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Περίληψη 
 
Τα αιωρούμενα σωματίδια στην λεκάνη της Μεσογείου έχουν γίνει αντικείμενο για ένα 

μεγάλο αριθμό μελετών τις τελευταίες δεκαετίες αφόυ εκεί απαντώνται διάφορα είδη 

αερολυμάτων, όπως σωματίδια θαλάσσιας προέλευσης, ανθρωπογενή αερολύματα και 

σωματίδια ορυκτογενούς σκόνης. Τα σωματίδια σκόνης διαδραματίζουν σηματικό ρόλο 

στην περιοχή λόγω της εγγύτητας της Μεσογείου με τις εκτεταμένες άνυδρες περιοχές 

της Βορείου Αφρικής (π.χ. έρημοι Σαχάρα και Σαχέλ). Διάφορες μελέτες έχουν 

καταδείξει τη σπουδαιότητα αυτών των σωματιδίων όχι μόνο για το τοπικό και 

παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας αλλά επίσης για την πρόγνωση του 

καιρού και τον καθορισμό των βροχοπτώσεων. 

Στο σταθμό δειγματοληψιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Φινοκαλιά Λασιθίου 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σωματιδιακής μάζας ΡΜ10 και χρησιμοποιήθηκαν σε 

συνδυασμό με δορυφορικές μετρήσεις (δορυφόρος TOMS (Total Ozone Mapping 

Spectrometer)) και μετρήσεις με χρήση επίγειων τηλεσκοπικών μεθόδων (Aerosol 

Robotic Network (AERONET)) για την καλύτερη κατανόηση των επεισοδίων μεταφοράς 

σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο. Τα σωματίδια ορυκτογενούς σκόνης φτάνουν 

στην Κρήτη κυρίως όταν οι πνέοντες άνεμοι έχουν νότια προέλευση. Η ανάλυση των 

οπισθοπορείων των αερίων μαζών που έφταναν στην Κρήτη όταν έπνεαν νότιοι άνεμοι 

σε ύψος 1000 και 3000 m και για την περίοδο 2000- 2005 έδειξε ότι η σκόνη μπορεί να 

μεταφέρεται στην περιοχή είτε ταυτόχρονα μέσω της ελεύθερης τροπόσφαιρας και μέσα 

στο επιφανειακό στρώμα ανάμιξής (Κατακόρυφα Εκτεταμένη Μεταφορά (Vertically 

Extended Transport – VET)) ή αρχικά πάνω από το στρώμα ανάμιξης με τα βαρύτερα 

σωματίδια να φτάνουν στην επιφάνεια μετά από περίπου μία ημέρα. (Μεταφορά μέσω 

Ελεύθερης Τροπόσφαιρας (Free Tropospheric Transport – FTT)). Και οι δύο τρόποι 

μεταφοράς παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις στη συχνότητα εμφάνισής τους, το 

φθινόπωρο και το χειμώνα παρατηρείται συχνότερα η μεταφορά τύπου VET, το 

καλοκαίρι η μεταφορά τύπου FTT είναι συχνότερη και την άνοιξη παρατηρούνται εξίσου 

και οι δύο τύποι. Σε ετήσια βάση πάντως οι δύο τύποι μεταφοράς συνεισφέρουν το ίδιο 

στη μεταφορά σωματιδίων σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο.  
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Κατά τη διάρκεια επεισοδίων τύπου VET παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση του 

δείκτη Aerosol Index (AI) από το δορυφόρο ΤΟΜS με τις επιφανειακές τιμές ΡΜ10 και 

γενικά το ΑΙ κρίνεται επαρκές για το χαρακτηρισμό του σωματιδιακού φορτίου πάνω 

από την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης. 

Σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης ανάμεσα στο σωματιδιακό οπτικό πάχος 

(ΑΟΤ) και τη σωματιδιακή μάζα ΡΜ10 στην επιφάνεια και έτσι οι τιμές του ΑΟΤ από το 

δίκτυο AERONET μπορούν να εκτιμηθούν από τα επίπεδα του ΡΜ10 στην επιφάνεια. 

Γενικά, οι επιφανειακές μετρήσεις κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση των 

τηλεσκοπικών μεθόδων παρατήρησης και αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη 

μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αερολύματα, Αιωρούμενα σωματίδια, Σκόνη, Ανατολική Μεσόγειος, 

Οπτικές ιδιότητες, ΡΜ10, ΤΟΜS, AERONET, AOT 
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Abstract  
 
Mediterranean Basin aerosol loads have become the subject of various studies during the 

last decades, since a variety of aerosol types can be found there, namely marine aerosols, 

anthropogenic aerosols and desert dust aerosols. The dust aerosols play an important role 

owing to the proximity of the extended deserted areas of North Africa (e.g., Sahara and 

Sahel deserts). Several studies have shown the importance of dust generated aerosols not 

only to the global and regional energy balance, but to the weather forecasting and to rain 

formation as well. Multiyear surface PM10 measurements performed on Crete Island, 

Greece, have been used in conjunction with satellite (Total Ozone Mapping Spectrometer 

(TOMS)) and ground-based remote sensing measurements (Aerosol Robotic Network 

(AERONET)) to enhance our understanding of the evolution of mineral dust events over 

the eastern Mediterranean. Dust particles arrive to Crete mainly when air masses 

originate from the south. Back trajectories analysis of southerly air masses at altitudes of 

1000 and 3000 m over a 5 year period (2000–2005), showed that dust can potentially 

arrive over Crete, either simultaneously in the lower free troposphere and inside the 

boundary layer (vertical extended transport (VET)) or initially into the free troposphere 

with the heavier particles gradually being scavenged inside the boundary layer (free 

troposphere transport (FTT)). Both pathways present significant seasonal variations, VET 

transport pattern prevails during autumn and winter, FTT is more frequently met during 

summer while during spring they are equally observed, but on an annual basis contribute 

almost equally to the dust transport in the area. During VET the aerosol index (AI) 

derived from TOMS was significantly correlated with surface PM10, and in general AI 

was found to be adequate for the characterization of dust loadings over the eastern 

Mediterranean on a climatological basis. A significant covariance between PM10 and 

AOT was observed during VET as well, indicating that AOT levels from AERONET 

may be estimated by PM10 levels at the surface. Surface measurements are thus crucial 

for the validation of remote sensing measurements and hence are a powerful tool for the 

investigation of the impact of aerosols on climate. 

Keywords: Aerosol particles, Dust, East Mediterranean, Optical properties, ΡΜ10, 

ΤΟΜS, AERONET, AOT 
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1. Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα – Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Ως αερόλυμα χαρακτηρίζεται μία διασπορά ύλης στη στερεή ή την υγρή φάση που 

περιβάλλεται από ένα αέριο. Στην ατμόσφαιρα, τα αιωρούμενα σωματίδια ποικίλουν στη 

χημική τους σύσταση, την αφθονία τους, το μέγεθός και τη μορφή τους ανάλογα με το 

που και το πότε απαντώνται. Βασικός παράγοντας για τον καθορισμό όλων των 

παραπάνω είναι ο τρόπος δημιουργίας τους. Τα αερολύματα μπορεί να έχουν φυσική 

προέλευση ή ανθρωπογενή προέλευση. Από τη στιγμή που εκπεμφθούν ή σχηματιστούν 

στην ατμόσφαιρα το μέγεθος και η χημική τους σύσταση μπορεί να αλλάξει άρδην μέσω 

συμπύκνωσης αερίων, συσσωμάτωσης με άλλα σωματίδια, εξάτμισης αλλά και χημικών 

αντιδράσεων. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από μερικά Ångstrom (1Å = 10-10 m) έως 

περίπου εκατό μικρόμετρα (1μm = 10-6 m) σε διάμετρο. Οι συγκεντρώσεις τους στην 

ατμόσφαιρα είναι της τάξεως των δεκάδων ή χιλιάδων ανά κυβικό εκατοστό για 

σωματίδια μικρότερα από 1 μm και συνήθως μικρότερες από 1 cm-3 για μεγαλύτερα 

αερολύματα. Ο χρόνος ζωής τους στην ατμόσφαιρα κυμαίνεται από μερικές μέρες μέχρι 

μερικές εβδομάδες και οι κύριοι μηχανισμοί απομάκρυνσής τους είναι η ξηρή εναπόθεση 

στην επιφάνεια της γης και η υγρή εναπόθεση κατά τη διάρκεια κατακρημνίσεων καθώς 

τα σωματίδια είτε συμπαρασύρονται από τη βροχή ή συμμετέχουν ενεργά στη 

δημιουργία σταγονιδίων μέσα στα νέφη και στη συνέχεια κατακρημνίζονται. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα δύνανται να διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος αλλά και να επηρεάζουν άμεσα την 

ποιότητα της ζωής των ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Η ποσοτικοποίηση της 

συμμετοχής τους στον καθορισμό 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 
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στην ατμόσφαιρα. Η συμμετοχή τους στη δημιουργία νεφών και στον καθορισμό των 

κατακρημνίσεων επηρεάζει άμεσα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τον υδρολογικό 

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

αερολυμάτων από τους ανθρώπους. 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 και αχλίδος 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. 

 

2. Πηγές και χημική σύσταση τροποσφαιρικών αερολυμάτων. 
 

Η χημική σύσταση των τροποσφαιρικών αερολυμάτων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τον τρόπο σχηματισμού τους και ποικίλει ανάλογα με τις πηγές από όπου 

προέρχονται. Σημαντική παράμετρος είναι και η απόσταση από την πηγή αφού κατά την 

παραμονή τους στην ατμόσφαιρα τα αιωρούμενα σωματίδια αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον με αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής τους. Απευθείας εκπεμπόμενα 

σωματίδια στην ατμόσφαιρα χαρακτηρίζονται πρωτογενή ενώ αυτά που σχηματίζονται 

στην ατμόσφαιρα μέσω διεργασιών αλλαγής φάσης, από αέρια σε σωματιδιακή, 

καλούνται δευτερογενή. Η συμπύκνωση αερίων για το σχηματισμό σωματιδίου μπορεί 

να γίνει είτε πάνω σε προϋπάρχοντα σωματίδια (ετερογενής πυρήνωση) ή μπορούν τα 

αέρια να συμπυκνωθούν απευθείας στη περίπτωση που έχουν υψηλό κορεσμό (ομογενής 

πυρήνωση). 

Οι πηγές των αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα μπορούν να διαχωριστούν στις φυσικές 

και στις ανθρωπογενείς πηγές. Σημαντικές φυσικές πηγές θεωρούνται οι άνυδρες ξηρές 

περιοχές, τα ηφαίστεια, η θάλασσα, η καύση βιομάζας, η βιόσφαιρα και οι αντιδράσεις 

πρόδρομων φυσικά εκπεμπόμενων αερίων ενώσεων. Χαρακτηριστικά σωματίδια που 

εκπέμπονται από φυσικές πηγές είναι η ορυκτή σκόνη, το θαλάσσιο άλας, η ηφαιστειακή 

τέφρα και τα βιολογικά υπολείμματα (γύρη, τρίχες κλπ.) ενώ δευτερογενή αερολύματα 

 9



από φυσικές πηγές είναι τα θειικά που προέρχονται από βιολογική δραστηριότητα, τα 

θειικά που παράγονται από ηφαιστειακό SO2, οργανική ύλη παραγόμενη από βιογενείς 

πτητικές οργανικές ενώσεις και τα νιτρικά παραγόμενα από ΝΟx. Οι ανθρωπογενείς 

πηγές αερολυμάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος της ανθρώπινης δραστηριότητας: καύση ορυκτών καυσίμων, 

βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές και μη βιομηχανικές δραστηριότητες 

(οικοδομικές εργασίες, αγροτικές εργασίες, εμπρησμοί κλπ.). Ανθρωπογενή αερολύματα 

είναι η βιομηχανική σκόνη, η αιθάλη, δευτερογενώς παραγόμενα σωματίδια που 

σχηματίστηκαν από SO2, ΝΟx και οργανικές πτητικές ενώσεις που προήλθαν από 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται από ανόργανα συστατικά και οργανική ύλη σε 

συσχετισμό που ποικίλει. Κατά κύριο λόγο περιέχουν ενώσεις του θείου, ενώσεις του 

αζώτου, άνθρακα (στοιχειακό και οργανικό), νάτριο, χλώριο, διάφορα ιχνοστοιχεία και 

νερό. 

Ο άνθρακας εμφανίζεται στα αερολύματα με δύο μορφές, οργανικός και στοιχειακός 

(αναφέρεται βιβλιογραφικά ως μαύρος άνθρακας ή αιθάλη). Η οργανική σωματιδιακή 

ύλη αποτελείται από ένα μίγμα διάφορων οργανικών ενώσεων και είτε εκπέμπεται 

απευθείας στη σωματιδιακή φάση είτε σχηματίζεται από συμπύκνωση πρόδρομων 

αέριων ενώσεων. Η αέρια και η σωματιδιακή φάση των πτητικών οργανικών ενώσεων 

μπορεί να συνυπάρχουν αλλά μόνο οι ανώτεροι υδρογονάνθρακες μπορεί να περάσουν 

στη σωματιδιακή φάση. Πρωτογενώς οργανικές ενώσεις εκπέμπονται κυρίως ως 

βιογενής σωματιδιακή ύλη, γύρη, σπόροι, μικροοργανισμοί, υπολείμματα ζώων και 

φυτών. Ο στοιχειακός άνθρακας μπορεί να παραχθεί μόνο κατά τη διάρκεια καύσεων και 

κατά συνέπεια είναι μόνο πρωτογενής. Το οργανικό κλάσμα της σωματιδιακής μάζας 

είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές και για τα μικρότερα σωματίδια 

[Putaud et al., 2005]. Η συμμετοχή του στοιχειακού άνθρακα φαίνεται να είναι 

σημαντική στα αστικά και βιομηχανικά κέντρα αλλά σε απομακρυσμένες περιοχές η 

συμμετοχή του στη συνολική σωματιδιακή μάζα δεν ξεπερνάει το 1% [Heintzenberg, 

1989]. Η αιθάλη είναι από τις ενώσεις που απορροφούν έντονα την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, αυτή με τη μεγαλύτερη αφθονία στην ατμόσφαιρα. 
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Πολύ μεγάλη συμμετοχή στη συνολική σωματιδιακή μάζα έχουν οι ενώσεις που 

περιέχουν θείο. Παράγονται κατά κύριο λόγο δευτερογενώς από πρόδρομες ενώσεις 

όπως το διοξείδιο το θείου (SO2), το υδρόθειο (H2S), ο διθειάνθρακας (CS2) ή το 

διμέθυλοσουλφίδιο (CH3SCH3). Κύριες πηγές αυτών των ενώσεων στην ατμόσφαιρα 

είναι η βιόσφαιρα, οι καύσεις βιομάζας, η θάλασσα και τα ηφαίστεια. Στη συνέχεια οι 

ενώσεις αυτές φωτοοξειδώνονται προς SO2 στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 

που με τη σειρά του οξειδώνεται προς SO4
2-. Σε οποιαδήποτε γεωγραφική θέση οι θειικές 

ενώσεις αποτελούν σημαντικό κλάσμα της συνολικής σωματιδιακής μάζας 

[Heintzenberg, 1989]. Σε απομακρυσμένες περιοχές αποτελούν το κυριότερο συστατικό 

της σωματιδιακής μάζας, ιδιαίτερα των μικρών σωματιδίων [Putaud et al., 2005]. Το ίδιο 

συμβαίνει και πάνω από ωκεάνιες περιοχές. Η θάλασσα είναι μια τεράστια πηγή 

διμέθυλοσουλφίδιου και αυτό έχει ως συνέπεια τα σωματίδια στο θαλάσσιο στρώμα 

ανάμιξης να αποτελούνται κυρίως από θείο. 

Οι ενώσεις του αζώτου που απαντώνται στη σωματιδιακή φάση παράγονται κυρίως 

δευτερογενώς. Οι αέριες ενώσεις του αζώτου με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην 

ατμόσφαιρα είναι το μοριακό άζωτο (N2), το υποξείδιο του αζώτου (N2O) που παράγεται 

κυρίως από μικροβιολογική δραστηριότητα στο υπέδαφος και η αμμωνία (NH3) που έχει 

ως σημαντικότερες πηγές περιττώματα ζώων, τα γεωργικά λιπάσματα και τη βιομηχανία. 

Στην ατμόσφαιρα παράγεται ΝΟ2 μέσω χημικών διεργασιών (οξείδωση ΝΟ από Ο3) και 

φυσικών διεργασιών (π.χ. κεραυνοί) που στη συνέχεια αντιδρά με ρίζες ΟΗ 

σχηματίζοντας νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3). Το νιτρικό οξύ μπορεί να περάσει στη σωματιδιακή 

φάση αντιδρώντας με αμμωνία και σχηματίζοντας νέο σωματίδιο ή μέσω ετερογενών 

αντιδράσεων με άλατα. 

Πάνω από 40 διαφορετικά στοιχεία είναι δυνατόν να ανιχνευθούν σε δείγματα 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων [Seinfeld and Pandis, 1998]. Οι συγκεντρώσεις αυτών των 

στοιχείων εξαρτώνται πάρα πολύ από την εγγύτητα των πηγών τους και μπορεί να 

διαφέρουν μέχρι και τρεις τάξεις μεγέθους ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. 

Συνηθέστερα απαντώνται ο σίδηρος, ο χαλκός και ο μόλυβδος ενώ στοιχεία όπως το 

κοβάλτιο και ο υδράργυρος χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Η 

θάλασσα αποτελεί σημαντική πηγή χλωρίου και νατρίου για την ατμόσφαιρα. Το 



θαλάσσιο άλας μεταπηδά στην ατμόσφαιρα μέσω φυσικών διεργασιών , από φυσαλίδες 

θαλασσινού νερού που σκάνε η από τον αφρό που αποκόπτει από την επιφάνεια ο αέρας. 

Η θάλασσα είναι επίσης σημαντική πηγή και για άλλα στοιχεία όπως το βρώμιο και το 

μαγνήσιο. Αν και όπως αναφέρθηκε στα σωματίδια στις θαλάσσιες περιοχές το θείο είναι 

το κυριότερο συστατικό, στα μεγάλα σωματίδια σημαντικό κομμάτι της μάζας 

καταλαμβάνουν και το χλώριο με το νάτριο. Υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, ασβεστίου, 

αλουμινίου και πυριτίου εμπεριέχονται στα σωματίδια σκόνης. Κατά τη διάρκεια 

καύσεων τα μέταλλα  εμφανίζονται κυρίως με τη μορφή οξειδίων (π.χ. Fe2O3, Al2O3). 

Ενώ τα καθαρά μέταλλα εμφανίζονται στα μικρότερα σωματίδια τα οξείδια τους 

εμφανίζονται στα μεγαλύτερα.  

Η χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων διαφοροποιείται έντονα ανάλογα με το 

μέγεθος των σωματιδίων. Υπάρχουν συστατικά που μπορούν να ανιχνευθούν σε όλα τα 

μεγέθη σωματιδίων όπως οι ενώσεις του αζώτου, αλλά υπάρχουν και συστατικά που 

κατέχουν σημαντικό μέρος της σωματιδιακής μάζας μόνο στα μεγάλα σωματίδια (π.χ. 

ορυκτή σκόνη) (Σχήμα 2.1). 

 

 

Diameter(µm)Diameter(µm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1 Χημική σύσταση αιωρούμενων σωματιδίων ανάλογα με το 
μέγεθός τους από δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν στην Μπολόνια της 
Ιταλίας. 

 

Για τη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί πολύ σημαντική πληροφορία το 

πώς κατανέμεται η σωματιδιακή μάζα ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων. Δεν 
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αρκεί μόνο η γνώση της χημικής τους σύστασης αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε 

και πως κατανέμονται τα διάφορα συστατικά σε ένα σωματιδιακό πληθυσμό.  

 

3. Ταξινόμηση αιωρούμενων σωματιδίων. 
 

Στην ατμόσφαιρα εμπεριέχονται σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων 

ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες από τις πηγές τους που μπορούν να φτάσουν 

μέχρι και 107 έως 108 cm-3. Tα αερολύματα στην ατμόσφαιρα απαντώνται στη φύση 

χονδρικά σε ένα φάσμα τεσσάρων τάξεων μεγέθους. Σωματίδια που παράγονται μέσω 

φωτοχημικών διεργασιών έχουν μέγεθος μικρότερο του 1μm, σωματίδια σκόνης, άλατος, 

γύρης έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 1 μm, ενώ σωματίδια που παράγονται από καύσεις 

μπορεί να έχουν μέγεθος από μερικά νανόμετρα μέχρι και κάποια μικρόμετρα. Το 

μέγεθος αυτών των σωματιδίων καθορίζει το χρόνο ζωής τους στην ατμόσφαιρα και τις 

φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Είναι απαραίτητη λοιπόν η μαθηματική περιγραφή 

των σωματιδιακών κατανομών μεγέθους ώστε να γίνει εφικτός ο συσχετισμός τους, και 

κατά συνέπεια ο συσχετισμός του είδους των σωματιδίων, με τις φυσικοχημικές τους 

ιδιότητες. 

Η βασική διάκριση των αερολυμάτων είναι αυτή ανάμεσα στα λεπτά σωματίδια με 

διάμετρο μικρότερη των 2 μm και τα αδρά σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη των 2 μm 

[Whitby, 1978]. Τα λεπτά σωματίδια με της σειρά τους χωρίζονται στα υπέρλεπτα και 

στα σωματίδια στην περιοχή συσσώρευσης. Τα υπέρλεπτα ανάλογα με το μέγεθός τους 

χωρίζονται στα σωματίδια στην περιοχή πυρήνωσης με διάμετρο μικρότερη των 20 nm 

και στα σωματίδια Aitken με διάμετρο από 20nm έως 100 nm. Τα σωματίδια στην 

περιοχή συσσώρευσης έχουν διάμετρο από 100nm έως 2μm. Τα υπέρλεπτα αιωρήματα 

είναι τα πολυπληθέστερα στην ατμόσφαιρα αλλά λόγω του μικρού τους μεγέθους 

αντιστοιχούν σε ένα μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής σωματιδιακής μάζας. Είναι 

συνήθως δευτερογενή σωματίδια που σχηματίζονται από συμπύκνωση πρόδρομων 

αερίων ενώσεων με μικρό χρόνο ζωής αφού έχουν την τάση να συσσωματώνονται προς 

σχηματισμό μεγαλύτερων σωματιδίων. Οι αριθμητικές συγκεντρώσεις αερολυμάτων 

μικρότερων από 10 nm είναι γενικά πολύ μικρές. Λόγω της έντονης κινητικότητάς τους 

συσσωματώνονται με άλλα σωματίδια ή διαχέονται πάνω σε επιφάνειες μεγαλύτερων 
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αιωρημάτων. Η παρατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων στην περιοχή πυρήνωσης είναι 

ενδεικτική σχηματισμού νέων αερολυμάτων. Τα καινούρια σωματίδια έχουν μέγεθος 1 

nm ή ακόμα μικρότερο τα οποία όμως με τη σημερινή τεχνολογία δεν είναι ανιχνεύσιμα 

προτού αρχίσουν να μεγαλώνουν και αποκτήσουν διαστάσεις 2 έως 3 nm. Τα 

αερολύματα στην περιοχή συσσώρευσης συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της 

συνολικής σωματιδιακής επιφάνειας και σημαντικό μέρος της συνολικής μάζας. 

Παράγονται από συσσωμάτωση μικρότερων σωματιδίων ή από συμπύκνωση ατμών 

πάνω σε προϋπάρχοντα σωματίδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1 Σχηματική αναπαράσταση μεγεθών αιωρούμενων 
σωματιδίων[J. Seinfeld and S. Pandis, Atmospheric Chemistry and 
Physics] 

 

Οι μηχανισμοί απομάκρυνσής τους από την ατμόσφαιρα είναι οι λιγότερο 

αποτελεσματικοί στην ατμόσφαιρα και για αυτό καλούνται και αερολύματα στην περιοχή 

συσσώρευσης. Οι συγκεντρώσεις για σωματίδια μεγαλύτερα των 500 nm φθίνουν λόγω 

των βαρυτικών δυνάμεων που τα αναγκάζουν να καθιζάνουν. Τα αδρά σωματίδια είναι 

γενικά πρωτογενή σωματίδια και σχηματίζονται μέσω μηχανικών διεργασιών. Λόγω του 

μεγέθους τους έχουν μεγάλες ταχύτητες καθίζησης και κατά συνέπεια μικρούς χρόνους 
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ζωής. Μεγάλες συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε περιοχές όπου έχουμε απευθείας 

εκπομπή τέτοιων σωματιδίων και όπου δεν προλαβαίνουν να διαχυθούν στην 

ατμόσφαιρα. Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου 

έχουμε σωματίδια άλατος ή σε άνυδρες περιοχές όπου έχουμε εκπομπές σωματιδίων 

σκόνης. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη περίπτωση, τα σωματίδια σκόνης μπορούν να φτάσουν 

χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πηγή τους με μεταφορά μέσω της ελεύθερης 

τροπόσφαιρας και να παρατηρηθούν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μακριά από τις πηγές 

τους. Στο Σχήμα 3.1. παρατίθεται σχηματική αναπαράσταση της κατανομής μεγέθους 

των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων, συσχετιζόμενη με την προέλευσή τους. 

 

4. Οπτικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων 
 
Η αλληλεπίδραση των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων με την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, μέσω σκέδασης και απορρόφησης, φαίνεται να διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ενεργειακού ισοζυγίου στην ατμόσφαιρα. Τα 

αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, σε αντίθεση με τα αέρια που προκαλούν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου που αλληλεπιδρούν μόνο με την εξερχόμενη θερμική 

ακτινοβολία, αλληλεπιδρούν και με την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία. Και πάλι σε 

αντίθεση με τα θερμοκηπικά αέρια τα οποία σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι 

είναι ομοιογενώς κατανεμημένα ανά την υφήλιο, είδαμε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεταβλητότητα σε χωρική και χρονική κλίμακα. Ο 

ποσοτικός προσδιορισμός της επίδρασης τους στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη είναι 

ένα πολυσύνθετο μαθηματικό πρόβλημα. Το πρώτο βήμα για την επίλυση του είναι η 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα αιωρούμενα σωματίδια συμπεριφέρονται υπό την 

επίδραση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η μαθηματική περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης αυτής γίνεται μέσω του συντελεστή σκέδασης, του συντελεστή 

απορρόφησης, της αποσβεσιμότητας μάζας, του Single Scattering Albedo (SSA), τη 

συνάρτηση φάσης, την παράμετρο φάσης και τον εκθέτη Άνγκστρομ. 
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4.1 Θεωρία Mie 

 

Ένα αερόλυμα στην ατμόσφαιρα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από πολλά 

ανεξάρτητα δίπολα. Μία προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα προκαλέσει 

ταλαντώσεις των δίπολων στη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η 

αλληλεπίδραση ενός ατμοσφαιρικού αιωρήματος με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

μπορεί να εκφραστεί σε δύο φάσεις. Το σωματίδιο διεγείρεται και στη συνέχεια 

επανεκπέμπει όλη ή μέρος της προσπίπτουσας ενέργειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Η 

διεργασία της επανεκπομπής ονομάζεται σκέδαση, ενώ η διεργασία κατά την οποία 

μέρος της προσπίπτουσα ακτινοβολίας μετατρέπεται σε κάποια άλλη μορφή ενέργειας, 

θερμική εν τω προκειμένω, καλείται απορρόφηση. Η αλληλεπίδραση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με ένα σωματίδιο περιγράφεται μαθηματικά από τις 

εξισώσεις του Μάξγουελ. Η πολυπλοκότητα των υπολογισμών που απαιτούνται για την 

επίλυση αυτών των εξισώσεων έκαναν την εφαρμογή τους σε ένα τυχαίο σωματιδιακό 

πληθυσμό απαγορευτική. Ο Γουστάβος Μι ανέπτυξε μια θεωρία για την απλοποίηση 

αυτών των υπολογισμών [Mie, 1908]. Η θεωρία Mie είναι μια ειδική περίπτωση των 

εξισώσεων του Μάξγουελ με συνοριακές συνθήκες που δίνονται από την εφαρμογή 

ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος στην επιφάνεια ενός σφαιρικού 

σωματιδίου που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο δείκτη διάθλασης ο οποίος διαφέρει 

από το δείκτη διάθλασης του μέσου μέσα στο οποίο είναι εμβαπτισμένο το αερόλυμα. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η θεωρία Mie είναι μια προσεγγιστική θεώρηση αφού 

θεωρεί τα αερολύματα σφαιρικά σωματίδια και επιπλέον θεωρεί ότι και το μέσο στο 

οποίο βρίσκονται είναι ομογενές. Η λύση που προτάθηκε από τον Mie περιγράφεται από 

δύο παραμέτρους, το λόγο του δείκτη διάθλασης του αερολύματος προς το δείκτη 

διάθλασης του μέσου και την παράμετρο μεγέθους. 

 

4.1.1 Δείκτης διάθλασης  

 

Ο δείκτης διάθλασης m(λ) ενός υλικού είναι ένας μιγαδικός αριθμός ο οποίος εξαρτάται 

από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και είναι αδιάστατο μέγεθος : 

                                               m(λ)=n(λ) + i k(λ)   (1) 
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Το πραγματικό του μέρος n(λ) εκφράζει τη συνιστώσα της προσπίπτουσας ακτίνας που 

δεν απορροφάται από το σωματίδιο, αλλά απλώς διαθλάται. Το φανταστικό μέρος k(λ) 

εκφράζει τη συνιστώσα εκείνη που απορροφάται. Τόσο το πραγματικό μέρος, όσο και το 

φανταστικό μέρος είναι επιμέρους συναρτήσεις του μήκους κύματος. Ο δείκτης 

διάθλασης έχει νόημα μόνο όταν αναφέρεται σε ομοιογενές υλικό. Αν αναφερόμαστε σε 

ανομοιογενές υλικό θα πρέπει να μιλάμε για τον ισοδύναμο ή ενεργό δείκτη διάθλασης. 

Η ποιο διαδεδομένη μέθοδος για να τον υπολογίσουμε είναι να πάρουμε τη σταθμισμένη 

μέση τιμή του κάθε υλικού που αποτελεί το σωματίδιο για το πραγματικό και το 

φανταστικό μέρος (ως προς τον όγκο). 

Στη θεωρία Mie η παράμετρος που χρησιμοποιείται είναι ο λόγος του δείκτη διάθλασης 

του αερολύματος προς το δείκτη διάθλασης του μέσου. Με καλή ακρίβεια μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι ο δείκτης διάθλασης του ατμοσφαιρικού αέρα, του μέσου μέσα στο 

οποίο βρίσκονται τα αερολύματα, είναι ίσος με αυτόν του κενού, δηλαδή ένα. Κατά 

συνέπεια ο λόγος των δεικτών διάθλασης τελικά θα ισούται με το δείκτη διάθλασης του 

αερολύματος. 

 

4.1.2 Παράμετρος μεγέθους 

 

Η δεύτερη παράμετρος από την οποία περιγράφεται η θεωρία Mie είναι η αδιάστατη 

παράμετρος μεγέθους α : 

                                               α = 2πrp/λ   (2) 

Όπου rp η ακτίνα του αιωρήματος και λ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας σ’ αυτό 

ακτινοβολίας. Ουσιαστικά εκφράζει την έκταση της αλληλεπίδρασης του σωματιδίου με 

την ακτινοβολία. Η τιμή του α καθορίζει το είδος της αλληλεπίδρασης. Όταν α<<1 λέμε 

ότι έχουμε σκέδαση Rayleigh που αντιπροσωπεύει σκέδαση από μόρια και από πολύ 

μικρά σωματίδια, όταν α~1 σκέδαση Mie, αναφέρεται σε σφαιρικά σωματίδια και 

σταγονίδια νεφών, και όταν α>>1 έχουμε γεωμετρική σκέδαση, όπως συμβαίνει με 

μεγάλα σταγονίδια μέσα στα νέφη. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στη 

σκέδαση στην περιοχή Mie που αναφέρεται σε συνήθη τροποσφαιρικά σωματίδια. 
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4.2 Σκέδαση και απορρόφηση από αιωρήματα 

 
Ορίζουμε F0 την προσπίπτουσα ένταση μονοχρωματικής ακτινοβολίας (σε μονάδες Wm-

2 ) στην επιφάνεια ενός αιωρήματος. Τότε η ενέργεια Fscat που σκεδάζεται είναι ανάλογη 

του F0 και ισούται με :  

                                               Fscat = Cscat F0   (3) 
Όπου Cscat είναι η ενεργός διατομή σκέδασης (scattering cross section). 

Η ενεργός διατομή σκέδασης είναι εν γένει διαφορετική από τη γεωμετρική ενεργό 

διατομή Α που ορίζεται ως: 

                                               Α = π rp
2  .(4) 

Όπου rp είναι η ακτίνα του σωματιδίου. Στη θεωρία Mie τα αερολύματα θεωρούνται 

σφαιρικά για την απλούστευση των υπολογισμών, όμως στην ατμόσφαιρα τα 

αερολύματα κατά κύριο λόγο δεν είναι σφαιρικά. Για τον λόγο αυτό ορίζουμε τη 

διάμετρο Στόουκς. Ισοδύναμη διάμετρο ή διάμετρο Στόουκς ονομάζουμε τη διάμετρο 

ενός σφαιρικού σωματιδίου που έχει την ίδια γεωμετρική, οπτική, ηλεκτρική και 

αεροδυναμική συμπεριφορά με το μη σφαιρικό υπό μελέτη σωματίδιο (Σχήμα 4.2.1).  

 

 
Cscat 

 

 

Διάμετρος 
Stokes 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.1 Γραφική απεικόνιση της ενεργού διατομής σκέδασης και της 
ισοδύναμης διαμέτρου Stokes. Το σωματίδιο δεν είναι σφαιρικό. 

 

Κατ’ αναλογία, η ενέργεια που απορροφάται δίνεται από τη σχέση: 

                                               Fabs = Cabs F0   (5) 
Cabs είναι η ενεργός διατομή απορρόφησης (absorbing cross section). Λόγω αρχής 

διατήρησης της ενέργειας η ενέργεια που θα αποσβεσθεί από την προσπίπτουσα ακτίνα 

θα πρέπει να ισούται με την ενέργεια που απορροφήθηκε συν την ενέργεια που 

σκεδάστηκε. Δηλαδή θα πρέπει : 
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                                               Cext = Cabs + Cscat   (6) 
Συμβολίζουμε με Cext την ενεργό διατομή απόσβεσης (extinction cross section). Όλες οι 

ενεργοί διατομές έχουν μονάδες m2. 

Με την αδιάστατη ποσότητα Qscat συμβολίζουμε τη σκεδασιμότητα (scattering 

efficiency), έτσι ώστε: 

                                               Qscat = Cscat / A   (7).  

Ομοίως ορίζουμε την απορροφητικότητα ως Qabs (absorbing efficiency) και την 

αποσβεσιμότητα ως Qext (extinction efficiency) ούτως ώστε: 

                                               Qext= Qscat+ Qabs   (8) 
Στο Σχήμα 4.2.2 παρατίθενται οι Qext, Qscat και Qabs υπολογισμένες βάσει της θεωρίας 

Mie για ακτινοβολία μήκους κύματος 550 nm και για διάφορα μεγέθη σωματιδίων. Η 

σκεδασιμότητα έχει υπολογιστεί για ένα σωματίδιο που έχει δείκτη διάθλασης ri = 1.53, 

δηλαδή σκεδάζει αμιγώς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.2 Καμπύλη σκεδασιμότητας για σωματίδιο με δείκτη 
διάθλασης ri = 1.53 και καμπύλες απορροφητικότητας και 
αποσβεσιμότητας για σωματίδιο με δείκτη διάθλασης ri = 1.53 – 0.66i 
[Bohren and Huffman, 1983]. 
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Παρατηρούμε ότι η καμπύλη της σκεδασιμότητας παρουσιάζει ένα μέγιστο χονδρικά εκεί 

που η διάμετρος του σωματιδίου είναι εφάμιλλη με το μήκος κύματος, δηλαδή περίπου 

στο 0.5 μm. Για μικρότερα σωματίδια μειώνεται και πλησιάζει το μηδέν ενώ καθώς 

αυξάνει η διάμετρος τείνει να λάβει την οριακή τιμή 2. Η αποσβεσιμότητα και η 

απορροφητικότητα αναφέρονται σε σωματίδια με δείκτη διάθλασης ri = 1.53 – 0.66i, 

δηλαδή για σωματίδια τα οποία και σκεδάζουν και απορροφούν ισχυρά. Εδώ η κορυφές 

στις καμπύλες εμφανίζονται σε πιο μικρή διάμετρο και τείνουν να μηδενιστούν για 

μικρότερα μεγέθη ενώ συγκλίνουν προς οριακές τιμές για πολύ μεγάλα σωματίδια. 

Με τον όρο Single–scattering albedo (SSA ή ω) εκφράζουμε το ποσοστό της 

ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης. 

                                               ω = Qscat / Qext = Cscat / Cext   (9) 

Το ποσοστό που αποσβένεται λόγω απορρόφησης εκφράζεται ως 1-ω. Λαμβάνει τιμές 

από 0 (πλήρης απορρόφηση) έως 1 (πλήρης σκέδαση) και είναι ενδεικτικό του αν ένα 

σωματίδιο έχει την τάση να απορροφά ή να σκεδάζει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.3 SSA για ορυκτή σκόνη (κύκλοι), αιθάλη(συμπαγής γραμμή) 
και θαλάσσιου άλλατος(τρίγωνα) για διάφορα μήκη κύματος [Hess et al. 
1998] 

 

Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 4.2.3 το SSA για τρία διαφορετικά είδη αερολυμάτων και 

για μικρά μήκη κύματος, σκόνη, αιθάλη και θαλάσσιο άλας, παρουσιάζει πολύ 

διαφορετική συμπεριφορά. Στην περιοχή του ορατού οι τιμές για την ορυκτή σκόνη και 

το αλάτι πλησιάζουν τη μονάδα ενώ η αιθάλη απορροφά ισχυρά σε αυτή την περιοχή και 

στα 500 nm έχει SSA γύρω στο 0.23. Για μεγαλύτερα μήκη κύματος το αλάτι και η 

σκόνη απορροφούν μερικώς ενώ η αιθάλη απορροφά πλήρως την προσπίπτουσα 
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ακτινοβολία. Σε μικρότερα μήκη κύματος όμως, το SSA για τα σωματίδια σκόνης μπορεί 

να πάρει μικρότερες από το αναμενόμενο τιμές. Σε υπολογισμούς που έχουν γίνει για 

ομογενή σωματίδια σκόνης [Alfaro et al.,2004] το SSA υπερεκτιμάται σε σχέση με 

μετρούμενες τιμές. Η περιεκτικότητα αυτών των σωματιδίων σε οξείδια του σιδήρου που 

απορροφούν ισχυρά σε μικρά μήκη κύματος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό του SSA αφού λαμβάνοντας τα υπόψιν οι εκτιμώμενες τιμές προσεγγίζουν 

ικανοποιητικά τις μετρούμενες.  

Θεωρώντας μη ομογενή σωματίδια οι οπτικές ιδιότητες φαίνεται να παρουσιάζουν 

έντονη διαφοροποίηση όπως για παράδειγμα σωματίδια σκόνης επικαλυμμένα με αιθάλη 

ή σωματίδια αιθάλης επικαλυμμένα με οργανικές ενώσεις. Στην πρώτη περίπτωση η  

εκτίμηση του SSA για τα σωματίδια σκόνης προσεγγίζει ακόμη περισσότερο τις 

πραγματικές τιμές για μικρά μήκη κύματος [Alfaro et al.,2004], ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση το SSA μπορεί να αυξηθεί σημαντικά  

Ως αποσβεσιμότητα μάζας Eext (mass extinction efficiency), που έχει μονάδες m2g-1, 

ορίζουμε την ποσότητα : 

                                               Eext (Dp,λ,m)=3 Qext/2ρp Dp   (10) 

.  

όπου Dp είναι η διάμετρος του σωματιδίου, m ο δείκτης διάθλασης και ρp η πυκνότητα 

αυτού. Κατ’ αναλογία ορίζουμε τις ποσότητες Escat (mass scattering efficiency) και Eabs 

(mass absorption efficiency) σε μονάδες m2g-1. Και πάλι ισχύει ότι : 

                                               Eext = Escat + Eabs   (11) 

Στο Σχήμα 4.2.4 παρουσιάζεται τα γραφήματα των Escat, για σωματίδια με δείκτη 

διάθλασης ri = 1.53, Eext και Eabs για σωματίδια με δείκτη διάθλασης ri = 1.53 – 0.66i 

για μήκος κύματος ακτινοβολίας 550nm
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Σχήμα 4.2.4 Καμπύλη Escat, για σωματίδια με δείκτη διάθλασης ri = 
1.53, Eext και Eabs για σωματίδια με δείκτη διάθλασης ri = 1.53 – 0.66i 
για μήκος κύματος ακτινοβολίας 550nm [Bohren and Huffman, 1983]. 

 

Η καμπύλη της Escat παρουσιάζει μέγιστο στην περιοχή όπου το μέγεθος του 

αιωρήματος είναι περίπου όσο το μήκος κύματος, ενώ για μικρότερα και μεγαλύτερα 

σωματίδια οι τιμές φθίνουν γρήγορα προς το μηδέν. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μέγιστη 

ένταση ηλιακής ακτινοβολίας είναι περίπου στα 550 nm γίνεται αντιληπτό ότι τα 

σωματίδια στην ατμόσφαιρα με μεγέθη ανάμεσα στα 500 και τα 600 nm σκεδάζουν το 

πλείστον αυτού του φωτός. Στην περίπτωση που τα σωματίδια απορροφούν κιόλας 

παρατηρούμε ότι αν και οι καμπύλες Eext και Eabs έχουν την ίδια μορφή με την Esca, το 

μέγιστο παρουσιάζεται σε μικρότερα μεγέθη.  

Η σκεδασιμότητα μάζας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη παράμετρος γιατί συνδέει απευθείας τη 

σωματιδιακή μάζα με τις οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Μια τέτοια απευθείας 

μετάβαση είναι ιδιαίτερης χρησιμότητας σε κλιματικά μοντέλα παγκόσμιας κλίμακας, 

αφού γνωρίζοντας τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 

μπορούμε να εκτιμήσουμε και την εξασθένιση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Στις πολύ μικρές τιμές σκεδασιμότητας μάζας που έχουν τα αδρά σωματίδια αποδίδεται 

το γεγονός ότι αν και τα αδρά σωματίδια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της 

σωματιδιακής μάζας, τα λεπτά σωματίδια είναι αυτά τα οποία σκεδάζουν περισσότερο το 

φως (Σχήμα 4.2.5)  
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Σχήμα 4.2.5 Συμμετοχή σωματιδίων στη συνολική σωματιδιακή μάζα και 
στη συνολική σκέδαση ανάλογα με το μέγεθός τους (Αναδημοσίευση από 
M. Bergin et al., WPGM, Tokyo, Japan, June, 2000). 

 

Συντελεστή σκέδασης bscat (scattering coefficient) με μονάδες m-1 ορίζουμε την 

ποσότητα:  

                                              bscat =  
(max)

0

2

4

1 Dp

ppscatp dDDnQD    (12) 

Όπου n(Dp) η σωματιδιακή κατανομή. 

Ομοίως ορίζονται οι συντελεστές απορρόφησης babs (absorption coefficient) και 

εξασθένισης bext (extinction coefficient) ούτως ώστε πάλι λόγω διατήρησης της ενέργεια 

θα πρέπει 

                                               bext = bscat + babs   (13) 

Οι παραπάνω ποσότητες έχουν μονάδες m-1 και συνήθως στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται μονάδες Mm-1. 

Τυπικές τιμές των συντελεστών σκέδασης και απορρόφησης για διάφορα είδη 

ατμοσφαιρικών αερολυμάτων καθώς και οι αντίστοιχες τιμές για το SSA παρατίθενται 

στον Πίνακα 4.2.1. 
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Τύπος 

αερολύματος 

bscat(Mm-1) 

 

babs(Mm-1) 

 

ω 

 

Βιβλιογραφική 

Αναφορά 

Αστικό 30 - 300 25 - 120 0.50 – 0.85 Waggoner et al. 

(1981) 

Ηπειρωτικό 10 - 100  

 

1 -10 0.80 – 0.95 Sheridan et al. 

(1998) 

Θαλάσσιο 10 - 50  

 

1 - 5 0.90 – 1.00 Sheridan et al. 

(1998) 

Πολικό 0.2 – 2.  

 

0 0.1 – 2.0 0.90 – 1.00 Sheridan et al. 

(1998) 

Πίνακας 4.2.1 Τυπικές τιμές συντελεστή σκέδασης και απορρόφησης για 

διάφορα είδη αερολυμάτων 

 

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε αναλυτικότερα τον τρόπο με τον οποίο σκεδάζει ένα 

σωματίδιο μια ακτίνα χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση φάσης η οποία είναι αδιάστατο 

μέγεθος και ορίζεται από τη σχέση : 

                                               


 





0

sin),,(

),,(
),,(

dmF

mF
mP    (14) 

Όπου θ είναι η γωνία σκέδασης συναρτήσει της προσπίπτουσας ακτίνας, F(θ,α,m) η 

ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας στη γωνία αυτή, m ο δείκτης διάθλασης και α η 

αδιάστατη μάζα του σωματιδίου. Ουσιαστικά μας δίνει το λόγο της έντασης της 

ακτινοβολίας που σκεδάζεται σε μία συγκεκριμένη γωνία θ προς το σύνολο της έντασης 

που σκεδάζεται σε γωνίες από 0 έως π (Σχήμα 4.2.7).  

Η συνάρτηση φάσης για δεδομένα σωματίδια, θεωρώντας τα τυχαίως προσανατολισμένα 

ή σφαιρικά, εξαρτάται μόνο από τη γωνία σκέδασης. Μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται 

και από την πόλωση που έχει η προσπίπτουσα ακτίνα, αλλά με καλή ακρίβεια αυτό στην 

ατμόσφαιρα μπορούμε να το αγνοήσουμε αφού το φως στην ατμόσφαιρα είναι τυχαίως 

πολωμένο. Στο Σχήμα 4.2.7 παρουσιάζονται οι παράμετροι φάσεις για σωματίδια θειικού 

αμμωνίου, για μήκος κύματος ακτινοβολίας 550 nm και διάφορα μεγέθη σωματιδίων. Η 

προσπίπτουσα ακτίνα στο σωματίδιο εισέρχεται από τα αριστερά. Παρατηρούμε ότι όσο  
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Σχήμα 4.2.6 Σκέδαση φωτός από σωματίδιο. Η γωνία σκέδασης 
υπολογίζεται ως προς τη διεύθυνση της προσπίπτουσας ακτίνας. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.7 Συνάρτηση φάσης για ακτινοβολία 550nm και για διάφορα 
μεγέθη σωματιδίων θειικού αμμωνίου. 
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μικρότερο το σωματίδιο τόσο πιο έντονα σκεδάζεται το φως προς κάθε κατεύθυνσης, ενώ 

για μεγάλα σωματίδια το φως σκεδάζεται περισσότερο προς τα μπροστά. Μέσω της 

συνάρτησης φάσης μπορούμε να ορίσουμε και άλλες ποσότητες που μας επιτρέπουν να 

περιγράψουμε την κατανομή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από ένα αιώρημα. Η 

παράμετρος ασυμμετρίας g που είναι αδιάστατο μέγεθος και δίνεται από τη σχέση: 

                                               



o

dPg sincos)(
2

1
   (15) 

H σχέση για το g είναι τέτοια ώστε g=1 όταν το φως σκεδάζεται πλήρως σε γωνία θ=0ο, 

δηλαδή εμπρός, g= -1 όταν θ=180ο, δηλαδή πίσω, ενώ g= 0 για ένα σωματίδιο το οποίο 

σκεδάζει το φως ισοτροπικά. Γενικότερα, θετική τιμή για το g υποδηλώνει ότι το 

σωματίδιο σκεδάζει το φως περισσότερο μπροστά, ενώ αρνητική τιμή για το g ότι 

σκεδάζει περισσότερο προς τα πίσω. 

Είναι χρήσιμο κάποιες φορές να αναπαρίσταται ο συντελεστής απόσβεσης bext ως 

απευθείας συνάρτηση του μήκους κύματος ώστε να μπορεί να εκφραστεί απευθείας η 

εξάρτηση των οπτικών ιδιοτήτων από το μήκος κύματος: 

                                                  (16) bext

To α ονομάζεται εκθέτης ή παράμετρος Ångström (Ångström Exponent), είναι ένα μέτρο 

προσδιορισμού της κατανομής μεγέθους και ορίζεται ως: 

                                               
log

log
α

d
bd ext    (17) 

Γενικά μεγάλες τιμές του α απαντώνται κυρίως για μικρά σωματίδια, τυπικές τιμές για 

υπέρλεπτα σωματίδια θεωρούνται ανάμεσα στο δύο και στο τέσσερα, ενώ για μεγάλα 

σωματίδια η παράμετρος Ångström κυμαίνεται ανάμεσα στο μηδέν και το ένα. Τα 

σωματίδια αιθάλης παρουσιάζουν τιμές περίπου στο 2 ενώ τιμές κοντά στο 0 είναι 

χαρακτηριστικές για σωματίδια σκόνης. 
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4.3 Σωματιδιακό Οπτικό Πάχος 

 
Σύμφωνα με το νόμο των Beer – Lambert κατά τη διέλευση μιας ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολίας έντασης Ι0 μέσα από ένα οπτικά ενεργό υλικό πάχους z, η ένταση της 

ακτινοβολίας θα εξασθενίσει εκθετικά ως προς το πάχος και το συντελεστή απόσβεσης: 

                                                  (18)  
z

ext dzbII
0

0 exp

Ο νόμος αυτός βρίσκει εφαρμογή στην ατμόσφαιρα. Οπτικό πάχος στην ατμόσφαιρα τ, 

ορίζουμε το ολοκλήρωμα του συντελεστή απόσβεσης ως προς την κατακόρυφη 

απόσταση : 

                                                  (19) 
z

ext dzb
0



Η απόσβεση στην ατμόσφαιρα μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες. Στην απόσβεση 

από μόρια και στην απόσβεση από σωματίδια: 

                                               bext = bext(g) + bext(p)   (20) 

Το οπτικό πάχος που αποδίδεται μόνο στα σωματίδια ονομάζεται σωματιδιακό οπτικό 

πάχος (Aerosol Optical Thickness - AOT) και υποδηλώνει την εξασθένιση της έντασης 

μια δέσμης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς διέρχεται διαμέσου ενός στρώματος 

πάχους z στην ατμόσφαιρα λόγω της αλληλεπίδρασης της με τα σωματίδια που 

περιέχονται στο στρώμα αυτό. 

                                                  (21) 
z

pext dzbAOT
0

)(

Το ΑΟΤ εξαρτάται από το μήκος κύματος και έχει μεγαλύτερες τιμές για μικρά μήκη 

κύματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα σωματίδια μικρού μεγέθους αποσβένουν πιο 

έντονα την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Σχήμα 4.2.5). Η απόσβεση της ακτινοβολίας 

δε, γίνεται εντονότερη για τιμές της παραμέτρου μεγέθους που πλησιάζουν το ένα. 

Αυξανόμενου του μήκους κύματος λοιπόν, μειώνεται και η ικανότητα ενός 

σωματιδιακού πληθυσμού να αποσβένει την ακτινοβολία. Κατά συνέπεια στην περιοχή 

του υπερύθρου η ατμόσφαιρα συμπεριφέρεται ως διαφανές μέσο και αλληλεπιδρά με την 

ηλιακή ακτινοβολία κατά κύριο λόγο στην περιοχή του ορατού. Στην περίπτωση όμως 

που υπάρχει έντονη παρουσία σωματιδίων ορυκτής σκόνης η εξάρτηση του ΑΟΤ από το 
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μήκος κύματος εξασθενεί και παρατηρούνται εφάμιλλες τιμές από το υπέρυθρο ως και το 

υπεριώδες, αφού παρά το μέγεθός τους τα εν λόγω σωματίδια  έχουν την τάση να 

απορροφούν έντονα τα μικρά μήκη κύματος [Alfaro et al.,2004]. Στο Σχήμα (4.3.1) 

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του ΑΟΤ για διάφορα μήκη κύματος στις Κάτω Γούβες 

της Κρήτης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα επεισόδιο σκόνης που έλαβε χώρα 

την 1/9/2003. Παρατηρούμε την απόκλιση που παρουσιάζετε στις τιμές του ΑΟΤ για τα 

διάφορα μήκη κύματος πριν και μετά το επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 

όμως, παρουσία των σωματιδίων σκόνης οι διαφορές για τα διάφορα μήκη κύματος 

αμβλύνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3.1 ΑΟΤ κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου σκόνης στην Κρήτη 
για τέσσερα μήκη κύματος, 440, 670, 870 και 1020 nm. 

 

Η μελέτη του οπτικού πάχους σε συνάρτηση με την παράμετρο Ångström σε παγκόσμια 

κλίμακα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη συνεισφορά των σωματιδίων 

ανθρωπογενούς προέλευσης στις οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Εικάζεται ότι αν 

και αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής σωματιδιακής μάζας, συνεισφέρουν 

περί το μισό στο μέσο ΑΟΤ [Seinfeld and Pandis, 1998]. 
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Σχήμα 4.3.2 ΑΟΤ και παράμετρος Ångström ανά γεωγραφικό πλάτος και 
για τέσσερις διαφορετικές περιόδους το χρόνο [Higurashi et al, 2000]. 

 

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων (Advanced Very High Resolution Radiometer - 

AVHRR) έδειξε ότι το μέσο ΑΟΤ στο Βόρειο Ημισφαίριο είναι μεγαλύτερο από ότι στο 

Νότιο, ιδίως στα μικρά και μέσα πλάτη και για τις περιόδους του καλοκαιριού και της 

άνοιξης. Η διαφοροποίηση γίνεται εντονότερη για την παράμετρο Ångström (Σχήμα 

4.3.2). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 

στο ΒΗ [Higurashi et al, 2000]. 

 

5. Επίδραση των αερολυμάτων στο κλίμα 
 

Στην ατμόσφαιρα της γης μπορούμε να θεωρήσουμε δύο βασικές ακτινικές ροές που 

αντιπροσωπεύουν την εισερχόμενη ροή ακτινοβολίας προς την επιφάνεια της Γης και την 

εξερχόμενη προς το διάστημα ακτινοβολία αντίστοιχα. Η εισερχόμενη ακτινοβολία 

αποτελείται από μήκη κύματος που κυμαίνονται από το υπέρυθρο μέχρι το υπεριώδες και 

προκαλεί θέρμανση της ατμόσφαιρας ενώ η εξερχόμενη είναι η επανεκπεμπόμενη από 

την επιφάνεια της γης θερμική (υπέρυθρη) ακτινοβολία και προκαλεί ψύξη.  

Ως ενεργειακή διαταραχή στην ατμόσφαιρα ορίζουμε τη μεταβολή στη συνολική ροή 

ακτινοβολίας στην τροπόπαυση λόγω μιας προκαθορισμένης διαταραχής σε μία 

συγκεκριμένη ατμοσφαιρική παράμετρο διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες σταθερές και 

αφού οι στρατοσφαιρικές θερμοκρασίες έχουν μεταβληθεί ώστε να επέλθει ισορροπία. Η 

ενεργειακή διαταραχή μπορεί να προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η 

μεταβολή της ηλιακής δραστηριότητας, ή ενδογενείς παράγοντες, π.χ. η ηφαιστειακή 
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δραστηριότητα. Οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας αποτελούν το σημαντικότερο 

ενδογενή παράγοντα. Μεταβολές στη συγκέντρωση των θερμοκηπικών αερίων ή στη 

συνολική σωματιδιακή μάζα επηρεάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο και κατά συνέπεια το 

κλίμα της Γης. Στην κορυφή της ατμόσφαιρας η εισερχόμενη ροή ακτινοβολίας 

υπολογίζεται ότι κυμαίνεται ανάμεσα στα 1365 Wm-2 και τα 1372 Wm-2. Ελάττωση 

αυτής της ακτινοβολίας συνεπάγεται ψύξη ενώ αύξησή της θέρμανση του πλανήτη. 

Τα αέρια του θερμοκηπίου αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την εισερχόμενη ακτινοβολία 

στην τροπόσφαιρα αλλά μαζί με τα σύννεφα απορροφούν μεγάλο μέρος της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια της Γης. Έτσι μέρος της εκπεμπόμενης 

θερμικής ενέργειας παγιδεύεται και προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε 

συνθήκες καθαρού ουρανού, όπου δεν υπάρχουν σύννεφα, περίπου το 60 – 70% του 

φαινόμενου που αποδίδεται σε φυσικούς παράγοντες, αποδίδεται στους υδρατμούς. Το 

επόμενο σε σπουδαιότητα είναι το διοξείδιο του άνθρακα και ακολουθούν το μεθάνιο και 

το όζον. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα όμως την ανατροπή των 

ισορροπιών. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία εκατό χρόνια το διοξείδιο του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί περίπου 25% λόγω καύσεων βιομάζας ή ορυκτών καυσίμων 

[IPCC, 2001]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας στην επιφάνεια κατά ένα βαθμό Kelvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1 Εκτιμήσεις παγκοσμίων μέσων ενεργειακών μεταβολών κατά 
την διάρκεια των τελευταίων 250 ετών (IPCC 2001). Οι ράβδοι 
αναπαριστούν τις καλύτερες εκτιμήσεις και οι κατακόρυφες γραμμές την 
κλίμακα αβεβαιότητας 

 30



Σε αντίθεση με τα θερμοκηπικά αέρια, τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα 

αλληλεπιδρούν κυρίως με την εισερχόμενη ακτινοβολία και λιγότερο με την εξερχόμενη. 

Τα αερολύματα έχουν επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος Γη – 

ατμόσφαιρα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος, που καλείται άμεση επίδραση 

(direct climate forcing), αναφέρεται στην απευθείας αλληλεπίδραση των σωματιδίων με 

την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σκεδάζοντας και απορροφώντας την και στην 

απευθείας μεταβολή του ενεργειακού ισοζυγίου στην ατμόσφαιρα. Ο δεύτερος είναι η 

έμμεση επίδραση των αερολυμάτων στο κλίμα (indirect climate forcing) και αναφέρεται 

στη μεταβολή των μικροφυσικών ιδιοτήτων των νεφών και κατά συνέπεια των οπτικών 

τους ιδιοτήτων και του χρόνου ζωής τους. Εικάζεται ότι η συνολική επίδραση των 

αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα είναι σε θέση να εξισορροπήσει την 

ενεργειακή διαταραχή που προκαλείται από την αύξηση των συγκεντρώσεων των 

θερμοκηπικών αερίων.  

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η παγκόσμια μεταβολή του ενεργειακού ισοζυγίου από την 

προβιομηχανική εποχή μέχρι σήμερα που έχει προκληθεί από διάφορες ανθρωπογενείς 

και φυσικές διεργασίες, ενώ με τις ράβδους σφάλματος αναπαρίσταται το επίπεδο 

εμπιστοσύνης σε αυτούς τους υπολογισμούς. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ανάλογα με 

το τη συνεισφορά τους, τα αερολύματα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, 

ενώ η έμμεση επίδραση των αερολυμάτων στο κλίμα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα. 

 

5.1 Άμεση επίδραση στο κλίμα 

 

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα σκεδάζουν και απορροφούν την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η άμεση επίδρασή τους στο κλίμα εξαρτάται από τη 

συνεισφορά του κάθε μηχανισμού στη συνολική εξασθένιση της ακτινοβολίας δηλαδή 

από το SSA. Θεωρώντας σωματίδια για τα οποία το SSA είναι ένα, δηλαδή σωματίδια τα 

οποία δεν απορροφούν, το πρόσημο της ενεργειακής διαταραχής που προκαλούν έχει 

αρνητικό πρόσημο, δηλαδή μειώνουν την καθαρή ροή ακτινοβολίας και κατά συνέπεια 

προκαλούν ψύξη. Για σωματίδια όμως που επιπλέον της σκέδασης απορροφούν και το 

SSA είναι μικρότερο της μονάδας, το οποίο αποτελεί και τη ρεαλιστική θεώρηση, 
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υπάρχει μία κρίσιμη τιμή του SSA ανάλογα με την ανακλαστικότητα της υποκείμενης 

των σωματιδίων επιφάνειας που η επίδρασή τους οδηγεί σε θέρμανση [Chung and 

Seinfeld, 2002]. Τέτοιο περίπτωση εικάζεται ότι είναι οι περιοχές της ανατολικής Κίνας 

όπου οι ανθρωπογενείς εκπομπές μαύρου άνθρακα λόγω καύσης βιομάζας σε συνδυασμό 

με την υψηλή ανακλαστότητα των ερήμων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα θετικό 

πρόσημο στην ενεργειακή τους διαταραχή.  

Αν επιπλέον θεωρήσουμε ένα σωματιδιακό πληθυσμό που αποσβένει την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ταυτόχρονα σκεδάζοντας και απορροφώντας, η επίδραση 

θα εξαρτάται από την κατάσταση ανάμιξης των υλικών που απορροφούν (π.χ. αιθάλη) 

και αυτών που σκεδάζουν (π.χ. θειικό αμμώνιο). Θεωρώντας ότι και τα δύο υλικά είναι 

αναμεμιγμένα σε όλα τα σωματίδια η συμπεριφορά του πληθυσμού είναι εν δυνάμει 

τελείως διαφορετική από ότι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν διαχωρισμένα σωματίδια που 

αμιγώς σκεδάζουν και αμιγώς απορροφούν.  

Η άμεση επίδραση εξαρτάται και από την παρουσία νεφών στην ατμόσφαιρα. Γενικά 

αερολύματα θα υπάρχουν πάνω, κάτω αλλά και μέσα στα σύννεφα. Θεωρώντας ένα 

τυχαίο σωματιδιακό πληθυσμό, η σχετική θέση του κύριου όγκου των σωματιδίων ως 

προς το νέφος αλλάζει εντελώς το μέγεθος της επίδρασης. Αν βρίσκονται κάτω από τα 

σύννεφα τότε ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας θα ανακλαστεί από την επιφάνεια των 

νεφών προτού αλληλεπιδράσει με τα σωματίδια. Στην αντίθετη περίπτωση, τα 

αερολύματα θα αλληλεπιδράσουν όχι μόνο με το σύνολο της απευθείας προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας αλλά και με αυτή που έχει ανακλαστεί από τα σύννεφα που βρίσκονται από 

κάτω. Στην ατμόσφαιρα όπου τα σύννεφα βρίσκονται συνήθως σε ύψος ενός χιλιομέτρου 

ή και υψηλότερα τα αιωρούμενα σωματίδια βρίσκονται συνήθως κάτω από το στρώμα 

των νεφών. Η άμεση επίδραση εξαρτάται και από τη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα. 

Αιωρούμενα σωματίδια που παρουσιάζουν υγροσκοπική συμπεριφορά απορροφούν νερό 

με αποτέλεσμα τη μεταβολή της χημικής τους σύστασης και του μεγέθους τους και κατά 

συνέπεια και των οπτικών τους ιδιοτήτων. 

Για να εκτιμηθεί ποσοτικά η άμεση επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων σε 

υπολογιστικά μοντέλα προσομοιώσεων συνήθως χρησιμοποιούνται τρεις παράμετροι για 

να περιγραφούν οι οπτικές ιδιότητες: ο συντελεστής απόσβεσης που καθορίζει την 

έκταση της αλληλεπίδρασης με την ακτινοβολία, το SSA για τον προσδιορισμό της 

συμμετοχής της απορρόφησης στην απόσβεση και η παράμετρος φάσης. Η τελευταία 
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παράμετρος καθορίζει και τη γωνιακή διασπορά του σκεδαζόμενου φωτός και είναι 

ιδιαίτερα σημαντική αφού μόνο το φως που σκεδάζεται προς τα πίσω διαφεύγει από την 

ατμόσφαιρα. Απαραίτητη παράμετρος είναι επίσης και η υγροσκοπικότητα των 

σωματιδίων, αφού η απορρόφηση νερού από τα ξηρά σωματίδια μπορεί να μεταβάλλει 

δραστικά τις οπτικές τους ιδιότητες. 

 

 

Πίνακας 5.1.1: Σύγκριση διαφόρων δημοσιευμένων εργασιών των τιμών 
της άμεσης επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 
[Satheesh and Krishna Moorthy, 2005] 

 

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται εκτιμώμενες τιμές της άμεσης επίδρασης των βασικών 

ειδών αερολυμάτων (αλάτι, σκόνη, αιθάλη, θειικά) στο κλίμα σε μονάδες W m-2. 

Παρατηρούμε ότι η επίδραση σωματιδίων που αποτελούνται από θαλάσσιο αλάτι και 

θειικά έχει αρνητικό πρόσημο ενώ η επίδραση της αιθάλης (του μαύρου άνθρακα 

γενικότερα) προκαλεί θέρμανση σε όλες τις μελέτες. Η ορυκτή σκόνη παραταύτα πέραν 

της μεγάλης αβεβαιότητας που έχει στην απόλυτη τιμή της άμεσης επίδρασης της στο 

κλίμα, εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα αδιευκρίνιστο και το ίδιο το πρόσημο της 

επίδρασης αυτής. Αξιοσημείωτη είναι αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τους υπολογισμούς 
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της ενεργειακής διαταραχής για όλα τα είδη αερολυμάτων, ενδεικτική της 

πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τέτοιους υπολογισμούς. 

 

5.2 Έμμεση επίδραση των αερολυμάτων στο κλίμα 

 

Πέραν της άμεσης επίδρασης στο κλίμα του πλανήτη, τα αερολύματα επιδρούν στο 

κλίμα και εμμέσως, δρώντας ως υγροσκοπικοί πυρήνες ή πυρήνες συμπύκνωσης νεφών 

(CCN), συμπυκνώνοντας τους υδρατμούς σε σταγονίδια τα οποία σχηματίζουν τα νέφη. 

Σωματίδια που μπορούν να δράσουν ως CCN είναι υγροσκοπικά σωματίδια όπως το 

θαλασσινό άλας και τα θειικά σωματίδια. Παρά το γεγονός ότι οι CCN θεωρούνταν επί 

μακράν αποτελούμενοι κυρίως από ευδιάλυτα ανόργανα άλατα (υγροσκοπικές ενώσεις), 

υπάρχουν αρκετές ευδιάλυτες ή και μερικώς διαλυτές οργανικές ενώσεις που μπορεί να 

έχουν δραστική παρουσία μέσα στα νέφη [Kulmala et al,1996]. Μπορούν για παράδειγμα 

να προκαλέσουν ελάττωση της επιφανειακής τάσης, να καθυστερήσουν την παραγωγή 

νεφοσταγονιδίων [Bigg,1986] και να επηρεάσουν τους ρυθμούς εξάτμισης αυτών [Gill et 

al,1983]. Πέραν της συμμετοχής τους στη συνολική μάζα των CCN, οργανικές ενώσεις 

προερχόμενες για παράδειγμα από καύση βιομάζας, μπορεί να αποτελέσουν από μόνες 

τους σημαντική πηγή CCN [Penner et al,1996]. 

Η παρουσία νεφών στην ατμόσφαιρα επηρεάζει σημαντικά το παγκόσμιο ενεργειακό 

ισοζύγιο και εξαρτάται άμεσα από το είδος και τον πληθυσμό των αιωρούμενων 

σωματιδίων. Η έμμεση επίδραση των αερολυμάτων στο κλίμα μπορεί να διαχωριστεί σε 

δύο επιμέρους παραμέτρους, την πρώτη και τη δεύτερη έμμεση επίδραση. Η πρώτη 

αναφέρεται στην ανακλαστικότητα των νεφών. Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων 

σωματιδίων έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό περισσότερων νεφοσταγονιδίων αφού 

περισσότεροι πυρήνες συμπύκνωσης είναι διαθέσιμοι. Κατά συνέπεια αυξάνεται και η 

ανακλαστικότητα των νεφών και μειώνεται το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Η δεύτερη έμμεση επίδραση αναφέρεται στο χρόνο ζωής 

των νεφών. Αν θεωρήσουμε ότι η ποσότητα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι 

σταθερή, μια αύξηση στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων, δηλαδή αύξηση 

του αριθμού των πυρήνων συμπύκνωσης, συνεπάγεται μείωση του διαθέσιμου νερού ανά 

σταγονίδιο. Κατά συνέπεια τα σωματίδια θα είναι πιο μικρά κατά μέσο όρο. Όμως, όσο 
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μικρότερο το νεφοσταγονίδιο τόσο μεγαλύτερο χρόνο ζωής έχει Ως αποτέλεσμα 

αυξάνεται ο χρόνος ζωής του νέφους, επηρεάζεται το ποσοστό των κατακρημνίσεων, 

αυξάνεται το περιεχόμενο σε νερό μέσα στο νέφος και το οπτικό του πάχος. Επιπλέον 

αυξάνεται το ποσοστό της νεφοκάλυψης επηρεάζοντας εν τέλει τόσο την ηλιακή 

εισερχόμενη ακτινοβολία όσο και την θερμική εξερχόμενη ακτινοβολία.  

Ο συσχετισμός του αριθμού των σωματιδίων με τον αριθμό των νεφοσταγονιδίων δεν 

είναι αμφιμονοσήμαντος. Ο αριθμός των πυρήνων συμπύκνωσης διαθέσιμων προς 

σχηματισμό σταγόνων θα εξαρτάται από παραμέτρους όπως η χημική σύσταση των 

αιωρημάτων, τη σωματιδιακή τους κατανομή, τον υπερκορεσμό του αέρα κλπ. Δεν είναι 

όλα τα αερολύματα ικανά να δράσουν ως CCN. Για να μπορέσει ένα σωματίδιο να 

αποτελέσει πυρήνα συμπύκνωσης για υδρατμούς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα 

κρίσιμο σημείο (~ 1μm) και να είναι υγροσκοπικό [Hoppel et al., 1990;1994]. Καθώς ο 

αριθμός των CCN αυξάνει, μειώνεται και ο υπερκορεσμός καθώς ελαττώνονται οι 

διαθέσιμοι υδρατμοί. Οι σταγόνες που θα ενεργοποιούνται θα γίνονται λιγότερες με την 

πάροδο του χρόνου, αφού θα ενεργοποιούνται όλο και πιο υγροσκοπικοί πυρήνες που 

απαιτούν σχετικά μικρότερο υπερκορεσμό. Σε μετρήσεις που διεξήχθησαν στον Ινδικό 

ωκεανό και σε μικρά γεωγραφικά πλάτη οι Ramanathan et al. [2001] παρατήρησαν ότι 

δεν ενεργοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πυρήνες προς σχηματισμό σταγονιδίων. Όταν ο 

αριθμός των αερολυμάτων είναι μικρός σχεδόν όλοι οι CCN καταλήγουν σε σταγονίδια 

ενώ για μεγάλες αριθμητικές συγκεντρώσεις ενεργοποιείται περίπου το 80%.  

Το μεγαλύτερο μέρος της έμμεσης επίδρασης των αερολυμάτων στο κλίμα μπορεί να 

αποδοθεί στα σωματίδια άλατος θαλάσσιας προέλευσης. Οι Vinoj και Satheesh [2004] 

υπολόγισαν άμεση και έμμεση επίδραση -2±1 και -7±4 W m-2 αντίστοιχα για την περιοχή 

του Ινδικού ωκεανού, τιμές αρκετά μεγάλες συγκρινόμενες με τη συνολική επίδραση των 

σωματιδίων ανθρωπογενούς προέλευσης που έχει υπολογιστεί -5±2.5 W m-2 για την ίδια 

περιοχή [Ramanathan et al., 2001]. Είναι εντυπωσιακό ότι η έμμεση επίδραση των 

σωματιδίων άλατος είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την άμεση. Για 

άλλους τύπος σωματιδίων η άμεση επίδραση είναι αρκετά μικρότερη. Στην έκθεση του 

IPCC [2001] η έμμμεση επίδραση των θειικών αιωρημάτων ανθρωπογενούς προέλευσης 

υπολογίζεται ανάμεσα στα -0.3 και -1.8 W m-2. Οι Chuang et al. [2002] υπολόγισαν 

άμεση επίδραση του συνολικού άνθρακα (οργανικού και ανόργανου) στη σωματιδιακή 

φάση -1.51 W m-2 ενώ για τον καπνό από καύσεις βιομάζας οι Kaufman και Nakajima 
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[1993] υπολόγισαν -2 W m-2 από δορυφορικά δεδομένα πάνω από τη Βραζιλία. Για τα 

σωματίδια σκόνης που είναι υδρόφοβα δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους, αλλά έχει 

παρατηρηθεί επικάλυψή τους από θειικά [Levin et al.,1996]. Στην περίπτωση που 

υδρόφοβα σωματίδια ορυκτής σκόνης επικαλυφθούν από υγροσκοπικές ενώσεις, 

ενδέχεται λόγω μεγέθους να αποτελούν δραστικούς πυρήνες συμπύκνωσης και να έχουν 

επίδραση στις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών. 

6. Αιωρούμενα σωματίδια στην Ανατολική Μεσόγειο 
 

Η λεκάνη της Μεσογείου έχει προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες το επιστημονικό 

ενδιαφέρον και ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει διεξαχθεί με αντικείμενο το 

φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων στην περιοχή.. Αέριες 

μάζες από έντονα ρυπασμένες περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης καθώς και από την Τουρκία, αέριες μάζες με μεγάλη περιεκτικότητα σε 

ορυκτογενή σκόνη και φυσικά σωματίδια θαλάσσιου άλατος μπορούν να παρατηρηθούν 

στην περιοχή. Ανάλογα με την περιοχή προέλευσης τους, τα αερολύματα διαφέρουν 

σημαντικά ως προς τη χημική τους σύσταση και τις φυσικές τους ιδιότητες. Επιπλέον, η 

Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

στον καθοδικό κλάδο της αέριας κυκλοφορίας Hadley και αυτό έχει ως συνέπεια την 

απουσία νεφών δημιουργώντας έτσι ιδανικές συνθήκες για τη μελέτη της επίδρασης των 

αερολυμάτων στο κλίμα.. 

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και σημαντικών ιχνοστοιχείων στην 

ατμόσφαιρα της Μεσογείου είναι 2 έως 10 φορές υψηλότερες από τις τυπικές τιμές 

υποβάθρου στο Βόρειο Ημισφαίριο [Lelieveld, 2002]. Πληροφορίες σχετικά με τις 

οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων που συλλέχθηκαν με την βοήθεια του 

δορυφόρου AVHRR, δείχνουν ότι η Μεσόγειος συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με 

το μεγαλύτερο σωματιδιακό οπτικό πάχος [Higurashi et al, 2000]. Μαθηματικές 

προσομοιώσεις που αναπαράγουν τις παρατηρήσεις των δορυφόρων έδειξαν ότι τα θειικά 

ιόντα, ο στοιχειακός άνθρακας και τα ορυκτογενή συστατικά των αιωρούμενων 

σωματιδίων της Μεσογείου είναι οι καθοριστικές παράμετροι για τον ρόλο τους στη 

διαταραχή του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής, χωρίς όμως να έχει 

διευκρινιστεί η επιμέρους συνεισφορά τους. Για τα λεπτά σωματίδια, που γνωρίζουμε ότι 
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έχουν και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην απόσβεση της ακτινοβολίας, οι Sciare et al 

[2005] μέτρησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σωματιδιακή μάζα 17.4±4.7 μg m-3 

που είναι από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί για απομακρυσμένες περιοχές 

Η χημική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε ότι πάνω από το 90% της 

συνολικής μάζας των λεπτών σωματιδίων αποτελείται εξίσου από θειικό αμμώνιο και 

άνθρακα, στοιχειακό και οργανικό. Κατά την ίδια περίοδο προσδιορίσθηκε ότι 80 – 90% 

των λεπτών σωματιδίων είναι μη φυσικής προέλευσης σε αντίθεση με τα αδρά σωματίδια 

τα οποία κατά 60 – 80% είναι φυσικής προέλευσης [Lelieveld et al., 2002]. Πληροφορίες 

όμως για τις σωματιδιακές κατανομές, που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή, ιδίως 

μέσα στο επιφανειακό στρώμα ανάμιξης, είναι περιορισμένες. Οι Λαζαρίδης et al. [2006, 

in press] μέτρησαν τη μάζα των λεπτών σωματιδίων στη Φινοκαλιά 12.5±4.9 μg m-3 για 

το καλοκαίρι και 4.6±2.1 μg m-3 για το χειμώνα, ενώ η αντίστοιχες μάζες του αδρού 

κλάσματος ήταν 21.0±10.6 μg m-3 και 10.0±4.4 μg m-3. Κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 103cm-3 ενώ το χειμώνα οι 

συγκεντρώσεις υποβάθρου ήταν γενικά χαμηλότερες (~ 500 cm-3) αλλά παρατηρήθηκαν 

επεισόδια όπου οι συγκεντρώσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και 104cm-3. 

Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών στην περιοχή της ΝΑ. Μεσογείου (Κρήτη) 

τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να επηρεάσουν το ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής 

κατά –6.6 W/m² στην κορυφή της ατμόσφαιρας, ποσότητα δηλαδή διπλάσια κατά 

απόλυτη τιμή αλλά με αντίθετο πρόσημο σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου 

(προκαλώντας δηλαδή ψύξη και όχι θέρμανση)[Lelieveld et al., 2002]. Από 

υπολογισμούς στην ίδια εργασία η ενεργειακή διαταραχή στην επιφάνεια της Γης 

υπολογίστηκε -17.8 W/m², δηλαδή ο λόγος της διαταραχής στην επιφάνεια προς τη 

διαταραχή στην κορυφή της ατμόσφαιρας ισούται με 2.7. Κατά συνέπεια προκύπτει 

θετικό πρόσημο για τη διαταραχή μέσα στην ατμόσφαιρα περίπου κατά 11 W/m² που 

οφείλεται σε σωματίδια που απορροφούν. Οι Markowicz et al.[2002] για την ίδια 

περίοδο και με χρήση αριθμητικών μοντέλων υπολόγισαν ότι ο λόγος της διαταραχής 

στην επιφάνεια προς τη διαταραχή στην κορυφή της ατμόσφαιρας για ατμόσφαιρα που 

περιέχει μόνο αλάτι και θειικά θα ήταν 1.5 ενώ όταν συμπεριέλαβαν στου υπολογισμούς 

τους αιθάλη ο λόγος αυτός αυξήθηκε στο 3.7. Συμπέραναν λοιπόν ότι κάποιο άλλο είδος 

αερολυμάτων, πιθανόν η ορυκτογενής σκόνη, απορροφά στην περιοχή αφού η 

πραγματική τιμή βρίσκεται κάπου στη μέση. 
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Η περιοχή της Μεσογείου βρίσκεται υπό την επίδραση έντονων επεισοδίων μεταφοράς 

ορυκτογενούς σκόνης από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Επί σειρά ετών η 

μεταφερόμενη σκόνη θεωρούνταν αποτέλεσμα μεμονωμένων και απρόβλεπτων 

επεισοδίων. Σήμερα είναι βέβαιο ότι η μεταφορά σκόνης κατέχει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό του βιογεωχημικού κύκλου στην περιοχή και στην ιζηματογένεση στη 

θάλασσα της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, οι οπτικές ιδιότητες της ορυκτογενούς σκόνης δεν 

έχουν προσδιορισθεί και χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ανάμεσα στα 

ατμοσφαιρικά αιωρήματα. Η διαταραχή της σκόνης στο ενεργειακό ισοζύγιο θα 

μπορούσε να είναι μεταξύ -0.6 έως 0.4 W m-2 [IPCC, 2001] ανάλογα με τις εκάστοτε 

συνθήκες. Η γειτνίαση των πηγών ρύπων από τις αστικές και βιομηχανικές περιοχές και 

σκόνης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αναμεμιγμένων αερίων μαζών που έχουν 

ξεχωριστές φυσικοχημικές ιδιότητες. Ό χρόνος ζωής των αέριων ρυπαντών στην 

ατμόσφαιρα καθώς και η ενεργειακή διαταραχή που προκαλούν τα σωματίδια ρύπανσης 

αναμένεται να μεταβληθούν ανάλογα με το βαθμό που είναι αναμεμιγμένα με σωματίδια 

σκόνης [Dentener et al., 1996]. 

Λόγω της θέσης της ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και την εξ’ ορισμού ύπαρξη υψηλής 

υγρασίας λόγω του μεγάλου υδάτινου όγκου που περιέχεται στη λεκάνη της Μεσογείου, 

η ευρύτερη περιοχή ενδείκνυται για μελέτη της υγροσκοπικής συμπεριφοράς των 

αιωρούμενων σωματιδίων. Οι Sciare et al [2005] υπολόγισαν ότι περίπου το ένα τρίτο 

του συντελεστή σκέδασης στην περιοχή της Φινοκαλιάς κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού μπορεί να αποδοθεί στο περιεχόμενο ύδατος σε σωματίδια θειικού 

αμμωνίου. Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν ανακατασκευάζοντας το συντελεστή 

σκέδασης από δεδομένα σωματιδιακής μάζας και συγκρίνοντάς το με μετρούμενες τιμές. 

Για την ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο οι Markowicz et al [2002] βρήκαν έντονη 

συσχέτιση ανάμεσα στο ΑΟΤ και το συνολικό περιεχόμενο ύδατος για την κολώνα (r2 = 

0.82), γεγονός που υποδηλώνει την έντονη επίδραση της υγρασίας στις οπτικές ιδιότητες 

των αερολυμάτων στην περιοχή και επισημαίνει τις έντονα υγροσκοπικές ενώσεις ως 

σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης στην περιοχή. Σε μετρήσεις στη Θεσσαλονίκη 

[Gerasopoulos et al, 2003] παρατηρήθηκε σημαντικός συσχετισμός στους ημερησίους 

κύκλους της σχετικής υγρασίας και των οπτικών ιδιοτήτων με ελάχιστες τιμές να 

παρουσιάζονται το μεσημέρι. 
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Ενώ οι δορυφόροι (πχ. SEAWIFS, POLDER) και τα επίγεια δίκτυα τηλεπισκόπησης (πχ. 

AERONET) παρέχουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις οπτικές ιδιότητες 

των αιωρούμενων σωματιδίων, ταυτόχρονα αδυνατούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά 

με την χημική τους σύσταση και κατά συνέπεια με την προέλευση τους (ανθρωπογενή ή 

βιογενή). Η εκτίμηση της σημαντικής παραμέτρου της χημικής σύστασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο μέσω μετρήσεων από δειγματοληψίες που 

διεξάγονται σε επίγειους σταθμούς. Η ποσοτική εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων των 

αιωρούμενων σωματιδίων μέσω της χρήσης των παραμέτρων από την χημική 

ταυτοποίηση είναι εφικτή μέσω υπολογισμών με χρήση της θεωρίας Mie. Κατά συνέπεια 

η σύγκριση των «επίγειων» μετρήσεων των οπτικών ιδιοτήτων των σωματιδίων με τις 

αντίστοιχες τιμές που μας παρέχουν οι μετρήσεις μέσω δορυφόρων θα επιτρέψει στο 

εγγύς μέλλον την διακρίβωση των τελευταίων ως προς την αξιοπιστία τους. Άρα ο 

συνδυασμός δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων είναι σε αυτή τη φάση 

υποχρεωτικός για την καλλίτερη κατανόηση του κλιματικού ρόλου των αιωρούμενων 

σωματιδίων στην Μεσόγειο και κυρίως όταν οι επίγειες μετρήσεις γίνονται από ένα 

αντιπροσωπευτικό για την περιοχή σταθμό. 

 

7. Μελέτη της μεταφοράς σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς 
την Ανατολική Μεσόγειο με χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων 
και μετρήσεων στην επιφάνεια στην Κρήτη. 

 

Ένα από τα είδη των αερολυμάτων που πιστεύεται ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της γήινης ατμόσφαιρας είναι η ορυκτογενής σκόνη. Η 

σπουδαιότητά της μπορεί να εστιαστεί στο γεγονός ότι αν και οι κύριες πηγές σκόνης 

είναι σαφώς εντοπισμένες γεωγραφικά, υπό ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες 

σωματίδια σκόνης είναι δυνατόν μέσω διεργασιών μεταφοράς ευρείας κλίμακας και 

εναπόθεσης να επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. 

Επιπροσθέτως, ακόμα και αν δεν υπάρχει ενεργοποίηση των πηγών αυτών έχει 

παρατηρηθεί ότι σημαντικές ποσότητες σκόνης παραμένουν στη ατμόσφαιρα, ιδίως σε 

περιοχές πλησίον των πηγών [Israelevich et al., 2002]. Ορυκτή σκόνη μπορεί να 

εκπεμφθεί στην ατμόσφαιρα μέσω και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αν και η 
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συμμετοχή τους στο παγκόσμιο ισοζύγιο μάζας είναι προς το παρών μη αποσαφηνισμένη 

[Haywood and Boucher, 2000]. Η άμεση επίδραση της σωματιδιακής σκόνης στο κλίμα 

θα μπορούσε να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο ανάλογα με τις παραδοχές που γίνονται 

για το επιφανειακό αλμπίντο και το SSA των αερολυμάτων [Haywood and Boucher, 

2000]. Σύμφωνα με την έκθεση του IPCC [2001] η επίδραση της σκόνης στο ενεργειακό 

ισοζύγιο θα μπορούσε να είναι μεταξύ -0.6 έως 0.4 W m-2. 

Η λεκάνη της Μεσογείου έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό 

ενδιαφέρον στη μελέτη των αερολυμάτων. Σωματίδια προερχόμενα από ηπειρωτικές 

ρυπασμένες περιοχές, θαλάσσιας προέλευσης και σωματίδια σκόνης επηρεάζουν την 

ευρύτερη περιοχή. Τα αιωρήματα ορυκτής σκόνης αποκτούν εξέχουσα σημασία λόγω 

των εκτεταμένων άνυδρων περιοχών στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (π.χ. 

έρημοι Σαχάρα και Σαχέλ) που μπορούν να διοχετεύσουν τεράστιες ποσότητες 

σωματιδίων στην περιοχή. Η ανατολική Μεσόγειος και πιο συγκεκριμένα ο ελλαδικός 

χώρος επηρεάζεται κυρίως από τις πηγές στη Βόρεια Αφρική, όπου οι πιο σημαντικές 

από αυτές έχουν προσδιορισθεί σε προηγούμενες εργασίες μέσω μελέτης των 

οπισθοπορειών αερίων μαζών και ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων (TOMS) 

[Israelevich et al, 2002; 2003, Prospero et al, 2002]. Η δυναμική της μεταφοράς σκόνης 

προς τη Μεσόγειο σε εποχιακή βάση έχει περιγραφεί από τους Moulin et al., [1998]. 

Βασιζόμενοι σε δορυφορικές εικόνες στο ορατό και το υπέρυθρο κατέληξαν ότι η 

μεταφορά σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο κατά 

τη διάρκεια της άνοιξης, υποκινούμενη από τα κυκλωνικά συστήματα Sharav. 

Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης των σωματιδίων σκόνης στη συμπεριφορά της 

ατμόσφαιρας ως οπτικό μέσο είναι αναγκαία η ύπαρξη δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα 

με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Οι επίγειες μετρήσεις μπορούν να μας παρέχουν 

δεδομένα με υψηλή χρονική ανάλυση, όμως ο περιορισμένος αριθμός επίγειων σταθμών 

και η μη ομοιογενής κατανομή τους ανά την υφήλιο τις καθιστά ανεπαρκείς στο να 

παρέχουν παγκόσμια επισκόπηση της χωρικής κατανομής των σωματιδίων. Από την 

άλλη μεριά, η τηλεπισκόπηση αερολυμάτων, είτε από δορυφόρους ή μέσω επίγειων 

τεχνικών, παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα σε παγκόσμια κλίμακα για τις ιδιότητες των 

σωματιδίων στην κολώνα. Παραταύτα, η χρονική τους ανάλυση περιορίζεται συνήθως σε 

μία τιμή ανά ημέρα για τους δορυφόρους και μόνο σε ορισμένες τιμές ανά ημέρα για τις 

επίγειες τεχνικές, αδυνατώντας έτσι να καταγράψουν ημερήσιες μεταβολές. 
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Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητη η σύγκρισή τους με επίγειες μετρήσεις για διασφάλιση 

της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι είναι απαραίτητος ο 

συνδυασμός των διάφορων μεθοδολογιών ώστε να διασαφηνισθεί ο ρόλος που 

διαδραματίζουν τα σωματίδια σκόνης στο κλίμα. 

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί διάφορες εργασίες που συνδυάζουν και συγκρίνουν 

επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις [Moulin et al., 1998; Israelevich et al., 2003; 

Chiapello et al., 1999; 2005; Moulin and Chiapello, 2004; Torres et al., 1998; Kubilay et 

al., 2005]. Οι παραπάνω εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανάλυση δεδομένων 

μακράς χρονικής διάρκειας, αποσκοπώντας στη διαλεύκανση των χαρακτηριστικών 

δομών που καθορίζουν τη μεταφορά σκόνης. Η μελέτη μεμονωμένων επεισοδίων όμως, 

παράμετρος σημαντική για την εκτίμηση της επίδρασης στο κλίμα τέτοιων φαινομένων, 

συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις και μετρήσεις κολώνας παραμένει μέχρι στιγμής 

ελλιπής. 

Η παρούσα εργασία συνδυάζει δεδομένα από το δίκτυο AERONET (AOT, παράμετρος 

Angström, SSA) με δορυφορικές μετρήσεις από το δορυφόρο TOMS (Aerosol Index - 

AI) και επίγειες μετρήσεις (PM10, συντελεστή σκέδασης, SSA), για την περίοδο από το 

2000 έως το 2005. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί το κατά πόσο οι 

μετρήσεις κολώνας είναι συνεπείς με τις επίγειες μετρήσεις και υπό ποιες συνθήκες οι 

επίγειες μετρήσεις μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικές των μετρήσεων κολώνας, πάντα 

με έμφαση στα επεισόδια μεταφοράς σκόνης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

αξιολογηθούν οι τηλεπισκοπικές μέθοδοι και ταυτόχρονα να μελετηθούν τα κατακόρυφα 

στερεότυπα μεταφοράς ορυκτής σκόνης. 
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7.1 Περιγραφή πεδίων μετρήσεων στη Φινοκαλιά, στο Ηράκλειο και τις Γούβες. 

 

Ο σταθμός δειγματοληψιών του ΕΠΕΧΗΔΙ βρίσκεται στη Φινοκαλιά Λασιθίου (35ο 20’ 

Ν, 25ο 40’ Ε) στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης. Απέχει περίπου 70 Κm από το 

Ηράκλειο και η κοντινότερη πόλη είναι η Νεάπολη, 19Κm. Στην ευρύτερη περιοχή δεν 

απαντώνται ανθρωπογενείς δραστηριότητες πλην αγροτικών εργασιών. Ο σταθμός είναι 

παραθαλάσσιος και βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου σε υψόμετρο 150m. Στη 

Φινοκαλιά πραγματοποιήθηκαν στην επιφάνεια μετρήσεις οπτικών ιδιοτήτων των 

αερολυμάτων και σωματιδιακής μάζας. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

σωματιδιακής μάζας. Η συσκευή ήταν τοποθετημένη στην οροφή του οικήματος της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έξω από το κέντρο της πόλης και σε απόσταση περίπου δύο 

χιλιομέτρων από τη θάλασσα. Οι μετρήσεις σωματιδιακής μάζας έγιναν με ταυτόσημες 

διατάξεις στις δύο περιοχές. Τα δεδομένα από το AERONET συλλέχθηκαν στις Γούβες 

Ηρακλείου (35º20’N, 25º17’E), επίσης στη βόρεια ακτή της Κρήτης ανάμεσα στο 

Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά. Το ηλιοφωτόμετρο είναι εγκαταστημένο στην οροφή του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από την 

ακτή.  

FORTHΗράκλειο Φινοκαλιά

 

 

 

Σχήμα 7.1.1 Πεδία μετρήσεων στην Κρήτη όπου πραγματοποιήθηκε η 

παρούσα εργασία  
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7.2 Περιγραφή οργανολογίας 

 

7.2.1 Ηλιοφωτόμετρο Cimel CE 318 

 
Το ηλιοφωτόμετρο αυτόματης ανίχνευσης ηλίου CE 318 (Σχήμα 7.2.1.1) αποτελεί το 

βασικό όργανο μετρήσεων του δικτύου AERONET. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 

απευθείας προσπίπτουσας στην επιφάνεια της Γης ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και για τη 

μέτρηση της διαχεόμενης στα στρώματα της ατμόσφαιρας ακτινοβολίας. Η ανάλυση των 

δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων μπορούν να υπολογιστούν το ΑΟΤ, το 

SSA, η παράμετρος Ångström, οι σωματιδιακές κατανομές όγκου και άλλες παράμετροι. 

Με τη χρήση φασματικών φίλτρων και μεταβάλλοντας τη γωνία παρατήρησης μπορούν 

να εξαχθούν πληροφορίες για τις φυσικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων, για τη 

συγκέντρωση των υδρατμών και του όζοντος στην κολώνα της ατμόσφαιρας. Το 

ηλιοφωτόμετρο αποτελείται από μία οπτική κεφαλή, ένα κουτί ηλεκτρονικών διατάξεων 

και ένα ρομποτικό βραχίονα. Η οπτική κεφαλή αποτελείται από δύο κανάλια 

παραλληλοποίησης δέσμης με μήκος 33 cm το καθένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2.1.1 1 Ηλιοφωτόμετρο Cimel CE 318 
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Το πρώτο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απευθείας προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας και το δεύτερο με τη χρήση εστιακών φακών δημιουργεί παράλληλη δέσμη 

ακτινών του διαχεόμενου στην ατμόσφαιρα φωτός, έχοντας μεγαλύτερη διατομή από το 

πρώτο. Το φως αφού εξέλθει από τα κανάλια προσπίπτει σε ένα ανιχνευτή στερεάς 

κατάστασης (συνήθως μία φωτοδίοδο πυριτίου), όπου η ακτινοβολία μετατρέπεται σε 

διαφορά δυναμικού και με τη βοήθεια ενός ενισχυτή καταχωρείται ως σήμα. Ο 

προσδιορισμός της θέσης του ηλίου γίνεται μέσω ενός αισθητήρα τεσσάρων 

τεταρτημόριων (4 – quadrant detector). Στο κουτί όπου υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέρη 

του συστήματος εμπεριέχονται δύο μικροεπεξεργαστές που ελέγχουν τη συλλογή 

δεδομένων και την κίνηση του βραχίονα. Ο ρομποτικός βραχίονας κινείται κλιμακηδόν 

από δύο μικρούς ηλεκτροκινητήρες, ένα για το κατακόρυφο επίπεδο και ένα για το 

οριζόντιο επίπεδο. 

Η αρχή λειτουργίας του ηλιοφωτόμετρου βασίζεται στη σύγκριση της ακτινοβολίας που 

φθάνει στην επιφάνεια της Γης με την ακτινοβολία που φθάνει στο εξωτερικό όριο της 

ατμόσφαιρας, προσδιορίζοντας έτσι την εξασθένιση λόγω της παρεμβολής της 

ατμόσφαιρας. Στο Σχήμα 7.2.1.2 παρατίθεται ένα τυπικό φάσμα στην επιφάνεια και στα 

όρια της ατμόσφαιρας όπου είναι εμφανείς οι μπάντες απορρόφησης του οξυγόνου και 

των υδρατμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  7.2.1.2: Σύγκριση ακτινοβολίας στην επιφάνεια και έξω από την 
ατμόσφαιρα 
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Για τη μέτρηση της απευθείας προσπίπτουσας ακτινοβολίας το ηλιοφωτόμετρο στοχεύει 

τον ηλιακό δίσκο. Κατά τη μετάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω ενός στρώματος 

της ατμόσφαιρας η διαφορά δυναμικού V που μετράται μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα 

ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στη κορυφή της ατμοσφαίρας V0, που 

ονομάζεται και σταθερά βαθμονόμησης. Η απόσβεση κατά τη διέλευση του φωτός 

οφείλεται στη σκέδαση και στην απορρόφηση από μόρια και σωματίδια.  

Για μονοχρωματική ακτινοβολία η απόσβεση δίνεται από το νόμο των Beer – Lambert: 

                                            Vλ = (V0λ /R
2) exp (-τλ m)   (22) 

όπου Vλ είναι η διαφορά δυναμικού που μετρήθηκε για το συγκεκριμένο μήκος κύματος, 

V0λ η σταθερά βαθμονόμησης, R η απόσταση Γης ηλίου σε αστρονομικές μονάδες, m το 

αντίστροφο συνημίτονο της γωνίας ζενίθ του ηλίου (βιβλιογραφικά αναφέρεται ως 

σχετική οπτική αέρια μάζα) και τλ το οπτικό πάχος. Από την παραπάνω σχέση μπορεί να 

υπολογιστεί το οπτικό πάχος, αφού όλες οι άλλες ποσότητες ή μετρούνται ή λαμβάνονται 

ως σταθερές: 

                                             τ = - ln Vλ /(V0λ /R
2) / m   (23) 

Οι μετρήσεις της απευθείας προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας πραγματοποιούνται 

στο φάσμα από τα 340 έως τα 1020 nm, χωρισμένο σε 8 μεσοδιαστήματα. Κάθε μέτρηση 

διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα και για μεγαλύτερη ακρίβεια πραγματοποιούνται 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. 

Οι μετρήσεις του διαχεόμενου στην ατμόσφαιρα φωτός πραγματοποιούνται μεταξύ 440 

και 1020 nm. Η μέγιστη δυνατή ακρίβεια επιτυγχάνεται με μετρήσεις με διαφορετικό 

προσανατολισμό του ηλιοφωτομέτρου σε σχέση με τον ήλιο. Με αυτό τον τρόπο 

συλλέγονται δεδομένα για διαφορετικές γωνίες σκέδασης του φωτός και είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μετρήσεων, οι μετρήσεις τύπου Almucantar και οι Principal 

Plane μετρήσεις. 

Κατά τις μετρήσεις Almucantar το ηλιοφωτόμετρο προσανατολίζεται στη γωνία ζενίθ 

του ηλίου και στη συνέχεια εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον κάθετο άξονα 

σαρώνοντας το οριζόντιο επίπεδο (Σχήμα 7.2.1.3-Α). Πραγματοποιούνται συνήθως για m 

< 2 ώστε να εξασφαλισθούν μεγάλες γωνίες σκέδασης. Κατά τις Principal Plane 

μετρήσεις το ηλιοφωτόμετρο ευθυγραμμίζεται με τον ήλιο και στη συνέχεια σαρώνει τον 

ουρανό στο κάθετο επίπεδο που ορίζει η αζιμουθιακή και η γωνία του ζενίθ, σαρώνοντας 
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περίπου 150ο. Συνήθως η αλληλουχία των μετρήσεων ξεκινά με ευθυγράμμιση του 

ηλιοφωτομέτρου με τον ήλιο, στη συνέχεια κινείται κάτω από το ζενίθ του ηλίου και 

σταδιακά η γωνία αυξάνει μέχρι περίπου 140ο ως προς τον ήλιο (Σχήμα 7.2.1.3-Β). Σε 

κάθε μέτρηση που πραγματοποιείται η γωνία σκέδασης ισούται με τη σχετική γωνία ως 

προς τον ήλιο. Και στις δύο ακολουθίες μετρήσεων το βήμα μεταβολής της γωνίας 

παρατήρησης είναι μικρότερο κοντά στον ήλιο (1ο έως 2ο) ενώ όσο απομακρύνεται το 

οπτικό κεφάλι το βήμα γίνεται μεγαλύτερο (10ο ή και περισσότερο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2.1.3: Σχηματική αναπαράσταση μετρήσεων Α)Almucantar Sky 
Radiance και Β)Principal Plane 

 

Το δίκτυο του AERONET (ΑΕrosol RObotic NETwork) είναι διεθνές δίκτυο επίγειων 

τηλεπισκοπικών διατάξεων. Σε αυτό συμμετέχουν υπηρεσίες, ινστιτούτα και 

πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Το δίκτυο AERONET αποσκοπεί στη συλλογή 

δεδομένων για τις οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και 

στην αξιολόγηση των δορυφορικών δεδομένων για τις οπτικές ιδιότητες των 

αερολυμάτων. Αφού συλλεχθούν τα δεδομένα, αποθηκεύονται αρχικά σε εσωτερική 

μνήμη των συστημάτων και στη συνέχεια μέσω προσωπικού υπολογιστή ή μέσω του 

αυτοματοποιημένου συστήματος συλλογής δεδομένων (Data Collection System –DCS)  
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αποστέλλονται σε ένα από τους γεωστατικούς δορυφόρους GOES, METEOSAT ή GMS 

προτού ανακατευθυνθούν στον αρμόδιο επίγειο σταθμό για ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο 

τα δεδομένα συλλέγονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμα άμεσα για 

κάθε σταθμό μετρήσεων που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος  μικρότερο των 80ο. 

7.2.2 Νεφελόμετρο Radiance Research M309 

 
Το μοντέλο Μ 903 της εταιρίας Radiance Research (Σχήμα 7.2.2.1) είναι ένα φορητό, 

μικρού βάρους νεφελόμετρο. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του συντελεστή σκέδασης 

των αιωρούμενων σωματιδίων (σsp) χρησιμοποιώντας την πρότυπη γεωμετρία 

λειτουργίας νεφελομέτρων ολοκλήρωσης. Η φωτεινή πηγή που χρησιμοποιείται είναι της 

μορφή φλας (flashlamp) μεταβλητής συχνότητας και εκπέμπει μονοχρωματική 

ακτινοβολία σε μήκος κύματος 530 nm. Κάθετα στον οπτικό άξονα που εκπέμπεται το 

φως υπάρχει ανιχνευτής που ανιχνεύει το σκεδαζόμενο φως και το μετατρέπει σε 

διαφορά δυναμικού με τη βοήθεια ενός φωτοπολλαπλασιαστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2.2.1 Νεφελόμετρο Radiance Research M309 

 

7.2.3 Φασματοφωτόμετρο TOMS 

 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα από τη συσκευή TOMS 

(Total Ozone Mapping Spectrometer) που βρίσκεται εγκατεστημένη στο δορυφόρο Earth 
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Probe και βρίσκεται σε τροχιά σε ύψος 740 Km. Το περιεχόμενο μιας ατμόσφαιρας σε 

σωματίδια μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του δείκτη ΑΙ (Aerosol Index) που εκφράζει 

τη διαφορά στην οπισθοσκεδαζόμενη ακτινοβολία ανάμεσα σε μία ατμόσφαιρα που 

περιέχει σωματίδια (οπότε λαμβάνουν χώρα σκέδαση Mie, σκέδαση Rayleigh και 

απορρόφηση) και σε μία ατμόσφαιρα που περιέχει αμιγώς μόρια (μόνο σκέδαση 

Rayleigh). Η παραπάνω έκφραση ποσοτικοποιείται με την παρακάτω σχέση : 

                                         ΑΙ = 100 log10 (Imeas
360/ Icalc

360)   (24) 

Όπου Imeas
360 η ένταση της ακτινοβολία που μετρήθηκε από το ΤΟΜS στα 360 nm και 

Icalc
360 η ένταση της ακτινοβολίας που υπολογίστηκε για μια ατμόσφαιρα που περιέχει 

μόνο μόρια. Κατά κύριο λόγο το ΑΙ είναι θετικό για σωματίδια που απορροφούν έντονα 

και αρνητικό για αυτά που σκεδάζουν ισχυρά. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΑΙ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο ως δείκτης και όχι ως απόλυτο μέγεθος. 

7.2.4 Όργανο καταγραφής σωματιδιακής μάζας Eberline FH 62 I-R (Eberline 
Instruments GmbH) Particulate Monitor 

 
Η συγκέντρωση της σωματιδιακής μάζας τόσο στο Ηράκλειο όσο και στη Φινοκαλιά 

μετρήθηκε χρησιμοποιώντας Eberline FH 62 I-R (Eberline Instruments GmbH) 

Particulate Monitor. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης της σωματιδιακής μάζας γίνεται 

μετρώντας την εξασθένιση ακτινοβολίας β που εκπέμπεται από μια ραδιενεργό πηγή και 

η καταγραφή των συγκεντρώσεων πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Η συλλογή του 

δείγματος γίνεται πάνω σε φίλτρο υαλοβάμβακα (τύπου GF10) και η μέτρηση γίνεται 

ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας δύο κανάλια διοχέτευσης της ακτινοβολίας πάνω στο 

φίλτρο, το ένα διέρχεται μέσω της κηλίδας όπου συλλέγεται το δείγμα και το άλλο 

διέρχεται από καθαρό φίλτρο που αντιστοιχεί σε μηδενική συγκέντρωση. Η ροή της 

δειγματοληψίας είναι 1 m3 h-1ενώ το εύρος συγκεντρώσεων που μπορεί να καταγράψει η 

συσκευή κυμαίνεται από 0 έως 5000 μg m-3 με διακριτική ικανότητα 1 μg m-3. Δεδομένα 

καταγράφονται κάθε πέντε λεπτά και αυτή η χρονική ανάλυση επιτρέπει την παρατήρηση 

των διακυμάνσεων στη συγκέντρωση της σωματιδιακής μάζας σχεδόν σε πραγματικό 

χρόνο. 
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7.3 Μελέτη της μεταφοράς σωματιδίων ορυκτής σκόνης προς την Ανατολική 

Μεσόγειο 

 

7.3.1 Μελέτη της δυνητικής μεταφοράς σκόνης μέσω ανάλυσης οπισθοπορειών 

αερίων μαζών 

 
Για την ταυτοποίηση επεισοδίων μεταφοράς σκόνης έγινε ανάλυση και ομαδοποίηση των 

οπισθοπορειών αερίων μαζών, βάσει της δυνατότητας που παρουσίαζαν να μεταφέρουν 

σκόνη από τη Βόρειο Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αν και είναι πιθανό 

οπισθοπορείες που εκκινούν από τη Βόρειο Αφρική να μη μεταφέρουν σκόνη, ιδιαίτερα 

σε μεγαλύτερα ύψη, η ανάλυσή τους είναι χρήσιμο εργαλείο λαμβάνοντας υπόψιν ότι 

στις τεχνικές τηλεπισκόπησης η επεξεργασία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει και 

διορθώσεις για παρεμβολή νεφών στην κολώνα. Είναι πιθανόν λοιπόν σύννεφα σκόνης 

να εκλαμβάνονται ως συνήθη σύννεφα και να αγνοούνται τα αντίστοιχα γεγονότα. 

Οι οπισθοπορείες που θα αναφέρονται στο εξής χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει 

επηρεαζόμενες από σκόνη οπισθοπορείες. Έμφαση δίνεται κυρίως στα κατακόρυφα 

χαρακτηριστικά τους αφού οι μετεωρολογικές συνθήκες που οδηγούν σε συγκεκριμένα 

στερεότυπα μεταφοράς προς τη Μεσόγειο και η εποχικότητά τους έχουν εκτενώς 

μελετηθεί (π.χ. Moulin et al., 1998). Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκαν οπισθοπορείες 

αερίων μαζών πέντε ημερών για την περίοδο 2003 – 2005 με χρήση του υπολογιστικού 

μοντέλου HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 

[Draxler and Hess, 1998] σε δύο υψόμετρα, στα 1000 και στα 3000 μέτρα, θεωρώντας τα 

ως αντιπροσωπευτικά ύψη για διεργασίες μεταφοράς στο στρώμα ανάμιξης και μέσω 

ελεύθερης τροπόσφαιρας αντίστοιχα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε οπισθοπορείες: i) 

με δυτική προέλευση (Δ), που αντιστοιχούν σε ευρείας κλίμακας μεταφορά σκόνης από 

τη Βορειοδυτική Αφρική υπό την επίδραση καλά εδραιωμένων αντικυκλωνικών 

συστημάτων (20 - 30% του συνόλου), ii) με νότια – νοτιοδυτική προέλευση (Ν/ΝΔ), 

αντιπροσωπευτικές άμεσης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική (70 – 80%) και iii) 

νοτιοανατολικής – ανατολικής (ΝΑ/Α) προέλευσης που είναι και η πιο σπάνια 

περίπτωση. 
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Οι Gerasopoulos et al. [2005] παρουσίασαν μια κλιματολογία της περιοχής της 

Φινοκαλιάς μελετώντας οπισθοπορείες αερίων μαζών για την περίοδο 1997 – 2004. 

Έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης Ν/ΝΔ ανέμων στην περιοχή παρουσιάζει τρία σαφή 

μέγιστα, το χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Για την περίοδο που μελετάμε στην 

παρούσα εργασία (2003 -2005) εξαχθήκαν τα ίδια συμπεράσματα. Η συχνότητα 

εμφάνισης επεισοδίων σκόνης, όπως καταγράφηκαν από μετρήσεις ΡΜ10 στο Ηράκλειο 

και στη Φινοκαλιά φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, με τα περισσότερα επεισόδια 

να εμφανίζονται κατά τις μεταβατικές περιόδους – άνοιξη  και φθινόπωρο – όπως 

παρουσιάζεται από τους Gerasopoulos et al. [2006]. 

Ο διαχωρισμός των επεισοδίων σκόνης έχει γίνει με κριτήριο την κατατομή μεταφοράς. 

Αν οι οπισθοπορείες και στα 1000 μέτρα και στα 3000 μέτρα υποδεικνύουν πιθανή 

μεταφορά σκόνης, τότε το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως Κατακόρυφα Εκτεταμένη 

Μεταφορά (Vertically Extended Transport – VET). Αν όμως φαινομενικά υπάρχει 

επίδραση της σκόνης μόνο στα 3000 ή στα 1000 μέτρα τότε το επεισόδιο χαρακτηρίζεται 

ως Μεταφορά μέσω Ελεύθερης Τροπόσφαιρας (Free Tropospheric Transport – FTT) ή 

Μεταφορά μέσω Επιφανειακού Στρώματος (Boundary Layer Transport – BLT) 

αντίστοιχα. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα (7.3.1.1), την άνοιξη υπάρχει ισοκατανομή 

ανάμεσα σε επεισόδια VET και FTT. Το φθινόπωρο, το 57% των περιπτώσεων 

σχετίζονται με VET και το 34% με FTT, ενώ το χειμώνα παρατηρείται η ίδια 

συμπεριφορά με ακόμα μεγαλύτερη κυριαρχία όμως των περιπτώσεων VET. Το 

καλοκαίρι εν αντιθέσει παρατηρείται η αντίθετη τάση, με τις περιπτώσεις FTT να 

κυριαρχούν με 60% επί του συνόλου, έναντι 25% των VET και 15% των BLT. Η 

παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική της ατμοσφαιρικής σταθερότητας που επικρατεί το 

καλοκαίρι και παρεμποδίζει την κατακόρυφη διάχυση των στρωμάτων της σκόνης. Η 

συχνότητα εμφάνισης επεισοδίων σκόνης διαφέρει από εποχή σε εποχή και ιδίως το 

καλοκαίρι αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται λιγότερο συχνά. Η διακύμανση των 

παραπάνω ποσοστών ποσοτικοποιείται από τις ράβδους αβεβαιότητας στο διάγραμμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επεισόδια BLT εμφανίζονται μάλλον σπάνια και για αυτό η 

μελέτη μας θα επικεντρωθεί στα δύο άλλα είδη μεταφοράς.  
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Σχήμα 7.3.1.1: Εποχική μεταβλητότητα των στερεοτύπων μεταφοράς 
σκόνης VET, FTT και BLT βασισμένη σε ανάλυση οπισθοπορειών 

7.3.2. Συσχετισμός δορυφορικών δεδομένων του TOMS με επιφανειακές μετρήσεις 

σωματιδιακής μάζας για την Ανατολική Μεσόγειο 

 

Στο Σχήμα 7.3.2.1-α παρουσιάζονται δεδομένα ΑΙ από το φασματοφωτόμετρο ΤΟΜS για 

την περίοδο 2000 – 2005. Η διάμεσος του ΑΙ για το σύνολο των δεδομένων είναι 0.4 και 

το 50% των τιμών βρίσκονται ανάμεσα στο 0.1 και το 0.9. Οι τιμές του ΑΙ 

παρουσιάζονται αυξημένες κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι για την περίοδο 2002 – 

2005 και μόνο για το 2001 παρατηρείται διαφορετική τάση.  

Η μέση τιμή υπολογίστηκε 0.6 ± 0.7, αισθητά μεγαλύτερη της διαμέσου, ενώ η μεγάλη 

τιμή της τυπικής απόκλισης είναι αποτέλεσμα των απότομων κορυφών με τιμές ακόμα 

και μέχρι 4.5 που αντιστοιχούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Στο Σχήμα 

7.3.2.1-β παρατίθενται οι συγκεντρώσεις ΡΜ10 στο Ηράκλειο (2000 – 2004) και στη 

Φινοκαλιά (2005) και κοινές κορυφές στα δύο διαγράμματα επισημαίνονται με 

διακεκομμένες γραμμές. 
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Σχήμα 7.3.2.1 α) ΑΙ από το φασματοφωτόμετρο TOMS για την περίοδο 
2000-2005, β) συγκεντρώσεις PM10 στο Ηράκλειο (2000-2004) και στη 
Φινοκαλιά (2004-2005). Οι διακεκομμένες γραμμές επισημαίνουν 
παραδείγματα κορυφών που παρατηρούνται και στις δύο χρονοσειρές ενώ η 
περίπτωση που επισημαίνεται με αστερίσκο αναφέρεται σε ένα γεγονός με 
υψηλές τιμές PM10 που δεν αντιστοιχίζεται στο σήμα του ΑΙ. 
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Οι Gerasopoulos et al. (2006) έδειξαν ότι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τα 

επίπεδα των ΡΜ10 στην περιοχή είναι η μεταφορά σκόνης κατά την άνοιξη και είτε οι 

μεταφερόμενοι ή οι τοπικοί ρύποι το καλοκαίρι. Οι κορυφές στο ΑΙ, με κριτήριο την 

απόκλιση από τις εποχικές τιμές υποβάθρου και όχι τις απόλυτες μέγιστες τιμές, έχουν 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης την άνοιξη και μικρότερη το χειμώνα, ενδεικτικό του 

ότι η παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα μπορεί να ανιχνευθεί ως ένα βαθμό από το 

ΤΟΜS. 

Η αντιστοιχία των κορυφών που εμφανίζονται στις τιμές του ΑΙ και στις τιμές των ΡΜ10 

εξετάστηκε εκτενέστερα σε εποχική βάση αποσκοπώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

για τον τρόπο που πραγματοποιείται η εισροή σωματιδίων στην περιοχή. Παρατηρήθηκε 

ότι, το χειμώνα το 70% των μέγιστων του ΑΙ εμφανίζονται ταυτόχρονα με τις κορυφές 

στα ΡΜ10 και το άλλο 30% συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις όπου τα ΡΜ έπονται των ΑΙ 

με καθυστέρηση περίπου μίας ημέρας. Το καλοκαίρι αυτή η τάση αντιστρέφεται και 

παρατηρείται καθυστέρηση στο 60% των περιπτώσεων, στο 30% δεν παρατηρούνται 

κορυφές στα ΡΜ και μόλις στο 10% έχουμε παράλληλη εμφάνιση κορυφών. Στις 

μεταβατικές περιόδους (άνοιξη – φθινόπωρο) 55 – 60% των περιπτώσεων έχουμε 

ταυτόχρονες κορυφές. Την άνοιξη, οι κορυφές στα ΡΜ10 που παρατηρούνται με 

καθυστέρηση σε σχέση με αυτές του ΑΙ κυριαρχούν των περιπτώσεων που δεν 

παρατηρείται καθόλου σήμα στα ΡΜ10 ενώ το φθινόπωρο η κατάσταση αντιστρέφεται. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται σε αρμονία με αυτά που εξαγάγαμε από την 

κατηγοριοποίηση κατά VET, FTT και BLT τροχιών (Σχήμα 7.3.1.1) και καταδεικνύουν 

τη χρησιμότητα του ΑΙ για τον κλιματολογικό χαρακτηρισμό του φορτίου σκόνης στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, μελετήθηκε η απόκριση που 

παρουσιάζουν οι τιμές του ΑΙ στις διαφορετικές συγκεντρώσεις σκόνης στην 

ατμόσφαιρα, όπως αυτές καταγράφηκαν από τις μετρήσεις ΡΜ10, διαχωρίζοντας τις VET 

από τις FTT περιπτώσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3.2.2 κατά τη διάρκεια VET 

επεισοδίων υπάρχει αρκετά καλή συσχέτιση μεταξύ των τιμών του ΑΙ και των ΡΜ10 

(R2=0.8), με την τιμή ΑΙ = 1.2 να αντιστοιχεί στην οριακή τιμή των 100 μgr m-3 για τα 

ΡΜ10 στην επιφάνεια. Επιπλέον τα επεισόδια VET ομαδοποιήθηκαν ώστε να εξαχθούν 

ακόμα γενικότερα συμπεράσματα. Έτσι, τιμές του ΑΙ στο εύρος 0.4 - 0.8 αντιστοιχούν σε 

τιμές ΡΜ10 μεταξύ 30 και 100 μgr m-3 (95% επίπεδο εμπιστοσύνης), μεταξύ 0.8 και 2 σε 

συγκεντρώσεις σωματιδιακής μάζας στο έδαφος 70-130 μgr m-3 και τέλος ΑΙ από 2.2 έως 
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2.6 αντιστοιχίζονται με 120 – 250 μgr m-3. Για τις FTT περιπτώσεις, δεν εντοπίσθηκε 

κάποια ακολουθία ανάμεσα στις μέγιστες τιμές του ΑΙ και στις μέγιστες τιμές του ΡΜ10  

που μετρήθηκαν μεν με καθυστέρηση αλλά αποδόθηκαν στο ίδιο επεισόδιο. Αυτό 

οφείλεται πιθανόν στους διαφορετικούς ρυθμούς διάχυσης στην ατμόσφαιρα και 

εναπόθεσης που υπήρχαν ανά επεισόδιο, λόγω των διαφορετικών μετεωρολογικών 

συνθηκών που εν δυνάμει επικρατούσαν σε κάθε ένα από αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.3.2.2 Τιμές Aerosol Index (AI) συναρτήσει μέσων ημερησίων 
τιμών PM10 κατά τη διάρκεια περιπτώσεων που παρουσιάζονται 
ταυτόχρονες κορυφές. Τα τετράγωνα αντιστοιχούν στις μέσες τιμές των 
ομαδοποιημένων δεδομένων και το σφάλμα έχει οριστεί ως το διπλάσιο 
της τυπικής απόκλισης 

 

Η παραπάνω στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με επεισόδια τα οποία 

ταυτοποιήθηκαν βάσει τοπικών μέγιστων στη χρονοσειρά του ΑΙ. Εν τούτοις, υπάρχουν 

επεισόδια σκόνης ή ρύπανσης που καταγράφηκαν από επιφανειακές μετρήσεις αλλά δεν 

αντιστοιχίζονται στο σήμα του ΤΟΜS (π.χ. η περίπτωση που επισημαίνεται με 

αστερίσκο στο Σχήμα 7.3.2.1-β και δεν εμφανίζεται στη χρονοσειρά του ΑΙ στο Σχήμα 

7.3.2.1-α). Περίπου 40% του συνόλου των επεισοδίων που καταγράφηκαν στις 

επιφανειακές μετρήσεις σωματιδιακής μάζας δεν καταγράφηκαν από τις δορυφορικές 

μετρήσεις, γεγονός που γίνεται κατανοητό λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα 

στην ερμηνεία του σήματος του ΤΟΜS λόγω υψηλών επιπέδων θορύβου κατά τις 
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μετρήσεις και την εποχικότητα του ΑΙ. Είναι λοιπόν εμφανής η αδυναμία που 

παρουσιάζουν τα δορυφορικά δεδομένα στην απεικόνιση της ακριβούς κατάστασης των 

σωματιδίων στην κολώνα και περιορίζονται στη φωτογραφική εντύπωση που παρέχει μια 

μέτρηση ανά ημέρα. Μεγαλύτερη χρονική ανάλυση είναι απαραίτητη στις 

τηλεπισκοπικές μεθόδους και το δίκτυο AERONET παρέχει σημαντική βελτίωση . 

 

7.3.3 Παρουσίαση των δεδομένων του δικτύου AERONET και της εποχικής 

μεταβλητότητάς τους 

 

Το σωματιδιακό οπτικό πάχος (AOT) στην ατμόσφαιρα για την περίοδο Ιανουάριος 2003 

– Δεκέμβριος 2005 στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, πιο 

συγκεκριμένα για μήκος κύματος 500 nm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3.3.1, λαμβάνει 

τυπικές τιμές που κυμαίνονται από 0.05 έως 0.4 και παρουσιάζει ανύψωση των 

ελάχιστων τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

μπορεί να λάβει και αρκετά μεγαλύτερες τιμές (>0.4). 

Στο Σχήμα 7.3.3.2-α και στο Σχήμα 7.3.3.2-β παρατίθενται οι μέσες μηνιαίες τιμές για το 

ΑΟΤ και την παράμετρο Angström αντίστοιχα όπου γίνεται εμφανής η εποχικότητα που 

εμφανίζουν και τα δύο μεγέθη. Για το ΑΟΤ παρουσιάζονται οι τιμές για δύο μήκη 

κύματος, τα 870 nm όπου το ΑΟΤ επηρεάζεται περισσότερο από αδρά σωματίδια και 

είναι πιο αντιπροσωπευτικό της εποχικότητας που παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις 

σωματιδίων σκόνης και θαλασσινού άλατος και τα 440 nm όπου μπορεί να φανεί η 

επίδραση στο ΑΟΤ σωματιδίων ανθρωπογενούς προέλευσης. Το ΑΟΤ στα 870 nm 

παρουσιάζει ένα μέγιστο την άνοιξη και ένα λιγότερο έντονο το φθινόπωρο. Η αυξημένη 

τιμή του Ιανουαρίου του 2005 οφείλεται σε ένα και μόνο πολύ έντονο επεισόδιο σκόνης 

που έλαβε χώρα στις 27 Ιανουαρίου. Στα 440 nm παρατηρούμε την ίδια συμπεριφορά, 

αλλά επιπλέον μέγιστα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στην παρουσία σωματιδίων προερχόμενα από ρυπασμένες περιοχές. 

Προβάλλοντας τη μία καμπύλη πάνω στην άλλη, η επιπλέον σχετική συνεισφορά στο 

ΑΟΤ σωματιδιακών ρύπων επισημαίνεται με τις σκιασμένες περιοχές. Αυτές οι περιοχές 

περιορίζονται μόνο το καλοκαίρι, παρατήρηση που είναι σε συμφωνία με τα 

συμπεράσματα των Gerasopoulos et al. [2006] για τη συνεισφορά της ρύπανσης στα 
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επίπεδα των ΡΜ10 στην περιοχή. Η τυπική απόκλιση του ΑΟΤ στα 870 nm 

αναπαρίσταται επίσης γραφικά στο ίδιο διάγραμμα με τη μορφή ραβδογράμματος. 

Μεγάλες τιμές προέρχονται από μεγάλη ημερήσια μεταβλητότητα και οι μέγιστες τιμές 

παρουσιάζονται την άνοιξη και το φθινόπωρο υποδηλώνοντας την ύπαρξη επεισοδίων 

σκόνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.3.3.1 Σωματιδιακό Οπτικό Πάχος στα 500nm για την περίοδο 
Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2005 στην περιοχή της Κρήτης. 

 

Στο Σχήμα 7.3.3.2-β φαίνεται η εποχική μεταβλητότητα της παραμέτρου Angström 

ανάμεσα στα 440 nm και στα 870 nm. Το καλοκαίρι παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές 

(~ 1.5) και το χειμώνα οι χαμηλότερες (~ 0.7), ενδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης λεπτών 

σωματιδίων ανθρωπογενούς προέλευσης και αδρών σωματιδίων στην περιοχή 

αντίστοιχα. Την άνοιξη και το φθινόπωρο παρατηρείται μια χαρακτηριστική μείωση της 

παραμέτρου Angström, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη συχνότητα παρουσίας 

επεισοδίων σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο εκείνες τις περιόδους. Οι περίοδοι που 

έχουμε αυξημένες τιμές συμπίπτουν με τις γραμμοσκιασμένες του Σχήμα 7.3.3.2 -α 

επιβεβαιώνοντας έτσι την έντονη παρουσία λεπτών σωματιδίων ανθρωπογενούς 

προέλευσης στην περιοχή το καλοκαίρι. 
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Σχήμα 7.3.3.2 α) Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΟΤ για τα 440 και τα 870nm για 
την περίοδο 2003 – 2005. Οι κάθετες ράβδου παριστάνουν την τυπική 
απόκλιση των μέσων μηνιαίων τιμών. Οι σκιασμένες περιοχές 
αντιστοιχούν στη διαφορά της εποχικότητας του ΑΟΤ για τα δύο μήκη 
κύματος β) Μέσες μηνιαίες τιμές και τυπική απόκλιση της παραμέτρου 
Angström για την ίδια  
 

7.3.4 Ταυτοποίηση επεισοδίων σκόνης στην περιοχή της Κρήτης όπως 

εκδηλώνονται στα δεδομένα του δικτύου AERONET 

 

Για την κατανόηση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια των κατακόρυφων χαρακτηριστικών που 

διέπουν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρειο Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο, 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του δικτύου AERONET από το σταθμό FORTH στην 

Κρήτη, συνεπικουρώντας τα συμπεράσματα που έχουν μέχρι στιγμής εξαχθεί από την 

ανάλυση των δορυφορικών μετρήσεων και τη μελέτη της κλιματολογίας των ανέμων. 

Μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για την παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα πάνω 
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από την Κρήτη στο Σχήμα 7.3.4.1 όπου παρουσιάζεται ένα γράφημα διασποράς για το 

ΑΟΤ στα 870 nm και την παράμετρο Angström ανάμεσα στα 440 nm και τα 870 nm για 

την περίοδο 2003 – 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.3.4.1: Διάγραμμα διασποράς AOT στα 870 nm και παραμέτρου 
Angström για την περίοδο 2003-2005. Η περιοχή επισημασμένη ως “A” 
αντιστοιχίζεται σε περιπτώσεις με παράμετρο Angström μικρότερη από 
0.5 και AOT μεγαλύτερο από 0.25. 

 

Στο κάτω δεξιά μέρος του γραφήματος είναι διακριτή μια περιοχή όπου η παράμετρος 

Angström είναι μικρότερη από 0.5 και το ΑΟΤ υπερβαίνει την τιμή 0.25. Στη 

συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, η συνεισφορά των αδρών σωματιδίων 

στην απόσβεση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα υπερβαίνει το 65%, ενώ η 

ανάλυση των οπισθοπορειών έδειξε ότι οι αέριες μάζες έχουν νότια προέλευση. 

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω κριτήρια εκτιμήθηκε η εποχική εμφάνιση των 

επεισοδίων σκόνης όπως αυτά ανιχνεύθηκαν από το ηλιοφωτόμετρο του ΑΕRΟΝΕΤ. Στο 

σύνολο των δεδομένων, τα παραπάνω κριτήρια ικανοποιούνται κατά κύριο λόγο την 

άνοιξη και το φθινόπωρο με συχνότητα 18% και 12% αντίστοιχα.  
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7.3.5 Σύγκριση με επιφανειακές μετρήσεις 

 

Από τα επεισόδια σκόνης που σημειώθηκαν κατά την υπό μελέτη περίοδο, επιλέχθηκαν 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις για κάθε εποχή για να ελεγχθεί σε ποιο βαθμό οι 

επιφανειακές μετρήσεις (ΡΜ10, συντελεστής σκέδασης) μπορούν να είναι 

αντιπροσωπευτικές των μετρήσεων κολώνας. Μια αντιπροσωπευτική εικόνα των όσων 

αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.3.5.1 όπου 

παρατίθενται δεδομένα του δικτύου AERONET και συγκεκριμένα το ΑΟΤ στα 870 nm 

και μετρήσεις ΡΜ10 για την περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2005, επιδεικνύοντας τους 

διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης επεισοδίων σκόνης. Την άνοιξη του 2005 σημαντικός 

αριθμός κορυφών εμφανίζεται στις τιμές και των δύο χρονοσειρών, οι οποίες έχουν 

χαρακτηρισθεί ως: (Α) κορυφές που έχουν εμφανισθεί τόσο στις επιφανειακές μετρήσεις 

όσο και στις μετρήσεις κολώνας, (Β) κορυφές που αντιστοιχίζονται πιθανόν σε μεταφορά 

πάνω από το επιφανειακό στρώμα ανάμιξης και δεν έχουν ανιχνευθεί από τις 

επιφανειακές μετρήσεις (περιπτώσεις FTT) και (C) κορυφές που αντιστοιχίζονται μάλλον 

σε μεταφερόμενη ρύπανση μέσα στο στρώμα ανάμιξης. Επιπροσθέτως η κατηγορία (Α) 

εμπεριέχει δύο υποκατηγορίες που αντιστοιχίζονται σε VET και FTT μεταφορά, ανάλογα 

με το αν το σήμα μεγιστοποιείται ταυτόχρονα στις μετρήσεις επιφανείας και κολώνας ή 

αν οι πρώτες έπονται με κάποια χρονική καθυστέρηση αντίστοιχα. Στη συνέχεια θα 

περιγραφούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης τύπου Α, ένα VET 

και ένα FTT. 
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Σχήμα 7.3.5.1: ΑΟΤ στα 870 nm και ΡΜ10 στη Φινοκαλιά κατά την 
άνοιξη του 2005. Οι περιπτώσεις (Α) αντιστοιχίζονται σε γεγονότα με 
ταυτόχρονo σήμα και στις δύο χρονοσειρές, οι (Β) σε περιπτώσεις που 
κορυφές στο ΑΟΤ δεν εμφανίζονται στα ΡΜ10 και οι (C) σε περιπτώσεις 
όπου κορυφές των ΡΜ10 δεν εμφανίζονται στα δεδομένα του AERONET. 

 

Περίπτωση (Α) FTT: Στις 10 Μαΐου 2004 σχηματίστηκε ένα δίπολο αποτελούμενο από 

ένα χαμηλό και ένα υψηλό σύστημα πιέσεων πάνω από την Αλγερία και τη Λιβύη 

αντίστοιχα, το οποίο μετακινήθηκε σταδιακά προς τα βορειοδυτικά κατά τις επόμενες 

μέρες. Όπως συμπεραίνεται από την ανάλυση οπισθοπορειών τεσσάρων ημερών, αέριες 

μάζες που διήλθαν πάνω από τη ΒΔ Αφρική στα 3000 μέτρα έφτασαν πάνω από την 

Κρήτη στις 12 Μαΐου, ενώ οι οπισθοπορείες για την επόμενη ημέρα στα 1000 και στα 

3000 μέτρα υπέδειξαν τη νότια προέλευση των αερίων μαζών. 

Το μεγάλο φορτίο σκόνης που εμπεριέχονταν σε αυτές τις αέριες μάζες αποτυπώθηκε 

στις μετρήσεις του ηλιοφωτόμετρου του AERONET που έδειξε τιμές στις 12 και 13 

Μαΐου για το ΑΟΤ στα 440nm (και στα 870 nm) 0.33 (0.29) και 0.58 (0.53) αντίστοιχα, 

ενώ μια μέρα αργότερα οι τιμές για τα ΑΟΤ επανήλθαν στις συνηθισμένες τιμές 

υποβάθρου (Σχήμα 7.3.5.2-α). Την ίδια στιγμή οι τιμές της παραμέτρου Angström 

παρουσίασαν μια αξιοσημείωτη πτώση μέχρι το 0.12, υποδεικνύοντας την έντονη 

παρουσία αδρών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Αν και η παρουσία σωματιδίων σκόνης 

επηρέασε της μετρήσεις κολώνας ήδη από τις 12 Μαΐου, η παρουσία τους έγινε αισθητή 
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στις μετρήσεις επιφανείας μόνο μία μέρα αργότερα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 

την ανάλυση των οπισθοπορειών. Στις 13 Μαΐου λοιπόν, η συγκέντρωση σωματιδιακής 

μάζας ΡΜ10 στην επιφάνεια έφτασε τα 245 μg m-3 στο Ηράκλειο και αυτή η έντονη 

παρουσία αδρών σωματιδίων που έχουν την τάση να σκεδάζουν ισχυρά την ηλιακή 

ακτινοβολία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή συντελεστή σκέδασης 60 M m-1 στη 

Φινοκαλιά. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η καταγραφή της μέγιστης τιμής στα όργανα 

στο Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά έγινε με χρονική καθυστέρηση περίπου εφτά ωρών 

(Σχήμα 7.3.5.2-β) Λαμβάνοντας υπόψιν την οριζόντια απόσταση που χωρίζει τις δύο 

περιοχές, που είναι περίπου 70 Κm, η σκόνη θα έπρεπε να μετακινούταν με ταχύτητα 

~2.8 m s-1 που βρίσκεται σε καλή συμφωνία με τη μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου 

2.5±1.4 m s-1 που επικρατούσε στην περιοχή την περίοδο 12 Μαΐου 7:00 – 13 Μαΐου 

17:00. 

Το SSA από τα δεδομένα του AERONET αυξήθηκε και στην κορύφωση του επεισοδίου 

έφτασε τιμές περίπου στα 0.99 χωρίς να επιδεικνύει κάποια φασματική εξάρτηση για τα 

διάφορα μήκη κύματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3.5.2-γ. Όπως υπολογίσθηκε το SSA 

από επιφανειακές μετρήσεις σκέδασης και απορρόφησης, βρίσκεται σε καλή συμφωνία 

με το SSA από το AERONET πριν και μετά την κορύφωση του επεισοδίου, αλλά κατά 

την κορύφωση αυτού είναι περίπου 10% χαμηλότερο, πιθανόν λόγω ύπαρξης 

σωματιδιακού στοιχειακού άνθρακα μέσα στο επιφανειακό στρώμα, προϊόν καύσεων 

στην ευρύτερη περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψιν τη χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στις 

μετρήσεις ΡΜ10 στο Ηράκλειο και αυτές του συντελεστή σκέδασης στη Φινοκαλιά, 

κατασκευάστηκε το γράφημα διασποράς ανάμεσα στα δύο μεγέθη για το συγκεκριμένο 

επεισόδιο σκόνης, (Σχήμα 7.3.5.3). Η καλή συσχέτιση (R2=0.7) που έχουν οι δύο 

παράμετροι είναι ενδεικτική της χρησιμότητας που μπορούν να έχουν οι μετρήσεις των 

οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων στην εκτίμηση του φορτίου σκόνης 

που υπάρχει στην περιοχή. Στο Σχήμα 7.3.5.3 παρατίθεται επίσης το γράφημα διασποράς 

ανάμεσα στις τιμές του ΡΜ10 και του ΑΟΤ, πάλι λαμβάνοντας υπόψιν τη χρονική 

καθυστέρηση ανάμεσα στις δύο μετρήσεις, και ο συντελεστής συσχέτισης (R2=0.6) είναι 

αρκετά ικανοποιητικός ώστε να επιτρέπει την πρόβλεψη της χρονική εξέλιξης ενός 

επεισοδίου στα ΑΟΤ από επιφανειακές μετρήσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις επεισοδίων 

FTT. 
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Σχήμα 7.3.5.2 Εξέλιξη διαφόρων παραμέτρων κατά τη διάρκεια ενός 
χαρακτηριστικού επεισοδίου FTT την άνοιξη του 2004. α) ΑΟΤ σε 
τέσσερα μήκη κύματος (440, 670, 870 και 1020 nm) και η παράμετρος 
Angström ανάμεσα στα 440 και τα 870 nm. β) ΑΟΤ στα 500 nm, PM10 
στο Ηράκλειο και συντελεστή σκέδασης στη Φινοκαλιά. γ) SSA στα 440, 
670, 870 και 1020 nm από το AERONET και στα 500 nm από την 
επιφάνεια  

 

Περίπτωση (A) VET: Το επεισόδιο σκόνης που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο του 2005 

είναι ένα από τα πιο έντονα επεισόδια που καταγράφηκαν σε όλη την περίοδο που 

μελετήθηκε. Η μεταφορά σκόνης υποκινήθηκε από τρία διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά 

πάνω από την Ιταλία, τη Βόρειο Αφρική και την έρημο Σαχάρα. Στις 25 Ιανουαρίου, το 

σύστημα χαμηλών πιέσεων πάνω από την Ιταλία δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη 

μεταφορά σκόνης από τη Λιβύη και την Αλγερία προς την Ανατολική Μεσόγειο. 

15/5 16/5

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

S
in

g
le

 S
ca

tte
ri

ng
 A

lb
ed

o

2004

   441 nm 
   673 nm 
   873 nm 
 1022 nm
    530nm (επιφάνεια)

γ)

 62



                  

10 20 30 40 50 60 70
0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
AOT  (870 nm)

P
M

10
 (
μ

gr
 m

-3
)

Συντελεστής Σκέδασης (M m-1)

 PM
10

 vs b
sp

.

 PM
10

=(4.2±0.5) *b
sp

 

               - (22±15)

         (R2=0.7)

 

 

 PM
10

 vs AOT

 PM
10

 = (365±50) *AOT + (7±10) 

         (R2=0.6)

 

 

Σχήμα 7.3.5.3: Ωριαίες τιμές ΡΜ10 στο Ηράκλειο συναρτήσει του 
συντελεστή σκέδασης τη Φινοκαλιά και του ΑΟΤ και οι αντίστοιχες 
γραμμικές συσχετίσεις. Οι τιμές για το ΡΜ10 και για το συντελεστή 
σκέδασης μετατέθηκαν χρονικά λόγω της διαφορετικής τοποθεσίας που 
έγιναν οι μετρήσεις ώστε να επιτευχθεί μέγιστη συσχέτιση 

 

Την επόμενη μέρα σχηματίστηκαν δύο ακόμα κυκλωνικά συστήματα πάνω από την 

Αλγερία και το Νίγηρα, δημιουργώντας έναν εκτεταμένο διάδρομο για τη μεταφορά 

σωματιδίων σκόνης από την έρημο Σαχάρα προς τη λεκάνη της Μεσογείου. Τα εν λόγω 

βαρομετρικά χαμηλά άρχισαν στη συνέχεια να κινούνται βορειοανατολικά και δύο μέρες 

αργότερα έφθισαν. 

Κατά τη διάρκεια τα πρώτης φάσης του επεισοδίου (25 Ιανουαρίου) οι τιμές του ΑΟΤ 

άρχισαν σταδιακά να ανεβαίνουν και έφτασαν τη μέγιστη τιμή τους στις 27 Ιανουαρίου, 

1.29 στα 440 nm και 1.19 στα 870 nm (Σχήμα 7.3.5.4-α). Οι οπισθοπορείες για αυτές τις 

ημέρες έδειξαν άμεση μεταφορά σκόνης από τη Λιβύη σε αυτή τη φάση του επεισοδίου 

που τερματίστηκε στις 27 του μήνα. Η κυριαρχία των αδρών σωματιδίων γίνεται έκδηλη 

στις τιμές της παραμέτρου Angström που παρέμειναν κοντά στο μηδέν για συνεχόμενες 

μέρες. Η εξέλιξη του φαινόμενου όπως καταγράφηκε από τις επιφανειακές μετρήσεις 

ήταν σε απόλυτο συγχρονισμό με τις μετρήσεις κολώνας ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 

VET που είναι τυπική για χειμωνιάτικα επεισόδια μεταφοράς σκόνης. Σε αυτή την πρώτη 
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φάση οι συγκέντρωση σωματιδιακής μάζας έφτασε τα 333 μg m-3 ενώ η μέγιστη τιμή του 

συντελεστή σκέδασης ήταν 87 M m-1 (Σχήμα 7.3.5.4-β). Υπάρχουν κενά στα δεδομένα 

για το SSA στις επιφανειακές μετρήσεις και στις μετρήσεις κολώνας και έτσι η ερμηνεία 

των δεδομένων και η σύγκρισή τους δεν είναι δυνατή. Από τα δεδομένα που υπάρχουν 

όμως παρατηρούνται πολύ υψηλές τιμές, 0.98 στα 870 nm και 0.95 στα 440 nm, ενώ 

υπάρχει αντίστροφη εξάρτηση των τιμών με το μήκος κύματος, μεγαλύτερες τιμές για 

μεγαλύτερα μήκη κύματος, συμπεριφορά τυπική σε επεισόδια σκόνης (Σχήμα 7.3.5.4-γ). 

Το επιφανειακό SSA στις 24 Ιανουαρίου ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτό της κολώνας και 

κατά τη διάρκεια του επεισοδίου παρατηρήθηκε μείωση κατά 17%.  
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Σχήμα 7.3.5.4 Εξέλιξη διαφόρων παραμέτρων κατά τη διάρκεια ενός 
χαρακτηριστικού επεισοδίου FTT το χειμώνα του 2005. α), β) και γ) όπως 
στο Σχήμα 7.3.5.2 

 

Ένα νέο κύμα μεταφερόμενης σκόνης, αυτή τη φορά μέσω μεταφοράς ευρείας κλίμακας 

απευθείας από την έρημο Σαχάρα, έφτασε πάνω από την Κρήτη στις 29 Ιανουαρίου 

συναθροιζόμενο στο ήδη υπάρχον φορτίο σκόνης που υπήρχε στην περιοχή. Τα ΑΟΤ 

έφτασαν αυτή τη φορά 0.87 στα 440 nm και 0.80 στα 870 nm ενώ η παράμετρος 
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Angström παρέμεινε χαμηλά, γύρω στο 0.10 (Σχήμα 7.3.5.4-α). Οι τιμές για το PM10 και 

το συντελεστή σκέδασης ήταν 265 μg m-3 και 78 M m-1 αντίστοιχα και πάλι η εξέλιξη 

του φαινόμενου ήταν σε συγχρονισμό με τα δεδομένα από το AERONET (Σχήμα 7.3.5.4-

β). 
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Σχήμα 7.3.5.5 Όπως το Σχήμα 7.3.5.3 για επεισόδιο VET. 

 

Το γράφημα διασποράς ανάμεσα στα δεδομένα ΡΜ10 και του συντελεστή σκέδασης των 

σωματιδίων (Σχήμα 7.3.5.5) δείχνει έντονη συσχέτιση ανάμεσα στα δύο μεγέθη (R2=0.9), 

γεγονός που επιβεβαιώνει το συμπέρασμά μας ότι κατά τη διάρκεια επεισοδίων σκόνης ο 

συντελεστής σκέδασης των αερολυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της 

συγκέντρωσης της σωματιδιακής μάζας στην επιφάνεια. Το γράφημα διασποράς 

ανάμεσα στα ΡΜ10 και τα ΑΟΤ με τη σειρά του, έχει συντελεστή συσχέτισης R2=0.9, 

αποδεικνύοντας έτσι ότι κατά τη διάρκεια VET επεισοδίων τα επίπεδα του ΑΟΤ του 

δικτύου AERONET μπορούν να αναπαρασταθούν αρκετά καλά από τις επιφανειακές 

μετρήσεις. 
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7.4 Συμπεράσματα και προοπτικές 

 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των κατακόρυφων δομών που 

χαρακτηρίζουν τη μεταφορά ορυκτογενούς σκόνης από τις εκτεταμένες άνυδρες περιοχές 

της Βορείου Αφρικής προς τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το δίκτυο AERONET, από το δορυφόρο TOMS και 

δεδομένα από επίγειες μετρήσεις για την περίοδο από το 2000 έως το 2005. 

Παρατηρήθηκε ότι τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης είναι συχνότερα το φθινόπωρο και 

την άνοιξη ενώ η ανάλυση των οπισθοπορείων των αερίων μαζών κατά τη διάρκεια 

τέτοιων επεισοδίων έδειξε ότι η μεταφορά σκόνης μπορεί να συμβαίνει είτε ταυτόχρονα 

μέσω της ελεύθερης τροπόσφαιρας και μέσα στο επιφανειακό στρώμα ανάμιξής ή αρχικά 

πάνω από το στρώμα ανάμιξης με τα βαρύτερα σωματίδια να φτάνουν στην επιφάνεια 

μετά από περίπου μία ημέρα. Αυτοί είναι και οι δύο βασικοί τύποι μεταφοράς οι οποίοι 

και χαρακτηρίζονται ως Κατακόρυφα Εκτεταμένη Μεταφορά (Vertically Extended 

Transport – VET) και Μεταφορά μέσω Ελεύθερης Τροπόσφαιρας (Free Tropospheric 

Transport – FTT) αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, η σκόνη ανυψώνεται 

αρχικά στην ελεύθερη τροπόσφαιρα κοντά στην πηγή, το οποίο μπορεί να συνδέεται με 

το γεγονός ότι η μεταφορά λαμβάνει χώρα στον ανατολικό κλάδο χαμηλών 

βαρομετρικών συστημάτων όπου επικρατούν ανοδικά ρεύματα τα οποία και μπορούν να 

ανυψώσουν τα σωματίδια σκόνης. Το χειμώνα και το φθινόπωρο πιο σύνηθεις είναι οι 

περιπτώσεις μεταφοράς VET, το καλοκαίρι οι FTT ενώ την άνοιξη και τα δύο είδη 

μεταφοράς παρατηρούνται εξίσου. 

Ο δείκτης ΑΙ από το δορυφόρο TOMS κρίνεται επαρκής για το χαρακτηρισμό του 

φορτίου σκόνης πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο παρά το γεγονός ότι 20 – 30% των 

κορυφών που συσχετίζονται με μεταφορά σκόνης και εμφανίζονται στη χρονοσειρά της 

σωματιδιακής μάζας ΡΜ10 που καταγράφτηκε στην επιφάνεια δεν αντιστοιχούνται σε 

κορυφές στη χρονοσειρά του ΑΙ. Η κορυφές του ΑΙ είναι πιο συχνές την άνοιξη 

υποδηλώνοντας ότι η παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα μπορεί να ανιχνευθεί έως ένα 

σημείο από το δορυφόρο ΤΟΜS. Συνδυάζοντας το ΑΙ με επιφανειακές μετρήσεις 

μπορέσαμε να αναπράγουμε την εποχικότητα των προτύπων μεταφοράς VET και FTT. 
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Ειδικά στις VET περιπτώσεις η συσχέτιση του ΑΙ με τις επιφανειακές μετρήσεις ήταν 

ιδιαίτερα σημαντική. 

Μεγαλύτερη χρονική ανάλυση είναι απαραίτητη στις τηλεπισκοπικές μεθόδους αφού οι 

δορυφόροι παρέχουν μία μέτρηση ανά ημέρα. Το δίκτυο AERONET παρέχει χρήσιμες 

πρόσθετες πληροφορίες. Οι οπτικές ιδιότητες των σωματιδίων σκόνης μπορούν να 

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την εκτίμηση του σωματιδιακού φορτίου στο έδαφος και 

κατ’ αναλογία οι επιφανειακές μετρήσεις ΡΜ10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εκτίμηση του σωματιδιακού οπτικού πάχους.  

Συνοψίζοντας, οι επιφανειακές μετρήσεις αποδεικνύονται απαραίτητες για την 

αξιολόγηση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται με τηλεσκοπικές μεθόδους που με 

τη σειρά τους είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της επίδρασης των 

αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα. 

Η έντονη χωρική και χρονική μεταβλητότητα των αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα όμως καθιστά το σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την 

επίδρασή τους στο κλίμα εξαιρετικά δύσκολη. Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης 

τους στο κλίμα δε είναι αναγκαία η ύπαρξη δεδομένων για το σύνολο των 

φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών και όχι μόνο των οπτικών τους ιδιοτήτων τόσο σε 

παγκόσμια όσο και σε περιφερειακή κλίμακα. Έμφαση πρέπει να δοθεί στις περιοχές 

«κλειδία» (hot spots) όπως εκείνη της Μεσογείου. Για την περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου υπάρχουν μεμονωμένες περιγραφές των σωματιδιακών αριθμητικών 

κατανομών. Κρίνεται αναγκαία η καταγραφή κατανομών σε συνεχή βάση και για μεγάλη 

χρονική διάρκεια ώστε να μελετηθούν οι εποχικές μεταβολές που παρουσιάζουν και να 

γίνει εφικτή η παρατήρηση φαινομένων παραγωγής νέων σωματιδίων σε θαλάσσιο 

περιβάλλον. Μέχρι στιγμής τέτοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί κυρίως σε δασικές και 

αστικές περιοχές. Πέραν των αριθμητικών κατανομών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

επιφανειακές κατανομές καθώς και οι κατανομές όγκου ώστε να σχηματισθεί πλήρης 

εικόνα των σωματιδιακών κατανομών και να χρησιμοποιηθούν σαν εισαγωγή σε 

κλιματικά μοντέλα. Στην περιοχή της Μεσογείου δεν υπάρχουν επίσης μέχρι στιγμής 

δημοσιευμένες εργασίες που να μελετούν την υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων 

σωματιδίων. Η υγροσκοπικότητα των αιωρουμένων σωματιδίων επηρεάζει σημαντικά τις 

φυσικές τους ιδιότητες και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίδραση της σχετικής 

υγρασίας στις οπτικές ιδιότητες και στις κατανομές των αιωρούμενων σωματιδίων. 
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Στην περιοχή της Φινοκαλιάς Λασιθίου ένας σημαντικός αριθμός μελετών κατέδειξε την 

αντιπροσωπευτικότητα του σταθμού δειγματοληψιών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την 

ΝΑ Μεσόγειο καθιστώντας τον έτσι σταθμό-αναφοράς (anchor station) για την ευρύτερη 

περιοχή. Η μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων, των σωματιδιακών κατανομών, της 

υγροσκοπικής συμπεριφοράς καθώς και η συσχέτιση των παραπάνω με τη χημική 

σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων στη Φινοκαλιά δύναται να αποτελέσει οδηγό για 

το χαρακτηρισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους για όλη τη ΝΑ Μεσόγειο. 
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