µε το διοξείδιο του αζώτου. Η κύρια αντίδραση 

παραγωγής του CH3C(O)O2
. είναι η οξείδωση της ακεταλδεύδης, αν και η συγκεκριµένη ρίζα 

παράγεται κατά την αποικοδόµηση πολλών πτητικών ενώσεων µεταξύ των οποίων και της 

ακετόνης: 

 

CH3CHO + .OΗ + O2 → CH3C(O)O2
. + H2O (G13) 

 

CH3C(O)O2
. + NO2 + M ↔ CH3C(O)O2NO2 + M (G14) 
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Ο νιτρικός εστέρας του οξικού οξέος όσο και η περόξυ ρίζα του οξικού οξέος οµαδοποιούνται σε 

µία χηµική οικογένεια κατά την επίλυση της χηµείας, λόγω της άµεσης συσχέτισής τους. Έτσι 

πέραν της αλληλεξάρτησης των δύο παραπάνω ενώσεων (G13, G14), υπάρχει επίσης και ένας 

αρκετά µεγάλος αριθµός αντιδράσεων που εµπλέκεται στην παραγωγή του ΡΑΝ. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο νιτρικός εστέρας του οξικού οξέος είναι ο σηµαντικότερος και ο αφθονότερος στην 

ατµόσφαιρα εκ των άκυλο νιτρικών εστέρων (PANs) και για το λόγο αυτό έχει επιλεχθεί να 

αναπαριστά όλους τους άκυλο νιτρικούς εστέρες στο µοντέλο. Το ΡΑΝ είναι µία πολύ σηµαντική 

ένωση για την ατµόσφαιρα λόγω της ικανότητάς του να ‘παγιδεύει’ τα οξείδια του αζώτου και να 

τα µεταφέρει µέσω της ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας σε άλλες περιοχές της Γης. Το ΡΑΝ αντιδρά 

µε ρίζες .ΟΗ, φωτοδιασπάται, εναποτίθεται και αποµακρύνεται λόγω διάλυσής του στην υγρή 

φάση. Η σηµαντικότερη οδός αποµάκρυνσης του ΡΑΝ από την ατµόσφαιρα είναι η θερµική 

διάσπαση, που παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από τη θερµοκρασία. Συγκριµένα, ο χρόνος ζωής του 

ΡΑΝ λόγω θερµικής διάσπασης µεταβάλλεται από 30 min στους 298Κ (25οC) σε 8 h στους 273Κ 

(0οC) (Seinfield and Pandis, 1998). Έτσι η συγκεκριµένη ένωση έχει τη δυνατότητα να παραµένει 

σταθερή στην υψηλή τροπόσφαιρα (χαµηλές θερµοκρασίες), να µεταφερθεί σε σηµαντικές 

αποστάσεις από τον τόπο σχηµατισµού της και να ανοικοδοµηθεί στη χαµηλή τροπόσφαιρα 

(υψηλές θερµοκρασίες), ελευθερώνοντας έτσι ΝΟ2. Έτσι, το ΡΑΝ µεταφέρει και ελευθερώνει 

οξείδια του αζώτου, των οποίων η διαθεσιµότητα ρυθµίζει την φωτοχηµική παραγωγή του όζοντος 

στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη µας. 

 

 

3.1.5 Χηµεία του µεθανίου 

Οι δύο κυριότερες πορείες καταστροφής των ριζών υδροξυλίου, είναι οι αντιδράσεις µε 

µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και µε µεθάνιο (CH4): 

 

CO + .OH → CO2 + H. (G15) 

 

H + O2 → HO2
. (G16) 

 

CH4 + .OH → .CH3 + H2O (G17) 

 
.CH3 + O2 → CH3O2

.
 (G18) 
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Οι υδροπερόξυ ρίζες (ΗΟ2
.) καθώς και οι µεθυλοπερόξυ ρίζες (CH3O2

.) είναι οι δύο 

µικρότερες ρίζες της οικογένειας των περόξυ ριζών (RO2, µε R να είναι υδρογόνο ή οργανική ρίζα 

όπως άλκυλο, άκυλο ή άρυλο οµάδα). Παρουσία οξειδίων του αζώτου (NOx = NO + NO2) οι 

περόξυ ρίζες µετατρέπουν το ΝΟ σε ΝΟ2 και ταυτόχρονα παράγουν την µεθόξυ ρίζα (CH3O.) : 

 

ΗΟ2
. + ΝΟ → .ΟΗ + ΝΟ2 (G19) 

 

CH3O2
. + NO → CH3O. + NO2 (G20) 

 

Κατά ένα µικρό ποσοστό η αντίδραση των περόξυ ριζών µε το ΝΟ λαµβάνει χώρα µέσω 

προσθήκης και παράγει νιτρικά αλκύλια (G20). To ποσοστό αυτό κυµαίνεται από σχεδόν 0% για το 

CH3O2
., µέχρι περίπου 30% για µεγαλύτερα µόρια, αφού εξαρτάται από τον αριθµό των ατόµων 

άνθρακα της αλκυλοµάδας, αλλά και τον βαθµό υποκατάστασης του άνθρακα που υπάρχει το 

ριζικό (Atkinson et al. 1987) 

 

CH3O2
. + NO → CH3ONO2 (G21) 

 

Η αλκόξυ ρίζα που παράγεται από την αντίδραση G19, διασπάται γρήγορα µε αντίδραση µε 

οξυγόνο: 

 

CH3O. + O2→ HCHO + HO2
. (G22) 

 

Ανάλογα µε το µέγεθος και τη δοµή της ανθρακικής αλυσίδας, οι αλκόξυ ρίζες µπορούν να 

διασπαστούν ή να ισοµεριωθούν (Atkinson, 2000). Παρόλα αυτά, στο µοντέλο ΤΜ4 µόνο η 

αντίδραση µε το οξυγόνο λαµβάνεται υπόψη. Οι αντιδράσεις αυτές είναι σηµαντικές µόνο σε πολύ 

ρυπασµένες περιοχές και δεν λαµβάνονται υπόψη από το ΤΜ4. Οι µέθυλο περόξυ ρίζες αντιδρούν 

επίσης µε ΝΟ2 παράγοντας υπερνιτρικό µεθύλιο (CH3OONO2), τo οποίο διασπάται στη συνέχεια 

θερµικά δίνοντας τα αντιδρώντα του: 

 

CH3O2
. + ΝO2 + Μ ↔ CH3OΟΝΟ2 + Μ (G23) 
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Οι αντιδράσεις αυτές είναι γενικότερες όλων των υδρογονανθράκων. Παρουσία 

αλκυλοπερόξυ ριζών, το µονοξείδιο του αζώτου µετατρέπεται σε διοξείδιο χωρίς την καταστροφή 

του όζοντος: 

 

Ο3 + ΝΟ → Ο2 + ΝΟ2 (G24) 

 

 

 ΝΟ + RΟ2 → ΝΟ2 + RO (G25) 

 

Οι υδροπερόξυ ρίζες (ΗΟ2
.) και οι αλκυλοπερόξυ ρίζες (RO2

.) είναι τα βασικά προϊόντα των 

περισσότερων αντιδράσεων οξείδωσης στην ατµόσφαιρα και µπορούν να δώσουν χρήσιµες 

πληροφορίες για την οξειδωτική ικανότητα της τροπόσφαιρας. Ο σηµαντικότερος ρόλος των 

περόξυ ριζών, είναι η ικανότητα τους να παράγουν και να καταστρέφουν το όζον, ανάλογα µε την 

ποσότητα ΝΟ στην ατµόσφαιρα.  

Στην καθαρή τροπόσφαιρα - χαµηλά επίπεδα ΝΟx(=ΝΟ+ΝΟ2) - η κύρια απώλεια των περόξυ 

ριζών (ROx) προέρχεται από τις αντιδράσεις συνδυασµού τους. 

 

HO2
. + HO2

.
 → H2O2 + O2 (G26) 

 

CH3O2
.
 + HO2

.
 → CH3OOH + O2 (G27) 

 

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) και το µέθυλο-υδροπεροξείδιο µπορούν να δράσουν 

ως αποθήκες ριζών δραστικού υδρογόνου (ΗΟx = ΟΗ + ΗΟ2), η φωτόλυσή τους παράγει και πάλι 

ρίζες. Η αντίδραση τους µε ρίζες .ΟΗ οδηγεί στην παραγωγή περόξυ ριζών και αποβολή νερού: 

 

Η2Ο2 + hv → 2.OH (J11) 

 

H2O2 + .OH → HO2
. + H2O (G28) 

 

CH3OOH+ hv → CH3O. + OH (J12) 

 

CH3OOH + .OH → CH3O2
. + H2O (G29) 
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ενώ η ξηρή και υγρή εναπόθεση τους αποµακρύνει αυτές τις ενώσεις οριστικά από την 

ατµόσφαιρα. 

Στην χαµηλή τροπόσφαιρα και ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές µακριά από αστικά 

κέντρα, η οξειδωτική ικανότητα της τροπόσφαιρας (χαρακτηριζόµενη από το όζον και τις 

ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου) καθορίζεται κυρίως από την οξείδωση και αποικοδόµηση του 

µεθανίου και του µονοξειδίου του άνθρακα. Παρόλα αυτά, πλησιέστερα σε αστικές περιοχές η 

χηµεία γίνεται σαφώς πολυπλοκότερη, αφού πλέον συµµετέχουν σηµαντικά οι βαρύτεροι 

υδρογονάνθρακες διαφόρων οµολόγων σειρών όπως: αλκάνια, αλκένια και αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες. Το µοντέλο περιγράφει αναλυτικά την οξείδωση των ελαφρών αλκανίων (CH4, 

C2H4 και C3H8), των ελαφρών αλκενίων (C2H4 και C3H6), του ακετυλενίου (C2H2), των 

αποκλειστικά βιογενών (ισοπρένιο, α- και β- πινένιο) και ανθρωπογενών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων (βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένιο) οι οποίοι εµπλέκονται και στην παραγωγή 

σωµατιδίων. Οι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες CnHm (n ≥ 4), εκτός των αµιγώς βιογενών και 

ανθρωπογενών οι οποίοι παράγουν σωµατίδια, αντιπροσωπεύονται από µια γενικότερη ένωση, το 

‘n-βουτάνιο’, σύµφωνα µε τους Kasting and Singh (1986), Jacob et al. (1989) και Poisson et al. 

(2000). 

 

 

3.1.6 Χηµεία των αλκανίων  

Στο παρόν χηµικό σχήµα τα αλκάνια που λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο εκτός του 

µεθανίου (C2H6, C3H8, ‘C4H10’), αντιδρούν µε ρίζες υδροξυλίου (.ΟΗ) και νιτρικές ρίζες (ΝΟ3
.), µε 

τις τελευταίες να είναι σηµαντικές για την πορεία αποικοδόµησής τους κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την απαγωγή ενός ατόµου υδρογόνου από το 

δεσµό C-H ώστε να παραχθεί µια αλκυλο ρίζα (R.) η οποία µε τη σειρά της θα αντιδράσει ταχύτατα 

µε ένα µόριο οξυγόνου προς παραγωγή µιας άλκυλο περόξυ ρίζας ≥10-12 cm3 molecules-1 s-1 (σε 

ατµοσφαιρική πίεση και θερµοκρασία δωµατίου).  

 

RH + .OH → R. + H2O (G30) 

 

RH + NO3
. → R. + HNO3 (G31) 

 

R. + O2 + M → RO2
. + M (G32) 
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∆εδοµένου της υψηλής συγκέντρωσης του οξυγόνου στη ατµόσφαιρα η αντίδραση G31 δεν 

υπολογίζεται λεπτοµερώς στο µοντέλο αλλά θεωρείται ότι η απαγωγή ενός ατόµου υδρογόνου 

παράγει απευθείας µια άλκυλο περόξυ ρίζα (RΟ2
.). Η ρίζα υδροξυλίου τείνει να απάγει το άτοµο 

υδρογόνου από τον ασθενέστερο δεσµό C-H σε ένα µόριο. Έτσι η απαγωγή ενός τεταρτοταγούς 

υδρογόνου είναι γρηγορότερη από την αντίστοιχη ενός δευτεροταγούς και γρηγορότερη από την 

αντίστοιχη ενός πρωτοταγούς. Οι παραγόµενες άλκυλο περόξυ ρίζες κατηγοριοποιούνται σε 

πρωτοταγείς (primary) και δευτεροταγείς (secondary). Για το προπάνιο (CH3CH2CH3) θεωρείται 

ότι το 70% της αντίδρασης µε .ΟΗ συµβαίνει σε δευτεροταγή άνθρακα (>CH2) και το 30% της 

απαγωγής ατόµου υδρογόνου σε πρωτοταγή άνθρακα (-CH3). Στο χηµικό σχήµα του µοντέλου από 

τα αλκάνια, µόνο το προπάνιο δίνει και δευτεροταγείς άλκυλο περόξυ ρίζες, αφού για τη 

γενικότερη ένωση ‘n-βουτάνιο’ θεωρείται ότι τόσο τα πρωτοταγή όσο και τα δευτεροταγή βούτυλο 

περόξυ ριζικά µεταφέρονται σαν µία ένωση παρόλο που η δοµή τους λαµβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισµό της ταχύτητας αντίδρασής τους αλλά και την αναλογία µε την οποία παράγονται τα 

προϊόντα της αποικοδόµησης. Οι παραπάνω άλκυλο περόξυ ρίζες αντιδρούν στη συνέχεια µε ΝΟ 

µέσω απόσπασης οξυγόνου (G32) ή προσθήκης ΝΟ (G33): 

 

RO2
. + NO → RO. + NO2 (G33) 

 

RO2
. + NO + M → RONO2 (G34) 

 

και παράγουν αλκόξυ ρίζες (RO.) και ΝΟ2 ή αλκυλονιτρικές ενώσεις (RONO2). Οι άλκυλο περόξυ 

ρίζες αντιδρούν µε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) παράγοντας αντίστοιχα αλκυλο νιτρικούς εστέρες 

ενώ µε αντίδρασή τους µε ΗΟ2
. παράγουν άλκυλο υδροπερόξείδια (ROOΗ).  

 

RO2
. + ΗO2

. → ROOΗ + Ο2 (G35) 

 

 Από τις αντιδράσεις µε άλλα RO2
. σηµαντικότερη θεωρείται η αντίδραση µε µέθυλο περόξυ ρίζες 

(CH3O2
.) ως την µεγαλύτερη σε αφθονία άλκυλο περόξυ ρίζα καθόσον προέρχεται από την 

οξείδωση του µεθανίου αλλά και από άλλους υδρογονάνθρακες, ενώ οι υπόλοιπες αντιδράσεις 

παραλείπονται.  
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3.1.7 Χηµεία των αλκένιων  

Τα αλκένια ή ολεφίνες παράγονται κυρίως από τη καύση ορυκτών καυσίµων και αποτελούν 

το 10% των συνολικών µη µεθανικών υδρογονανθράκων (Seinfeild and Pandis, 1998). Τα αλκένια 

που λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο είναι το αιθένιο (C2H4) και το προπένιο (C3H6). Λόγω της 

ικανότητάς τους να αντιδρούν µε το όζον, παίζουν σηµαντικό ρόλο στο ισοζύγιο του όζοντος σε 

αστικές περιοχές. Η αντίδραση αλκενίων µε όζον πραγµατοποιείται µε προσθήκη του µορίου του 

όζοντος στον ολεφινικό διπλό δεσµό σχηµατίζοντας ένα ενδιάµεσο οζονίδιο το οποίο διασπάται 

αµέσως σε ένα δίριζο (Crigee Intermediate) και µια καρβονυλική ένωση. Τα αλκένια οξειδώνονται 

επίσης από ρίζες υδροξυλίου (.ΟΗ) και νιτρικές ρίζες (ΝΟ3
.) και οι αντιδράσεις αυτές είναι 

ανταγωνιστικές µε το όζον. Στην περίπτωση των αλκενίων οι ρίζες υδροξυλίου δεν απάγουν ένα 

άτοµο υδρογόνου όπως στα αλκάνια, αλλά αντιδρούν µέσω προσθήκη στο διπλό δεσµό των 

αλκενίων παράγοντας µια υδρόξυ άλκυλο ρίζα. Αντίστοιχα, οι νιτρικές ρίζες κατά τη διάρκεια της 

νύχτας δεν απάγουν ένα άτοµο υδρογόνου, αλλά επιδρούν µέσω προσθήκης στο διπλό δεσµό 

παράγοντας µία β-νιτροάλκυλο ρίζα. 

 

 

3.1.8 Χηµεία των βιογενών υδρογονανθράκων  

Οι βιογενείς υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που εκπέµπονται από τα φυτά και εκτιµάται 

ότι η συνολική συνεισφορά τους σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 1150 Τg yr-1 (Guenther et al., 1995). 

Οι ενώσεις αυτές έχουν µεγάλη δραστικότητα στην ατµόσφαιρα και µπορούν να θεωρηθούν 

ανάλογα των αλκενίων λόγω της ύπαρξης του διπλού δεσµού, αφού οξειδώνονται µε προσθήκη 

στον διπλό δεσµό µορίων όζοντος, ριζών υδροξυλίου και νιτρικών ριζών. Ο πλέον άφθονος 

βιογενής υδρογονάνθρακας στην ατµόσφαιρα είναι το ισοπρένιο (2-µέθυλο-1,3-βουταδιένιο). Το 

ισοπρένιο κατά την αντίδρασή του µε ρίζες υδροξυλίου παράγει έξι διαφορετικές περόξυ ρίζες που 

στο παρόν χηµικό σχήµα αντιπροσωπεύονται από µία άλκυλο περόξυ ρίζα (ISOPO2), η οποία στη 

συνέχεια θα δώσει φορµαλδεΰδη (HCHO), µεθακρολεϊνη (CH2=C(CH3)CHO) και µέθυλο-βίνυλο-

κετόνη (CH2=CHC(O)CH3) που αποτελούν τα κύρια προϊόντα οξείδωσης του ισοπρενίου από ρίζες 

υδροξυλίου. Κατά την αντίδραση του ισοπρενίου µε όζον γίνεται πάλι προσθήκη στους διπλούς 

δεσµούς του. Από το οζονίδιο που θα παραχθεί, το οποίο όπως και στην περίπτωση των αλκενίων 

δεν υπάρχει στο χηµικό σχήµα του µοντέλου, παράγονται τα τρία κύρια προϊόντα οξείδωσης του 

ισοπρενίου η φορµαλδεΰδη, η µεθακρολεϊνη και η µέθυλο-βίνυλο-κετόνη (Atkinson et al. 1987, 

Hori et al., 2003) καθώς και οργανικά οξέα όπως το πυρουβικό (CH3COCOOH) και το µυρµηκικό 

(ΗCΟΟΗ) οξύ. Επίσης το ισοπρένιο οξειδώνεται παρουσία νιτρικών ριζών κατά τη διάρκεια της 
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νύχτας µε προσθήκη στο διπλό δεσµού παράγοντας νιτρικές ενώσεις του ισοπρενίου οι οποίες στο 

χηµικό σχήµα του µοντέλου περιγράφονται µε το γενικό όρο NITRATES. 

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι το ισοπρένιο κατά την οξείδωσή του στην ατµόσφαιρα 

οδηγεί στο σχηµατισµό δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων (Henze and Seinfeld, 2006). Ο 

τρόπος υπολογισµού της παραγωγής των SOA από το ισοπρένιο αλλά από άλλες πτητικές ενώσεις 

και η επίδρασή τους στην αέρια φάση, βασίζεται στον τρόπο υπολογισµού των Tsigaridis and 

Kanakidou (2003) και περιγράφεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Εκτός του ισοπρενίου, το µοντέλο λαµβάνει υπόψη του και τις εκποµπές των α- και β- 

πινενίου των οποίων το χηµικό σχήµα περιγράφεται στην παράγραφο της παραγωγή σωµατιδίων. 

 

 

3.1.9 Χηµεία των οργανικών οξέων 

Τα οργανικά οξέα θεωρούνται σηµαντικές ενώσεις της τροπόσφαιρας ενώ µπορούν να 

ανιχνευθούν σε όλη την έκταση της. Έχουν βρεθεί τόσο σε αέρια όσο και σε σωµατιδιακή φάση. 

Τα περισσότερα καρβοξυλικά οξέα ανήκουν στις οµόλογες σειρές των µονο-, δι- και κέτο- 

καρβονικών οξέων. Οι πηγές των µονοκαρβοξυλικών οξέων περιλαµβάνουν απευθείας 

ανθρωπογενείς και βιογενείς ενώσεις αλλά και παραγωγή µέσω οξείδωσης πρόδροµων ενώσεων. 

Στο µοντέλο τα οργανικά οξέα προέρχονται µόνο από αποικοδόµηση πρόδροµων ενώσεων µε 

προοπτική προσθήκης και απευθείας πηγών. Το χηµικό σχήµα περιλαµβάνει τρείς οργανικές 

ενώσεις : το µυρµηκικό οξύ (HCOOH), το οξικό οξύ (CH3COOH) και το πυρουβικό οξύ 

(CH3COCOOH). To HCOOH παράγεται από την οζονόλυση αλκενίων, όπως το ισοπρένιο, τα 

τερπένια, το αιθενίο, το προπενίο αλλά και από την αντίδραση του ακετυλενίου µε ρίζες 

υδροξυλίου. Οι αντίστοιχες αποδόσεις των αντιδράσεων είναι 30%, 10%, 43%, 14%, 40%. Το 

CH3COOH παράγεται από την αντίδραση της ακετυλοπερόξυ ρίζας (CH3C(O)O2
.) µε την 

υδροπερόξυ ρίζα (ΗΟ2
.) ή µε την µέθυλοπερόξυ ρίζα (CH3O2

.), από την οξείδωση του προπενίου µε 

όζον σε απόδοση 7.5%, καθώς επίσης και από την οξείδωση µέθυλο-βίνυλο-κετόνης 

(CH2=CHC(O)CH3) από όζον σε ποσοστό 4.32%. Το CH3C(O)COOH παράγεται από την 

αντίδραση του ισοπρενίου και της µέθυλο-βίνυλο-κετόνης µε το όζον σε ποσοστά 12% και 26% 

αντίστοιχα. Και τα τρία οργανικά οξέα καταστρέφονται στην αέρια φάση µέσω οξείδωσής τους από 

ρίζες υδροξυλίου µε σταθερές αντίδρασης της τάξης 10-13 cm3.molecules-1.s-1 που αντιστοιχούν σε 

µέσους χρόνους ζωής περίπου επτά ετών. Οι κύριες πορείες αποµάκρυνσής τους από το σύστηµα 

της ατµόσφαιρας είναι η υγρή αποµάκρυνσή και η ξηρή εναπόθεση οι οποίες διαδραµατίζουν 

κεντρικό ρόλο στον χρόνο ζωής των οργανικών οξέων, ρυθµίζοντάς τον περίπου στις 2 ηµέρες. 
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3.2 Το Σχήµα παραγωγής σωµατιδίων 

Η σωµατιδιακή φάση στην ατµόσφαιρα περιέχει τόσο ανόργανα όσο και οργανικά 

συστατικά. Το κυριότερο ανόργανο συστατικό είναι τα θειικά (SO4
2-) (Putaud et al., 2004) για τα 

οποία αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή τους σε σταγόνες σύννεφων (υγρή φάση) 

συνεισφέρει σε πολύ µεγάλο ποσοστό στην σωµατιδιακή µάζα. Παρόλο που το ανόργανο κοµµάτι 

των σωµατιδίων έχει εξηγηθεί ικανοποιητικά το οργανικό µέρος των σωµατιδίων είναι αρκετά πιο 

πολύπλοκο αφού περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό οργανικών ενώσεων (αλκάνια, καρβοξυλικά 

οξέα, αλδεΰδες). Για την παραγωγή οργανικών σωµατιδίων δευτερογενούς προέλευσης έχει 

παρατηρηθεί συµπύκνωση αερίων µε χαµηλή πτητικότητα µε τελικό προϊόν την παραγωγή 

αερολυµάτων 

 

 

3.2.1 Παραγωγή σωµατιδιακής ύλης µέσω ισορροπίας αέριας - υγρής φάσης  

Το νερό χαρακτηρίζεται ως η σηµαντικότερη ένωση της Γης τόσο για την δηµιουργία ζωής 

στον πλανήτη όσο και για την µοναδικότητά της στο ηλιακό µας σύστηµα. Περισσότερο από το 

97% του συνόλου του βρίσκεται στους ωκεανούς, το 2.1% στους πολικούς πάγους και το 0.6% 

στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Η ατµόσφαιρα περιέχει µόνο το 0.001% του συνολικού 

νερού. Ωστόσο, αυτή η µικρή ποσότητα νερού (~13.000 km3) διαδραµατίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο 

στη κλίµα της Γης. Οι µεγάλες διαφορές σε πίεση και θερµοκρασία που παρατηρούνται στην 

ατµόσφαιρα και στην επιφάνεια της Γης έχουν ως αποτέλεσµα το νερό να µπορεί να βρίσκεται και 

στις τρεις φάσεις - υγρό στερεό και αέριο. Τα σύννεφα, η οµίχλη, η βροχή και η υγρή σωµατιδιακή 

φάση αντιπροσωπεύουν διαφορετικές µορφές του ατµοσφαιρικού νερού το οποίο παίζει κύριο ρόλο 

στην ατµοσφαιρική χηµεία. Τα σύννεφα καλύπτουν περίπου το 60% της επιφάνειας και το υγρό 

νερό που τα αποτελεί έχει συγκέντρωση από 0.05 ως 3 gr(H2O) m-3. όπου κατά την διάλυση των 

ενώσεων τα υδατοδιαλυτά µόρια ιονίζονται. Κατά τη διάλυση το CΟ2 ενυδατώνεται και ενώνεται 

µε ένα µόριο νερού CO2
.H2O. Το διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα διίσταται και δηµιουργεί το 

ανθρακικό και το διττανθρακικό ιόν: 

 

CO2(g) + H2O ↔ CO2
.H2O  

 

CO2
.H2O ↔ H+ + HCO3

- 
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HCO3
- ↔ H+ + CO3

2- 

 

Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω ενώσεων δίνονται από τις σχέσεις: 

 

[CO2
.H2O] = HCO2pCO2 

 

[HCO3
-]= Kc1HCO2pCO2 / [H+] 

 

[CO3
2-]= Kc1 Kc2 HCO2pCO2 / [H+]2 

 

όπου HCO2 η σταθερά του Ηenry για το CO2 [M atm-1], pCO2
 η µερική πίεση του CO2 στην 

ατµόσφαιρα [atm], Kc1 και Kc2 οι σταθερες διάστασεις και [H+] η συγκέντρωση των 

υδρογονοκατιόντων στις σταγόνες [Μ] 

Το συνολικό διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα [CO2
T] είναι : 

 

[CO2
T] = [CO2

.H2O] + [HCO3
-] + [CO3

2-] = HCO2pCO2 (1+ Κc1/[H+] + Κc2/[H+]2) 
 

Από την τελευταία εξίσωση υπολογίζεται, βάση της συγκέντρωσης των υδρογονοκατιόντων, το pH 

των σωµατιδίων. 

Το διοξείδιο του θείου (SO2) σε ένα υδατικό περιβάλλον συµπεριφέρεται όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα. Το συνολικό θείο στην οξειδωτική κατάσταση 4 S(IV) ισούται µε : 

 

[S(IV)]= [SO2
.H2O] + [HSO3

-] + [SO3
2-] 

 

Στη υγρή φάση το µοντέλο περιλαµβάνει τρείς αντιδράσεις. Υπολογίζει την οξείδωση του SO2 από 

τις ρίζες υδροξυλίου, από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) προς την παραγωγή θειικών ιόντων 

(SO4
2-) και τέλος την παραγωγή αµµωνιακών ιόντων (ΝΗ4

+) από αέρια αµµωνία. 

 Η αµµωνία είναι η κύρια βασική ένωση στην ατµόσφαιρα. Η ενυδάτωσή της δίνει : 

 

ΝΗ3 + Η2Ο ↔ ΝΗ3
.Η2Ο 

 

ΝΗ3
.Η2Ο ↔ ΝΗ4

+ + ΗΟ- 
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Σε ατµοσφαιρικές συνθήκες, πρακτικά όλη η διαλυµένη αµµωνία στα σύννεφα είναι υπό µορφή 

αµµωνιακού ιόντος. Για το λόγο αυτό στο µοντέλο η συγκέντρωση των αµµωνιακών ιόντων 

υπολογίζεται καταρχάς ως η αναγκαία για την εξουδετέρωση των όξινων θειούχων ενώσεων και σε 

δεύτερη φάση λαµβάνουµε υπόψη τη δυνατότητα της υπόλοιπης διαθέσιµης αµµωνίας να 

εξουδετερώσει το νιτρικό οξύ παράγοντας νιτρικά στη σωµατιδιακή φάση (Metzger et al., 2002a, 

2002b).  

 

 

3.2.2 Παραγωγή σωµατιδιακής ύλης µέσω χηµείας αέριας φάσης και κατανοµής στη 

σωµατιδιακή 

Στην παρούσα µελέτη λαµβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις τερπενίων και αρωµατικών οι 

οποίες επηρεάζουν τόσο την αέρια όσο και τη σωµατιδιακή φάση. Το α- και το β- πινένιο 

αντιπροσωπεύουν τις πρόδροµες ενώσεις των βιογενών δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων (b-

SOA) (Kanakidou et al., 2000). Τα µονοτερπένια α- και β- πινένιο είναι τα πλέον µελετηµένα και 

βρίσκονται στην ατµόσφαιρα σε υψηλές συγκεντρώσεις και για αυτό επιλέχθηκαν ως 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις για την παραγωγή σωµατιδίων από βιογενείς πηγές. Για να γίνει αυτό, 

θεωρήθηκε ότι από τα συνολικά µονοτερπένια και ORVOC που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα, το 

50% είναι α-πινένιο και το υπόλοιπο 50% είναι β-πινένιο (Kanakidou et al., 2000), µε το α-πινένιο 

να αντιπροσωπεύει τα ενδοκυκλικά µονοτερπένια και το β-πινένιο τα εξωκυκλικά. Αντίστοιχα, το 

τολουόλιο και το ξυλένιο αντιπροσωπεύουν τις ανθρωπογενείς αρωµατικές ενώσεις που έχουν τη 

δυνατότητα να παράγουν δευτερογενή οργανικά σωµατίδια (a-SOA) (Odum et al., 1997). Το 

τολουόλιο και το ξυλόλιο επιλέχθηκαν γιατί αφενός έχουν διαφορετική συµπεριφορά στην 

παραγωγή σωµατιδίων και αφετέρου, γιατί οι υπόλοιπες αρωµατικές ενώσεις που παράγουν 

σωµατίδια παράγουν σωµατίδια µε προσεγγιστικά ίδια απόδοση. Έτσι το βενζόλιο παράγει 

σωµατίδια παρόµοια µε το τολουόλιο, ενώ τα τριµεθυλοβενζόλια έχουν παραγωγή σωµατιδίων 

παρόµοια µε το ξυλόλιο (Odum et al., 1997). Από τους υπόλοιπους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες 

- εκτός του βενζολίου - το 50% αντιπροσωπεύθηκε από το τολουόλιο και το άλλο 50% από το 

ξυλόλιο. H παραπάνω παραδοχή ακολουθείται λόγω της έλλειψης δεδοµένων για την µοριακή 

σύσταση των δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων, ενώ επιτρέπει και την ταυτόχρονη παραγωγή 

SOA κατά τον υπολογισµό της αέριας φάσης. Πρόσφατες µελέτες απέδειξαν τον ρόλο του 

ισοπρενίου και του βενζολίου στο σχηµατισµό σωµατιδίων. Η παραγωγή των SOA από ένα 

µοντέλο δύο προϊόντων (2-product yield) όπως αυτό προτάθηκε αρχικά από τους Odum et al. 
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(1997). Με βάση αυτή την προσέγγιση κάθε πρόδροµη ένωση (VOC) οξειδώνεται και παράγει δυο 

προϊόντα Ρ1 και Ρ2 που έχουν σχετικά χαµηλή πτητικότητα (ηµιπτητικές ενώσεις), ώστε να 

κατανεµηθούν µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης.  

 

VOC + Οξειδωτικά → a1P1 + a2P2 + Προϊόντα υψηλής πτητικότητας 

 

όπου α1 και α2 οι στοιχειοµετρικοί συντελεστές των χαµηλής πτητικότητας προϊόντων Ρ1 και Ρ2 τα 

οποία κατανέµονται µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης συµφωνά µε το συντελεστή κατανοµής 

Κi. Τα προϊόντα χαµηλής πτητικότητας οξειδώνονται σε προϊόντα υψηλής πτητικότητας στην αέρια 

φάση µέχρι την πλήρη οξείδωσή τους σε CO, CO2 ή να αποµακρυνθούν από το σύστηµα µέσω 

υγρής και ξηρής εναπόθεσης. 

H οξείδωση των υδρογονανθράκων στην αέρια φάση είναι δύσκολο να περιγραφεί σε 

τρισδιάστατα µοντέλα παγκόσµιας κλίµακας, γιατί εµπλέκεται ένας µεγάλος αριθµός αντιδράσεων 

και ενδιαµέσων. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ότι τα προϊόντα των υδρογονανθράκων που είναι 

ικανά να παράγουν SOA θα δώσουν προϊόντα οξείδωσης που µπορούν να συνδεθούν µε το 

υπάρχον χηµικό σχήµα της αέριας φάσης. Έτσι, οι πρόδροµες ενώσεις των δευτερογενών 

οργανικών σωµατιδίων θα αντιδράσουν µε όζον, ρίζες υδροξυλίου και νιτρικές ρίζες δίνοντας 

προϊόντα τόσο χαµηλής όσο και υψηλής πτητικότητας. Σύµφωνα µε τους Hoffmann et al. (1997) 

προϊόντα σωµατιδιακής φάσης παράγονται σε κύριο ποσοστό από το όζον όσον αφορά τους 

βιογενείς υδρογονάνθρακες ενώ οι αντιδράσεις µε .ΟΗ και ΝΟ3
. θα δώσουν προϊόντα µόνο στην 

αέρια φάση. Επιπρόσθετα, κατά τους Odum et al. (1997) οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 

παράγουν σωµατίδια τόσο µε Ο3 όσο και µε .ΟΗ ενώ µε ΝΟ3
. θα δώσουν προϊόντα στην αέρια 

φάση. Λεπτοµέρειες για την περιγραφή των υδρογονανθράκων που οδηγούν στην παράγωγή SOA 

υπάρχουν στην διδακτορική διατριβή του Κ. Τσιγαρίδη (2003). 

Κατά την οξείδωση των βιογενών υδρογονανθράκων το ποσοστό που δεν παράγει SOA, 

παράγει στην αέρια φάση αλκυλο περόξυ ρίζες που ακολουθούν την ίδια πορεία µε αυτές που 

παράγονται κατά την πορεία οξείδωσης του ισοπρενίου. Σύµφωνα µε τον Croteau (1987) τα 

µονοτερπένια παράγονται από τα φυτά µε συµπύκνωση δύο µορίων ισοπρενίου και τα προϊόντα 

οξείδωσης των τερπενίων θα ακολουθήσουν την πορεία αποικοδόµησης του ισοπρενίου στην 

ατµόσφαιρα αλλά σε διπλάσια ποσότητα (Houweling et al., 1998). Τα προϊόντα υψηλής 

πτητικότητας αντιπροσωπεύονται από µια γενική ένωση ΤΕRO2 για τις βιογενείς πτητικές 

οργανικές ενώσεις, και από µια γενική ένωση ΑROO2 για τις ανθρωπογενείς πτητικές οργανικές 

ενώσεις. Το TEROO2 υποδηλώνει την περόξυ ρίζα των τερπενίων (α- και β- πινενιο) και 

συµπεριφέρεται στην αέρια φάση όπως η περόξυ ρίζα του ισοπρενίου. Αντίστοιχα οι αλκυλο 
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περόξυ ρίζες που παράγονται από την οξείδωση των αρωµατικών υδρογονανθράκων ΑROO2 

ακολουθούν την πορεία οξείδωσης των περόξυ ριζών που παράγονται κατά την πορεία οξείδωσης 

της γενικής ένωσης C4
+-αλκάνια (Kasting and Singh, 1986, Jacob et al., 1989). Η χηµεία της αέριας 

φάσης των αρωµατικών υδρογονανθράκων δεν έχει αναπτυχτεί περαιτέρω σε επίπεδο µοντέλων αν 

και υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για πειράµατα σε θαλάµους προσοµοίωσης (Forstner et 

al., 1997). Σύµφωνα λοιπόν µε τις προαναφερθείσες µελέτες το σχήµα οξείδωσης των α- και β- 

πινενίου , τολουολίου και ξυλένιου που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη είναι: 

 

α-πινένιο + O3 → a1(a-pin-P1) + a2(a-pin-P2) +(1-a1-a2) TERO2 (G36) 
 

α-πινένιο + OH → TERO2 (G37) 
 

α-πινένιο + NO3 → TERO2 (G38) 
 

β-πινένιο + O3 → b1(β-pin-P1 + HCHO) + b2(β-pin-P2+ HCHO) +(1-b1-b2)TERO2 (G39) 
 

β-πινένιο + OH → TERO2 (G40) 
 

β-πινένιο + NO3 →TERO2 (G41) 
 

τολουόλιο + O3 → c1(tol-P1)+c2(tol-P2 + MGLY) + (7/8)*(1-c1-c2)AROO2 (G42) 
 

τολουόλιο + OH → c1(tol-P1)+c2(tol-P2 + MGLY) + (7/8)*(1-c1-c2)AROO2 (G43) 
 

τολουόλιο + NO3 → (7/8)*AROO2 (G44) 
 

ξυλένιο + O3 → d1(xyl-P1)+d2(xyl-P2 + MGLY +1/8AROO2) + (1-c1-c2)AROO2 (G45) 
 

ξυλένιο + OH → d1(xyl-P1)+d2(xyl-P2 + MGLY +1/8AROO2) + (1-c1-c2)AROO2 (G46) 
 

ξυλένιο + NO3 → AROO2 (G47) 
 

όπου a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1,d2 οι στοιχειοµετρικοί συντελεστές για την διατήρηση της µάζας οι 

οποίοι έχουν υπολογιστεί πειραµατικά από τους Griffin et al. (1999a) και Odum et al. (1997). Οι 

αντιδράσεις των πινενίων µε τις ρίζες .ΟΗ και ΝΟ3
. δίνουν τα ίδια προϊόντα µε αυτά που δίνει το 

ισοπρένιο µε αυτές τις ρίζες, αλλά σε διπλάσια ποσότητα (Houveling et al., 1998). 
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4 Αποτελέσµατα Προσοµοιώσεων 
 

Προϋπόθεση για τη χρήση του ΤΜ4 για οποιαδήποτε µελέτη ατµοσφαιρικής χηµείας και 

κλίµατος, είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί η γενικότερη αξιοπιστία του µοντέλου στην προσοµοίωση 

της χηµικής σύστασης της ατµόσφαιρας. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου είναι ιδιαίτερα πολλά (5 

διαφορετικά αρχεία για 126 ενώσεις υπολογισµένες σε 55800 κουτιά ανά µήνα) ενώ, η πλήρης 

σύγκριση τους µε πειραµατικά δεδοµένα είναι πρακτικά αδύνατη. Στον παρόν κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά σε ενώσεις που είναι καταρχάς, ιδιαίτερα σηµαντικές για την περιγραφή της χηµείας της 

αέριας φάσης όπως το όζον και το µονοξείδιο του άνθρακα, οι ρίζες υδροξυλίου και οι νιτρικές 

ρίζες. Για την εκτίµηση της ακρίβειας των προσοµοιώσεων της χηµείας της τροπόσφαιρας από το 

ΤΜ4, είναι απαραίτητο να δοθεί έµφαση στο όζον, το οποίο είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός ρύπος, 

το κύριο οξειδωτικό της ατµόσφαιρας και θερµοκηπικό αέριο. Για αυτούς τους λόγους, η 

συγκέντρωση του όζοντος µετράται σε πολλούς περιβαλλοντικούς σταθµούς σε όλο τον κόσµο. 

Επίσης, εξαιρετικής σηµασίας είναι η µελέτη του µονοξειδίου του άνθρακα (CO) καθόσον είναι η 

ένωση που χαρακτηρίζει το τελευταίο στάδιο της οξείδωσης των βιογενών και ανθρωπογενών 

υδρογονανθράκων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και συνεισφέρει % της κατανάλωσης ριζών 

υδροξυλίου. Αν και το CO δεν είναι ισχυρό θερµοκηπικό αέριο, οι αλλαγές στα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων του επηρεάζουν τόσο το όζον όσο και το µεθάνιο (CH4), αέρια µε εξαιρετικά 

µεγάλη συµµετοχή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (Daniel and Solomon, 1998, IPCC 2001). 

Λόγω της µεγάλης σηµασίας του για την τροποσφαιρική χηµεία, υπάρχουν παγκοσµίως πολλοί 

σταθµοί µέτρησης του µονοξειδίου του άνθρακα.  

 

 

4.1 Όζον  

Το όζον όπως έχει προαναφερθεί, είναι ένα φυσικό συστατικό της ατµόσφαιρας και παίζει 

καθοριστικό ρόλο σε πολλές ατµοσφαιρικές διαδικασίες. Ωστόσο, η αύξηση των ανθρωπογενών 

εκποµπών οργανικών πτητικών ενώσεων και οξειδίων του αζώτου έχει σαν αποτέλεσµα 

µεγαλύτερη φωτοχηµική παραγωγή όζοντος στην τροπόσφαιρα. Μέχρι τα τέλη του 1960 οι 

επιστήµονες πίστευαν ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις όζοντος υπήρχαν µόνο σε µεγάλες πόλεις 

και στα προάστια τους. Το 1970 ανακάλυψαν ότι το πρόβληµα της φωτοχηµικής παραγωγής του 

όζοντος είναι ευρύτερο. Οι µετρήσεις του όζοντος σε αστικές περιοχές στην Ευρώπη δείχνουν ότι 

επεισόδια υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος συµβαίνουν στο µεγαλύτερο ποσοστό της ηπείρου 

 41



 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο σχηµατισµός του όζοντος από ένα σηµαντικό αριθµό 

φωτοχηµικών αντιδράσεων εξαρτάται από τη θερµοκρασία, την υγρασία και την ηλιακή 

ακτινοβολία, 

Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις του όζοντος που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια και 

ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τον Ιανουάριο και τον 

Ιούλιο. 

 

 

Εικόνα 4.1: Επιφανειακή συγκέντρωση όζοντος σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια 

(επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 4.1 οι συγκεντρώσεις του όζοντος είναι υψηλότερες στο 

βόρειο ηµισφαίριο όπου υπάρχει και ο µεγαλύτερος αριθµός ανθρωπογενών εκποµπών. Στις 

επιφανειακές κατανοµές του όζοντος διακρίνονται δύο κυρίως ζώνες µεγίστων, µια που 
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κυριαρχείται από καύσεις βιοµάζας στις τροπικές ηπειρωτικές περιοχές και µία µε έντονη 

ανθρωπογενή επίδραση. Στο βόρειο ηµισφαίριο λόγω της έντονης βιοµηχανοποίησης, της χρήσης 

ορυκτών καύσιµων και της καύσης βιοµάζας, η ατµόσφαιρα εµπλουτίζεται µε οξείδια του αζώτου 

και οργανικές πτητικές ενώσεις οι οποίες συµβάλλουν στην παραγωγή του όζοντος, όπως 

αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

Σε εποχιακή βάση, οι συγκεντρώσεις του όζοντος είναι σαφώς µεγαλύτερες τον Ιούλιο - 

καλοκαίρι στο Βόρειο Ηµισφαίριο, σε σχέση µε τις αντίστοιχες του Ιανουαρίου - χειµώνας στο 

Βόρειο Ηµισφαίριο. Ο λόγος αυτής της διαφοράς είναι η αύξηση της φωτοχηµικής παραγωγής του 

όζοντος λόγω αυξηµένης φωτοχηµικής οξείδωσης οργανικών πτητικών ενώσεων κατά τους 

θερµούς και µε αυξηµένη ηλιοφάνεια µήνες του έτους. Αυτή κινείται από τη θερµοκρασία και την 

ακτινοβολία, που επιταχύνει τις περισσότερες χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα, που όταν 

απορροφάται, φωτοδιασπά τα διάφορα δραστικά µόρια της χηµικού ενδιαφέροντος για την 

ατµόσφαιρα.  

 

 

Εικόνα 4.2: Μέση ζωνική συγκέντρωση όζοντος σε ppbv, που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το γεωγραφικό 

µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Στην εικόνα 4.2 που απεικονίζονται οι µέσες ζωνικές τιµές του όζοντος συναρτήσει της 

ατµοσφαιρικής πίεσης, όπως υπολογίζονται από το ΤΜ4. ∆ιακρίνεται η αύξηση των 

συγκεντρώσεων του όζοντος στο Βόρειο Ηµισφαίριο λόγω της επίδρασης των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων η οποία είναι πιο έντονη κατά το καλοκαίρι του Βόρειου Ηµισφαιρίου, λόγω της 

αυξηµένης φωτοχηµικής παραγωγής. Στη στρατόσφαιρα δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές του όζοντος στα υψηλά επίπεδα της ατµόσφαιρας προέρχονται 

 43



 

από δορυφορικά δεδοµένα, όπως αναφέρθηκε κατά την περιγραφή του µοντέλου στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. 

 

 

4.1.2 Συγκρίσεις µε µετρήσεις πεδίου 

 Για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία του µοντέλου στην προσοµοίωση του όζοντος έγινε 

σύγκριση των αποτελεσµάτων του µε µετρήσεις από επίγειους σταθµούς µέτρησης. Οι σταθµοί 

προέρχονται από το πρόγραµµα ΕΜΕΡ (Co-operative Program for Monitoring and Evaluation of 

the Long-range Transmission of Air pollutants in Europe) και από τη βάση δεδοµένων του 

WDGCC (World Data Centre for Greenhouse Gases). Το πρόγραµµα ΕΜΕΡ παρέχει τη 

δυνατότητα σύγκρισης µε 134 σταθµούς στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης ενώ το WDGCC 

προσθέτει 41 σταθµούς επιπλέον σε παγκόσµια επίπεδο (εικόνα 4.3 και 4.4). Οι συγκρίσεις µε το 

µοντέλο έγιναν για το 2003 αφού για εκείνη τη χρονιά υπήρχαν οι περισσότερες και πληρέστερες 

µετρήσεις διαθέσιµες στις δύο βάσεις δεδοµένων. Το µοντέλο υπολόγισε τις ατµοσφαιρικές 

συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων τόσο για το έτος 2002 όσο και για το έτος 2003 µε βάση τα 

εξοµοιωµένα µετεωρολογικά δεδοµένα των αντίστοιχων ετών από το ECMDF. Tο έτος 2002 

χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση του µοντέλου (spin up time), ενώ το 2003 χρησιµοποιήθηκε 

για την παρούσα εργασία. Μια συγκεντρωτική απεικόνιση της σύγκρισης των συγκεντρώσεων που 

υπολογίζει το ΤΜ4 µε αυτές που µετρήθηκαν στου 175 επίγειους σταθµούς φαίνεται στην εικόνα 

4.5. 
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Εικόνα 4.3: Σταθµοί µέτρησης όζοντος σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα (WDCGG, EMEP). 
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Εικόνα 4.4: Μέσες ετήσιες παρατηρήσεις όζοντος για το έτος 2003 σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή 

κλίµακα (WDCGG, EMEP). 

 

Για την σύγκριση των αποτελεσµάτων µοντέλου και µετρήσεων, στην εικόνα 4.5 

απεικονίζεται η επί τοις εκατό διαφορά τους. Η σχέση που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της 

διαφοράς µετρήσεων πεδίου και αποτελεσµάτων µοντέλου είναι: 
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Εικόνα 4.5: Απόλυτη εκατοστιαία διαφορά στις συγκεντρώσεις όζοντος µεταξύ µοντέλου και 

παρατηρήσεων για το έτος 2003 
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Παρατηρούµε ότι το µοντέλο αναπαράγει ικανοποιητικά τις συγκεντρώσεις του όζοντος για 

τους περισσότερους σταθµούς τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι για τα παραπάνω γραφήµατα δεν λήφθηκε υπόψη η τυπική απόκλιση, και τα 

σφάλµατα µετρήσεων και απόκλισης του µοντέλου. Το µοντέλο αναπαράγει τις συγκεντρώσεις του 

όζοντος µε σφάλµα µικρότερο των είκοσι δύο ποσοστιαίων µονάδων σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Για να µελετηθεί καλύτερα η προσοµοίωση συγκεντρώσεων όζοντος από το µοντέλο θα 

γίνει επιλογή συγκεκριµένων σταθµών από το δίκτυο ΕΜΕΡ σε ευρωπαϊκή και το WDCGG σε 

παγκόσµια κλίµακα. 

 

Illimitz, Austria (16.77E, 47.7N, 177m)
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Offagne, Belgium (5.20E, 49.87N, 430m)
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Rogen Peak, Bulgaria (24.73E, 41.68N, 1750m)
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Kosetice, Czech Republic (15.08E, 49.58N, 534m)
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Luckendorf, Germany (14.77E, 50.83N, 490m)
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Vilsandy, Estonia (21.82E, 58.38N, 6m)
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Cabo de Creus, Spain (3.32W, 42.32N, 23m)
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Oulanka, Finland (24.18E, 62.58N, 180m)
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Itary, France (1.08W, 43.03N, 1300m)
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Yarmer Wood, UK (3.70W, 50.58N, 119m)
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Finokalia, Greece (25.67E, 35.32N, 250m)
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Mace Head, Ireland (9.50W, 53.17N, 15m)
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Giordan Lighthouse, Malta (14.20E, 36.10N, 160m)
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Spitsbergen Zeppelinfjell, Norway 
(11.88E, 78.90N, 474m)
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Esrange, Sweden (21.07E, 67.88N, 475m)
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Zarodnje, Slovenia (15.00E, 46.42N, 770m)
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Assekrem, Algeria (5.63E, 23.27N, 2710m)
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Bratt's Lake, Canada (104.20W, 50.20N, 588m)
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Barrow, U.S.A (156.60W, 71.32N, 85m)
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Cape Grim, Australia (144.68E, 40.68S, 94m)
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Cape Point, South Africa (18.48E, 34.35S, 230m)
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Hohenpeissenberg, Germany (11.02E, 47.80N, 985m)
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Mauna Loa,  U.S.A. (155.58W, 19.53N, 3397m)
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Minamitorishima, Japan (153.97E, 24.30S, 8m)
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Neumayer, Germany, Antartica (8.25W, 70.65S, 565m)
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Ryori, Japan (141.82E, 39.03N, 260m)
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Saturna, Canada (123.13W, 48.78N, 178m)
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Cape Matatula, American Samoa,  U.S.A  
(170.57W, 14.25N, 42m)
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South Pole, U.S.A, Antarctica (38.48W, 72.58S, 3238m)
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Yonagunijima, Japan (123.02E, 24.27S, 30m)
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Εικόνα 4.6 : Σύγκριση µετρήσεων όζοντος (◊) µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου (●) σε επίγειους 

σταθµούς µέτρησης 
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 Στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η παραγωγή του όζοντος βλέπουµε ότι επηρεάζεται από 

την φωτοδιάσπαση του διοξειδίου του αζώτου ενώ η καταστροφή του κυρίως από την αντίδρασής 

του µε το µονοξείδιο του αζώτου. Οι αντιδράσεις που περιλαµβάνονται στο µοντέλο είναι:  

 

ΝΟ2 +hv (λ<424 nm) → ΝΟ + Ο(3P) (J3) 

 

ΝO3
. + hv (λ < 580) → ΝO2 + Ο(3P) (J8) 

 

CH3C(O)O2 
. + HO2

. → O3 + CH3COOH (G49) 

 

HO2
.
 + O3 → .OH + 2O2 (G7) 

 
.OΗ + O3 → HΟ2

. + O2 (G8) 

 

ΝO2 + O3 → ΝO3
. + Ο2 (G10) 

 

ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2 (G2) 

 

C2H4 + O3 + 2O2 → 1.37 HCHO + 0.43 CO + 0.26 HO2
. + 0.12 .OH + 0.002 H2O2 + 0.13 H2 + 0.31 

H2O + 0.2 CO2 (G50) 

 

C3H6 + O3 + 2O2 → 0.5 (HCHO + 0.15CH3COOH + 0.71CH3O2 + 0.68CO + 0.54OH + 0.17HO2) + 

0.5(CH3CHO + 0.52CO + 0.25HCOOH +0.23CO2 +0.12OH +0.32HO2) (G51) 

 

MVK + O3 + 0.7488O2 → 0.38CH3COCHO + 0.2088CH3COO2 + 0.26CH3COCOOH + 0.26CO + 

0.0432CH3COOH + 0.108CH3CHO + 0.62HCHO + 0.48CO2 + 0.54HO2
. + 0.1008.OH + 0.048H2 + 

0.116H2O (G52) 

 

MACR + O3 + 1.476O2 → 0.2CH3COCHO + 1.6HCHO + 1.658CO + 0.142CO2 + 1.116HO2
. + 

0.72.OH + 0.058H2O + 0.024H2 (G53) 

 

ισοπρένιο + O3 + 0.4175O2 → 0.425MACR + 0.18MVK + 0.12CH2C(CH3)COOH + 

0.12CH3C(O)COOH + 0.84HCHO + 0.3CO + 0.24CO2 + 0.24HCOOH + 0.04C3H6 + 0.34OH + 

0.025H2 + 0.19H2O (G54) 
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α-πινένιο + O3 → a1(a-pin-P1) + a2(a-pin-P2) +(1-a1-a2) TERO2 (G36) 

 

β-πινένιο + O3 → b1(β-pin-P1 + HCHO) + b2(β-pin-P2+ HCHO) +(1-b1-b2)TERO2 (G39) 

 

τολουόλιο + O3 → c1(tol-P1)+c2(tol-P2 + MGLY) + (7/8)*(1-c1-c2)AROO2 (G42) 

 

ξυλένιο + O3 → d1(xyl-P1)+d2(xyl-P2 + MGLY +1/8AROO2) + (1-c1-c2)AROO2 (G45) 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου, το όζον παράγεται κυρίως από την φωτόλυση του 

ΝΟ2 κατά 99.8% και καταστρέφεται από την αντίδρασή του µε ΝΟ κατά 93.5%. Η συνεισφορά των 

λοιπών οξειδώσεων που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο είναι σαφώς µικρότερη (εικόνα 4.7). 

 

Production of Ozone (except NO2 photolysis)
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Εικόνα 4.7: Μέσα ετήσια ποσοστά παραγωγής –εκτός της παραγωγής λόγω φωτοδιάσπασης του ΝΟ2- 

(πάνω) και κατανάλωσης –εκτός της κατανάλωσης λόγω της αντίδρασης µε ΝΟ- (κάτω) του όζοντος 

βάση υπολογισµών του µοντέλου ΤΜ4. 
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4.2 Μονοξείδιο του άνθρακα 

 Το µονοξείδιο του άνθρακα έχει τόσο πρωτογενή παραγωγή (ανθρώπινες 

δραστηριότητες), όσο και δευτερογενή, κατά την οξείδωση οργανικών πτητικών ενώσεων τόσο 

ανθρωπογενούς όσο και βιογενούς προέλευσης. Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις του µονοξειδίου 

του άνθρακα που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν για τους µήνες Ιανουάριο και τον Ιούλιο. 

 

 

Εικόνα 4.8: Επιφανειακή συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε 

παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και 

Ιούλιο (δεξιά). 

 

Βάση των αποτελεσµάτων του µοντέλου παρατηρούµε ότι η µέση συγκέντρωση στο βόρειο 

ηµισφαίριο είναι µεγαλύτερη από ότι στο Νότιο, που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι ανθρωπογενείς 
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εκποµπές ευθύνονται σε µεγάλο ποσοστό για τις συγκεντρώσεις του CO, αφού το 90% του 

πληθυσµού ζει σε αυτό. Σύµφωνα µε τους Logan et al. (1991) η καύση ορυκτών καυσίµων 

ευθύνεται για το 14% της παγκόσµιας παραγωγής CO (~450 Tg y-1). Η οξείδωση του µεθανίου 

είναι µια ακόµα σηµαντική πηγή CO, αφού το τελευταίο είναι το άµεσο προϊόν τoυ κύκλου 

οξείδωσης του CH4. Ο εποχιακός κύκλος του CO επηρεάζεται από τις συγκεντρώσεις των ριζών 

υδροξυλίου, εκποµπές από βιοµηχανικές περιοχές, καύση βιοµάζας αλλά και µεταφορά µέσα στην 

ατµόσφαιρα. Τα µέγιστα των συγκεντρώσεων βρίσκονται σε περιοχές που κυριαρχεί η καύση 

βιοµάζας και σε περιοχές µε έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα, είτε βιοµηχανική είτε αγροτική. 

Το CO παράγεται από την οξείδωση των ανθρωπογενών υδρογονανθράκων (περίπου το 10% της 

ολικής φωτοχηµικής παραγωγής, Kanakidou and Crutzen, 1999) αλλά λόγω της πολύς µεγαλύτερης 

έντασης των πρωτογενών πηγών του η κορυφή αυτή υπερκαλύπτεται. Περισσότερο από το µισό 

CO στην ατµόσφαιρα οφείλεται σε ανθρωπογενείς εκποµπές και όχι σε φωτοχηµική παραγωγή. Η 

συγκέντρωση του CO είναι υψηλότερη στο βόρειο ηµισφαίριο το χειµώνα από ότι το καλοκαίρι. 

Αυτό συµβαίνει αφού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω των αυξηµένων συγκεντρώσεων ριζών 

υδροξυλίου (αυξηµένη φωτοχηµική παραγωγή), το διοξείδιο του άνθρακα αποµακρύνεται µε 

γρηγορότερους ρυθµούς σε σχέση µε τους καλοκαιρινούς µήνες. Συµπερασµατικά µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι ο χρόνος ζωής του CO εξαρτάται κυρίως από την οξείδωση του από τις ρίζες .ΟΗ 

και έπειτα από την αυξηµένη φωτοχηµική παραγωγή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Σύµφωνα µε το WDCGG οι συγκεντρώσεις του CO έχουν αυξηθεί τα στα υψηλά γεωγραφικά 

πλάτη στο Βόρειο ηµισφαίριο ως τα µέσα του 19ου αιώνα, αλλά πάνω από την περιοχή της 

Ανταρκτικής δεν έχουν αλλάξει σηµαντικά εδώ και δύο εκατοµµύρια χρόνια.  
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Εικόνα 4.9: Μέση ζωνική συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 

κατά το γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Κατά τη κατανοµή του διοξειδίου του άνθρακα ως προς το γεωγραφικό πλάτος, 

παρατηρούµε ότι οι µέγιστες συγκεντρώσεις βρίσκονται κοντά στις πηγές. Σε ρυπασµένες περιοχές 

(πχ πόλεις) του βορείου ηµισφαιρίου οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τους χειµερινούς 

µήνες παρατηρούµε ότι φτάνει σε αρκετά ψηλά επίπεδα (200 ppbv) (καύση ορυκτών καυσίµων, 

οικιακές χρήσεις, θέρµανση). Αντίθετα στις αποµακρυσµένες περιοχές του νοτίου ηµισφαιρίου 

όπου η ατµόσφαιρα είναι καθαρή, η µέση συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα φτάνει τα 50 

ppbv. Το CO όµως, λόγω του σχετικά µεγάλου χρόνου ζωής του (~ 1 µήνας) έχει την ικανότητα να 

διαχέεται στο σύνολο της ατµόσφαιρας, να µεταφέρεται δηλαδή από το βόρειο στο νότιο 

ηµισφαίριο µε µεταφοράς του µέσω της άνω τροπόσφαιρας. 

Για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία του µοντέλου στην προσοµοίωση του µονοξειδίου του 

άνθρακα έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων του µε µετρήσεις από επίγειους σταθµούς µέτρησης, 

όπως και στην περίπτωση του όζοντος. Οι σταθµοί προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του 

WDGCC (World Data Centre for Greenhouse Gases) και περιλαµβάνει 68 επίγειους σταθµούς 

µέτρησης σε παγκόσµια κλίµακα (εικόνα 4.9). Οι συγκρίσεις µε το µοντέλο έγιναν για το 2003 

αφού για εκείνη τη χρονιά υπήρχαν τα περισσότερα και πληρέστερα δεδοµένα από το WDGCC.  
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Εικόνα 4.10: Σταθµοί µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα 

(WDCGG). 
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Carbon Monoxide - Model in ppbvCarbon Monoxide - Data station in ppbv
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Εικόνα 4.11: Μέσες ετήσιες παρατηρήσεις µονοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή 

κλίµακα (WDCGG). 
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Εικόνα 4.12: Απόλυτη εκατοστιαία διαφορά στις συγκεντρώσεις µονοξειδίου του άνθρακα µεταξύ 

µοντέλου και παρατηρήσεων για το έτος 2003 

 

Παρατηρούµε ότι το µοντέλο αναπαράγει ικανοποιητικά τόσο τις συγκεντρώσεις του 

µονοξειδίου του άνθρακα όσο και τον ετήσιο κύκλο των συγκεντρώσεων για τους περισσότερους 

σταθµούς τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τα 

παραπάνω γραφήµατα δεν λήφθηκε υπόψη η τυπική απόκλιση και τα σφάλµατα µετρήσεων και 

απόκλισης του µοντέλου. Το µοντέλο αναπαράγει τις συγκεντρώσεις του µονοξειδίου του άνθρακα 

µε σφάλµα µικρότερο των είκοσι ποσοστιαίων µονάδων σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Για να µελετηθεί καλύτερα η αναπαραγωγή συγκεντρώσεων του µονοξειδίου του άνθρακα 

από το µοντέλο θα γίνει επιλογή συγκεκριµένων σταθµών από το WDCGG σε παγκόσµια κλίµακα. 
 

 54 



 

Mahe Island, Seychelles (55.10W, 4.40N, 7m)
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Pacific Ocean (159.00W, 5.00S, 10m)
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Tae ahn Penisula, Korea (126.70E, 36.43N, 20m)
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Tierra del Fuego, Argentina
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Mace Head, Ireland (9.54W, 53.19N, 25m)
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Baltic Sea, Poland (17.13E, 55.13N, 28m)
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Yonagunijima, Japan (123.10E, 24.28N, 30m)
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Cape Point, South Africa (18,43E 34.35S, 230m)
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Hegyhatsal, Hungary (16.38E, 46.57N, 344m )

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00

250.00
300.00
350.00

400.00

1/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003 7/2003 8/2003 9/2003 10/2003 11/2003 12/2003

C
O

 (p
pb

v)

 

Tenerife, Spain (16.28W 28.18N, 2360m)
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South Pole, U.S.A. (24.48W, 89.59S, 2810m)
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Ryori, Japan (141.29E, 39.20N, 260m)
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Sede Boker, Israel (34.52E, 31.70N, 400m)
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Sary Taukum, Kazakhstan (75.34E, 44.27N, 412m)
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Palla Sammaltunturi, Finland (24.70E, 67.58N, 560m)
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Rark Falls, U.S.A. (90.16W, 45.55N, 868m)
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Hohenpeissenberg,Germany (11.10E, 47.48N, 985m)
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Assekrem, Algeria (5.52E, 23.10N, 2728m)
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Mauna Loa, U.S.A. (155.34W, 19.32N, 3397m)
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Christmas Island, Kirikibati (157.10W, 1.42N, 3m)
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Key Biscayne, U.S.A. (80.12W, 25.40N, 3m)
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Ocean Station M, Norway (2.00E, 66.00N, 5m)
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Easter Island, Chile (109.27W, 27.80S, 50m)
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Ascension, UK (14.25W, 7.55S, 54m)
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Heimaey, Iceland (20.17W, 63.20N, 100m)
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Crozet, France (51.51E, 46.27S, 120m)
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Alert, Canada (62.31W, 82.27N, 210m)
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Ny Alesund, Norway (11.52E, 78.54N, 560m)
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Ulaan Uul, Mongolia (111.50E, 44.27N, 914m)
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Guam, U.S.A. (144.47E, 13.26N, 2m)
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Εικόνα 4.13 : Σύγκριση µετρήσεων µονοξειδίου του άνθρακα (◊) µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου 

(●) 
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Εικόνα 4.14: Μέση ετήσια συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσµια κλίµακα από 

παρατηρήσεις του δορυφόρου SCIAMACHY (επάνω) και από υπολογισµούς του µοντέλου ΤΜ4 

(κάτω) σε παγκόσµια κλίµακα σε molecules*1018/cm2 

 

Στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η παραγωγή του µονοξειδίου του άνθρακα βλέπουµε ότι 

επηρεάζεται από την φωτοδιάσπαση της φορµαλδεΰδης ενώ η καταστροφή του κυρίως από την 

αντίδρασής του µε το ρίζες υδροξυλίου. Οι αντιδράσεις που περιλαµβάνονται στο µοντέλο και 

εµπλέκονται στη παραγωγή του CO συνοψίζονται παρακάτω: 

 

HCHO + hv → CO + H2 (J13) 

HCHO + hv + 2O2 → CO + 2HO2 (J14) 

HCHO + OH → H2O + CO + HO2 (G46) 

 HCHO + NO3+ O2 → HNO3 + HO2 + CO (G47) 

CH3CHO + hv + 2O2 → CH3O2 + CO + HO2 (J15) 

C2H5CHO + hv + O2 → C2H5O2 + CO + HO2 (J16) 

CH3C(O)CHO + OH + O2 → CH3C(O)O2 + CO + H2O (G48) 

CH3C(O)CHO + hv + 2O2 → CH3O2 + 2CO + HO2 (J17) 

CH3C(O)CHO + hv + 2O2 → CH3C(O)O2 + CO + HO2 (J18) 

HOCH2CHO + hv + 2O2 → HCHO + CO + 2HO2 (J19)  

CHOCHO + hv → HCHO + CO (J20) 

C3H6 + O3 + 2O2 → 0.5(HCHO + 0.15CH3COOH + 0.71CH3O2 + 0.68CO + 0.54OH + 0.17HO2) + 

0.5(CH3CHO + 0.52CO + 0.28HCOOH + 0.20CO2 + 0.12OH + 0.32HO2) (G49) 
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MVK + O3 + 0.7488O2 → 0.38CH3COCHO + 0.2088CH3COO2 + 0.26CH3COCOOH + 0.26CO 

+ 0.0432CH3COOH + 0.108CH3CHO + 0.62HCHO + 0.48CO2 + 0.54HO2 + 0.1008OH + 

0.048H2 + 0.116H2O (G50) 

MVKOOH + OH + 3O2 → CH3COO2 + 2CO + OH + 2HO2 + H2O (G51) 

MACR + O3 + 1.476O2 → 0.2CH3COCHO + 1.6HCHO + 1.658CO + 0.142CO2 + 1.116HO2 + 

0.72OH + 0.058H2O + 0.024H2 (G52) 

MACRO2 + NO + O2 → CH3COCH2OH + CO + NO2 + HO2 (G53) 

MACROOH + hv + O2 → CH3COCH2OH + CO + OH + HO2 (G54) 

MACROOH + OH + O2 → CH3COCHO + CO + 2HO2 + OH + H2O (G55) 

MACROOH + OH → CH3COCH2OH + CO + OH + H2O (G56) 

ISOPRENE + O3 + 0.4175O2 → 0.425MACR + 0.18MVK + 0.12CH2C (CH3) COOH + 

0.12CH3COCOOH + 0.84HCHO + 0.3CO + 0.18CO2 + 0.30HCOOH + 0.04C3H6 + 0.34OH + 

0.025H2 + 0.19H2O (G57) 

CH3CHO + NO3 + O2 → HNO3 + CH3O2 + CO (G58) 

CH3CH2CHO + NO3 + O2 → HNO3 + CH3CH2O2 + CO (G59) 

CH2(ONO2)CH2O2H + OH + 2O2 → NO2 + HCHO + CO +2HO2 + OH (G60) 

NPO2H + OH → CH3CHO + NO2 + CO + HO2 + OH (G61) 

C2H2 + OH +O2 →0.635(CHOCHO + OH) + 0.365(HCOOH + CO + HO2)  

 

Η µοναδική χηµική κατανάλωση του µονοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα είναι η αντίδρασή 

του µε ρίζες ΟΗ: 

CO + OH → CO2 + HO2 (G15) 

ενώ καταναλώνεται επίσης και µε εναπόθεση στη επιφάνεια της γης. 

Με βάση τις παραπάνω αντιδράσεις το ΤΜ4 υπολογίζεi το ατµοσφαιρικό ισοζύγιο του 

µονοξειδίου του άνθρακα και τη συνεισφορά των κύριων αντιδράσεων σε αυτό όπως φάινεται στη 

εικόνα 4.15 που λαµβάνει υπόψη της όλο τον κόσµο και ένα πλήρες έτος. 
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Εικόνα 4.15: Εκατοστιαία συνεισφορά αντιδράσεων παραγωγής και διεργασιών κατανάλωσης τoυ 

CO για όλο τον κόσµο κατά το 2003. 

 

 

4.3 Οξείδια του αζώτου (ΝΟx)  

 Τα οξείδια του αζώτου, ΝΟ και ΝΟ2, είναι οι πλέον σηµαντικές ενώσεις στην χηµεία της 

ατµόσφαιρας. Τα NOx εκπέµπονται από ένα µεγάλο αριθµό πηγών, όπως κατά την καύση ορυκτών 

καυσίµων, από εδάφη, από καύση βιοµάζας, από αστραπές, από µεταφορά από την στρατόσφαιρα, 

από αεροσκάφη κ.α. Οι εκποµπές αεροσκαφών αναφέρονται ξεχωριστά αφού ελευθερώνονται 

απευθείας στην ελεύθερη τροπόσφαιρα σε ύψη 8 - 12 km, και ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος 

των οξειδίων του αζώτου που βρίσκονται σε αυτά τα ύψη. Στο σύνολο των εκποµπών των NOx 

σύµφωνα µε έκθεση των Η.Π.Α, το 40-45% οφείλεται στα µεταφορικά µέσα, το 30-35% από 

εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου 20% από βιοµηχανικές πηγές. Περίπου 

το 50% των εκποµπών οφείλονται στους βενζινοκινητήρες και το 25% σε κινητήρες ντίζελ 

(Seinfeld and Pandis, 1998). 
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Εικόνα 4.16: Επιφανειακή συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε 

παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και 

Ιούλιο (δεξιά). 

 

 

4.3 Γλυοξάλη 

Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις της γλυοξάλης, που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια 

και ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τους µήνες Ιανουάριο και 

τον Ιούλιο. 
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Εικόνα 4.17: Επιφανειακή συγκέντρωση γλυοξάλης σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια 

(επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

 

Βάση των αποτελεσµάτων του µοντέλου, παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις της γλυοξάλης 

εξαρτώνται κυρίως από τον κύκλο των βιογενών εκποµπών, οι οποίες παρουσιάζουν µέγιστο το 

καλοκαίρι και ελάχιστο το χειµώνα. Παρατηρούνται µέγιστες συγκεντρώσεις της σε περιοχές όπου 

κυριαρχούν τα µεγαλύτερα τροπικά δάση όπως στην λεκάνη του Αµαζονίου στην Νότια Αµερική, 

στην κεντρική Αφρική και την Ασία. Επίσης στο Βόρειο Ηµισφαίριο, κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες λόγω αυξηµένης φωτοχηµείας παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις γλυοξάλης λόγω 

ανθρωπογενών εκποµπών.  
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Εικόνα 4.18: Μέση ζωνική συγκέντρωση γλυοξάλης σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία του µοντέλου στην προσοµοίωση της γλυοξαλης έγινε 

σύγκριση των αποτελεσµάτων του µε µετρήσεις από τον δορυφόρο SCIAMACHY (Scanning 

Imaging Absorption spectroMeter for Atmospheric CartograpHY). O SCIAMACHY είναι ένα 

φασµατοφωτόµετρο σχεδιασµένο να µετρά την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία µπορεί να εκπέµπεται, 

να ανακλάται και να σκεδάζεται τόσο από την ατµόσφαιρα όσο και από την επιφάνεια της Γης. Ο 

δορυφόρος έχει τη δυνατότητα να µετρά στο υπεριώδες (UV), το ορατό (Vis) και στο σχεδόν 

υπέρυθρο (near IR) (Bovensmann et al., 1999). Οι συγκρίσεις µε το µοντέλο έγιναν για το 2005 

αφού για εκείνη τη χρονιά υπήρχαν πλήρη δορυφορικά δεδοµένα από το SCIAMACHY. Το 

µοντέλο υπολόγισε τις ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων τόσο για το έτος 2005 µε 

βάση τα εξοµοιωµένα µετεωρολογικά δεδοµένα των αντίστοιχων ετών από το ECMDF. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο δορυφόρος παρέχει αποτελέσµατα για ολόκληρη την κολώνα και σε ετήσια βάση. 

Μια συγκεντρωτική απεικόνιση της σύγκρισης των συγκεντρώσεων που υπολογίζει το ΤΜ4 µε 

αυτές που ανακτά ο δορυφόρος φαίνεται στην εικόνα 4.19. 

Παρατηρούµε ότι το µοντέλο αναπαράγει ικανοποιητικά της συγκεντρώσεις της γλυοξάλης 

στα περισσότερα σηµεία του πλανήτη. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα µέγιστά στις περιοχές 

µε έντονες βιογενείς εκποµπές (Νότια Αµερική, Κεντρική Αφρική και Ανατολική Ασία). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο δορυφόρος ανακτά σηµαντικές ποσότητες γλυοξάλης πάνω 

από περιοχές ωκεανών (κοντά στον ισηµερινό, πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και κοντά στις ακτές 

της Κίνας). Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µέσω εκποµπών από βιογενείς πηγές πάνω από περιοχές 

ωκεανών µε έντονη βιολογική δραστηριότητα, όπως επισηµάνθηκε προσφάτως στην επιθεώρηση 
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Science από τους Meskhidze and Nenes (2006). Επίσης στη δηµοσίευση του Warneck (2005), βάση 

µελέτης µε µοντέλο µηδέν-διαστάσεων φαίνεται ότι η γλυοξάλη µπορεί να παραχθεί µέσω χηµείας 

υγρής φάσης µέσα στα σταγονίδια των σύννεφων σε θαλάσσιες περιοχές. Στην συγκεκριµένη 

προσοµοίωση του µοντέλου που συµπεριλήφθηκε στην εργασία των Wittrock et al. (2006), δεν 

συµπεριλαµβάνεται η παραγωγή γλυοξαλης µέσω χηµείας υγρής φάσης. 

 

 
 

Εικόνα 4.19: Μέση ετήσια συγκέντρωση γλυοξάλης από παρατηρήσεις του δορυφόρου SCIAMACHY 

(επάνω) και από υπολογισµούς του µοντέλου ΤΜ4 σε παγκόσµια κλίµακα (κάτω) σε molecules/cm2 

(Wittrock et al., 2006) 

 

Αναλυτικότερα, στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η γλυοξάλη παράγεται και καταναλώνεται 

σύµφωνα µε τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

ΗΟCH2CHO + .OH + O2 → CHOCHO + HO2
. + H2O (G46) 

 

C2H2 + .OH +O2 → 0.6(CHOCHO + .OH) + 0.4(HCOOH + CO + HO2
.) (G47) 

 

TOLUENE + .OH → 0.65(7/8)AROO2 + 0.36CHOCHO+ c2CH3COCHO (G48) 

TOLUENE + .OH → 0.9(7/8)AROO2 + 0.36CHOCHO+ c2CH3COCHO (G48) 
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XYLENE + .OH → 0.68AROO2 + 0.32CHOCHO + d2(CH3COCHO + 1/4C4H9O2) (G49) 

XYLENE + .OH →0.9AROO2 + 0.32CHOCHO + d2(CH3COCHO + 1/4C4H9O2) (G49) 

 

CHOCHO + hv → HCHO + CO (J12) 

CHOCHO + .OH + O2 → 2CO + HO2
. + H2O (G50) 

 

Στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η γλυοξάλη παράγεται τόσο από δευτερογενώς 

παραγόµενες ενώσεις, όπως η γλυκολαλδεΰδη (ΗΟCH2CHO), όσο και από πρωτογενώς 

εκπεµπόµενες ενώσεις, όπως το ακετυλένιο και οι άλλες ανθρωπογενείς αρωµατικές ενώσεις οι 

οποίες στο µοντέλο περιγράφονται από τις ενώσεις του τολουολίου και του ξυλένιου (Volkamer et 

al., 2005b), ενώ η γλυοξάλη καταστρέφεται τόσο φωτοχηµικά (J12) όσο και λόγω οξείδωσης από 

ρίζες .ΟΗ (G50). Η γλυκολαλδεΰδη, η κύρια πρόδροµη ένωση της γλυοξάλης, παράγεται τόσο από 

πρωτογενείς όσο και από ανθρωπογενείς πηγές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου, η 

ΗΟCH2CHO παράγεται δευτερογενώς κατά 94% από βιογενείς πηγές (ισοπρένιο και τερπένια), και 

κατά 6% από ανθρωπογενώς παραγόµενες πτητικές οργανικές ενώσεις. Η συνολική χηµική 

παραγωγή της γλυοξάλης υπολογίζεται στα 5 Τg/y ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αποµακρύνεται από 

την ατµόσφαιρα λόγω φωτοδίασπασης και αντίδρασης µε ρίζες υδροξυλίου. Σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζει και η υγρή αλλά και ξηρή εναπόθεση. Η γλυοξάλη παράγεται κυρίως από το 

ισοπρένιο και τα τερπένια σε ποσοστό 70%, από ενώσεις λόγω οξείδωσης ανθρωπογενούς 

προέλευσης σε ποσοστό 5%, από το ακετυλένιο σε ποσοστό 15% και από ανθρωπογενείς 

αρωµατικούς υδρογονάνθρακες σε ποσοστό 10% (εικόνες 4.20α,β). 

 

 
Εικόνα 4.20α: Μέσα ετήσια ποσοστά παραγωγής της γλυοξάλης βάση υπολογισµών του µοντέλου 

ΤΜ4. 
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Εικόνα 4.20β: Μέσα ετήσια ποσοστά κατανάλωσης της γλυοξάλης βάση υπολογισµών του µοντέλου 

ΤΜ4. 

 

 

4.4 Φορµαλδεΰδη  

Η φορµαλδεΰδη (HCHO) είναι ένωση η οποία παράγεται κατά την οξείδωση σχεδόν όλων 

των υδρογονανθράκων ενώ είναι και σηµαντική πρόδροµη ένωση του µονοξειδίου του άνθρακα. H 

ποσότητες HCHO στην ατµόσφαιρα επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των ριζών ΗΟx ως πηγή των 

παραπάνω ριζών, αλλά και στην καταστροφή των ριζών .ΟΗ κατά την αντίδραση µε το CO. Στη 

συνολική ποσότητα που παράγεται µέσω χηµικών αντιδράσεων προστίθενται και απευθείας 

εκποµπές από τεχνολογικές πηγές, καύση βιοµάζας και απευθείας εκποµπές από βλάστηση 

(Guenther et al., 1995). Οι κύριες πηγές της φορµαλδεΰδης φαίνεται να είναι κυρίως από βιογενείς 

πηγές µε κύριο το ισοπρένιο, αλλά και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Υψηλές συγκεντρώσεις 

φορµαλδεΰδης είναι δείκτης της οξείδωσης των πτητικών οργανικών ενώσεων - βιογενών και 

ανθρωπογενών - σε ρυπασµένες αέριες µάζες, π.χ. παρουσία ΝΟx. Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις 

της φορµαλδεΰδης που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται 

στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τους µήνες Ιανουάριο και τον Ιούλιο. 
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Εικόνα 4.21: Επιφανειακή συγκέντρωση φορµαλδεΰδης σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια 

(επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

  

Βάση των αποτελεσµάτων του µοντέλου, παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις της 

φορµαλδεΰδης εξαρτώνται κυρίως από τον κύκλο των βιογενών εκποµπών, οι οποίες παρουσιάζουν 

µέγιστο το καλοκαίρι και ελάχιστο το χειµώνα. Παρατηρούνται µέγιστες συγκεντρώσεις της σε 

περιοχές όπου κυριαρχούν τα µεγαλύτερα τροπικά δάση όπως στην λεκάνη του Αµαζονίου στην 

Νότια Αµερική, στην κεντρική Αφρική και την Ασία. Επίσης στο Βόρειο Ηµισφαίριο, κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες λόγω αυξηµένης φωτοχηµείας παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις 

φορµαλδεΰδης λόγω ανθρωπογενών εκποµπών.  
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Εικόνα 4.22: Μέση ζωνική συγκέντρωση φορµαλδεΰδης σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία του µοντέλου στην προσοµοίωση της γλυοξαλης έγινε 

σύγκριση των αποτελεσµάτων του µε µετρήσεις από τον δορυφόρο SCIAMACHY (Thomas et al., 

1998, Wittrock et al., 2006).  

 

 
Εικόνα 4.23: Μέση ετήσια συγκέντρωση φορµαλδεΰδης από παρατηρήσεις του δορυφόρου 

SCIAMACHY (επάνω) και από υπολογισµούς του µοντέλου ΤΜ4 σε παγκόσµια κλίµακα (κάτω) σε 

molecules/cm2 (Wittrock et al., 2006). 
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Σύµφωνα µε την εικόνα 4.23, το µοντέλο αναπαράγει πολύ καλά τις συγκεντρώσεις της 

HCHO στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Τα µέγιστα των συγκεντρώσεων εντοπίζονται από 

τον δορυφόρο και υπολογίζονται από το µοντέλο κυρίως στη Νότια Αµερική, στην Κεντρική 

Αφρική και στην Ανατολική Ασία, περιοχές όπου κυριαρχούν οι έντονες βιογενείς εκποµπές και 

καύσεις βιοµάζας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναµένονται υψηλές ποσότητες φορµαλδεΰδης στην 

τροπόσφαιρα λόγω της αυξηµένης οξείδωσης των υδρογονανθράκων, σε αντίθεση µε άλλες 

περιοχές όπου η φορµαλδεΰδη είναι προϊόν του κύκλου του µεθανίου (Thomas et al., 1998). 

 Στο χηµικό σχήµα του µοντέλου η φορµαλδεΰδη παράγεται τόσο πρωτογενώς, από 

οξείδωση απευθείας εκπεµπόµενων υδρογονανθράκων, όσο και δευτερογενώς (Poisson et al., 

2000). Η απόλυτη ετήσια χηµική παραγωγή της HCHO υπολογίζεται στα 147 Tg(HCHO)/yr ενώ οι 

εκποµπές ανέρχονται στα 12 Tg(HCHO)/yr. Το µεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής της HCHO 

οφείλεται στον κύκλο του µεθανίου, ενώ και οι βιογενείς υδρογονάνθρακες επηρεάζουν 

καθοριστικά την συγκέντρωσή της στην ατµόσφαιρα που υπολογίζεται στο 1 Tg(HCHO)/yr 

(εικόνες 4.24α,β). Ο κύριος λόγος αποµάκρυνσης της φορµαλδεΰδης από το σύστηµα της 

ατµόσφαιρας είναι αφενός η φωτοδιάσπασή της και αφετέρου η αντίδρασή της µε ρίζες 

υδροξυλίου, ενώ οι νιτρικές ρίζες οι οποίες δρουν µόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν πολύ 

µικρή συµµετοχή στου µηχανισµούς αποµάκρυνσης του εν λόγω µορίου. Αρκετό µεγάλο ποσοστό 

HCHO αποµακρύνεται λόγω εναπόθεσης και κυρίως λόγω υγρής αποµάκρυνσης, αφού η 

φορµαλδεΰδη είναι µόριο αρκετής υψηλής υδατοδιαλυτότητας (ΚΗ = 3.2.103exp(6800/Temp), 

Sanders, 1999). 
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Εικόνα 4.24α: Μέσα ετήσια ποσοστά παραγωγής της φορµαλδεΰδης βάση υπολογισµών του µοντέλου 

ΤΜ4. 
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Εικόνα 4.24β: Μέσα ετήσια ποσοστά κατανάλωσης της φορµαλδεΰδης βάση υπολογισµών του 

µοντέλου ΤΜ4. 

 

 

4.5 Οργανικά οξέα 

Μια ακόµα κατηγορία ενώσεων µε µεγάλη ατµοσφαιρική σηµασία που µελετάται µε το 

µοντέλο ΤΜ4 είναι τα οργανικά οξέα. Τα οργανικά οξέα είναι σηµαντικά προϊόντα της 

φωτοξείδωσης των υδρογονανθράκων (Jacob and Wofsy, 1998, Horie et al., 1994), αλλά έχουν και 

πρωτογενείς πηγές. Οι Sanhueza et al. (1996) παρατήρησαν µεγάλη συσχέτιση µεταξύ ισοπρενίου, 

µυρµηκικού (HCOOH) και οξικού οξέος (CH3COOH) σε περιοχές έντονης παρουσίας δασών, όπως 

ή τροπική Βενεζουέλα, ενώ οι Talbot et al. (1988) και Hartmann (1989) ανίχνευσαν την παρουσία 

τέτοιων οξέων σε άµεσες εκποµπές από καύση βιοµάζας σε τροπικές περιοχές. Η οξείδωση των 

οργανικών ενώσεων στην αέρια φάση, κυρίως από ρίζες υδροξυλίου, είναι αρκετά αργή και για το 

λόγο αυτό η αποµάκρυνσή τους από την ατµόσφαιρα γίνεται µέσω ξηρής και υγρής εναπόθεσης, µε 

την τελευταία να διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην οξύτητα της βροχής σε τροπικές περιοχές 

(Helas et al., 1992, Sanhueza et al., 1991, Lacaux et al., 1992). Τα οργανικά οξέα όπως το HCOOH 

και CH3COOH είναι µεγάλης διαλυτότητας και επιφανειακής ενεργότητας (ΚΗ
ΗCOOH=1.3.104 

[M/atm], ΚΗ
CH3COOH= 5.5.103 [M/atm], Sanders, 1999) και µπορούν να βρεθούν µέσα στα 

αερολύµατα µέσω απορρόφησης από τις επιφάνειες των σωµατιδίων ειδικά όταν αυτές 

καλύπτονται από στρώµα νερού (Andreae, 1998). Τα περισσότερα πτητικά οργανικά οξέα 

βρίσκονται στην αέρια φάση στη ατµόσφαιρα και περίπου το 56±14% των αλάτων τους βρίσκονται 

στην σωµατιδιακή φάση µε διάµετρο µεταξύ 0.01 ως 1.0 µm (Yu, 2000). 
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Εικόνα 4.25: Επιφανειακή συγκέντρωση µυρµηκικού οξέος σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε 

παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και 

Ιούλιο (δεξιά). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το µοντέλο έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει της συγκεντρώσεις 

των κυριότερων οργανικών οξέων στην ατµόσφαιρα όπως το µυρµηκικό, το οξικό οξύ, αλλά και το 

πυρουβικό οξύ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου, τόσο το CH3COOH όσο και το 

HCOOH παρουσιάζουν κύκλο που εξηγείται από τις εκποµπών τόσο των βιογενών όσο και τον 

ανθρωπογενών πηγών. Οι συγκεντρώσεις του µυρµηκικού και του οξικού οξέως παρουσιάζουν 

εποχιακό κύκλο, µε µέγιστα κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Αυτό συµβαίνει διότι, οι 

βιογενείς εκποµπές από τη βλάστηση φαίνεται να είναι η κύρια πηγή των παραπάνω ενώσεων στο 

νότιο ηµισφαίριο το οποίο καλύπτεται από έντονη βλάστηση. Στο βόρειο ηµισφαίριο, όπου είναι 

πιο έντονη η ανθρωπογενής επίδραση, η φωτοχηµική παραγωγή των οργανικών οξέων κατά τη 
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διάρκεια του καλοκαιριού, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των ατµοσφαιρικών τους 

συγκεντρώσεων. 

 

Εικόνα 4.26: Επιφανειακή συγκέντρωση οξικού οξέος σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια 

(επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 
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Εικόνα 4.27: Επιφανειακή συγκέντρωση πυρουβικού οξέος σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε 

παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και 

Ιούλιο (δεξιά). 

 

To HCOOH παράγεται στο ΤΜ4 από την οζονόλυση αλκενίων, κυρίως από το ισοπρένιο 

(43%) και τα τερπένια (32%). Σε µικρότερα ποσοστά από την οζονόλυση του αιθενίου (7%) και 

του προπενίου (6%) αλλά και από την αντίδραση του ακετυλενίου µε ρίζες υδροξυλίου (14%). 

Oσον αφορά ο CH3COOH, παράγεται από την αντίδραση της ακετυλοπερόξυ ρίζας (CH3C(O)O2
.) 

µε την υδροπερόξυ ρίζα (ΗΟ2
.) (78%), µε την µέθυλοπερόξυ ρίζα (CH3O2

.) (13%), και σε 

µικρότερα ποσοστά µε την CH3C(O)CH2O2
. (1%) και C2H5O2

. (3%). Από την οξείδωση λόγω 

όζοντος παράγεται οξικό οξύ από το προπένιο σε ποσοστό 7.5%, και από την µέθυλο-βίνυλο-

κετόνης (CH2=CHC(O)CH3) σε ποσοστό 5%. 
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Εικόνα 4.28: Μέση ζωνική συγκέντρωση µυρµηκικού οξέος σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Εικόνα 4.29: Μέση ζωνική συγκέντρωση οξικού οξέος σε ppbv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 
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Εικόνα 4.30: Μέση ζωνική συγκέντρωση πυρουβικού οξέος σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

 

4.6 Ρίζες Υδροξυλίου (.OH) 

Οι ρίζες υδροξυλίου είναι ο πιο σηµαντικός οξειδωτικός παράγοντας της ατµόσφαιρας κατά 

την διαρκεί της ηµέρας. Επειδή οι παραπάνω ενώσεις παράγονται κυρίως φωτοχηµικά η 

συγκέντρωση τους κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ µικρή. Οι ρίζες υδροξυλίου 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον χρόνο ζωής των περισσότερων ενώσεων της ατµόσφαιρας. 

Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις των ριζών υδροξυλίου που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια 

και ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τον Ιανουάριο και τον 

Ιούλιο. 
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Εικόνα 4.31: Επιφανειακή συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου σε 106 ρίζες/cm3 που υπολογίζει το 

ΤΜ4 σε παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) 

και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Από την εικόνα 4.31 φαίνεται ότι χαµηλές συγκεντρώσεις ριζών υδροξυλίου υπολογίζονται 

σε περιοχές µε αυξηµένες συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων και CO, λόγω χαµηλών 

συγκεντρώσεων ΝΟx. Αξιοσηµείωτη είναι η αυξηµένη συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου πάνω 

από τις ρότες των πλοίων λόγω των εκποµπών τους, στον βόρειο Ατλαντικό, τον βόρειο Ινδικό και 

τον βόρειο Ειρηνικό ωκεανό. Η διαφορά στις συγκεντρώσεις των .ΟΗ εξαρτάται από την 

διαθεσιµότητα οξειδίων του αζώτου τα οποία συνεισφέρουν στην παραγωγή των ριζών υδροξυλίου 

µε αντίδρασή τους µε τις ρίζες ΗΟ2
.. Για το λόγο αυτό, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στο Βόρειο 

Ηµισφαίριο οι συγκεντρώσεις των παραπάνω ριζών είναι σαφώς αυξηµένες. 

Εικόνα 4.32: Μέση ζωνική συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου σε 106 ρίζες/cm3 που υπολογίζει το 

ΤΜ4 κατά το γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 
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 4.7 Νιτρικές Ρίζες (ΝΟ3
.) 

Οι νιτρικές ρίζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οξειδωτική ικανότητα της νύχτας 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η δράση τους όµως περιορίζεται τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιακή 

ακτινοβολία αφού φωτοδιασπώνται άµεσα (αντίδραση J6). Οι επιφανειακές συγκεντρώσεις των 

νιτρικών ριζών που υπολογίζει το µοντέλο σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα, φαίνονται στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν για τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο. 

 

 

Εικόνα 4.33: Επιφανειακή συγκέντρωση νιτρικών ριζών σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια 

(επάνω) και σε ευρωπαϊκή κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

Από την εικόνα 4.33 φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ριζών είναι σαφώς 

µεγαλύτερες στο Βόρειο Ηµισφαίριο λόγω της ανθρωπογενούς επίδρασης. Οι σαφώς αυξηµένες 

εκποµπές σε οξείδια του αζώτου λόγω των εκποµπών από βιοµηχανίες και αυτοκίνητα οδηγούν 
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στην αύξηση της παραγωγής ΝΟ3
.. Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρείται 

αύξηση στα επίπεδα νιτρικών ριζών λόγω και των αυξηµένων επιπέδων Ο3. 

 

 

Εικόνα 4.34: Μέση ζωνική συγκέντρωση νιτρικών ριζών σε pptv που υπολογίζει το ΤΜ4 κατά το 

γεωγραφικό µήκος για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

 

4.8 Οξύτητα της ατµόσφαιρας  

 Η οξύτητα της ατµόσφαιρας επηρεάζεται κυρίως από τις συγκεντρώσεις των ισχυρών οξέων 

και βάσεων. Το µοντέλο αφού έχει υπολογίσει τις συγκεντρώσεις των αµµωνιακών ιόντων (ΝΗ4
+), 

των θειικών ιόντων (SO4
2-), του σωµατιδιακού µέθυλο-σουλφονικού οξέως (MSAp) και των 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-), υπολογίζει την παγκόσµια συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων ([Η+]) 

και το pH (-log[Η+]) από την ισορροπία οξέος-βάσεως. 

 

[Η+]= 2*[ SO4
2-] + [ ΝΟ3

-] + [ MSAp] - [ ΝΗ4
+] + [HCO3

-] + [CO3
2-] 

 

Οι συγκεντρώσεις των [HCO3
-] και [CO3

2-] υπολογίζονται θεωρώντας ισορροπία µε το 

ατµοσφαιρικό CO2. Οι επιφανειακές τιµές του pH σε παγκόσµια και ευρωπαϊκή κλίµακα φαίνονται 

στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τον µήνα Ιανουάριο και Ιούλιο. 

 Στη ∆υτική Αµερική το µοντέλο υπολογίζει το pH. Οι υψηλές τιµές pΗ (6-7) που έχουν 

µετρηθεί στην Κεντρική Ασία (WMO, 1992), δεν αναπαράγονται από το µοντέλο, πιθανόν γιατί δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους υπολογισµούς του pH η αλκαλικότητα από σωµατίδια τα οποία 

προέρχονται από εδάφη (soil derived aerosols). Επίσης, οι τιµές pΗ που υπολογίζει το µοντέλο στις 

ηπειρωτικές τροπικές περιοχές της Νότιας Αµερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ωκεανίας 
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και της Αφρικής, είναι 0.5-1 µεγαλύτερες από τις µετρούµενες. Σε αυτές τις περιοχές, η οξύτητα 

από τα οργανικά οξέα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τη διαµόρφωση του pH στη βροχή 

(Andreae et al., 1997). Στον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό, βάση των λίγων µετρήσεων που είναι 

διαθέσιµες, το µοντέλο αναπαράγει ικανοποιητικά τις τιµές pH. Συµπερασµατικά, µπορούµε να 

πούµε ότι οι τιµές που υπολογίζει το µοντέλο βάση της ισορροπίας οξέος-βάσεως, αναπαράγουν 

ικανοποιητικά την παγκόσµια κατανοµή του pH βάσει των διαθέσιµων µετρήσεων.  

  

 
Εικόνα 4.35: Επιφανειακές τιµές pH που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια (επάνω) και σε ευρωπαϊκή 

κλίµακα (κάτω) για τους µήνες Ιανουάριο (αριστερά) και Ιούλιο (δεξιά). 

Για να µελετηθούν οι τιµές pH που υπολογίζονται από το µοντέλο θα γίνει επιλογή 

συγκεκριµένων σταθµών σε παγκόσµια κλίµακα. Οι σύγκριση γίνεται µε βάση την µέση ετήσια 

τιµή που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια κλίµακα (εικόνα 4.25) και τιµές που έχουν µετρηθεί 

στην ατµόσφαιρα από διάφορες ερευνητικές οµάδες στον κόσµο (Dentener, 1993). Τα 

αποτελέσµατα των συγκρίσεων µεταξύ µετρήσεων και µοντέλου παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
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Εικόνα 4.36: Μέσες ετήσιες επιφανειακές τιµές pH που υπολογίζει το ΤΜ4 σε παγκόσµια κλίµακα. 
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Εικόνα 4.37: Σύγκριση των µέσων ετήσιων επιφανειακών τιµών pH που υπολογίζει το ΤΜ4 µε τις 

τιµές από µετρήσεις σε παγκόσµια κλίµακα. 

 
 

Station Longitude Latitude pHstation pHmodel  
Faroe Island -7 61 5.1 5.5 
Norway 25 69 4.6 5.5 
Sweden 18 57 4.3 5.4 
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Baltic 22 58 4.7 5.5 
NAO -20 57 5.1 5.5 
Ireland -10 52 5.0 5.1 
Portugal -7 42 5.3 5.4 
Average   4.9 5.4
     
Amsterdam Island 78 -38 5.0 5.4 
Samoa -170 -14 5.3 5.4 
Hawaii -176 -20 5.5 5.5 
Average   5.3 5.4
     
Terra Firme -60 -3 4.6 5 
Amason Basine -55 -5 5.1 5.4 
San Carlos -67 2 4.8 5 
Torresd Pai -73 52 5.3 5.4 
Lake Colando -50 -10   
Puerto Rico -67 18 5.1 5.4 
Costa Rica -85 10   
Central Amazon -60 -3 5.1 5.1 
Average   5.0 5.2
     
Bermuda -65 32 5.0 5.4 
Florida -80 25 4.7 5.4 
Massacuches -70 42 4.7 5.4 
Nova Scotia -63 45  5.4 
New Bruns -67 46  5.4 
Newfoundl -59 49  5.4 
Quebeck -67 50 4.8 5.4 
Poket Flat -147 67 4.8 5.4 
Average   4.8 5.4
     
Beijing 116 40 6.2 5.6 
Guizhou 106 27 4.8 5.4 
Hong Kong 114 22 4.7 5.5 
Lin An 120 30 4.7 5.5 
Allahabad 82 25 6.8 5.5 
Jodphur 73 26 7.2 5.6 
Minicoy 73 8 6.5 5.6 
Nagpur 79 21 6.1 5.6 
Pune 74 19 6.6 5.6 
Port Blair 93 12 6.1 5.6 
Ryori 141 39 5.9 5.6 
Average   6.0 5.6
     
Katherine 132 -14 4.7 5.4 
Cape Grim 144 -41 5.8 5.5 
Barr. Tops 151 -32 5.8 5.6 
Dorrigo 152 -30 5.5 5.5 
Coffs Harb 153 -30 5.1 5.4 
Wagga Wagga 147 -35 5.6 5.6 
New Playmount 175 -39 5.5 5.5 
Average   5.4 5.5
     
Ivory Coss -5 5  5.5 
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Congo South 12 -4 4.7 5.6 
Congo North 17 5 4.4 5.6 
Central Africa 20 -5  5.6 
Nigeria 8 8  5.5 
Cape Point 18 -34 5.3 5.3 
Average   4.8 5.5
     
Dye 3 -43 65  5.4 
South Pole  -85 5.4 5.4 
Average   5.4 5.4

Πίνακας 3: Τιµές pH από µετρήσεις και υπολογισµένες από το ΤΜ4 
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5 Συµπεράσµατα και προοπτικές 

 
5.1 Σύνοψη της παρούσας µελέτης 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναµορφώθηκε το τρισδιάστατο µοντέλο χηµείας και 

µεταφοράς παγκόσµιας κλίµακας ΤΜ4, µε έµφαση στην αναλυτική περιγραφή της αέριας φάσης. 

∆ηµιουργήθηκε ένα αναλυτικό χηµικό σχήµα που περιλαµβάνει 151 διαφορετικές θερµικές 

αντιδράσεις και 24 φωτοχηµικές αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό, αντικαταστάθηκαν ή και 

βελτιώθηκαν υποπρογράµµατα του µοντέλου που εµπλέκονται στις διαδικασίες παραγωγής και 

κατανάλωσης των ενώσεων. Τέτοιου είδους υποπρογράµµατα αναφέρονται σε διαδικασίες όπως οι 

φυσικές εκποµπές των ενώσεων, η χηµική παραγωγή και καταστροφή τους, η φωτοδιάσπαση τους 

στην ατµόσφαιρα, η ξηρή αποµάκρυνση και η υγρή εναπόθεση τους.  

 Το αναµορφωµένο µοντέλο ΤΜ4-ECPL αξιολογήθηκε µε σύγκριση των αποτελεσµάτων 

του µε µετρήσεις πεδίου και δορυφορικών δεδοµένων. Αποδείχθηκε ότι το µοντέλο προσοµοιώνει 

άριστα τις υπό µελέτη ατµοσφαιρικές ιχνοενώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επίσης, 

µελετήθηκαν οι κατανοµές των φορµαλδεΰδης και γλυοξάλης, δύο από τις πλέον σηµαντικές 

καρβονυλικές ενώσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται ως δείκτες της φωτοχηµικής δράσης του 

συνόλου των οργανικών πτητικών ενώσεων στην ατµόσφαιρα αλλά αποτελούν και πρόδροµες 

ενώσεις των δευτερογενών οργανικών αερολυµάτων (SOA). Με το παρόν µοντέλο υπολογίστηκαν 

τα ισοζύγιά των παραπάνω ενώσεων στην ατµόσφαιρα και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη 

προσοµοίωση της παγκόσµιας κατανοµής της γλυοξάλης (Wittrock et al., 2005), η οποία συµφωνεί 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά µε τις πρώτες παρατηρήσεις της ένωσης αυτής από το δορυφορικό όργανο 

SCIAMACHY.  

 Ο αναλυτικός χηµικός κώδικας που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στην παρούσα 

διατριβή - δυνατότητα περιγραφής της αέριας φάσης οξυγονωµένων οργανικών ενώσεων, είναι 

δυνατόν να συζευχθεί µε ένα αντίστοιχο κώδικα παραγωγής δευτερογενών σωµατιδίων. Με τον 

τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µιας λεπτοµερέστερης µελέτης της παραγωγής 

αλλά και της επίδρασης των SOA στην χηµεία της αέριας φάσης. Επίσης, λόγω του µεγάλου 

αριθµού ενώσεων της ατµόσφαιρας που περιγράφει το συγκεκριµένο χηµικό σχήµα, θα είναι 

δυνατή η ανάπτυξη µοντέρνων τεχνικών παραγωγής SOA οι οποίες θα επιλύουν ταυτόχρονα τις 

χηµικές εξισώσεις σε αέρια, υγρή και σωµατιδιακή φάση. 

 

 83



 

5.2 Η περιγραφή των ∆ευτερογενών Οργανικών Σωµατιδίων στα Ατµοσφαιρικά Μοντέλα 

Τα δευτερογενή οργανικά αερολύµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο σε τοπικό όσο 

και σε παγκόσµιο επίπεδο. Υπό δεδοµένες ατµοσφαιρικές συνθήκες, τα SOA παράγονται κατά την 

οξείδωσή των οργανικών πτητικών ενώσεων από ιχνοενώσεις όπως το όζον και µπορούν να 

επηρεάσουν το ατµοσφαιρικό ισοζύγιο της ατµόσφαιρας. Η παραγωγή των SOA συσχετίζεται µε 

την ποιότητα του αέρα, την δηµόσια υγεία, την ορατότητα, το κλίµα αλλά και την οξειδωτική 

ικανότητα της ατµόσφαιρας. Πειραµατικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι τα SOA συνεισφέρουν 

κατά 40-60% των οργανικών συστατικών των οργανικών αερολυµάτων σε αστικές περιοχές και 

>90% σε αγροτικές περιοχές και την ελεύθερη τροπόσφαιρα. Η συνεισφορά τους στο οπτικό βάθος 

της ατµόσφαιρας (ΑΟD) υπολογίζεται ότι είναι µεγαλύτερη των πρωτογενών οργανικών 

αερολυµάτων (POA) ή του µαύρου άνθρακα (ΒC) (Tsigaridis et al., 2006). Το σύνολο των 

επιδράσεων των σωµατιδίων έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας στην 

ταυτοποίηση και την κατανόηση των διαδικασιών σχηµατισµού των δευτερογενών οργανικών 

σωµατιδίων (Seinfield and Pankow, 2003). Αν και η κατανοµή µεταξύ αερίου και σωµατιδίου των 

περισσότερων ενώσεων περιγράφεται ικανοποιητικά συναρτήσει της θερµοκρασίας, παρόλα αυτά 

τα ατµοσφαιρικά µοντέλα παγκόσµιας κλίµακας χηµείας και µεταφοράς (Tsigaridis and 

Kanakidou, 2003, Heald et al., 2005) υποεκτιµούν την παραγωγή των δευτερογενών οργανικών 

σωµατιδίων (εικόνες 5.1 και 5.2).  

 

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000 100000

OC measurements (ng C m-3)

O
C

 m
od

el
 re

su
lts

 (n
g 

C
 m

-3
)

Chung and Seinfeld, 2002
Liousse et al., 1996
This work (rural)
This work (marine)
This work (remote marine)

 
Εικόνα 5.1: Σύγκριση των µετρήσεων οργανικού άνθρακα στην ατµόσφαιρα µε αποτελέσµατα του 

µοντέλου ΤΜ3 αλλά και άλλων ατµοσφαιρικών µοντέλων (Tsigaridis and Kanakidou, 2003) 
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Εικόνα 5.2: Σύγκριση µετρήσεων οργανικού άνθρακα στην Ασία (Mader et al., 2000, Huebert et al., 

2004a και Maria et al., 2003) σε διαφορετικά ύψη στην ατµόσφαιρα µε αποτελέσµατα ατµοσφαιρικού 

µοντέλου (Heald et al., 2005) 

 

Η παραγωγή των SOA από την κατανοµή ηµιπτητικών και µη πτητικών προϊόντων 

οξείδωσης των πτητικών οργανικών ενώσεων µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

παραµετροποιείται στα ατµοσφαιρικά µοντέλα µε διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα µοντέλα θεωρούν 

διαφορετικά υποστρώµατα συµπύκνωσης των SOA, διαφορετικό χειρισµό της διαδικασίας 

εξάτµισης/συµπύκνωσης τους και ακόµα διαφορετική περιγραφή (παραµετροποίηση) των 

πρόδροµων ενώσεων που παράγουν SOA (Kanakidou et al., 2005). Χάρη απλοποίησης, σε πολλά 

ατµοσφαιρικά µοντέλαµ η παραγωγή SOA περιγράφεται βάση εµπειρικών εξισώσεων που 

αναπτύχθηκαν για να περιγράψουν πειράµατα σε θαλάµους προσοµοίωσης. Υπό συγκεκριµένες 

συνθήκες, η σύγκριση των αποτελεσµάτων των ατµοσφαιρικών µοντέλων µε µετρήσεις σε διάφορα 

σηµεία της ατµόσφαιρας εµφανίζει µεγάλη διασπορά, συµπεριλαµβανοµένων αστικών και 

αγροτικών περιοχών (Volkamer et al., 2006). ∆εδοµένου του µεγάλου παράγοντα της υποεκτίµησης 

(5-100) της παραγωγής SOA από τα µοντέλα οι διαφορές φαίνεται να αυξάνονται κατά την 

γήρανση των σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα (εικόνα 5.3). 
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Εικόνα 5.3: ∆ιαφορές µεταξύ µετρήσεων και µοντέλων στα επίπεδα SOA από τέσσερις διαφορετικές 

καµπάνιες: NEAQS 2002, ACE-ASIA 2001, TORCH 2003, MCMA 2003 (Volkamer et al., 2006) 

 
 

5.3 ∆ιαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη µελέτη ∆ευτερογενών Οργανικών 

Σωµατιδίων 

Τα µοντέλα υπολογίζουν την παραγωγή των SOA µε βάση τα κινητικά δεδοµένα από 

θαλάµους προσοµοίωσης και λαµβάνοντας υπόψη τους µόνο την οξείδωση των VOC στην αέρια 

φάση και την κατανοµή των προϊόντων οξείδωσής τους µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής. Για τη 

σωστότερη προσοµοίωση των επιπέδων της οργανικής σωµατιδιακής ύλης στην ατµόσφαιρα, είναι 

απαραίτητο να ληφθούν υπόψη επιπλέον πορείες χηµικής παραγωγής δευτερογενών οργανικών 

σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. Εποµένως, πέρα από την παραγωγή ενώσεων στην αέρια φάση από 

οξείδωση πρόδροµων ενώσεων - που πιθανώς να µην έχουν όλες ταυτοποιηθεί - και τη µετέπειτα 

µεταφορά τους στη σωµατιδιακή φάση µέσω κατανοµής µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

που λαµβάνονται υπόψη στα αριθµητικά µοντέλα προσοµοίωσης της ατµοσφαιρικής χηµείας 

πρέπει να συµπεριληφθούν : 

 

i. ο σχηµατισµός ολιγοµερών/πολυµερών σε δευτερογενή οργανικά σωµατίδια που έχει 

επιβεβαιωθεί πειραµατικά, µε αποτέλεσµα την αύξηση του θεωρητικά υπολογιζόµενου 

συντελεστή κατανοµής των µονοµερών µεταξύ σωµατιδιακής και αέριας φάσης (Jang et al., 

2002, Kalberer et al., 2004, Gao et al., 2004) (εικόνα 5.4) 
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Εικόνα 5.4: Μηχανισµοί όξινα-καταλυόµενης ετερογενούς αντίδρασης των ατµοσφαιρικών 

καρβονυλίων (Jang et al., 2003)  

 

ii. η συµµετοχή του ισοπρενίου (Κroll et al., 2005, Henze and Seinfield, 2005) και του 

βενζολίου (Reviero and Wirtz, 2005) στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων 

 

iii. οι ετερογενείς αντιδράσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση της πτητικότητας των 

οργανικών ενώσεων, που κατανέµονται µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης. Οι 

ετερογενείς αντιδράσεις έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τη µάζα και την 

υγροσκοπικότητα των οργανικών σωµατιδίων και να επηρεάσουν την χηµεία της αέριας 

φάσης. Επίσης επηρεάζουν την χηµική µετατροπή (aging) των οργανικών σωµατιδίων 

καθώς και την ικανότητά τους να δρουν ως πυρήνες συµπύκνωσης σύννεφων (Moise and 

Rudich, 2002, Eliason et al., 2003, 2004, Rudich, 2003) 

 

iv. η χηµεία υδατικής φάσης που οδηγεί στην παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων. 

Οι Clayes et al. (2004) πρότειναν ένα µηχανισµό πολλαπλών φάσεων όξινης κατάλυσης του 

ισοπρενίου και της µεθακρολεϊνης ενώ σύµφωνα µε τον Warneck (2004) είναι δυνατή η 

παραγωγή οξαλικού οξέος µέσω πολυφασικής οξείδωσης του αιθενίου (C2H4) και του 

ακετυλενίου (C2H2) (εικόνα 5.5), καθώς και του ισοπρενίου (Lim et al., 2005) όπως 
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περιγράφεται στην εικόνα 5.3. Κρίσιµη διεργασία για την παραγωγή SOA µέσω χηµείας 

υδατικής φάσης εµφανίζεται να είναι η µεταφορά αλδεϋδών, όπως η γλυοξάλη, η 

γλυκολαλδεΰδη και η µεθυλογλυοξάλη, από την αέρια στην σωµατιδιακή φάση και η 

περεταίρω πορεία αντιδράσεών τους.  

 

 
Εικόνα 5.5: Χηµεία του αιθενίου και του ακετυλενίου στην υδατική φάση µέσα στα σύννεφα για την 

παραγωγή υγροσκοπικών οργανικών οξέων: γλυκολικό οξύ, γλυοξυλικό οξύ, πυρουβικό οξύ και 

οξαλικό οξύ (Warneck, 2004) 

 
Εικόνα 5.6: Χηµεία του ισοπρενίου στην υδατική φάση µέσα στα σύννεφα για την παραγωγή 

υγροσκοπικών οργανικών οξέων: γλυκολικό οξύ, γλυοξυλικό οξύ, πυρουβικό οξύ και οξαλικό οξύ 

(Lim et al., 2005) 
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Η ανάγκη όµως, για πληρέστερη περιγραφής της χηµείας της τροπόσφαιρας, οδήγησε στη 

διάκριση διαδικασιών οι οποίες αφορούν την αλληλεπίδραση της χηµείας της αέριας και της 

σωµατιδιακής φάσης. Έτσι, είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της ετερογενούς χηµείας, η 

οποία συσχετίζεται κυρίως µε την επιφάνεια του στερεού σωµατιδίου, και την πολυφασικής 

χηµείας, η οποία λαµβάνει χώρα στον όγκο της υγρή φάσης του σωµατιδίου (Ravishankara, 1997). 

 

 
 

Εικόνα 5.3: ∆ιάκριση µεταξύ ετερογενών (heterogeneous) και πολυφασικών (multiphase) 

αντιδράσεων. Η διάχυση µέσα και έξω από τον όγκο του στερεού σωµατιδίου είναι πολύ αργή ώστε 

να επηρεάσει την συγκέντρωση της ένωσης στην επιφάνεια και θεωρείται αµελητέα. Στην περίπτωση 

του υγρού σωµατιδίου, θεωρείται ότι η αντίδραση λαµβάνει χώρα αφού η ένωση έχει αναµιχθεί στον 

όγκο της υγρής φάσης του σωµατιδίου (Ravishankara, 1997). 

 

 

Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να µελετηθεί : 

i. η επίδραση των σωµατιδίων στην χηµεία της ατµόσφαιρας µέσω ετερογενών 

(heterogeneous) και πολυφασικών (multiphase) αντιδράσεων 

ii. η παγκόσµια κατανοµή των οργανικών σωµατιδίων µέσω της βελτιωµένης σύνδεσης της 

σωµατιδιακής µε την αέρια φάση.  

 

5.4 Παραµετροποίηση της ετερογενούς χηµείας στην ατµόσφαιρα 

Τα αερολύµατα στην ατµόσφαιρα παρέχουν ενεργές επιφάνειες για την πραγµατοποίηση 

ετερογενών αντιδράσεων στην τροπόσφαιρα. Συνεπώς, τα αδρά σωµατίδια θεωρούνται τα 
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καταλληλότερα για την εξέλιξη τέτοιου είδους αντιδράσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

κυριότερα αδρά σωµατίδια είναι τα σωµατίδια θαλάσσιου άλατος και τα ορυκτογενή σωµατίδια. 

Στην ατµόσφαιρά είναι γνωστό ότι αρκετές ενώσεις έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν στην 

επιφάνεια των αδρών σωµατιδίων. Η ταχύτητα µιας ετερογενούς αντίδρασης εξαρτάται από τον 

συντελεστή προσρόφησης γ, και ο απλούστερος τρόπος για να συµπεριληφθεί στα ατµοσφαιρικά 

µοντέλα είναι να περιγραφεί βάσης µιας ψευδο-πρώτου βαθµού αντίδρασης: 

 

Υ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯Χ ΠΕ kάέί ,/ σειςαντιδρςολυφασικςτερογενε  
 

Η κατανάλωση του αντιδρώντος Χ στην αέρια φάση πραγµατοποιείται βάση µιας µόνο 

σταθεράς k (s-1), πάνω στην επιφάνεια του σωµατιδίου και λαµβάνεται υπόψη η παραγωγή µιας 

ένωσης Y, ως προϊόν της ψευδο-πρώτου βαθµού αντίδρασης. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την 

ετερογενή προσρόφηση στα ατµοσφαιρικά µοντέλα χηµείας και µεταφοράς είναι: 
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όπου n(r)dr [m3] η αριθµητική πυκνότητα των σωµατιδίων µεγέθους ακτίνας r και r + dr, kd [m3 s-

1] περιγράφει τη σταθερά µεταφοράς µάζας συναρτήσει του µεγέθους του σωµατιδίου η οποία 

υπολογίζεται βάση της εξίσωσης: 
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όπου D [m2 s-1] είναι η σταθερά µοριακή διάχυσης µιας ένωσης στην αέρια φάση και υπολογίζεται 

βάση της εξίσωσης: 
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όπου ΝΑ είναι ο αριθµός Avogadro, ρα η πυκνότητα του αέρα, R η παγκόσµια σταθερά των αερίων, 

Τ η θερµοκρασία, ma και mq το µοριακό βάρος του αέρα (a) και του αέριου µορίου (q), dq η 
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διάµετρος του αέριου µορίου (≈ 4.5Å), V η σταθερά του αέριου µέσου (=1), Κn ο αριθµός Knudsen, 

λ η µέση ελεύθερη διαδροµή ενός µορίου στον αέρα και τέλος, γ ο συντελεστής προσρόφησης 

(Dentener et al., 1996). 

 

 

5.5 Παραµετροποίηση της πολυφασικής χηµείας στην ατµόσφαιρα 

Η γλυοξάλη (CHOCHO) και η µεθυλογλυοξάλη (CH3COCHO) παράγονται σε υψηλές 

αποδόσεις τόσο από ανθρωπογενείς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (Volkamer et al., 2001, Jang et 

al., 2001, Reviejo and Wirtz, 2005), όσο και από βιογενείς (Volkamer et al., 2004). Λόγω της 

υψηλής διαλυτότητας τους (ΚΗ
*= 2.6.107 Μ/atm) στο νερό, η γλυοξάλη είναι η κύρια αλδεΰδη που 

εντοπίζεται στην υγρή φάση της ατµόσφαιρας (Igawa et al., 1989, Matsamuto et al., 2005). 

Ωστόσο, η µόνη αλδεΰδη που εντοπίζεται σε µεγάλες ποσότητες στην βροχή είναι η φορµαλδεΰδη 

(Matsamuto et al., 2005). Η υψηλή διαλυτότητα της γλυοξάλης οφείλεται στην ενυδάτωση των 

καρβονυλικών της οµάδων (αντίδραση Μ1). 

 

 

(M1) 

 

Το αποτέλεσµα της παραπάνω ενυδάτωσης είναι η µεγάλη αύξηση της κατανοµής µεταξύ αέριας 

και υγρής φάσης η οποία εκφράζεται µε το µέγεθος της αποτελεσµατικής σταθεράς του Henry 

ΚΗ*= 2.6.107 Μ/atm - γλυοξάλη σε αερόλυµα από θειικό αµµώνιο (~50% RH) (Kroll et al., 2005). 

Οι Lim et al. (2005) και Warneck (2005) παρουσίασαν ένα µηχανισµό σχηµατισµού SOA 

µέσω συννέφων. Στην συγκεκριµένη µελέτη, η γλυοξάλη και η µεθυλογλυοξάλη ενυδατώνονται 

παράγοντας οργανικά οξέα όπως το γλυοξυλικό και το οξαλικό οξύ, τα οποία και παραµένουν στην 

σωµατιδιακή φάση. Η παραπάνω χηµική παραγωγή υπολογίζεται ότι µπορεί να συνεισφέρει µέχρι 

και 2Tg στην συνολική παραγωγή των SOA. Επίσης, η ικανότητα της γλυοξάλης να πολυµερίζεται 

και να παράγει κατά αυτόν τον τρόπο προϊόντα χαµηλής πτητικότητας τα οποία αυξάνουν 

σηµαντικά την σωµατιδιακή µάζα της ατµόσφαιρας έχει προσελκύσει έντονα το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον (Kalberer et al., 2004, Gao et al., 2004, Tolocka et al., 2004, Iinuma et al., 2004).  
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Η γλυοξάλη µεταφέρεται εύκολα στην σωµατιδιακή φάση (Kalberer et al., 2004, Jang et 

al., 2001, 2002, Liggio et al., 2005a, 2005b, Hasting et al., 2005) σε σχετική υγρασία κάτω από 

26%. Μελέτες µε φασµατοσκοπία µάζας (Liggio et al., 2005) δείχνουν ότι η γλυοξάλη σχηµατίζει 

ολιγοµερή στην συµπυκνωµένη φάση µε επίθεση µιας πυρηνόφιλης υδρόξυ- οµάδας στο 

καρβονύλιο ενός άλλου µορίου (αντίδραση Μ2) : 

 

 

 

 

Οµοίως, όταν η gem-διόλη, του διµερούς της γλυοξάλης, χάσει ένα µόριο νερού, 

προστεθεί ένα τρίτο µόριο γλυοξάλης µέσω διοξολανικού δακτυλίου (dioxolan) (αντίδρα

 

 
 

Το ενδιαφέρον στην παραπάνω αντίδραση πολυµερισµού είναι ότι δεν µπ

προστεθούν άλλες µονάδες γλυοξάλης στο τριµερές αφού, δεν µπορούν να δηµιουργηθ

διοξολανικοί δακτύλιοι. Οι Kalberer et al. (2004) προτείνουν ένα παρόµοιο 

πολυµερισµού για την µεθυλογλυοξάλη. Η µετατροπή της γλυοξάλης και της µεθυλογλυο

ενυδατωµένα ολιγοµερή εξηγεί τη αύξηση της προσρόφησης σε σχέση µε την υπολογιζ

της σταθεράς του Henry (Matsunaga et al., 2004), έχει ως αποτέλεσµα οι παραπάν

ενώσεις να έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν σηµαντικά την παραγωγή σωµατιδια

στην ατµόσφαιρα. 

 Για µία ολοκληρωµένη λοιπόν, µελέτη της παραγωγής δευτερογενών 

σωµατιδίων (SOA) µέσω χηµείας πολλαπλών φάσεων, είναι ανάγκη να µελετηθούν τό
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όσο και η υγρή φάση. Παρόλα αυτά, µόνο η υγρή φάση είναι αυτή που αναµένεται να παράγει 

ενώσεις χαµηλής πτητικότητας που θα παραµείνουν στη σωµατιδιακή φάση µετά την εξάτµιση των 

σύννεφων. Έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο αναµένεται να διαδραµατίζει η σταθερά του Henry, η οποία 

και θα καθορίζει την σηµαντικότητα της πολυφασικής χηµείας, σε σύγκριση µε τη διαδικασία 

φωτοξείδωσης των ιχνοενώσεων στην ατµόσφαιρα. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσεται η ανάγκη 

περεταίρω µελέτης των ενώσεων µεγάλης υδροφιλικότητας - οι οποίες περιέχουν οξυγονωµένες 

χαρακτηριστικές οµάδες - όπως οι ενώσεις οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί (HCHO, CHOCHO 

HOCH2CHO και CH3CHCHO). Σύµφωνα µε τους Gelencser and Vagra (2005), η παράµετρος που 

καθορίζει την πορεία της πολυφασικής παραγωγής SOA, η σταθερά του Henry, θα πρέπει να είναι 

της τάξης των 103 Μ atm-1. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι µεγάλης υδροφιλικότητας ηµιπτητικές 

οργανικές ενώσεις οξειδώνονται και παράγουν µια ενδιάµεση ένωση (Prod1) που θα αντιδράσει 

στην υγρή φάση παράγοντας µια ένωση χαµηλής πτητικότητας (Prod2), η οποία θεωρείται ότι θα 

έχει τάση ατµών χαµηλότερη κατά ένα παράγοντα 106, σε σύγκριση µε την πρόδροµη ένωσή της 

(Ervens et al., 2004a, Warneck, 2003) (εικόνα 5.7).  

 

 
 

Εικόνα 5.7: Προτεινόµενο µοντέλο παραγωγής SOA -in-cloud/free-cloud - µέσω χηµείας πολλαπλών 

φάσεων (Gelencer and Vagra, 2005). 

 

Για όλες της αέριες ενώσεις, θεωρείται ότι η δεύτερης τάξης σταθερά αντίδρασης ισούται 

µε kg=1 .10-11 cm3 molecule-1 s-1. Η παραπάνω σταθερά αντίδρασης προέρχεται από την µέση τιµή 
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πειραµατικών µετρήσεων διάφορων οξυγονωµένων οργανικών ενώσεων (Calogirou et al., 1999, 

Glasius et al., 2000, Hallquist et al., 1997, Atkinson, 1989). Αντίστοιχα, η σταθερά αντίδρασης για 

της ενώσεις που βρίσκονται στην υγρή φάση, ισούται µε kaq=5 .108 M-1 s-1 (Duton et al., 2003). Η 

ισορροπία µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης (Kp) υπολογίζεται βάση της θεωρίας κατανοµής 

του Pankow (1994). Η παραπάνω διαδικασία παραγωγής ολοκληρώνεται µε την εξάτµιση του 

σύννεφου και επανεγκαθίσταται η ισορροπία µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης. 

Συµπερασµατικά, η παραγωγή δευτερογενών οργανικών αερολυµάτων µέσω χηµείας 

πολλαπλών φάσεων διαφαίνεται ότι µπορεί να περιγραφεί µέσω συζευγµένων µοντέλων 

αέριας/υγρής/σωµατιδιακής χηµείας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η εκτίµηση τόσο της 

ποσότητας, όσο και της σηµασίας της παραγωγής SOA λόγω χηµείας υγρής φάσης (σύννεφα) στην 

ατµόσφαιρα, αν και αναµένεται ότι θα είναι λιγότερο αποδοτική από την παραγωγή θειικών 

σωµατιδίων µέσα στα σύννεφα. Παρόλα αυτά, η διαδικασία πολλαπλών φάσεων αναµένεται να 

είναι αυτή που θα εξηγήσει την παρατηρούµενη διαφορά στα επίπεδα οργανικής ύλης στην 

ατµόσφαιρα µεταξύ των προβλέψεων των µοντέλων και των πειραµατικών µετρήσεων. Η ακρίβεια 

των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων θα εκτιµηθεί µε σύγκριση τόσο µε µετρήσεις εδάφους 

αλλά και µε δορυφορικά δεδοµένα. Τελικό αποτέλεσµα της προτεινόµενης µελέτης θα είναι η 

εκτίµηση της επίδρασης των ατµοσφαιρικών αντιδράσεων πολλαπλών φάσεων στα ισοζύγια του 

όζοντος και των αερολυµάτων καθώς και η διαταραχή που προκαλούν (έµµεσα) αυτές οι 

αντιδράσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατµόσφαιρας και εποµένως στο κλίµα του πλανήτη µας. 

Έµφαση θα δοθεί στη περιοχή της Μεσογείου. 
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6 Παράρτηµα 
 

KO3OH O3 + OH → HO2 + O2   

JO3D O3 + hv →O1D + O2  

JO3 O3 + hv → O + O2   

KO3HO2 HO2 + O3 →HO + O2   

KHO2OH HO2 + HO → H2O + O2  

KHO2HO2 HO2 + HO2 → H2O2 + O2   

KHPOH H2O2 + OH → H2O + HO2  

JH2O2 H2O2 + hν → 2 HO  

KHO2NO HO2 + NO → NO2 + HO  

KNOO3 NO + O3 → NO2 + O2  

KNONO3 NO + NO3 → 2NO2  

KNO2O3 NO2 + O3 → NO3 + O2  

KNO2OH NO2 + OH + M → HONO2 + M  

KNO2NO3 NO2 + NO3 + M → N2O5 + M  

KNO2HO2 NO2 + HO2 + M→ HO2NO2 + M  

JNO2 NO2 + hν → NO + O  

JANO3 NO3 + hν → NO2 + O  

JBNO3 NO3 + hν → NO + O2  

KHNO3OH HONO2 + OH → H2O + NO3  

JHNO3 HONO2 + hν → NO2 + OH  

KHNO4OH HO2NO2 + HO → H2O + O2 + NO2  

KHNO4 HO2NO2 + M→ HO2 + NO2 + M  

JHNO4 HO2NO2 + hν → NO2 + HO2  

KN2O5 N2O5 + M → NO2 + NO3 + M  

JN2O5 N2O5 + hν → NO2 + NO3  

KCH4OH CH4 + OH → H2O + CH3O2  

KMO2NO CH3O2 + NO → HCHO + HO2 + NO2  

KMO2HO2 CH3O2 + HO2 → CH3OOH + O2  

KMO2HO2b CH3O2 + HO2 → 0.5CH2O + 0.5CH3O2H  

KMO2MO2 
CH3O2 + CH3O2 → KMO2MO2a( 2HCHO + 2HO2 + O2) +(1.0-

KMO2MO2a)(CH3OH + HCHO +O2) 

 

JMEPE CH3OOH + hν + O2 → HCHO + HO2 + OH  

KMO2HOH CH3OOH + OH→ CH3O2 + H2O  

KPFRMOH CH3OOH + OH → H2O + HCHO + OH  

KMNO3OH CH3ONO2 + OH → HCHO + NO2 + H2O  

JMNO3 CH3ONO2 + hν + O2 → HCHO + HO2 + NO2  

KFRMOH HCHO + OH → H2O + CO + HO2  

KFRMNO3 HCHO + NO3 + O2 → HNO3 + HO2 +CO  

JACH2O HCHO + hv → CO + H2  

JBCH2O HCHO + hv + 2O2 → CO + 2HO2  

KMOHOH CH3OH + OH→ H2O + HCHO + HO2  

KMOHNO3 CH3OH + NO3 +O2 → HNO3 + HCHO +HO2  

KCOOH CO + OH → HO2 + CO2  

KC2H6OH C2H6 + OH → H2O + C2H5O2  

KEO2NO 
C2H5O2 + NO + O2 → (1 - rr(jl,rtc2p)) x [ CH3CHO + HO2 + 

NO2 ] + rr(jl,rtc2p) x C2H5ONO2 

 

KEO2HO2 C2H5O2 + HO2 → C2H5OOH + O2  

KRO2RO2A 
C2H5O2 + CH3O2 → (1.0-keo2eo2a)( CH3CHO +HCHO +2HO2 

-O2) + keo2eo2a(CH3CHO +CH3OH +O2) 
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 JMEPE C2H5OOH + hν + O2 → CH3CHO + HO2 + OH  

K1EO2HOH C2H5OOH + OH → C2H5O2 + H2O  

K2EO2HOH C2H5OOH + OH → CH3CHO +OH +H2O  

KENO3OH C2H5ONO2 + OH → CH3CHO + NO2 + H2O  

JENO3 C2H5ONO2 + hν + O2 → CH3CHO + HO2 + NO2  

KACETAOH CH3CHO+ HO + O2→ CH3COO2 + HO2  

KACETNO3 CH3CHO + NO3 + O2 → HNO3 + CH3O2 + CO  

JACETA CH3CHO + hν + 2O2 → CH3O2 + CO + HO2  

K1PAHO2 CH3C(O)O2 + HO2 → CH3C(O)OOH + O2  

K2PAHO2 CH3C(O)O2 + HO2 → CH3C(O)OH + O3  

KPANO CH3C(O)O2 + NO + O2 → CH3O2 + CO2 + NO2  

KPANO2 CH3C(O)O2 + NO2 + M → CH3CO3NO2 + M  

K1PAMO2 CH3C(O)O2 + CH3O2 → HCHO + HO2 + CH3O2 + CO2   

K2PAMO2 CH3C(O)O2 + CH3O2 → CH3C(O)OH + HCHO + O2  

KPAPA CH3COO2 + CH3COO2 + O2 → 2(CH3O2 + CO2)  

KPANOH CH3C(O)O2NO2 + OH → HCHO + CO2 + NO2 +H2O  

JPAN CH3C(O)OONO2 + hν → CH3C(O)OO + NO2  

K1PAACE 
CH3C(O)O2 + CH3C(O)CH2O2 →CH3COOH + CH3C(O)CHO 

+ O2 

 

K2PAACE 
CH3C(O)O2 + CH3C(O)CH2O2 →CH3O2 + CH3C(O)CH2OH + 

CO2 

 

K1PAEO2 
C2H5O2 + CH3C(O)O2 → C2H5O(CH3CHO+HO2) + CH3O2 + 

CO2 

 

K2PAEO2 C2H5O2 + CH3C(O)O2 → CH3CHO + CH3COOH + O2  

K1PAN CH3COO2NO2 → CH3COO2 + NO2  

KC2H4OH C2H4 + OH + O2 + M → CH2OHCH2O2 + M  

KC2H4O3 
C2H4 + O3 + 2O2 →(1.37)HCHO + (0.43)CO + (0.26)HO2 + 

(0.12)OH + (0.002)H2O2 + (0.13)H2 + (0.31)H2O + (0.2)CO2 

 

KC2H4NO3 C2H4 + NO3 → CH2(ONO2)CH2(OO) (A)  

KEO2NO 

CH2OHCH2O2 + NO + O2 → (1 - RTC2) x [ NO2 + rr(jl,ratioe) x 

(2HCHO + HO2) + (1-rr(jl,ratioe))x (CH2OHCHO + HO2) ]+ 

RTC2 x CH2OHCH2ONO2 

 

KOHEO2HO2 HOCH2CH2O2 + HO2 → HOCH2CH2OOH + O2  

KRO2RO2A 
CH2OHCH2O2 + CH3O2 → (1.0 -keo2eo2a)(HOCH2CHO 

+HCHO +2HO2 +O2) +keo2eo2a(HOCH2CHO +CH3OH +O2) 

 

 JMEPE 
CH2OHCH2OOH + hv + O2 → OH + rr(jl,ratioe) x (HCHO + 

HO2) + (1-rr(jl,ratioe)) x (CH2OHCHO + HO2) 

 

K1EO2HOH CH2OHCH2OOH + OH → CH2OHCH2O2 + H2O  

K2EO2HOH CH2OHCH2OOH + OH → CH2OHCHO + OH + H2O  

KENO3OH CH2OHCH2ONO2 + OH → CH2OHCHO + NO2 + H2O  

KEO2NO CH2(ONO2)CH2(OO) + NO → 2NO2 + 2HCHO  

KEO2NO3 CH2(ONO2)CH2(OO)+ NO3 → 2NO2 +2HCHO  

KPO2HO2b CH2(ONO2)CH2(OO) + HO2 → CH2(ONO2)CH2O2H + O2   

 JMEPE CH2(ONO2)CH2O2H + hv → OH + NO2 +2HCHO  

K1EO2HOH CH2(ONO2)CH2O2H + OH → CH2(ONO2)CH2(OO) + H2O  

K2EO2HOH 
CH2(ONO2)CH2O2H + OH + 2O2 → NO2 + HCHO +CO 

+2HO2 + OH 

 

 JENO3 
CH2OHCH2ONO2 + hv + O2 → NO2 + rr(jl,ratioe) x (HCHO + 

HO2) + (1-rr(jl,ratioe)) x (CH2OHCHO + HO2) 

 

K1YACEOH HOCH2CHO + OH → CO2 + HCHO   

K2YACEOH HOCH2CHO + OH + O2 → CHOCHO + HO2 + H2O  

 JACETA HOCH2CHO + hv + 2O2 → HCHO + CO + 2HO2  

KGLYOH CHOCHO + OH + O2 → HCOOH + H2O   

JGLYB CHOCHO + hv → HCHO + CO  

KACETNO3 CHOCHO + NO3 + O2 → HNO3 + HO2 +2CO  
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JGLYA CHOCHO + hv → 2CO + H2  

K2PAN CH3COO2NO2 → CH3ONO2 + CO2  

 JMEPE CH3COO2H + hv + O2 → CH3O2 + CO2 + OH  

K1EO2HOH CH3COO2H + OH → CH3COO2 + H2O  

KEACIDOH CH3COOH + OH + O2 → CH3O2 + CO2 + H2O  

KC2H2OH 
C2H2 + OH + O2 →0.6(CHOCHO + OH) + 0.4(HCOOH + CO + 

HO2)  

 

KC3H8OH C3H8 + OH + O2 → (0.3)1-C3H7O2 + (0.7) 2-C3H7O2 + H2O  

K1PO2NO 
1-C3H7O2 + NO + O2 → (1 - RTC3P) x [ 1-C2H5CHO + HO2 + 

NO2 ] + RTC3P x 1-C3H7ONO2 

 

K2PO2NO 
2-C3H7O2 + NO + O2 → (1 - RTC3S) x [ CH3COCH3 + HO2 + 

NO2 ] + RTC3S x 2-C3H7ONO2 

 

KPO2HO2 1-C3H7O2 + HO2 → 1-C3H7OOH + O2  

KRO2RO2A 
1-C3H7O2 + CH3O2 → (1.0 - keo2eo2a)(1-C2H5CHO +HCHO 

+2HO2 +O2) + keo2eo2a(1-C2H5CHO + CH3OH +O2  

 

 JMEPE 1-C3H7O2 + hv + O2 → 1-C2H5CHO + HO2 + OH  

K1EO2HOH 1-C3H7OOH + OH → 1-C3H7O2 + H2O  

K2EO2HOH 1-C3H7OOH + OH → 1-C2H5CHO + OH + H2O  

K1PNO3OH 1-C3H7ONO2 + OH → 1-C2H5CHO + NO2 + H2O  

J1PNO3 1-C3H7ONO2 + hν → 1-C2H5CHO + HO2 + NO2  

KETALOH 1-C2H5CHO + OH → 1/2 (3CH3COO2 + H2O + HO2)  

KETALNO3 CH3CH2CHO + NO3 + O2 → HNO3 + CH3CH2O2 +CO  

JETALA 1-C2H5CHO + hν + O2 → C2H5O2 + CO + HO2  

KPO2HO2 2-C3H7O2 + HO2 → 2-C3H7OOH + O2  

KRO2RO2B 

2-C3H7O2 + CH3O2 → (1.0 -k2po2mo2a)(CH3C(O)CH3 + 

HCHO +2HO2 + O2) +k2po2mo2a(CH3C(O)CH3 + CH3OH 

+O2) 

 

 JMEPE 2-C3H7O2 + hv + O2 → CH3COCH3 + HO2 + OH  

K1EO2HOH 2-C3H7OOH + OH → 2-C3H7O2 + H2O  

K2PO2HOH 2-C3H7OOH + OH → CH3COCH3 + OH + H2O  

K2PNO3OH 2-C3H7ONO2 + OH → CH3COCH3 + NO2 + H2O  

J2PNO3 2-C3H7ONO2 + hν → CH3COCH3 + HO2 + NO2  

KACEOH CH3C(O)CH3 + OH + O2 → CH3C(O)CH2O2 + H2O   

JACETO CH3C(O)CH3 + hν + 2O2 → CH3C(O)O2 + CH3O2  

KEO2NO CH3C(O)CH2O2 + NO + O2 → CH3C(O)CHO + NO2 + HO2  

KPO2HO2 CH3C(O)CH2O2 + HO2 → CH3C(O)CH2OOH + O2   

KMGLYOH CH3C(O)CHO + OH + O2 → CH3C(O)O2 + CO + H2O   

JMGLYA CH3C(O)CHO + hv + 2O2 → CH3O2 + 2CO + HO2  

JMGLYB CH3C(O)CHO + hv + 2O2 → CH3C(O)O2 + CO + HO2  

 JMEPE CH3C(O)CH2OOH + hv + O2 → CH3C(O)CHO + OH + HO2  

K1EO2HOH CH3C(O)CH2OOH + OH → CH3C(O)CH2O2 + H2O  

KC3H6OH C3H6 + OH + O2 + M → HOC3H6O2 + M  

KC3H6O3 

C3H6 + O3 + 2O2 → 0.5( HCHO + 0.15CH3COOH + 0.71CH3O2 

+ 0.68CO + 0.54OH + 0.17HO2) + 0.5(CH3CHO + 0.52CO + 

0.25HCOOH +0.23CO2 +0.12OH +0.32HO2) 

 

KC3H6NO3 
C3H6 + NO3 → { CH3CH(ONO2)CH2(OO) and 

CH3CH(OO)CH2(ONO2) } [NPO2] 

 

KEO2NO 

HOC3H6O2 + NO → (1 - 0.35*RTC3P - 0.65*RTC3S) x [ 

CH3CHO + HCHO + HO2 + NO2 + O2 ] + 0.35 RTC3P x 1-

C3H7ONO2 + 0.65RTC3S x 2-C3H7ONO2 

 

KPO2HO2 HOC3H6O2 + HO2 → HOC3H6OOH + O2  

KRO2RO2A 
HOC3H6O2 + CH3O2 → (1.0-k2po2mo2a)(CH3CHO + 2HCHO 

+2HO2 + O2) + k2po2mo2a(CH3C(O)CH2OH + CH3OH + O2) 

 

KPYO2HOH HOC3H6OOH + OH → HOC3H6O2 + H2O  

KEO2NO [NPO2] + NO → 2NO2 + CH3CHO + HCHO  

KEO2NO3 [NPO2] + NO3 → 2NO2 + CH3CHO + HCHO  
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KPO2HO2c [NPO2] + HO2 → [NPO2H] + O2   

 JMEPE [NPO2H] + hv → CH3CHO +HCHO +NO2 +OH  

K1EO2HOH [NPO2H] + OH → [NPO2] + H2O  

K2EO2HOH [NPO2H] + OH → CH3CHO +NO2 + CO + HO2 + OH  

KC4H10OH C4H10 + OH + O2 → C4H9O2 + H2O  

KBUTANO3 C4H10 + NO3 +O2 → C4H9O2 + HNO3  

KEO2NO 

C4H9O2 + NO → (1 - RTC4S) x [ NO2 + 0.67(CH3CH2COCH3 

+ HO2) + 0.33(C2H5O2 + CH3CHO + O2 ] + RTC4S x 

C4H9ONO2) 

 

KPO2HO2 C4H9O2 + HO2 → C4H9OOH + O2  

KRO2RO2B 

C4H9O2 + CH3O2 → (1.0 - k2po2mo2a)[ HCHO +HO2 

+0.67(CH3CH2C(O)CH3 +HO2 +O2) + 0.33(CH3CHO 

+CH3CH2O2 +O2) ] +k2po2mo2a(CH3CH2C(O)CH3 +CH3OH 

+O2) 

 

KBNO3OH 2-C4H9ONO2 + OH → CH3CH2COCH3 +NO2 +H2O  

 J2PNO3 
C4H9ONO2 + hv +O2 → NO2 + 0.67(CH3CH2COCH3 HO2) 

+0.33(C2H5O2 +CH3CHO) 

 

 JMEPE 
C4H9OOH + hv + O2 → OH + 0.67(CH3CH2COCH3 + HO2) + 

0.33(C2H5O2 + CH3CHO) 

 

K1EO2HOH C4H9OOH + OH → C4H9O2 + H2O  

KBO2HOH C4H9OOH + OH → CH3CH2COCH3 + OH + H2O  

 JACETO CH3CH2COCH3 + hv + 2O2 → CH3COO2 + C2H5O2  

KBONEOH CH3CH2COCH3 + OH + 0.5O2 → CH3CHO2COCH3  

KEO2NO 
CH3CHO2COCH3 + NO +O2 → (1 - RTC4S ) x [ CH3CHO + 

CH3COO2 + NO2 ] + RTC4S x CH3CHONO2COCH3 

 

KPO2HO2 CH3CHO2COCH3 + HO2 → CH3CHOOHCOCH3 + O2  

 J2PNO3 
CH3CHONO2COCH3 + hv + O2 → CH3CHO + CH3COO2 + 

NO2 

 

KNBONEOH CH3CHONO2COCH3 + OH → CH3COCOCH3 + NO2 + H2O  

K1EO2HOH CH3CHOOHCOCH3 + OH → CH3CHO2COCH3 + H2O  

KPBONEOH CH3CHOOHCOCH3 + OH → CH3COCOCH3 + OH + H2O  

 JMEPE CH3CHOOHCOCH3 + hv + O2 → CH3CHO + CH3COO2 + OH  

JCOCO CH3COCOCH3 + hv + 2O2 → 2CH3COO2  

KC5H8OH 
C5H8 + OH → agas(iisop)*ISOPO2 [only in TM4_ISOP & 

TM4_ACID version] 

 

KC5H8NO3 CH2C(CH3)CHCH2 (isoprene) + NO3→ NITRATES (ISOPNO2)  

KEO2NO 
ISOPO2 + NO +O2 → (1 - RTC5S) x [ HCHO + HO2 + NO2 + 

0.64MVK + 0.36MACR ] + RTC5S x NITRATES 

 

KPO2HO2 ISOPO2 + HO2 → ISOOH + O2  

KRO2RO2B 
ISOPO2 + CH3O2 + O2 → (1.0 − k2po2mo2a)( 2(HCHO + HO2) 

+ 

 

 
0.64MVK + 0.36MACR) + k2po2mo2a(0.64MVK + 0.36MACR + 

2O2 + HCHO + CH3OH) 

 

K1ISPEOH ISOOH + OH → RO2 + H2O  

 JMEPE 
ISOOH + hv + O2 → HCHO + OH + HO2 + 0.64MVK + 

0.36MACR 

 

K2ISPEOH ISOOH + OH + 2O2 → ISO2 + H2O  

KEO2NO RO2 + NO → CH2OHCHO + CH3COCHO + HO2 + NO2  

KPO2HO2 RO2 + HO2 → CH3COCHO + CH2OHCHO + H2O  

 J2PNO3 
NITRATES + hv + O2 → HCHO + HO2 + NO2 + 0.64MVK + 

0.36MACR 

 

KNITROH 
NITRATES + OH + O2 → CH3COCHO + CH2OHCHO + H2O + 

NO2 

 

KMVKO3 MVK + O3 + 0.7488O2 → 0.38CH3COCHO +  

 0.2088CH3COO2 + 0.26CH3COCOOH + 0.26CO +  

 0.0432CH3COOH + 0.108CH3CHO + 0.62HCHO +   
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 048CO2 + 0.54HO2 + 0.1008OH + 0.048H2 + 0.116H2O  

KMVKOH MVK + OH → MVKO2  

KEO2NO MVKO2 + NO + O2 → CH3COO2 + CH2OHCHO + NO2  

KPO2HO2 MVKO2 + HO2 → MVKOOH + O2  

 JMEPE MVKOOH + hv + O2 → CH3COO2 + CH2OHCHO + OH  

K2ISPEOH MVKOOH + OH → MVKO2 + H2O  

KOHCOGC 
MVKOOH + OH + 3O2 → CH3COO2 + 2CO + OH + 2HO2 + 

H2O 

 

KMACRO3 

MACR + O3 + 1.476O2 → 0.2CH3COCHO + 1.6HCHO + 

1.658CO + 0.142CO2 + 1.116HO2 + 0.72OH + 0.058H2O + 

0.024H2 

 

KMACROH MACR + OH → MACRO2  

KMACRNO3 CH2=C(CH3)CHO (MACR) + NO3→ HNO3 + MACRO2  

KEO2NO MACRO2 + NO + O2 → CH3COCH2OH + CO + NO2 + HO2  

KPO2HO2 MACRO2 + HO2 → MACROOH + O2  

K1EO2HOH MACROOH + OH → MACRO2  

 JMEPE MACROOH + hv + O2 → CH3COCH2OH + CO + OH + HO2  

KMACRPOH 
MACROOH + OH + O2 → CH3COCHO + CO + 2HO2 + OH + 

H2O 

 

KETALOH MACROOH + OH → CH3COCH2OH + CO + OH + H2O  

KACEOHOH CH3C(O)CH2OH + OH → CH3COCHO + HO2 + H2O  

KC5H8O3 

ISOPRENE + O3 + 0.4175O2 → 0.425MACR + 0.18MVK + 

0.12CH2C(CH3)COOH + 0.12CH3COCOOH + 0.84HCHO + 

0.3CO + 0.24CO2 + 0.24HCOOH + 0.04C3H6 + 0.34OH + 

0.025H2 + 0.19H2O 

 

JMEPE CH3COCOOH + hv → CH3CHO + CO2   

KPRVOH CH3COCOOH + OH + O2 → CH3C(O)OO + CO2 + H2O  

KHCOOHOH HCOOH + OH + O2 → CO2 + HO2 + H2O  

KDMSOHA DMS + OH → 0.995CH3O2 + HCHO + 0.995SO2 + 0.005MSAg  

KDMSOHB DMS + OH → DMSO  

KDMSNO3 DMS + NO3 → CH3O2 + HNO3 + HCHO + SO2  

KDMSOOH DMSO + OH → MSIA  

KMSIAOH MSIA + OH → CH3O2 + SO2  

KDMSOGP DMSO → MSAp  

KMSIAGP MSIA → MSAp  

KMSAGP MSAg → MSAp  

KSO2OH SO2 + OH → HO2 + SO4 + 2ACID  

KNH3SO4 ACID + NH3 → NH4  

KNH3OH NH3 + OH → NH2  

KNH2NO NH2 + NO →  

KNH2NO2 NH2 + NO2 →  

KNH2HO2 NH2 + HO2 →  

KNH2O2 NH2 + O2 →  

KNH2O3 NH2 + O3 →  

KPOCIN2S POCINS → POCSOL  

KBCIN2S BCINS → BCSOL  

KAPINO3 a-PINENE + O3 → 0.99*TERO2 + 0.1*HCOOH   

KAPINOH a-PINENE + OH →TERO2  

KAPINNO3 a-PINENE + NO3 → TERO2  

KBPINO3 
b-PINENE + O3 → 0.99*TERO2 + 0.1*HCOOH + 

apartmolar(bpinp1a)*HCHO + apartmolar(bpinp2a)*HCHO 

 

KBPINOH b-PINENE + OH → TERO2  

KBPINNO3 b-PINENE + NO3 → TERO2  

KTOLO3 TOLUENE + O3 → (7/8)*AROO2 + apartmolar(tolp2a)MGLY  

KTOLOH TOLUENE + OH →0.65* (7/8)AROO2 + 0.36CHOCHO+  

 99



 

apartmolar(tolp2a)MGLY 

KTOLNO3 TOLUENE + NO3 →(7/8)*AROO2  

KXYLO3 
XYLENE + O3 → AROO2 + apartmolar(xylp2a)(MGLY + 

1/4C4H9O2) 

 

KXYLOH 
XYLENE + OH →0.68AROO2 + 0.32CHOCHO + 

apartmolar(xylp2a)(MGLY + 1/4C4H9O2) 

 

KXYLNO3 XYLENE + NO3 → AROO2  

   

KEO2NO 

TERO2 + NO +O2 → [0.5*2*agas(iapin)+0.5*2*agas(ibpin)]*[(1 - 

RTC5S) *(HCHO + HO2 + NO2 + 0.64MVK + 0.36MACR ] + 

RTC5S*NITRATES] 

 

KPO2HO2 
TERO2 + HO2 → 

[0.5*2*agas(iapin)+0.5*2*agas(ibpin)]*[ISOOH + O2] 

 

KRO2RO2B 

TERO2 + CH3O2 + O2 → 

[0.5*2*agas(iapin)+0.5*2*agas(ibpin)]*[(1.0 − k2po2mo2a)( 

2(HCHO + HO2) + 

 

 
0.64MVK + 0.36MACR) + k2po2mo2a(0.64MVK + 0.36MACR + 

2O2 + HCHO + CH3OH)] 

 

KRO2RO2A TERO2 + TERO2 →  

   

KEO2NO 

AROO2 + NO → [0.5*2*agas(itol)+0.5*2*agas(ixyl)]*[(1-

RTC4S) *[ NO2 + 0.67(CH3CH2COCH3 + HO2) + 0.33(C2H5O2 

+ CH3CHO + O2 ] + RTC4S *C4H9ONO2)] 

 

KPO2HO2 
AROO2 + HO2 → 

[0.5*2*agas(itol)+0.5*2*agas(ixyl)]*[C4H9OOH+O2] 

 

KRO2RO2B 
AROO2 + CH3O2 → [0.5*2*agas(itol)+0.5*2*agas(ixyl)]*[(1.0 - 

k2po2mo2a)[HCHO+HO2+0.67(CH3CH2C(O)CH3+HO2 +O2)+ 

 

 
0.33(CH3CHO+CH3CH2O2+O2)] 

+k2po2mo2a(CH3CH2C(O)CH3+CH3OH+O2) 

 

KRO2RO2A AROO2 + AROO2 →   

   

   

   

   

Πίνακας 6.1: Χηµικές Αντιδράσεις που λαµβάνει υπόψη το ΤΜ4. Θερµοκρασία (Τ) σε Κelvin, Πίεση 
(P) σε ατµόσφαιρες και πυκνότητα του αέρα (ΑΙR) σε molecules cm-3. Για τριατοµικές αντιδράσεις 
k3=K0/(1+k0/k∞)Fc

(1/(1+log(k0/k∞)/2))  
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ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΠΕΧΗ∆Ι Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χηµικών ∆ιεργασιών 
BaP Bενζο(α)πυρένιο 
BC Black Carbon – Μαύρος Άνθρακας (σε σωµατιδιακή µορφή) 
CBM4 Carbon Bond Mechanism 4 – Μηχανισµός δεσµών άνθρακα, Gery et al. 

(1989) 
CCN Cloud Condensation Nuclei – Πυρήνες συµπύκνωσης συννέφων 
CTM Chemistry-Transport Model 
DMS DiMethyl Sulfide – ∆ιµέθυλο σουλφίδιο 
EC Elemental Carbon – Στοιχειακός άνθρακας 
ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Ευρωπαϊκό κέντρο 

µετεωρολογικών προβλέψεων µέσης κλίµακας 
http://www.ecmwf.int 

EDGAR Emission Database for Global Atmospheric Research – Βάση δεδοµένων 
εκποµπών για έρευνα στην παγκόσµια ατµόσφαιρα 
http://arch.rivm.nl/env/int/coredata/edgar 

GCM General Circulation Model 
GEIA Global Emissions Inventory Activity – ∆ράση παγκόσµιας καταγραφής 

εκποµπών 
http://geiacenter.org 

GMT Greenwich Mean Time – Ώρα Γκρίνουιτς 
IMAU Institute for Marine and Atmospheric Research, Utrecht – Ινστιτούτο 

θαλάσσιας και ατµοσφαιρικής έρευνας, Ουτρέχτη 
http://www.phys.uu.nl/~wwwimau 

JRC Joint Research Centre – Κοινό ερευνητικό κέντρο ΕΕ (http://www.jrc.it) 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Royal Dutch Meteorological 

Institute) – Βασιλικό µετεωρολογικό ινστιτούτο Ολλανδίας 
http://www.knmi.nl 

MSA Methane Sulfonic Acid – Μεθανοσουλφονικό οξύ 
ΝΟ Nitrogen Oxide – Μονοξείδιο του αζώτου 
ΟΑ Organic Aerosols – Οργανικά σωµατίδια (ολικά, άθροισµα πρωτογενών και 

δευτερογενών) 
OC Organic Carbon – Οργανικός άνθρακας (σε σωµατιδιακή µορφή) 
ORVOC Other Reactive Volatile Organic Compounds – Άλλες δραστικές πτητικές 

οργανικές ενώσεις 
PCBs PolyChlorinated Biphenyls – Πολυχλωριωµένα διφαινύλια 
PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – Πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες 
PAN Peroxy Acetyl Nitrate 
PM Particulate Matter – Συνολική σωµατιδιακή µάζα 
POC Primary Organic Carbon – Πρωτογενής οργανικός άνθρακας (σε σωµατιδιακή 

µορφή) 
SOA Secondary Organic Aerosols – ∆ευτερογενή οργανικά σωµατίδια 
SOAa Anthropogenic Secondary Organic Aerosols – ∆ευτερογενή οργανικά 

σωµατίδια από οξείδωση ανθρωπογενών υδρογονανθράκων 
SOAb Biogenic Secondary Organic Aerosols – ∆ευτερογενή οργανικά σωµατίδια από 
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οξείδωση βιογενών υδρογονανθράκων 
ΤΜ3 Tracer Model γενιά 3 
ΤΜ4 Tracer Model γενιά 4 
ΤΟΑ Top Of Atmosphere – Κορυφή της ατµόσφαιρας 
UARS Upper Atmosphere Research Satellite 
VOC Volatile Organic Compounds – Πτητικές οργανικές ενώσεις 
  
Πινάκας 3. Συντόµευση Ονοµάτων  
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Εικόνα 6.1: Λογικό διάγραµµα του µοντέλου ΤΜ4 
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