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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα ατµοσφαιρικά αερολύµατα, επιδρούν στην ανθρώπινη υγεία, τη χηµεία της ατµόσφαιρας και 

το κλίµα του πλανήτη µας. H παρούσα µελέτη αφορά την εκτίµηση του σχηµατισµού των 

ατµοσφαιρικών αερολυµάτων και την επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατµόσφαιρας 

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. H µελέτη επικεντρώθηκε στη χρονική περίοδο 2002 και 

2003. ∆όθηκε έµφαση στα περιστατικά µεταφοράς σκόνης από την Αφρική και ρυπαντών από την 

Κεντρική-Βορειοδυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ενώ µελετήθηκαν και επεισόδια πυρκαγιών στον 

Ελλαδικό χώρο που πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2000 και τον Αύγουστο του 2007.  

Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε η ανάκτηση του οπτικού πάχους (AΟΤ) από 

δορυφορικά δεδοµένα διαφορετικών αισθητήρων (SeaWiFS και MERIS) σε διαφορετικές χωρικές 

αναλύσεις. Για τις ανακτήσεις αυτές εφαρµόστηκε η µέθοδος BAER, που έχει αναπτυχθεί στο 

Πανεπιστήµιο Βρέµης. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε δεδοµένα επίγειων µετρήσεων από το 

διεθνές δίκτυο ηλιοφωτοµέτρων AERONET, µε το έτοιµο προϊόν ΑΟΤ από τον δορυφορικό 

αισθητήρα MODIS και µε τα αποτελέσµατα του 3-διάστατου παγκόσµιας κλίµακας µοντέλου ΤΜ4 

του Ε.ΠΕ.ΧΗ.∆Ι., που είναι ικανό να περιγράψει όλα τα κύρια συστατικά των αερολυµάτων στην 

ατµόσφαιρα. 

Επιβεβαιώθηκε η ευαισθησία του ανακτηµένου µε τη µέθοδο BAER οπτικού πάχους των 

αερολυµάτων στις παραµέτρους εισόδου και κυρίως στην ανάκλαση από την επιφάνεια της γης και 

στη µέθοδο αποκλεισµού των σύννεφων, τα οποία δρουν παρεµποδιστικά για τις ανακτήσεις του 

οπτικού πάχους των αερολυµάτων.  

Η σύγκριση του ανακτηθέντος οπτικού πάχους µε τα δεδοµένα AERONET έδειξε σχετικά 

καλή συµφωνία για τις περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης, µε το MERIS να υπερεκτιµά τα ΑΟΤ 

σχετικά µε τις µετρήσεις του AERONET κατά 1-38% ανάλογα µε την περιοχή και την ηµέρα 

(συνολικά υπερεκτίµηση κατά 10%) και το SeaWiFS να τις υποεκτιµά ως 15% ή να τις υπερεκτιµά 

ως 16% ανάλογα µε τη περιοχή και την ηµέρα (συνολικό αποτέλεσµα υποεκτίµηση κατά 3%).  

Συγκρίνοντας επίσης τις περιπτώσεις των επεισοδίων σκόνης µε τις περιπτώσεις καθαρής 

ατµόσφαιρας παρατηρήθηκαν περίπου 20% υψηλότερες τιµές οπτικού πάχους υπό την επίδρασης 

της ορυκτής σκόνης. Εξίσου σηµαντικές τιµές ΑΟΤ ανακτήθηκαν και για περιπτώσεις έντονων 

πυρκαγιών τους καλοκαιρινούς µήνες του 2000 και 2007. 

Τα δεδοµένα SeaWiFS χρησιµοποιήθηκαν επίσης για την ανάκτηση των επιπέδων 

σωµατιδιακών ρύπων κοντά στην επιφάνεια (PM10). Η ανάκτηση PM10 από δορυφορικά δεδοµένα 

είναι προς στιγµή δυνατή µόνο για µεγάλες τιµές οπτικού πάχους.  

i 



  

Η εποχική διακύµανση του οπτικού πάχους όπως παρατηρήθηκε µε τους αισθητήρες SeaWiFS, 

MERIS και MODIS παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα υψηλότερα επίπεδα οπτικού 

πάχους (µέγιστες τιµές από 0.5 έως 0.7 από το MERIS) από ότι κατά τη διάρκεια των άλλων 

εποχών. Η παρατηρούµενη αυτή εποχικότητα είναι σε συµφωνία µε την ανάλυση των 

παρατηρήσεων του AERONET και των επίγειων µετρήσεων για το PM10 στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου καθώς και µε τα αποτελέσµατα του 3-διάστατου παγκόσµιας κλίµακας 

µοντέλου µεταφοράς και χηµείας ΤΜ4.  

Η ∆ιαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου της ατµόσφαιρας υπολογίστηκε τόσο µε βάση το 

οπτικό πάχος που ανακτήθηκε από τον αισθητήρα MERIS όσο και από το 3-διάστατο παγκόσµιο 

µοντέλο χηµείας και µεταφοράς, ΤΜ4, για τους µήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο και 

Οκτώβριο 2003. Παρατηρείται σηµαντική επίδραση των ατµοσφαιρικών αερολυµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους σε όλη την έκταση της Μεσογείου. Λόγω σκέδασης, προκαλείται απώλεια 

ενέργειας από το πάνω µέρος της ατµόσφαιρας (αρνητική τιµή ∆F) από -5 έως -25 W/m2, ανάλογα 

µε την εποχή και την περιοχή µε τη µέγιστη διαταραχή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών.  
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ABSTRACT 
Aerosols can affect human health and environment. They provide surfaces for heterogeneous 

reactions in the atmosphere and they also affect visibility and climate. 

The Mediterranean, as a crossroad of air masses from different origin is affected by different 

aerosol types; anthropogenic pollution, forest fire plumes, desert dust transports from Sahara as well 

as natural aerosol from the surrounding continents and ocean contribute to the aerosol loading over 

this region. Satellite remote sensing techniques provide a great opportunity for the observation and 

the understanding of the aerosol’s behaviour since they allow systematic and extended spatial and 

temporal sampling of the atmosphere.  

In the present study, the Bremen AErosol Retrieval algorithm (BAER) has been applied to 

MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) and SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-

view Sensor) data over the Mediterranean during the years 2002 and 2003. The ability of BAER to 

retrieve aerosol optical thickness (AOT) over areas affected by various aerosol sources including 

dust and fire plumes has been evaluated by comparison with the AERONET (Aerosol Robotic 

NETwork) observations, ground based measurements and model (TM4) results. 

The comparison of the AOT’s retrieved with BAER from MERIS and from SeaWiFs data with 

the AERONET observations (AOT at 440 nm) at eight different stations in the Mediterranean and 

during four months of the year 2003 shows large day-to-day variability in the retrieved AOT as well 

as in the AERONET data and slight underestimation in the AOT retrievals from the sensors 

compared to the AERONET data. The retrieved AOTs indicate that dust and fire plumes episodes 

lead to 20% higher values of aerosol optical thickness than observed under background conditions. 

The seasonal variability of the derived AOT has been also studied based on the retrieved AOT 

from MERIS and SeaWiFS and on the MODIS available product version 5. The retrieved AOTs 

maximize in summer when the Mediterranean basins are subject to good weather conditions 

characterized by low content in clouds and higher content in aerosol.  

The present study has also demonstrated the reliability of particulate matter (PM) retrievals 

from satellite remote sensing observations based on the SeaWiFS observations and comparison to 

PM10 ground based measurements. 

Finally, the aerosols effect on the energy balance of the Mediterranean has been evaluated based 

on the retrieved optical thickness from MERIS sensor and model results for February, April, August 

and October 2003. This investigation shows a significant aerosol effect with ∆F varying between -5 

and -25 W/m2 and a seasonal variability with the maximum values occurring during summer. 
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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓ ΓΓΗΗ  

11..11  ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  

Με τον όρο ‘ατ οσφαιρικό αερόλυ α’ αναφερό αστε σε κάθε εναιώρη α στερεών ή υγρών 

σω ατιδίων ε διά ετρο από 0.002 έως 100 m, στον αέρα. Τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα ή 

αλλιώς αιωρού ενα σω ατίδια εταφέρονται από τον αέρα και αποτελούνται από σω ατίδια σε 

στερεή, υγρή και ικτή κατάσταση (mixed phase state) σε αυθαίρετο σχή α (σφαιρικό και η). 

Τα σω ατίδια αυτά αποτελούνται από διάφορα χη ικά συστατικά ανόργανα και οργανικά τα 

οποία είναι εσωτερικά ή εξωτερικά ανα ε υγ ένα.  

Η ελέτη των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έχουν 

ση αντική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και στις ιδιότητες των νεφών. Η ύπαρξή τους 

προκαλεί διατάραξη του ενεργειακού ισοζυγίου και είωση της ορατότητας στην ατ όσφαιρα. 

Επιπλέον, τα αιωρού ενα σω ατίδια παρέχουν ενεργές επιφάνειες για την πραγ ατοποίηση 

ετερογενών αντιδράσεων. 

Μια από τις εγαλύτερες ανησυχίες ας για τη σω ατιδιακή ύλη που βρίσκεται στην 

ατ όσφαιρα πηγάζει από το γεγονός ότι τα σω ατίδια σχετικά ικρού εγέθους εισπνέονται και 

κατακρατούνται από το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστη α. Για την τοξικότητα των 

σω ατιδίων απαιτείται η γνώση τόσο του εγέθους των σω ατιδίων όσο και της χη ικής τους 

σύνθεσης. Σω ατίδια δια έτρου έως περίπου 0.5 m κατακρατούνται από τη ύτη, ενώ αυτά 

κάτω των 0.5 m συνήθως εναποθέτονται στην τραχεία των πνευ όνων. Μέταλλα, ιδιαίτερα ο 

Pb και το Ni, υπό τη ορφή σκόνης ή σύνθετων ορίων έχουν τη χειρότερη φή η από άποψη 

τοξικότητας. Η εισπνοή των λεπτών σω ατιδίων που προέρχονται από την καύση της βενζίνης 
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των αυτοκινήτων ε πλουτισ ένης σε όλυβδο έχει κατηγορηθεί για τα υψηλά επίπεδα 

ολύβδου στον ανθρώπινο οργανισ ό ε διαφορετικές συνέπειες στην υγεία. Η ραδιενεργός 

τέφρα είναι ια άλλη ορφή ρύπου υψηλού κινδύνου για την ανθρωπότητα που πορεί ό ως να 

προσληφθεί και από την τροφική αλυσίδα. Τοξικά σω ατίδια οργανικής ύλης, όπως 

πολυκυκλικοί αρω ατικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), περιλα βάνονται κυρίως σε εντο οκτόνα 

ή προέρχονται από αποτεφρώσεις βιο άζας. Στις περιπτώσεις ολυσ ένου αέρα, τα 

αιωρού ενα σω ατίδια πορούν να εταφέρουν τοξικές ουσίες οι οποίες ειώνουν ση αντικά 

την ποιότητα του αέρα, ενώ οι οπτικές τους ιδιότητες εξαρτώνται έντονα από το έγεθος και τη 

χη ική τους σύσταση. 

Επιπλέον, τα αιωρού ενα σω ατίδια διαταράσσουν τo ενεργειακό ισοζύγιο της 

ατ όσφαιρας της γης, συ ετέχοντας έτσι στις κλι ατικές αλλαγές του πλανήτη ας. Τo 

ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας ρυθ ίζεται έτσι ώστε η καθαρή εισερχό ενη στην 

ατ όσφαιρα της γης ηλιακή ακτινοβολία να είναι ίση ε την υπέρυθρη ακτινοβολία που 

εκπέ πεται από τη γη. Κάθε απόκλιση απ’ αυτήν την ισορροπία, στην εισερχό ενη ή την 

εξερχό ενη ακτινοβολία, οδηγεί το κλί α της γης σε ια θερ ότερη ή ψυχρότερη κατάσταση 

ισορροπίας, έτσι ώστε να ικανοποιείται και πάλι το ενεργειακό της ισοζύγιο. Τα θερ οκηπικά 

αέρια, απορροφούν κάποιο ποσοστό της υπέρυθρης ακτινοβολίας της γης και το 

επανεκπέ πουν προς όλες τις κατευθύνσεις (Εικόνα 1.1) παγιδεύοντας το έτσι στην 

ατ όσφαιρα και προκαλούν αύξηση της θερ οκρασίας της επιφάνειας της γης και της 

τροπόσφαιρας. 
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ΕΕιικκόόνναα  11..11-- Εκτί ηση του έσου ετήσιου παγκόσ ιου ενεργειακού ισοζυγίου της γης. 

Μακροπρόθεσ α, το τ ή α της εισερχό ενης ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται από τη γη 

και την ατ όσφαιρα αντισταθ ίζεται ε τη εγάλου ήκους κύ ατος εξερχό ενη από αυτές 

ακτινοβολία. Περίπου η ισή από την εισερχό ενη ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την 

επιφάνεια της γης. Η ενέργεια αυτή εταφέρεται στην ατ όσφαιρα έσω της θέρ ανσης του 

αέρα που έρχεται σε επαφή ε την επιφάνεια της Γης (thermals), έσω εξάτ ισης του νερού από 

τη γη και τα φυτά και έσω της ακτινοβολίας που απορροφάται από τα σύννεφα και τα 

θερ οκηπικά αέρια. Η ατ όσφαιρα στη συνέχεια εκπέ πει ακτινοβολία τόσο πίσω στη γη όσο 

και στο διάστη α (IPCC, 2007). 

 

Τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα επηρεάζουν κύρια την εισερχό ενη προς τη γη ηλιακή 

ακτινοβολία, σκεδάζοντάς ή/και απορροφώντας τη, διαταράσσοντας το ενεργειακό ισοζύγιο, 

συνεισφέροντας ε αυτόν τον τρόπο στις κλι ατικές αλλαγές (ά εση επίδραση).  

Τα αιωρού ενα σω ατίδια ανάλογα ε τη χη ική τους σύσταση πορούν να απορροφήσουν 

( αύρος άνθρακας) ή να σκεδάσουν την ηλιακή ακτινοβολία ( ικρά κυρίως ήκη κύ ατος) και 

κατά συνέπεια να προκαλέσουν θέρ ανση ή ψύξη της ατ όσφαιρας (Εικόνα 1.2). Η σχετική 

συνεισφορά των σω ατιδίων στη διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας είναι 

ιδιαίτερα αβέβαιη. Η προκαλού ενη θέρ ανση από τα θερ οκηπικά αέρια (απορρόφηση, 

παγίδευση της εκπε πό ενης από τη γη IR ακτινοβολίας) αντισταθ ίζεται ερικά από τη ψύξη 

της ατ όσφαιρας που προκαλείται από τα αερολύ ατα όταν το φαινό ενο ελετάται σε εγάλη 

γεωγραφική κλί ακα. Η αβεβαιότητα ό ως των διεργασιών αυτών είναι αρκετά εγάλη λόγω 

της εγάλης γεωγραφικής και φυσικοχη ικής ανο οιογένειας των αερολυ άτων, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την έ εση επίδρασή τους στο κλί α, που σχετίζεται ε την ικανότητα των 

αερολυ άτων να δρουν ως πυρήνες συ πύκνωσης νεφών. 
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ΕΕιικκόόνναα  11..22-- Μέση παγκόσ ια εκτί ηση της διατάραξης του ενεργειακού ισοζυγίου της 

ατ όσφαιρας για το 2005 για ανθρωπογενείς εκπο πές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 

εθανίου (CH4), πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), αερολυ άτων και άλλων ση αντικών 

παραγόντων και ηχανισ ών, σε συνδυασ ό ε τη γεωγραφική έκταση (χωρική κλί ακα) της 

διατάραξης και το εκτι η ένο επίπεδο επιστη ονικής κατανόησης του φαινό ενου. 

Παρουσιάζεται επίσης η καθαρή διατάραξη του ενεργειακού ισοζυγίου από ανθρωπογενείς 

πηγές (IPCC, 2007). 

 
Τα αιωρού ενα σω ατίδια επηρεάζουν τις ιδιότητες των νεφών, αφού πορούν να δράσουν 

ως πυρήνες συ πύκνωσης (CN). Οι πυρήνες συ πύκνωσης εγαλώνοντας λόγω προσρόφησης 

νερού και συσσω άτωσης ε άλλους πυρήνες πορούν να ετατραπούν σε πυρήνες 

συ πύκνωσης συννέφων (CCN). Οι πυρήνες συ πύκνωσης συννέφων συ βάλλουν στη 

δη ιουργία νεφών ή στην αλλαγή των ιδιοτήτων (πυκνότητα, διαπερατότητα, 

ανακλαστικότητα) των προϋπαρχόντων συννέφων (έ εσες κλι ατικές επιδράσεις).  

Το φαινό ενο αυτό αυξάνει την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται από τα 

σύννεφα (Εικόνα 1.3). Τα αιωρού ενα σω ατίδια επιδρούν στην εξάτ ιση επιφανειακού νερού 

(λόγω σκίασης και ψύξης) και στη βροχόπτωση (λόγω αλλαγής των ιδιοτήτων των συννέφων) 

και επο ένως στον υδρολογικό κύκλο στην ατ όσφαιρα. Εξίσου ση αντική είναι και η 

επίδρασή του στη εταφορά θερ ότητας. Τα αερολύ ατα επιδρούν στη θερ ική σταθερότητα 
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της ατ όσφαιρας. Ση αντική συ ετοχή έχει ο αύρος άνθρακας που θερ αίνει τη έση 

τροπόσφαιρα λόγω απορρόφησης ακτινοβολίας, ενώ το σύνολο των σω ατιδίων ψύχουν την 

επιφάνεια (λόγω σκέδασης της ηλιακής ακτινοβολίας). Αποτέλεσ α είναι η επαγωγική 

εταφορά ενέργειας από την επιφάνεια της γης προς τη έση τροπόσφαιρα (convection) 

(Lohmann and Feichter, 2005). Κατά τη διάρκεια της η έρας προκαλείται είωση της 

εισερχό ενης στην ατ όσφαιρα ηλιακής ακτινοβολίας ε αποτέλεσ α την ελάττωση της 

θερ οκρασίας σχετικά ε ατ όσφαιρα χωρίς σω ατίδια, ενώ κατά τη διάρκεια της νύκτας 

παρατηρείται είωση της εξερχό ενης προς το διάστη α ακτινοβολίας, συνεπώς και αύξηση 

της θερ οκρασίας της γης. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  11..33-- Καθώς η συγκέντρωση των ατ οσφαιρικών σω ατιδίων αυξάνεται έσα σε ένα 

σύννεφο, το νερό στο σύννεφο οιράζεται σε πολλά περισσότερα σω ατίδια, το έγεθος των 

οποίων ελαττώνεται ε την αύξηση της συγκέντρωσης αυτής. Τα ικρότερα σω ατίδια πέφτουν 

αργά στην ατ όσφαιρα και ελαττώνουν την ποσότητα της βροχόπτωσης. Με τον τρόπο αυτό, η 

εταβολή της συγκέντρωσης των αιωρού ενων σω ατιδίων επηρεάζει τη συχνότητα ε φάνισης 

σύννεφου, το οπτικό πάχος, την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται από τα 

σύννεφα, καθώς επίσης και την ποσότητα βροχόπτωσης (http://earthobservatory.nasa.gov). 

 

Στον Πίνακα 1.1 (Lohmann and Feichter, 2005) παρουσιάζονται οι διαφορετικές έ εσες 

κλι ατικές επιδράσεις των σω ατιδίων, το εύρος της διαταραχής της ακτινοβολίας στα άνω 

στρώ ατα της ατ όσφαιρας (FTOA) [W m-2] και στην επιφάνεια (FSFC), καθώς επίσης και η 

πιθανή εταβολή στην παγκόσ ια επιφανειακή βροχόπτωση (P). Η Εικόνα 1.4 παρουσιάζει ένα 
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σχη ατικό διάγρα α της επίδρασης της ρύπανσης στη χιονόπτωση ε τις επακόλουθες 

ικροφυσικές και κλι ατικές επιπτώσεις (Lohmann and Feichter, 2005). 

ΠΠίίνναακκααςς  11..11-- Έ εσες κλι ατικές επιδράσεις των αιωρού ενων σω ατιδίων, εύρος της διαταραχής της 

ακτινοβολίας στα άνω στρώ ατα της ατ όσφαιρας (FTOA) [W m-2] και στην επιφάνεια (FSFC), καθώς επίσης και η 

πιθανή εταβολή στην παγκόσ ια επιφανειακή βροχόπτωση (P) (Lohmann and Feichter, 2005). 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  11..44-- Μικροφυσικές και κλι ατικές επιπτώσεις της επίδρασης της ρύπανσης στη 

χιονόπτωση (Lohmann and Feichter, 2005). 
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Ση αντική είναι και η επίδραση των σω ατιδίων στη είωση της ορατότητας στην 

ατ όσφαιρα αφού η ορατότητα ειώνεται ε την απορρόφηση και τη σκέδαση του φωτός από 

τα αέρια και τα σω ατίδια. Η απορρόφηση ορισ ένων ηκών κύ ατος του φωτός από τα όρια 

αερίων και τα σω ατίδια είναι υπεύθυνη για το χρώ α του ουρανού. Η ορατότητα ειώνεται 

καθώς υπάρχει ση αντική σκέδαση επειδή τα σω ατίδια που παρε βάλλονται εταξύ του 

αντικει ένου και του παρατηρητή σκεδάζουν το φως, που προέρχεται από τον ήλιο αλλά και 

από άλλα σω ατίδια, στη νοητή οπτική ευθεία του παρατηρητή. Το φως αυτό ειώνει την 

αντίθεση εταξύ του αντικει ένου και του φόντου του ε αποτέλεσ α την ελάττωση της 

ορατότητας (Εικόνα 1.5). 

  

ΕΕιικκόόνναα  11..55-- Συνεισφορά στην 
ατ οσφαιρική ορατότητα: (1) εναπο ένον 
φως του αντικει ένου που φτάνει τον 
παρατηρητή, (2) φως από το αντικεί ενο 
που σκεδάζεται εκτός της οπτικής ευθείας 
του παρατηρητή, (3) ηλιακό φως που φτάνει 
στον παρατηρητή αφού σκεδαστεί από 
σω ατίδια της ατ όσφαιρας που 
παρε βάλλεται, και (4) ηλιακό φως 
ορίζοντα (Seinfeld and Pandis, 1998). 

 
 

Τέλος, τα αιωρού ενα σω ατίδια παρέχουν ενεργές επιφάνειες για την πραγ ατοποίηση 

ετερογενών αντιδράσεων που επηρεάζουν το όζον, τις διεργασίες οξείδωσης και τους 

βιοχη ικούς κύκλους (π.χ. του C, του N και του S), όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.6 

(Ravishankara, 1997). Για παράδειγ α, η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική δε θα είχε 

δη ιουργηθεί αν τα σω ατίδια πάγου (HNO3.3H2O) δεν παρείχαν τις επιφάνειες πάνω στις 

οποίες λα βάνουν χώρα οι ετερογενείς αντιδράσεις. Την τελευταία δεκαετία, εγάλη έ φαση 

έχει δοθεί στη ελέτη του ρόλου των ανθρωπογενών αλλά και θαλάσσιων σω ατιδίων στην 

ενεργοποίηση των αλογόνων, που πορούν να καταστρέφουν το όζον στο θαλάσσιο στρώ α 

ανά ιξης (Sander and Crutzen, 1996; Vogt et al., 1996). Προσφάτως, η ελέτη της επίδρασης 

των ατ οσφαιρικών αντιδράσεων πολλαπλών φάσεων στην αλλαγή της χη ικής σύστασης της 

σω ατιδιακής αλλά και της αέριας φάσης, η χη ική παλαίωση των αερίων αζών και η 

ετατροπή των φυσικοχη ικών ιδιοτήτων τους, αποτελεί ένα όλο και αναπτυσσό ενο το έα 

έρευνας (Kalberer et al., 2004, Lim et al., 2005, Robinson et al., 2007). 
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ΕΕιικκόόνναα  11..66-- ιάκριση εταξύ ετερογενών αντιδράσεων και αντιδράσεων πολλαπλών φάσεων. 

Παρατηρείται ια φαινο ενικά υγρή στρώση επάνω στο στερεό. Η διάχυση στο κύριο σώ α του 

στερεού θεωρείται πολύ ικρή για να επηρεάσει τη συγκέντρωση στην επιφάνεια, έτσι η 

αντίδραση περιορίζεται στην επιφάνεια του στερεού. Στην περίπτωση των υγρών, θεωρείται ότι 

η αντίδραση πραγ ατοποιείται αφού το όριο ενσω ατωθεί στο υγρό (Ravishankara, 1997). 

 

Η ύπαρξη των ατ οσφαιρικών σω ατιδίων σχετίζεται ά εσα ε τις ετεωρολογικές 

διεργασίες σε διάφορα επίπεδα (Orlanski, 1975, Εικόνα 1.7): 

 Μέτωπα αερίων αζών και τυφώνες στην α-Μέσο-κλί ακα (200-2000 km) έχοντα 

διάρκεια ερικών η ερών, 

 Μπόρες, συστάδες σύννεφων και αστικές επιδράσεις εκτεινό ενες γεωγραφικά στη β-

Μέσο-κλί ακα ( ερικών δεκάδων km έως και 200 km) και διάρκειας ορισ ένων ωρών, 

 Καταιγίδες, διαταραχές στην ορογραφία και ο ίχλη γεωγραφικής έκτασης 2-20 km (γ-

Μέσο-κλί ακα) και διάρκειας εταξύ ισής ώρας και ερικών ωρών, 

 Ανε οστρόβιλοι, κύ ατα εταφοράς θερ ότητας και βαρύτητας στην α-Μίκρο-κλί ακα 

(έκτασης από 0.2-2 km), διάρκειας ερικών λεπτών έως και ίας ώρας, 

 Α οστρόβιλοι, κύ ατα θερ ότητας στη β-Μίκρο-κλί ακα έκτασης ερικών έως 200 m 

ε διάρκεια ερικών λεπτών. 
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ΕΕιικκόόνναα  11..77--  Αλληλεξάρτηση χρονικής και χωρικής κλί ακας και διεργασίες στα διάφορα 

επίπεδα, (Orlanski, 1975, τροποποίηση από von Hoyningen Huene, ιαλέξεις, IUP, 

Πανεπιστή ιο Βρέ ης, 2003). 

 

11..22  ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ,,  ΙΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙ ΝΝ  

Τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα δη ιουργούνται κυρίως ε δύο τρόπους: είτε ε ά εση 

εκπο πή στην ατ όσφαιρα (πρωτογενή αερολύ ατα), όπως γίνεται για παράδειγ α ε τα 

απαέρια των αυτοκινήτων, τις θαλάσσιες σταγόνες, τα σω ατίδια σκόνης εδάφους, τα 

σω ατίδια που δη ιουργούνται ε αποκόλληση τ η άτων από τα φυτά είτε ε τη χη ική 

ετατροπή των χη ικών ενώσεων στην ατ όσφαιρα και ετάβασή τους από αέρια σε 

σω ατιδιακή φάση (δευτερογενή αερολύ ατα). 

Τα θαλάσσια σω ατίδια, η ορυκτή σκόνη και τα σω ατίδια από καύσεις είναι οι τρεις 

κυριότερες κατηγορίες ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. Τα θαλάσσια σω ατίδια παράγονται 

κυρίως ε απόσπαση σταγονιδίων επιφανειακού θαλάσσιου νερού έσω των ανέ ων και της 

εξάτ ισης των σταγονιδίων. Η εγάλη συνεισφορά τους (Πίνακας 1.2; περίπου το 30%) στο 
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σύνολο της ποσότητας των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων πορεί να κατανοηθεί αν λάβει κανείς 

υπόψη ότι το 70% της γης καλύπτεται από νερό. Η ορυκτή σκόνη προέρχεται κυρίως από 

ερή ους και άνυδρες περιοχές, οι οποίες καλύπτουν το 20% του συνόλου της επιφάνειας των 

ηπείρων. Από αυτές τις περιοχές η ορυκτή σκόνη αποσπάται από την επιφάνεια της γης έσω 

των ανέ ων. Η χη ική της σύσταση και οι ιδιότητές της εξαρτώνται από αυτές του εδάφους 

προέλευσης, αν και αλλοιώνονται κατά τη διάρκεια της εταφοράς της στην ατ όσφαιρα ( ε 

εναπόθεση που είναι ση αντικότερη για τα εγάλου εγέθους σω ατίδια, ε συσσω άτωση ε 

άλλα σω ατίδια ή/και “χη ική παλαίωση”). Επιπλέον, υπάρχει αυξητική τάση των επιπέδων 

ορυκτής σκόνης στην ατ όσφαιρα λόγω και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Βιο ηχανικής 

και αστικής προέλευσης σκόνη αλλά και ορυκτή σκόνη ε αλλαγή στη “φυσική προέλευση” 

λόγω αλλαγής της ισχύος και διεύθυνσης των ανέ ων (Mahowald et al., 2003, 2006), που 

επιφέρεται από τις κλι ατικές αλλαγές του πλανήτη ας, οι οποίες σε ση αντικό ποσοστό 

οφείλονται στον άνθρωπο (IPCC, 2007). Τέλος, το 30% της συνολικής καύσης βιο άζας στον 

πλανήτη προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Εικόνα 1.8 παρουσιάζει τις κυριότερες 

πηγές ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. Ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει ένα φάσ α υπολογιζό ενων 

εκπο πών σω ατιδίων από φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς πηγές, σε παγκόσ ια βάση. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  11..88-- Κυριότερες πηγές ατ οσφαιρικών αερολυ άτων (von Hoyningen Huene, 

ιαλέξεις, IUP, Πανεπιστή ιο Βρέ ης, 2003). 
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Η διά ετρός των αιωρού ενων σω ατιδίων ποικίλει από ορισ ένα νανό ετρα έως εκατό 

περίπου ικρό ετρα. Τα ικρά σω ατίδια (fine, διά ετρος ≤  2.5 m) διαχωρίζονται από τα 

εγάλα σω ατίδια (coarse, διά ετρος ≥  2.5 m) επειδή συνήθως έχουν, διαφορετικές πηγές, 

διαφορετικούς ηχανισ ούς σχη ατισ ού και απο άκρυνσης, διαφορετική χη ική σύσταση και 

οπτικές ιδιότητες, εγαλύτερο χρόνο ζωής και εγαλύτερη επικινδυνότητα για τον ανθρώπινο 

οργανισ ό (Εικόνα 1.9, Πίνακας 1.2). Τo όριo για το διαχωρισ ό των ικρών και των εγάλων 

σω ατιδίων δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο, αφού κάποιες φορές συναντάται σε διά ετρο 2 m ή 

ακό η και 1 m (Gerasopoulos et al.,2007). 

 

ΠΠίίνναακκααςς  11..22-- Εκτι ήσεις για την εκπο πή των βασικών συστατικών των ατ οσφαιρικών 

αερολυ άτων σε παγκόσ ια κλί ακα, κατά τη δεκαετία του ’80 (Seinfeld and Pandis, 1998).  

  Εκτι ού ενη Εκπο πή (Tg/yr) 

ΠΗΓΕΣ  Χα ηλή Υψηλή Βέλτιστη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ* 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ     
Πρωτογενή     
Σκόνη από χώ α 1000 3000 1500 Κυρίως εγάλα 
Θαλάσσια σω ατίδια 1000 10000 1300 Μεγάλα 
Ηφαιστειακή σκόνη 4 10000 30 Μεγάλα 
Βιολογικές ίνες 26 80 50 Μεγάλα 
ευτερογενή     
Θειικά από βιογενή αέρια 80 150 130 Μικρά 
Θειικά από ηφαιστειακό SO2 5 60 20 Μικρά 
Οργανικά σω ατίδια από βιογενή VOC 40 200 60 Μικρά 
Νιτρικά από ΝΟx 15 50 30 Μικρά και εγάλα 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΓΕΝ Ν ΠΗΓ Ν 2200 23500 3100   
ΑΝΘΡ ΠΟΓΕΝΕΙΣ     
Πρωτογενή     
Σκόνη από βιο ηχανία (εκτός αιθάλης) 40 130 100 Μικρά και εγάλα 
Στοιχειακός άνθρακας 5 20 10 Κυρίως ικρά 
ευτερογενή     
Θειικά από SO2 170 250 190 Μικρά 
Καύση βιο άζας 60 150 90 Μικρά 
Νιτρικά από ΝΟx 25 65 50 Κυρίως εγάλα 
Oργανικές ενώσεις από ανθρωπογενή VOC 5 25 10 Μικρά 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡ ΠΟΓΕΝ Ν ΠΗΓ Ν 300 650 450   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2500 24000 3600   

* Το εγάλο και ικρό έγεθος των σω ατιδίων αναφέρεται σε έση διά ετρο σω ατιδίων εγαλύτερη και 
ικρότερη του 1 m αντίστοιχα. 
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ΕΕιικκόόνναα  11..99--  Σχη ατική αναπαράσταση της κατανο ής επιφάνειας σω ατιδίων ατ οσφαιρικού 

αερολύ ατος. Παρουσιάζονται οι πηγές, οι βασικές διεργασίες και οι ηχανισ οί σχη ατισ ού 

και απο άκρυνσης των σω ατιδίων (Γεντεκάκης, 1999). 

 
Ο πιο ση αντικός παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα ξηρής εναπόθεσης, termu , των 

σω ατιδίων είναι το έγεθός τους, το οποίο εκφράζεται έσω της ακτίνας τους (r) Rogers & 

Yau (1994): 

 

η
ρ

⋅

⋅⋅⋅
=

9

2 2
Aer

term

gr
u  (1.1) 

όπου,  g , η επιτάχυνση βαρύτητας στη Γη, 9.81 m/s2, 

Aerρ , πυκνότητα των σω ατιδίων και 

η , δυνα ικό ιξώδες του αέρα.  

Το διάγρα α της Εικόνας 1.10 υποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό ελάχιστο στην ταχύτητα 

εναπόθεσης για ένα εύρος εγεθών αιωρού ενων σω ατιδίων από 0.1 έως 1.0 m. Ο λόγος για 

την ύπαρξη αυτού του ελάχιστου είναι το γεγονός ότι τα ικρά σω ατίδια έχουν τη 

συ περιφορά των αερίων και εταφέρονται λόγω της κίνησης Brown. Η κίνηση Βrown παύει 

να αποτελεί ηχανισ ό εταφοράς για σω ατίδια ε διά ετρο εγαλύτερη των 0.05 m. Η 

εναπόθεση των σω ατιδίων ε δια έτρους εταξύ 2 και 20 m πραγ ατοποιείται έσω 

αδρανών προσκρούσεων ε τις επιφάνειες (inertial impaction), ενώ η αντίστοιχη των ακό η 

εγαλύτερων σω ατιδίων (Dp>20 m) πραγ ατοποιείται λόγω βαρύτητας καθώς η ταχύτητα 

καθίζησης αυξάνεται ε το τετράγωνο της δια έτρου του σω ατιδίου. Για τα σω ατίδια ε 
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διά ετρο από 0.05 έως 2 m οι ηχανισ οί εταφοράς δεν είναι και τόσο ξεκάθαροι. Σω ατίδια 

αυτού του εγέθους πορούν να έχουν χρόνο ζωής πολλών η ερών, εκτός αν παρασυρθούν από 

την ο ίχλη ή τη χη ική κατακρή νιση.  

 

 

ΕΕιικκόόνναα  11..1100--  Ξηρή εναπόθεση σω ατιδίων σε συνάρτηση του εγέθους τους, (Seinfeld and 

Pandis, 1998). 

 
Με βάση παγκόσ ιας κλί ακας φυσικοχη ικές τρισδιάστατες προσο οιώσεις, ο χρόνος 

ζωής των σω ατιδίων εταβάλλεται από ερικές ώρες έως 10 η έρες ανάλογα της χη ικής τους 

σύστασης και του τ ή ατος της τροπόσφαιρας που βρίσκονται (Textor et al., 2007).  

Οι φυσικοχη ικές και ικροφυσικές (micro-physical) ιδιότητες των αιωρού ενων 

σω ατιδίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3. 
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ΠΠίίνναακκααςς  11..33-- Φυσικοχη ικές και ικροφυσικές ιδιότητες ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 

    
ΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

 
classSizetheofRange

rclassSizeaofparticlesofNumber

rd

rdN
−

=
log

)(
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ (Μιγαδικός Αριθ ός) 
Χη ική σύσταση  )()()( λλλ kinm ⋅−=  

Καθορίζουσα τις οπτικές ιδιότητες n, το πραγ ατικό έρος, υπεύθυνο για την 
 αντανάκλαση, διάθλαση και σκέδαση του φωτός 
 και k, το φανταστικό έρος, υπεύθυνο για 
 την απορρόφηση του φωτός 
ΣΧΗΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σ ΜΑΤΙ Ι Ν  
 Σφαιρικά  
 Κυβικά 
 Ελλειψοειδή  

ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ  

  

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ  
 Σκέδαση 
 Απορρόφηση 
 Μείωση της γωνίας σκέδασης του φωτός 
ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ   
 Λήψη νερού και αύξηση εγέθους σω ατιδίου 
 ιαλυτότητα σω ατιδίων 
 Συ πύκνωση σταγόνων (δη ιουργία σύννεφων/ο ίχλης) 

 

Οι οπτικές ιδιότητες των σω ατιδίων επηρεάζουν ά εσα το οπτικό πάχος τους. Το οπτικό 

πάχος είναι ένας αδιάστατος λογαριθ ικός όρος ο οποίος εκφράζει την εξασθένιση ιας ακτίνας 

φωτός, που προκαλείται κατά τη διέλευση της ακτίνας έσα στην ατ όσφαιρα. Το οπτικό πάχος 

της ατ όσφαιρας προκύπτει από το νό ο Beer-Lambert: 

 

)(

)(
ln

)(
1

)( 0

λ
λ

λδ
E

E

z sunΜ
=  (1.2) 

όπου, )(λδ , το οπτικό πάχος της ατ όσφαιρας, 

)( sunzΜ , συντελεστής αέριας άζας για την ζενίθ απόσταση του ήλιου, sunz , 

)(0 λE , ηλιακή ακτινοβολία που εκπέ πεται από τη γη, 

)(λE , εισερχό ενη στην επιφάνεια της γης ηλιακή ακτινοβολία. 
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Το οπτικό πάχος των αιωρού ενων σω ατιδίων προκύπτει έσω της διόρθωσης της 

παραπάνω σχέσης από τις υπόλοιπες επιδράσεις (σκέδαση Rayleigh, απορρόφηση αερίων): 

 )()()()( λδλδλδλδ GasRayleighAer −−=  (1.3) 

όπου, )(λδ Aer , το οπτικό πάχος των αιωρού ενων σω ατιδίων, 

)(λδRayleigh , οπτικό πάχος της σκέδασης Rayleigh, 

)(λδGas , οπτικό πάχος των απορροφητικών αερίων της ατ όσφαιρας. 

Τέλος, ε την παρα ετροποίηση από τον εκθετικό νό ο του Angström, έχου ε: 

 
αλβλδ −⋅=)(Aer  (1.4) 

όπου, a , ο εκθέτης Angström, ο οποίος υποδεικνύει την αναλογία ικρών- εγάλων σω ατιδίων, 

όσο εγαλύτερη είναι η τι ή του, τόσο ικρότερα τα σω ατίδια, και 

β , ο συντελεστής στροβιλότητας. 

Χα ηλές τι ές οπτικού πάχους χαρακτηρίζουν καθαρή ατ όσφαιρα, γεγονός που συ βαίνει 

κυρίως κατά τη διάρκεια του χει ώνα, καθόσον τότε τα αιωρού ενα σω ατίδια απο ακρύνονται 

από την ατ όσφαιρα ε βροχόπτωση. 

Η χη ική σύσταση των αιωρού ενων σω ατιδίων, εξαρτάται από τον τύπο του 

αερολύ ατος, τα συστατικά του και την κατάσταση ίξης των σω ατιδίων. Οι διάφοροι τύποι 

ατ οσφαιρικών σω ατιδίων χαρακτηρίζουν την εκάστοτε πηγή ενώ αποτελούνται από 

διαφορετικά συστατικά τα οποία ανα ιγνύονται για να δη ιουργήσουν το συγκεκρι ένο τύπο 

αερολύ ατος. Τα συστατικά των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων, είναι χη ικές ενώσεις σε 

καθορισ ένη θερ οδυνα ική κατάσταση (στερεή-υγρή). Τα συστατικά των αερολυ άτων 

πορούν να ανα ειχθούν εσωτερικά (ένα σω ατίδιο να περιέχει διαφορετικά συστατικά) ή 

εξωτερικά (διαφορετικά σω ατίδια να έχουν διαφορετικά συστατικά και κάθε σω ατίδιο να έχει 

ένα χη ικό συστατικό). Η ση αντικότερη κατάσταση ίξης είναι η ανά ιξη ε το νερό και η 

αύξηση του εγέθους των σω ατιδίων λόγω της υγροσκοπικότητάς τους (επίδραση υγρασίας). 

Όσον αφορά το γίγνεσθαι των σω ατιδίων στην ατ όσφαιρα, αξίζει να ση ειωθεί ότι τα 

εγάλα σω ατίδια έχουν ικρούς χρόνους ζωής λόγω καθίζησης από βαρύτητα και εναποτίθενται 

κοντά στην περιοχή που δη ιουργούνται. Αντιθέτως, τα ικρά σω ατίδια, ε εγάλο χρόνο ζωής, 

πορούν να εταφερθούν σε ακρινές αποστάσεις και ε την εναπόθεσή τους εκεί να επιδράσουν 

στο περιβάλλον (π.χ. στα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών). 

Σύ φωνα ε τα παραπάνω και σε συνδυασ ό ε τον έλεγχο των θερ οκηπικών αερίων, 

υπάρχει η ανάγκη για έλεγχο, έτρηση και ισορρόπηση των επιπτώσεων των αιωρού ενων 

σω ατιδίων. Τα αιωρού ενα σω ατίδια, ε φανίζουν υψηλή χωρική και χρονική εταβλητότητα 

στην ατ όσφαιρα. Το γεγονός αυτό προκαλείται από το ικρό σχετικά χρόνο ζωής στην 
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ατ όσφαιρα, τις διάφορες πηγές ε ση αντική χωρική και χρονική εταβλητότητα, την ποικίλη 

φυσικοχη ική σύσταση των αιωρού ενων σω ατιδίων, και την αλληλεπίδρασή τους ε την 

υγρασία.  

Συνεπώς, η ελέτη των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων για την έρευνα των κλι ατικών 

επιπτώσεων και του περιβαλλοντικού ελέγχου απαιτεί τον προσδιορισ ό της δυνα ικότητάς τους, 

του είδους των ατ οσφαιρικών σω ατιδίων, των πηγών τους, τον καθορισ ό της κατάστασης 

στροβιλότητας των υπό ελέτη περιοχών και πληροφορίες σχετικά ε τη εταφορά των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων σε τοπική και παγκόσ ια κλί ακα. 
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22  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ    

Όπως προαναφέρθηκε, τα σω ατίδια της ατ όσφαιρας, επιδρούν στην ανθρώπινη υγεία, 

τη χη εία της ατ όσφαιρας και το κλί α του πλανήτη ας. Η παρούσα ελέτη 

επικεντρώνεται στην παρατήρηση των σω ατιδιακών ρύπων στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. 

Πρόσφατες δορυφορικές και αεροπορικές ετρήσεις αλλά και χρονοσειρές ετρήσεων 

εδάφους (Mihalopoulos et al., 1997; Kouvarakis et al., 2000; Kourtidis et al., 2002, 

Gerasopoulos et al. 2005, Kalivitis et al. 2007) δείχνουν ότι στον Ελλαδικό χώρο και 

γενικότερα στη Μεσόγειο η ατ όσφαιρα επιβαρύνεται τόσο ε σω ατιδιακούς όσο και ε 

αέριους ρύπους.  

Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί σταυροδρό ι συνάντησης αερίων αζών ποικίλης 

χη ικής σύστασης. Το όζον στα χα ηλότερα στρώ ατα της ατ όσφαιρας που ζού ε, είναι 

χη ικά παραγό ενο από τα οξείδια του αζώτου και τις οργανικές πτητικές ενώσεις υπό την 

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Με τη σειρά του συ ετέχει στην οξείδωση οργανικών 

αερίων και τη χη ική παραγωγή σω ατιδιακών ρύπων. Οι ατ οσφαιρικοί αυτοί ρύποι 

επηρεάζουν δραστικά την ποιότητα της ατ όσφαιρας, το κλί α, και επο ένως την ποιότητα 

ζωής στη Μεσόγειο. Η εκτί ηση της χη ικής και κλι ατικής επίδρασής τους, και κυρίως των 

αιωρού ενων σω ατιδίων λόγω της εγάλης ανο οιογένειας τους, απαιτεί τη γνώση της 

κατανο ής της άζας, του εγέθους, των χη ικών και οπτικών τους ιδιοτήτων και του τρόπου 

ανά ιξής τους. 
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Βάσει ετρήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Lelieveld et al., 2002), οι 

σω ατιδιακοί ρύποι είναι δυνατόν να προκαλέσουν εγάλη ψύξη στην επιφάνεια της 

θάλασσας της Μεσογείου καθόσον η είωση της ηλιακής ακτινοβολίας, που φτάνει στην 

επιφάνεια της θάλασσας για να τη ζεστάνει, είναι τέσσερις φορές πιο ισχυρή από τη 

θερ αντική επίδραση των θερ οκηπικών αερίων και πορεί να έχει ήδη προκαλέσει 

ση αντικές αλλαγές στη βροχόπτωση στην περιοχή ας. 

Αν και κατά εγάλο βαθ ό οι ρύποι αυτοί προέρχονται από τις βιο ηχανικές περιοχές της 

βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και εταφέρονται νοτιοανατολικά στη περιοχή ας 

ακολουθώντας τη γενική αέρια κυκλοφορία, δεν είναι α ελητέες οι περιπτώσεις που 

Αφρικάνικη σκόνη εταφέρεται προς τη Μεσόγειο προκαλώντας, σε ακραίες καταστάσεις, 

τις γνωστές α οθύελλες. Τα έσα στρώ ατα (~ 4-8 km) της τροπόσφαιρας δέχονται 

περιστασιακά αέριες άζες, που έχουν επηρεαστεί από την Α ερικάνικη ήπειρο και έχουν 

διασχίσει τον Ατλαντικό ετασχη ατιζό ενες χη ικά – ε πλουτισ ένες έτσι σε δευτερογενείς 

ρύπους όπως το όζον. Ψηλότερα (~ 9-12 km) άζες από την Ασία πορούν να επηρεάσουν 

την ποιότητα της ατ όσφαιρας και το ενεργειακό της ισοζύγιο στον Ελλαδικό χώρο. Κατά 

τους θερ ούς ήνες, τόσο οι εκπο πές αερίων από την τοπική βλάστηση της Μεσογείου όσο 

οι εκπο πές αερίων και σω ατιδιακών ρύπων κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, που δυστυχώς 

αναπτύσσονται σχεδόν κάθε χρόνο στη περιοχή ας, έρχονται να ανα ιχθούν χη ικά ε τους 

εταφερό ενους ρύπους κάτω από έντονη ηλιοφάνεια και σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων, 

επαυξάνοντας τη ρύπανση του περιβάλλοντος και επιδρώντας έτσι στην ποιότητα της 

ατ όσφαιρας και στο ενεργειακό της ισοζύγιο.  

Η έκταση και ένταση των διαταραχών στη χη ική και ενεργειακή κατάσταση της 

ατ όσφαιρας της Μεσογείου κατά τις περιόδους των έντονων ακραίων γεγονότων, η 

γεωγραφική κατανο ή των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων, οι πηγές τους και το πώς αυτά 

επιδρούν στις κλι ατικές διαταραχές είναι κάποια από τα θέ ατα που απαιτούν κατανόηση 

και προσδιορισ ό για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής για βιώσι η ανάπτυξη. 

Στόχο της παρούσας ελέτης αποτελεί η εκτί ηση του σχη ατισ ού, των περιβαλλοντικών 

και κλι ατικών, στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας, επιπτώσεων των ατ οσφαιρικών 

αερολυ άτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, για τη χρονική περίοδο 2002 και 

2003. ίδεται έ φαση στα περιστατικά εταφοράς σκόνης από την Αφρική και ρυπαντών από 

Κεντρική-Βορειοδυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  

Η παρούσα ελέτη επικεντρώνεται στη χρονική περίοδο 2002-2003. Το έτος 2002 

χαρακτηρίζεται από ση αντικά επεισόδια εταφοράς σκόνης στην υπό ελέτη περιοχή, ενώ το 

2003 υπήρξε ένα χαρακτηριστικά θερ ό έτος ε την Ανατολική Μεσόγειο να επηρεάζεται 
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ση αντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από το κύ α καύσωνα, τις πυρκαγιές στην 

Ισπανία και τη εταφορά σκόνης από την Αφρική (Gerasopoulos et al. 2005). 

Για το σκοπό αυτό, πραγ ατοποιείται η ανάκτηση του οπτικού πάχους από δορυφορικά 

δεδο ένα διαφορετικών αισθητήρων σε διαφορετικές χωρικές αναλύσεις. Επιλέχτηκαν οι 

αισθητήρες MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) και SeaWiFS (Sea-viewing 

Wide Field-of-view Sensor). Οι δύο αυτοί δορυφορικοί αισθητήρες παρουσιάζουν εγάλο 

ενδιαφέρον για τις ελέτες τροποσφαιρικής χη είας και κλι ατικών αλλαγών καθόσον έχουν 

καλή ευκρίνεια (πολλές ζώνες ήκους κύ ατος) σε ήκη κύ ατος εταξύ 400 και 900 nm στα 

οποία πορού ε να “παρατηρήσου ε” τα αερολύ ατα, ταυτόχρονα ε άλλες περιβαλλοντικής 

ση ασίας παρα έτρους όπως η βλάστηση και η χλωροφύλλη. Επίσης ο αισθητήρας MERIS 

είναι τοποθετη ένος πάνω στο ευρωπαϊκό δορυφόρο ENVISAT (Environmental Satellite), ο 

οποίος φιλοξενεί και τον αισθητήρα SCIAMACHY (SCanning Imaging Absorption 

SpectroMeter for Atmospheric CHartographY), που χρησι οποιείται για την ανίχνευση 

αερίων ενδιαφέροντος για την τροποσφαιρική χη εία όπως το όζον, το ονοξείδιο του 

άνθρακα, η φορ αλδεύδη, η γλυοξάλη και το εθάνιο. Είναι επο ένως ιδιαίτερα 

διαφωτιστική για τη τροποσφαιρική χη εία η ταυτόχρονη παρατήρηση της αέριας και της 

σω ατιδιακής φάσης της τροπόσφαιρας.  

Στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσ άτων, οι ανακτηθείσες τι ές 

οπτικού πάχους αερολυ άτων (AOT) συνδυάζονται ε συνεχείς παρατηρήσεις, κυρίως 

εδάφους, ε τα αποτελέσ ατα τρισδιάστατων συζευγ ένων προσο οιώσεων χη είας και 

εταφοράς παγκόσ ιας κλί ακας και άλλα διαθέσι α δορυφορικά αποτελέσ ατα (έτοι α 

προϊόντα). 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλή γεωγραφική κατανο ή του ανακτηθέντος 

οπτικού πάχους, η εκτί ηση των συσχετιζό ενων αβεβαιοτήτων και ελέγχεται η δυνατότητα 

χρήσης διαφορετικών αισθητήρων για τη ελέτη των αερολυ άτων στη περιοχή. Μελετάται η 

εποχική διακύ ανση του οπτικού πάχους και της επίδρασής του στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

ατ όσφαιρας. Με τη χρήση των ανακτηθέντων τι ών οπτικού πάχους και συσχετιζό ενων 

παρα έτρων από τα δορυφορικά δεδο ένα εκτι άται η επίδραση των επεισοδίων σκόνης και 

πυρκαγιών στην αύξηση του οπτικού πάχους στην περιοχή ας και πραγ ατοποιείται ια από 

τις πρώτες ελέτες ανάκτησης από δορυφορικά δεδο ένα των επιπέδων αερολυ άτων 

δια έτρου ικρότερης των 10 m (PM10) στην επιφάνεια. 
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33..  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΡΡΥΥΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚ ΝΝ  ΕΕ ΟΟΜΜΕΕΝΝ ΝΝ  

33..11  ΕΕΝΝ ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝ  //  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓ ΓΓΗΗ  

Η εγάλη και ταχεία τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών επέτρεψε την 

αποστολή στο διάστη α υπερσύχρονων οπτικών αισθητήρων για την παρατήρηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται και της ακτινοβολίας που εξέρχεται από την 

ατ όσφαιρα της γης. Οι παρατηρήσεις αυτές πορούν να εταφραστούν σε συγκεντρώσεις 

διαφόρων συστατικών της ατ όσφαιρας που επηρεάζουν την ακτινοβολία. Ο νέος αυτός 

το έας των δορυφορικών ετρήσεων για τη ελέτη της ατ οσφαιρικής χη είας και του 

κλί ατος επιφέρει ραγδαία πρόοδο στην κατανόηση των φαινό ενων που επηρεάζουν την 

τροποσφαιρική χη εία. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις προσφέρουν εξαιρετική γεωγραφική 

κάλυψη συγκριτικά ε τις ση ειακές επιφανειακές ετρήσεις ή/και τις ετρήσεις ε 

αεροπλάνα και πλοία. Επίσης, οι δορυφορικές παρατηρήσεις σε έση ή παγκόσ ια 

γεωγραφική κλί ακα πορούν να επιτρέψουν τη διαχρονική παρακολούθηση της 

ατ οσφαιρικής ρύπανσης (Richter et al., 2005) και των διαταραχών του ενεργειακού 

ισοζυγίου της ατ όσφαιρας και να συνδρά ουν έτσι ση αντικά στον περιορισ ό τους. H 

επακριβής και διαχρονική καταγραφή της φυσικοχη ικής κατάστασης της ατ όσφαιρας ε τη 

βοήθεια των δορυφορικών παρατηρήσεων είναι επο ένως ιδιαίτερης ση ασίας.  

Παρόλα αυτά, ενώ η χρήση δορυφορικών δεδο ένων για την καταγραφή της αέριας 

χη ικής σύστασης της ατ όσφαιρας έχει εδραιωθεί, η ανάκτηση των ποσοτήτων των 

αερολυ άτων στην ατ όσφαιρα βρίσκεται σε λιγότερο προχωρη ένο στάδιο.
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33..22  ΣΣΑΑΡΡ ΣΣΕΕΙΙΣΣ  //  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΥΥΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚ ΝΝ  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡ ΝΝ    

Οι δορυφορικοί αισθητήρες ετρούν την ακτινοβολία των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας (Εικόνα 3.1). Την εξασθενη ένη δηλαδή ηλιακή ακτινοβολία λόγω 

σκέδασης/απορρόφησης από τα σω ατίδια, τα σύννεφα και την αντανάκλαση από την 

επιφάνεια της γης (θάλασσα, έδαφος, φυτά/βλάστηση). 

 

 (α) 

AerosolAerosol

ρ surf

ρAer

ρR ay

ρΤΟΑ

 (β) 

ΕΕιικκόόνναα  33..11-- ιάδοση ακτινοβολίας και έτρηση της ανάκλασης των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας από το δορυφορικό αισθητήρα.(a) από την ιστοσελίδα http://www.iup.physik.uni-

bremen.de/sciamachy/instrument/modes/index.html, (β) η παρούσα εργασία. 
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Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι παρατήρησης (σάρωσης) ε τους οποίους είναι 

δυνατόν να λειτουργήσει ένας δορυφορικός αισθητήρας. Με τη έθοδο ναδίρ (nadir mode) 

παρατηρείται ο όγκος της ατ όσφαιρας που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δορυφόρο. Με 

τις παρατηρήσεις εφαπτο ένης (limb mode), ο αισθητήρας ετράει τη σκέδαση της ηλιακής 

ακτινοβολίας για διαφορετικές οπτικές γωνίες εφαπτό ενες στην επιφάνεια της γης. Τέλος, 

στη έθοδο έκλειψης (occultation mode), η παρατήρηση γίνεται ε τρόπο παρό οιο της 

εθόδου εφαπτο ένης, ε τη διαφορά ότι ο αισθητήρας βλέπει απευθείας έσω της 

ατ όσφαιρας της γης ια φωτεινή πηγή, όπως ο ήλιος και το φεγγάρι. Έτσι, από τη σύγκριση 

των ετρήσεων της εταδιδό ενης ακτινοβολίας ε την ακτινοβολία της πηγής (ήλιος ή 

φεγγάρι) υπολογίζεται η ατ οσφαιρική πυκνότητα. 

Για παράδειγ α, ο αισθητήρας SCIAMACHY (SCanning Imaging Absorption 

SpectroMeter for Atmospheric CHartographY) πορεί να λειτουργήσει και στους τρεις 

αυτούς τρόπους (Εικόνα 3.2). Η Εικόνα 3.3 παρουσιάζει το είδος ακτινοβολίας που ετράει ο 

αισθητήρας σε καθένα από τους παραπάνω τρόπους παρατήρησης.  

 

(α) (β) 

(γ) 

ΕΕιικκόόνναα  33..22--  Τρεις διαφορετικοί τρόποι δορυφορικής τηλεσκόπισης: (α) έθοδος ναδίρ (nadir 

mode), (β) έθοδος εφαπτό ενης (limb mode) και (γ) έθοδος έκλειψης (occultation mode) 

(http://www.iup.physik.uni-bremen.de/sciamachy/instrument/modes/index.html). 
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ΜΕΘΟ ΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΙ ΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

Μέθοδος ναδίρ (nadir 

mode) 

 

 
 

 
Ηλιακή ακτινοβολία η οποία 

σκεδάζεται στην ατ όσφαιρα στην 
ευθεία παρατήρησης 

 
Ηλιακή ακτινοβολία η οποία σκεδάζεται ή 
ανακλάται στην ευθεία παρατήρησης. 

Μέθοδος 
εφαπτο ένης 
(limb mode) 

 

 
Ηλιακή ακτινοβολία η οποία 

σκεδάζεται στην ατ όσφαιρα στην 
ευθεία παρατήρησης 

 

Μέθοδος έκλειψης 
(occultation mode) 

 
Ά εση ηλιακή ακτινοβολία 
στην ευθεία παρατήρησης. 

 
 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..33-- Eίδος ακτινοβολίας που ετράει ο αισθητήρας σε καθένα από τους διαφορετικούς 

τρόπους παρατήρησης. 

 

Ο συνδυασ ός διαφορετικών τρόπων παρατήρησης (multi- mode scanning) οδηγεί σε 

λεπτο ερέστερη παρατήρηση της ατ όσφαιρας. Για παράδειγ α, ο αισθητήρας 

SCIAMACHY έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τον ίδιο όγκο ατ όσφαιρας αρχικά ε τη 

έθοδο εφαπτό ενης (limb mode) και έπειτα από επτά λεπτά ε τη γεω ετρία ναδίρ (nadir 

mode). Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται τρισδιάστατες πληροφορίες για την ατ όσφαιρα. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..44-- Μέσω της παρατήρησης του ίδιου ατ οσφαιρικού όγκου ε τη έθοδο 

εφαπτό ενης (limb mode) και έπειτα ε τη έθοδο ναδίρ (nadir mode), προκύπτουν 

τρισδιάστατες πληροφορίες για την ατ όσφαιρα. 

Πηγή: http://www.iup.physik.uni-bremen.de/sciamachy/instrument/modes/index.html, 
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33..33  ΤΤΙΙ  ΓΓΝΝ ΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  

Οι ση ερινές τεχνικές για την ανάκτηση παρα έτρων ατ οσφαιρικών αερολυ άτων από 

δορυφορικές ετρήσεις είναι εφαρ όσι ες κυρίως σε περιοχές πάνω από θάλασσες και 

χρησι οποιούν ακτινοβολία ήκους κύ ατος στο κοντινό υπέρυθρο (Near Infrared; NIR; 0.7–

5 m). Σε αυτά τα ήκη κύ ατος, η σχετικά χα ηλή ανάκλαση από τη θαλάσσια επιφάνεια 

πορεί να α εληθεί (Husar et al., 1997; Moulin et al., 1997; Nakajima and Higurashi, 1997; 

Tanré et al., 1999; Deuzé et al., 1999; Goloub et al., 1999; Geogdzhayev et al., 2002).  

Πάνω από τη ξηρά, ο δείκτης απορρόφησης των αερολυ άτων (Absorbing Aerosol Index; 

AAI) καθώς επίσης και οι εκτι ήσεις για το οπτικό πάχος στο υπεριώδες (UV) από τον 

αισθητήρα TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) παρέχουν πληροφορίες για την 

ύπαρξη έντονα απορροφώντων αερολυ άτων (Herman et al., 1997a, 1997b; Torres et al., 

1998). Η εταφορά του δείκτη απορρόφησης σε ποσοτικές παρα έτρους που χαρακτηρίζουν 

τα αερολύ ατα, όπως το οπτικό πάχος των σω ατιδίων, γίνεται έσω αλγορίθ ων που 

απαιτούν διάφορες παραδοχές στα οντέλα (Torres et al., 1998, 2002). 

Στην ξηρά, οι διαδικασίες για τη ναδίρ ανάκτηση του οπτικού πάχους αποτυγχάνουν στο 

NIR, εξαιτίας της υψηλής ανακλαστικότητας και της εγάλης ανο οιογένειας των 

επιφανειών. στόσο, στο εύρος της SW ακτινοβολίας (<0.67 m, εκτός από τις περιπτώσεις 

επιφανειών που καλύπτονται από χιόνι και από τις ερή ους) το φάσ α ανάκλασης των 

επιφανειών έχει τι ές από 0.05 m και κάτω, οι οποίες ελαττώνονται στα ικρότερα ήκη 

κύ ατος. Συνεπώς, η ανάκτηση των παρα έτρων που χαρακτηρίζουν τα ατ οσφαιρικά 

αερολύ ατα πάνω από επιφάνειες ξηράς, απαιτεί τεχνικές διαχωρισ ού οι οποίες να 

λα βάνουν υπόψη την ασταθή συνεισφορά της ανάκλασης των επιφανειών αυτών. 

Παρά τη δυσκολία των ετρήσεων αυτών έχουν γίνει ση αντικές προσπάθειες και έχουν 

αναπτυχθεί κατάλληλες τεχνικές και αλγόριθ οι για την ανάκτηση των ποσοτήτων των 

αερολυ άτων πάνω από την ξηρά. Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσ ατα κάποιων επιλεγ ένων δορυφορικών αισθητήρων (swath; περιοχή σάρωσης σε 

ένα όνο πέρασ α, channel; ζώνες αισθητήρα, spatial resolution; χωρική ανάλυση, multi-

angle observation; δυνατότητα πολλαπλών τρόπων - γωνιών παρατήρησης). Αξίζει να 

ση ειωθεί ότι οι πρώτες δορυφορικές πληροφορίες για τα τροποσφαιρικά αερολύ ατα πάνω 

από την ξηρά προήλθαν από τον αισθητήρα TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer). 
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ΠΠίίνναακκααςς  33..11-- Χαρακτηριστικές ιδιότητες επιλεγ ένων δορυφορικών αισθητήρων. 

 

 

Προσπάθειες για ετρήσεις σω ατιδίων πάνω από την ξηρά πραγ ατοποιήθηκαν και ε 

τις παρατηρήσεις των ραδιο έτρων POLDER (POLarization and Directionality of the Earth's 

Reflectances) και ATSR-2 (Along Track Scanning Radiometer). Ο αισθητήρας POLDER 

χρησι οποιεί πληροφορίες πόλωσης (Herman et al., 1997a, 1997b), ενώ ο ATSR-2 βασίζεται 

στην τεχνική διπλής παρατήρησης – dual view (Veefkind et al., 1999). Η τεχνική πολλαπλής 

θέασης (multiviewing) αποδείχτηκε ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην ανάκτηση 

δορυφορικών δεδο ένων, καθώς δίνει τρισδιάστατες πληροφορίες για την ατ όσφαιρα. Αυτή 

επεκτάθηκε στον αισθητήρα MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer) σε εννέα 

γεω ετρίες θέασης για τον ίδιο επίγειο στόχο (Εικόνα 3.5).  

Μελέτες που χρησι οποιούν τα δεδο ένα AVHRR (Advanced Very High Resolution 

Radiometer) βασίζονται σε ια λεπτο ερή βάση δεδο ένων για την ανακλαστικότητα των 

επιφανειών (Knapp and Stowe, 2002), καθόσον, όπως περιγράφεται στα κεφάλαια που 

ακολουθούν τα δεδο ένα αυτά είναι κρίσι α για την ανάκτηση του οπτικού πάχους και 

σχετιζό ενων παρα έτρων των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. Επιπλέον, νέα πολυκάναλα 

διαστη ικά ραδιό ετρα, όπως οι αισθητήρες SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view 

Sensor), MODIS (MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer), MERIS (MEdium 

Resolution Imaging Spectrometer), SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption 

Spectrometer for Atmospheric CartograpHY) και AATSR (Advanced Along-Track Scanning 

Radiometer) παρέχουν επαρκείς φασ ατικές πληροφορίες στο εύρος των SW (<0.55 m) έτσι 
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ώστε να επιτρέπουν το διαχωρισ ό της αντανάκλασης των επιφανειών από τη σκέδαση των 

αερολυ άτων ακό η και για όργανα που σαρώνουν την επιφάνεια της γης κατακόρυφα (nadir 

scanning instruments). 

Σύνοψη των διαδικασιών ανάκτησης δορυφορικών δεδο ένων και των προβλη άτων που 

συνεπάγονται δίδεται από τους Kaufman et al. (1997a, 1997b). Τέλος, οι Kaufman et al. 

(2000) καταλήγουν στο ότι οι δορυφόροι ε πολική τροχιά (Εικόνα 3.6) θα πορούν να 

υπολογίσουν τις η ερήσιες τι ές των παρα έτρων των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..55-- Παρατηρώντας την ατ όσφαιρα της γης υπό εννέα γωνίες, ο αισθητήρας MISR 

(Multi-angle Imaging SpectroRadiometer) παρέχει υψηλής χωρικής ανάλυση κάλυψη της γης.  

 

(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  33..66--  (α) Πολική τροχιά δορυφόρων και (β) χάρτης τροχιάς ενός τυπικού δορυφόρου 

πολικής τροχιάς (Satellite Coverages and Orbits - NCAR). 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33  ––  ΑΑννάάκκττηησσηη  οορρυυφφοορριικκώώνν  εεδδοο έέννωωνν  
 

 28 

33..44  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡΕΕΣΣ  

33..44..11  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΉΉΡΡΑΑΣΣ  SSEEAAWWIIFFSS  ((SSEEAA--VVIIEEWWIINNGG  WWIIDDEE  FFIIEELLDD--OOFF--VVIIEEWW  SSEENNSSOORR))  

Το ραδιό ετρο SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) είναι τοποθετη ένο 

στο διαστη ικός σκάφος OrbView-2 (SeaStar) υπό την αιγίδα της NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). Ο αισθητήρας αποτελείται από έναν οπτικό σαρωτή 

και ια ηλεκτρονική ονάδα (Εικόνα 3.7).  

(α) 

(β) 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..77-- (α) Το διαστη ικό σκάφος OrbView-2 (SeaStar) και (β) Ο αισθητήρας SeaWiFS 

και σχη ατική απεικόνιση της συναρ ολόγησής του. Η σάρωση της ατ όσφαιρας γίνεται από τη 

δύση στην Ανατολή. 

 

Η βάση δεδο ένων του αισθητήρα περιέχει στοιχεία από τις 18 Σεπτε βρίου 1997. Μια 

πλήρης λειτουργία του αισθητήρα δίνει περίπου 14.5 σαρώσεις καλύπτοντας όλα τα 

γεωγραφικά πλάτη σε ένα πέρασ α (swaths), καθη ερινά ε την καθε ία σάρωση να 

αντιπροσωπεύει περίπου δεδο ένα 40 min (~20ΜΒ). 

Ο αισθητήρας SeaWiFS παρέχει φασ ατικά δεδο ένα σε οκτώ ζώνες, έξι στην περιοχή 

του ορατού και δύο στην περιοχή το υπέρυθρου φάσ ατος ε χωρική ανάλυση στις ναδίρ 

παρατηρήσεις 1.1 km2 και 4.5 km2. Τα δεδο ένα επιπέδου 1 (SeaWiFS Level 1A data) 

προέρχονται από επεξεργασία και ορφοποίηση των δεδο ένων επιπέδου 0 (ανεπεξέργαστα 
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δεδο ένα) υπό τη ορφή HDF (Hierarchical Data Format) αρχείων. Τα δεδο ένα επιπέδου 0 

(SeaWiFS Level 0 data) περιλα βάνουν ακατέργαστες ετρήσεις ακτινοβολιών από όλα τις 

ζώνες καθώς επίσης και τηλε ετρία του διαστη ικού σκάφους και του αισθητήρα. Αυτά τα 

δεδο ένα συγκεντρώνονται από επιλεγ ένους επίγειους σταθ ούς HRPT (High Resolution 

Picture Transmission; Μετάδοση Εικόνας Μεγάλης Ανάλυσης) έσω δορυφορικής 

εταφοράς δεδο ένων. 

Η χωρική κάλυψη είναι παγκόσ ια, ε πλήρη κάλυψη (Global Area Cover; GAC) κάθε 

δύο η έρες. Αξίζει να ση ειωθεί ότι η κάλυψη σύννεφων περιορίζει την παρατήρηση 

ολόκληρης της επιφάνειας, που ση αίνει ότι για την πραγ ατική παρατήρηση όλων των 

περιοχών απαιτείται περίοδος οκτώ η ερών. Η κάλυψη κατά ήκος του ιση ερινού 

εταβάλλεται ελαφρώς λόγω της κλίσης που παίρνει το όργανο σε σχέση ε την κανονική 

του θέση για να αποφύγει φαινό ενα αντανάκλασης του ήλιου στης υδάτινες επιφάνειες (sun 

glint effects) που αλλοιώνουν τα αποτελέσ ατα. 

Στον Πίνακα 3.2α παρουσιάζονται αναλυτικά οι ζώνες του αισθητήρα και η αντιστοιχία 

τους ε τα ήκη κύ ατος, το εύρος κάθε ζώνης, καθώς επίσης και οι κύριες χρήσεις τους. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα αναγράφονται στον Πίνακα 3.2β. Οι ζώνες 1-6 του 

αισθητήρα SeaWiFS έχουν εύρος 20 nm ενώ οι 7 και 8 έχουν εύρος 40 nm. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  33..22αα-- Ζώνες του αισθητήρα SeaWiFS. 

Instrument Bands 

Band Wavelength (nm) 
Center 

(nm) 
Wavelength 

("colour") 
Primary Use 

1 402-422 412 violet Disolved organic matter 
2 433-453 443 blue Chlorophyll absorption 
3 480-500 490 blue-green Pigment absorption 
4 500-520 510 blue-green Chlorophyll absorption 
5 545-565 555 green Pigments, optical properties, sediments 
6 660-680 670 red Atmospheric correction and sediments 
7 745-785 765 near IR Atmospheric correction, aerosol radiance 
8 845-885 865 near IR Atmospheric correction, aerosol radiance 

  

ΠΠίίνναακκααςς  33..22ββ-- Tεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα SeaWiFS. 
Mission Characteristics 

Orbit Type Sun Synchronous at 705 km 
Equator Crossing Noon +20 min, descending 
Orbital Period 99 minutes 
Swath Width 2,801 km LAC/HRPT (58.3 degrees) 
Swath Width 1,502 km GAC (45 degrees) 
Spatial Resolution 1.1 km LAC, 4.5 km GAC 
Real-Time Data Rate 665 kbps 
Revisit Time 1 day 
Digitization 10 bits 
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Περισσότερες πληροφορίες για τον αισθητήρα SeaWiFS είναι διαθέσι ες στον διαδικτυακό 

τόπο http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/. 

Για τις ανάγκες της παρούσας ελέτης και την πραγ ατοποίηση η ερήσιων ανακτήσεων 

οπτικού πάχους χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα του αισθητήρα SeaWiFS κυρίως ε ειω ένη 

ανάλυση 4.5 km x 4.5 km, λόγω του εγάλου απαιτού ενου υπολογιστικού χρόνου 

ανάκτησης δεδο ένων σε ανάλυση 1.1 km x 1.1 km. 

 

33..44..22  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΉΉΡΡΑΑΣΣ  MMEERRIISS  ((MMEEDDIIUUMM  RREESSOOLLUUTTIIOONN  IIMMAAGGIINNGG  SSPPEECCTTRROOMMEETTEERR))  

Το Μάρτιο του 2002, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ιαστή ατος (European Space Agency; 

ESA) εκτοξεύει στο διάστη α, ένα προηγ ένο πολικής τροχιάς δορυφόρο, τον Envisat 

(Environmental Satellite) ο οποίος παρέχει ατ οσφαιρικές ετρήσεις και ετρήσεις για τους 

ωκεανούς, την ξηρά και τους πάγους.  

Ο αισθητήρας MERIS, ένα έσης φασ ατικής ανάλυσης φασ ατοφωτό ετρο, (Medium 

Resolution Imaging Spectrometer) που ετρά την ηλιακή ακτινοβολία την ανακλώ ενη από 

τη γη κατά τη διάρκεια της η έρας στην ορατή και την υπέρυθρη περιοχή του φάσ ατος σε 

15 διαφορετικά ήκη κύ ατος από τα 400 nm έως τα 900 nm (Πίνακας 3α). O αισθητήρας 

MERIS είναι ένα από τα όργανα, που βρίσκονται επιβιβασ ένα στον δορυφόρο Envisat 

(Εικόνα 3.8). 

 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..88--  Ο δορυφόρος Envisat και τα όργανα που βρίσκονται επιβιβασ ένα σε αυτόν, εταξύ 

των οποίων και το φασ ατοφωτό ετρο MERIS.  

 
Ο αισθητήρας MERIS έχει υψηλή φασ ατική και ραδιο ετρική ανάλυση. Με τη χωρική 

ανάλυση που διαθέτει καλύπτει παγκοσ ίως τις υδάτινες επιφάνειες και τις ακτές αλλά και τις 

επιφάνειες εδάφους. Ένα από τα ση αντικά χαρακτηριστικά του και η ιδιαιτερότητά του σε 
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σχέση ε τους άλλους δορυφορικούς αισθητήρες, είναι η ικανότητα προγρα ατισ ού των 

φασ ατικών ζωνών του όσον αφορά το εύρος και τη θέση τους. 

Πρόκειται για ένα επιστη ονικό αισθητήρα ε ση αντική συ βολή στις ελέτες 

κατανόησης του ρόλου των ωκεανών και της συνεισφοράς τους στο κλί α έσω των 

παρατηρήσεων του χρώ ατος των υδάτων. Επιπλέον στόχος της αποστολής MERIS αποτελεί 

η κατανόηση των ατ οσφαιρικών παρα έτρων που σχετίζονται ε τα σύννεφα και τα 

σω ατίδια και η συσχέτισή τους ε τη γήινη επιφάνεια, ιδιαίτερα ε τη βλάστηση.  

Ο αισθητήρας MERIS έχει αποστολή τη συλλογή παρατηρήσεων που θα προάγουν τη 

δυνατότητα πρόβλεψης των κλι ατικών αλλαγών έσω των αριθ ητικών οντέλων, ενώ 

θεωρείται εργαλείο τηλεσκόπισης ε εγάλη δυνατότητα συ βολής στις ελέτες κλί ατος και 

τις παρατηρήσεις των παγκοσ ίων αλλαγών. 

Το όργανο, ε 68.5° οπτικό πεδίο γύρω από το ναδίρ καλύπτει 1150 km πλάτος σάρωσης 

σε ένα πέρασ α. Η σάρωση αυτή διαιρείται σε πέντε τ ή ατα που σαρώνονται από πέντε 

πανο οιότυπες ηχανές λήψης. Τα οπτικά πεδία των παρακεί ενων ηχανών λήψης έχουν 

ια ικρή αλληλοεπικάλυψη.  

Τα προϊόντα MERIS είναι διαθέσι α σε δυο διαφορετικές αναλύσεις. εδο ένα υψηλής 

ανάλυσης (Full Resolution; FR) ε 0.3 km χωρική ανάλυση εδάφους που χρησι οποιούνται 

κυρίως για τις παρατηρήσεις των ακτών και της ξηράς. Τα δεδο ένα χα ηλής ανάλυσης 

(Reduced Resolution; RR), ε 1.2 km χωρική ανάλυση, χρησι οποιούνται κυρίως για τις 

ελέτες εγάλης κλί ακας. Οι ωκεανογραφικές και ατ οσφαιρικές έρευνες απαιτούν 

παγκόσ ια κάλυψη έσα σε τρεις η έρες. 

Ο αισθητήρας MERIS έχει σχεδιαστεί ε 15 φασ ατικές ζώνες σε εύρος από 390 έως 

1040 nm του ηλεκτρο αγνητικού φάσ ατος. Στον Πίνακα 3.3α παρουσιάζονται οι 15 αυτές 

ζώνες ε τα αντίστοιχα ήκη κύ ατος και τις κύριες εφαρ ογές τους και στον Πίνακα 3.3β τα 

κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το διαστη ικό σκάφος και τον αισθητήρα παρέχονται από 

τη διαδικτυακή σελίδα της ESA: http://earth.esa.int/.  

Για τις ανάγκες της παρούσας ελέτης χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα MERIS_RR 

(Reduced Resolution) ε περιορισ ένη χωρική ανάλυση 1.2 km x 1.2 km αφενός γιατί η 

επεξεργασία των δεδο ένων υψηλής ανάλυσης, 0.3 km x 0.3 km, για την ανάκτηση του 

οπτικού πάχους σε η ερήσια βάση είναι εξαιρετικά χρονοβόρα λόγω του εγάλου όγκου και 

χρόνου επεξεργασίας τους, αφετέρου γιατί τα χα ηλότερης χωρικής ανάλυσης δεδο ένα 

κρίθηκαν επαρκώς ικανοποιητικά.  
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ΠΠίίνναακκααςς  33..33αα-- Φασ ατικές ζώνες (κανάλια) και κύριες εφαρ ογές τους για τον αισθητήρα 

MERIS. 

Instrument Bands 

Band Wavelength (nm) Bandwidth (nm) Potential Applications  

1 412.5 10 Yellow substance and detrital pigments 
2 442.5 10 Chlorophyll absorption maximum 
3 490 10 Chlorophyll and other pigments 
4 510 10 Suspended sediment, red tides 
5 560 10 Chlorophyll absorption minimum 
6 620 10 Suspended sediment 
7 665 10 Chlorophyll absorption and fluo. reference 
8 681.25 7.5 Chlorophyll fluorescence peak 
9 708.75 10 Fluo. Reference, atmospheric corrections 

10 753.75 7.5 Vegetation, cloud 
11 760.625 3.75  Oxygen absorption R-branch 
12 778.75 15 Atmosphere corrections 
13 865 20 Vegetation, water vapour reference 
14 885 10 Atmosphere corrections 
15 900 10 Water vapour, land 

 

ΠΠίίνναακκααςς  33..33ββ-- Τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα MERIS. 

Mission Characteristics 
Status Operational 
Type Imaging multi-spectral radiometers (vis/IR) 

Spatial Resolution Ocean: 1.040m x 1.200 m,  
                               Land & coast: 260m x 300m 
Swath Width: 1.150km 
Global coverage: every 3 days 

Technical 

Characteristics 

Waveband VIS-NIR:  
15 bands selectable across range: 390-1040 nm 
(bandwidth programmable: 2.5-30 nm) 
Ocean and Coast (Ocean Colour/Biology)  
Land (Vegetation) 

Applications 

Atmosphere (Clouds, Precipitation) 

 

33..44..33  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΉΉΡΡΑΑΣΣ  MMOODDIISS  ((MMOODDEERRAATTEE  RREESSOOLLUUTTIIOONN  IIMMAAGGIINNGG  

SSPPEECCTTRROORRAADDIIOOMMEETTEERR))  

Το φασ ατοραδιό ετρο MODIS (Εικόνα 3.9) είναι από τα βασικά όργανα των 

δορυφόρων Terra (EOS AM) και Aqua (EOS AM). Η τροχιά του δορυφόρου Terra είναι 

χρονικά προγρα ατισ ένη έτσι ώστε ο δορυφόρος να περνάει τον ιση ερινό από το βορρά 

προς το νότο το πρωί, ενώ ο δορυφόρος Aqua, να περνά τον ιση ερινό από νότο προς βορρά 

το απόγευ α. Οι δορυφόροι αυτοί παρατηρούν ολόκληρη την επιφάνεια της γης σε ία ή δύο 

έρες, παρέχοντας δεδο ένα σε 36 διαφορετικές φασ ατικές ζώνες ή ο άδες ηκών κύ ατος. 

Τα δεδο ένα αυτά βελτιώνουν την κατανόηση των παγκόσ ιων διαδικασιών που λα βάνουν 

χώρα στο έδαφος, στους ωκεανούς και στα χα ηλά στρώ ατα της ατ όσφαιρας.  
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Ο αισθητήρας ΜΟDIS διαδρα ατίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη έγκυρων 

οντέλων παγκόσ ιας κλί ακας, ικανών να προβλέψουν τις παγκόσ ιες περιβαλλοντικές 

αλλαγές. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  33..99--  Το ραδιό ετρο MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

 

Ο αισθητήρας MODIS παρέχει υψηλή ραδιο ετρική ευαισθησία (12 bit) σε 36 

διαφορετικές φασ ατικές ζώνες ε εύρος ηκών κύ ατος από 0.4 µm έως 14.4 µm.  

ύο ζώνες έχουν γεωγραφική / χωρική ανάλυση 250 m στο ναδίρ, πέντε ζώνες έχουν 

ανάλυση 500 m και οι υπόλοιπες 29 έχουν ανάλυση 1 km. Ο σχεδιασ ός σάρωσής του 

επιτυγχάνει ια περιοχή σάρωσης 2330 km, σε ια τροχιά ήκους 705 km, σε ένα πέρασ α 

και παρέχει παγκόσ ια κάλυψη έσα σε ία έως δύο η έρες. 

Ο πρώτος αισθητήρας MODIS, το οντέλο ProtoFlight (PFM) ενσω ατώθηκε στο 

διαστη ικό σκάφος Terra (EOS AM-1). Ο δορυφόρος Terra εκτοξεύθηκε στο διάστη α στις 

18 εκε βρίου του 1999. Ο δεύτερος αισθητήρας MODIS, το Flight Model 1 ή FM1, 

ενσω ατώθηκε στο δορυφόρο Aqua (EOS PM-1), ο οποίος πήκε επιτυχώς σε τροχιά στις 4 

Μαΐου του 2002. Ο αισθητήρας και τα διαστη ικά σκάφη στα οποία είναι ενσω ατω ένος 

βρίσκονται υπό την αιγίδα της NASA (National Aeronautics and Space Administration). 

Οι φασ ατικές ζώνες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα MODIS 

παρουσιάζονται αντιστοίχως στους Πίνακες 3.4α και 3.4β που ακολουθούν. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αισθητήρα MODIS παρέχονται στην ιστοσελίδα 

http://modis.gsfc.nasa.gov/.   
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ΠΠίίνναακκααςς  33..44αα-- Οι φασ ατικές ζώνες του αισθητήρα MODIS. 

Instrument Bands 

Primary Use Band Bandwidth
1
 

Spectral 

Radiance
2
 

Required 

SNR
3
 

1 620-670 21.8 128 Land/Cloud/ 

Aerosols Boundaries 2 841-876 24.7 201 

3 459-479 35.3 243 
4 545-565 29.0 228 
5 1230-1250 5.4 74 
6 1628-1652 7.3 275 

Land/ 

Cloud/ 

Aerosols Properties 

7 2105-2155 1.0 110 
8 405-420 44.9 880 
9 438-448 41.9 838 

10 483-493 32.1 802 
11 526-536 27.9 754 
12 546-556 21.0 750 
13 662-672 9.5 910 
14 673-683 8.7 1087 
15 743-753 10.2 586 

Ocean Color/ 

Phytoplankton/ 

Biogeochemistry 

16 862-877 6.2 516 
17 890-920 10.0 167 
18 931-941 3.6 57 

Atmospheric Water Vapour 

19 915-965 15.0 250 

Primary Use Band Bandwidth
1
 

Spectral 

Radiance
2
 

Required NE 

[delta]T(K)
4
 

20 3.660-3.840  0.45(300K) 0.05 
21 3.929-3.989  2.38(335K) 2.00 
22 3.929-3.989  0.67(300K) 0.07 

Surface/Cloud Temperature 

23 4.020-4.080  0.79(300K) 0.07 
24 4.433-4.498  0.17(250K) 0.25 

Atmospheric Temperature 25 4.482-4.549  0.59(275K) 0.25 
26 1.360-1.390  6.00 150(SNR) 
27 6.535-6.895  1.16(240K) 0.25 Cirrus Clouds Water Vapor 

28 7.175-7.475 2.18(250K) 0.25 
Cloud Properties 29 8.400-8.700  9.58(300K) 0.05 
Ozone 30 9.580-9.880  3.69(250K) 0.25 

31 10.780-11.280  9.55(300K) 0.05 
Surface/Cloud Temperature 32 11.770- 12.270  8.94(300K) 0.05 

33 13.185- 13.485  4.52(260K) 0.25 
34 13.485-13.785  3.76(250K) 0.25 
35 13.785-14.085  3.11(240K) 0.25 Cloud Top Altitude 

36 14.085-14.385  2.08(220K) 0.35 
1 Bands 1 to 19 are in nm; Bands 20 to 36 are in µm 
2 Spectral Radiance values are (W/m2 -µm-sr) 
3 SNR = Signal-to-noise ratio 
4 NE(delta)T = Noise-equivalent temperature difference 
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ΠΠίίνναακκααςς  33..44ββ-- Τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα MODIS. 

Mission Characteristics 
Orbit 705 km, 10:30 a.m. descending node (Terra) or    

               1:30 p.m. ascending node (Aqua), 
sun-synchronous, near-polar, circular 

Scan Rate 20.3 rpm, cross track 
Swath Dimensions 2330 km (cross track) by  

10 km (along track at nadir) 
Telescope 17.78 cm diam. off-axis, afocal (collimated),  

with intermediate field stop 
Size 1.0 x 1.6 x 1.0 m 
Weight 228.7 kg 
Power 162.5 W (single orbit average) 
Data Rate 10.6 Mbps (peak daytime);  

6.1 Mbps (orbital average) 
Quantization 12 bits 
Spatial Resolution 250 m (bands 1-2) 

500 m (bands 3-7) 
1000 m (bands 8-36) 

Design Life 6 years 
 
 

33..55  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ  

Στην παρούσα ελέτη παρουσιάζεται και χρησι οποιείται ια έθοδος ανάκτησης των 

παρα έτρων των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων (BAER; Bremen Aerosol Retrieval) η οποία 

χρησι οποιεί ια τεχνική διαχωρισ ού εταξύ των ιδιοτήτων της επιφάνειας της γης και των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων στην περιοχή ικρών ηκών κύ ατος ορατού (short-wave 

visible) του αισθητήρα SeaWiFS (412 nm - 670 nm). Η έθοδος αυτή, τροποποιη ένη 

κατάλληλα, εφαρ όζεται και στην ανάκτηση των δορυφορικών δεδο ένων πάνω από την 

Ευρώπη από παρατηρήσεις ε τους αισθητήρες του δορυφόρου ENVISAT (Environmental 

Satellite), SCIAMACHY και MERIS. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη έθοδο “σκοτεινού 

στόχου”-black target των Kaufman et al. (1997a, 1997b) αλλά έχει τροποποιηθεί ώστε να 

υπολογίζει την ανάκλαση από τις διάφορες επιφάνειες. Η ανάκλαση του εδάφους στη έθοδο 

BAER, υπολογίζεται από ένα γρα ικό οντέλο ανά ιξης φάσ ατος βλάστησης και η, 

διορθω ένο ε βάση τον κανονικοποιη ένο διαφορικό δείκτη βλάστησης (Normalized 

Differential Vegetation Index; NDVI). Η σκέδαση που προκαλείται από τα αιωρού ενα 

σω ατίδια, προσδιορίζεται ε την αφαίρεση της ανάκλασης από την επιφάνεια και της 

εξασθένισης της ακτινοβολίας λόγω σκέδασης Rayleigh από τη συνολική ανάκλαση των άνω 

στρω άτων της ατ όσφαιρας (Top of Atmosphere Reflectance-TOA). Για τον προσδιορισ ό 

του οπτικού πάχους δη ιουργήθηκαν πίνακες αναφοράς (Look-Up-Tables; LUT) ε τη χρήση 

των υπολογισ ών λεπτο ερούς και εγάλης ακρίβειας οντέλου υπολογισ ού της 

πολυφασ ατικής εταφοράς ακτινοβολίας (Radiative Transfer Model; RTM). 
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Το οντέλο εταφοράς ακτινοβολίας απαιτεί την ακριβή γνώση των οπτικών ιδιοτήτων 

των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων όπως για παράδειγ α τη εταβολή του οπτικού πάχους των 

σω ατιδίων συναρτήσει του ήκους κύ ατος, η οποία εξαρτάται από το ποσοστό της 

ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης προκαλού ενης από τα σω ατίδια (single 

scattering albedo; SSA), την ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός προς τις διάφορες κατευθύνσεις 

(phase function), καθώς επίσης και παρα έτρους όπως ο συντελεστής ανάκλασης των 

διαφόρων επιφανειών εδάφους. Αυτά τα δεδο ένα εισόδου για το οντέλο BAER προήλθαν 

από το πείρα α LACE-98 (Lindeberg Aerosol Characterization Experiment 1998, Ansmann et 

al., 2002), το οποίο πραγ ατοποιήθηκε στο Lindeberg της Γερ ανίας το 1998. Κατά τη 

διάρκεια του πειρά ατος αυτού ετρήθηκαν αναλυτικά οι διάφοροι παρά ετροι των 

αιωρού ενων σω ατιδίων, όπως επίσης και η ανακλαστικότητα του εδάφους. 

Ένας από τους στόχους του πειρά ατος LACE-98 ήταν η συσχέτιση της συνολικής 

ακτινοβολίας που ετρήθηκε από τους δορυφόρους ε τις επι έρους ροές ακτινοβολίας από 

εναέριες ετρήσεις και ετρήσεις εδάφους. Για το σκοπό αυτό, χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα 

ακτινοβολίας στο άνω στρώ α της ατ όσφαιρας από τον αισθητήρα SeaWiFS, ετρήσεις 

ανακλαστικότητας εδάφους από όργανα προσαρτη ένα σε αεροσκάφη και επίγειες ετρήσεις 

φωτεινότητας του ουρανού και οπτικού πάχους. Η ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός προς τις 

διάφορες κατευθύνσεις και το ποσοστό της ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης 

των σω ατιδίων προέκυψαν από επίγειες ετρήσεις ραδιο έτρων ε την εφαρ ογή του 

αλγορίθ ου CIRATRA (Coupled Inversion Radiative Transfer) σύ φωνα ε τους von 

Hoyningen-Huene and Posse (1997). Το φάσ α ανάκλασης του εδάφους ετρήθηκε ε το 

ραδιό ετρο CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) κατάλληλα τοποθετη ένο σε 

αεροσκάφος (Olbert, 1998). Έτσι, συνδυάστηκαν τα δορυφορικά δεδο ένα ε ετρήσεις 

εδάφους δη ιουργώντας βάση δεδο ένων εισόδου (οπτικό πάχος συναρτήσει του ήκους 

κύ ατος, του single scattering albedo (SSA) και του φάσ ατος ανάκλασης του εδάφους) για 

το οντέλο εταφοράς ακτινοβολίας (RTM). 
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44..  ΜΜΕΕΘΘΟΟ ΟΟΣΣ  BBAAEERR  ((BBRREEMMEENN  AAEERROOSSOOLL  RREETTRRIIEEVVAALL))  

44..11  AAΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚ ΝΝ  ΑΑΕΕΡΡΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤ ΝΝ  

Η έθοδος περιγράφεται λεπτο ερώς για τη χρήση των δεδο ένων SeaWiFS από τους 

von Hoyningen et al. (2003, 2006) και χρησι οποιείται σε διάφορες εφαρ ογές (Kokhanovsky 

et al., 2004; Lee et al., 2004, 2005). Ο αισθητήρας SeaWiFS ετράει την ανερχό ενη 

ακτινοβολία ή την ακτινοβολία των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας, L(λ), σε 8 

διαφορετικές ζώνες ( ήκη κύ ατος) και την ακτινοβολία που εξέρχεται από τη γη, Ε0(λ), στα 

ακόλουθα ήκη κύ ατος, λ, : 412, 443, 490, 510, 555, 670, 765 και 865nm. 

Ο αλγόριθ ος ανάκτησης του οπτικού πάχους των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων 

χρησι οποιεί πίνακες αναφοράς (Look-Up-Tables; LUT), οι οποίοι δίνουν τα αναγκαία 

δεδο ένα εισόδου (τι ές παρα έτρων) για την περιγραφή της σχέσης εταξύ της 

ετρού ενης ακτινοβολίας L(λ) και του οπτικού πάχους δΑ(λ). Για αυτή την προσέγγιση 

απαιτείται επαρκής καθορισ ός των πινάκων αναφοράς ώστε να συ περιλάβουν και να 

συσχετίσουν όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη εταφορά ακτινοβολίας 

στην ατ όσφαιρα, όπως για παράδειγ α τη θέση του ήλιου ως προς την επιφάνεια της γης 

(solar elevation), τη γεω ετρία φωτισ ού και παρατήρησης (illumination and observation 

geometry), τη σκέδαση Rayleigh, την ανακλαστικότητα του εδάφους για διαφορετικές 

περιπτώσεις βλάστησης, το υψό ετρο των επιφανειών και την πίεση σε αυτό το ύψος, καθώς 

επίσης και τις παρα έτρους που χαρακτηρίζουν τα αιωρού ενα σω ατίδια, όπως το οπτικό 

πάχος τους και την ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός προς τις διάφορες κατευθύνσεις. 
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ΕΕιικκόόνναα  44..11-- Λογικό διάγρα α των βη άτων και της αλληλεπίδρασης που χρησι οποιείται στη 

διαδικασία ανάκτησης του οπτικού πάχους των αερολυ άτων πάνω από υδάτινες επιφάνειες 

και επιφάνειες ξηράς: 1. Υπολογισ ός της ανάκλασης των άνω στρω άτων (Εξίσωση 4.1), 2. 

ιαχωρισ ός ανά εσα στην επιφάνεια ξηράς και θάλασσας κάνοντας χρήση της έτρησης της 

ανάκλασης των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας στη ζώνη οκτώ (870 nm) του αισθητήρα 

SeaWiFS, 3. καθορισ ός της πορείας ανάκλασης Rayleigh, κάνοντας χρήση ενός ψηφιακού 

οντέλου θέσης (Digital Elevation Model; DEM), 4. καθορισ ός της ανάκλασης των 

σω ατιδίων, αφαιρώντας την ανάκλαση της επιφάνειας από την εξίσωση (4.13), 5. Εφαρ ογή 

των περιορισ ών και των πινάκων αναφοράς (LUT),( von Hoyningen-Huene et al. 2003). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Το λογικό διάγρα α και η αθη ατική διαχείριση των δεδο ένων του αλγορίθ ου 

ανάκτησης, περιγράφονται στην Εικόνα 4.1 και συνοψίζονται στα κάτωθι βή ατα: 

 

1. Κανονικοποίηση της ακτινοβολίας L(λ) σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας για κάθε 

ήκος κύ ατος λ, έτσι ώστε να προκύψει η ανάκλαση των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας, 

ρTOA(λ):  

 0
0 )(

)(
Μ⋅

Ε
=ΤΟΑ λ

λπ
ρ

L
 (4.1) 

όπου, Μ0, ο συντελεστής αερίων αζών αναφορικά ε τη θέση του ήλιου ως προς την 

επιφάνεια της γης, Ε0(λ), η ακτινοβολία που εκπέ πεται από τη γη και L(λ), η ακτινοβολία 

των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας ετρού ενη από τον αισθητήρα του δορυφόρου. 

 

2. Η αφαίρεση της διαδρο ής ανάκλασης Rayleigh (Rayleigh path reflectance), που 

αφορά την πολλαπλή σκέδαση από τα όρια των αερίων των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας για κάθε γεω ετρία φωτισ ού (σχετική θέση ήλιου) και παρατήρησης (σχετική 

θέση δορυφόρου), οδηγεί στη διορθω ένη ανάκλαση )(ˆ λρ .  

 ),,,,()()(ˆ 0 SRay p ΜΜ−= ΤΟΑ θλρλρλρ  (4.2) 

όπου, ),,,,( 0 SRay p ΜΜθλρ , η κανονικοποιη ένη διαδρο ή ανάκλασης Rayleigh 

συ περιλα βανο ένης της πολλαπλής σκέδασης για τη γωνία σκέδασης θ, την ατ οσφαιρική 

πίεση p, τους συντελεστές αερίων αζών αναλογικά ε τη θέση του ήλιου, Μ0, και τη θέση 

του δορυφόρου, ΜS. Στην ξηρά, το υψό ετρο των επιφανειών πρέπει να συ περιληφθεί ε τη 

χρήση ενός ψηφιακού οντέλου θέσης (Digital Elevation Model ; DEM) λα βάνοντας υπόψη 

την οπτική γωνία παρατήρησης από τον αισθητήρα του δορυφόρου. Η ατ οσφαιρική πίεση, 

pz, σε ύψος z (km) που χρησι οποιείται για τον καθορισ ό της διαδρο ής ανάκλασης 

Rayleigh υπολογίζεται από την πίεση στο επίπεδο της θάλασσας, p0, έσω της βαρο ετρικής 

εξίσωσης: 

 ( )








⋅⋅−⋅
⋅⋅⋅−

⋅=
)75.0315.8

75.097.28
exp0 zgT

zg
pp

surf
z  (4.3) 

όπου, g, η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.807 m/s2), z, το ύψος που βρίσκεται η ελετώ ενη 

επιφάνεια σε σχέση ε το επίπεδο της θάλασσας σε km και surfT , η θερ οκρασία σε αυτήν 

την επιφάνεια. 

Η συνεισφορά της σκέδασης Rayleigh αυξάνεται ε τη είωση του ήκους κύ ατος και 

απαιτεί υψηλή ακρίβεια στα ικροκύ ατα (shortwave channels). Για περιπτώσεις χα ηλής 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς  BBAAEERR  
 

 40 

ανάκλασης επιφάνειας )15.0)(( ≤λρ surf , στην περιοχή των ικροκυ άτων το οποίο 

ανα ένεται για επιφάνειες που καλύπτονται ολικώς ή ερικώς από βλάστηση, η πολλαπλή 

σκέδαση είναι ια η γρα ική συνάρτηση η οποία πορεί παρόλα αυτά εύκολα να 

παρα ετροποιηθεί (Deepak et al., 1980). Για υψηλής ανάκλασης επιφάνεια, η διαδρο ή 

ανάκλασης Rayleigh πρέπει να υπολογιστεί αναλυτικά για τη συγκεκρι ένη περίπτωση 

ανάκλασης. 

 

3. ιαχωρισ ός ανάκλασης επιφάνειας από την αντίστοιχη των σω ατιδίων. 

Η τι ή της διορθω ένης ανάκλασης, )(ˆ λρ , περιλα βάνει τόσο την επίδραση της σκέδασης 

των σω ατιδίων όσο και της ανάκλασης της επιφάνειας, )(λρsurf . Για το διαχωρισ ό αυτών 

των παρα έτρων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες και οι τι ές κάποιων σταθερών 

(Παράγραφος 4.1.2). Οι Kaufmann et al. (1997a, b) χρησι οποιούν για το διαχωρισ ό τον 

περιορισ ό για τους “ αύρους στόχους”-black target  όπως είναι οι επιφάνειες ε βλάστηση. 

Οι “ αύροι στόχοι” προσδιορίζονται από τον κανονικοποιη ένο διαφορικό δείκτη 

βλάστησης, NDVI (Εξίσωση 4.12). O δείκτης NDVI κυ αίνεται εταξύ -1 και 1 και πρέπει 

να πλησιάζει την τι ή 1 για την περίπτωση πυκνής βλάστησης, ενώ τα σύννεφα και το χιόνι 

χαρακτηρίζονται από αρνητικές τι ές. Έπειτα, χρησι οποιούνται ε πειρικές σχέσεις εταξύ 

της ανάκλασης της επιφάνειας στα 2.2 m και αυτής σε ήκος κύ ατος στην περιοχή των 

ικροκυ άτων.  

Παρόλα αυτά, η ανάκλαση των διαφόρων επιφανειών στα 2.2 m όπως ετριέται από το 

δορυφορικό αισθητήρα, δεν είναι διαθέσι η, ούτε για τον αισθητήρα SeaWiFS αλλά ούτε για 

τα άλλα ραδιό ετρα και πρέπει να υπολογιστεί η τι ή της ε διαφορετικό τρόπο. Στην 

παρούσα ελέτη, ο προσδιορισ ός του φάσ ατος ανάκλασης της επιφάνειας 

πραγ ατοποιείται από ένα γρα ικό οντέλο ανά ιξης φάσ ατος “πράσινης βλάστησης” και 

“αποψιλω ένου εδάφους”. Η ανά ιξη γίνεται ε βάση το NDVI ως δείκτη κάλυψης της 

επιφάνειας από τη βλάστηση. Έτσι, προκύπτει ένα φάσ α ανάκλασης επιφάνειας για την 

περιοχή που παρατηρεί ο δορυφόρος.  

Λα βάνοντας υπόψη και τους άλλους περιορισ ούς στη φασ ατική συ περιφορά του 

οπτικού πάχους (Βή α 5), ο διαχωρισ ός της ανάκλασης της επιφάνειας πορεί να 

πραγ ατοποιηθεί ε επιτυχία. Παρα ένει η ανάκλαση φωτός που προκαλείται από τα 

αιωρού ενα σω ατίδια, )(~ λρ , η οποία εξαρτάται από το ήκος κύ ατος: 

 ),,(),()()(ˆ)(~
00 SSurfSR zzλρλτλωλρλρ ⋅Μ⋅−=  (4.4) 
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όπου, ),( SR Μλτ , η ετάδοση της ακτινοβολίας στην ατ όσφαιρα για τη ζενίθ απόσταση, Sz , 

του δορυφόρου από τον παρατηρού ενο στόχο που βρίσκεται στο έδαφος, 0z , η ζενίθ 

απόσταση για τον ήλιο, )(0 λω , το ποσοστό της ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω της 

σκέδασης των σω ατιδίων (single scattering albedo; SSA) και ),,( 0 SSurf zzλρ , η ανάκλαση 

της επιφάνειας για δεδο ένη θέση του ήλιου και του δορυφόρου (θέση παρατήρησης), 

)cos()cos()(),,( 00 SSurfSSurf zzzz ⋅⋅= λρλρ . 

Η παραπάνω ανάλυση των παρα έτρων ειώνει την ποσότητα δεδο ένων των πινάκων 

αναφοράς (LUTs), ειδικά αν καθορίσει κάποιος περιοχές ακρίβειας για την ανάκτηση του 

οπτικού πάχους. Όλοι οι πίνακες αναφοράς, που προκύπτουν από αυτό το δεύτερο βή α 

καθαρισ ού των παρα έτρων, πορούν να παρα ετροποιηθούν ικανοποιητικά από 

πολυώνυ α ηδενικού έως και δεύτερου βαθ ού, κατάλληλα για γρήγορη επεξεργασία των 

δορυφορικών δεδο ένων. 

 

4. Καθορισ ός των παρα έτρων εισόδου για τον προσδιορισ ό των πινάκων αναφοράς 

(LUTs). Όπως αναφέρθηκε (Παράγραφος 3.5), οι πίνακες αυτοί προέκυψαν από δεδο ένα 

του πειρά ατος LACE-98. Οι πίνακες αναφοράς για την ανάκλαση της ακτινοβολίας από τα 

ατ οσφαιρικά αερολύ ατα, )(~ λρ , υπολογίζονται για δεδο ένη ποσότητα σκεδαζό ενου 

φωτός και ποσοστού ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω της σκέδασης των σω ατιδίων. Η 

έγιστη επίδραση της ποσότητας ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης των 

σω ατιδίων καθορίζεται από την ποσότητα του σκεδαζό ενου φωτός στις διάφορες 

κατευθύνσεις από το αερόλυ α, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το συγκεκρι ένο 

τύπο σω ατιδίων στην υπό ελέτη περιοχή. 

 

5. Τέλος, η εφαρ ογή των περιορισ ών (Παράγραφος 4.1.1) στην επαναληπτική έθοδο, 

ελαχιστοποιεί την τετραγωνική ρίζα της έσης τετραγωνικής απόκλισης (Root Mean Square 

Deviation; RMSD; Εξίσωση 4.8) του φάσ ατος οπτικού πάχους των σω ατιδίων, η οποία 

έχει ο αλή εξάρτηση από το φάσ α, σύ φωνα ε εκθετική εξάρτηση από τον συντελεστή 

Ångström. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στον προσδιορισ ό του οπτικού πάχους των 

σω ατιδίων σε διάφορες ζώνες που αντιστοιχούν σε ζώνες ικρών ήκος κύ ατος του 

αισθητήρα SeaWiFS και στον προσδιορισ ό του συντελεστή στροβιλότητας του Ångström. 

Επιπλέον, προκύπτει το φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας ως παραπροϊόν στα ικρά ήκη 

κύ ατος. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω οδηγεί στον προσδιορισ ό του οπτικού 
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πάχους των σω ατιδίων, δΑ, πάνω από επιφάνειες ξηράς για τις ζώνες ικρών ηκών κύ ατος 

του αισθητήρα SeaWiFS. 

  

44..11..11  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟ ΟΟΥΥ  

Όπως προαναφέρθηκε, ο διαχωρισ ός εταξύ της σκέδασης που προκαλείται από τα 

αιωρού ενα σω ατίδια και της ανάκλασης από την επιφάνεια του εδάφους απαιτεί περαιτέρω 

πληροφορίες. Οι περιορισ οί που εφαρ όζονται σε αυτή τη έθοδο είναι: 1. Η εξάρτηση του 

οπτικού πάχους από το ήκος κύ ατος πρέπει να είναι ια ο αλή η γρα ική συνάρτηση η 

οποία καθορίζεται από την εκθετική εξάρτηση από το συντελεστή Ångström. 2. Κατά τη 

διάρκεια της επανάληψης η σύγκλιση εξασφαλίζεται ε βάση ια σταθ ισ ένη παρά ετρο 

και 3. Η ανά ιξη του φάσ ατος ανάκλασης της επιφάνειας ε βλάστηση και γυ νού εδάφους 

είναι γρα ική. Αυτοί οι περιορισ οί αναλύονται ακολούθως. 

1. Το οπτικό πάχος των αιωρού ενων σω ατιδίων έχει ια ο αλή φασ ατική 

συ περιφορά ακολουθώντας το νό ο δυνα ικής του Ångström:  

 
αλβλδ −

Α ⋅=)(  (4.5) 

όπου, β=δΑ(λ=1.0 m), o συντελεστής στροβιλότητας και α, η φασ ατική κλίση. Για το σκοπό 

αυτό, σε αντίθεση ε άλλες προσεγγίσεις (Eck et al.,1999), οι παρά ετροι α και β 

υπολογίζονται από την εφαρ ογή της εθόδου ελάχιστων τετραγώνων στο νό ο του 

Ångström ε την ανάκτηση των δεδο ένων από όλες συνολικά τις φασ ατικές ζώνες, για 

παράδειγ α 6 ζώνες πάνω από τη ξηρά και 8 πάνω από τη θάλασσα. Έτσι, έχου ε: 
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και 

 )lnlnexp( αλδβ ⋅+= A  (4.7) 

όπου Ν, ο αριθ ός των φασ ατικών ζωνών που χρησι οποιήθηκαν και Αδln , λln  οι έσοι 

λογάριθ οι οπτικού πάχους και ήκους κύ ατος, που υπολογίζονται ως 

)(ln
1

ln 1 i
N
i λδδ Α=Α Σ

Ν
=  και )ln(

1
ln 1 iλλ ι

Ν
=Σ

Ν
=  αντιστοίχως. Η έθοδος αυτή υπολογίζει ε 

εγαλύτερη ακρίβεια τις παρα έτρους Ångström από ότι η αντίστοιχη που κάνει χρήση όνο 

δύο ηκών κύ ατος. 

Χρησι οποιώντας ως ήκος κύ ατος αναφοράς για τον αισθητήρα SeaWiFS τα 412 nm, ο 

εκθετικός νό ος του Ångström παίρνει τη ορφή: 
a

m
m

−

ΑΑ 







⋅==

λ
λδλδ

412.0
)412.0()( . Ο 
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κυριότερος σκοπός για τη χρήση του νό ου του Ångström είναι η διασφάλιση της 

ο αλότητας στο φάσ α του οπτικού πάχους. Στο πρώτο βή α της επανάληψης 

χρησι οποιείται η ανάκλαση από την επιφάνεια όπως περιγράφεται από τις εξισώσεις (4.11) 

και (4.13). Σε αντίθεση ε την ανάκλαση από το έδαφος, οι τι ές του οπτικού πάχους 

ειώνονται ε την αύξηση του ήκους κύ ατος. Οι παρά ετροι Ångström έχουν τους κάτωθι 

περιορισ ούς: 

Η φασ ατική κλίση α καθορίζεται στην πρώτη επανάληψη από το ανακτηθέν φάσ α του 

οπτικού πάχους και οι τι ές της βρίσκονται στα όρια -0.5 ≤≤ a 2.0. Τα όρια αυτά επιλέγονται 

από τις ακραίες συνθήκες του φάσ ατος του οπτικού πάχους που προκύπτουν από ετρήσεις 

εδάφους. Εάν η ανακτηθείσα φασ ατική κλίση είναι εκτός αυτών των ορίων, τότε της 

αποδίδεται η τι ή του κλι ατολογικού έσου όρου, α = 1.3. Ο περιορισ ός αυτός αντιστοιχεί 

στο εύρος του συντελεστή α που λα βάνεται για την πλειοψηφία των τύπων των 

ατ οσφαιρικών σω ατιδίων από τις ετρήσεις των ηλιοφωτό ετρων (Holben et al., 2001) και 

αποτελέσ ατα οντέλων (d’ Almeida et al., 1991). 

Η ο αλότητα υπολογίζεται από την τετραγωνική ρίζα της έσης τετραγωνικής απόκλισης 

(Root Mean Square Deviation; RMSD), που καθορίζεται από τους υπολογισ ούς του οπτικού 

πάχους δΑ(λ), και τη έση του τι ή )(λδΑ , που προκύπτει από τον εκθετικό νό ο του 

Ångström: 

 
2))()((

1
λδλδ ΑΑ −=

N
RMSD  (4.8) 

όπου Ν, ο αριθ ός των ζωνών που χρησι οποιούνται. Για ασαφή ο αλότητα του φάσ ατος 

οπτικού πάχους των σω ατιδίων, το φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας πρέπει να 

τροποποιηθεί ε επανάληψη. Υποθέτου ε ότι η σύγκλιση της λύσης έχει επιτευχθεί όταν η 

έση τετραγωνική τι ή RMSD≤0.01. 

2. Η σταθ ισ ένη παρά ετρος για την εξασφάλιση της σύγκλισης.  

Η σκέδαση των σω ατιδίων στην πρώτη ζώνη (412 nm) του αισθητήρα SeaWiFS κυριαρχεί 

σε σχέση ε την ανάκλαση του εδάφους. Επιπλέον, η διάδοση της ακτινοβολίας στην 

ατ όσφαιρα ειώνεται ε το ήκος κύ ατος. Συνεπώς, το ανακτηθέν οπτικό πάχος των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων στα 412 nm έχει το χα ηλότερο σχετικό σφάλ α οφειλό ενο 

σε έναν ανακριβή προσδιορισ ό του συντελεστή ανάκλασης επιφάνειας από ότι στις άλλες 

ζώνες του αισθητήρα. Το γεγονός αυτό εκφράζεται έσω της φασ ατικής σταθ ισ ένης 

παρα έτρου w(λ) που χρησι οποιείται στην επαναληπτική τροποποίηση του φάσ ατος 

ανάκλασης. Ο παράγοντας αυτός ετριάζει τις διακυ άνσεις του συντελεστή ανάκλασης 

επιφάνειας και ε αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί το κριτήριο ο αλότητας για το φασ ατικό 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς  BBAAEERR  
 

 44 

οπτικό πάχος του αερολύ ατος διευκολύνοντας τη σχετικά γρήγορη σύγκλιση της 

επαναληπτικής εθόδου. Οι σταθ ισ ένοι παρά ετροι έχουν καθοριστεί ε πειρικά από δύο 

παρό οια πειρά ατα, ACE-2 και LACE-98, όπου ετρήθηκαν όλες οι απαιτού ενες 

παρά ετροι ακτινοβολίας. Το κριτήριο για τον καθορισ ό των σταθ ισ ένων παρα έτρων 

ήταν η γρήγορη σύγκλιση στα ε ονω ένα βή ατα επανάληψης για γνωστό οπτικό πάχος 

από επίγειες ετρήσεις κατά τη διάρκεια των πειρα άτων αυτών. Η τι ή της παρα έτρου 

καθορίζεται στο 0.15 για την πρώτη ζώνη στα 412 nm και αυξάνεται στο 0.30 για την Πέ πτη 

ζώνη στα 555 nm. Για το βή α i της επανάληψης, η ανάκλαση της επιφάνειας δίνεται από τη 

σχέση: 

 ))(1()()()( 1,, λλλρλρ iiSurfiSurf w −⋅⋅= −  (4.9) 

όπου, w(λ), η σταθ ισ ένη παρά ετρος που λα βάνει υπόψη τη εταβλητότητα στο φάσ α 

της ανάκλασης της επιφάνειας και )(λi , η τυπική απόκλιση του οπτικού πάχους από την 

ιδανική (ο αλή) συ περιφορά, καθοριζό ενη από τον εκθετικό νό ο του Ångström: 

 

)(
)()(

)(
λδ

λδλδ
λ

Α

ΑΑ −
=i  (4.10) 

3. Γρα ική ανά ιξη της ανάκλασης του εδάφους και της βλάστησης. Η ανάκλαση του 

εδάφους και της βλάστησης στην περιοχή των ικροκυ άτων ( nm500≤ ) ελαττώνεται στα 

ικρά ήκη κύ ατος. Στην παρούσα ελέτη γίνεται η παραδοχή ότι πάνω από την ξηρά στην 

περιοχή σάρωσης του δορυφόρου, η φαινο ενική φασ ατική ανάκλαση της επιφάνειας 

αποτελείται από τ ή ατα επιφάνειας που απαρτίζονται από βλάστηση και από γυ νό έδαφος. 

Έτσι, η φαινο ενική ανάκλαση του εδάφους )(0, λρ =iSurf  προκύπτει από την ανά ιξη του 

πραγ ατικού φάσ ατος ανάκλασης που χρησι οποιείται από το φάσ α της “πράσινης 

βλάστησης” και του “αποψιλω ένου εδάφους” κάνοντας χρήση του κανονικοποιη ένου 

διαφορικού δείκτη βλάστησης, NDVI, για την περιοχή σάρωσης του δορυφόρου: 

 )()1()()(0, λρλρλρ SoilVegVegVeg
Mixing

iSurf CC ⋅−+⋅==  (4.11) 

όπου, VegC = NDVI, για NDVI 0≥ , η εκτί ηση για το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας ε 

βλάστηση. Για αρνητικές τι ές NDVI, η τι ή της παρα έτρου VegC  ορίζεται στο ηδέν 

( VegC =0). Η παραδοχή αυτή είναι παρε φερής ε εκείνη των van der Meer and de Jong 

(2000) για τα δεδο ένα LANDSAT TM. Παρόλα αυτά, σε εκείνη τη ελέτη το ποσοστό 

κάλυψης της επιφάνειας από βλάστηση δεν προκύπτει από το NDVI. Το χρησι οποιού ενο 

οντέλο ανά ιξης, εταφέρει τη εγάλη διακύ ανση της υψηλής ανάκλασης από τις 

επιφάνειες στο κοντινό υπέρυθρο σε ζώνες ε ικρότερα ήκη κύ ατος (<670 nm), ε 
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ικρότερη ανάκλαση επιφανειών και χα ηλότερη αστάθεια. Οι ζώνες ε ήκη κύ ατος στο 

κοντινό υπέρυθρο και εκείνες στα ικρά ήκη κύ ατος σχετίζονται εταξύ τους ε βάση τον 

κανόνα ανά ιξης παρό οια ε τη ελέτη των Kaufman et al. (1997a, b), η οποία 

χρησι οποιεί ε πειρικές συσχετίσεις εταξύ των ζωνών ε ήκος κύ ατος στην περιοχή των 

ικροκυ άτων και ίας ζώνης στα 2.2 m. 

Ο κανονικοποιη ένος διαφορικός δείκτης βλάστησης, NDVI προκύπτει για τον 

αισθητήρα SeaWiFs από τη έτρηση της ανάκλαση των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας, 

)(ˆ λρ , από τις ζώνες 8 (λ8=865 nm) και 6 (λ6=670 nm). 

 

)(ˆ)(ˆ
)(ˆ)(ˆ

68

68

λρλρ
λρλρ

+

−
=NDVI  (4.12) 

Για την προσαρ ογή του επιπέδου της ανάκλασης από την επιφάνεια σε εκείνη που 

απαιτείται για την περιοχή σάρωσης του δορυφόρου, εισάγεται ένας διορθωτικός 

συντελεστής, F: 
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Η )670( nmTOA
Surfρ  καθορίζεται από την ανάκλαση των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας. 

Αφαιρώντας την ακτινοβολία λόγω Rayleigh, προκύπτει ια εκτί ηση για την ανάκλαση από 

τα σω ατίδια από τη ζώνη 1 (412 nm) υπό την παραδοχή της “ αύρης επιφάνειας”. Η 

επέκταση του υπολογισ ού αυτού στα 670 nm πραγ ατοποιείται έσω της υπόθεσης της 

εκθετικής σχέσης του Ångström και για κλίση φάσ ατος α=1.0. H τι ή από τον κανόνα 

ανά ιξης προκύπτει από τη σχέση (4.11). Ο διορθωτικός αυτός συντελεστής συ ετέχει σε 

εγάλο βαθ ό στη σταθεροποίηση των αποτελεσ άτων και ειώνει τη διακύ ανση πάνω από 

την ξηρά που προκαλείται από τους διαφορετικούς τύπους επιφανειών στην Ευρώπη.  

 

44..11..22  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΦΦΑΑΛΛΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

Για την εφαρ ογή της παραπάνω εθόδου, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόσο ευαίσθητη 

είναι σε διαταραχές της άγνωστης ή λάθος υπολογιζό ενης από το γρα ικό οντέλο 

ανά ιξης επιφανειακής ανάκλασης και τι λάθη απορρέουν από αυτές τις διαταραχές στο 

υπολογιζό ενο οπτικό πάχος. 
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Για το λόγο αυτό, η ανάκτηση του οπτικού πάχους γίνεται λα βάνοντας υπόψη την 

ανάκλαση από την επιφάνεια ε δύο τρόπους α) χρησι οποιώντας απευθείας την ανάκλαση 

ακτινοβολίας στα άνω στρώ ατα της ατ όσφαιρας) και β) ε περεταίρω επεξεργασία 

(χρησι οποιώντας επίσης και την ανακλώ ενη ακτινοβολία από τα αιωρού ενα σω ατίδια). 

Παρακάτω, παρουσιάζονται δεδο ένα σφάλ ατος για την ανάκλαση από την επιφάνεια τα 

οποία προκύπτουν από ετρήσεις ραδιο έτρων τοποθετη ένων σε αεροσκάφη. Πρόκειται για 

τυπικές τι ές οι οποίες παρατηρούνται στα 412, 490 και 870 nm. Στον Πίνακα 4.1 

παρουσιάζεται η εκτί ηση για τα πειρα ατικά σφάλ ατα Surfρ , που λα βάνου ε από τη 

εταβλητότητα της ανάκλασης των διαφορετικών στόχων για τις περιπτώσεις “πράσινης 

βλάστησης” και “γυ νού εδάφους” από τις ετρήσεις αεροσκαφών. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  44..11-- Μέση ανάκλαση επιφάνειας και οι εταβολές της για διαφορετικούς τύπους 

επιφανειών, έτσι όπως προκύπτουν από εναέριες ετρήσεις ραδιό ετρου κατά τη διάρκεια του 

πειρά ατος LACE-98. 

 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί πραγ ατοποιήθηκε για τη δεύτερη ζώνη του 

αισθητήρα SeaWiFS σε ήκος κύ ατος 0.443 m καθόσον η ζώνη αυτή έχει τη εγαλύτερη 

βαρύτητα για τη διαδικασία ανάκτησης δεδο ένων ατ οσφαιρικών αερολυ άτων πάνω από 

την ξηρά. 

Γενικά, οι πίνακες αναφοράς (LUT’s) που περιγράφουν τη σχέση εταξύ της ανάκλασης 

των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας και του οπτικού πάχους των σω ατιδίων, έχουν ισχυρή 

εξάρτηση από την ανάκλαση από την επιφάνεια. Για δεδο ένη γεω ετρία θέσης του ήλιου 

και παρατήρησης του δορυφόρου (ηλιακή θέση; απόσταση από το ση είο ζενίθ, z0=370, 

αζι ούθιο, α0=1940, θέση παρατήρησης δορυφόρου; απόσταση από το ση είο ζενίθ, zs=250, 

αζι ούθιο, αS=1490) η ανάκλαση της επιφάνειας Surfρ  κυ αίνεται εταξύ της τι ής 0 και 

0.06. Για τη διευκρίνιση των όρων ζενίθ και αζι ούθιο, παρατίθεται η Εικόνα 4.2. Μια λάθος 

εκτί ηση στην ανάκλαση από την επιφάνεια θα οδηγούσε σε λάθος επιλογή πίνακα όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.3. 
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(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  44..22--  (α) Ζενίθ καλείται το ση είο της ουράνιας σφαίρας στο οποίο τη συναντά η 

κατακόρυφος (δια του κέντρου της Γης) του παρατηρητή προεκτεινό ενη προς τα πάνω. Το 

αντιδια ετρικό ση είο του ζενίθ ονο άζεται Ναδίρ. Γωνία ζενίθ, είναι η γωνία που 

σχη ατίζεται εταξύ της νοητής ευθείας από το ση είο ζενίθ προς το κέντρο της γης και του 

αντικει ένου (στην περίπτωση αυτή του δορυφόρου ή του ήλιου), (β) Σύστη α οριζόντιων 

συντεταγ ένων. Αζι ούθιο ιας διεύθυνσης OA είναι η γωνία σε οίρες που σχη ατίζεται από 

την κατεύθυνση του Βορρά και της διεύθυνσης OΑ κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού. 

 

ΕΕιικκόόνναα  44..33--  Πίνακες αναφοράς (LUT’s) για τη σχέση εταξύ της ανάκλασης της ακτινοβολίας 

από τα άνω στρώ ατα της ατ όσφαιρας (ΤΟΑ reflectance) και του οπτικού πάχους (AOT) στα 

412 nm, για δεδο ένη γεω ετρία (z0=370, α0=1940, zs=250, αs=1490) και εταβαλλό ενη 

ανάκλαση επιφάνειας. Οι διαφορετικές γρα ές δίνουν βή α 0.02 για την ανάκλαση της 

επιφάνειας. Η αναφορά είναι για ρSurf(λ=412 nm) = 0.02 (von Hoyningen-Huene et al., 2003).  

Α 

Ο 
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Οι διαφορετικές αυτές κα πύλες δείχνουν ότι απαιτείται ακριβής εκτί ηση της 

ανακλαστικότητας της επιφάνειας, εάν το οπτικό πάχος πρέπει να εκτι ηθεί από τους πίνακες 

αναφοράς ε βάση την ά εση ανακλώ ενη ακτινοβολία από τα άνω στρώ ατα της 

ατ όσφαιρας. Ένα σφάλ α 0.02 στην ανάκλαση από την επιφάνεια, θα οδηγούσε στην 

επιλογή λανθασ ένου πίνακα ε αποτέλεσ α ένα λάθος της τάξης του 0.1 στο οπτικό πάχος 

(von Hoyningen-Huene et al., 2003). Εφόσον η κατάσταση ίξης είναι εταξύ “πράσινης 

βλάστησης” και “γυ νού εδάφους”, το σφάλ α για την ανάκλαση από την επιφάνεια στα 

412nm είναι ικρότερο του 0.01 ε συνέπεια η ανάκτηση του οπτικού πάχους να γίνεται ε 

ακρίβεια 0.05.  

Αν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία έσω υπολογισ ού του συντελεστή ανάκλασης του 

αερολύ ατος, η ανάλυση σφάλ ατος και ευαισθησίας πρέπει να λάβει υπόψη δύο πτυχές: 1) 

την ευκρίνεια των πινάκων αναφοράς που περιγράφουν τη σχέση εταξύ της ανάκλασης από 

την επιφάνεια και του οπτικού πάχους των σω ατιδίων και 2) την ευαισθησία του 

υπολογισ ού της ανάκλασης των αερολυ άτων ε βάση την ακτινοβολία των ανωτέρω 

στρω άτων της ατ όσφαιρας. Αυτό είναι και το κυριότερο βή α το οποίο διορθώνει την 

επίδραση της σκέδασης Rayleigh και της επιφανειακής ανάκλασης. 

Η ευαισθησία για τη σχέση εταξύ ανάκλασης από τα αερολύ ατα και του οπτικού 

πάχους, υπολογίζεται από την ανάκλαση των σω ατιδίων ε αλλαγές στην ανάκλαση της 

επιφάνειας. Εφόσον σε αυτό το βή α αφαιρείται η “σωστή τι ή” της αντανάκλασης του 

εδάφους, παρα ένει όνο ια ικρή απόκλιση. Εάν η ανάκλαση της επιφάνειας αλλάζει κατά 

±  0.02, παρα ένει η βασική σχέση εταξύ αντανάκλασης της επιφάνειας και οπτικού πάχους 

(Εικόνα 4.4) και το οπτικό πάχος πορεί να προκύψει από τη σχέση αυτή. Το σφάλ α εδώ για 

την ανάκτηση του οπτικού πάχους, είναι 10%. Μεγαλύτερες αποκλίσεις στην ανάκλαση από 

την επιφάνεια επιφέρουν αύξηση του σφάλ ατος στον προσδιορισ ό του οπτικού πάχους. 

Επιπλέον, επιλογή λάθους τύπου ατ οσφαιρικών σω ατιδίων οδηγεί σε λάθος υπολογισ ούς 

οπτικού πάχους. 
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ΕΕιικκόόνναα  44..44-- Γραφική απεικόνιση για τη σχέση εταξύ της ανακλώ ενης ακτινοβολίας από τα 

αερολύ ατα και του οπτικού πάχους (στα 412 nm) για την ίδια γεω ετρία ε της Εικόνας 4.3. 

Οι διαφορετικές γρα ές δίνουν βή α 0.02 για την ανάκλαση της επιφάνειας. Η αναφορά είναι 

για ρSurf(λ=412 nm) = 0.02 (von Hoyningen-Huene et al., 2003). 

 

Όσον αφορά την ευαισθησία του υπολογισ ού της ανάκλασης από τα αερολύ ατα ε 

βάση την ακτινοβολία στο πάνω έρος της ατ όσφαιρας, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

διόρθωση για την ανάκλαση από την επιφάνεια και η διαδρο ή ακτινοβολίας Rayleigh. Το 

υψό ετρο της επιφάνειας δε λα βάνεται υπόψη, έτσι η διαδρο ή της ακτινοβολίας Rayleigh 

για τους “σκοτεινούς” στόχους θεωρείται σταθερή για την ίδια γεω ετρία παρατήρησης και 

φωτισ ού. Οι διακυ άνσεις προέρχονται ονάχα από την ανάκλαση από την επιφάνεια: 

 )cos()cos()(),()( 00 SSurfSR zz ⋅⋅⋅Μ⋅− λρλτλω  (4.15) 

όπου, )(0 λω , ο λόγος του συντελεστή σκέδασης προς το συνολικό συντελεστή εξασθένησης 

σκέδασης και απορρόφησης (Single Scattering Albedo; SSA), που εδώ θεωρείται ίσoς ε 1.0, 

),( SR Μλτ , η ετάδοση της ακτινοβολίας σε ατ όσφαιρα Rayleigh για τη γεω ετρία 

εξέτασης του δορυφόρου, )(λρSurf , η ανάκλαση του εδάφους, SΜ , ο δείκτης αερίων αζών 

για τη ζενίθ απόσταση του δορυφόρου, Sz , και 0z , η ζενίθ απόσταση του ήλιου. 

Μεταβάλλοντας την ανάκλαση της επιφάνειας γύρω από τη “σωστή” τι ή της, 

προκύπτουν οι αλλαγές στην ανάκλαση των σω ατιδίων (Εικόνα 4.5). Οι αλλαγές αυτές 
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εξαρτώνται από τη θέση του ήλιου και του δορυφόρου. Για την παρούσα ανάλυση 

εξετάζονται τρεις περιπτώσεις της ηλιακής απόστασης ζενίθ, 0z , και δύο περιπτώσεις της 

απόστασης ζενίθ του δορυφόρου, Sz . Πρόκειται για 0z  στις 300-τυπικό για καλοκαιρινές 

συνθήκες στα έσα γεωγραφικά πλάτη, στις 600-χει ερινές συνθήκες στα έση πλάτη, Sz  

στις 100-η ικρότερη ζενίθ απόσταση για τον αισθητήρα SeaWiFS στη έση περίπου της 

τροχιάς του και 500- η εγαλύτερη ζενίθ απόσταση για τον αισθητήρα στα όρια της τροχιάς 

του. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εγάλες ατ οσφαιρικές πορείες ειώνουν την ευαισθησία της 

ανάκλασης των σω ατιδίων ενάντια σε εταβολές που προκαλούνται από την ανάκλαση από 

την επιφάνεια. Υποθέτοντας σφάλ α της τάξης του 0.02 στην ανάκλαση της επιφάνειας, το 

σφάλ α της ανάκτησης του οπτικού πάχους εξαρτάται από τις αποστάσεις ζενίθ του ήλιου 

και του δορυφόρου, ως ακολούθως: Το σφάλ α είναι <0.15 για χα ηλά γεωγραφικά πλάτη 

(ζενίθ αποστάσεις της τάξης των 100), <0.1 για καλοκαιρινές τι ές στα έσα γεωγραφικά 

πλάτη (ζενίθ αποστάσεις της τάξης των 300) και <0.07 για εγαλύτερα πλάτη ή χει ερινές 

συνθήκες στα έσα πλάτη (ζενίθ αποστάσεις της τάξης των 600). Τα σφάλ ατα αυτά 

ειώνονται ακό η περισσότερο για εγαλύτερες γωνίες σάρωσης του ραδιο έτρου του 

δορυφόρου (ο αισθητήρας SeaWiFS καλύπτει ε ια γρα ή σάρωσης ζενίθ γωνίες από 20-

500). Αν ληφθεί υπόψη και το ανα ενό ενο σφάλ α του οντέλου ανά ιξης για την 

ανάκλαση της επιφάνειας (0.01), τότε τα σφάλ ατα ειώνονται σε 0.07, 0.05 και 0.04 

αντιστοίχως.  

 

ΕΕιικκόόνναα  44..55-- Ευαισθησία/ εταβολή της ανάκλασης ακτινοβολίας από τα σω ατίδια συναρτήσει 

της εταβολής της ανάκλασης από την επιφάνεια (στα 412 nm) για τρεις ζενίθ ηλιακές 

αποστάσεις; 0z : 300, 600, 100 και δύο ζενίθ αποστάσεις δορυφόρου; Sz : 200 και 500 (von 

Hoyningen-Huene et al., 2003). 
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Αυτή η ανάλυση σφάλ ατος επίσης αποδεικνύει ότι τα αποτελέσ ατα ανάκτησης 

πορούν να βελτιωθούν εάν χρησι οποιηθεί ια εκτί ηση για την ανάκλαση της επιφάνειας 

κοντά στην “πραγ ατική” τι ή. Για το λόγο αυτό εισάγεται ο διορθωτικός συντελεστής 

(Εξίσωση 4.14), ο οποίος σταθεροποιεί της λύσεις που προκύπτουν και συγκρατεί την 

ανάκλαση κοντά στις πραγ ατικές τι ές και τις αποκλίσεις χα ηλές, γύρω από 0≅Surfρ . 

Έτσι, ανα ένεται ότι τα σφάλ ατα στον υπολογισ ό του οπτικού πάχους, που προκαλούνται 

από την ανάκλαση της επιφάνειας, είναι ικρότερα από τα δεδο ένα. Τα παραπάνω 

σφάλ ατα είναι ια καλή προσέγγιση για το έγιστο σφάλ α στην ανάκτηση του οπτικού 

πάχους στα 412 nm (von Hoyningen-Huene et al., 2003). Τα λάθη αυτά αυξάνονται ε την 

αύξηση του ήκους κύ ατος επειδή αυξάνεται η ανάκλαση του εδάφους αλλά και η 

διακύ ανσή της. 

Επιπλέον, η εφαρ ογή της εθόδου σε δεδο ένα SeaWiFS έδειξε ότι πάνω από την ξηρά, 

ο υπολογισ ός των συνη ίτονων που χαρακτηρίζουν τη θέση του ήλιου ( 0z ; φωτισ ός) και 

του δορυφόρου ( Sz ; παρατήρηση) είναι επαρκής για την κάλυψη ζενίθ αποστάσεων από 500 

σε 200 για την παρατήρηση και από 300 σε 700 για την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να 

συ περιληφθούν επιδράσεις ανάκλασης επιφάνειας. 

 

44..22  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

44..22..11  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕ ΑΑΦΦΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

Kατά τη διάρκεια του πειρά ατος LACE-98 (Ansmann et al., 2002) πραγ ατοποιήθηκαν 

παράλληλες ετρήσεις του φάσ ατος της ά εσης ηλιακής ακτινοβολίας και της ουράνιας 

ακτινοβολίας ε ετρήσεις τύπου Almucantar. Κατά τις ετρήσεις Almucantar το 

ηλιοφωτό ετρο προσανατολίζεται στη γωνία ζενίθ του ηλίου και στη συνέχεια εκτελεί ια 

πλήρη περιστροφή γύρω από τον κάθετο άξονα σαρώνοντας το οριζόντιο επίπεδο (Εικόνα 

4.6). Οι απαιτού ενες παρά ετροι για το οντέλο εταφοράς ακτινοβολίας (RTM) δεν είναι 

ά εσα ετρού ενες, προκύπτουν ό ως από την προσέγγιση CIRATRA (Coupled Invertion 

RAdiation TRAnsfer) (von Hoyningen-Huene and Posse, 1997). Η έθοδος CIRATRA 

περιλα βάνει τα ακόλουθα: (1) την ανάκτηση της ισοδύνα ης οπτικά κατανο ής εγέθους 

των αερολυ άτων από το ετρού ενο οπτικό πάχος τους και τη γωνιακή κατανο ή 

φωτεινότητας ( έρος της συνάρτησης φωτεινότητας του ουρανού για γωνίες σκέδασης 

θ≤100), (2) τον υπολογισ ό της ποσότητας σκεδαζό ενου φωτός προς τις διάφορες 

κατευθύνσεις χρησι οποιώντας ια θεωρία σκέδασης του φωτός (θεωρία Mie για τα 

σφαιρικά σω ατίδια, η ιε πειρική θεωρία σκέδασης των Pollack και Cuzzi (1980) για τα η 
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σφαιρικά σω ατίδια), και (3) τους υπολογισ ούς εταφοράς ακτινοβολίας για την εκτί ηση 

της συνάρτησης φωτεινότητας του ουρανού έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκρισή της ε την 

αντίστοιχη ετρού ενη. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  44..66-- Μετρήσεις τύπου Almucantar. 

 

Το πραγ ατικό έρος του δείκτη διάθλασης εταβάλλεται από 1.31 έως 1.7 έως ότου 

επιτευχθεί ια ελάχιστη τετραγωνική ρίζα της έσης τετραγωνικής τι ή RMSD (≤0.05) 

ανά εσα στη ετρού ενη και την υπολογιζό ενη συνάρτηση της ουράνιας φωτεινότητας. Το 

εύρος της εταβολής των δεικτών διάθλασης αντιστοιχεί σε λογικές για τα τροποσφαιρικά 

σω ατίδια τι ές. 

Αρχικά, χρησι οποιούνται οι υπολογισ οί της θεωρίας Mie. Στην περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί σύγκλιση, χρησι οποιείται η θεωρία των Pollack και Cuzzi (1980) για τον 

υπολογισ ό της ποσότητας σκέδασης του φωτός στην περίπτωση η σφαιρικών σω ατιδίων 

ε αυξη ένη παράπλευρη σκέδαση. 

Η έθοδος CIRATRA απαιτεί το φάσ α του οπτικού πάχους των σω ατιδίων για ένα 

εύρος ήκος κύ ατος της τάξης από 0.35 έως 1.1 m και τη συνάρτηση ουράνιας 

φωτεινότητας για εύρος γωνιών σκέδασης εταξύ 30 και 120-1600. Οι παρά ετροι αυτοί 

παρέχονται όνο από τις επίγειες ετρήσεις σε συνθήκες καθαρού ουρανού και ε την ηλιακή 

θέση ( 0h ) να η ξεπερνά τις 300.  

 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΚΚΕΕ ΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΦΦ ΤΤΟΟΣΣ  

Κατά τη διάρκεια του πειρά ατος LACE-98 για όλα τα απαλλαγ ένα από σύννεφα 

τ ή ατα του ουρανού, των πρωινών και βραδινών ωρών )30( 0
0 ≤h  πραγ ατοποιήθηκαν 
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ετρήσεις γωνιακής ουράνιας φωτεινότητας ε τη έθοδο Almucantar ταυτόχρονα ε 

ετρήσεις του φάσ ατος του οπτικού πάχους των σω ατιδίων στο εύρος ηκών κύ ατος 

0.36-1.1 m. Για τις εργασίες χρησι οποιήθηκαν τα ASP ραδιό ετρα του πανεπιστη ίου της 

Βρέ ης. 

 

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΓΓ   ΣΣΚΚΕΕ ΑΑΣΣΗΗΣΣ    

((SSIINNGGLLEE  SSCCAATTTTEERRIINNGG  AALLBBEEDDOO))  

Η δεύτερη παρά ετρος που προκαλεί ενδιαφέρον και είναι ση αντική για την ανάκτηση 

των χαρακτηριστικών των σω ατιδίων από την ακτινοβολία των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας, είναι το ποσοστό της ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω της σκέδασης. 

Η κλίση της σύγκρισης εταξύ της ετρού ενης και της υπολογιζό ενης ροής 

υποθέτοντας ότι ο λόγος του συντελεστή σκέδασης προς το συνολικό συντελεστή 

εξασθένηση σκέδασης και απορρόφησης είναι ίσος ε 1.0, χρησι οποιείται για τον 

υπολογισ ό του ποσοστού της ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης. Η έθοδος 

περιγράφεται λεπτο ερώς από τους von Hoyningen-Huene et al., (1996),(1999).  

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΕΕ ΑΑΦΦΟΟΥΥΣΣ  

Η φασ ατική ανάκλαση του εδάφους στο πείρα α LACE-98 ετρήθηκε από ένα 

ραδιό ετρο CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager, Olbert, 1998) εγκατεστη ένο 

σε ένα αεροσκάφος Cesna από το Ινστιτούτο ιαστη ικών επιστη ών του πανεπιστη ίου του 

Βερολίνου για ήκη κύ ατος 490-900 nm. Οι ετρήσεις αυτές ταξινο ήθηκαν σε διάφορες 

κατηγορίες επιφανειών, όπως για παράδειγ α λί νες, δάση, εδάφη ε πράσινη βλάστηση, 

λιβάδια, αποψιλω ένα εδάφη και εδάφη ε σιτηρά. Αφού η χωρική ανάλυση του 

ραδιο έτρου CASI είναι περίπου 0.2 x 0.2 m, οι ετρήσεις έχουν εγάλες τυπικές αποκλίσεις, 

για να γίνει η σύγκριση ε τα δεδο ένα του αισθητήρα SeaWiFS πρέπει να χρησι οποιηθούν 

έσοι όροι για την περιοχή σε κλί ακα χιλιο έτρων. Για τις ετρήσεις αυτές επαρκούν τα 

υπολογιζό ενα κατά έσο όρο σφάλ ατα των κυριότερων τύπων εδάφους που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.7. Εφόσον σε ια περιοχή δορυφορικής σάρωσης, οι 

επιφάνειες αυτές δεν παρατηρούνται ξεχωριστά και ένα pixel περιέχει ια ίξη διαφορετικού 

τύπου επιφανειών, παρατηρείται πραγ ατικό φάσ α ανάκλασης για κάθε ια από τις περιοχές 

σάρωσης. Το φάσ α αυτό περιλα βάνει τις κυριότερες κατηγορίες επιφανειών και 

περιγράφεται στην εξίσωση (4.11) από την παρά ετρο )(0, λρ =iSurf . 
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ΕΕιικκόόνναα  44..77-- Χρησι οποιού ενο φάσ α ανάκλασης, σχη ατισ ένο από ετρήσεις του 

ραδιό ετρου CASI (βάση δεδο ένων CAMELEO). Για την υδάτινη επιφάνεια της Βαλτικής 

θάλασσας χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα από το ραδιό ετρο HIRES (DLR, Ινστιτούτο Τεχνικής 

ορυφορικών Αισθητήρων). Οι γρα ές σφάλ ατος δίνουν την τυπική απόκλιση των 

ταξινο η ένων ετρήσεων σε χωρική ανάλυση 0.2 x 0.2 m και δεν είναι αντιπροσωπευτικές σε 

κλί ακα χιλιο έτρων (von Hoyningen-Huene et al., 2003). 

 

Ένα δεύτερο πρόβλη α, που σχετίζεται ε αυτές τις ετρήσεις ήταν ότι η φασ ατική 

περιοχή έπρεπε να επεκταθεί στο ήκος κύ ατος της πρώτης ζώνης του αισθητήρα (412 nm), 

επειδή το ραδιό ετρο CASI, κατά τη διάρκεια του πειρά ατος LACE-98 έδωσε ετρήσεις για 

ήκη κύ ατος 490-900 nm. Η πιο ση αντική περιοχή των 412-670 nm, η οποία απαιτείται για 

τις ζώνες 1-6 του αισθητήρα SeaWiFS, παρατηρείται ερικώς από το CASI. Στην περίπτωση 

αυτή χρησι οποιούνται ετρήσεις για το φάσ α της βλάστησης και του εδάφους από το 

πρόγρα α CAMELEO [Changes in Arid Mediterranean Ecosystems on the Long term and 

Earth Observation, Escadafal and Bohbot (1999)], ε φασ ατικό εύρος 370-1100 nm. Οι 

ετρήσεις αυτές, συνεχιζό ενες έως τα 370 nm, δίνουν εκθετική είωση της ανάκλασης 

ειω ένου του ήκους κύ ατος στο υπεριώδες (UV), τόσο για συνθήκες βλάστησης όσο και 

για συνθήκες γυ νού εδάφους. Αυτή η συ περιφορά είναι σε αναλογία ε παρατηρήσεις από 

το ραδιό ετρο CASI σε όλο το φασ ατικό εύρος που υπάρχουν κοινές ετρήσεις. Έτσι, 

χρησι οποιούνται τα δεδο ένα CAMELEO για την προέκταση των ετρήσεων CASI του 

πειρά ατος LACE-98 στα 412 nm. Αυτό το φάσ α έσων τι ών για “πράσινη βλάστηση” και 
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“γυ νό έδαφος” για το πείρα α LACE-98, αποτελεί το βασικό φάσ α ανάκλασης (Εικόνα 

4.7). 

Για την υδάτινη επιφάνεια της Βαλτικής θάλασσας χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα από το 

ραδιό ετρο HiRES-ES [High Resolution Spectrometer; Zimmerman, (1998)] του DLR, 

Ινστιτούτο Τεχνικής ορυφορικών Αισθητήρων του Βερολίνου. Αλλαγές στην ποιότητα του 

νερού πορούν να εξεταστούν ε την ανά ιξη αυτού του φάσ ατος ε το φάσ α του 

καθαρού νερού των ωκεανών. στόσο, συγκριτικά ε τον κανονικοποιη ένο διαφορικό 

δείκτη βλάστησης, NDVI, δεν ήταν διαθέσι ος κάποιος απλός δείκτης, έτσι για να 

χρησι οποιηθεί το φάσ α όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5 πάνω από υδάτινες επιφάνειες 

(Βαλτική, Μεσόγειος θάλασσα) προστίθεται ένας όρος ανάκλασης κυ ατώδους επιφάνειας 

κατά την αντανάκλαση Fresnel. Το φάσ α ανάκλασης από την επιφάνεια, που 

χρησι οποιείται ως βασικό φάσ α για την ανάκτηση του οπτικού πάχους, παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 4.7. 

 

44..22..22  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ((LLOOOOKK--UUPP  TTAABBLLEESS))  

Υποθέτοντας ια επιφάνεια “πράσινης βλάστησης”, πραγ ατοποιήθηκαν ετρήσεις 

εταφοράς ακτινοβολίας ε σκοπό τον υπολογισ ό της ανάκλασης της επιφάνειας. Για την 

ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός χρησι οποιήθηκαν οι επίγειες ετρήσεις. Tο ποσοστό της 

ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω σκέδασης, περίπου 9.00 ≥ω , παραλείπεται, καθώς κατά 

τη διάρκεια του πειρά ατος LACE-98 υπολογίστηκε κοντά στο 1.0 και δεν είχε κάποια 

ση αντική επίδραση στο φάσ α. Οι υπολογισ οί εταφοράς ακτινοβολίας για την ανάκλαση 

των αιωρού ενων σω ατιδίων πραγ ατοποιήθηκαν ε το οπτικό πάχος, )(λδΑ , να παίρνει 

τι ές από 0 έως 0.6, τυπικές για την περιοχή της Γερ ανίας. Η πιθανότητα να παρερ ηνευτεί 

το φαινό ενο των ση είων της ατ όσφαιρας ε κάλυψη σύννεφου <10% (sub-pixel-clouds) 

και να θεωρηθούν τα sub-pixel σύννεφα ως ατ οσφαιρικά σω ατίδια, αυξάνεται ε την 

αύξηση του οπτικού πάχους ).(λδΑ   

Οι ετρήσεις εταφοράς ακτινοβολίας οδηγούν σε σχέσεις εταξύ του οπτικού πάχους 

σω ατιδίων και ανάκλασης των ανώτερων στρω άτων της ατ όσφαιρας (ΤΟΑ) για κάθε 

ζώνη του αισθητήρα SeaWiFS. ς παράδειγ α, στην Εικόνα 4.8 παρουσιάζεται η ανάκλαση 

των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας (ΤΟΑ) για τη 10η Αυγούστου 1998, ια έρα που 

παρουσιάζει αυξη ένη πλευρική σκέδαση στην ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός (von 

Hoyningen-Huene et al., 2003). Το ση είο εκκίνησης της κα πύλης (ανάκλαση των άνω 
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στρω άτων της ατ όσφαιρας, )(λρΤΟΑ  για 0)( =Α λδ ) καθορίζεται από την ανάκλαση της 

επιφάνειας και τη συ βολή της σκέδασης Rayleigh. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  44..88-- Πίνακες αναφοράς για τη συσχέτιση της ανάκλασης των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας, )(λρΤΟΑ , και του οπτικού πάχους των σω ατιδίων, )(λδΑ , χρησι οποιώντας 

επίγειες ετρήσεις της 10ης Αυγούστου 1998. Οι ευθείες αντιστοιχούν στις οκτώ διαφορετικές 

ζώνες του δορυφόρου. 

 

Η προσέγγιση που χρησι οποιείται σε αυτή τη ελέτη για την ανάκτηση των δεδο ένων 

προέρχεται από την παράλληλη συ περιφορά του οπτικού πάχους της ανάκλασης από τα άνω 

στρω άτων της ατ όσφαιρας για τα διάφορα ήκη κύ ατος των ζωνών του αισθητήρα 

SeaWiFS, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.8. Αφαίρεση της ανάκλασης της επιφάνειας και της 

σκέδασης Rayleigh οδηγεί σε πίνακες αναφοράς που αντιστοιχούν στην γραφική παράσταση 

του οπτικού πάχους συναρτήσει της ανάκλασης των σω ατιδίων (Εικόνα 4.9). Οι κα πύλες 

αυτές ξεκινούν από το ηδέν για 0)( =Α λδ  και είναι παρό οιες για κάθε ζώνη- ήκος 

κύ ατος που λα βάνεται υπόψη. Η βασική εταβολή στο σχή α των κα πύλων απορρέει από 

τη διαφορετική ποσότητα σκεδαζό ενου φωτός. Οι πίνακες αναφοράς της Εικόνας 4.9 

παρουσιάζουν ια η έρα της πρώτης περιόδου του πειρά ατος, όπου πορεί να εφαρ οστεί η 

θεωρία Mie (21η Ιουλίου 1998). Οι δύο άλλες κα πύλες των πινάκων αναφοράς παριστάνουν 

η έρες από τη δεύτερη περίοδο του πειρά ατος, όπου παρατηρήθηκε αυξη ένη πλευρική 
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σκέδαση και απαιτήθηκε η εφαρ ογή της η ιε πειρικής θεωρίας σκέδασης των Pollack and 

Cuzzi (1980). Πρόκειται για τις η έρες της 9ης και 10ης Αυγούστου του 1998. Στην Εικόνα 4.9 

για δύο ση εία ιας κα πύλης εισέρχονται ως γρα ές σφάλ ατος τα έγιστα σφάλ ατα, που 

υπολογίστηκαν από την ανάλυση σφάλ ατος που προαναφέρθηκε. Συνδυάζοντας τα 

σφάλ ατα προκύπτει ένα σχετικό σφάλ α για το ανακτηθέν οπτικό πάχος της τάξης του 20%. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  44..99-- ιαγρά ατα απεικονίζοντα τα δεδο ένα από τους πίνακες αναφοράς της σχέσης 

εταξύ ανάκλασης σω ατιδίων, )(~ λρ , και οπτικού πάχους σω ατιδίων ε τη χρήση ετρήσεων 

εδάφους για τρεις η έρες (21η Ιουλίου, 9η και 10η Αυγούστου του 1998) του πειρά ατος LACE-

98. Τα ανοιχτά σύ βολα  αφορούν τα 412 nm και τα γε άτα τα 555 nm. 

 

Για τις υδάτινες επιφάνειες, οι πίνακες αναφοράς υπολογίζονται ε τον ίδιο τρόπο. Στην 

περίπτωση αυτή χρησι οποιείται το φάσ α του νερού που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.7. Οι 

διαφορές στην ανάκλαση των σω ατιδίων, )(~ λρ , είναι α ελητέες και συγχωνεύονται στις 

κα πύλες των ζωνών 1-5 της Εικόνας 4.9.  

Συγκρίνοντας τις σχέσεις εταξύ οπτικού πάχους και ανάκλασης από τα αερολύ ατα 

(Εικόνα 4.9) για διαφορετικές έρες παρατηρούνται ικρές διαφορές στην κλίση 

προκαλού ενες από τις διαφορετικές ποσότητες σκεδαζό ενου φωτός. Εάν χρησι οποιηθούν 

συναρτήσεις σκεδαζό ενου φωτός που υπολογίζονται από την η ιε πειρική θεωρία 
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σκέδασης των Pollack and Cuzzi (1980), η κλίση ειώνεται σχετικά ε εκείνη της εφαρ ογής 

της θεωρίας Mie. Για τέτοιες περιπτώσεις, η θεωρία Mie υπερεκτι ά το οπτικό πάχος των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων ανάλογα ε το βαθ ό της σκέδασης των η σφαιρικών 

σω ατιδίων, εκφραζό ενος στις παρα έτρους της θεωρίας των Pollack and Cuzzi (1980). 

Η έθοδος BAER περιγράφεται ε λεπτο έρεια από τους von Hoyningen-Huene et al. 

(2003). 

  

44..22..33  ΜΜΕΕΘΘΟΟ ΟΟΣΣ  ΒΒΑΑΕΕRR  KKAAII  ΕΕ ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕRRIISS  

Εφόσον η έθοδος BAER αναπτύχθηκε αρχικά για δεδο ένα του αισθητήρα SeaWiFS, 

προσαρ όστηκε ανάλογα ε τις απαιτήσεις των ζωνών του. O αισθητήρας MERIS έχει 

περισσότερες ζώνες και οι παρά ετροί τους δεν είναι πάντα ίδιες ε τις αντίστοιχες του 

SeaWiFS. Η έθοδος ΒΑΕR χρησι οποιεί τις ζώνες του SeaWiFS: (1) 412, (2) 443, (3) 490, 

(4) 510, (5) 555, (6) 670, (7) 765 και (8) 865 nm ε πλάτος ζώνης 20-40 nm και έτσι 

επιλέχθηκαν οι αντίστοιχες ζώνες για τον αισθητήρα ΜERIS. Έτσι, απαιτούνται και εδώ 

δεδο ένα της ακτινοβολίας, L(λ), των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας και της ηλιακής 

ακτινοβολίας που εκπέ πεται από τη γη, Ε0(λ), στα ήκη κύ ατος των επιλεγ ένων ζωνών. 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι κυριότερες διαφορές εταξύ των επιλεγ ένων ζωνών 

του MERIS (έντονη γρα ατοσειρά) της έκδοσης οκτώ ζωνών του BAER ε τα αντίστοιχα 

του SeaWiFS. Εκτός της έκδοσης αυτής, για την ανάκτηση των δεδο ένων του αισθητήρα 

MERIS, αναπτύχθηκε και ια νέα έκδοση του BAER που χρησι οποιεί 13 ζώνες (Πίνακας 

4.2, υπογρα ισ ένα ήκη κύ ατος).  

Στην παρούσα ελέτη, για την ανάκτηση του οπτικού πάχους των αιωρού ενων 

σω ατιδίων από τον αισθητήρα ΜΕRIS, χρησι οποιήθηκε η έθοδος BAER οκτώ ζωνών. 

Όπως φαίνεται από το Πίνακα 4.2, υπάρχουν κάποιες ικρές διαφορές στα ήκη κύ ατος 

των αντίστοιχων ζωνών και γενικά ικρότερα πλάτη ζωνών του αισθητήρα ΜΕRIS σε σχέση 

ε εκείνα του SeaWiFS. Το γεγονός αυτό απαιτεί ια ικρή ετατροπή του αλγόριθ ου 

BAER (von Hoyningen-Huene et al., 2003) για να πορέσει να εφαρ οστεί και στα δεδο ένα 

MERIS. 

 

 

 

 

 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς  BBAAEERR 
 

 59 

ΠΠίίνναακκααςς  44..22-- Χαρακτηριστικά των επιλεγ ένων ζωνών του αισθητήρα MERIS συγκριτικά ε τα 

αντίστοιχα του SeaWiFS για την εφαρ ογή της εθόδου BAER. 

 

 

44..33  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΛΛΗΗ  --  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  PPMM1100  ((PPAARRTTIICCUULLAATTEE  MMAATTTTEERR))  

44..33..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓ ΓΓΗΗ  

Ο προσδιορισ ός της σω ατιδιακής ύλης (PM) από παρατηρήσεις δορυφορικών οργάνων 

για τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα είναι απαραίτητος για τη συνεχή παρακολούθηση της 

ατ οσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητάς της από το διάστη α. Ο προσδιορισ ός αυτός θα 

επιτρέψει να συ πληρωθούν τυχόν κενά από δεδο ένα ετρήσεων εδάφους και να 

προκύψουν πληροφορίες για τη σω ατιδιακή ύλη σε περιοχές ε καθόλου ή ελάχιστα 

δεδο ένα από ετρήσεις εδάφους. 

Η ση αντικότητα του ελέγχου και της παρατήρησης της σω ατιδιακής ύλης αυξάνεται ε 

τη θεσ οθέτηση εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισ ών σχετικά ε τα διάφορα είδη 

ατ οσφαιρικής ρύπανσης.  

Οι ετρήσεις εδάφους για τη σω ατιδιακή ύλη αναφέρονται στο στρώ α ανά ιξης, όπου 

τα σω ατίδια επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και γενικότερα την ποιότητα της ζωής. 

Λα βάνοντας υπόψη ότι δορυφόροι παρατηρούν την κολώνα σε όλο το ύψος της 

ατ όσφαιρας, τα δεδο ένα από τους δορυφορικούς αισθητήρες πρέπει να επεξεργαστούν 

ξανά για να εταφραστούν σε επίπεδα PM κοντά στο έδαφος. Έτσι, η ανάκτηση της 

σω ατιδιακής ύλης PM απαιτεί το συνδυασ ό διαφορετικών πληροφοριών: α) του οπτικού 

πάχους σω ατιδίων, β) του τύπου και της σύστασης των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων, γ) της 

κατακόρυφης κατανο ής των σω ατιδίων και γ) της υγρασίας. 

Οι περισσότερες προσεγγίσεις για την ανάκτηση της σω ατιδιακής ύλης στο παρελθόν, 

χρησι οποιούν ε πειρικές συσχετίσεις εταξύ του οπτικού πάχους και των παρατηρήσεων 
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PM ή απλές γρα ικές εξισώσεις εταξύ της συγκέντρωσης σε αριθ ό του αερολύ ατος και 

του οπτικού πάχους (Fraser, 1976,  Fraser et al., 1984,  Kaufmann and Fraser, 1990, Gasso 

and Hegg 1997, 2003). Κατά συνέπεια, η συσχέτιση του οπτικού πάχους ε την ξηρή 

σω ατιδιακή ύλη είναι ικρή. Αυτό συ βαίνει γιατί οι παραπάνω έθοδοι δεν περιγράφουν 

τις φυσικές διεργασίες που σχετίζουν το οπτικό πάχος ε τον τύπο του αερολύ ατος 

(κατανο ή εγέθους, σχή α των σω ατιδίων, χη ική σύσταση και περιεκτικότητα σε νερό), 

την κατακόρυφη κατανο ή του, που εξαρτάται και από τις έσες ετεωρολογικές συνθήκες. 

Ο λόγος είναι ότι ενώ οι δειγ ατοληψίες εδάφους για τον υπολογισ ό των συγκεντρώσεων 

της σω ατιδιακής ύλης πραγ ατοποιούνται για “ξηρές” συνθήκες έτρησης στο επιφανειακό 

ατ οσφαιρικό στρώ α, το οπτικό πάχος είναι ια παρά ετρος “κολώνας” που αφορά 

ολόκληρο το ατ οσφαιρικό στρώ α. Για το λόγο αυτό, το κλάσ α των αιωρού ενων 

σω ατιδίων, που βρίσκεται στο στρώ α ανά ιξης, πρέπει να διαχωριστεί από το οπτικό 

πάχος σε όλη την κολώνα ατ όσφαιρας, που ετράει ο δορυφόρος, και κατόπιν να 

ετατραπεί σε “ξηρή” σω ατιδιακή ύλη. Οι πρώτες εκτι ήσεις για επιφανειακές 

συγκεντρώσεις σω ατιδίων από δορυφορικές παρατηρήσεις οπτικού πάχους, λα βάνοντας 

υπόψη τις εταβολές της ενεγούς ακτίνας, effr , πραγ ατοποιήθηκαν από τους Kokhanovsky et 

al. (2006).  

 

44..33..22  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΛΛΗΗ  

Για την ανάκτηση της σω ατιδιακής ύλης (PM) από τις δορυφορικές παρατηρήσεις (ένα 

αναπτυσσό ενο θέ α) γίνεται χρήση της φασ ατικής κατανο ής του οπτικού πάχους έτσι 

όπως προκύπτει από τη έθοδο BAER για συνθήκες καθαρού ουρανού. Η ανάκτηση του 

οπτικού πάχους παρέχει τη φασ ατική συ περιφορά του οπτικού πάχους σε επτά ζώνες 

ικρού ήκους κύ ατος των αισθητήρων MERIS και SeaWiFS, η οποία χρησι οποιείται για 

τον καθαρισ ό της φασ ατικής κλίσης ( εταβολή οπτικού πάχους ε ήκος κύ ατος) που 

δίδεται από το συντελεστή Ångström, α. Ο συντελεστής Ångström, α προσδιορίζεται ε τη 

χρήση του ανακτηθέντος οπτικού πάχους για ήκη κύ ατος ≤665 nm. Το οπτικό πάχος 

υπολογίζεται για συγκεκρι ένο ήκος κύ ατος και ο συντελεστής Ångström α αποτελεί τη 

βάση για την ανάκτηση της σω ατιδιακής ύλης. Στην παρούσα ελέτη χρησι οποιείται η 

ζώνη δύο για τους αισθητήρες MERIS και SeaWiFS στα 443 nm.  

Η ανάκτηση της σω ατιδιακής ύλης απαιτεί την εκτί ηση ενός οντέλου κατανο ής 

εγέθους έτσι ώστε να ετατραπεί το φασ ατικό οπτικό πάχος σε σω ατιδιακό όγκο κολώνας 

και αντίστοιχα άζας. Οι Kokhanovsky et al. (2006) χρησι οποιούν ιας κατηγορίας (mono-
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modal) λογαριθ ική κατανο ή εγέθους η οποία χαρακτηρίζεται από την ενεργό ακτίνα, effr , 

και το εύρος της κατανο ής σ = 0.8326. Η θεωρία Mie χρησι οποιείται έτσι ώστε να 

προκύψει η παρα ετροποίηση του effr  και ο συντελεστής απόσβεσης, extq , ως συνάρτηση της 

φασ ατικής κλίσης του οπτικού πάχους, )(λδ Aer , συναρτήσει του συντελεστή Ångström, α : 

)(1 afreff = , )(2 afqext = . Οι σχέσεις των  συναρτήσεων )(1 afreff =  και )(2 afqext =  

παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.10. 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  44..1100-- Ενεργός ακτίνα, effr , και συντελεστής απόσβεσης, extq , ως συνάρτηση του 

συντελεστή Ångström, α. (von Hoyningen-Huene et al., 2007). 

 

Η ενεργός ακτίνα και ο συντελεστής απόσβεσης σε συνδυασ ό ε το οπτικό πάχος δίνουν 

τον αριθ ό συγκέντρωσης του αερολύ ατος στην κολώνα: 

 

exteff
AerAer qr

nmn
⋅⋅

⋅≈
2

1
)412(8
π

δ  (4.16) 

για εύρος κατανο ής σ = 0.8326, το οποίο είναι ένα επαρκές εύρος για το PM10 (σω ατιδιακή 

ύλη ε διά ετρο <10 m). Έτσι, προκύπτει ια δυνα ική συσχέτιση ανά εσα στο φασ ατικό 

οπτικό πάχος και τον αριθ ό συγκέντρωσης του αερολύ ατος στην κολώνα. 

Η απλή ιας κατηγορίας (mono-modal) λογαριθ ική κατανο ή εγέθους των 

αερολυ άτων πορεί να αντικατασταθεί αργότερα από ια πιο σύνθετη, δύο κατηγοριών 

(bimodal) κατανο ή, για το διαχωρισ ό των “λεπτών” από τα “χονδρά” σω ατίδια. Η 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς  BBAAEERR  
 

 62 

επιλεγ ένη mono-modal κατανο ή εγέθους προσαρ όζεται στο εύρος εγεθών σχετικά ε 

το PM10. 

Μια εκτί ηση της πυκνότητας των σω ατιδίων, Aerρ , σχετίζει τον αριθ ό συγκέντρωσης 

του αερολύ ατος στην κολώνα ε την υπολογιζό ενη άζα αερολύ ατος στην κολώνα: 

 
3

6 effAerAercol rnM ⋅⋅≈ ρ
π

 (4.17) 

Για τον προσδιορισ ό των συγκεντρώσεων της σω ατιδιακής ύλης PM10, η άζα των 

σω ατιδίων της κολώνας πρέπει να συσχετισθεί ε τις συνθήκες του στρώ ατος ανά ιξης 

(Boundary Layer-PBL). Για συνθήκες καθαρής ατ όσφαιρας-ουρανού, περίπου το 90% των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων βρίσκεται στο στρώ α ανά ιξης. Τα παρατηρού ενα 

σω ατίδια βρίσκονται σε περιβαλλοντικές συνθήκες υγρασίας ε σχετική υγρασία rh. ς εκ 

τούτου, απαιτείται διόρθωση για την επίδραση της υγρασίας ως ακολούθως: 

)()()( rhfrhrdryr effeff = , όπου η συνάρτηση )(rhf  δίνεται από τους Hanel et al. (1984). 

Τέλος, η συγκέντρωση της σω ατιδιακής ύλης PM υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

PBL

effcol

h

dryrM
aPM

))((
10 ≈  (4.18) 

Η παρά ετρος α δίνει το κλάσ α των συνολικών σω ατιδίων που βρίσκονται στο στρώ α 

ανά ιξης και η παρά ετρος, PBLh , το ύψος του στρώ ατος ανά ιξης. Η έθοδος ως προς την 

εφαρ ογή της στον αισθητήρα SeaWiFS περιγράφεται λεπτο ερώς από τους Kokhanovsky et 

al. (2006). 

Στην παρούσα ελέτη το πάχος του στρώ ατος ανά ιξης, PBLh , προκύπτει από ετρήσεις 

εδάφους στο σταθ ό της Φινοκαλιάς στην Κρήτη (Kalivitis, 2006). Το κλάσ α των 

συνολικών σω ατιδίων οπισθοσκέδασης που βρίσκονται στο στρώ α ανά ιξης υπολογίζεται 

από ετρήσεις LIDAR (LIght Detection And Ranging). Από το κατακόρυφο προφίλ του 

οπτικού πάχους συ περαίνεται ότι το 90% των σω ατιδίων βρίσκεται στο στρώ α ανά ιξης. 

Το κλάσ α αυτό χρησι οποιείται για όλες τις περιοχές σάρωσης του δορυφόρου. Με τις 

παραδοχές αυτές προκύπτει η ποσότητα της σω ατιδιακής ύλης PM10, που επιπλέον απαιτεί 

συνθήκες καθαρής ατ όσφαιρας-ουρανού. Οι περιοχές σάρωσης του δορυφόρου, που 

περιέχουν σύννεφα, πρέπει να αποκλειστούν ε ια αυστηρή έθοδο αποκλεισ ού σύννεφων 

(cloud screening).  
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44..33..33  ΜΜΕΕΘΘΟΟ ΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΝΝΕΕΦΦ ΝΝ  ((CCLLOOUUDD  SSCCRREEEENNIINNGG))  

Η πρώτη εφαρ ογή της εθόδου από τους von Hoyningen-Huene et al., (2006) έδειξε 

πολλαπλές παρε ποδίσεις από διάφορα φαινό ενα κυρίως από την ανεπαρκή έθοδο 

αποκλεισ ού των σύννεφων. Προέκυψαν πολύ εγάλες και η πραγ ατικές τι ές 

συγκέντρωσης σω ατιδιακής άζας για περιοχές στις οποίες ενώ δεν υπήρχαν σύννεφα ή η 

ύπαρξή τους είχε αποκλειστεί από το οντέλο, αλλά ήταν κοντά σε περιοχές σύννεφων. 

Η έθοδος αποκλεισ ού σύννεφων, που εφαρ όζεται στην προσέγγιση BAER, 

προσδιορίζει την ύπαρξη σύννεφων ε βάση προκαθορισ ένα όρια ακτινοβολίας σε 

διαφορετικά ήκη κύ ατος. Με τον τρόπο αυτό εξαιρούνται τα ση εία ε πυκνά σύννεφα 

(ποσοστό νεφοκάλυψης >10%). Τα λεπτά σύννεφα που σχη ατίζονται στα 6000m, στην κρύα 

περιοχή της τροπόσφαιρας (cirrus) ή οι περιοχές νεφοκάλυψης <10% (sub-pixel-clouds) δεν 

εντοπίζονται ε βάση αυτά τα όρια ακτινοβολίας. 

Η παρε πόδιση των σύννεφων οδηγεί σε ση αντική είωση του συντελεστή Ångström, α, 

και σε αύξηση της ενεργούς ακτίνας effr . Τα αποτελέσ ατα αυτά πορούν να προκύψουν και 

από την ύπαρξη σω ατιδίων. Λα βάνοντας ό ως υπόψη ότι τα σω ατίδια είναι περισσότερο 

ο ογενώς κατανε η ένα από τα εκ εταφοράς σύννεφα, εγάλες τυπικές αποκλίσεις στα 

αποτελέσ ατα υποδεικνύουν την ύπαρξη σύννεφων στην περιοχή.  

Για τον αποκλεισ ό των σύννεφων (cloud screening) υπολογίζου ε ια έση τι ή για την 

ποσότητα της σω ατιδιακής ύλης, PMAv, και την τυπική απόκλιση σ σε ένα εταβλητό 

πίνακα (pixel matrix) 5 pixel x 5 pixel γύρω από τη ελετού ενη περιοχή και αφαιρούνται 

όλα τα αποτελέσ ατα, που δίνουν λόγο 04.0<=
ΑvPM

R
σ

. Με αυτό τον περιορισ ό 

αποκλείονται οι περιοχές ε υψηλή εταβλητότητα στις τι ές της σω ατιδιακής ύλης, PM10, 

αποφεύγεται η παρε πόδιση των σύννεφων στην ανάκτηση των PM10, καθώς και οι η 

ρεαλιστικές υψηλές τι ές συγκέντρωσής τους. 

Στην παρούσα ελέτη, χρησι οποιούνται τρία διαφορετικά κριτήρια που δηλώνουν την 

ύπαρξη σύννεφων και επιτρέπουν τον εντοπισ ό και ετέπειτα αποκλεισ ό τους (cloud 

screening): 

1. Η ανάκλαση των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας για τις τρεις ικρότερες ζώνες 

( ήκη κύ ατος) των αισθητήρων MERIS και SeaWiFS δεν εξαρτάται από το ήκος 

κύ ατος (spectrally neutral) και έχει τι ή >0.2. 
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2. Ο λόγος 
)443(

)412(

nm

nm

ΤΟΑ

ΤΟΑ

ρ
ρ

 είναι ικρότερος από 1.05. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει 

ειω ένη σκέδαση Rayleigh και σω ατιδίων συνεπώς και σύννεφων. 

3. Η τυπική απόκλιση της σω ατιδιακής ύλης PM10 σε ια άσκα 5x5 είναι εγαλύτερη 

του 4%. 

Η εφαρ ογή αποτελεσ ατικού αποκλεισ ού των σύννεφων για την ανάκτηση της 

σω ατιδιακής ύλης είναι δυνατή εφόσον ικανοποιούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια. Έτσι, 

ειώνεται ση αντικά η επίδραση των ση είων ε νεφοκάλυψη <10% (sub-pixel-clouds), των 

λεπτών σύννεφων (cirrus) και των σύννεφων από τα απαέρια των αεροσκαφών (contrails). 

Μια περιοχή σάρωσης πραγ ατικά απαλλαγ ένη από επίδραση σύννεφων θα πρέπει να 

καλύπτει και τα τρία κριτήρια. Όλα τα ση εία, που δεν ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια, 

αποκλείονται από την ανάκτηση του PM10. 
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55..  ΑΑΛΛΛΛΕΕΣΣ  MMΕΕΘΘΟΟ ΟΟΙΙ  

Εκτός από τα δορυφορικά δεδο ένα που ανακτώνται ε τη έθοδο BAER από τις 

παρατηρήσεις των αισθητήρων SeaWiFS και MERIS, στην παρούσα ελέτη 

χρησι οποιήσα ε (i) δορυφορικά δεδο ένα από τον αισθητήρα MODIS ήδη επεξεργασ ένα 

και διαθέσι α στο διαδίκτυο, (ii) δεδο ένα από επίγειες ετρήσεις ε ηλιοφωτό ετρα του 

δικτύου AERONET, (iii) αποτελέσ ατα ενός τρισδιάστατου οντέλου χη είας και εταφοράς 

της ατ όσφαιρα και (iv) ένα απλοποιη ένο κώδικα υπολογισ ού της διαταραχής του 

ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας από τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα.  

  
55..11  ΕΕ ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΑΑEERROONNEETT  

Για την εκτί ηση των ανακτηθέντων αποτελεσ άτων οπτικού πάχους χρησι οποιήθηκαν 

δεδο ένα από το δίκτυο δεδο ένων AERONET (AErosol RObotic NETwork) 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο επίγειας τηλεσκόπησης 

ατ οσφαιρικών σω ατιδίων, 355 σταθ ών, εδραιω ένο από τη NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) και το LOA-PHOTONS (Laboratoire d' Optique Atmosphérique; 

CNRS) που ό ως επεκτείνεται ε τη βοήθεια εθνικών παραγόντων, ινστιτούτων, 

πανεπιστη ίων, ε ονω ένων επιστη όνων και άλλων συνεργατών. 

Το δίκτυο αυτό παρέχει συνεχείς και εύκολα προσιτές βάσεις δεδο ένων των οπτικών, 

ικροφυσικών και φασ ατικών ιδιοτήτων των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων, για τη ελέτη 

των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων και την αξιολόγηση δορυφορικών δεδο ένων και άλλων 
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βάσεων. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι τυποποιη ένες και αφορούν τα όργανα, τη 

βαθ ονό ηση και τη λειτουργία τους καθώς επίσης και την διανο ή των αποτελεσ άτων.  

Το ηλιοφωτό ετρο αυτό ατης ανίχνευσης ηλίου Cimel CE 318 αποτελεί το βασικό 

όργανο ετρήσεων του δικτύου AERONET. Χρησι οποιείται για τη έτρηση της απευθείας 

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

διαχεό ενης στα στρώ ατα της ατ όσφαιρας ακτινοβολίας. 

Τα δεδο ένα οπτικού πάχους που προκύπτουν είναι διαθέσι α σε τρία επίπεδα 

επεξεργασίας: Επίπεδο 1.0 (χωρίς επεξεργασία; Unscreened), Επίπεδο 1.5 (αποκλεισ ός 

σύννεφων; cloud screened), Επίπεδο 2.0 (αποκλεισ ός σύννεφων και εξασφάλιση ποιότητας; 

quality assured).  

Τα δεδο ένα εταφέρονται ε συχνότητα ιας ή ισής ώρας από τη νή η του 

ηλιοφωτό ετρου σε ένα από τους γεωστατικούς δορυφόρους GOES, METEOSAT ή GMS. Η 

εταφορά γίνεται έσω του αυτο ατοποιη ένου συστή ατος συλλογής δεδο ένων (Data 

Collection System –DCS). Στη συνέχεια διαβιβάζονται ξανά στον αρ όδιο επίγειο σταθ ό για 

ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο τα δεδο ένα συλλέγονται σε σχεδόν πραγ ατικό χρόνο και 

είναι διαθέσι α ά εσα για κάθε σταθ ό ετρήσεων που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 

ικρότερο των 80ο. 

Για τις ανάγκες της παρούσας ελέτης χρησι οποιήθηκαν δεδο ένα (Επίπεδο 1.5) από 

διάφορους σταθ ούς του δικτύου AERONET στη Μεσόγειο. Συγκεκρι ένα, το ενδιαφέρον 

ας επικεντρώνεται στους σταθ ούς της Εικόνας 5.1 για τους οποίους υπάρχουν διαθέσι α 

δεδο ένα για τα έτη 2002 και 2003 που ελετά ε. Οι γεωγραφικές συντεταγ ένες και το 

υψό ετρο των σταθ ών παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. 
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ΕΕιικκόόνναα  55..11-- Γεωγραφική θέση των διαφόρων σταθ ών του δικτύου AERONET από όπου 

προέκυψαν τα δεδο ένα οπτικού πάχους επίγειων ετρήσεων. 

 

 

ΠΠίίνναακκααςς  55..11-- Γεωγραφικές συντεταγ ένες και υψό ετρο των σταθ ών του δικτύου AERONET 

από όπου προέκυψαν τα δεδο ένα οπτικού πάχους επίγειων ετρήσεων. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

Forth-Crete N 35o19΄58΄΄, E 25o16΄55΄΄ 20m 

Rome Tor Vergata N 41o50΄24΄΄, E 12o38΄49΄΄ 130m 

Evora N 38o34΄04΄΄, W 07o54΄43΄΄ 293m 

Lecce N 40o20΄06΄΄, E 18o06΄39΄΄ 30m 

IMC-Oristano N 39o54΄36΄΄, Ε 08ο30΄00΄΄ 10m 

Avignon N 43o55΄58΄΄, Ε 04ο52΄40΄΄ 32m 

Ispra Ν 45ο48΄10΄΄, Ε 08ο37΄37΄΄ 235m 

El Arenosillo Ν 37ο06΄18΄΄, W 06ο43΄58΄΄ 0m 
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55..22  ΤΤΡΡΙΙΣΣ ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΟΟ  ––  ΤΤΜΜ44  

Το ΤΜ4 ανήκει στην οικογένεια των τρισδιάστατων παγκόσ ιων οντέλων χη είας και 

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

ως ‘off-line’ οντέλα, καθώς η ετεωρολογία δεν υπολογίζεται, αλλά χρησι οποιείται από 

διαθέσι α αρχεία. Για το λόγο αυτό, τα οντέλα είναι αρκετά οικονο ικά σε υπολογιστικό 

χρόνο ε αποτέλεσ α να θεωρούνται εύχρηστα για χη ικούς υπολογισ ούς εγάλων 

χρονικών περιόδων. Τα οντέλα χη είας και εταφοράς επιλύουν ένα εγάλο αριθ ό 

διεργασιών που συ βαίνουν στην ατ όσφαιρα, όπως εκπο πές ενώσεων από επιφανειακές 

πηγές, ετατροπή ενώσεων λόγω χη ικών διεργασιών, απο άκρυνση λόγω υγρής ή/και ξηρής 

εναπόθεσης ή ακό α και κατακρή νισης, καθώς επίσης και εταφορά τους σε άλλες περιοχές 

της ατ όσφαιρας. Για τον υπολογισ ό όλων των παραπάνω διεργασιών το οντέλο διαιρεί 

την ατ όσφαιρα σε “κουτιά”, στα οποία η κάθε διεργασία υπολογίζεται ξεχωριστά, ενώ τα 

κουτιά επικοινωνούν εταξύ τους έσω της εταφοράς αερίων αζών (Eικόνα 5.2).  

 

ΕΕιικκόόνναα  55..22-- ιαχωρισ ός της ατ όσφαιρας σε κουτιά σε 3-διάστατα ατ οσφαιρικά οντέλα. 

 

Το ΤΜ4 έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε υψηλή και χα ηλή γεω ετρική 

ανάλυση. Στην υψηλή ανάλυση το οντέλο διαιρεί την ατ όσφαιρα σε κουτιά διάστασης 3ο 

στο γεωγραφικό ήκος και 2ο στο γεωγραφικό πλάτος (ανάλυση 3ox2o). Το χρονικό βή α για 

την επίλυση των διεργασιών σε αυτή την ανάλυση είναι 30 min. Η χα ηλή ανάλυση του 

οντέλου είναι 6ο στο γεωγραφικό ήκος και 4ο στο γεωγραφικό πλάτος (ανάλυση 6ox4o) και 

χρησι οποιεί χρονικό βή α 60 min. Και στις δύο αναλύσεις το ΤΜ4 διαχωρίζει την 

ατ όσφαιρα σε 31 κατακόρυφα επίπεδα. Το κέντρο του υψηλότερου κουτιού βρίσκεται σε 
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ατ οσφαιρική πίεση 10 hPa (1hPa = 10-3Atm) ενώ το πάνω όριο του οντέλου αντιστοιχεί 

στα περίπου 0.1 hPa. Οι παραπάνω αναλύσεις του οντέλου διαιρούν την ατ όσφαιρα σε 

334800 κουτιά για την υψηλή και 55800 κουτιά για τη χα ηλή ανάλυση. Στους πόλους 

υπάρχει ένα όνο κυκλικό κουτί ε ακτίνα όση και η ανάλυση κατά το γεωγραφικό πλάτος. 

Τα κατακόρυφα επίπεδα δεν έχουν σταθερό ύψος αλλά είναι υβρίδια εταξύ ισοβαρών και 

ισοϋψών επιπέδων (σ-επίπεδα). Με τον τρόπο αυτό λα βάνεται υπόψη η ορεογραφία της 

εκάστοτε περιοχής ε αποτέλεσ α τα κουτιά να είναι υψηλότερα σε περιοχές ε χα ηλό 

υψό ετρο. Σε δεδο ένο υψό ετρο το ύψος των κουτιών εγαλώνει όσο απο ακρύνονται από 

την επιφάνεια ( Tsigaridis, Phd thesis, 2003). 

 

  

ΕΕιικκόόνναα  55..33-- Κατακόρυφος διαχωρισ ός της ατ όσφαιρας ανάλογα ε την ορεογραφία που 

λα βάνουν υπόψη τα Tracer Models (ΤΜ). Στην περίπτωση αυτή βλέπου ε 19 κατακόρυφα 

επίπεδα (Tsigaridis, Phd thesis, 2003). 

  

55..22..11  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΕΕΡΡΙΙ ΝΝ  ΜΜΑΑΖΖ ΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑ  

Τα ετεωρολογικά δεδο ένα που χρησι οποιεί το ΤΜ4 προέρχονται από ετρήσεις 

ετεωρολογικών επίγειων σταθ ών οι οποίες εξο οιώνονται από το οντέλο του ECMWF 

(European Center for Medium-Range Weather Forecasts) (Gibson et al., 1997; 

http://www.ecmwf.int/research/era/ERA-15) το οποίο έτσι υπολογίζει δεδο ένα σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχουν διαθέσι ες ετρήσεις. Τα εξο οιω ένα δεδο ένα είναι διαθέσι α σε 

εξάωρη βάση ενώ στο εσοδιάστη α το ΤΜ4 θεωρεί ότι οι ετεωρολογικές συνθήκες δεν 

εταβάλλονται. Οι ετεωρολογικές παρά ετροι που διαβάζει και χρησι οποιεί το ΤΜ4 είναι 

η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέ ου, η επιφανειακή πίεση, η θερ οκρασία, η υγρασία, το 

ύψος των σύννεφων, η βροχόπτωση κ.α. Με βάση τα ετεωρολογικά δεδο ένα το οντέλο 
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υπολογίζει την ποσότητα αέρα σε κάθε κουτί, τη εταφορά αερίων αζών από το ένα κουτί 

στο άλλο, τα κατακόρυφα όρια των σύννεφων και την κατακόρυφη κίνηση των αερίων 

αζών. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εκπο πές NOx από κεραυνούς που σχετίζονται ε την 

επαγωγή θερ ότητας στην ατ όσφαιρα.  

 

55..22..22  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΕΕΣΣ  

Το οντέλο ΤΜ4 διαβάζει χωρικά και χρονικά εταβαλλό ενες ανθρωπογενείς και 

φυσικές εκπο πές ονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), ονοξειδίου του άνθρακα (CO), 

ανθρωπογενών και βιογενών η εθανικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) 

από τις βάσεις δεδο ένων των GEIA (http://www.geiacenter.org/) για βιογενείς πηγές και 

εδάφη. Η βάση δεδο ένων EDGARv2.0 (Olivier et al., 1996) χρησι οποιείται για 

ανθρωπογενείς πηγές, που παρέχονται σε ανάλυση 1ο x 1o, τις οποίες το οντέλο ετατρέπει 

στην επιθυ ητή ανάλυση. Οι εκπο πές η εθανικών πτητικών οργανικών ενώσεων 

(NMVOC) από τη βάση δεδο ένων του EDGAR και συ περιλα βάνουν αλκάνια (C2H6, 

C3H8, C4H10 και βαρύτερα αλκάνια), αλκένια (C2H4, C3H6), ακετυλένιο (C2H2), αλκοόλες, 

(CH3OH και C2H5OH και βαρύτερες αλκοόλες), αρω ατικά (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο), 

αλδεΰδες (HCHO, CH3CHO και βαρύτερες αλδεΰδες), κετόνες (CH3COCH3 και βαρύτερες 

κετόνες). Οι βιογενείς εκπο πές του ισοπρενίου και των τερπενίων προέρχονται από τη βάση 

δεδο ένων GEIA σε ανάλυση 1ο x 1o (Guenther et al., 1995). Επίσης, το ΤΜ4 χρησι οποιεί 

και τις εκπο πές θαλάσσιου άλατος (τρία εγέθη σω ατιδίων) και σκόνης (δυο εγέθη 

σω ατιδίων) από το AEROCOM (Ginoux et al., 2001, 2004, Dentener et al., 2006) που 

αναφέρονται στο έτος 2000 (Tsigaridis et al., 2006). Οι εκπο πές που χρησι οποιούνται από 

το ΤΜ4 συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2. 

Το οντέλο διαβάζει επίσης την επιφανειακή κατανο ή του εθανίου. To TΜ4 δεν 

λα βάνει υπόψη εκπο πές εθανίου αλλά χρησι οποιεί την επιφανειακή συγκέντρωση για το 

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

επιφανειακή συγκέντρωση εθανίου 1.69 ppm. Η επιφανειακή αυτή κατανο ή του CH4 

αλλάζει ανάλογα ε το έτος προσο οίωσης ακολουθώντας τη ετρηθείσα αύξησή του στην 

ατ όσφαιρα. Για τα έτη πριν το 1979 χρησι οποιείται η πολυωνυ ική εξίσωση που 

περιγράφει την αύξηση της έσης παγκόσ ιας συγκέντρωσης του CH4 όπως προκύπτει από 

ετρήσεις σε πυρήνες πάγου. Για τα έτη από το 1979 έως και το 1999 χρησι οποιείται η 

πολυωνυ ική εξίσωση που αναπτύχτηκε από το National Ocean and Atmospheric 

Administration (ΝΟΑΑ; http://www.cmdl.noaa.gov/ccgg/flask.html) η οποία προέρχεται από 
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ετρήσεις στην ατ όσφαιρα. Τέλος, για τα έτη από το 2000 έως και το 2010 το οντέλο 

υποθέτει αύξηση των εκπο πών κατά 0.5 % ανά έτος. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  55..22-- Εκπο πές που χρησι οποιεί το οντέλο ΤΜ4 (Myriokefalitakis,Master 
thesis,2006) 

ΈΝ ΣΗ  ΜΟΝΑ ΕΣ (YR) 

ΝOx 49.2 Tg N  
CO 1193.2 Tg CO  
CH4 743 Tg CH4 

HCHO 2 Tg HCHO 
CH3OH 12 Tg CH3OH 

C2H6 8.2 Tg C2H6 
C2H4 8 Tg C2H4 
C2H2 4 Tg C2H2 

CH3CHO 4.8 Tg CH3CHO 
CH3C(O)CH3 7.1 Tg CH3C(O)CH3 

C3H8 7.6 Tg C3H8  
C3H6 11.6 Tg C3H6 
C4H10 55.3 Tg C4H10 

Ισοπρένιο 403.1 Tg C 
Τερπένια 143.8 Tg C10H16  
ORVOC 94.3 Tg C10H16 
Τολουόλιο 6 Tg Τολουολίου 
Ξυλένιο 7.2 Tg Ξυλένιο 

POC 25.6 Tg C 
BC 14 Tg C 

DMS* 17.9 Tg S 
SO2 88.6 Tg S 
NO 105.4 Tg N 

Sea Salt 7997.8 Tg  
Dust 1675.2 Tg  

*H ροή εταβάλλεται ε την ταχύτητα του ανέ ου. 

 

55..22..33  ΞΞΗΗΡΡΗΗ  ΕΕΝΝΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗ  

Η απο άκρυνση των ενώσεων λόγω ξηρής εναπόθεσης ειώνει τη συγκέντρωση των 

ενώσεων ανάλογα ε την ταχύτητα εναπόθεσης (vd) η οποία υπολογίζεται από το οντέλο για 

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

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

στηριζό ενη στη δη οσίευση του Wesely (1989), συ φωνά ε τη σχέση : 

 
cba

d rrr ++
=

1
ν  (5.1) 

 

όπου, ra, η αεροδυνα ική αντίσταση, rb, η αντίσταση που βρίσκει η ένωση στο λεπτό στρώ α 

που διαχωρίζει την ατ όσφαιρα από την επιφάνεια εναπόθεσης (quasi-laminar layer 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  55  ––  ΆΆλλλλεεςς  ΜΜέέθθοοδδοοιι  
 

72 

resistance) και rc, η αντίσταση λόγω επιφάνειας όπως η υγρασία του εδάφους, το βάθος του 

χιονιού, η βλάστηση, ο άνε ος κ.α. Οι παραπάνω αντιστάσεις καθορίζονται από τις ιδιότητες 

κάθε ένωσης ( οριακό βάρος, συντελεστή Henry, δραστικότητα) και συνδυάζονται 

κατάλληλα ε τις επιφάνειες στις οποίες θα γίνει η εναπόθεση. Οι τι ές των παρα έτρων 

προέρχονται από την προσο οίωση του τρισδιάστατου οντέλου γενικής κυκλοφορίας 

ECHAM4, ε εξο οίωση των δεδο ένων ECMWF. 

Το οντέλο λα βάνει υπόψη του την απο άκρυνση και των εγάλων σω ατιδίων, των 

οποίων το έγεθος και η άζα έχουν καταλυτικό ρόλο στον χρόνο ζωής τους αφού 

βρίσκονται υπό την επίδραση της βαρύτητας. Στην περίπτωση των χονδρών σω ατιδίων 

(coarse) δια έτρου εγαλύτερης των 2.5 m όπως το θαλάσσιο άλας και η ορυκτή σκόνη, η 

εγάλη τους άζα οδηγεί στην απο άκρυνσή τους από το σύστη α της ατ όσφαιρας λόγω 

βαρύτητας. Κύρια επίδραση έχει επίσης και η προσρόφηση νερού από τα σω ατίδια που 

οδηγεί σε αύξηση της δια έτρου τους. Το οντέλο ανάλογα ε τη διά ετρο των σω ατιδίων 

υπολογίζει και την ταχύτητα καθίζησης συναρτήσει της ατ οσφαιρικής πίεσης, της 

θερ οκρασίας και της πυκνότητάς τόσο του αέρα όσο και των ίδιων των σω ατιδίων. 

 

55..22..44    ΗΗ  ΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΜΜ44  

Το οντέλο λα βάνει υπόψη του 123 ιχνοενώσεις σε αέρια και σω ατιδιακή φάση στην 

ατ όσφαιρα για 98 για τις οποίες υπολογίζει την ατ οσφαιρική εταφορά (Πίνακας 5.3), ενώ 

42 ιχνοενώσεις ε πλέκονται σε φωτοχη ικές αντιδράσεις. Το χη ικό σχή α που 

χρησι οποιείται στο ΤΜ4 για την παρούσα ελέτη αποτελεί βελτιω ένη ορφή του 

αντίστοιχου του κλι ατολογικού οντέλου χη είας και εταφοράς MOGUNTIA, που 

αναπτύχθηκε από τους Poisson et al. (2000). Το ΤΜ4 υπολογίζει τη βασική χη εία 

υποβάθρου της τροπόσφαιρας Ο3/ΝΟx/HOx/CO/CH4 (Crutzen and Zimmermann, 1991, 

Kanakidou et al., 1991) και τις πορείες αποικοδό ησης των ελαφρών η εθανικών 

υδρογονανθράκων (NMHC), των αλδεϋδών και της ακετόνης. Λα βάνει υπόψη του 24 

αντιδράσεις φωτοδιάσπασης και 144 θερ ικές αντιδράσεις για 123 ενώσεις. Επίσης 

λα βάνεται υπόψη η ετατροπή των NOx σε πεντοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο5) και η ετέπειτα 

υδρόλυσή του σε ΗΝΟ3 στις επιφάνειες των σω ατιδίων και σε σταγόνες σύννεφων σύ φωνα 

ε τους Dentener and Crutzen (1993).  

Γενικότερα, στο χρησι οποιού ενο χη ικό σχή α οι αντιδράσεις των οργανικών περόξυ 

ριζών (RO2
.), όπου R αλκύλιο ή άλλη οργανική ρίζα ε το αδέσ ευτο ηλεκτρόνιο στον 

άνθρακα, ε υδροπερόξυ ρίζες (ΗΟ2
.) και ΝΟ οδηγούν στο σχη ατισ ό υδροϋπεροξειδίων 
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(ROOH) και καρβονυλικών ή οργανικών νιτριλίων αντίστοιχα. Τα υδροϋπεροξείδια (ROOH) 

καταστρέφονται τόσο λόγω φωτοδιάσπασης όσο και αντιδρώντας ε ρίζες υδροξυλίου (.
ΟΗ). 

Επίσης λα βάνεται υπόψη και η παραγωγή οργανικών οξέων, του υρ ηκικού (HCOOH), 

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

ονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) σε άλκυλο περόξυ ρίζες παράγει αλκυλονιτρικές ενώσεις 

(RONO2), οι οποίες θεωρούνται ως αποθηκευτικές ενώσεις των ΝΟx, λόγω του εγαλύτερου 

χρόνου ζωής σε σύγκριση ε τα ΝΟx. H προσθήκη του ορίου ΝΟ2 σε άκυλο περόξυ ρίζες 

παράγει ακυλο περόξυ νιτρίλια (RC(O)O2NO2) ε ση αντικότερο τον νιτρικό εστέρα του 

οξικού οξέος (ΡΑΝ) το οποίο βρίσκεται και σε εγαλύτερη αφθονία στην τροπόσφαιρα. Στο 

ΤΜ4, το ΡΑΝ χρησι οποιείται για να αντιπροσωπεύει όλες τις ενώσεις της ίδιας ο άδας, που 

υπάρχουν στην ατ όσφαιρα. Οι αλκυλονιτρικές ενώσεις καταστρέφονται είτε έσω 

φωτοδιάσπασης, είτε έσω ριζών υδροξυλίου, ενώ οι ακυλονιτρικές ενώσεις καταστρέφονται 

και έσω θερ ικής διάσπασης (Roberts, 1995).  

Το οντέλο διαχωρίζει τις ενώσεις σε εταφερό ενες και η ανάλογα ε το χρόνο ζωής 

τους. Τα σταθερά όρια θεωρούνται ότι εταφέρονται από το ένα κουτί στο άλλο έσα στο 

καθορισ ένο χρονικό βή α, ενώ οι ενώσεις ικρού χρόνου ζωής, κυρίως ρίζες, θεωρούνται 

ως η εταφερό ενες. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων ικρού χρόνου ζωής κατά τη διάρκεια 

του χρονικού βή ατος έχουν φθάσει σε ισορροπία ε αυτές των πρόδρο ων ενώσεών τους 

και επο ένως δεν επηρεάζονται από τις συγκεντρώσεις που έχουν σε διπλανά κουτιά της 

ατ όσφαιρας. Το ΤΜ4 έχει 99 ενώσεις έσου και εγάλου χρόνου ζωής σε αέρια ή 

σω ατιδιακή φάση και το σω ατιδιακό νερό (Πίνακας 5.3) και 24 ενώσεις ικρού χρόνου 

ζωής. Στις 99 αυτές ενώσεις συ περιλα βάνονται 6 εταβλητές πού περιγράφουν τα 

θαλάσσια σω ατίδια (3 για τη άζα τους και 3 για τον αριθ ό τους σε εγέθη aitken, 

συσσώρευσης και χονδρά) και 4 για τη περιγραφή της ορυκτής σκόνης (2 για τη άζα τους 

και 2 για τον αριθ ό τους σε σω ατίδια συσσώρευσης και χονδρά), καθώς και το 

σω ατιδιακό νερό. 

 

55..22..55  ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΓΓΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡ ΤΤΟΟΓΓΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΕΕΡΡΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΜΜ44  

Στο χη ικό σχή α (Poisson et al., 2000) του ΤΜ4 λα βάνεται επίσης υπόψη (1) η χη εία 

του SO2, του δι εθυλοσουλφιδίου (DMS), του εθανοσουλφονικού οξέος (MSA), των 

θειικών σω ατιδίων, καθώς και της α ωνίας και α ωνίου, (2) οι αντιδράσεις εταξύ 

νιτρικών ριζών και οργανικών, (3) οι εταβαλλό ενες χωρικά και χρονικά εκπο πές POC και 

BC, (4) η ετατροπή των υδρόφοβων πρωτογενών ανθρακικών σω ατιδίων σε υδρόφιλα, (5) 
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οι εκπο πές και η χη ική ετατροπή στην ατ όσφαιρα των πρόδρο ων ενώσεων των 

δευτερογενών σω ατιδίων (SOA), (6) η επίδραση των ενώσεων αυτών στη χη εία της αέριας 

φάσης, (7) η παραγωγή SOA από βιογενείς και ανθρωπογενείς υδρογονάνθρακες και τέλος 

(8) η απο άκρυνση των προαναφερθέντων αέριων και σω ατιδιακών ενώσεων από την 

ατ όσφαιρα (Tsigaridis and Kanakidou, 2003). ς πρόδρο ες ενώσεις για τα SOA 

λα βάνονται υπόψη το ισοπρένιο, τα ονοτερπένια, το α΄ και β΄ πινένιο, το βενζόλιο, το 

τολουένιο και το ξυλένιο. Η παρα ετροποίηση της παραγωγής των SOA κατά της οξείδωση 

των πρόδρο ων ενώσεών τους, έχει γίνει ε οντέλο παραγωγής δύο η ιπτητικών προϊόντων 

όπως περιγράφηκε από Tsigaridis and Kanakidou, (2006),( 2007) και Tsigaridis et al. (2006). 

Οι ενώσεις σε σω ατιδιακή φάση που λα βάνονται υπόψη στο ΤΜ4, ση ειώνονται ε 

γρα οσκίαση στον Πίνακα 5.3. 
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ΠΠίίνναακκααςς  55..33-- Οι 98 εταφερό ενες ενώσεις που λα βάνει υπόψη το οντέλο και το 

σω ατιδιακό νερό. Οι ενώσεις στα γκρι κουτιά είναι εκείνες που συ ετέχουν στη σω ατιδιακή 

φάση. 

a/a Species a/a Species a/a Species a/a Species 

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

(gas phase) 

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

(aerosol phase) 

3 H2O2 28 C2H5O2H 53 CH3CHOOHCOCH3 78 toluene 

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

 (gas phase) 

toluene product 1  
5 CO 30 C2H5ONO2 55 ISOPOOH 80 

(aerosol phase) 

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

phase) 

toluene product 2  
7 CH3O2H 32 CH3CHO 57 MVK 82 

(aerosol phase) 

8 HCHO 33 HOCH2CHO 58 MVKO2H 83 xylene 

xylene product 1  
9 CH3OH 34 CHOCHO 59 MACR 84 

(gas phase) 

xylene product 1  
10 C2H6 35 C3H8 60 MACROOH 85 

(aerosol phase) 

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

(gas phase) 

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

(aerosol phase) 

isoprene product 1  
13 PAN 38 CH3CH3CH2ONO2 63 Stratospheric O3 88 

(aerosol phase) 

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

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

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

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

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

19 NH3 44 C3H6 69 
a-pinene product 1 

(gas phase) 94 seasalt mode 3 mass 

10 SO4 45 C2H5CHO 70 
a-pinene product 1 

(aerosol phase) 95 dust mode 2 number 

21 NH4
+ 

46 HOC3H7O2H 71 
a-pinene product 2 

(gas phase) 96 dust mode 2 mass 

22 NO3
- 47 CH3COCOOH 72 

a-pinene product 2 
(aerosol phase) 97 dust mode 3 mass 

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

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

(gas phase) 99 H2O particulate 

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

(aerosol phase) 
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ΠΠίίνναακκααςς  55..44-- Ενώσεις ικρού χρόνου ζωής και ελεύθερες ρίζες που λα βάνει υπόψη το 

οντέλο για την περιγραφή της χη είας, των οποίων, η εταφορά στην ατ όσφαιρα δεν 

υπολογίζεται. 

a/a Species a/a Species a/a Species a/a Species a/a Species 

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

2 NO2 7 HO2 12 C3H7O2prim 17 CH3CHO2COCH3 22 TERO2 

3 NO3 8 CH3O2 13 C3H7O2sec 18 ISOPO2 23 AROO2 

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

5 HNO4 10 HOCH2CH2O2 15 HOC3H6O2 20 MACRO2   

 

 

55..22..66  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΜΜ44  

Η είωση της εισερχό ενης ακτινοβολίας λόγω των σω ατιδίων οφείλεται σε δύο αιτίες: 

είτε στην σκέδαση του εισερχό ενου ηλιακού φωτός (scattering), είτε στην απορρόφησή του 

από τα σω ατίδια (absorption) και εξαρτάται από το ήκος κύ ατος της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας, το έγεθος των σω ατιδίων, τον αριθ ό τους, το σχή α τους και τον δείκτη 

διάθλασής τους. Το συνολικό αποτέλεσ α των δύο αυτών διεργασιών πορεί να υπολογιστεί 

ποσοτικά έσω του αδιάστατου συντελεστή απόσβεσης των σω ατιδίων (qext = qscat + qabs). Ο 

αδιάστατος συντελεστής απόσβεσης (qext) είναι ο λόγος της ενεργού διατο ής των 

σω ατιδίων (αποτελεσ ατική επιφάνεια) δια της πραγ ατικής επιφάνειας κάθετης στην 

προσπίπτουσα ακτινοβολία. Για ία δεδο ένη ποσότητα σω ατιδιακής άζας m στην 

ατ οσφαιρική κολώνα (σε ονάδες άζας ανά ονάδα επιφάνειας, g m-2) το οπτικό πάχος δΑ 

(αδιάστατος αριθ ός) πορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

 
ρ

δ
eff

ext

r

mq

4

3
=Α  (5.2) 

Όπου ρ είναι η πυκνότητα των σω ατιδίων, reff  είναι η ενεργός ακτίνα των σω ατιδίων (η 

γεω ετρική ακτίνα σφαιρικών σω ατιδίων ε τον ίδιο όγκο) και Qext είναι ο αδιάστατος 

συντελεστής απόσβεσης, ο οποίος εξαρτάται από το ήκος κύ ατος του προσπίπτοντος 

φωτός. Το έγιστο της απόσβεσης παρατηρείται σε ήκη κύ ατος της ίδιας τάξης εγέθους 

ε το έγεθος του σω ατιδίου (2πreff – το σω ατίδιο θεωρείται σφαιρικό και το συγκρινό ενο 

ε το λ έγεθος είναι η περί ετρος της διατο ής του). Αν γνωρίζου ε την κατανο ή εγεθών 

των σω ατιδίων στην κολώνα, την πυκνότητά τους και τον αδιάστατο συντελεστή απόσβεσής 

τους, πορού ε να υπολογίσου ε την τι ή του ειδικού συντελεστή απόσβεσης των 

σω ατιδίων (Β)  
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Ο ειδικός συντελεστής απόσβεσης σω ατιδίων (Β) εξαρτάται από το ήκος κύ ατος του 

φωτός και εκφράζεται σε m2 g-1: 

 
ρeff

ext

r

q
B

4

3
=  (5.3) 

Το οπτικό πάχος της ατ όσφαιρας υπολογίζεται έτσι για ένα συγκεκρι ένο ήκος 

κύ ατος ως το γινό ενο της άζας των σω ατιδίων στην κολώνα και του ειδικού συντελεστή 

απόσβεσης: 

 Bm=Αδ  (5.4) 

Αν θεωρηθεί όλη η κολώνα της ατ όσφαιρας, ο υπολογισ ός του οπτικού πάχους της 

ατ όσφαιρας ε αυτό τον τρόπο έχει ως αποτέλεσ α την απώλεια της πληροφορίας για την 

κατακόρυφη κατανο ή των σω ατιδίων, η οποία είναι ιδιαίτερα ση αντική για τη ελέτη των 

επιδράσεων των σω ατιδίων στο κλί α (Tegen et al., 1997), καθώς σε διαφορετικά ύψη στην 

ατ όσφαιρα πορούν να περιέχονται διαστρω ατώσεις σω ατιδίων ε ίδιες ή και 

διαφορετικές οπτικές ιδιότητες. 

Στο οντέλο ΤΜ4 θεωρού ε ότι τα διάφορα συστατικά των σω ατιδίων είναι 

ανα ε ιγ ένα εξωτερικά (external mixing), επο ένως το άθροισ α της σχετικής συνεισφοράς 

των διαφορετικών συστατικών των σω ατιδίων στο οπτικό πάχος ας δίνει το συνολικό 

οπτικό πάχος της ατ όσφαιρας. Η χρήση σταθερού ειδικού συντελεστή απόσβεσης 

ανεξάρτητα των ιδιοτήτων των σω ατιδίων (π.χ. το έγεθος) περιέχει εγάλη αβεβαιότητα.  

Ο ειδικός συντελεστής απόσβεσης Β για τα ξηρά θειικά σω ατίδια έχει υπολογιστεί 

θεωρητικά ότι είναι 5 m2 g-1 (Kiehl and Briegleb, 1993) για ήκος κύ ατος 550 nm, όπως 

φαίνεται στο διάγρα α της Εικόνας 5.4. 
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ΕΕιικκόόνναα  55..44-- Μεταβολή του ειδικού συντελεστή απόσβεσης των ξηρών θειικών σω ατιδίων 

συναρτήσει του ήκους κύ ατος (Kiehl and Briegleb, 1993). 

 

Τα θειικά σω ατίδια πορούν να δεσ εύσουν νερό από την ατ όσφαιρα ε αποτέλεσ α 

την αύξηση της δια έτρου τους. Για να προσο οιωθεί αυτή η εταβολή της ακτίνας 

συναρτήσει της σχετικής υγρασίας της ατ όσφαιρας χρησι οποιήθηκε ια ε πειρική σχέση 

έκτου βαθ ού η οποία έχει προσαρ οστεί σε πειρα ατικά δεδο ένα (Veefkind, 1999): 

 ( )6
6

5
5

4
4

3
3

2
2100 RHaRHaRHaRHaRHaRHaaBB ++++++=  (5.5) 

Όπου οι τι ές των α0 έως α6 είναι αντίστοιχα 0.196581266, 0.100650483, 0.00389645252, 

5.63596671e-5, 6.4988432e-8, -7.95507834e-9 και 4.95445298e-11, Β0 είναι ο ειδικός 

συντελεστής απόσβεσης για υγρασία 40% και RH είναι η σχετική υγρασία. Η εταβολή του 

ειδικού συντελεστή απόσβεσης ε τη σχετική υγρασία ε βάση την παραπάνω εξίσωση 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.5: 
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ΕΕιικκόόνναα  55..55-- Μεταβολή του ειδικού συντελεστή απόσβεσης των θειικών σω ατιδίων ε τη 

σχετική υγρασία (Veefkind, 1999). 
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Σε παλιότερη ελέτη των Tegen et al. (1997) δεν λα βανόταν υπόψη η εταβολή του 

ειδικού συντελεστή απόσβεσης ε τη σχετική υγρασία αλλά αυτός έπαιρνε δύο διαφορετικές 

τι ές, ανάλογα ε το αν η κολώνα της ατ όσφαιρας ήταν πάνω από τη στεριά ή πάνω από τη 

θάλασσα. Αυτό γινόταν γιατί η αλληλεπίδραση των σω ατιδίων ε τα σύννεφα πορεί να 

αλλάξει τις ιδιότητές τους (υδατική χη εία) και γιατί σε υψηλές υγρασίες η διά ετρος των 

σω ατιδίων πορεί να διαφέρει ση αντικά.  

Στο ΤΜ4 η εταβολή του ειδικού συντελεστή απόσβεσης ε τη σχετική υγρασία δεν 

υπολογίζεται από πρώτες αρχές αλλά από την ε πειρική σχέση που στηρίζεται σε δεδο ένα 

ετρήσεων ((5), ε αποτέλεσ α οι παραπάνω αβεβαιότητες να ελαττώνονται. Ο υπολογισ ός 

της συνεισφοράς των νιτρικών σω ατιδίων στο οπτικό πάχος γίνεται ε τον ίδιο τρόπο και 

τον ίδιο ειδικό συντελεστή απόσβεσης ε τα θειικά σω ατίδια (Veefkind, 1999). Τα νιτρικά 

σω ατίδια θεωρούνται ότι αποτελούνται αποκλειστικά από ΝΗ4ΝΟ3, ενώ η υπόλοιπη 

α ωνιακή άζα θεωρείται ότι βρίσκεται στη ορφή (ΝΗ4)2SΟ4. Τυχόν περίσσεια SO4
= 

θεωρούνται ότι είναι καθαρό θειϊκό οξύ.  

Για την περίπτωση των ανθρακούχων σω ατιδίων στο ΤΜ4 χρησι οποιεί την τι ή  

4 m2 g-1 για τον ειδικό συντελεστή απόσβεσης για την περίπτωση των οργανικών σω ατιδίων 

και την τι ή 9 για τα σω ατίδια του αύρου άνθρακα (Liousse et al., 1996). Θεωρεί ίδια 

εξάρτηση του ειδικού συντελεστή απόσβεσης από τη σχετική υγρασία ε αυτή των θειικών 

και νιτρικών σω ατιδίων για την περίπτωση των υδρόφιλων ανθρακούχων σω ατιδίων, αν 

και η εξάρτηση αυτή πορεί να είναι λιγότερο ισχυρή (Tegen et al., 1997). Για το υδρόφοβο 

κο άτι των σω ατιδίων δεν λα βάνεται υπόψη η εταβολή του ειδικού συντελεστή 

απόσβεσης ε τη σχετική υγρασία.  

  

55..22..77  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΣΣΟΟΖΖΥΥΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑΣΣ  ΛΛΟΟΓΓ   ΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ ΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤ ΝΝ  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙ ΝΝ  

Για τον υπολογισ ό της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου στο πάνω άκρο της 

ατ όσφαιρας χρησι οποιήθηκε η προσεγγιστική έθοδος που αναπτύχθηκε από τους Van 

Dorland et al. (1997): 

 ( )( )rxyxykfS
F

d
Aer

SW −−−= 40  (5.6) 

Όπου FSW , είναι η διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου σε W m-2 που οφείλεται 

στη διαφορά συγκέντρωσης σω ατιδίων που αντιστοιχείται στο οπτικό πάχος τους Aer 

(αδιάστατο), S0, είναι η ηλιακή σταθερά που ισούται ε 1340 W m-2, fd, είναι το κλάσ α 
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ηλιοφάνειας το οποίο ισούται ε ονάδα όταν είναι η έρα, k είναι ε πειρική σταθερά που 

ισούται ε 5.8.10-2 ανά ονάδα οπτικού πάχους και r είναι ένας διορθωτικός παράγοντας για 

τις περιπτώσεις που η γωνία ζενίθ του ήλιου είναι ικρή και ισούται ε 0.05. Η τι ή του x 

ισούται ε την τετραγωνική ρίζα του συνη ίτονου της γωνίας ζενίθ του ήλιου και η τι ή του 

y ισούται ε SR−1 , όπου RS, είναι το ποσοστό της κολώνας που είναι καλυ ένο από 

σύννεφα.  

Η έθοδος αυτή αναπτύχθηκε αρχικά για τα θειικά σω ατίδια, αλλά χρησι οποιήθηκε για 

όλα τα σω ατίδια που περιγράφονται στο οντέλο. Στην περίπτωση του BC η Εξίσωση 5.6 

χρησι οποιείται χωρίς το αρνητικό πρόση ο, καθώς ο BC συνεισφέρει θετικά στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της ατ όσφαιρας λόγω απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Η ολική διαταραχή 

του ενεργειακού ισοζυγίου υπολογίζεται αθροίζοντας τις επι έρους συνεισφορές των 

συστατικών των σω ατιδίων.  

Το υποπρόγρα α υπολογισ ού της ενεργειακής διαταραχής της ατ όσφαιρας, 

εφαρ όστηκε τόσο στα αποτελέσ ατα του οντέλου ΤΜ4, όσο και στο ανακτηθέν οπτικό 

πάχος από τις παρατηρήσεις των δορυφορικών αισθητήρων. 
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6. ΟΚΙΜΕΣ KΑΙ ΒΕΛΤΙ ΣΕΙΣ TΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ BΑΕR 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας ελέτης πραγ ατοποιήθηκε ια σειρά από δοκι ές 

ανάκτησης οπτικού πάχους ε τη έθοδο BAER v2005, που ας έδειξαν την ευαισθησία και 

επο ένως την εξάρτηση των αποτελεσ άτων τόσο από του πίνακες αναφοράς όσο και από τη 

έθοδο αποκλεισ ού σύννεφων από τα δορυφορικά δεδο ένα. Αυτές οι δοκι ές ας 

οδήγησαν στη βελτίωση της εθόδου ανάκτησης BAER προς την νέα ορφή της v2006. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγ ατα των δοκι ών αυτών. 

Με τη έθοδο BAER v2005 ανακτήθηκε το οπτικό πάχος στα 443 nm από τον αισθητήρα 

SeaWiFS κατά τη διάρκεια του ήνα Ιουλίου 2003. H σύγκρισή του ε τα δεδο ένα οπτικού 

πάχους από το σταθ ό Forth (35oN, 25oE) του διεθνούς δικτύου ηλιοφωτό ετρων 

AERONET, παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1 Για τη σύγκριση αυτή από τα δεδο ένα 

AERONET επιλέγεται η έρα και ώρα που αντιστοιχούν στη παρατήρηση από το 

δορυφορικό αισθητήρα. Παρατηρείται ια καλή γρα ική συσχέτιση ανά εσα στα 

δορυφορικά δεδο ένα και τις παρατηρήσεις AERONET (R2= 0.73). Παρόλα αυτά το 

ανακτηθέν οπτικό πάχος (ΑΟΤ) από το SeaWiFS συναρτήσει του ΑΟΤ από το AERONET 

παρουσιάζει κλίση περίπου 0.5 και ση αντικό offset 0.164, το συνολικό αποτέλεσ α είναι η 

υπερεκτί ηση του ΑΟΤ από τον αισθητήρα:  

ΑΟΤ(SeaWiFS)=0.4922(AERONET)+0.164, R2= 0.7338. 

Τα αποτελέσ ατα ΑΟΤ(SeaWiFS) προέκυψαν ε τη χρήση πινάκων αναφοράς (LUTs) 

προερχό ενων από το πείρα α LACE-98 (βλέπε Κεφάλαιο 4). Μελετώντας προσεκτικά την 

Εικόνα 6.1, παρατηρείται η ύπαρξη δυο η ερών, όπου σε αντίθεση ε τις υπόλοιπες, το 
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ανακτηθέν οπτικό πάχος από τις παρατηρήσεις ε τον αισθητήρα SeaWiFS, δίνει ικρότερες 

τι ές από τα δεδο ένα AERONET, ενώ για όλες τις υπόλοιπες έρες το ΑΟΤ(SeaWiFS) είναι 

εγαλύτερο του ΑΟΤ(ΑΕRONET). Αξιοση είωτο είναι ότι οι η έρες αυτές (18 Ιουλίου και 

30 Ιουλίου 2003) χαρακτηρίζονται από επεισόδια σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Επο ένως, παρατηρείται ια ση αντική απόκλιση εταξύ των ανακτηθέντων τι ών από 

τις παρατηρήσεις του δορυφορικό αισθητήρα SeaWiFS και των επίγειων ετρήσεων για τις 

περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σω ατιδίων σκόνης στην περιοχή. 

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η διάκριση των περιπτώσεων ύπαρξης σκόνης και απο άκρυνση 

των δύο αυτών η ερών επφέρει ση αντική βελτίωση στη γρα ική συσχέτιση (δεύτερη 

εξίσωση στην εικόνα 1) που φαίνεται στην κλίση (που πλησιάζει τη ονάδα), το offset που 

ικραίνει και το συντελεστή συσχέτισης που εγαλώνει. 
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Όλες οι έρες: ΑΟΤ (SeaWiFS) = 0.4922(AERONET) + 0.164, R
2
=0.7338 

Χωρίς τις 18 και 30 Ιουλίου: ΑΟΤ (SeaWiFS) = 0.6457(AERONET) + 0.1316, R
2
=0.7756  

ΕΕιικκόόνναα  66..11-- Ανακτηθέν οπτικό πάχος από τον αισθητήρα SeaWiFS (443 nm) και σύγκρισή του 

ε τα δεδο ένα AERONET (440 nm) για το σταθ ό του AERONET, Forth (35oN, 25oE), κατά 

τη διάρκεια του ήνα Ιουλίου 2003. ίνεται η γρα ική συσχέτιση για όλες οι έρες ε 

ετρήσεις SeaWiFS,καθώς και χωρίς τις 18 και 30 Ιουλίου 2003. 

 

Κατασκευάστηκε λοιπόν το διάγρα α της Εικόνας 6.2, που απεικονίζει το οπτικό πάχος 

των αερολυ άτων ( ετρήσεις AERONET) συναρτήσει της εταβολής του ήκους κύ ατος 

για δύο σταθ ούς του AERONET που χαρακτηρίζονται από επεισόδια σκόνης, Lecce 
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University (40oN, 18oE) και IMC Oristano (39oN, 8oE), και ιας περιοχής (44o
Ν,10o

Ε) που 

δεν επηρεάζεται από τέτοια επεισόδια. Οπως προκύπτει από τη ελέτη της RGB (Red Green 

Blue) εικόνας του δορυφόρου, για την 17η Ιουλίου του 2003. Η διαφορά στη φασ ατική 

εταβολή του οπτικού πάχους είναι ξεκάθαρη καθόσον στις περιοχές ε έντονη επίδραση από 

σω ατίδια ορυκτής σκόνης το οπτικό πάχος των αερολυ άτων παρουσιάζει υψηλότερες τι ές 

αλλά και ικρότερη εταβολή ε το ήκος κύ ατος από ότι στην περιοχή αναφοράς όπου 

παρατηρείται ση αντική είωση (ενός παράγοντα 3) ε την αύξηση του ήκους κύ ατος από 

412 nm στα 670 nm. 
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ΕΕιικκόόνναα  66..22-- (α) Red Green Blue (RGB) εικόνα του αισθητήρα SeaWiFS για τη 17η Ιουλίου του 

2003, (β) ιάγρα α οπτικού πάχους ε τη εταβολή του ήκους κύ ατος για την ίδια η έρα, 

σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου.  

 

Με τη χρήση πινάκων αναφοράς Lutnum-Dessert Dust Case, για συγκεκρι ένες η έρες 

των ηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2003 και για τους σταθ ούς του ΑΕRONET, Forth και 

IMC Oristano το ανακτηθέν οπτικό πάχος ΑΟΤ φαίνεται να έχει ικρότερες αποκλίσεις σε 

σύγκριση ε αυτό, που προκύπτει ε τη χρήση των πινάκων LACE-98. 

Για το σταθ ό του AERONET IMC Oristano, η γρα ική συσχέτιση του ανακτηθέντων 

τι ών οπτικού πάχους ε τις αντίστοιχες του δικτύου AERONET, δίνει την εξίσωση: 

ΑΟΤ(SeaWiFS) = 0.3193(AERONET) + 0.1884, R2=0.6011 

Για ΑΟΤ(SeaWiFS) ανακτηθέν ε την εφαρ ογή των πινάκων αναφοράς, που 

προκύπτουν από το πείρα α LACE-98 (Εικόνα 6.3α και 6.3γ). Εφαρ όζοντας τους πίνακες 

αναφοράς Lutnum-Dessert Dust Case όνο για την 17η Ιουλίου 2003, που χαρακτηρίζεται 

όπως προαναφέρθηκε από επεισόδιο σκόνης στην περιοχή, η τι ή του ανακτηθέντος από τον 

αισθητήρα SeaWiFS οπτικού πάχους (0.796) είναι πολύ κοντά σε εκείνη που δίνει το 

ΑΕRONET (0.800).  

DUST 

NORMAL 

AEROSOL 
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Κατά συνέπεια η σύγκριση των ανακτηθέντων τι ών οπτικού πάχους ε τις αντίστοιχες 

του δικτύου AERONET χαρακτηρίζεται τώρα από την εξίσωση:  

ΑΟΤ(SeaWiFS) = 0.8955(AERONET) + 0.0627, ε R2=0.9512 

(Εικόνες 6.3β και 6.3δ), που δίνει κλίση πλησιέστερη στη ονάδα, offset πολύ ικρότερο 

κοντά στο ηδέν και R2 ση αντικά εγαλύτερο. 

Πραγ ατοποιήθηκε η ίδια ελέτη για το σταθ ό Forth και το ήνα Αύγουστο 2003 κατά 

πέντε διαφορετικές η έρες ε επεισόδια σκόνης να επηρεάζουν την περιοχή. Τα 

αποτελέσ ατα (Εικόνα 6.4), για τις περισσότερες η έρες, είναι της ίδιας τάξης εγέθους ε 

εκείνα που προέκυψαν για το σταθ ό IMC Oristano. 

Παρόλα αυτά οι πίνακες αναφοράς Lutnum-Dessert Dust Case έχουν προκύψει για 

επιφάνειες ερή ων και δεν είναι εφαρ όσι οι σε περιοχές εδαφών της Ανατολικής 

Μεσογείου. Κατά συνέπεια τους χρησι οποιήσα ε όνο για την ανακτηση οπτικού πάχους 

αερολυ άτων κατά έρες ε έντονα επεισόδια σκόνης στη ελετού ενη περιοχή. Η 

εφαρ ογή τους στις υπόλοιπες έρες, πέρα από το ότι δεν είναι αιτιολογη ένη, χειροτερεύει 

τις ανακτήσεις οπτικού πάχους.  
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IMC-Oristano (39N, 8E) 
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y = 0.3193x + 0.1883
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y = 0.8955x + 0.0627
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Lace-98 Lutnum for Desert dust 

 

ΕΕιικκόόνναα  66..33-- Ανακτηθέν οπτικό πάχος στα 443 nm από τον αισθητήρα SeaWiFS και σύγκρισή 

του ε ετρήσεις του δικτύου AERONET (στα 440 nm) για το σταθ ό IMC-Oristano (39N, 8E) 

και το ήνα Ιούλιο 2003 ε τη χρήση των πινάκων αναφοράς (α), (γ) που προκύπτουν από το 

πείρα α LACE-98, (β) και (δ) Lutnum-Dessert Dust Case. 
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Lace-98 Lutnum for Desert dust 

 

ΕΕιικκόόνναα  66..44-- Ανακτηθέν οπτικό πάχος από τον αισθητήρα SeaWiFS (443 nm) και σύγκρισή του 

ε ετρήσεις του δικτύου AERONET (440 nm) για το σταθ ό Forth (35oN,25oE) και το ήνα 

Αύγουστο 2003 ε τη χρήση των πινάκων αναφοράς (α), (γ) που προκύπτουν από το πείρα α 

LACE-98, (β) και (δ) Lutnum-Dessert Dust Case. Με κύκλους ση ειώνονται οι έρες ε 

επεισόδια σκόνης στις εικόνες (α) και (β). 

 

Στη συνέχεια ελετήθηκαν οι υπόλοιπες αποκλίσεις ανακτηθέντων και επίγειων τι ών 

οπτικού πάχους για το διάγρα α της Εικόνας 6.1. Παρατηρείται υπερεκτί ηση του 

ανακτηθέντος οπτικού πάχους σε σχέση ε τις τι ές του δικτύου AERONET. Μελετώντας τις 

εικόνες RGB του αισθητήρα SeaWiFS, παρατηρού ε ότι τις συγκεκρι ένες η έρες στην υπό 

ελέτη περιοχή (Forth) είτε υπάρχουν σύννεφα, είτε η ατ όσφαιρα είναι καθαρή και 

υπάρχουν σύννεφα στις γύρω περιοχές. Στη δεύτερη περίπτωση, κρίνεται πολύ πιθανή η 

ύπαρξη ση είων της ατ όσφαιρας ε κάλυψη σύννεφου <10% (sub-pixel-clouds) που 

επηρεάζουν την περιοχή (pixel) στην οποία ετράει ο αισθητήρας. Στην Εικόνα 6.5 
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παρουσιάζεται πολύ ξεκάθαρα πως η ύπαρξη σύννεφων ή ικρής νεφοκάλυψης (sub-pixel-

clouds) πορούν να επηρεάσουν την ανάκτηση του οπτικού πάχους. 
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ΕΕιικκόόνναα  66..55-- Ανακτηθέν οπτικό πάχος ατ οσφαιρικών αερολυ άτων για την περιοχή του 

σταθ ού του Forth στην Κρήτη συναρτήσει των ετρήσεων του AERONET (α), (γ) ε και (β), 

(δ) χωρίς την παρε πόδιση των σύννεφων. Οι η έρες ε σύννεφα ση ειώνονται ε τους 

κύκλους στην εικόνα (α). 

 

Στην Εικόνα 6.6, παρουσιάζεται ο χάρτης οπτικού πάχους έτσι όπως προκύπτει από τα 

δεδο ένα ειω ένης ανάλυσης των αισθητήρων SeaWiFS (4.5 km x 4.5 km) στα 443 nm 

(δεύτερη ζώνη) και ΜΕRIS (1.2 km x 1.2 km) στα 442.5 nm (δεύτερη ζώνη) στις 17 Ιουλίου 

2003. Οι αύρες περιοχές αντιστοιχούν σε έλλειψη δεδο ένων αλλά και σε ύπαρξη σύννεφων 

τα ση εία θέσης των οποίων έχουν εντοπιστεί και αποκλιστεί από τη έθοδο BAER (βλέπε 

εθοδολογία στο κεφάλαιο 4).  

Στην περίπτωση του χάρτη οπτικού πάχους που ανακτήθηκε από ετρήσεις του 

αισθητήρα MERIS παρατηρούνται επίσης κάποιες περιοχές πάνω από υδάτινες επιφάνειες, 

όπου υπάρχει ση αντική διόρθωση των αποτελεσ άτων λόγω της ευαισθησίας του 

αισθητήρα MERIS στην αντανάκλαση του ήλιου σε αυτές τις επιφάνειες (sun glint effect). 
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Όπως προαναφέρθηκε (Κεφάλαιο 4), η προσέγγιση BAER χρησι οποιεί ως όριο 

απόκλεισης των σύννεφων το 0.2. Οποιαδήποτε δηλαδή ακτινοβολία ετράει ο αισθητήρας 

και είναι εγαλύτερη του 0.2, θεωρεί ότι προέρχεται από σύννεφο, οπότε απαγορεύει την 

ανάκτηση του οπτικού πάχους στη περιοχή (pixel) αυτή. 
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ΕΕιικκόόνναα  66..66-- Χάρτης οπτικού πάχους έτσι όπως προέκυψε από δεδο ένα ειω ένης ανάλυσης 

και αποτελέσ ατα τη δεύτερης ζώνης (443 nm) των αισθητήρων (α) SeaWiFS (4.5 km x 4.5 km) 

και (β) ΜΕRIS (1.2 km x 1.2 km) στις 18 Ιουλίου 2003. 

 

 

 

 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66  ––  οοκκιι έέςς  κκααιι  ΒΒεελλττιιώώσσεειιςς 
 

 89 

 

Όπως προκύπτει από την παρατήρηση των χαρτών της Εικόνας 6.6, υπάρχουν διάσπαρτα 

κενά στις τι ές του ανακτηθέντος οπτικού πάχους, όπως επίσης και κάποιες πολύ υψηλές 

τι ές κυρίως κοντά σε περιοχές που υπάρχουν σύννεφα ή πάνω από οροσειρές όπως οι 

Άλπεις και τα Πυρηναία όρη. 

Εντοπίζονται συνεπώς προβλή ατα στην ανάκτηση οπτικού πάχους από το BAER που 

αφορούν: (1) την ύπαρξη σύννεφων, (2) την ύπαρξη πάγου και χιονιού και (3) εδάφη ε 

γυαλιστερό “γυ νό” χώ α και ερή ους, ε εγάλη ικανότητα ανάκλασης της ακτινοβολίας, 

τι ές οπτικού πάχους δηλαδή ε πολύ εγάλες ή πολύ ικρές παρα έτρους Ångström.  

Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία η βελτίωση του οντέλου “αποκλεισ ού” των σύννεφων και 

του οντέλου ανάκλασης των επιφανειών. 

 

ΑΑπποοκκλλεειισσ όόςς  σσυυννννέέφφωωνν  ((CClloouudd  SSccrreeeenniinngg))  

Η έθοδος BAER εισάγει ένα “όριο” για την ανάκλαση των άνω στρω άτων της 

ατ όσφαιρας (για δεδο ένα Επιπέδου 1 - L1) ή για δεδο ένα διορθω ένα για την ανάκλαση 

Rayleigh (Rayleigh corrected reflectance; RCR για δεδο ένα Επιπέδου 2 – L2). Εάν η 

ανάκλαση των πρώτων τεσσάρων ζωνών ήκους κύ ατος, που ετράει ο αισθητήρας, είναι 

εγαλύτερη από το όριο 0.2, το ση είο αυτό θεωρείται ως σύννεφο και αποκλείεται 

οποιαδήποτε περαιτέρω ατ οσφαιρική διόρθωση. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται από τη 

διαδικασία τα σύννεφα ε ποσοστό κάλυψης >10%. 

Για την περίπτωση των περιοχών εκείνων ε ποσοστό κάλυψης σύννεφου <10%, 

πραγ ατοποιήθηκαν δοκι ές για τον εντοπισ ό τους.  

εδο ένου ότι τα σύννεφα βρίσκονται σε κάποιο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, η 

διόρθωση της σκέδασης Rayleigh (Εικόνα 6.7) θα πορούσε να δώσει πληροφορίες για το 

ύψος αυτό. Η διόρθωση των δεδο ένων ανάκλασης των άνω στρω άτων της ατ όσφαιρας 

για συνθήκες καθαρής ατ όσφαιρας πραγ ατοποιείται λα βάνοντας υπόψη την εξάρτηση της 

σκέδασης Rayleigh από την πίεση της επιφάνειας, δηλαδή την ποσότητα των αερίων αζών 

πάνω από την επιφάνεια. Για την περίπτωση των ικρών σύννεφων (sub pixel clouds), η 

διόρθωση Rayleigh πρέπει να αφορά όνο την περιοχή της ατ όσφαιρας, που βρίσκεται πάνω 

από το ύψος του σύννεφου. Για το λόγο αυτό στην περίπτωση των ικρών σύννεφων, τα 

οποία δεν ‘βλέπει’ o αλγόριθ ος BAER, η σκέδαση Rayleigh υπερεκτι άται και το αντίτοιχο 

οπτικό πάχος των αερολυ άτων υποεκτι άται. Αυτή η υπερεκτί ηση πορεί να παρατηρηθεί 

και στις δύο ζώνες 1 και 2 των αισθητήρων, που αντιστοιχούν σε ήκη κύ ατος ικρότερα 

των 450 nm. 
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ΕΕιικκόόνναα  66..77--  Σκέδαση Rayleigh συναρτήσει του ήκους κύ ατος. 

 

Επειδή οι ζώνες 1 (412 nm) και 2 (443 nm) των αισθητήρων SeaWiFS και MERIS 

επηρεάζονται λιγότερο από το φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας αλλά η σκέδαση Rayleigh 

σε αυτές είναι ισχυρή (Εικόνα 6.7), είναι εκείνες που θα πορούσαν να δώσουν πληροφορίες 

για τη σκέδαση Rayleigh. Για το λόγο αυτό, διερευνήθηκε η συ περιφορά του λόγου R=ρ1/ρ2 

σε συνθήκες καθαρής ατ όσφαιρας, ατ όσφαιρας ε σύννεφα και ση εία ε πιθανή κάλυψη 

σύννεφων <10% (sub pixel clouds), όπου ρ1 και ρ2 είναι οι ανακλάσεις που ετρούνται από 

τον αισθητήρα στις ζώνες 1 και 2 ηκών κύ ατος αντίστοιχα. Μια από τις περιοχές που 

ελετήθηκαν, σε συνεργασία ε τον Wolfgang von Hoyningen-Huene (IUP, Πανεπιστή ιο 

Βρέ ης), παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.8. 

 

 

 

 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  66..88-- Εικόνα RGB της 11ης Οκτωβρίου 2005, του 

αισθητήρα MERIS που χρησι οποιήθηκε για τον 

εντοπισ ό των σύννεφων ε κάλυψη <10% (sub pixel 

clouds). 
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Το ιστόγρα α των λόγων για την περιοχή σάρωσης της 11ης Οκτωβρίου 2005 της 

Εικόνας 6.8, παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.9. Οι συνθήκες για καθαρή ατ όσφαιρα χωρίς 

σύννεφα (R ≈1.1) διακρίνονται από τις περιοχές που περιέχουν σύννεφα (R ≈0.92). 

Παρατηρείται επίσης ένα εσοδιάστη α, ε λόγους R=1.0-1.05, το οποίο κατά πάσα 

πιθανότητα σχετίζεται ε την ύπαρξη των sub pixel clouds. Παρό οια ιστογρά ατα για 

διαφορετικές περιοχές σάρωσης και η ερο ηνίες δίνουν λόγους R=1.05-1.16 για συνθήκες 

απουσία σύννεφων και R=0.89-0.96 για περιοχές που επηρεάζονται από την ύπαρξη 

σύννεφων, τόσο για τον αισθητήρα MERIS όσο και για τον SeaWiFS. 

 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  66..99--  Ιστόγρα α του λόγου ανακλάσεων στις ζώνες 1 και 2 αντίστοιχα: R= ρ1/ρ2 για 

την περιοχή σάρωσης της 11ης Οκτωβρίου 2005 έτσι όπως προκύπτει από τον αισθητήρα 

MERIS. 

 

Κατά συνέπεια στη έθοδο αποκλεισ ού των σύννεφων, εφαρ όζου ε ένα επιπλέον τον 

περιορισ ό αυτόν του λόγου R<1.05. Το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τις παρατηρήσεις ε 

τον αισθητήρα SeaWiFS παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.10β ενώ τα αντίστοιχα χωρίς τον 

περιορισ ό του λόγου R απεικονίζονται στην εικόνα 6.10α.  

 

ρ1/ρ2 
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ΕΕιικκόόνναα  66..1100--  Χάρτης ανακτηθέντος ΑΟΤ από ετρήσεις ανάκλασης ε τον αισθητήρα SeaWiFS 

(4.5 km x 4.5 km) στα 443 nm την 1η Αυγούστου 2003, (α) πριν και (β) ετά την εφαρ ογή του 

επιπλέον περιορισ ού για το λόγο R=ρ1/ρ2 για τον αποκλεισ ό των σύννεφων.  

 

Τα αποτελέσ ατα είναι ενθαρρυντικά καθώς φαίνεται να εντοπίζονται τα sub pixel clouds 

και να αποκλείονται αυτό ατα πλέον από τον υπολογισ ό του οπτικού πάχους. Η έθοδος 

αυτή αποκλεισ ού ( ε διπλό περιορισ ό) εφαρ όζεται για την ανάκτηση του οπτικού πάχους 

στην παρούσα ελέτη. Παρά τη ση αντική πρόοδο που επιτεύχθηκε ε τη χρήση του λόγου R 

από τις ζώνες έτρησης του αισθητήρα, παρα ένουν ακό η αναπάντητα ερωτή ατα που 

πιθανόν να αφορούν κυρίως την επίδραση που έχει ο περιορισ ός αυτός στις τι ές του 

οπτικού πάχους σε περιπτώσεις χωρίς sub-pixel clouds. Άλλοι προβλη ατισ οί αφορούν το 

κατά πόσο το κριτήριο για R<1.05 είναι εφαρ όσι ο για όλες τις γεωγραφικές περιοχές 

σάρωσης από τους δύο αισθητήρες και κατά πόσο τα όρια αυτά εταξύ των περιοχών 

“καθαρής” και “συννεφιασ ένης” ατ όσφαιρας είναι τα ίδια για όλες τις εποχές και 

τοποθεσίες (λόγω του διαφορετικού φάσ ατος επιφάνειας και της εξάρτησης του από την 

ορεογραφία).  

  

ΠΠίίνναακκεεςς  ααννααφφοορράάςς  

Για τη περαιτέρω ελέτη των παρατηρού ενων αποκλίσεων του ανακτηθέντος οπτικού 

πάχους σε συνάρτηση ε το οπτικό πάχος που δίνουν τα δεδο ένα του δικτύου ΑΕRONET, 

έγινε ια προσπάθεια για τη δη ιουργία νέων πινάκων αναφοράς (βλέπε κεφάλαιο 4). Αυτοί 

οι πίνακες αναφοράς περιγράφουν τις ίδιες ιδιότητες των σω ατιδίων έτσι όπως 

υπολογίστηκαν στο πείρα α LACE-98, αλλά ε εταβαλλό ενη ανάκλαση εδάφους. 
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Το φάσ α ανάκλασης του εδάφους δη ιουργείται ε την ανά ιξη του φάσ ατος για 

“πράσινη βλάστηση” και “γυ νού εδάφους” έτσι όπως προκύπτουν από το πείρα α LACE-

98. Τα φάσ ατα αυτά ανα ιγνύονται για το εύρος του NDVI από 0 έως 1.0. Η Εικόνα 6.11 

παρουσιάζει την ανάκλαση της επιφάνειας συναρτήσει του ήκους κύ ατος για διαφορετικές 

τι ές NDVI, το οποίο χρησι οποιείται ως δεδο ένο εισόδου στη δη ιουργία του πίνακα 

αναφοράς. Αφαιρώντας την τι ή της ανάκλασης της επιφάνειας από την συνολική ανάκλαση 

στο πάνω έρος της ατ όσφαιρας προκύπτει ια τι ή για την προκαλού ενη από τα 

σω ατίδια ανάκλαση που αντιστοιχεί στο οπτικό πάχος.  
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ΕΕιικκόόνναα  66..1111-- Aνάκλαση της επιφάνειας συναρτήσει του ήκους κύ ατος για διαφορετικές τι ές 

NDVI. 

 

εδο ένου ότι στην έθοδο BAER χρησι οποιείται ένα όνο φάσ α ανάκλασης κάθε 

φορά, π.χ. πράσινη βλάστηση (NDVI=1.0), τα αποτελέσ ατα που προκύπτουν αναφέρονται 

σε NDVI=1.0. Στην Εικόνα 6.12 παρουσιάζεται το διάγρα α της εταβολής της ανάκλασης 

από τα σω ατίδια σε σχέση ε το NDVI για τη ζώνη 7 του αισθητήρα MERIS (665 nm). 

Παρατηρείται έτσι η επίδραση του NDVI στην ανακτού ενη ανάκλαση από τα σω ατίδια. 

Συνεπώς, η ανάκτηση του οπτικού πάχους ειδικά στις ζώνες ήκους κύ ατος 5 ως 7 

επηρεάζεται από την ανάκλαση της επιφάνειας ( εγάλη διακύ ανση του NDVI στις ζώνες 

αυτές-Εικόνα 6.12). Στις ζώνες 1-4 έχου ε ικρή επίδραση, που αρχικά πορεί να αγνοηθεί. 

ρ
su

rf
 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66  ––  οοκκιι έέςς  κκααιι  ΒΒεελλττιιώώσσεειιςς  
 

94 

Παρόλα αυτά, εξήχθησαν οι γρα ικές εξισώσεις της εξάρτησης της ανάκλασης των 

σω ατιδίων από το NDVI και για τις 7 ζώνες ηκών κύ ατος του αισθητήρα SeaWiFS 

(Πίνακας 1). 

 

 

 

ΕΕιικκόόνναα  66..1122-- Μεταβολή του λόγου της προκαλού ενης από τα σω ατίδια ανάκλασης ως προς 

αυτήν που αντιστοιχεί σε NDVI=1, σε συναρτήσει του NDVI για τη ζώνη 7 (665 nm) του 

αισθητήρα MERIS, όπου ρaer(NDVI), η προκαλού ενη από τα σω ατίδια ανάκλαση στο εκάστοτε 

NDVI. 
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ΠΠίίνναακκααςς  66..11-- Παρα ετροποίηση της γρα ικής εξάρτησης της ανάκλασης των σω ατιδίων από 

το δείκτη NDVI, για τις επτά πρώτες ζώνες του αισθητήρα MERIS. ρaer(NDVI), η προκαλού ενη 

από τα σω ατίδια ανάκλαση, που αντιστοιχεί στο εκάστοτε NDVI. 

Ζώνη  Εξίσωση 

1 ρaer(NDVI) = (0.0310899*NDVI + 0.976330) * ρaer(NDVI=1) 

2 ρaer(NDVI) = (0.0412760*NDVI + 0.963030) * ρaer(NDVI=1) 

3 ρaer(NDVI) = (0.0641275*NDVI + 0.939876) * ρaer(NDVI=1) 

4 ρaer(NDVI) = (0.0704762*NDVI + 0.935818) * ρaer(NDVI=1) 

5 ρaer(NDVI) = (0.2003560*NDVI + 0.804024) * ρaer(NDVI=1) 

6 ρaer(NDVI) = (0.3228140*NDVI + 0.678056) * ρaer(NDVI=1) 

7 ρaer(NDVI) = (0.3599920*NDVI + 0.641240) * ρaer(NDVI=1) 

 

Με την εφαρ ογή αυτών των πινάκων αναφοράς προκύπτει ο νέος χάρτης του οπτικού 

πάχους για τη ζώνη 2 (στα 443 nm) του αισθητήρα SeaWiFS (Εικόνα 6.13) ε χα ηλότερες 

τι ές οπτικού πάχους σε σχέση ε τον αντίστοιχο της Εικόνας 10β. 
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Εικόνα 6.13- Xάρτης ανακτηθέντος οπτικού πάχους για τη ζώνη 2 (443 nm) του αισθητήρα 

SeaWiFS, έτσι όπως προκύπτει ετά την εφαρ ογή των νέων πινάκων αναφοράς για την 

ανάκλαση του εδάφους παίρνοντας υπόψη τις εταβολές του NDVI, για την 1η Αυγούστου του 

2003. 
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Συ περασ ατικά, ια σειρά από δοκι ές ε την έθοδο BAER ας επέτρεψαν να 

βελτιστοποιήσου ε τις ανακτήσεις του οπτικού πάχους κατά τη περίπτωση φαινο ένων 

εταφοράς σκόνης στη περιοχή της Μεσογείου, κύρια ε τη χρήση κατάλληλων πινάκων 

αναφοράς. Επίσης βελτιώθηκε και αυτο ατοποιήθηκε ο αποκλεισ ός σύννεφων ε τη χρήση 

ενός δεύτερου περιοριστικού παράγοντα, του λόγου R των ανακλάσεων που ετρούνται από 

τις ζώνες ήκους κύ ατος 1 και 2 του αισθητήρα. Τέλος, οι πίνακες αναφοράς βελτιώθηκαν 

ώστε να λα βάνουν υπ’ οψη τους τη εταβολή του NDVI το οποίο προηγού ενος θεωρείτο 

ότι παρα ένει σταθερό και ίσο ε τη ονάδα. 

 

Όλες αυτές οι βελτιώσεις είχαν σαν αποτέλεσ α τη δη ιουργία της νέας ορφής της εθόδου 

BAER της v2006, που χρησι οποιήθηκε για την ανάκτηση των αποτελεσ άτων που 

παρουσιάζονται στα επό ενα κεφάλαια της παρούσας ελέτης. 
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77  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟ ΟΟΥΥ  BBAAEERR,,  MMEEΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ ΙΙ ΝΝ  

ΣΣΚΚΟΟΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙ ΝΝ  

Στο παρόν κεφάλαιο, εκτι άται η δυνατότητα εφαρ ογής του αλγορίθ ου BAER για την 

ανάκτηση οπτικών και φυσικών παρα έτρων, που περιγράφουν την ύπαρξη και τις ιδιότητες 

των αερολυ άτων στην ατ όσφαιρα, για ελλοντικές ελέτες της επίδρασης της 

ατ οσφαιρικής ρύπανσης και των επεισοδίων σκόνης στην ατ όσφαιρα της Μεσογείου. 

Η έθοδος BAER (Kεφάλαιο 4) εφαρ όστηκε για την ανάκτηση του οπτικού πάχους των 

σω ατιδίων από παρατηρήσεις δύο διαφορετικών δορυφορικών αισθητήρων. Τον αισθητήρα 

MERIS (MEdium Resolution Imaging Spectrometer Instrument) ε δεδο ένα ανάλυσης 1.2 

km x 1.2 km και τον αισθητήρα SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) ε 

δεδο ένα ανάλυσης 4.5 km x 4.5 km (περιγραφή των αισθητήρων στο Κεφάλαιο 3). Η 

ελέτη αυτή, επικεντρω ένη στο έτος 2003, αποτελεί βάση για ελλοντικές εφαρ ογές 

πολλών αποστολών δορυφορικών αισθητήρων. Τέτοιες ελέτες πορούν να διαφωτίσουν τις 

διαχρονικές τάσεις εταβολής συστατικών της ατ όσφαιρας όπως αποδείχτηκε για το 

διοξείδιο του αζώτου από τους Richter et al. (2005). 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται καταρχάς οι τι ές οπτικού πάχους αερολυ άτων 

που ανακτήθηκαν ε τη χρήση του αλγορίθ ου BAER ε βάση τις παρατηρήσεις 

ακτινοβολίας από τους αισθητήρες MERIS και SeaWiFS και συγκρίνονται ε τα δεδο ένα 

οπτικού πάχους αερολυ άτων του δικτύου AERONET στην περιοχή της Μεσογείου 

(περιγραφή δικτύου στο Κεφάλαιο 5) και τα αποτελέσ ατα του τρισδιάστατου οντέλου 

παγκόσ ιας κλί ακας ΤΜ4 (περιγραφή οντέλου στο Κεφάλαιο 5). Κατόπιν αναλύθηκαν 
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επεισόδια σκόνης, που επηρέασαν την Ανατολική Μεσόγειο το 2003 και το 2002 και 

διερευνήθηκε η ικανότητα του BAER να χρησι οποιηθεί για την ανάκτηση των επιπέδων των 

σω ατιδίων κοντά στο έδαφος (PM10). Τέλος, ελετήθηκαν οι συνθήκες καθαρής 

ατ όσφαιρας, αλλά και τα έντονα επεισόδια πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στην περιοχή τα 

καλοκαίρια του 2000 και 2007. 

 

77..11  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕ ΝΝ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙ ΝΝ  

Για την εκτί ηση της ικανότητας της εθόδου BAER στην ανάκτηση του οπτικού πάχους 

των αιωρού ενων σω ατιδίων στην περιοχή της Μεσογείου, η έθοδος εφαρ όστηκε για τα 

δεδο ένα των αισθητήρων MERIS και SeaWiFS και τα αποτελέσ ατα συγκρίθηκαν ε τα 

αντίστοιχα δεδο ένα του AERONET. 

Η σύγκριση πραγ ατοποιήθηκε για τέσσερις ήνες του έτους 2003, οι οποίοι 

αντιστοιχούν στις τέσσερις εποχές του έτους (Φεβρουάριος, Απρίλιος, Αύγουστος και 

Οκτώβριος), και σε οκτώ διαφορετικούς σταθ ούς AERONET, που καλύπτουν την περιοχή 

της Μεσογείου (Forth-Crete; 35οN,25οE, Rome Tor Vergata; 41οN,12οE, Evora; 38οN,7οW, 

Lecce; 40οN,18οE, IMC-Oristano; 39οN,8οE, Avignon; 43οN,4οE, Ispra; 45οN,8οE και El 

Arenosillo; 37οN,6οW), οι οποίοι παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.1, Κεφάλαιο 5. 

Η επιλογή των σταθ ών αυτών πραγ ατοποιήθηκε ε βάση τη διαθεσι ότητα των 

παρατηρήσεων οπτικού πάχους του ηλιοφωτό ετρου στη βάση δεδο ένων του AERONET, 

λα βάνοντας υπόψη τη γεωγραφική τους θέση, έτσι ώστε να καλύπτεται το εγαλύτερο 

έρος της Μεσογείου (Millan et al., 1997). Για τη σύγκριση των τι ών οπτικού πάχους 

χρησι οποιούνται τα δεδο ένα των σταθ ών του AERONET που αντιστοιχούν στην ακριβή 

ώρα παρατήρησης του δορυφόρου, καθόσον τα αερολύ ατα παρουσιάζουν εγάλες χρονικές 

διακυ άνσεις στη διάρκεια της η έρας. 

Παρατηρείται ια ση αντική (πάνω από ένα παράγοντα 5) εταβλητότητα του οπτικού 

πάχους από έρα σε έρα τόσο στο ανακτηθέν οπτικό πάχος από τις παρατηρήσεις MERIS 

και SeaWiFS όσο και στις τι ές που ετρήθηκαν από το δίκτυο ηλιοφωτο έτρων AERONET 

(Εικόνα 7.1 και 7.2). Στις εικόνες αυτές γίνεται ια διαφοροποίηση για τους τέσσερις 

ελετηθέντες ήνες (εποχές) χωρίς ό ως σε κάποιον από όλους να παρουσιάζεται καλύτερη 

συ φωνία σε σχέση ε τους υπόλοιπους. Σε γενικές γρα ές η προσέγγιση BAER δίνει 

εγαλύτερες τι ές οπτικού πάχους σε σύγκριση ε εκείνες που παρατηρούνται από τα 

ηλιοφωτό ερα του AERONET. Σε κάποιους σταθ ούς υπολογίζεται υποεκτί ηση της τάξης 

του 7-9%, ενώ στους περισσότερους υπολογίζεται ια υπερεκτί ηση της τάξης του 1%-38% 
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στο ανακτηθέν οπτικό πάχος των σω ατιδίων έτσι όπως προκύπτει από τον αισθητήρα 

MERIS συγκριτικά ε τις παρατηρήσεις ηλιοφωτο έτρου του AERONET για τις 

καθη ερινές τι ές οπτικού πάχους της (Εικόνας 7.1). Το οπτικό πάχος έτσι όπως ανακτάται 

από τον αισθητήρα SeaWiFS βρίσκεται σε εγαλύτερη συ φωνία ε τις παρατηρήσεις του 

AERONET (σχετικά ε τις ανακτηθείσες τι ές από τον αισθητήρα MERIS) καθώς η 

αντίστοιχη υπερεκτί ηση κυ αίνεται εταξύ 1% και 16 % ανάλογα ε την η έρα, όπως 

συ περαίνεται από την Εικόνα 7.2. 

Στην Εικόνα 7.3 παρουσιάζεται παρό οια εποχική σύγκριση του οπτικού πάχους από το 

MODIS (προϊόν διαθέσι ο στο διαδίκτυο, αλγόριθ ος ανάκτησης οπτικού πάχους 5η έκδοση 

και επεξεργασ ένο σε 1οx1o από το Χρ. Παπαδή α, 2007) ε τις ετρήσεις του ΑΕRONET. 

Λόγω της συχνότητας διέλευσης του φέροντα δορυφόρου του MODIS, οι παρατηρήσεις του 

αισθητήρα αυτού είναι περισσότερες από ότι των SeaWiFS και MERIS. 

Τα δεδο ένα MODIS αποτελούν αναφορά των ανακτηθέντων τι ών οπτικού πάχους σε 

διεθνές επίπεδο. Από τη ελέτη της Εικόνας 7.3 προκύπτει ότι οι παρατηρήσεις του MODIS 

αποκλίνουν κατά -22 έως +18% από τις παρατηρήσεις AERONET. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..11-- Η ερήσιες τι ές ανακτηθέντος οπτικού πάχους (443 nm) που προκύπτουν από την 

εφαρ ογή της εθόδου BAER για δεδο ένα MERIS (1 km2) συναρτήσει των δεδο ένων οπτικού 

πάχους του δικτύου AERONET για τέσσερις διαφορετικούς ήνες (εποχές). 
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ΕΕιικκόόνναα  77..22--  Η ερήσιες τι ές ανακτηθέντος οπτικού πάχους (443 nm) που προκύπτουν από την 

εφαρ ογή της εθόδου BAER για δεδο ένα SeaWiFS (4 km2) συναρτήσει των δεδο ένων 

οπτικού πάχους του δικτύου AERONET για τέσσερις διαφορετικούς ήνες (εποχές). 
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ΕΕιικκόόνναα  77..33-- Η ερήσιες τι ές οπτικού πάχους από δεδο ένα του αισθητήρα MODIS (470 nm) 

(έκδοση 5) σε πλέγ α 1°x1° συναρτήσει των δεδο ένων οπτικού πάχους του δικτύου AERONET 

για τέσσερις διαφορετικούς ήνες-εποχές (Χρ. Παπαδή ας, προσωπική επικοινωνία, 2007). 
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Για τη σύγκριση των παρατηρήσεων των διαφορετικών αισθητήρων εταξύ τους 

κατασκευάστηκαν οι κα πύλες ανακτηθέντος οπτικού πάχους από ετρήσεις ακτινοβολίας ε 

τους αισθητήρες MERIS, SeaWiFS και MODIS σε συνάρτηση ε τις παρατηρήσεις του 

AERONET για τους οκτώ σταθ ούς στη Μεσόγειο και τους τέσσερις διαφορετικούς ήνες 

(Εικόνα 7.4). Η Εικόνα 7.4 περιέχει επο ένως όλα τα ση εία των Εικόνων 7.1, 7.2 και 7.3 

χωρίς την εποχική διάκρισή τους. Μια τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για τη σύγκριση 

των αισθητήρων, καθόσον οι παρατηρήσεις τους λα βάνουν χώρα διαφορετικές η έρες. 

Παρατηρούνται ση αντικές αποκλίσεις εταξύ των αισθητήρων που πολύ πιθανό να 

συσχετίζονται ε το προσαρ οσ ένο φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας, ενώ εν έρει πορεί 

να εξηγηθούν από τη χρονική εταβλητότητα του οπτικού πάχους των αερολυ άτων. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..44--  Ανακτηθέν οπτικό πάχος από τους αισθητήρες MERIS (442.5nm), SeaWiFS 

(443nm) και οπτικό πάχος από τον αισθητήρα MODIS (470nm) σε συνάρτηση ε τις 

παρατηρήσεις του δικτύου AERONET για οκτώ διαφορετικούς σταθ ούς της Μεσογείου και 

τους τέσσερις διαφορετικούς ελετώ ενους ήνες (εποχές). 

 

Επιπροσθέτως, οι εγαλύτερες αποκλίσεις εταξύ των δεδο ένων παρουσιάζονται στις 

ικρότερες τι ές οπτικού πάχους. Αυτό είναι ανα ενό ενο γιατί, όπως αναφέρουν οι 

Bruniquel et al. (2005), οι ικρότερες τι ές οπτικού πάχους σχετίζονται ε τα εγαλύτερα 

σφάλ ατα στην ανάκτηση δεδο ένων.  
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Οι διαφορές που απεικονίζονται στην Εικόνα 7.4 για τους αισθητήρες SeaWiFS και 

MERIS θα πορούσαν να οφείλονται και στον τρόπο αποκλεισ ού των σύννεφων που 

χρησι οποιεί η έθοδος BAER, που όπως φαίνεται δεν επαρκεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

όπως τους σταθ ούς Evora και Rome, πιθανό λόγω της ύπαρξης περιοχών ε νεφοκάλυψη 

<10% (sub-pixel clouds). Επιπλέον, έρος των αποκλίσεων που παρατηρούνται είναι πιθανό 

να οφείλονται στο φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας. 

Για τη διερεύνηση αυτής της πιθανότητας και τη βελτίωση των συγκρίσεων, έγινε 

επαναπροσδιορισ ός του οπτικού πάχους ε διαφορετικό φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας 

ώστε να ληφθεί υπόψη τυχούσα ετατόπιση του σή ατος (offset) του αισθητήρα. Αυτή η 

πιθανή ετατόπιση προσεγγίστηκε ως το ελάχιστο ανακτη ένο οπτικό πάχος στην 

ελετώ ενη περιοχή και στη συνέχεια προστέθηκε στο φάσ α ανάκλασης της επιφάνειας. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1 για τρεις σταθ ούς που ελετήθηκαν επιλεκτικά, η διόρθωση 

στο ανακτηθέν οπτικό πάχος προκαλεί ικρή είωση και επο ένως όχι ση αντική βελτίωση 

της προσέγγισης. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  77..11-- ιόρθωση στο ανακτηθέν οπτικό πάχος, λα βάνοντας υπόψη την πιθανή 

ετατόπιση σή ατος του αισθητήρα.  

ΣΤΑΘΜΟΣ 

AERONET  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

AERONET 

AOT (440 nm) 

AOT (443 nm) BAER 

(Χ ΡΙΣ ΙΟΡΘ ΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ OFFSET) 

AOT (443 nm) BAER 

(ΜΕ ΙΟΡΘ ΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ OFFSET) 

FORTH (N 35o19΄58, E 25o16΄55΄΄) 0.189 0.418 0.375 
AVIGNON (N 43o55΄58΄΄, Ε 04ο52΄40΄΄) 0.343 0.368 0.363 
EL ARENOSILLO (Ν 37ο06΄18΄΄, W 06ο43΄58΄΄) 0.388 0.527 0.506 

 

Τέλος, τα αποτελέσ ατα της εθόδου BAER συγκρίθηκαν ε τα αποτελέσ ατα του 

τρισδιάστατου ατ οσφαιρικού οντέλου ΤΜ4, στους διάφορους σταθ ούς του δικτύου 

ΑΕRONET. Ενδεικτικά, παρατίθεται για το σταθ ό του ΑERONET στην περιοχή ας, Forth, 

η σύγκριση του ανακτηθέντος οπτικού πάχους από τους αισθητήρες MERIS και SeaWiFS, ε 

τα αποτελέσ ατα του ΤΜ4, για το ήνα Αύγουστο 2003. 

Όπως παρατηρείται στην Εικόνα 7.5, το οπτικό πάχος των αερολυ άτων, υπερτι άται 

ελαφρώς από το οντέλο ΤΜ4 σε σχέση ε το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τους αισθητήρες 

SeaWiFS και MERIS ε τις εγαλύτερες αποκλίσεις να λα βάνουν χώρα τις πρώτες η έρες 

του ήνα. Το γεγονός αυτό πορεί να εξηγηθεί, ελετώντας τις ρετροπορείες των αερίων 

αζών που καταλήγουν στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Παρατηρού ε διαφοροποιήσεις στις 

αέριες άζες που φτάνουν στην περιοχή στις 7 και 12 Αυγούστου (Εικόνα 7.6). 

Συγκεκρι ένα, στις 7 Αυγούστου έχου ε εταφορά διαφορετικών αερίων αζών κοντά στο 
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έδαφος (Ρωσία, Μαύρη Θάλασσα, Τουρκία) και στη έση τροπόσφαιρα (Κεντρική Ιταλία, 

Μεσόγειος). Επο ένως, αυτή την η έρα ανα ένου ε σω ατίδια ποικίλης χη ικής σύστασης, 

προερχό ενα από ση αντική ανά ιξη αερίων αζών στην ατ όσφαιρα την οποία δεν 

περιγράφει επαρκώς το ΤΜ4. Αντίθετα κατά την 12η Αυγούστου, η προέλευση των αερίων 

αζών είναι ίδια σε όλη την έκταση από το έδαφος έχρι τη έση τροπόσφαιρα. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..55-- Σύγκριση οπτικού πάχους σω ατιδίων έτσι όπως υπολογίστηκε από το παγκόσ ιο 

οντέλο εταφοράς και χη είας ΤΜ4 συναρτήσει του ανακτηθέντος οπτικού πάχους από τον 

αισθητήρα (α) SeaWiFS και (β) MERIS για τον Αύγουστο του 2003. 

 

 

  

ΕΕιικκόόνναα  77..66--  Ρετροπορείες αερίων αζών που φτάνουν στη Φινοκαλιά (35o20'N, 25o40'E), 

Κρήτη στις 7 και στις 12 Αυγούστου 2003.  
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Παραπάνω παρουσιάστηκε η εφαρ ογή του αλγορίθ ου BAER ε σκοπό την ανάκτηση 

των τι ών οπτικού πάχους στην περιοχή της Μεσογείου από παρατηρήσεις ε τους 

δορυφορικούς αισθητήρες MERIS και SEAWIFS. Τα αποτελέσ ατα εκτι ήθηκαν έσω της 

σύγκρισής τους ε τα δεδο ένα του δικτύου AERONET. Παρατηρήθηκαν ση αντικές θετικές 

και αρνητικές αποκλίσεις παρό οιες ε εκείνες που παρατηρήθηκαν κατά τη σύγκριση των 

δεδο ένων αναφοράς MODIS. 

Η περαιτέρω βελτίωση της εθόδου αποκλεισ ού των σύννεφων (cloud screening) 

κρίνεται απαραίτητη, ενώ επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα της επιλογής του κατάλληλου 

φάσ ατος ανάκλασης της επιφάνειας για τη σωστή ανάκτηση του οπτικού πάχους. 

Η σύγκριση ε τα αποτελέσ ατα του παγκόσ ιας κλί ακας οντέλου εταφορά και 

χη είας ΤΜ4 δείχνει υπερεκτί ηση του οπτικού πάχους των αερολυ άτων από το οντέλο, 

σε σχέση ε τους αισθητήρες SeaWiFS και MERIS κατά τις πρώτες έρες του Αυγούστου 

2003. 

 

77..22  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ ΙΙ ΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΟΟΡΡΥΥΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΚΚΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Για την αξιολόγηση της ικανότητας του αλγορίθ ου BAER για την ανάκτηση του οπτικού 

πάχους στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια ση αντικών επεισοδίων 

σκόνης και τον καθορισ ό της επίδρασης που έχουν τα επεισόδια αυτά στα επίπεδα του 

οπτικού πάχους της περιοχής, ελετήθηκαν τα επεισόδια σκόνης που επηρέασαν την 

Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του έτους 2002 και του καλοκαιριού του έτους 2003.  

Το καλοκαίρι του 2003 επιλέχτηκε λόγω της διαθεσι ότητας αντίστοιχων επίγειων 

ετρήσεων στο σταθ ό της Φινοκαλιάς στην Κρήτη (35o20'N, 25o40'E), που 

πραγ ατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγρά ατος RALI (Radical and Lidar) τους 

ήνες Αύγουστο και Σεπτέ βριο 2003. Ο σταθ ός αυτός βρίσκεται πολύ κοντά στο σταθ ό 

Forth του ΑΕRONET. Μελετήθηκε επίσης το έτος 2002 λόγω των ετεωρολογικών 

ιδιαιτεροτήτων και των πολύ ση αντικών επεισοδίων σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο 

(Gerasopoulos et al., 2005). 

Από τα δεδο ένα του AERONET, η σκόνη πορεί να παρατηρηθεί τόσο στα 440 nm όσο 

και στα 870 nm όπου όνο τα εγάλα σω ατίδια όπως αυτά της σκόνης είναι ενεργά. Το 

καταλληλότερο ήκος κύ ατος για την ανάκτηση του οπτικού πάχους από τη έθοδο BAER 

είναι αυτό που αντιστοιχεί στη δεύτερη ζώνη των αισθητήρων στα 443 nm καθόσον οι ζώνες 

ε τα εγαλύτερα ήκη κύ ατος επηρεάζονται από διάφορες παρα έτρους ανάκλασης ε 
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χαρακτηριστική τη ζώνη πέντε (550 nm), όπου παρατηρείται ση αντική κορυφή στο φάσ α 

ανάκλασης της επιφάνειας λόγω βλάστησης. 

Ανεξαρτήτως των ανακτηθέντων τι ών του οπτικού πάχους από την προσέγγιση BAER, η 

ύπαρξη των επεισοδίων σκόνης εντοπίστηκε από τις ρετροπορίες αερίων αζών, που 

καταλήγουν στο σταθ ό της Φινοκαλιάς, και επιβεβαιώθηκε από τις εικόνες RGB του 

αισθητήρα SeaWiFS. 

  

77..22..11  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ  22000033  ––  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ ΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΚΚΟΟΝΝΗΗΣΣ  

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τους αισθητήρες MERIS (443nm) και SeaWiFS (443nm) 

που αφορoύν τα κύρια επεισόδια σκόνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την 

περίοδο Ιούλιο-Σεπτέ βριο 2003, συγκρίθηκαν ε τα δεδο ένα του σταθ ού Forth 

(35o
Ν,25oE) του AERONET, στην Κρήτη, λα βάνοντας υπόψη και την ώρα παρατήρησης 

από το δορυφόρο (Εικόνα 7.7).  

Ο σταθ ός Forth βρίσκεται στις Γούβες Ηρακλείου, στη βόρεια ακτή της Κρήτης 

ανά εσα στο Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά. Το ηλιοφωτό ετρο είναι εγκαταστη ένο στην 

οροφή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης που βρίσκεται περίπου 500 έτρα από 

την ακτή. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..77--  Ανακτηθέν οπτικό πάχος από τον αισθητήρα (α) MERIS και (β) SeaWiFS 

συναρτήσει του οπτικού πάχους που προκύπτει από τα δεδο ένα του σταθ ού Forth του 

AERONET για τους ήνες Ιούλιο-Σεπτέ βριο του 2003.  

 

Τα αποτελέσ ατα του αισθητήρα MERIS (Εικόνα 7.7α) παρουσιάζουν ση αντικές 

αποκλίσεις από τα αντίστοιχα αποτελέσ ατα του AERONET ειδικά κατά τη διάρκεια του 

ήνα Ιουλίου. Τα αποτελέσ ατα του SeaWiFS (Εικόνα 7.7β) είναι σε πολύ καλή συ φωνία 

31/08/2003 
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ε εκείνα του AERONET για τους ήνες Αύγουστο και Σεπτέ βριο, αλλά κατά τη διάρκεια 

του Ιουλίου, παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις στις τι ές.  

Πάντως, το ανακτηθέν ε τη έθοδο BAER οπτικό πάχος αερολυ άτων από τα δεδο ένα 

και των δύο αισθητήρων υπερεκτι ά τις ετρήσεις από τα ηλιοφωτό ετρα του AERONET. 

Ελέγχοντας για εκείνες τις έρες τις ρετροπορίες των αερίων αζών, που καταλήγουν στο 

σταθ ό της Φινοκαλιάς, δεν εντοπίστηκαν ση αντικές διαφορές στον τρόπο εταφοράς της 

σκόνης εταξύ του Ιουλίου 2003 και των ηνών Αυγούστου-Σεπτε βρίου 2003. Επίσης, κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2003, το εγαλύτερο ποσοστό (~60%) των περιπτώσεων 

εταφοράς σκόνης πραγ ατοποιείται έσω της ελεύθερης τροπόσφαιρας και χαρακτηρίζεται 

από τους Kalivitis et al. (2007) ως FTT (Free Tropospheric dust Transport). Συνεπώς, δεν 

υπάρχει προφανής αξιολόγηση της χειρότερης συ φωνίας των αποτελεσ άτων κατά τον 

Ιούλιο σχετικά ε τους ήνες Αύγουστο και Σεπτέ βριο.  

 

ΤΤοο  εεππεειισσόόδδιιοο  οορρυυκκττήήςς  σσκκόόννηηςς  ττηηςς  3311//0088//22000033    

Η επίδραση της εταφερό ενης σκόνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την 

Αφρική ελετήθηκε περαιτέρω ε βάση το εγάλο επεισόδιο σκόνης της 31ης Αυγούστου 

2003. Η ανάκτηση του οπτικού πάχους πραγ ατοποιήθηκε από τα δεδο ένα του αισθητήρα 

SeaWiFS καθόσον τη συγκεκρι ένη έρα δεν ήταν διαθέσι α δεδο ένα από τον αισθητήρα 

MERIS. 

 

(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  77..88-- (α) RGB Εικόνα του αισθητήρα SeaWiFS και (β) ρετροπορίες αερίων αζών που 

καταλήγουν στο σταθ ό της Φινοκαλιάς, για την 31η Αυγούστου 2003. 

 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  77  ––  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  εεθθόόδδοουυ  
 

 109 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.7β, είναι αξιοση είωτη η πολύ καλή συ φωνία εταξύ 

των δεδο ένων του σταθ ού FORTH του AERONET (440 nm) και του ανακτηθέντος 

οπτικού πάχους από τον αισθητήρα SeaWiFS (443 nm) κατά τους ήνες Αύγουστο και 

Σεπτέ βρη 2003. 

Από τις διαθέσι ες ρετροπορίες των αερίων αζών, που καταλήγουν στο σταθ ό της 

Φινοκαλιάς (Εικόνα 7.8β) φαίνεται ότι στις 31 Αυγούστου οι αέριες άζες σε ύψος 3000 m 

εταφέρουν στην περιοχή σκόνη από τη δυτική Σαχάρα. Σε ύψος 1000 m η ανάλυση των 

ρετροποριών υποδεικνύει εταφορά ρύπανσης από τη δυτική Ευρώπη.  

Στην Εικόνα 7.9 παρουσιάζεται η κατανο ή του οπτικού πάχους, έτσι όπως προκύπτει 

από την ανάκτηση των δεδο ένων SeaWiFS, για την περιοχή της Ευρώπης και της 

Μεσογείου. Η η ύπαρξη τι ών στην εικόνα αυτή οφείλεται είτε στη η ύπαρξη 

παρατηρήσεων ( ετρήσεων ακτινοβολίας) από τον αισθητήρα, είτε στην ύπαρξη σύννεφων 

που παρε ποδίζουν την ανάκτηση του οπτικού πάχους των αερολυ άτων. Η κατανο ή 

δείχνει έγιστες τι ές οπτικού πάχους της τάξης του 0.6 δυτικά της Κρήτης και πάνω από τη 

θάλασσα εταξύ Ιταλίας και Αφρικής.  
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ΕΕιικκόόνναα  77..99-- Κατανο ή του οπτικού πάχους στα 443 nm έτσι όπως προκύπτει από την ανάκτηση 

των δεδο ένων SeaWiFS (1 km x 1km). 
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Όπως προαναφέρθηκε, το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τον αισθητήρα SeaWiFS για την 

31η Αυγούστου 2003 συ φωνεί απόλυτα ε τις παρατηρήσεις του AERONET στο σταθ ό 

Forth στην Κρήτη. 
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(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  77..1100--  Χάρτες (α)οπτικού πάχους αερολυ άτων, 443 nm και (β) συντελεστή Ångström, 

έτσι όπως ανακτήθηκαν από τον αισθητήρα SeaWiFS για το επεισόδιο σκόνης της 31ης 

Αυγούστου 2003.  

 

Η η έρα αυτή χαρακτηρίζεται από ένα πολύ ση αντικό επεισόδιο σκόνης, έτσι όπως 

φαίνεται από την ανάλυση των ρετροποριών αερίων αζών (Εικόνα 7.8β) και την RGB 

εικόνα του δορυφόρου (Εικόνα 7.8α). Παρόλα αυτά, ο ανακτηθείς από το BAER συντελεστής 

Ångström πάνω από την Κρήτη κυ αίνεται εταξύ 1.5-2.0 (Εικόνα 7.10β) γεγονός που 

υποδεικνύει ικρότερα σω ατίδια, συνήθως σχετιζό ενα ε ρύπανση και όχι σκόνη. Η 

παρατήρηση αυτή ήταν η ανα ενό ενη αν και συ φωνεί ε τη έση ηνιαία τι ή (1.5) για 

το ήνα Αύγουστο έτσι όπως προκύπτει από τα δεδο ένα του AERONET (Kalivitis et al., 

2007). 

Για να την εξηγήσου ε, ελετήσα ε τη χωρική διακύ ανση του συντελεστή Ångström. 

Κοντά στις Αφρικανικές ακτές ( εταξύ Ιταλίας και Αφρικής), ο συντελεστής Ångström 

ειώνεται (0.7-1.0) υποδηλώνοντας την ύπαρξη εγαλύτερων σω ατιδίων στην περιοχή αυτή 

από ότι στην Κρήτη που βρίσκεται σε εγαλύτερη απόσταση από την πηγή σω ατιδίων 

ορυκτής σκόνης. Η παρατήρηση αυτή συ φωνεί και εξηγείται από το γεγονός ότι τα εγάλα 

σω ατίδια (σκόνη) έχουν ικρότερο χρόνο ζωής και δεν εταφέρονται ακριά από την πηγή 

τους. Συνεπώς, συντελεστής Ångström πάνω από την Κρήτη, αν και υψηλός, υποδεικνύει την 

παρουσία ικρών σχετικά σω ατιδίων ορυκτής σκόνης. 
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77..22..22  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ  22000033  ––  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑΣΣ  

Στις 6 Σεπτε βρίου 2003 έτσι όπως φαίνεται από τη ελέτη των ρετροποριών των αερίων 

αζών που καταλήγουν στην περιοχή της Φινοκαλιάς και από την RGB εικόνα του 

δορυφόρου (Εικόνα 7.11) η περιοχή της Κρήτης δεν επηρεάζεται από επεισόδια σκόνης. 

Οπότε, επιλέχθηκε αυτή η η έρα για τη σύγκριση των αποτελεσ άτων ε τα αντίστοιχα της 

31ης Αυγούστου που χαρακτηρίζεται από την έντονη ύπαρξη εταφερό ενης σκόνης στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  77..1111--  (α) RGB Εικόνα του αισθητήρα SeaWiFS και (β) ρετροπορίες αερίων αζών που 

καταλήγουν στο σταθ ό της Φινοκαλιάς, για την 6η Σεπτε βρίου 2003. 

 

Κατά την 6η Σεπτέ βρη, στην Ανατολική Μεσόγειο παρατηρούνται ικρές τι ές οπτικού 

πάχους (0.1-0.2) (Εικόνα 7.12), ενώ σε περιοχές που επηρεάζονται από επεισόδια σκόνης οι 

τι ές οπτικού πάχους κυ αίνονται εταξύ 0.3 και 0.5 (Εικόνα 7.10α). 
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ΕΕιικκόόνναα  77..1122-- Ανάκτηση οπτικού πάχους για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 6 

Σεπτε βρίου 2003. 
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77..22..33  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟ ΙΙΑΑ  ΣΣΚΚΟΟΝΝΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22000022  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ  22000033  

Το οπτικό πάχος των σω ατιδίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

ανακτήθηκε και για όλες τις περιπτώσεις εταφοράς σκόνης κατά τη διάρκεια του έτους 

2002.  

Οι τι ές ποικίλουν από 0.30-0.50 ( έση τι ή 0.40, τυπική απόκλιση 0.05, δηλ. ± 25%) 

και βρίσκονται σε συ φωνία ε τα αποτελέσ ατα για το καλοκαίρι του 2003 (Εικόνα 7.13α). 

Σε ηνιαία βάση δεν παρατηρείται κα ία ση αντική διαφορά στις τι ές του οπτικού πάχους 

για τα δυο υπό ελέτη χρονικά διαστή ατα. Συγκεκρι ένα, το οπτικό πάχος των σω ατιδίων 

ανακτήθηκε στα 0.45 για τον Ιούλιο του 2002 και 0.35 για τον Ιούλιο του 2003, ενώ κατά τη 

διάρκεια του Αυγούστου υπολογίζονται τι ές οπτικού πάχους της τάξης του 0.38 για το 2002 

και 0.35 για το 2003. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..1133-- Ανακτηθέν οπτικό πάχος από τη δεύτερη ζώνη (443 nm) του αισθητήρα SeaWiFS 

για τα κυριότερα επεισόδια σκόνης που επηρεάζουν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

(στο σταθ ό του ΑΕRONET, Forth, (a) το καλοκαίρι του 2003 και το έτος 2002, τον ήνα (β) 

Ιούλιο και (γ) Αύγουστο 2002 και 2003. 
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Συ περαίνου ε ότι οι συγκρίσεις του ανακτηθέντος έσω του BAER οπτικού πάχους 

από τα δεδο ένα SeaWiFS και MERIS ε τις ετρήσεις του δικτύου AERONET έδειξαν 

σχετικά καλή συ φωνία για τις περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης. 

Περίπου 20% υψηλότερες τι ές οπτικού πάχους παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις των 

επεισοδίων σκόνης από ότι στις περιπτώσεις καθαρής ατ όσφαιρας 

Για τις περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης ανακτήθηκαν υψηλότερες τι ές συντελεστή 

Ångström από ότι περι ένα ε, αλλά αυτές είναι σε συ φωνία ε τα δεδο ένα του δικτύου 

ΑΕRONET και εξηγούνται από την ύπαρξη ικρού εγέθους σω ατιδίων σκόνης που έχουν 

εγάλο χρόνο ζωής, ώστε να εταφερθούν από την Αφρική έχρι την περιοχή που 

ετρούνται. 

 

77..33  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣ ΜΜΑΑΤΤΙΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΛΛΗΗΣΣ  ((PPMM1100))  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σω ατιδίων και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη 

υγεία είχαν ως αποτέλεσ α τη θέσπιση ανωτάτων ορίων έκθεσης τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσο και από τον Α ερικανικό οργανισ ό περιβάλλοντος (ΕPA). Τα όρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζουν ια εικοσιτετράωρη έση τι ή στα 50 g/m3 ε απαγόρευση 

υπέρβασης πάνω από 35 φορές το χρόνο, το 2005, όριο που ειώνεται στα 20 g/m3 και 7 

φορές το χρόνο για το 2010. 

 Η ανάκτηση των συγκεντρώσεων των σω ατιδίων στην επιφάνεια (PM10) από 

δορυφορικά δεδο ένα είναι ένας νέος το έας έρευνας. Το εγάλο του ενδιαφέρον απορρέει 

από τη ση ασία του για το χαρακτηρισ ό επεισοδίων σω ατιδιακής ρύπανσης. 

Η παρακολούθηση των επιπέδων των PM10 από το διάστη α θα επιτρέψει πληρέστερη 

γεωγραφική παρατήρηση της ατ οσφαιρικής ρύπανσης και της χρονικής εταβολής της.  

Όπως περιγράφει το Κεφάλαιο 4, η έθοδος BAER επιτρέπει και την ανάκτηση των 

επιπέδων PM10 από τα δεδο ένα SeaWiFS και MERIS. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

αποτελέσ ατα από τα δεδο ένα SeaWiFS. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..1144-- Ανάκτηση σω ατιδιακής ύλης PM10 ε τη έθοδο BAER από δεδο ένα του 

αισθητήρα SeaWiFS (α) για το επεισόδιο σκόνης της 31ης Αυγούστου 2003, (β) για την 

περίπτωση καθαρής ατ όσφαιρας στις 6 Σεπτε βρίου 2003 και (γ) της 10ης Σεπτε βρίου 2003. 

 

Η ανακτηθείσα από το BAER ποσότητα σω ατιδιακής ύλης κατά το επεισόδιο της 31ης 

Αυγούστου 2003 παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.14α. Τι ές PM10 έως 200 g/m3 ανακτήθηκαν 

πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκρι ένα, για το σταθ ό 

του AERONET στην Κρήτη, Forth, το PM10 υπολογίζεται να είναι περίπου 139 g/m3. 

υστυχώς, για τη συγκεκρι ένη έρα δεν υπάρχουν διαθέσι ες για σύγκριση ετρήσεις 

εδάφους για τα PM10. 

Η εκτί ηση της επιφανειακής ποσότητας της σω ατιδιακής ύλης (PM10), κατά την 6η 

Σεπτε βρίου, η έρα ε χα ηλές τι ές οπτικού πάχους, κρίνεται αδύνατη, καθώς είναι 

δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσ ατα των επίγειων ετρήσεων ε τις ελάχιστες αυτές 

ανακτηθείσες τι ές (Εικόνα 7.14β). 
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Μελετήθηκε επίσης το επεισόδιο σκόνης της 10ης Σεπτε βρίου 2003, η έρα για την 

οποία υπάρχουν τόσο δορυφορικά δεδο ένα όσο και δεδο ένα από επίγειες ετρήσεις 

(Εικόνα 7.14γ). Το ανακτηθέν PM10 είναι περίπου 75 g/m3 ενώ το προκύπτον από ετρήσεις 

εδάφους που πραγ ατοποιήθηκαν στην πόλη του Ηρακλείου (35ο19΄N, 25ο8΄E) είναι 68 

g/m3. 

 

Γενικά συ περαίνου ε ότι παρατηρείται σχετικά καλή συ φωνία ανά εσα στα 

ανακτηθέντα από το SeaWiFS δεδο ένα PM10 και στις επιφανειακές ετρήσεις για επεισόδια 

σκόνης. Αντίθετα, η ευαισθησία της δορυφορικής τεχνικής σε συνδυασ ό ε τον αλγόριθ ο 

BAER δεν είναι επαρκής για ανακτήσεις PM10 σε περιπτώσεις σχετικά καθαρής 

ατ όσφαιρας. 

 

77..44  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ ΙΙΚΚΟΟ  ΧΧ ΡΡΟΟ  

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ηνών, ξεσπούν πυρκαγιές στην 

περιοχή της Μεσογείου οι οποίες εταξύ άλλων έχουν και σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Οι πυρκαγιές στα δάση και στις πεδινές περιοχές έχουν ως αποτέλεσ α την 

εκπο πή εγάλων ποσοτήτων σω ατιδιακής ύλης, πτητικών οργανικών ενώσεων, οξειδίων 

του αζώτου, ονοξειδίου του άνθρακα, πρόδρο ων δηλαδή ενώσεων του τροποσφαιρικού 

όζοντος (Ο3) και των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων. Οι εκπο πές αυτές έχουν ση αντική 

επίδραση στην ποιότητα, την ορατότητα και το ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας 

(Crutzen and Andrea, 1990). Η ανατολική Μεσόγειος και ιδιαίτερα η περιοχή του Αιγαίου 

πελάγους επιβαρύνεται ση αντικά από τις πυρκαγιές στον Ελλαδικό χώρο.  

Τον Ιούλιο του 2000, καταστράφηκαν λόγω των πυρκαγιών (ολικώς ή ερικώς) 

περισσότερα από 600 km2 δασικών και αγροτικών περιοχών. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 

0.5 % της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Η Εικόνα 7.15 παρουσιάζει την κατανο ή των 

επεισοδίων πυρκαγιάς στον Ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε 

η ερήσια βάση. Αναφέρονται όνο τα επεισόδια ε κατεστρα ένες περιοχές εγαλύτερες 

του ενός στρέ ατος (Dermitzaki et al., 2004). 

Το καλοκαίρι του 2007 συνέβη ία από τις εγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην 

ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Εκτετα ένες πυρκαγιές σε πολλά έρη της χώρας, κυρίως το 

ήνα Αύγουστο, έκαψαν συνολικά εκτάσεις 268.834 εκταρίων. Οι φωτιές της περιόδου του 

Αυγούστου, οι οποίες κορυφώθηκαν ιδιαίτερα ετά την 23η Αυγούστου, αποτέλεσαν 

συνέχεια πλειάδας πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν την Ελλάδα, από τα τέλη Μαΐου και 
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συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο συνδυασ ός του θερ ότερου χει ώνα 

των συγχρόνων ετεωρολογικών καταγραφών, ε λίγες βροχοπτώσεις και ενός θερ ού 

καλοκαιριού, ε ση αντική ενίσχυση των ανέ ων αποτέλεσαν ση αντικό παράγοντα της 

έξαρσης των πυρκαγιών. 

 

Fires over Greece in July 2000-preliminary data
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ΕΕιικκόόνναα  77..1155-- Ιστόγρα α κατανο ής πυρκαγιών στον Ελλαδικό χώρο, Ιούλιος 2000. εδο ένα 

πυροσβεστικής υπηρεσίας και δασολογίας (Dermitzaki et al., 2004). 

 

Με την εφαρ ογή της εθόδου BAER και τα δεδο ένα του αισθητήρα SeaWiFS 

πραγ ατοποιήθηκε η ελέτη των επεισοδίων αυτών ε σκοπό την εκτί ηση της επίδρασης 

που έχουν τα επεισόδια ισχυρών καύσεων στο οπτικό πάχος των αιωρού ενων σω ατιδίων. 

Στην Εικόνα 7.15 παρουσιάζονται οι χάρτες ανακτηθέντος από τον αισθητήρα SeaWiFS 

οπτικού πάχους στα 443nm για τις 2 και 13 Ιουλίου 2000. Σύ φωνα ε το ιστόγρα α της 

Εικόνας 7.15, αλλά και τις RGB εικόνες του αισθητήρα (Εικόνα 7.16γ και 7.16δ), στις 2 

Ιουλίου δεν υπάρχουν επεισόδια πυρκαγιών. Η 13η Ιουλίου, αποτελεί ια η έρα όπου τα 

επεισόδια καύσεων καλύπτουν εγάλη έκταση. 

Οι κατανο ές του οπτικού πάχους της Εικόνας 7.16 δίνουν τι ές για την περιοχή του 

Αιγαίου, από 0.2 έως 0.3 για τις 2 Ιουλίου (Εικόνα 7.16α) και σχεδόν διπλάσιες, από 0.4 έως 

0.6 για τις 13 Ιουλίου (Εικόνα 7.16β).  

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος στο σταθ ό Forth (35οN, 25οE) του ΑΕRONET έχει τι ή 

0.434 στις 2 Ιουλίου και 0.459 στις 13 Ιουλίου. Αξίζει να ση ειωθεί ότι και τις δύο αυτές 

η έρες, όπως φαίνεται από τις Εικόνες 7.16γ,δ και 7.17α,β, ο σταθ ός Forth επηρεάζεται 

επιπλέον από εταφερό ενη σκόνη στην περιοχή. 
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(γ) (δ) 

ΕΕιικκόόνναα  77..1166--  Χάρτες ανακτηθέντος από τον αισθητήρα SeaWiFS οπτικού πάχους στα 443 nm 

και Red Green Blue εικόνες του αισθητήρα στις (α, γ) 2 Ιουλίου 2000, η έρα χωρίς πυρκαγιές 

και (β, δ) 13 Ιουλίου 2000, η έρα ε έντονα επεισόδια καύσεων στη βόρεια Πελοπόννησο. 

 

 

 

(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  77..1177--  Ρετροπορείες αερίων αζών που καταλήγουν στην Κρήτη (α) 2 Ιουλίου και (β) 13 

Ιουλίου 2000. 
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Μελετήθηκαν επίσης τα δρα ατικά επεισόδια καύσεων του Αυγούστου 2007. Στην Εικόνα 

7.18 παρουσιάζονται οι χάρτες του ανακτηθέντος οπτικού πάχους από τον αισθητήρα 

SeaWiFS για τις 22 Αυγούστου, ια έρα πριν την έναρξη των επεισοδίων και στις 26 

Αυγούστου 2007, η έρα κορύφωσης των επεισοδίων. 

Νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, η κατανο ή οπτικού πάχους για τις 22 Αυγούστου 2007 

δίνει τι ές οπτικού πάχους που κυ αίνονται εταξύ 0.3 και 0.4, λόγω εταφοράς σκόνης από 

την Αφρική. Στην ίδια περιοχή, στις 26 Αυγούστου 2007, οι τι ές οπτικού πάχους 

εταβάλλονται από 0.5 έως 0.6 και είναι πολύ πιθανό να οφείλονται αποκλειστικά και όνο 

στα επεισόδια καύσεων. 

Συ περαίνου ε λοιπόν, ότι οι έντονες πυρκαγιές αυξάνουν το οπτικό πάχος στην περιοχή 

της Μεσογείου έως και 75% επιφέροντας περιστασιακά εξίσου ση αντική επίδραση ε αυτή 

των εγάλων επεισοδίων ορυκτής σκόνης φυσικής προέλευσης. 
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ΕΕιικκόόνναα  77..1188--  Χάρτες ανακτηθέντος από τον αισθητήρα SeaWiFS οπτικού πάχους στα 443 nm 

και εικόνες από το δορυφόρο TERRA στις (α, γ) 22 Αυγούστου και (β, δ) 26 Αυγούστου 2007, 

η έρα ε έντονα επεισόδια καύσεων στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. 
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88..  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΣΣΟΟΖΖΥΥΓΓΙΙΟΟΥΥ  

8.1 EΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

Τo οπτικό πάχος των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων που ανακτήθηκε από τις 

παρατηρήσεις MERIS και SeaWiFS χρησι οποιήθηκε για τη ελέτη της εποχικής 

διακύ ανσής του (composite pictures) στην περιοχή της Μεσογείου. Για την περίπτωση αυτή 

δη ιουργήθηκαν οι σύνθετες εικόνες οπτικού πάχους αιωρού ενων σω ατιδίων των ηνών 

Φεβρουαρίου, Απριλίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2003 για τους αισθητήρες MERIS 

(Εικόνα 8.1) και SeaWiFS (Εικόνα 8.2). 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα οπτικού πάχους 

( έγιστες τι ές από 0.5 έως 0.7) από ότι κατά τη διάρκεια των άλλων εποχών. Η ανάκτηση 

των δεδο ένων του MERIS (Εικόνα 8.1) δίνει χα ηλές τι ές οπτικού πάχους το ήνα 

Φεβρουάριο (κάτω από 0.5) οι οποίες αυξάνονται στα επίπεδα του 0.5 τον Απρίλιο. Κατά τη 

διάρκεια του Αυγούστου παρατηρούνται ακό η υψηλότερα επίπεδα οπτικού πάχους ε τη 

έγιστη τι ή να φτάνει το 0.7. Αξίζει να ση ειωθεί ότι τα εγάλα επεισόδια σκόνης, που 

επηρέασαν την περιοχή της Μεσογείου στα τέλη του Αυγούστου 2003 δε 

συ περιλα βάνονται σε αυτή την ανάλυση. Αυτά τα επεισόδια πορούν να αλλάξουν 

δραστικά το έσο οπτικό πάχος και την εποχικότητα που παρουσιάζεται σε αυτές τις εικόνες. 

Η παρατηρού ενη αυτή εποχικότητα είναι σε συ φωνία ε την ανάλυση των 

παρατηρήσεων του AERONET και των επίγειων ετρήσεων για το PM10 στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου από τους Kalivitis et al. (2007). Τα αιωρού ενα σω ατίδια που
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εταφέρονται στη λεκάνη της Μεσογείου κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη και τα Βαλκάνια και 

τα όρια σκόνης που προέρχονται από την Αφρική συ βάλλουν στις παρατηρού ενες υψηλές 

τι ές οπτικού πάχους στην περιοχή Kalivitis et al. (2007). 
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ΕΕιικκόόνναα  88..11-- Χάρτες έσων ηνιαίων τι ών οπτικού πάχους έτσι όπως προέκυψαν από τα 

δεδο ένα του αισθητήρα MERIS στα 442.5 nm για τους ήνες (a) Φεβρουάριο, (β) Απρίλιο (γ) 

Αύγουστο και (δ) Οκτώβριο 2003. Τα αύρα ση εία υποδεικνύουν σύννεφα ή έλλειψη 

δεδο ένων. 

 

Κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και του Καλοκαιριού, οι υψηλές θερ οκρασίες και η 

ηλιοφάνεια της Μεσογείου, σε συνδυασ ό ε τη εταφορά από τις ρυπασ ένες περιοχές της 

Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ευνοούν τη φωτοχη ική σύνθεση δευτερογενών 

πρόδρο ων ενώσεων όπως τα θειικά και τα νιτρικά (Bardouki et al., 2003; Mihalopoulos et 

al., 2007; Vrekoussis et al., 2006). 

Τα επίπεδα οπτικού πάχους κατά τη διάρκεια του Χει ώνα και του Φθινοπώρου είναι 

χα ηλά εξαιτίας της ση αντικής υγρής απο άκρυνσης αερίων και σω ατιδίων στις περιόδους 
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βροχοπτώσεων, η οποία οδηγεί σε είωση (1) της ποσότητας των αιωρού ενων σω ατιδίων 

που εταφέρεται στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και (2) του ρυθ ού σχη ατισ ού 

δευτερογενών σω ατιδίων. 
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ΕΕιικκόόνναα  88..22-- Χάρτες έσων ηνιαίων τι ών οπτικού πάχους έτσι όπως προέκυψαν από τα 

δεδο ένα του αισθητήρα SeaWiFS στα 443 nm για τους ήνες (a) Φεβρουάριο, (β) Απρίλιο (γ) 

Αύγουστο και (δ) Οκτώβριο 2003. Τα αύρα ση εία υποδεικνύουν σύννεφα ή έλλειψη 

δεδο ένων. 

 

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τις παρατηρήσεις του αισθητήρα SeaWiFS (Εικόνα 8.2) 

παρουσιάζει την ίδια εποχικότητα ε το αντίστοιχο, που προκύπτει από τον αισθητήρα 

MERIS, αλλά ε χα ηλότερα επίπεδα οπτικού πάχους. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται 

ερικά στη διαφορετική ανάλυση των δυο αισθητήρων καθώς ο SeaWiFS έχει 11 φορές 

εγαλύτερη περιοχή σάρωσης (pixel) από ότι ο MERIS. Η χρονική διαφορά των 90 min στην 
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ώρα σάρωσης δε φαίνεται τόσο ση αντική ώστε να εξηγεί αυτή τη διαφορά στα 

αποτελέσ ατα. 

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος εγιστοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν 

επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Μεσογείου ε έλλειψη σύννεφων 

αλλά ε υψηλά επίπεδα εταφερό ενης σκόνης από την Αφρική. Κατά τους χει ερινούς 

ήνες παρατηρού ε υψηλό οπτικό πάχος κύρια πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές της 

Ευρώπης και των Βαλκανίων, τη Βόρεια ακτή της Αφρικής αλλά και τη Μικρά Ασία.  

Την άνοιξη, υψηλές τι ές οπτικού πάχους παρατηρούνται σε όλες τις ηπειρωτικές 

περιοχές που περιβάλλουν τη Μεσόγειο θάλασσα, καθώς επίσης και πάνω από την ανατολική 

εσόγειο και την Τουρκία. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όλη η περιοχή της Μεσογείου, τόσο ηπειρωτική, όσο 

και θαλάσσια, υπόκειται την επίδραση υψηλών οπτικών παχών εταξύ 0.3 και 0.6, ενώ τον 

Οκτώβριο οι τι ές του οπτικού πάχους ειώνονται γύρα από το 0.2 λόγω απο άκρυνσης των 

αερολυ άτων κυρίως ε βροχόπτωση. 

Στην Εικόνα 8.3 παρουσιάζονται οι χάρτες οπτικού πάχους στα 440 nm από την περιοχή 

της ευρύτερης Μεσογείου ε βάση τα ανακτη ένα δεδο ένα από τον αισθητήρα MODIS που 

είναι διαθέσι α από τη NASA σε χωρική ανάλυση 10 x 10. Το δορυφορικό αυτό προϊόν 

χρησι οποιείται ως αναφορά για παγκόσ ιες ετρήσεις οπτικού πάχους. 

Τα δεδο ένα του αισθητήρα MODIS έχουν τη εγαλύτερη χωρική ανάλυση σε σχέση 

εκείνα των αισθητήρων MERIS και SeaWiFS και δίνουν χα ηλότερες τι ές οπτικού πάχους. 

Οι υψηλότερες τι ές οπτικού πάχους ανακτήθηκαν από τον αισθητήρα MERIS ε τις 

έγιστες τι ές οπτικού πάχους να παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του 

Σεπτε βρίου. 

Το ανακτηθέν, από τον αισθητήρα MODIS, οπτικό πάχος, παρουσιάζει την ίδια 

εποχικότητα ε το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τα δεδο ένα των άλλων δύο αισθητήρων, αν 

και η ανάκτηση γίνεται σε διαφορετικά ήκη κύ ατος. 

Παρόλα αυτά, τον Απρίλιο ο αισθητήρας MODIS δίνει χα ηλότερες τι ές οπτικού 

πάχους πάνω από την υτική Μεσόγειο και την Ισπανία και ψηλότερες στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Η κατανο ή αυτή δεν παρατηρείται από τους αισθητήρες MERIS και SeaWiFS. 

Τον Αύγουστο, παρατηρούνται υψηλές τι ές οπτικού πάχους σε όλη τη Μεσόγειο χωρίς 

ση αντική διαφοροποίηση εταξύ της υτικής και της Ανατολική λεκάνης της Μεσογείου. 

Οι τι ές αυτές σχετίζονται πιθανώς ε τη φωτοχη ική παραγωγή σω ατιδίων. 

Κατά τη διάρκεια του ήνα Οκτωβρίου, παρατηρούνται τοπικά έγιστα στις τι ές του 

οπτικού πάχους από τον αισθητήρα MODIS κοντά στη βόρεια ακτή της Αφρικής στο ύψος 
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της Λιβύης που πιθανόν να σχετίζονται ε τοπική επίδραση από ορυκτή σκόνη η οποία 

απο ακρύνεται από τη ξηρά έσω της αέριας κυκλοφορίας (Εικόνα 8.4). 

Το τοπικό αυτό έγιστο δεν παρουσιάζεται στους χάρτες οπτικού πάχους που 

προκύπτουν από δεδο ένα του SeaWiFS. Στους αντίστοιχους χάρτες από τον αισθητήρα 

MERIS υπάρχει ια ευρεία ζώνη ψηλών τι ών οπτικού πάχους πάνω από τη Νότια 

Μεσόγειο, στη Βόρεια και Κεντρική ακτή της Αφρικής, παράλληλα προς την ακτή. 

 

  

  

ΕΕιικκόόνναα  88..33--  Χάρτες οπτικού πάχους όπως προέκυψαν ε τη χρήση των δεδο ένων του 

αισθητήρα MODIS (collection 5) σε πλέγ α 1° x 1° στα 440 nm (παρε βολή β-βαθ ού) για 

τους ήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο 2003 (Χρ. Παπαδή ας, προσωπική 

επικοινωνία, 2007). 
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(α) (β) 

ΕΕιικκόόνναα  88..44--  Μετεωρολογικές συνθήκες και αέρια κυκλοφορία στην περιοχή της Σαχάρας και 

της Μεσογείου κατά τη διάρκεια (α) του χει ώνα και (β) του καλοκαιριού.  

 

Στην Εικόνα 8.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι χάρτες οπτικού πάχους, στα 440 nm, 

έτσι όπως υπολογίζονται από το τρισδιάστατο οντέλο ΤΜ4 για τους ήνες Φεβρουάριο, 

Απρίλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο 2003. 

Στην εικόνα αυτή παρατηρούνται υψηλές τι ές οπτικού πάχους στην Αφρική λόγω 

ορυκτής σκόνης ε έγιστες τι ές το ήνα Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, οι υψηλές αυτές τι ές 

οπτικού πάχους είναι ανα ενό ενες και σε συ φωνία ε τα αποτελέσ ατα των αισθητήρων 

MERIS και ΜΟDIS, ίσως ό ως είναι υπερεκτι η ένα καθώς το οντέλο ΤΜ4 χρησι οποιεί 

εκπο πές ενώσεων από βάσεις δεδο ένων του έτους 2000.  

Πάνω από τις υπόλοιπες περιοχές, οι έγιστες τι ές οπτικού πάχους παρουσιάζονται κατά 

τη διάρκεια του Αυγούστου (~0.6) πάνω από την Κεντρική Μεσόγειο και είναι της ίδιας 

τάξης εγέθους ε τις τι ές που προκύπτουν από τους αισθητήρες MERIS και SeaWiFS. 

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, υπολογίζονται υψηλότερες τι ές οπτικού πάχους από ότι 

το Φεβρουάριο ε έγιστες τι ές πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, σε συ φωνία ε τα 

αποτελέσ ατα του αισθητήρα MODIS.  

Το Φεβρουάριο, οι χα ηλότερες τι ές οπτικού πάχους (~0.2 - 0.3) υπολογίζονται από το 

οντέλο πάνω από την Κεντρική Ευρώπη και πιθανό να οφείλονται σε ρύπανση. 

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τους δορυφορικούς αισθητήρες αναλύθηκε ε τη 

βοήθεια του οντέλου ΤΜ4 το οποίο υπολογίζει τη χη ική σύσταση των αερολυ άτων ε 

βάση τα κύρια συστατικά τους: ανόργανα ιόντα ( −2
4SO  και −

3NO ), στοιχειακό άνθρακα (BC), 

οργανικό άνθρακα (ΟΑ), ορυκτή σκόνη και θαλάσσια σω ατίδια.  
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ΕΕιικκόόνναα  88..55-- Οπτικό πάχος ατ οσφαιρικών αερολυ άτων, έτσι όπως προκύπτει από το 3-

διάστατο οντέλο ΤΜ4 για τους ήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο 2003 στα 

440 nm. 

 

Οι Eικόνες 8.6 έως 8.9 παρουσιάζουν το οπτικό πάχος που υπολογίστηκε από το οντέλο 

ΤΜ4 καθώς και τη συ ετοχή σε αυτό καθενός από τα κύρια συστατικά των αερολυ άτων 

για τους τέσσερις ελετώ ενους ήνες. 

Το Φεβρουάριο, οι έγιστες τι ές οπτικού πάχους παρουσιάζονται στην Ανατολική 

Μεσόγειο (~0.4) που οφείλονται κυρίως (~80%) στη εταφορά σκόνης από την Αφρική. Τα 

ανόργανα συστατικά και ο οργανικός άνθρακας συ ετέχουν αλλά σε ικρά ποσοστά (~10%) 

στις τι ές του οπτικού πάχους στην περιοχή αυτή. Στην Κεντρική Μεσόγειο υπολογίζονται 

τι ές οπτικού πάχους από 0.3 έως 0.4 που οφείλονται στη εταφερό ενη ορυκτή σκόνη και 

στα οργανικά σω ατίδια (Εικόνα 8.6). 
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ΕΕιικκόόνναα  88..66--  Οπτικό πάχος και συ ετοχή των διαφόρων συστατικών των αερολυ άτων σε 

αυτό όπως υπολογίζεται από το παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για το 

Φεβρουάριο του 2003. 
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Ο χάρτης του οπτικού πάχους των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων για τον Απρίλιο του 

2003, παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.7. Όπως και το Φεβρουάριο, οι έγιστες τι ές οπτικού 

πάχους (~0.6) που παρουσιάζονται στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλονται κυρίως στη 

εταφορά σκόνης (80%) και σε ένα ποσοστό ~10% στα ανόργανα συστατικά. Στην Κεντρική 

Μεσόγειο οι τι ές του οπτικού πάχους κυ αίνονται εταξύ 0.4 - 0.6 και οφείλονται κυρίως 

στη εταφερό ενη σκόνη (~60%) και σε ένα ποσοστό (15 - 20%) στα ανόργανα συστατικά. 

Τον Αύγουστο προκύπτουν εγάλες τι ές οπτικού πάχους στην Ανατολική Μεσόγειο 

(~0.7) λόγω της εταφοράς της ορυκτής σκόνης από την Αφρική σε ποσοστό ~60% και λόγω 

της ύπαρξης ανόργανων συστατικών (~25%). Επίσης, στο οπτικό πάχος των αιωρού ενων 

σω ατιδίων στην περιοχή, συ βάλουν τα οργανικά συστατικά και ο αύρος άνθρακας ε ένα 

ποσοστό ~5%. Στην Κεντρική Ευρώπη, υπολογίζεται ια έση τι ή οπτικού πάχους 0.5 ε 

αυξη ένη τη συνεισφορά των ανόργανων συστατικών (~35%). Η εταφερό ενη σκόνη 

φτάνει στα επίπεδα του 50% συ βολής στο συνολικό οπτικό πάχος των αερολυ άτων. 

Όπως προαναφέρθηκε, τον Οκτώβριο, οι υψηλές τι ές οπτικού πάχους που υπολογίζονται 

από το οντέλο ΤΜ4 είναι ανα ενό ενες αλλά πολύ πιθανό να είναι και υπερτι η ένες λόγω 

του ότι το οντέλο χρησι οποιεί βάσεις δεδο ένων για τις εκπο πές των ενώσεων, 

προηγού ενου έτους. Το οπτικό πάχος στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ια έση τι ή ~0.7, ε 

τη συνεισφορά της σκόνης σε ποσοστό ~90%. Μεγαλύτερες τι ές (0.8 - 1.0) οπτικού πάχους 

παρατηρούνται στη θαλάσσια περιοχή ανά εσα στη Σικελία και τις Αφρικανικές Ακτές λόγω 

της εταφερό ενης από την Αφρική ορυκτής σκόνης. Στην Κεντρική Μεσόγειο, υπολογίζεται 

ια τι ή της τάξης του 0.6 για το οπτικό πάχος, που οφείλεται κυρίως στη σκόνη, αλλά και 

στα ανόργανα συστατικά (~5 - 10%) και τον οργανικό άνθρακα (~5%). Παρατηρείται επίσης 

ια συ ετοχή του στοιχειακού άνθρακα στο οπτικό πάχος (~5%) στη βόρεια Ιταλία και 

Αδριατική. Τέλος, τα εταφερό ενα από τον Ατλαντικό λόγω των ανέ ων, θαλάσσια 

σω ατίδια φαίνονται να επηρεάζουν το οπτικό πάχος στην περιοχή στης βορειοδυτικής 

Μεσογείου σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%. 
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ΕΕιικκόόνναα  88..77-- Οπτικό πάχος και συ ετοχή των διαφόρων συστατικών των αερολυ άτων σε 

αυτό όπως υπολογίζεται από το παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για τον 

Απρίλιο του 2003. 
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ΕΕιικκόόνναα  88..88--  Οπτικό πάχος και συ ετοχή των διαφόρων συστατικών των αερολυ άτων σε 

αυτό όπως υπολογίζεται από το παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για τον 

Αύγουστο του 2003. 
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ΕΕιικκόόνναα  88..99-- Οπτικό πάχος και συ ετοχή των διαφόρων συστατικών των αερολυ άτων σε 

αυτό έτσι όπως υπολογίζεται από το παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για τον 

Οκτώβριο του 2003. 
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88..22  ΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΣΣΟΟΖΖΥΥΓΓΙΙΟΟΥΥ  

Χρησι οποιώντας το ανακτηθέν οπτικό πάχος (δΑ) από τα δεδο ένα του αισθητήρα 

MERIS (που έχουν την καλύτερη ανάλυση σε σχέση ε τα αντίστοιχα των άλλων 

αισθητήρων) για τους τέσσερις υπό ελέτη ήνες, υπολογίστηκε η διαταραχή του 

ενεργειακού ισοζυγίου, ( F), λόγω της ύπαρξης των αερολυ άτων, στα άνω στρώ ατα της 

ατ όσφαιρας στην περιοχή της Μεσογείου (Εικόνα 8.10).  
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ΕΕιικκόόνναα  88..1100--  ιαταραχή ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας, F (W m-2), έτσι όπως 

υπολογίζεται από το ανακτηθέν από τα δεδο ένα MERIS οπτικό πάχος λόγω της ύπαρξης των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων (στα 443 nm) για τους ήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο και 

Οκτώβριο 2003. 
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Ο υπολογισ ός αυτός έγινε υπολογιστικά όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5.4, 

υποθέτοντας ότι όλο το οπτικό πάχος των αερολυ άτων προκαλείται από σκεδάζοντα 

σω ατίδια. Αυτή η υπόθεση υπερεκτι ά τη ψύξη της ατ όσφαιρας από τα αερολύ ατα 

καθόσον ερικά συστατικά τους, ε κύριο το στοιχειακό άνθρακα αλλά και την “κόκκινη 

σκόνη” απορροφούν ακτινοβολία, επιφέροντας έτσι θέρ ανση στην κολώνα της ατ όσφαιρας 

αν και σκιάζουν την επιφάνεια της γης, όπως και τα υπόλοιπα συστατικά, ειώνοντας έτσι 

την επιφανειακή θερ οκρασία και την εξάτ ιση του επιφανειακού νερού. 

Τα εγαλύτερα σφάλ ατα στον υπολογισ ό της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου 

απορρέοντα από αυτή την υπόθεση ανα ένονται στις περιοχές και τις περιόδους όπου τόσο ο 

στοιχειακός άνθρακας, όσο και η ορυκτή σκόνη έχουν εγάλη συ ετοχή στο οπτικό πάχος 

του ατ οσφαιρικού αερολύ ατος (βλέπε συζήτηση κατανο ών των συστατικών των 

αερολυ άτων υπολογισ ένων ε το οντέλο ΤΜ4, Εικόνες 8.6 - 8.9). 

Λα βάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισ ούς, παρατηρού ε στην Εικόνα 8.10 

ση αντική επίδραση των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε 

όλη την έκταση της Μεσογείου. Συγκεκρι ένα, προκαλούν, λόγω σκέδασης, απώλεια 

ενέργειας (αρνητική τι ή F) τουλάχιστον -5 W/m2.  

Η ικρότερη επίδραση υπολογίζεται για τους ήνες Φεβρουάριο και Οκτώβριο και 

κυ αίνεται από -5 έως -20 W/m2 τόσο πάνω από τη θάλασσα, όσο και πάνω από τα 

ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης και Ασίας που την περιβάλλουν. 

Κατά τους ανοιξιάτικους ήνες, η σκέδαση της ακτινοβολίας από τα αερολύ ατα είναι 

εγαλύτερη, προκαλώντας απώλεια ενέργειας, F, περίπου ίση ε -25 W/m2 στην ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου και χα ηλότερη απώλεια, εταξύ -10 και -25 W/m2, στη δυτική 

λεκάνη και πάνω από την Ισπανία.  

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως προαναφέρθηκε, η είωση της βροχόπτωσης 

και η αυξη ένη φωτοχη ική δραστηριότητα, έχουν ως αποτέλεσ α την ύπαρξη ψηλών 

ποσοτήτων αερολυ άτων στη Νότια Ευρώπη και σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα, ε 

αποτέλεσ α ακό η εγαλύτερη επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας. Οι 

υπολογιζό ενες τι ές F κυ αίνονται εταξύ -15 και -25 W/m2 πάνω από την ξηρά και 

εταξύ -20 και -30 W/m2 πάνω από τη θάλασσα. 

Παρό οιοι υπολογισ οί της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας 

πραγ ατοποιήθηκαν και ε το τρισδιάστατο οντέλο ΤΜ4, το οποίο διαχωρίζει τα συστατικά 

των αερολυ άτων που σκεδάζουν την ακτινοβολία από εκείνα που την απορροφούν. Τα 

αποτελέσ ατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.11. 
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ΕΕιικκόόνναα  88..1111-- ιαταραχή ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας, έτσι όπως υπολογίζεται από 

το 3-διάστατο παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για τους ήνες Φεβρουάριο, 

Απρίλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο 2003. 

 

Λόγω χα ηλότερης χωρικής ευκρίνειας του τρισδιάστατου παγκόσ ιου οντέλου χη είας 

και εταφοράς ΤΜ4 σε σχέση ε εκείνη του αισθητήρα MERIS, οι τι ές οπτικού πάχους που 

υπολογίζονται από το οντέλο είναι ικρότερες από εκείνες που ανακτώνται ε τη χρήση της 

εθόδου BAER από τα δεδο ένα του αισθητήρα (Εικόνες 8.1 και 8.5). Συνεπώς, η επίδραση 

των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας, έτσι όπως 

υπολογίζεται από το ΤΜ4, είναι ικρότερη από εκείνη που προκύπτει από το ανακτηθέν, από 

τα δεδο ένα MERIS, οπτικό πάχος (Εικόνες 8.10 και 8.11). 

Η ικρότερη διαταραχή στο ενεργειακό ισοζύγιο (σε αντιστοιχία ε τους υπολογισ ούς 

από τα δεδο ένα MERIS) υπολογίζεται και από τα αποτελέσ ατα του ΤΜ4 για το ήνα 

Φεβρουάριο (~4 W/m2). Για το ήνα Οκτώβριο, που όπως προαναφέρθηκε (Εικόνα 8.5), το 
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οντέλο ΤΜ4 υπολογίζει εγαλύτερες τι ές οπτικού πάχους από ότι τα δεδο ένα των 

αισθητήρων MERIS (Εικόνα 8.1) και SeaWiFS (Εικόνα 8.2), υπολογίζεται διαταραχή στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της τάξης του -16 W/m2 στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.  

Στην ίδια περιοχή, κατά τους ανοιξιάτικους ήνες, η διαταραχή υπολογίζεται περίπου ίση 

ε -8 W/m2, ενώ το καλοκαίρι παρατηρείται εγαλύτερη επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο 

(από -10 έως -14 W/m2). 

Τα παραπάνω αποτελέσ ατα είναι σε συ φωνία ε τα αποτελέσ ατα που προκύπτουν 

από τη χρήση ετρήσεων οπτικού πάχους στην περιοχή (Φινοκαλιά), καθόσον για τη χρονική 

περίοδο Μαρτίου 2001-Ιουνίου 2002, υπολογίζεται διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου στα 

άνω στρώ ατα της ατ όσφαιρας που κυ αίνεται από -2.3 W/m2 (το χει ώνα) έως -12.6 W/m2 

(το καλοκαίρι), Vrekoussis et al. (2005). 

Οι υπολογισ οί της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου από το ΤΜ4, ακολουθούν την 

εποχική διακύ ανση των υπολογισ ών που προκύπτουν από το ανακτηθέν από τα δεδο ένα 

MERIS οπτικό πάχος. Επίσης, παρόλο που το οντέλο υποδεικνύει ικρότερη επίδραση των 

αερολυ άτων στο ισοζύγιο της ατ όσφαιρας, το γενικό συ πέρασ α από τα αποτελέσ ατα 

του οντέλου και εκείνα που προκύπτουν από τα δεδο ένα του αισθητήρα MERIS είναι ότι 

τα ατ οσφαιρικά αερολύ ατα στην περιοχή προκαλούν ψύξη της ατ όσφαιρας. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο υπολογισ ός της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου που 

προκαλείται από τα αερολύ ατα, ε τη χρήση του ανακτηθέντος οπτικού πάχους (δΑ) από τα 

δεδο ένα του αισθητήρα MERIS, πραγ ατοποιήθηκε ε την υπόθεση ότι όλο το οπτικό 

πάχος των αερολυ άτων προκαλείται από σω ατίδια. Λα βάνοντας υπόψη της κατανο ές 

των συστατικών των αερολυ άτων έτσι όπως υπολογίζονται από το οντέλο ΤΜ4 (Εικόνα 

8.6-8.9) προσεγγίστηκε η κατανο ής της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου της 

ατ όσφαιρας έσω 2-διάστατου συντελεστή για την ατ οσφαιρική κολώνα, ο οποίος 

εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας που αποσβένεται λόγω της σκέδασης. 

Ο συντελεστής αυτός προκύπτει από τους υπολογισ ούς του οντέλου ΤΜ4 για τη 

διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου που προκαλείται από τα αερολύ ατα, προσδιορίζοντας 

τη διαταραχή που προκαλεί ο στοιχειακός άνθρακας, λόγω απορρόφησης, στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της ατ όσφαιρας.  

Έτσι, ε τη βοήθεια αυτού του συντελεστή και της Εξίσωσης 5.6, προκύπτουν τα 

αποτελέσ ατα για τη διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου χρησι οποιώντας το ανακτηθέν 

οπτικό πάχος (δΑ) από τα δεδο ένα του αισθητήρα MERIS (Εικόνα 8.12). 
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ΕΕιικκόόνναα  88..1122-- ιαταραχή ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας, F (W m-2), έτσι όπως 

υπολογίζεται από το ανακτηθέν από τα δεδο ένα MERIS οπτικό πάχος λόγω της ύπαρξης των 

ατ οσφαιρικών αερολυ άτων (στα 443 nm) για τους ήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο και 

Οκτώβριο 2003, διορθω ένο ε το συντελεστή σκέδασης που προέκυψε από τα αποτελέσ ατα 

του οντέλου ΤΜ4. 

 

Έτσι, λα βάνοντας υπόψη και την ακτινοβολία που απορροφάται από τα ατ οσφαιρικά 

αερολύ ατα προκύπτει, για τους ήνες Φεβρουάριο και Οκτώβριο η ικρότερη επίδραση στο 

ενεργειακό ισοζύγιο που κυ αίνεται από -5 έως -15 W/m2. Για το ήνα Απρίλιο, 

υπολογίζεται για την Ανατολική Μεσόγειο απώλεια ενέργειας περίπου ίση ε -23 W/m2 και 

για τη υτική διαταραχή ενεργειακού ισοζυγίου που κυ αίνεται εταξύ -10 και -16 W/m2.  

Τον Αύγουστο οι υπολογιζό ενες τι ές κυ αίνονται εταξύ -10 και -20 W/m2 πάνω από 

την ξηρά και τη υτική Μεσόγειο και από –10 έως -25 W/m2 πάνω από την Κεντρική και 

Ανατολική Μεσόγειο. 
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99..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  

Στόχος της παρούσας ελέτης ήταν η εκτί ηση του σχη ατισ ού των ατ οσφαιρικών 

αερολυ άτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς τα σω ατίδια της 

ατ όσφαιρας, επιδρούν στην ανθρώπινη υγεία, τη χη εία της ατ όσφαιρας και το κλί α του 

πλανήτη ας. Εκτι ήθηκε επίσης η επίδραση τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας 

στη Μεσόγειο. Η ελέτη επικεντρώθηκε στη χρονική περίοδο 2002 και 2003. όθηκε έ φαση 

στα περιστατικά εταφοράς σκόνης από την Αφρική και ρυπαντών από Κεντρική-

Βορειοδυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ενώ ελετήθηκαν και επεισόδια πυρκαγιών στον 

Ελλαδικό χώρο που πραγ ατοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2000 και τον Αύγουστο του 2007. 

Για το σκοπό αυτό, πραγ ατοποιήθηκαν ανακτήσεις του οπτικού πάχους από δορυφορικά 

δεδο ένα διαφορετικών αισθητήρων σε διαφορετικές χωρικές αναλύσεις. Για τις ανακτήσεις 

αυτές εφαρ όστηκε η έθοδος BAER, που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστή ιο Βρέ ης. 

Μελετήθηκε η ευαισθησία του ανακτη ένου ε τη έθοδο αυτή οπτικού πάχους των 

αερολυ άτων στις παρα έτρους εισόδου και κυρίως στην ανάκλαση από την επιφάνεια της 

γης και στη έθοδο αποκλεισ ού των σύννεφων, τα οποία δρουν παρε ποδιστικά για τις 

ανακτήσεις του οπτικού πάχους των αερολυ άτων.  

Μια σειρά από δοκι ές ε την έθοδο BAER ας επέτρεψαν να βελτιστοποιήσου ε τις 

ανακτήσεις του οπτικού πάχους κατά τη περίπτωση φαινο ένων εταφοράς σκόνης στη 

περιοχή της Μεσογείου, κύρια ε τη χρήση κατάλληλων πινάκων αναφοράς. Επίσης 

βελτιώθηκε και αυτο ατοποιήθηκε ο αποκλεισ ός σύννεφων ε τη χρήση ενός δεύτερου 

περιοριστικού παράγοντα, του λόγου R των ανακλάσεων που ετρούνται από τις ζώνες 
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ήκους κύ ατος 1 και 2 του αισθητήρα. Τέλος, οι πίνακες αναφοράς βελτιώθηκαν ώστε να 

λα βάνουν υπ’ όψη τους τη εταβολή του NDVI το οποίο προηγου ένως θεωρείτο ότι 

παρα ένει σταθερό και ίσο ε τη ονάδα για περιοχές πυκνής βλάστησης. Αυτές οι βελτιώσεις 

είχαν σαν αποτέλεσ α τη δη ιουργία της νέας ορφής της εθόδου BAER της v2006, η οποία 

και χρησι οποιήθηκε τελικώς για την ανάκτηση των αποτελεσ άτων που παρουσιάζονται στα 

στην παρούσα ελέτη.  

Στη συνέχεια, ανακτήθηκε το οπτικό πάχος των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων (ΑΟΤ) 

έσω των δεδο ένων από τους δορυφορικούς αισθητήρες MERIS και SeaWiFS. Οι δύο αυτοί 

δορυφορικοί αισθητήρες παρουσιάζουν εγάλο ενδιαφέρον για τις ελέτες τροποσφαιρικής 

χη είας και κλι ατικών αλλαγών καθόσον έχουν καλή ευκρίνεια (πολλές ζώνες ήκους 

κύ ατος) σε ήκη κύ ατος εταξύ 400 και 900 nm στα οποία πορού ε να παρατηρήσου ε τα 

αερολύ ατα, ταυτόχρονα ε άλλες περιβαλλοντικής ση ασίας παρα έτρους όπως η βλάστηση 

και η χλωροφύλλη. Επίσης ο αισθητήρας MERIS είναι τοποθετη ένος πάνω στο ευρωπαϊκό 

δορυφόρο ENVISAT, ο οποίος φιλοξενεί και τον αισθητήρα SCIAMACHY, που 

χρησι οποιείται για την ανίχνευση αερίων ενδιαφέροντος για την τροποσφαιρική χη εία όπως 

το όζον, το ονοξείδιο του άνθρακα, η φορ αλδεύδη, η γλυοξάλη και το εθάνιο. Είναι 

επο ένως ιδιαίτερα διαφωτιστική για τη τροποσφαιρική χη εία η ταυτόχρονη παρατήρηση της 

αέριας και της σω ατιδιακής φάσης της τροπόσφαιρας.  

Το ανακτηθέν οπτικό πάχος (ΑΟΤ) συγκρίθηκε ε δεδο ένα επίγειων ετρήσεων από το 

διεθνές δίκτυο ηλιοφωτο έτρων AERONET, ε το έτοι ο προϊόν ΑΟΤ από τον δορυφορικό 

αισθητήρα MODIS, ικρότερης γεωγραφικής ευκρίνειας αλλά διαθέσι ο στο διαδίκτυο από 

την NASA και ε τα αποτελέσ ατα του 3-διάστατου παγκόσ ιας κλί ακας οντέλου ΤΜ4 

του Ε.ΠΕ.ΧΗ. Ι., που είναι ικανό να περιγράψει όλα τα κύρια συστατικά των αερολυ άτων 

στην ατ όσφαιρα. 

Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσ άτων, οι ανακτηθείσες τι ές οπτικού πάχους 

αερολυ άτων (AOT) συνδυάζονται ε συνεχείς παρατηρήσεις, κυρίως εδάφους, ε τα 

αποτελέσ ατα τρισδιάστατων συζευγ ένων προσο οιώσεων χη είας και εταφοράς 

παγκόσ ιας κλί ακας και άλλα διαθέσι α δορυφορικά αποτελέσ ατα (έτοι α προϊόντα). 

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας της προσέγγισης BAER στην ανάκτηση του 

οπτικούς πάχους στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια ση αντικών 

επεισοδίων σκόνης και τον καθορισ ό της επίδρασης που έχουν τα επεισόδια αυτά στα 

επίπεδα του οπτικού πάχους της περιοχής, ελετήθηκαν τα επεισόδια σκόνης που επηρέασαν 

την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του έτους 2002 και του καλοκαιριού του έτους 

2003.  
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Το ανακτηθέν οπτικό πάχος από τους αισθητήρες MERIS (442.5 nm) και SeaWiFS 

(443nm) που αφορά τα κύρια επεισόδια σκόνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για 

την περίοδο Ιούλιο-Σεπτέ βριο 2003, συγκρίθηκε ε τα δεδο ένα από οκτώ διαφορετικούς 

σταθ ούς AERONET, που καλύπτουν την περιοχή της Μεσογείου για τέσσερις ήνες του 

έτους 2003, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τέσσερις εποχές του έτους (Φεβρουάριος, Απρίλιος, 

Αύγουστος και Οκτώβριος). Η επιλογή των σταθ ών αυτών πραγ ατοποιήθηκε ε βάση τη 

διαθεσι ότητα των παρατηρήσεων οπτικού πάχους του ηλιοφωτό ετρου στη βάση 

δεδο ένων του AERONET, λα βάνοντας υπόψη τη γεωγραφική τους θέση, έτσι ώστε να 

καλύπτεται το εγαλύτερο έρος της Μεσογείου. Οι συγκρίσεις έγιναν χρησι οποιώντας τα 

δεδο ένα των σταθ ών του AERONET που αντιστοιχούν στην ακριβή ώρα παρατήρησης του 

δορυφόρου, καθόσον τα αερολύ ατα παρουσιάζουν εγάλες χρονικές διακυ άνσεις στη 

διάρκεια της η έρας. Οι συγκρίσεις αυτές έδειξαν σχετικά καλή συ φωνία για τις 

περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης, ε το MERIS να υπερεκτι ά τα ΑΟΤ σχετικά ε τις 

ετρήσεις του AERONET κατά 1-38% ανάλογα ε την περιοχή και την η έρα (συνολικά 

υπερεκτί ηση κατά 10%) και το SeaWiFS να τις υποεκτι ά ως 15% ή να τις υπερεκτι ά ως 

16% ανάλογα ε τη περιοχή και την η έρα (συνολικό αποτέλεσ α υποεκτί ηση κατά 3%). 

Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις των επεισοδίων σκόνης ε τις περιπτώσεις καθαρής 

ατ όσφαιρας παρατηρήθηκαν περίπου 20% υψηλότερες τι ές ΑΟΤ υπό την επίδρασης της 

ορυκτής σκόνης. Για τις περιπτώσεις επεισοδίων σκόνης ανακτήθηκαν επίσης υψηλότερες 

τι ές συντελεστή Ångström πάνω από την Κρήτη (1.5 - 2) από ότι περι ένα ε, αλλά αυτές 

είναι σε συ φωνία ε τα δεδο ένα του δικτύου ΑΕRONET και εξηγούνται από την ύπαρξη 

ικρού εγέθους σω ατιδίων σκόνης που έχουν εγάλο χρόνο ζωής, ώστε να εταφερθούν 

από την Αφρική έχρι την περιοχή που ετρούνται. 

Τα δεδο ένα SeaWiFS χρησι οποιήθηκαν επίσης για την ανάκτηση των επιπέδων 

σω ατιδιακών ρύπων κοντά στην επιφάνεια (PM10). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

σω ατιδίων και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία είχαν ως αποτέλεσ α τη θέσπιση 

ανωτάτων ορίων έκθεσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον Α ερικανικό 

οργανισ ό περιβάλλοντος (ΕPA). Η ανάκτηση των συγκεντρώσεων των σω ατιδίων στην 

επιφάνεια (PM10) από δορυφορικά δεδο ένα είναι ένας νέος το έας έρευνας. Ανα ένεται ότι 

η παρακολούθηση των επιπέδων των PM10 από το διάστη α θα επιτρέψει πληρέστερη 

γεωγραφική παρατήρηση της ατ οσφαιρικής ρύπανσης και της χρονικής εταβολής της. 

Γενικά παρατηρήθηκε σχετικά καλή συ φωνία ανά εσα στο ανακτηθέν από τα δεδο ένα του 

SeaWiFS PΜ10 και στις επιφανειακές ετρήσεις για επεισόδια σκόνης. Αντίθετα, η 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  99  ––  ΣΣυυ ππεερράάσσ αατταα  κκααιι  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  
 

 140 

ευαισθησία της δορυφορικής τεχνικής σε συνδυασ ό ε τον αλγόριθ ο BAER δεν είναι 

ακό η επαρκής για ανακτήσεις PM10 σε περιπτώσεις σχετικά καθαρής ατ όσφαιρας.  

Επο ένως η παρούσα ελέτη έδειξε ότι η ανάκτηση PM10 από δορυφορικά δεδο ένα είναι 

προς στιγ ή δυνατή όνο για εγάλες τι ές οπτικού πάχους. Η ανάκτηση του PM10 είναι ένας 

το έας όπου ο αλγόριθ ος BAER χρειάζεται βελτίωση. Επίσης αξίζει να ση ειωθεί ότι αν και 

ση αντικές βελτιώσεις επήλθαν στην ανάκτηση του οπτικού πάχους στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, ο αλγόριθ ος BAER χρειάζεται περαιτέρω ετατροπές τόσο στην 

έθοδο αποκλεισ ού των σύννεφων όσο και στην διόρθωση του σή ατος για την ανάκλαση 

από τις διάφορες επιφάνειες εδάφους. Τέλος κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εθόδου 

ώστε να επιτρέπει την αυτό ατη επιλογή του πίνακα αναφοράς για επεισόδια σκόνης. 

Η εποχική διακύ ανση του ΑΟΤ όπως παρατηρήθηκε ε τους αισθητήρες SeaWiFS, 

MERIS και MODIS παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα υψηλότερα επίπεδα 

οπτικού πάχους ( έγιστες τι ές από 0.5 έως 0.7 από το MERIS) από ότι κατά τη διάρκεια των 

άλλων εποχών. Η ανάκτηση των δεδο ένων του MERIS, ο αισθητήρας ε την καλύτερη 

χωρική ανάλυση, δίνει χα ηλές τι ές οπτικού πάχους το ήνα Φεβρουάριο (κάτω από 0.5) οι 

οποίες αυξάνονται στα επίπεδα του 0.5 τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 

παρατηρούνται ακό η υψηλότερα επίπεδα οπτικού πάχους ε τη έγιστη τι ή να φτάνει το 

0.7. Τα δεδο ένα MODIS αποτελούν αναφορά των ανακτηθέντων τι ών οπτικού πάχους σε 

διεθνές επίπεδο, παρόλα αυτά οι παρατηρήσεις του MODIS αποκλίνουν κατά -22 έως +18% 

από τις παρατηρήσεις AERONET. Αξίζει να ση ειωθεί ότι τα εγάλα επεισόδια σκόνης, που 

επηρέασαν την περιοχή της Μεσογείου στα τέλη του Αυγούστου 2003 δε 

συ περιλα βάνονται σε αυτή την ανάλυση. Αυτά τα επεισόδια αλλάζουν δραστικά το έσο 

οπτικό πάχος όπως αναφέρεται παραπάνω.  

Η παρατηρού ενη αυτή εποχικότητα είναι σε συ φωνία ε την ανάλυση των 

παρατηρήσεων του AERONET και των επίγειων ετρήσεων για το PM10 στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου καθώς και ε τα αποτελέσ ατα του 3-διάστατου παγκόσ ιας 

κλί ακας οντέλου εταφοράς και χη είας ΤΜ4. Τα αιωρού ενα σω ατίδια που 

εταφέρονται στη λεκάνη της Μεσογείου κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη και τα Βαλκάνια και 

τα όρια σκόνης που προέρχονται από την Αφρική συ βάλλουν στις παρατηρού ενες υψηλές 

τι ές οπτικού πάχους στην περιοχή. Λεπτο ερέστερη σύγκριση των δορυφορικών δεδο ένων 

ε τα αποτελέσ ατα του ΤΜ4 αναδεικνύει την αναγκαιότητα για συζευγ ένο ε το ΤΜ4 

υπολογισ ό των εκπο πών των σω ατιδίων ορυκτής σκόνης στηριζό ενο στα 

ετεωρολογικά δεδο ένα της εκάστοτε χρονιάς. 
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Μελετώντας τα ση αντικά επεισόδια πυρκαγιών στην περιοχή κατά τη διάρκεια των 

θερινών ηνών του έτους 2000 και 2007, προκύπτει ότι οι έντονες πυρκαγιές αυξάνουν το 

οπτικό πάχος στην περιοχή της Μεσογείου έως και 75% επιφέροντας περιστασιακά εξίσου 

ση αντική επίδραση ε αυτή των εγάλων επεισοδίων ορυκτής σκόνης φυσικής προέλευσης. 

Η διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου της ατ όσφαιρας υπολογίστηκε τόσο ε βάση το 

οπτικό πάχος που ανακτήθηκε από τον αισθητήρα MERIS όσο και από το 3-διάστατο 

παγκόσ ιο οντέλο χη είας και εταφοράς, ΤΜ4, για τους ήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, 

Αύγουστο και Οκτώβριο 2003. Το ΤΜ4 ας επέτρεψε να διακρίνου ε το κλάσ α των 

σω ατιδίων που απορροφούν, πληροφορία αναγκαία για τη σωστή εκτί ηση της ενεργειακής 

διαταραχής από τα αερολύ ατα.  

Παρατηρείται ση αντική επίδραση των ατ οσφαιρικών αερολυ άτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους σε όλη την έκταση της Μεσογείου. Συγκεκρι ένα, προκαλούν, λόγω 

σκέδασης, απώλεια ενέργειας (αρνητική τι ή F) τουλάχιστον -5 W/m2, ε ια εποχική 

διακύ ανση που υποδεικνύει τη έγιστη διαταραχή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 

ηνών. Οι εκτι ήσεις αυτές απορρέουν τόσο από τα αποτελέσ ατα του οντέλου, όσο και 

από τα αποτελέσ ατα που προκύπτουν από το ανακτηθέν, από τα δεδο ένα του αισθητήρα 

MERIS, οπτικό πάχος. 

Η ικρότερη επίδραση υπολογίζεται από τα δεδο ένα του αισθητήρα, για τους ήνες 

Φεβρουάριο και Οκτώβριο και κυ αίνεται από -5 έως -15 W/m2 τόσο πάνω από τη θάλασσα, 

όσο και πάνω από τα ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης και Ασίας που την περιβάλλουν. Τα 

αποτελέσ ατα του οντέλου υποδεικνύουν την ελάχιστη διαταραχή (-4 W/m2) στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας κατά τη διάρκεια του ήνα Φεβρουαρίου. 

Κατά τους ανοιξιάτικους ήνες, η σκέδαση της ακτινοβολίας από τα αερολύ ατα είναι 

εγαλύτερη, προκαλώντας απώλεια ενέργειας, F, περίπου ίση ε -23 W/m2 στην ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου και χα ηλότερη απώλεια, εταξύ -10 και -16 W/m2, στη δυτική 

λεκάνη και πάνω από την Ισπανία. Η διαταραχή που προκαλούν τα αερολύ ατα στο 

ενεργειακό ισοζύγιο, για τη εποχή αυτή, υπολογίζεται από το οντέλο περίπου ίση ε -8 

W/m2. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η είωση της βροχόπτωσης και η αυξη ένη 

φωτοχη ική δραστηριότητα, έχουν ως αποτέλεσ α την ύπαρξη ψηλών ποσοτήτων 

αερολυ άτων στη Νότια Ευρώπη και σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα, ε αποτέλεσ α ακό η 

εγαλύτερη επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατ όσφαιρας. Οι υπολογιζό ενες τι ές F 

κυ αίνονται εταξύ -10 και -20 W/m2 πάνω από την ξηρά και εταξύ -10 και -25 W/m2 πάνω 
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από τη θάλασσα. Για την περίοδο αυτή παρατηρείται και από το οντέλο ΤΜ4 η εγαλύτερη 

διαταραχή στο ενεργειακό ισοζύγιο από τα αερολύ ατα (από -10 έως -14 W/m2). 
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