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ΠΕΡ  I  ΛΗΨΗ  

Η βιομηχανική επανάσταση (1750) έχει προκαλέσει την αλλαγή της καθημερινότητας και

των  συνηθειών  των  ανθρώπων  και  της  κοινωνίας.  Η  εξέλιξη  της  βιομηχανίας  έχει  βοηθήσει

σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πολλούς τομείς, όμως ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει

την  ατμόσφαιρα  με  πλήθος  αερίων  ρυπαντών.  Η  ατμοσφαιρική  ρύπανση  αποτελεί  σημαντικό

περιβαλλοντικό  ζήτημα  κυρίως  τα  τελευταία  χρόνια.  Ένας  από  τους  σημαντικότερους

ατμοσφαιρικούς  ρυπαντές  είναι  τα  αερολύματα,  δηλαδή  τα  αιωρούμενα  σωματίδια,  που  έχουν

σημαντικές  επιπτώσεις  τόσο  στο  περιβάλλον  όσο  και  στον  άνθρωπο.  Παγκοσμίως,  γίνεται

προσπάθεια για τη μελέτη της επίδρασης των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα (για παράδειγμα, στο

ισοζύγιο της ακτινοβολίας και την ορατότητα) αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. 

Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι που την καθιστά ευάλωτη στην

επιρροή από αερολύματα που προέρχονται από διάφορα πηγές. Για το λόγο αυτό, η Ανατολική

Μεσόγειος  αποτελεί  ένα  πολύτιμο  αντικείμενο  έρευνας  που  μπορεί  να  δώσει  σημαντικές

πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα και τις διεργασίες μέσω

των οποίων επιδρούν στο περιβάλλον. Στην Αθήνα, στην περιοχή του Θησείου, υπάρχει ένας από

τους πιο εξελιγμένους και σύγχρονους σταθμούς ατμοσφαιρικών μετρήσεων, ο οποίος βοηθάει την

έρευνα στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνει πληροφορίες για τις ατμοσφαιρικές

συνθήκες που επικρατούν στο αστικό περιβάλλον. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην επεξεργασία και ανάλυση μετρήσεων που αφορούν τις

οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων στην περιοχή της Αθήνας για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Συγκεκριμένα,  μελετώνται  οι  συντελεστές  σκέδασης  και  απορρόφησης  από  τα  αιωρούμενα

σωματίδια,  καθώς και άλλες οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων, οι οποίες συνεισφέρουν στην

κατανόηση  των  ατμοσφαιρικών  συνθηκών  που  επικρατούσαν  στην  Αθήνα  αυτήν  τη  χρονική

περίοδο. 

Η εργασία  χωρίζεται  σε  τέσσερα βασικά μέρη.  Το πρώτο μέρος  αφορά τη  θεωρία  που

σχετίζεται με τα αερολύματα και τις ιδιότητες τους και απαρτίζεται από τα κεφάλαια 1 και 2. Το

κεφάλαιο 3 δίνει πληροφορίες σχετικά με τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να ληφθούν οι

κατάλληλες  μετρήσεις,  τα  οποία  είναι  το  νεφελόμετρο  TSI μοντέλο  3563  και  το  αιθαλόμετρο

μοντέλο ΑΕ-33. Το τρίτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 4 και αφορά την επεξεργασία των

μετρήσεων που λήφθηκαν από το σταθμό του Θησείου, την ανάλυση, τη γραφική απεικόνιση και τη

συζήτηση των αποτελεσμάτων. Το κεφάλαιο 4 συμπυκνώνει τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα

της παρούσας εργασίας.
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1.   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚ  A     ΑΕΡΟΛ  Y  ΜΑΤΑ  

1.  1     A  ΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚ  A     ΑΕΡΟΛ  Y  ΜΑΤΑ   –   ΟΡΙΣΜ  O  Σ  

Με  τον  όρο  ατμοσφαιρικά  αερολύματα  ορίζουμε  όλα  τα  αιωρούμενα  σωματίδια  που

βρίσκονται  στην  ατμόσφαιρα  είτε  σε  στερεή  είτε  σε  υγρή  φάση  είτε  σε  ένα  μίγμα  αυτών.  Η

διάμετρος  τους  κυμαίνεται  μεταξύ 0.002 μm μέχρι  και  100 μm,  με  τη  μεγαλύτερη συχνότητα

μεγεθών να παρατηρείται στην περιοχή μεταξύ των 0.02 μm με 10 μm (J.B. Ibanez,2007).

1.2 ΚΑΤΑΝΟΜH ΜΕΓEΘΟΥΣ ΑΕΡΟΛΥΜAΤΩΝ

Το μέγεθος των αερολυμάτων (PM: particulate matter) προσδιορίζεται από την “ισοδύναμη

διάμετρο”, που ορίζεται ως η διάμετρος που έχει ένα σφαιρικό σωματίδιο που παρουσιάζει την ίδια

αντίσταση στον αέρα κατά την κίνησή του με το προς εξέταση σωματίδιο (Λαζαρίδης, 2005). Βάσει

αυτού  του  μεγέθους,  τα  αερολύματα  μπορούν  να  διαχωριστούν  σε  τρεις  βασικές  κατηγορίες

(Mather and Pyle, 2003) (Εικόνα 1.1):

1.  Χονδρόκοκκα (coarse mode): η διάμετρός τους βρίσκεται μεταξύ 2 μm και 50 μm και συνήθως

παράγονται από μηχανικές και φυσικές διεργασίες. Η χημική τους σύσταση αντανακλά την πηγή

προέλευσης, όμως στην πλειοψηφία τους είναι σωματίδια βιογενούς προέλευσης ή/και ερημική ή

αστική σκόνη.

2. Κατάσταση συσσώρευσης (accumulation mode): η διάμετρός τους βρίσκεται μεταξύ 0.1 μm και

2  μm και  παράγονται  συνήθως  είτε  από  συμπύκνωση  ατμών  με  χαμηλή  τάση  είτε  από

συσσωμάτωση μικρότερων (fine) σωματιδίων. Από χημικής άποψης μπορούν να αποτελούνται από

ανόργανα ιόντα ή/και οργανικά στοιχεία, ενώ η πηγή προέλευσής τους καθορίζει κύρια τη χημική

τους σύσταση, καθώς και τις οπτικές και φυσικές τους ιδιότητες.

 

 3.  Κατάσταση πυρηνοποίησης  (nucleation mode):  η  διάμετρος  αυτών  των  αερολυμάτων είναι

μικρότερη από 0.1 μm και παράγονται από τη μετατροπή αέριων ρύπων σε σωματίδια (gas-to-

particle conversion)  μέσω  της διαδικασίας  της  πυρηνοποίησης.  Η  κατηγορία  αυτή  μπορεί  να

διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες:

- 10 nm < D < 100 nm, οι λεγόμενοι πυρήνες Aitken

 - D < 10 nm
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όπου D: διάμετρος των σωματιδίων.

Στην  ατμόσφαιρα  κυριαρχούν  τα  σωματίδια  με  διάμετρο  μικρότερη  από  0.1  μm.  Τα

σωματίδια στην κατάσταση συσσώρευσης αποτελούν περίπου το 5% του αριθμού των σωματιδίων,

αλλά το 50% της συνολικής μάζας, ενώ τα σωματίδια Aitken, αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της

συνολικής μάζας παρόλο που υπερισχύουν αριθμητικά και αυτό οφείλεται στο πολύ μικρό τους

μέγεθος (Seinfeld & Pandis, 2006).

Η ατμόσφαιρα περιέχει μεγάλη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία φτάνει τα

107 με 108  σωματίδια ανά κυβικό εκατοστό. Επίσης, το μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων

επηρεάζει  τόσο  το  χρόνο  ζωής  τους  στην  ατμόσφαιρα  όσο  και  τις  φυσικές  και  χημικές  τους

ιδιότητες (Seinfeld & Pandis, 2006). Συγκεκριμένα, τα σωματίδια που βρίσκονται στην κατάσταση

συσσώρευσης  έχουν  μεγάλο  χρόνο  ζωής  στην  ατμόσφαιρα,  εκτός  αν  δράσουν  ως  πυρήνες

συμπύκνωσης  νεφών  (cloud condensation nuclei)  ή  αν  βρεθούν  υπό  συνθήκες  αλλαγής  του

μεγέθους  τους  (συμπύκνωση,  συσσωμάτωση).  Συνεπώς,  τα  αερολύματα  αυτής  της  κλίμακας

μεγέθους έχουν σημαντικές επιδράσεις στην ατμόσφαιρα (Hobbs, 2000).

Εικόνα  1.1:  Διεργασίες  δημιουργίας  αερολυμάτων  στην  ατμόσφαιρα  και  κατανομή  βάσει  του
μεγέθους των σωματιδίων (Seinfeld & Pandis, 1998).
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1.3     ΚΑΤΗΓΟΡ  I  ΕΣ     ΑΕΡΟΛΥΜ  A  ΤΩΝ   

1.3.1 ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η παραγωγή αερολυμάτων μπορεί να συμβεί είτε με απευθείας εκπομπή σωματιδίων στην

ατμόσφαιρα από κάποια πηγή (φυσική ή ανθρωπογενή), είτε μέσω της φωτοχημικής ρύπανσης,

όπου  σωματίδια  σχηματίζονται  μέσω  χημικών  αντιδράσεων  (ομογενών  και  ετερογενών)  στην

ατμόσφαιρα. Τα αερολύματα που δημιουργούνται με την πρώτη μέθοδο ονομάζονται  πρωτογενή,

ενώ αυτά που είναι αποτέλεσμα φωτοχημικής ρύπανσης ονομάζονται δευτερογενή.

Οι δευτερογενείς μηχανισμοί σχηματισμού σωματιδίων είναι οι εξής (J.G. Ibanez, 2007):

1. Ομογενής πυρηνοποίηση, όπου συμπυκνώνονται ουσίες χαμηλής τάσης ατμών προς σχηματισμό

σωματιδίων (Εικόνα 1.2).

2. Ετερογενής πυρηνοποίηση, όπου ουσίες χαμηλής τάσης ατμών δεσμεύονται από σωματίδια, με

αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων σωματιδίων (Εικόνα 1.2).

3. Χημικές αντιδράσεις εντός του αερολύματος, όπως για παράδειγμα οξείδωση.

Στην  ατμόσφαιρα  η  ομογενής  πυρηνοποίηση  είναι  σπάνια  κατά  τη  διαδικασία  αυτή

παίρνουν μέρος δύο ή περισσότερα χημικά συστατικά. Σημαντικότερο ρόλο παίζει η ετερογενής

πυρηνοποίηση, διότι πάντα βρίσκονται στην ατμόσφαιρα αιωρούμενα σωματίδια που μπορούν να

δράσουν ως πυρήνες συμπύκνωσης, είτε για το σχηματισμό υδρατμών είτε άλλων μεγαλύτερων

σωματιδίων.  Η  οξείδωση  των  ατμοσφαιρικών  αερολυμάτων  είναι  ιδιαίτερα  διαδεδομένη  στην

ατμόσφαιρα και συμβαίνει ετερογενώς είτε κατά τη διάρκεια της μέρας με την παρουσία ηλιακού

φωτός και οξειδωτικών μέσων, όπως υδροξύλιο (ΟΗ) και όζον (Ο3), είτε κατά τη νύχτα (νυχτερινή-

σκοτεινή οξείδωση “dark oxidation”) με την παρουσία νιτρικών ριζών (ΝΟ3
•).

Εικόνα 1.2:  Σχηματική αναπαράσταση διαδικασιών ομογενούς και  ετερογενούς πυρηνοποίησης
(Yu-Chen Yuan, 2018).
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1.3.2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σημαντικές ποσότητες αερολυμάτων μπορούν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα μέσω

φυσικών  διεργασιών.  Κάποιες  από  τις  βασικότερες  πηγές  αυτών  των  αερολυμάτων  είναι:

ηφαιστειακές  εκρήξεις  (Εικόνα  1.3),  δασικές  πυρκαγιές,  κάθε  λογής  καύσεις  ανθρωπογενούς

προέλευσης  (αστικές,  βιομηχανικές  εκπομπές),  άνεμοι  ικανοί  να  μεταφέρουν  σωματιδιακή  ύλη

(κυρίως από ερημικές περιοχές, αλλά και από μεγάλα αστικά/βιομηχανικά κέντρα) και ωκεανοί που

εκλύουν σωματίδια αλάτων.

Εικόνα 1.3:  Έκρηξη του ηφαιστείου Pinatubo. Η λήψη της φωτογραφίας έγινε στις 12 Ιουνίου
1991 στις 8:51πμ από τον Dave Harlow. Πηγή: www.usgs.gov.

Παρόλα αυτά πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η επίδραση  του ανθρώπου στο περιβάλλον,

κυρίως  μέσω  της  ανάπτυξης  της  βιομηχανίας.  Οι  δραστηριότητες  που  προέρχονται  από  τον

άνθρωπο  δημιουργούν  τα  ανθρωπογενή  αερολύματα.  Κάποιες  σημαντικές  πηγές  εκπομπών

ανθρωπογενών  αερολυμάτων  είναι:  μεταφορές,  βιομηχανικές  μονάδες  (Εικόνα  1.4),  καύσεις

γαιανθράκων και αποβλήτων, μεταλλουργεία, παρασκευή τσιμέντου, διάφορες κατασκευές, κ.α.

Οι πηγές εκπομπής αερολυμάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1. Καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, η βιομηχανία

και τα νοικοκυριά.

2.  Βιομηχανικές  διεργασίες  και  χρήση  διαλυτών,  για  παράδειγμα  σε  βιομηχανίες  χημικών  και

ορυκτών.

3. Γεωργία

4. Διαχείριση αποβλήτων
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5.Φυσικές  πηγές,  όπως  ηφαιστειακές  εκρήξεις,  κονιορτός,  εκπομπές  θαλάσσιου  άλατος  και

πτητικών οργανικών ενώσεων. 

Εικόνα  1.4:  Εικόνα  από  το  εργοστάσιο  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  περιοχή  Jänschwalde  της
Γερμανίας.  Η  φωτογραφία  λήφθηκε  30  Νοεμβρίου  2019  από  τον  John MacDougall.  Πηγή:
www.insideclimatenews.org 

Τα αερολύματα έχουν την ικανότητα να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή

εκπομπής τους μέσω της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. Εκτιμάται ότι το 20% με 30% των

ατμοσφαιρικών αερολυμάτων σε παγκόσμια κλίμακα είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Ο Πίνακας

1  διακρίνει  μεταξύ  φυσικών  και  ανθρωπογενών  πηγών  πρωτογενών  και  δευτερογενών

αερολυμάτων. 

Πίνακας 1:  Διάκριση ατμοσφαιρικών αερολυμάτων ανάλογα με την πηγή προέλευσης (φυσικές,
ανθρωπογενείς) και τον τρόπο παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή).

Φυσικά Ανθρωπογενή

Πρωτογενή

Σκόνη και άμμος εδάφους
Θαλάσσια

Ηφαιστειακή στάχτη
Οργανικά αερολύματα

Βιολογικό υλικό

Πρωτογενή

Βιομηχανική σκόνη
Αιθάλη

Καύση βιομάζας, καυστήρες εσωτερικής καύσης
(αυτοκίνητα, κεντρικές θερμάνσεις)

Δευτερογενή

Θειικά από βιογενή αέρια
Θειικά από ηφαιστειακό SO2

Οργανικά από VOCs
Νιτρικά από NOx

Δευτερογενή

Θειικά από SO2

Οργανικά από VOCs
Νιτρικά από ΝΟx

Αμμωνιακά από ΝΗ3
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1.3.3 ΤΡΙΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα αερολύματα μπορούν,  επίσης,  να  διαχωριστούν με  κριτήριο  την  προέλευση τους  ως

(Seinfeld & Pandis, 1998):

1.  Θαλάσσια αερολύματα,  τα οποία δημιουργούνται   είτε όταν φυσαλίδες αέρα φτάνουν στην

επιφάνεια  του  νερού  και  σπάνε  δημιουργώντας  σταγονίδια  που  απελευθερώνονται  στην

ατμόσφαιρα  είτε  από  τα  θειικά  συστατικά  που  εκπέμπονται  από  το  φυτοπλαγκτόν  (μεθανο-

σουλφίδιο).  Τα αδρά (χονδρόκοκκα) σωματίδια,  ενώ αποτελούν μόλις το 5-10% του συνολικού

αριθμού, αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της συνολικής μάζας των αερολυμάτων, ενώ ακριβώς

το  αντίθετο  ισχύει  για  τα  σωματίδια  μικρών  διαμέτρων  (πυρήνες  Aitken και  σωματίδια

συσσωμάτωσης).  Οι  συγκεντρώσεις  των θαλάσσιων ατμοσφαιρικών σωματιδίων είναι  συνήθως

μεταξύ 100 και 300 cm-3.

2. Ηπειρωτικά αερολύματα, τα οποία έχουν κυρίως φυσικές πηγές προέλευσης. Και σε αυτήν την

περίπτωση αριθμητικά υπερισχύουν τα σωματίδια μικρών διαμέτρων (0,02 και 0,08 μm), όμως η

κατανομή μάζας καθορίζεται ως επί το πλείστον από τα αδρά σωματίδια (~7 μm). Η κατανομή

μάζας των ηπειρωτικών αερολυμάτων, που δεν έχουν επηρεαστεί από τοπικές πηγές, αποτελούνται

σε μικρό ποσοστό από σωματίδια της περιοχής συσσωμάτωσης και καθόλου από πυρήνες Aitken.

3.  Αστικά  αερολύματα,  που  αποτελούνται  τόσο  από  πρωτογενή  όσο  και  από  δευτερογενή

σωματίδια.  Αριθμητικά  υπερισχύουν  σωματίδια  διαμέτρου  μικρότερης  των  0.1  μm,  αλλά  στη

συνολική μάζα συμβάλλουν περισσότερο τα αδρά και τα σωματίδια της περιοχής συσσώρευσης.

Πολύ  υψηλές  συγκεντρώσεις  λεπτών  σωματιδίων  βρίσκονται  κοντά  στις  πηγές,  αλλά  οι

συγκεντρώσεις τους μειώνονται γρήγορα καθώς απομακρυνόμαστε από την πηγή.

4.  Πολικά αερολύματα,  τα οποία βρίσκονται  κοντά στην Αρκτική και  Ανταρκτική σε χαμηλές

συγκεντρώσεις. Αριθμητικά υπερισχύουν σωματίδια διαμέτρου ~0.15 μm ενώ η κατανομή μάζας

βρίσκεται κυρίως γύρω από περιοχές σωματιδίων 0.75 μm και 8 μm. Κατά τη χειμερινή περίοδο και

στις  αρχές  της  άνοιξης,  τα  Αρκτικά  αερολύματα  επηρεάζονται  σημαντικά  από  ανθρωπογενείς

πηγές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η αριθμητική τους συγκέντρωση ξεπερνάει τα 200 cm-

3. Τα πολικά αερολύματα περιέχουν ανθρακικά συστατικά προερχόμενα από μεσαία γεωγραφικά

πλάτη, θαλάσσιο αλάτι από τους ωκεανούς που περιβάλλουν τους πόλους και εδαφικά υλικά που

προέρχονται  από  περιοχές  του  αντίστοιχου  ημισφαιρίου.  Οι  συγκεντρώσεις  των  αδρών

αερολυμάτων στους πόλους είναι χαμηλότερες από 5 μg m-3, με τα θειικά να είναι σχεδόν το 40%

αυτών.

5. Ερημικά αερολύματα, τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή

προέλευσής τους (ερημικές εκτάσεις) ανάλογα με το πεδίο του ανέμου. Το σχήμα της κατανομής
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μεγέθους τους εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου, ενώ η αριθμητική

κατανομή έχει περιοχές διαμέτρων 0.01 μm, 0.05 μm και 10 μm, ανάλογα με το μέγεθος τους, που

εξαρτάται σημαντικά και από την απόσταση από την πηγή εκπομπής, με τα μικρότερα σωματίδια

να μεταφέρονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ενώ στις περιοχές των ερήμων υπάρχουν σωματίδια

μεγάλου  μεγέθους  μέχρι  και  100  μm σε  διάμετρο,  μόνο  σωματίδια  μικρότερα  των  10  μm

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, συχνά πάνω από 5000 km (Εικόνα 1.5).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επικρατέστεροι τύποι αερολυμάτων είναι τα αστικά/βιομηχανικά,

αυτά  που  προέρχονται  από  καύσεις  βιομάζας,  τα  θαλάσσια  και  τα  ερημικά  αερολύματα.  Οι

απομακρυσμένες  περιοχές  των  ωκεανών  παραμένουν  ανεπηρέαστες  από  τα  ηπειρωτικά

αερολύματα, οπότε περιέχουν κυρίων σωματίδια αλάτων και φυσικά θειικά ιόντα.

Εικόνα 1.5: Ερημική σκόνη από την έρημο Σαχάρα πάνω από τη Μεσόγειο. Η εικόνα λήφθηκε 1 
Φεβρουαρίου 2015. Πηγή: www.nasa.gov.  

1.  4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  Ι   ΑΠΟΜ  Α  ΚΡΥΝΣΗΣ ΑΕΡΟΛΥΜ  Α  ΤΩΝ  

Εκτός από τους μηχανισμούς παραγωγής, σημαντικό ρόλο για τη συσσώρευση των αερολυμάτων

πάνω  από  συγκεκριμένη  περιοχή  παίζουν  και  οι  μηχανισμοί  απομάκρυνσής  τους  από  την

ατμόσφαιρα που είναι οι εξής (Εικόνα 1.6):

1.  Υγρή εναπόθεση: κατά τη διάρκεια του υετού (βροχή, χιόνι, σταγόνες ομίχλης), τα σωματίδια

είτε  εγκλωβίζονται  εντός  των  σταγόνων  είτε  παρασύρονται  από  αυτές  με  αποτέλεσμα  την

εναπόθεσή τους στην επιφάνεια της γης. Στην πρώτη περίπτωση, τα αερολύματα λειτουργούν ως

πυρήνες  συμπύκνωσης  υδρατμών  για  σχηματισμό  σταγονιδίων  νεφών  ή  ομίχλης.  Στη  δεύτερη

περίπτωση, οι σταγόνες της βροχής συγκρούονται με τα σωματίδια, μέσα αλλά και κάτω από τα
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νέφη, και τα παρασύρουν μαζί τους στο έδαφος (wet deposition, rainfall washout), και αυτός  είναι

ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εναπόθεσης των αερολυμάτων και καθαρισμού της ατμόσφαιρας.

2.  Ξηρή εναπόθεση:  σωματίδια  εναποτίθενται  στην  επιφάνεια  του  εδάφους  χωρίς  να  υπάρχει

κατακρήμνιση. Ο μηχανισμός αυτός εξαρτάται από την τύρβη της ατμόσφαιρας, που καθορίζει τον

ρυθμό  εναπόθεσης,  από  τις  χημικές  ιδιότητες  των  εναποτιθέμενων  σωματιδίων,  από  τις

μετεωρολογικές συνθήκες, από το πεδίο του ανέμου και από τη φύση της επιφάνειας εναπόθεσης.

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι και το μέγεθος, η πυκνότητα και το σχήμα των σωματιδίων.

Οι φυσικές επιφάνειες, όπως επιφάνειες με βλάστηση, ευνοούν την ξηρή εναπόθεση (Seinfeld &

Pandis , 1998).

3.  Εναπόθεση  λόγω  βαρύτητας:  τα  λεπτά  σωματίδια  δεν  επηρεάζονται  από  αυτό  το  είδος

εναπόθεσης, αλλά η επίδρασή του είναι σημαντική στα αδρά σωματίδια. Τα αερολύματα, λοιπόν,

καθιζάνουν στο έδαφος λόγω βαρύτητας.

Εικόνα 1.6:  Αναπαράσταση των διαδικασιών της ξηρής και  υγρής εναπόθεσης (Leelossy et al,
2014).

1.  5 ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΗΛΙΑΚΉΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΆΤΩΝ  

Τα  αερολύματα  επιδρούν  στο  κλίμα  μέσω  της  αλληλεπίδρασής  τους  με  την  ηλιακή

ακτινοβολία και τα νέφη. Συγκεκριμένα, έχουν την ικανότητα να σκεδάζουν ή και να απορροφούν

την ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, επηρεάζοντας έτσι το ισοζύγιο ακτινοβολίας, τη νεφοκάλυψη

και τις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών, αλλά και το χρόνο ζωής τους (Lyamani et al., 2008). Τα

αερολύματα  μέσω  της  σκέδασης  του  ηλιακού  φωτός  μπορούν  να  προκαλέσουν  ψύξη  του

πλανητικού συστήματος γης-ατμόσφαιρας (radiative planetary cooling). Επίσης, προκαλούν ψύξη
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και λόγω της ικανότητας τους να δρουν ως πυρήνες συμπύκνωσης για τον σχηματισμό νεφών,

αυξάνοντας  έτσι  τη  λευκαύγεια  (ανακλαστικότητα)  των  νεφών  και  εν  γένει  της  ατμόσφαιρας.

Όμως, ταυτόχρονα, κυρίως μέσω του στοιχειακού άνθρακα (elemental carbon,  EC), μπορούν να

απορροφήσουν την ηλιακή ακτινοβολία προκαλώντας θέρμανση στην ατμόσφαιρα, αλλά και στο

πλανητικό σύστημα, κυρίως σε περιοχές που υπάρχουν πολλές καύσεις. 

Σκέδαση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα φωτόνιο που έρχεται σε επαφή με ένα

σωματίδιο αλλάζει είτε την κατεύθυνση κίνησής του είτε την ενέργειά του είτε και τα δύο. Στη

γήινη ατμόσφαιρα εντοπίζονται κυρίως δύο είδη σκέδασης, η σκέδαση  Rayleigh και η σκέδαση

Mie. Η σκέδαση  Rayleigh αφορά σωματίδια που έχουν μέγεθος πολύ μικρότερο από το μήκος

κύματος της προσπίπτουσας σε αυτά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δηλ. μόρια αέρα. Ενώ, η

σκέδαση Mie αφορά σωματίδια με μέγεθος συγκρίσιμο με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας

ακτινοβολίας,  δηλαδή είναι  η  σκέδαση  που  μας  απασχολεί  στην  περίπτωση  των  αερολυμάτων

(Vardavas & Taylor, 2007). Για να συμβεί η σκέδαση Mie πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη: 

(1)
όπου:

r: ακτίνα του σωματιδίου

λ: μήκος κύματος της σκεδάζουσας ακτινοβολίας

Αυτό  το  είδος  σκέδασης,  διαχέει  την  ακτινοβολία  σε  διαφορετικές  κατευθύνσεις  χωρίς  να

μεταβάλει  την  ενέργεια  των φωτονίων.  Πχ για  μια  σταγόνα διαστάσεων ~4 μm έχουμε ~20%

σκέδαση  προς  τα  πίσω  και  ~80%  σκέδαση  προς  τα  μπροστά  (Vardavas &  Taylor,  2007).  Η

γεωμετρία της σκέδασης στο χώρο, δηλαδή η κατανομή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας στο χώρο

γύρω από το σωματίδιο είναι άρτια συνυφασμένη με το μέγεθος, σχήμα (σφαιρικότητα ή μη) και

τραχύτητα  του  σωματιδίου.  Τα  πιο  μικρά  και  τα  πιο  σφαιρικά  σωματίδια  ενισχύουν  την

ισοτροπικότητα  της  σκέδασης,  δηλαδή  τον  καταμερισμό  της  σκεδαζόμενης  ακτινοβολίας

ομοιόμορφα στο χώρο γύρω από το σωματίδιο, ενώ τα πιο μεγάλα και μη σφαιρικά αερολύματα

ενισχύουν την εμπρόσθια (forward) σκέδαση. 

Απορρόφηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα σωματίδιο αλληλοεπιδρά με ένα

φωτόνιο μετατρέποντας την ενέργεια του φωτονίου σε θερμότητα. Η απορρόφηση της ηλιακής

ακτινοβολίας από τα ατμοσφαιρικά αερολύματα είναι μια βασική διεργασία που καθορίζει το κλίμα

του  πλανήτη  (Λαζαρίδης,  2005).  Η απορροφητική  ικανότητα  των  αερολυμάτων  είναι  άρρηκτα

συνυφασμένη με τις πηγές προέλευσής τους και κυρίως με τις χημικές τους ιδιότητες π.χ. χημική
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σύσταση αλλά και πολικότητα. Έχουμε, λοιπόν, αερολύματα με έντονη απορροφητική ικανότητα

στο ηλιακό φως, όπως ο στοιχειακός άνθρακας, ενώ άλλα, όπως η σκόνη και μέρος του οργανικού

άνθρακα, που ονομάζεται Brown Carbon (BrC), απορροφούν έντονα την ηλιακή ακτινοβολία στο

υπεριώδες και στο πρώτο τμήμα του ορατού φάσματος (~300-500  nm). Αντιθέτως, τα θαλάσσια

αερολύματα με μεγάλες ποσότητες χλωριούχου νατρίου (NaCl), τα θειικά, νιτρικά και αμμωνιακά

αερολύματα είναι σκεδαστικά σωματίδια με πολύ μικρή απορροφητική ικανότητα.

  

1.6 Ν  Ο  ΜΟΙ ΕΞΑΣΘ  Ε  ΝΙΣΗ ΗΛΙΑΚ  Η  Σ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛ  Ι  ΑΣ  

Η  εξασθένιση  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  στην  ατμόσφαιρα,  λόγω  σκέδασης  και

απορρόφησης των αερολυμάτων, περιγράφεται από το νόμο  Beer-Lambert (Vardavas &  Taylor,

2007).

                                                                                                                        (2)

                                                                                                (3)

Όπου:

Ι : ροή εξερχόμενης ακτινοβολίας 

Ιο : ροή προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

bext : συνολικός συντελεστής εξασθένισης 

babs , bsca: συντελεστής εξασθένισης λόγω απορρόφησης και σκέδασης αντίστοιχα (αέρια και 

σωματιδιακή φάση)

ή διαφορετικά

                                                                                                                    (4)
όπου

m: σχετική οπτική αέρια μάζα

τ: το οπτικό βάθος των αερολυμάτων, που είναι η ολοκλήρωση του συντελεστή εξασθένισης από 

την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το ύψος της ατμόσφαιρας.

(5)
όπου ΤΟΑ: το ύψος της ατμόσφαιρας (top of atmosphere)

Εξ ορισμού τ = 0 στο ύψος της ατμόσφαιρας (ΤΟΑ).
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Επίσης, ορίζουμε ως λευκαύγεια απλής σκέδασης (single scattering albedo) το λόγο του συντελεστή

σκέδασης πως το συνολικό συντελεστή εξασθένισης, δηλαδή:

                                     (6)
Η ποσότητα αυτή καθορίζει  εάν το αερόλυμα είναι σκεδαστικό ή απορροφητικό. Μπορεί να

πάρει τιμές μεταξύ του διαστήματος [0, 1], όπου εάν w = 1 το αερόλυμα είναι πλήρως σκεδαστικό

και εάν w = 0 το αερόλυμα είναι πλήρως απορροφητικό. 

Η ικανότητα σκέδασης ή απορρόφησης των αερολυμάτων εξαρτάται από το μήκος κύματος

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, το μέγεθος των σωματιδίων, τη χημική τους σύσταση, το δείκτη

διάθλασης και από τη σχετική υγρασία, καθώς αυτή είναι ικανή να μεταβάλει το δείκτη διάθλασης,

μέσω αλλαγών στο συντελεστή σκέδασης κυρίως (Seinfeld & Pandis, 1998).

Η υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας είναι πιο έντονη το

καλοκαίρι, με αποτέλεσμα αυτή την εποχή να δημιουργούνται σωματίδια μεγαλύτερης διαμέτρου

σε  σύγκριση  με  το  χειμώνα  (Adamopoulos et al.,  2007).  Ο  συντελεστής  σκέδασης  δείχνει  να

παίρνει την ελάχιστη τιμή για σχετική υγρασία μικρότερη του 50%, ενώ αρχίζει να αυξάνει για

σχετική  υγρασία  μεγαλύτερη  του  60%.  Για  ποσοστό  υγρασίας  πάνω από  80% ο  συντελεστής

σκέδασης παρουσιάζει σημαντική ανοδική πορεία με την αύξηση της σχετικής υγρασία (Xu et al.,

2002).  Η  υγροσκοπικότητα  των  αερολυμάτων  εξαρτάται  από  τη  χημική  τους  σύσταση,  έτσι

σωματίδια που περιέχουν θειικά, νιτρικά, αμμωνιακά, θαλάσσιο άλας προκαλούν μεταβολές στο

μέγεθος  των  σωματιδίων  λαμβάνοντας  ή  εξατμίζοντας  νερό  από  τη  μάζα  τους  ανάλογα με  τη

σχετική υγρασία του περιβάλλοντος (Meij, 2007).

Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος που εκφράζει την ένταση της σκέδασης ενός αερολύματος

είναι η οπισθοσκέδαση, η οποία αφορά τη σκέδαση της ηλιακής ακτινοβολίας στο ημισφαίριο πίσω

από το σκεδαστικό σωματίδιο. Ο συντελεστής οπισθοσκέδασης εξαρτάται σημαντικά από το σχήμα

των αιωρούμενων σωματιδίων, την κατανομή μεγέθους, από τη γωνία που σχηματίζει η θέση του

Ήλιου, αλλά και από τη λευκάγεια (Seinfeld & Pandis, 1998).

1.  7 ΟΠΤΙΚ  Ο   Β  Α  ΘΟΣ ΑΕΡΟΛΥΜ  Α  ΤΩΝ  

Ο νόμος Lambert-Beer-Bouguer περιγράφει το ολικό φασματικό οπτικό βάθος της ατμόσφαιρας και

ουσιαστικά αναφέρεται στο ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που εξασθενεί και τη διαδρομή της

μέσα στην ατμόσφαιρα: 
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 (7)
όπου:

Ιλ: μετρούμενη ακτινοβολία σε μήκος κύματος λ

Ιολ: εξωγήινη ακτινοβολία διορθωμένη για την ενεργό απόσταση μεταξύ Ήλιου-Γης 

m:  αέρια μάζα διορθωμένη για τις αυξομειώσεις της πίεσης.

Το οπτικό βάθος των αερολυμάτων περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση και προκύπτει από

την αφαίρεση από το ολικό οπτικό βάθος της ατμόσφαιρας των αντίστοιχων συνεισφορών των

ατμοσφαιρικών αερίων (σκέδαση  Rayleigh),  των υδρατμών,  του οξυγόνου,  όζοντος  και  αέριων

ρυπαντών:

                                                               (8)
όπου,  τRλ, τΟ3, τΟ2, τΝΟ2λ και τΗ2Ολ  είναι τα αντίστοιχα οπτικά βάθη λόγω μοριακής σκέδασης και

απορροφήσεων  του  όζοντος,  οξυγόνου,  διοξειδίου  του αζώτου και  υδρατμών (Jacovides et al.,

1999).

Το οπτικό βάθος των αερολυμάτων δείχνει το ποσό εξασθένισης της ηλιακής ακτινοβολίας

μέσα στην ατμόσφαιρα,  το  οποίο  είναι  γενικά ανάλογο του ποσού και  της  συγκέντρωσης των

αερολυμάτων. Το οπτικό βάθος των αερολυμάτων μειώνεται καθώς αυξάνεται το μήκος κύματος.

Δηλαδή τα αερολύματα δεν έχουν υψηλή αλληλεπίδραση με την υπέρυθρη ακτινοβολία,  οπότε

αλληλοεπιδρούν κατά βάση στο φάσμα ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός. Η σκέδαση αλλά και η

απορρόφηση παρουσιάζουν έντονη φασματική μεταβολή, η οποία εξαρτάται από τον τύπο και την

πηγή  των  αερολυμάτων,  το  μέγεθος,  το  σχήμα,  τις  χημικές  ιδιότητες  και  την  ανάμειξη  των

διαφόρων τύπων στην ατμόσφαιρα.

1.8 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ  Ε  Σ   ANGSTROM  

Η φασματική μεταβολή του οπτικού βάθους των αερολυμάτων περιγράφεται  με  μεγάλη

ακρίβεια από την απλή σχέση του Angstrom. Η σχέση αυτή εμπεριέχει δύο σταθερούς συντελεστές

(α και β), που είναι ευρύτερα γνωστοί ως κυματικός εκθέτης και συντελεστής θόλωσης, αντίστοιχα.

Ο συντελεστής α δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη κατανομή μεγέθους των αερολυμάτων και

γενικά λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές όταν τα αερολύματα είναι μικρού μεγέθους. Ο συντελεστής β,
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πρακτικά  ισούται  με  το  οπτικό  βάθος  των  αερολυμάτων  στο  1  μm και  δείχνει  το  ποσό  των

αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. Η σχέση του Angstrom είναι (Kaskaoutis et al., 2007):

                                                                                                                    (9)
όπου:

τ: οπτικό βάθος αερολυμάτων

α: κυματικός συντελεστής (εκθέτης) Angstrom 

β: σταθερά θόλωσης που ισούται με το οπτικό βάθος για μήκος κύματος λ = 1 μm. 

Παρόλο που ο ορισμός αυτός δεν δείχνει κάποια εξάρτηση των συντελεστών α και β από το

μήκος κύματος, είναι γνωστό πως και τα δύο αυτά μεγέθη εξαρτώνται από το μήκος κύματος.  Η

παραπάνω εξίσωση σε λογαριθμικές συντεταγμένες γράφεται ως εξής:

(10)

(11)
Έχει  αποδειχτεί  ότι  στις  ατμοσφαιρικές  συνθήκες,  η  φασματική  μεταβολή  του  οπτικού

βάθους αερολυμάτων δεν περιγράφεται απόλυτα από την εξίσωση (10), ενώ μια δευτεροβάθμια

εξίσωση δείχνει μια καλύτερη προσαρμογή στις  μετρούμενες τιμές.  Εφαρμόζοντας,  λοιπόν,  μια

εξίσωση πολυωνύμου δευτέρου βαθμού, καταλήγουμε:

                      (12)

όπου, το α2 δηλώνει την καμπυλότητα, η οποία μπορεί να παίρνει αρνητικές ή θετικές τιμές και

εξαρτάται  από  τον  τύπο  αερολυμάτων,  το  μέγεθος  και  τη  χημική  τους  σύσταση.  Αερολύματα

σκόνης και θαλάσσιου άλατος παρουσιάζουν θετικές τιμές α2, ενώ αερολύματα μικρού μεγέθους

από  εκπομπές  καύσης  και  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες  (αστικά  αερολύματα)  παρουσιάζουν

αρνητικές τιμές του συντελεστή α2  (Kaskaoutis et al., 2007).

Η δεύτερη παράγωγος  του οπτικού βάθους των αερολυμάτων δείχνει  το  ρυθμό μεταβολής της

κλίσης  της  καμπύλης  συναρτήσει  του  μήκους  κύματος.  Από  τις  εξισώσεις  (10)  και  (12)

καταλήγουμε:

(13)
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Δηλαδή,  η  καμπυλότητα  είναι  ένας  δείκτης  μεγέθους  των  αερολυμάτων.  Οι  αρνητικές

κλίσεις  αντιστοιχούν  σε  κατανομές  μεγέθους  που κυριαρχούνται  από λεπτά σωματίδια,  ενώ οι

θετικές  κλίσεις  αντιστοιχούν  κυρίως  σε  κατανομές  μεγέθους  που  κυριαρχούνται  από  αδρά

σωματίδια (Kaskaoutis et al., 2007). 

1.  9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ  Η  Σ ΑΣΥΜΜΕΤΡ  Ι  ΑΣ   (g)  

Ο συντελεστής ασυμμετρίας της σκέδασης (g), ουσιαστικά ποσοτικοποιεί τη σκέδαση της

ηλιακής  ακτινοβολίας  γύρω  από  ένα  σωματίδιο.  Ο  συντελεστής  αυτός  εξαρτάται  από  τα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σκέδασης, από τον τύπο και το μέγεθος των σωματιδίων. Ο τύπος

υπολογισμού του είναι (Vardavas & Taylor, 2007):

                                                                                          (14)
όπου θ: η γωνία σκέδασης. 

Για g = 1 έχουμε πλήρη εμπρόσθια σκέδαση

Για g = 0 έχουμε ισοτροπική σκέδαση

Για g = -1 έχουμε πλήρη οπισθοσκέδαση

Για σκέδαση Rayleigh, η οποία είναι συμμετρική ισχύει: 

p(cosθ) = ¾ (1+cos2θ), οπότε g = 0

Για ανισοτροπική σκέδαση:

p(cosθ) = 1+αcosθ, με -1<α<1

οπότε g = a/3 όπου -1/3 < g <1/3

Για σκέδαση Mie η συνάρτηση p είναι πιο περίπλοκη αλλά μια προσεγγιστική έκφραση είναι:

p(cosθ) = 1-g2 / (1+ g2-2gcosθ)3/2 

με  τελικό  αποτέλεσμα  g ~0.6  –  0.8,  το  οποίο  επαληθεύεται  για  σχεδόν  όλους  τους  τύπους

αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. 

1.  10 ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΑΕΡΟΛΥΜΆΤΩΝ     

1.10.1 ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΟΖΎΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑΣ ΚΑΙ ΝΈΦΗ

Τα αερολύματα επηρεάζουν το ισοζύγιο της ακτινοβολίας/ενέργειας άμεσα μέσω σκέδασης

και απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που

φτάνει  στο  έδαφος,  όπως  αναλύθηκε  στις  προηγούμενες  παραγράφους.  Ταυτόχρονα  όμως,  το

επηρεάζουν  και  έμμεσα  καθώς  λαμβάνουν  μέρος  στον  υδρολογικό  κύκλο  λόγω  των
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αλληλεπιδράσεων με τα νέφη, μεταβάλλοντας έτσι τόσο τη νεφοκάλυψη όσο και τις μικροφυσικές

ιδιότητες των νεφών (Εικόνα 1.7).  

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί  μηχανισμοί  με τους  οποίους  τα αερολύματα επηρεάζουν τα

νέφη. Ο πρώτος είναι επιδρώντας στη λευκαύγεια των νεφών (cloud albedo effect) και ο δεύτερος

μεταβάλλοντας το χρόνο ζωής των νεφών (cloud lifetime effect) (IPCC,2007). Ο Twomey (1977)

και  Albrecht (1989)  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  αερολύματα  έχουν  την  ιδιότητα  να

μειώνουν το μέγεθος των νεφοσταγονιδίων και να αυξάνουν το οπτικό βάθος και τη λευκαύγεια των

νεφών, καθώς και να εμποδίζουν τις κατακρημνίσεις μεγαλώνοντας έτσι το χρόνο ζωής των νεφών.

Για το λόγο αυτό, η ενεργός ακτίνα των υδροσταγονιδίων μεταξύ ηπειρωτικών και ωκεάνιων νεφών

διαφέρει.  Συγκεκριμένα,  στην ξηρά η ενεργός  ακτίνα είναι  μικρότερη από αυτή στα θαλάσσια

νέφη, καθόσον τα πολύ μεγαλύτερα ποσά αερολυμάτων στην ξηρά μοιράζονται λιγότερο διαθέσιμο

φορτίο  υδρατμών με συνέπεια  να δημιουργούν μικρότερες  υδροσταγόνες  από ότι  στα ωκεάνια

νέφη. Με άλλα λόγια, η διαφορά οφείλεται στη διαφορετική ποσότητα αερολυμάτων που υπάρχουν

μεταξύ αυτών των περιοχών και που δρουν ως πυρήνες συμπύκνωσης νεφών. 

Εικόνα 1.7: Σχηµατικό διάγραµµα των διαφόρων µηχανισµών σχετικά µε την επίδραση των νεφών

στην ακτινοβολία, για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί η σχέση των αερολυμάτων. Τα µικρά µαύρα

σηµεία αντιπροσωπεύουν τα αερολύματα, ενώ οι µεγαλύτεροι ανοιχτοί κύκλοι τα νεφοσταγονίδια.

Οι  ευθείες  γραµµές  αναπαριστούν  την  προσπίπτουσα  και  ανακλώµενη  ακτινοβολία  ενώ  οι

κυµατιστές  τη  γήινη.  Τα  νέφη  που  έχουν  σαν  πυρήνες  συμπύκνωσης  φυσικά  μη  ρυπασμένα

αερολύματα (unperturbed)  περιέχουν  μεγαλύτερα νεφοσταγονίδια,  ενώ τα  νέφη που  έχουν  σαν

πυρήνες  συμπύκνωσης  φυσικά  και  ανθρωπογενή  αερολύματα  αποτελούνται  από  μεγαλύτερο
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αριθμό μικρότερων νεφοσταγονιδίων. Οι κατακόρυφες διακεκομμένες γκρι γραµµές αναπαριστούν

την βροχόπτωση και το LWC εκφράζει την περιεκτικότητα νερού σε υγρή φάση (IPCC, 2007). 

1.10.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όταν τα αερολύματα εναποτίθενται σε φυτά, στο έδαφος ή στο νερό επηρεάζουν άμεσα το

εκάστοτε οικοσύστημα. Ανάλογα με την ποσότητα και τη σύνθεση της εναπόθεσης οι επιπτώσεις

μπορεί να είναι φυσικές, χημικές ή και τα δύο. Οι φυσικές επιπτώσεις υφίστανται σε περιοχές που ο

ρυθμός εναπόθεσης αδρών σωματιδίων είναι υψηλός, όπως κοντά σε δρόμους, καλλιεργούμενες

περιοχές ή βιομηχανικές περιοχές και αφορά κυρίως εναπόθεση σκόνης. Φυσικές επιπτώσεις που

έχουν παρατηρηθεί  σε τέτοιες  περιοχές  είναι  η μείωση της  φωτοσύνθεσης,  πτώση φύλλων και

μειωμένη  ανάπτυξη  των  φυτών.  Αντιθέτως,  σε  περιοχές  που  δεν  υπάρχει  υψηλός  ρυθμός

εναπόθεσης, η χημική σύνθεση των σωματιδίων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις επιπτώσεις, και

περισσότερο  η  κατηγορία  των  λεπτών  σωματιδίων  που  περιέχουν  νιτρικά,  θειικά,  οργανικά

αερολύματα, καθώς και βαρέα μέταλλα. Επίσης, τα χημικά συστατικά των αερολυμάτων μπορούν

να επηρεάσουν τη χημική σύσταση του εδάφους, να αλλάξουν τον πληθυσμό των βακτηρίων που

συμμετέχουν στους κύκλους των θρεπτικών στοιχείων ή ακόμα και να αλλάξουν τους πληθυσμούς

των μυκήτων που είναι χρήσιμοι στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τα φυτά (EPA, 2001).

1.10.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Γενικά η ορατότητα ορίζεται ως η μέγιστη απόσταση στην οποία ένα αντικείμενο μπορεί να

διακριθεί  καθαρά.  Η οριζόντια  ορατότητα μπορεί  να  επηρεαστεί  από τις  οπτικές  ιδιότητες  της

ατμόσφαιρας, την ποσότητα και την κατανομή του φωτός, τα χαρακτηριστικά του παρατηρούμενου

αντικειμένου και των ιδιοτήτων του ανθρώπινου ματιού. Προφανώς, η συγκέντρωση αιωρούμενων

σωματιδίων  και  αερίων  ρύπων,  που  μπορούν  να  ανακλούν  και  να  απορροφούν  την  ηλιακή

ακτινοβολία,  προκαλούν  μεταβολές  στην  ορατότητα  που  είναι  εμφανείς  στο  ανθρώπινο  μάτι

(Seinfeld &  Pandis,  1998).  Συνεπώς,  η  ορατότητα  μειώνεται  δραστικά  από  την  παρουσία

αερολυμάτων,  ιδιαίτερα σκεδαστικών αερολυμάτων όπως η σκόνη, αλλά και  από ανθρωπογενή

αερολύματα όπως θειικά και νιτρικά.

Η παρατηρούμενη ορατότητα συνδέεται άμεσα με κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Τέτοιες παράμετροι είναι η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, η παρουσία σωματιδίων άνθρακα

και υδατο-διαλυτών θειικών και νιτρικών σωματιδίων. Στις πόλεις η σημαντικότερη υποβάθμιση

της ορατότητας προκαλείται  κυρίως  από τη σκέδαση του θειικού αμμωνίου.  (Lee &  Sequeira,
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2002). Η ορατότητα εξαρτάται από την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων καθώς και από το

οπτικό βάθος. Η υποβάθμιση της ορατότητας σχετίζεται με την αύξηση της κατανομής μεγέθους

σωματιδίων διαμέτρου μεγαλύτερης από 300 nm (Bauer et al., 2008).

Η ικανότητα των σωματιδίων της ατμόσφαιρας να προσροφούν νερό μπορεί να αυξήσει τη

συνολική μάζα των αερολυμάτων και την εξασθένιση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να

επηρεάζεται και η ορατότητα. Για περιβάλλον με υγρασία 90% η ικανότητα σκέδασης της ηλιακής

ακτινοβολίας του θειικού αμμωνίου αυξάνει κατά 5 φορές συγκριτικά με τη σκεδαστικότητά του σε

ξηρό περιβάλλον (Malm & Day, 2001).

1.10.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Περιοχές με υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης εμφανίζουν επιπτώσεις στην υγεία των

κατοίκων. Σε πολλές αστικές περιοχές τα αερολύματα θεωρούνται ο σημαντικότερος ρύπος και

προκαλούν  εξασθένιση  της  πνευμονικής  λειτουργίας,  αυξημένα  αναπνευστικά  προβλήματα,

επιδείνωση  χρόνιων  πνευμονικών  ασθενειών,  πνευμονικές  καρκινογενέσεις,  αυξημένο  ρυθμό

εισαγωγής στα νοσοκομεία, αναπνευστικές νόσους και θανάτους ενήλικων ατόμων. Για όλα αυτά

ευθύνονται κυρίως αερολύματα με διάμετρο μικρότερη από 2.5 μm, καθώς έχουν την ικανότητα να

συσσωρεύονται και να φτάνουν στα χαμηλότερα τμήματα του αναπνευστικού συστήματος. 

Επίσης,  υπάρχει  άμεση συσχέτιση μεταξύ της  συγκέντρωσης  των αερολυμάτων και  της

μεταλλακτικής ικανότητας των κυττάρων. Όσο μικρότερο το μέγεθος των αερολυμάτων (μικρότερο

των 2 μm) τόσο μεγαλύτερη η μεταλλακτική ικανότητα των κυττάρων. Βεβαίως, η επίδραση των

αερολυμάτων  στην  ανθρώπινη  υγεία  είναι  συνδυασμός  πολλών  παραγόντων  με  κυριότερη  την

τοξικότητα ορισμένων σωματιδίων (πολυ-αρωματικοί υδρογονάνθρακες), αλλά και η προσκόλληση

σε αυτά καρκινογόνων βαρέων μετάλλων όπως χρώμιο (Cr), κάδμιο (Cd), μόλυβδος (Pb), νικελιο

(Ni), αρσενικό (As).

1.11 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια περιοχή ευαίσθητη στην επίδραση των αερολυμάτων,

καθώς  αποτελεί  ένα  σταυροδρόμι  όπου  μεταφέρονται  αερολύματα  από  διαφορετικές  πηγές

(Mihalopoulos et al.,  1997).  Στην  ανατολική  Μεσόγειο  συναντώνται  σωματίδια  από  θαλάσσιο

άλας, εποχιακά αερολύματα που προέρχονται από καύση βιομάζας, ανθρωπογενή αερολύματα από

αστικές και βιομηχανικές περιοχές και σωματίδια εδαφικής σκόνης από την έρημο Σαχάρα. 

Κάθε χρόνο, από την έρημο Σαχάρα μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες σκόνης επηρεάζοντας

τη διαμόρφωση της μεσογειακής ατμόσφαιρας. Προβλέπεται ότι ένα επεισόδιο σκόνης σύντομης
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διάρκειας μπορεί να αποτελέσει ακόμα και το 30% της συνολικής ετήσιας ροής (Bergametti et al.,

1989). Η επιρροή της ερημικής σκόνης πέραν της υποβάθμισης της ορατότητας και της επίδρασης

των  καιρικών  φαινομένων,  επίσης  δημιουργεί  προβλήματα  υγείας  σχετικά  με  το  αναπνευστικό

σύστημα. 

Η  λεκάνη  της  Μεσογείου  (Εικόνα  1.8)  χαρακτηρίζεται  από  υψηλή  ρύπανση  κατά  τη

διάρκεια του καλοκαιριού,  ενώ παρατηρείται  το αντίθετο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  Αυτό

οφείλεται στις  σταθερές μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής και  στην απουσία μηχανισμών

υγρής  εναπόθεσης.  Επίσης,  υπάρχει  έντονη  μεταφορά  αερίων  μαζών  από  την  Ευρώπη  που

μεταφέρουν ρύπους (Lazaridis et al., 2006). Οι σταθερές μετεωρολογικές συνθήκες στη λεκάνη της

Μεσογείου  κατά  τη  διάρκεια  της  άνοιξης  και  του  καλοκαιριού  ευνοούν  την  ανάμειξη  και  τη

συγκέντρωση  αιωρούμενων  σωματιδίων  από  διάφορες  πηγές  ρύπανσης.  Για  το  λόγο  αυτό,

υπάρχουν αλλαγές, μεταξύ των χειμερινών και των θερινών μηνών, που αφορούν τη σχέση μεταξύ

των χημικών στοιχείων και τις μετεωρολογικές παραμέτρους. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών

αυξάνεται η ποσότητα των λεπτών καθώς και των αδρών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Επίσης, οι

οπτικές  και  χημικές  ιδιότητες  των  αιωρούμενων  σωματιδίων  στα  παράλια  της  Μεσογείου

μεταβάλλονται  έντονα από τις  πρωινές  προς στις  βραδινές  ώρες.  Οι  συγκεντρώσεις  μάζας των

περισσότερων χημικών στοιχείων μεταβάλλονται σημαντικά μέσα στην ημέρα, καθώς και με τις

εποχές, κυρίως λόγω των αλλαγών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Perrone et al., 2021). 

Εικόνα 1.8: Η λεκάνη της Μεσογείου. Εικόνα από Google Earth.

Οι συγκεντρώσεις μάζας του οργανικού άνθρακα (Organic Carbon:  OC), του Κ+ και των

νιτρικών αυξάνονται κατά 22%, 33% και 38%, αντίστοιχα από τις πρωινές ώρες στις βραδινές ώρες

για τους χειμερινούς μήνες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πτώση της θερμοκρασίας κατά τις
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νυχτερινές ώρες, στις αυξημένες εκπομπές και στη μείωση του στρώματος ανάμειξης που βοηθά τη

συσσώρευση των ρύπων κοντά στο έδαφος προκαλώντας έτσι αύξηση κυρίως στην ποσότητα των

λεπτών σωματιδίων. Επίσης, η μέση συγκέντρωση μάζας των θειικών κατά τις πρωινές ώρες των

θερινών μηνών είναι περίπου διπλάσια των αντίστοιχων συγκεντρώσεων κατά τις πρωινές ώρες των

χειμερινών μηνών. Αυτό συμβαίνει, διότι το καλοκαίρι και την άνοιξη η ηλιακή ακτινοβολία είναι

ισχυρότερη και ευνοεί τη φωτοχημική παραγωγή των θειικών αερολυμάτων. Κατά τη διάρκεια των

θερινών μηνών παρατηρείται πτώση περίπου 60% στη μέση συγκέντρωση μάζας των θειικών από

το πρωί στο βράδυ. Αντιθέτως, τους χειμερινούς μήνες οι τιμές των βραδινών συγκεντρώσεων είναι

σχεδόν  οι  διπλάσιες  των  πρωινών,  λόγω  των  αλλαγών  των  περιβαλλοντικών  συνθηκών  που

προκαλούνται από τη μείωση της τύρβης κατά τις νυχτερινές ώρες στους χειμερινούς μήνες, αλλά

και τις αυξημένες ανθρωπογενείς εκπομπές (Perrone et al.,2021).

Στη λεκάνη της  Μεσογείου φαίνεται  πως τα αδρά αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται

κυρίως από δευτερογενές θειικό αμμώνιο, πρωτογενή και δευτερογενή οργανικά αερολύματα από

καύση βιομάζας και ορυκτών καυσίμων, καθώς και από φυσικά αερολύματα προερχόμενα από τη

Σαχάρα και από τη θάλασσα  (Bove et al.,  2016; Koulouri et al.,  2008; Schembari et al.,  2014;

Calzolai et al., 2015). Τα μεταλλικά και τα θαλάσσια αερολύματα δε συνεισφέρουν σημαντικά στις

συγκεντρώσεις των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων της Μεσογείου (Querol et al., 2009), ενώ στη

σκέδαση και στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας στη λεκάνη της Μεσογείου, συμβάλλουν

κατά κύριο λόγο τα αδρά σωματίδια (Perrone & Bergamo, 2011; Meloni et al., 2006). Επίσης, τα

μικρά αερολύματα συμβάλλουν σημαντικά στο ολικό οπτικό βάθος της ατμόσφαιρας της περιοχής

(Formenti et al., 2018).

1.12 ΧΡΟΝΙΚ  Η   ΔΙΑΚ  Υ  ΜΑΝΣΗ ΑΕΡΟΛΥΜ  Α  ΤΩΝ  

Τα αερολύματα  μιας  περιοχής  παρουσιάζουν  ορισμένους  κύκλους  που  αντανακλούν  τις

μεταβολές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των μετεωρολογικών παραγόντων. Αυτοί είναι:

Ημερήσιος  κύκλος:  Οι  αστικές  και  βιομηχανικές  δραστηριότητες  εμφανίζουν  μεγαλύτερες

συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της μέρας σε σύγκριση με τη νύχτα, με δύο ενδιάμεσες αιχμές, μία

το  πρωί  και  μία  αργά  το  απόγευμα  ή  το  βράδυ.  Παρόμοια  διακύμανση  παρουσιάζει  και  η

ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εβδομαδιαίος  κύκλος:  Κατά  τη  διάρκεια  του  Σαββατοκύριακου  εμφανίζεται  μείωση  των

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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Εποχιακός κύκλος:  Ο εποχιακός κύκλος συνδέεται με την τυχόν εποχιακή αύξηση ή μείωση των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και με τις επαναλαμβανόμενες μετεωρολογικές αλλαγές. 

2.  ΠΕΡΙΟΧ  Η   ΥΠ  Ο   ΜΕΛ  Ε  ΤΗ  

Για την παρούσα εργασία, μετρήσεις από νεφελόμετρο και αιθαλόμετρο λήφθηκαν στην

Αθήνα στην περιοχή του Θησείου (Εικόνα 2.1), συγκεκριμένα στην κορυφή ενός λόφου στο κέντρο

της  Αθήνας.  Οι  μετρήσεις  είναι  αντιπροσωπευτικές  των  αστικών  συνθηκών  της  Αθήνας.  Η

τοποθεσία  των  μετρήσεων  είναι  περιστοιχισμένη  από  την  Ακρόπολη,  την  Πνύκα  και  μια

αραιοκατοικημένη  περιοχή  στα  νότια  και  δυτικά,  όπου  οι  εκπομπές  λόγω μετακινήσεων  είναι

σχετικά  περιορισμένες,  καθώς  το  κέντρο  της  πόλης  και  οι  κεντρικοί  δρόμοι  βρίσκονται  σε

απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων. 

Εικόνα  2.1:  Εικόνα  της  περιοχής  που  μελετήθηκε.  (a)  Τοποθεσία  του  Θησείου  εντός  της  της
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (b). Εικόνες από Google Earth.

Η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας έχει πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους, που αποτελούν

πάνω από το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας. Η περιοχή είναι περιστοιχισμένη από βουνά στις

τρεις  πλευρές  της,  με  αποτέλεσμα  να  δυσχεραίνει  τη  διασπορά  των  αέριων  ρύπων,  η  οποία

συμβαίνει  κυρίως  με  βορειοανατολικούς ανέμους  (Kanakidou et al.,  2011;  Grivas et al.,  2012;

Pateraki et al.,  2014).  Κατά  τις  ημέρες  άπνοιας  ή/και  με  ασθενείς  ανέμους  με  απουσία

βροχόπτωσης, παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που επηρεάζουν την ποιότητα

του αέρα της πόλης (Fourtziou et al., 2017).
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Η Αθήνα επηρεάζεται από αερολύματα που μεταφέρονται από μεγάλες αποστάσεις, καθώς

και από τοπικές πηγές, όπως είναι τα οχήματα και η βιομηχανία. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι

ένας από τους ρύπους που πρέπει να περιοριστούν, λόγω της σοβαρής επίδρασης που έχουν στην

ανθρώπινη  υγεία.  Ιδίως  κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  παρατηρούνται  συγκεντρώσεις  μικρών

σωματιδίων, που βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα επιθυμητά (Chaloulakou et al.,

2005).

Η  οικονομική  ύφεση  στην  Ελλάδα  είχε  οδηγήσει  τα  τελευταία  χρόνια  σε  μείωση  της

βιομηχανικής  δραστηριότητας  και  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  (Vrekoussis et al.,  2013;

Paraskevopoulou et al., 2014). Η κρίση αυτή έχει κάνει πολλούς πολίτες να στραφούν στην καύση

βιομάζας για τη θέρμανση αντί για την καύση ορυκτών καυσίμων, κάτι που προκαλεί επιδείνωση

της ποιότητας του αέρα (Saffari et al., 2013; Fourtziou et al., 2017; Gratsea et al., 2017). Κατά τη

διάρκεια  του  χειμώνα,  η  καύση  ξύλων  είναι  μια  από  τις  σημαντικότερες  πηγές  οργανικών

αερολυμάτων (Organic Aerosols:  OA) (Puxbaum et al., 2007;  Kalogridis et al., 2018) καθώς και

άλλων πρωτογενών αιωρούμενων σωματιδίων, που αποτελούνται από μίγματα αιθάλης, ανόργανης

και  οργανικής  ύλης  καθώς  και  πτητικών  οργανικών  ενώσεων  (Volatile Organic Compounds:

VOCs),  ενώ  κάποιες  από  αυτές  τις  ενώσεις  προκαλούν  δημιουργία  δευτερογενών  οργανικών

αερολυμάτων (secondary organic aerosols: SOA) (Heringa et al., 2012).

Η χημική γήρανση των πρωτογενών οργανικών αερολυμάτων (Primary Organic Aerosol:

POA) από καύση βιομάζας (Biomass Burning: BB) μπορεί να γίνει μέσω φωτοχημικών διεργασιών

που οδηγούν σε οξειδωμένα οργανικά αερολύματα (Oxygenated Organic Aerosol:  OOA). Επίσης,

εντός  ολίγων  ωρών  από  την  εκπομπή  οργανικών  αερολυμάτων  από  καύση  βιομάζας  (BBOA)

δημιουργούνται οξειδωμένα οργανικά αερολύματα (Lathem et al., 2013;  Bougiatioti et al., 2014)

και αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς την ύπαρξη φωτός

(Bougiatioti et al., 2014).

Έρευνες  των  τελευταίων  χρόνων  στην  Αθήνα  δείχνουν  πως  έχει  σημειωθεί  σημαντική

αύξηση στις συγκεντρώσεις των οργανικών αερολυμάτων, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα

(Paraskeuopoulou et al., 2014;  Diapouli et al., 2017a;  Theodosi et al., 2018). Οι εκπομπές λόγω

καύσης βιομάζας αποτελούν περίπου το 20-33% της συνολικής μάζας του μαύρου άνθρακα (Black

Carbon:  BC) στην Αθήνα τους χειμερινούς μήνες (Diapouli et al., 2017b;  Fourtziou et al., 2017;

Kalogridis et al.,  2018).  Ετησίως,  στην  Αθήνα,  εκπέμπονται  μεγάλες  ποσότητες  οργανικών

αερολυμάτων  που  προέρχονται  κυρίως  από την κίνηση των  οχημάτων,  την  οικιακή  θέρμανση,

πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μεταφορές από άλλες περιοχές (Grivas et al.,

2012;  Paraskevopoulou et al.,  2014;  Pateraki et al.,  2014).  Η αυξημένη  οικιακή  καύση ξύλου
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(Residential Wood Burning:  RWB) στην Αθήνα οδηγεί σε εκπομπές που προκαλούν το λεγόμενο

“νέφος-αιθαλομίχλη”  (Εικόνα  2.2)  με  πολύ  υψηλά  επίπεδα  οργανικών  αερολυμάτων,  τα  οποία

ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνάνε τα 200 μg m-3 (σε μέσες ωριαίες τιμές) (Theodosi et

al., 2018a; Stavroulas et al., 2019). 

Εικόνα 2.2: Νέφος πάνω από την Αθήνα λόγω θέρμανσης μέσω καύσης βιομάζας.

3.   Ο  ΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡ  Η  ΣΕΩΝ     

3.1 ΝΕΦΕΛ  Ο  ΜΕΤΡΟ  

Τιμές  φασματικών  συντελεστών  σκέδασης  λήφθηκαν  στο  Θησείο  για  τρία  διαφορετικά

μήκη κύματος (450, 550 και 700 nm) ανά ένα λεπτό κατά την περίοδο Οκτώβρης 2016 – Μάιος

2020. Χρησιμοποιήθηκε το νεφελόμετρο TSI μοντέλο 3563, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη

μελέτη της άμεσης επίδρασης στην ακτινοβολία από αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Το

όργανο λειτουργεί για σχετική υγρασία κάτω του 50%, χρησιμοποιώντας ένα αυτόματο σύστημα

αφυγραντήρα προς αποφυγή υγροσκοπικών συνθηκών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διάμετρο

και τη σκέδαση των σωματιδίων. Οι μετρήσεις του νεφελομέτρου για τους συντελεστές σκέδασης

διορθώθηκαν για ανισοτροπικές  σκεδάσεις  (Ogren et al.,  1998)  και  το  όργανο βαθμονομήθηκε

σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Η ολική αβεβαιότητα των φασματικών συντελεστών σκέδασης

είναι περίπου 7%. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι τιμές των φασματικών συντελεστών

σκέδασης ήταν μεγαλύτερες από 1 Μm-1 για όλα τα μήκη κύματος, ένα όριο κάτω από το οποίο ο

θόρυβος του οργάνου γίνεται υψηλός. 
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3.2 ΑΙΘΑΛ  Ο  ΜΕΤΡΟ  

Τιμές  φασματικών  συντελεστών  απορρόφησης  λήφθηκαν,  επίσης,  στο  Θησείο  σε  επτά

διαφορετικά μήκη κύματος (370, 470, 520, 590, 660, 880 και 950 nm) ανά ένα λεπτό για την ίδια

περίοδο  (Οκτώβριος  2016  -  Μάιος  2020).  Για  τις  μετρήσεις  χρησιμοποιήθηκε  το  όργανο

αιθαλόμετρο  μοντέλο  ΑΕ-33  και  οι  τιμές  της  φασματικής  απορρόφησης  προέκυψαν  από  τις

αντίστοιχες μετρήσεις του ισοδύναμου μαύρου άνθρακα  equivalent-BC (e-BC), χρησιμοποιώντας

το χαρακτηριστικό συντελεστή μάζας απορρόφησης (mass absorption efficiency,  MAE) για κάθε

μήκος  κύματος,  που  δείχνει  την  απορροφητική ικανότητα των  σωματιδίων  ανά μονάδα μάζας.

Επίσης, οι συγκεντρώσεις του μαύρου άνθρακα (BC) που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα και

την  καύση  βιομάζας,  υπολογίστηκαν  χρησιμοποιώντας  το  ποσοστό  καύσης  βιομάζας  (Biomass

burning fraction,  BB%),  το  οποίο  εξάγεται  αυτόματα  από  το  αιθαλόμετρο  ΑΕ-33,  μέσω  του

μοντέλου αιθαλομέτρου (Aethalometer model) (Drinovec et al., 2015; Liakakou et al., 2020a).

Από τις μετρήσεις του νεφελομέτρου και του αιθαλομέτρου, υπολογίστηκε και η λευκαύγεια

απλής σκέδασης (single scattering albedo,  SSA) στα 7 μήκη κύματος του αιθαλομέτρου, καθώς

επίσης  και  οι  κυματικοί  εκθέτες  του  Angstrom για  σκέδαση και  απορρόφηση (SAE και  AAE,

αντίστοιχα). Στην παρούσα εργασία, όλες οι οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων αναλύονται σε

ωριαία βάση, που προέκυψε από τους μέσους όρους των μονόλεπτων μετρήσεων. Επίσης, ιδιαίτερη

μέριμνα πάρθηκε για τον «καθαρισμό» της χρονοσειράς από εσφαλμένες μετρήσεις, οι οποίες θα

μπορούσαν, κάτω από προϋποθέσεις, να επηρεάσουν τα εξαγόμενα αποτελέσματα.   

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ  Ι  Α ΤΩΝ ΜΕΤΡ  Η  ΣΕΩΝ  

4.1 ΧΡΟΝΙΚ  Η   ΜΕΤΑΒΟΛ  Η   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ  Η   ΣΚ  Ε  ΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡ  Ο  ΦΗΣΗΣ  

4.1.1 ΜΗΝΙΑ  Ι  Α ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚ  Η   ΜΕΤΑΒΟΛ  Η  

Οι  συντελεστές  σκέδασης  και  απορρόφησης  των  αερολυμάτων  πάνω  από  την  Αθήνα

μελετήθηκαν με σκοπό την εκτίμηση της μεταβολής τους με το χρόνο και την ανίχνευση μέγιστων

και ελάχιστον τιμών. Η διακύμανση των τιμών των συντελεστών σκέδασης και απορρόφησης στο

αστικό περιβάλλον της Αθήνας είναι ένδειξη κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και

διαφόρων φυσικών διεργασιών. 

Στον  Πίνακα  2  συμπεριλαμβάνονται  οι  μέσες  μηνιαίες  τιμές  του  συντελεστή  σκέδασης

(scattering coefficient:  bsca)  στα 550  nm για  τα έτη 2017,  2018 και  2019,  όπου έχουμε πλήρη

κάλυψη μετρήσεων. Εκτός των μέσων τιμών, συμπεριλαμβάνονται και οι τυπικές αποκλίσεις από
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τη μέση μηνιαία τιμή. Εν συνεχεία, ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει τις μέσες εποχικές τιμές (και τις

τυπικές αποκλίσεις) του συντελεστή σκέδασης για τα τρία έτη, καθώς και τις μέσες ετήσιες τιμές.

Πίνακας 2: Μηνιαία μεταβολή συντελεστή σκέδασης στα 550 nm στην Αθήνα για τα έτη 2017, 
2018 και 2019.

Πίνακας 3: Εποχιακή μεταβολή του συντελεστή σκέδασης στα 550 nm στην Αθήνα για τα έτη 
2017, 2018 και 2019.

Οι  πληροφορίες  του  Πίνακα  2  φαίνονται  σχηματικά  στην  Εικόνα  4.1.  Ο  συντελεστής

σκέδασης εμφανίζει έντονες διαφορές μεταξύ των χειμερινών και θερινών μηνών και στα τρία έτη

που μελετήθηκαν.  Αυτό συμβαίνει,  καθώς  ο  συντελεστής  σκέδασης  είναι  μια  παράμετρος  που

εξαρτάται από την ποσότητα των αερολυμάτων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, όσο

μεγαλύτερη η ποσότητα των αερολυμάτων τόσο μεγαλύτερος και ο συντελεστής σκέδασης. Κατά

τη διάρκεια του χειμώνα, οι υψηλές τιμές οφείλονται στην εκπομπή μεγάλης ποσότητας μαύρου και

καφέ άνθρακα λόγω της  οικιακής  θέρμανσης  μέσω καύσης  βιομάζας.  Επίσης,  σημαντικό ρόλο

παίζει  και  το  χαμηλό  στρώμα  ανάμειξης  το  οποίο  “παγιδεύει”  τα  αερολύματα  κοντά  στην

επιφάνεια.  Οι  χαμηλότερες  τιμές  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού  δηλώνουν  μικρότερες

εκπομπές  αερολυμάτων  και  παλαιωμένα  αερολύματα  από  τοπικές  πηγές.  Επιπλέον,  το  μεγάλο

στρώμα  ανάμειξης  (mixing layer height)  βοηθά  στη  διασπορά  των  αερολυμάτων  και  αέριων

ρυπαντών σε όλο το ύψος του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος, το οποίο μπορεί να φτάσει τα

1.5 ή/και 2 km κατά τους θερινούς μήνες, ενώ είναι γενικά λιγότερο από 1 km το χειμώνα.
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Εικόνα 4.1: Μηνιαία μεταβολή συντελεστή σκέδασης στα 550 nm στην Αθήνα για τα έτη 2017, 
2018 και 2019.

Παρόλα  αυτά,  βλέπουμε  μια  παράξενη  συμπεριφορά  (μικρές  τιμές)  του  συντελεστή

σκέδασης για το Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2019 (Εικόνα 4.1). Αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης

αρκετού  αριθμού  μετρήσεων  από  το  νεφελόμετρο  για  τη  δεδομένη  περίοδο,  κάτι  που  δε  μας

επιτρέπει να βγάλουμε βάσιμα και ασφαλή συμπεράσματα. 

Επίσης, παρατηρούμε την τιμή του συντελεστή σκέδασης για τον μήνα Ιούλιο του 2018 πιο

αυξημένη από το αναμενόμενο. Σε αυτό το μήνα υπάρχουν αρκετές μέρες για τις οποίες δεν έχουν

καταγραφεί μετρήσεις από το νεφελόμετρο, κάτι που επηρεάζει την τελική τιμή που αναγράφεται.

Όμως, τον μήνα αυτό ξέσπασαν και δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, γεγονός που οδήγησε

στην έκλυση μεγάλης ποσότητας αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε

αυξημένη τιμή του συντελεστή σκέδασης για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, στις 23

Ιουλίου 2018, δύο μεγάλες πυρκαγιές (Εικόνα 4.2) ξέσπασαν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέτα

(Εικόνα 4.3) και η δεύτερη κοντά στο Νταού Πεντέλης (Εικόνα 4.4). Στη δεύτερη περίπτωση η

πυρκαγιά  επεκτάθηκε  και  πέρασε  μέσα  από  τους  οικισμούς  Νέος  Βουτζάς  και  Μάτι.  Από  τις

πυρκαγιές  αυτές  καταστράφηκαν  ολοσχερώς  ή  έπαθαν  ζημιές  χιλιάδες  σπίτια,  ενώ κάηκαν  και

δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. 

28



Εικόνα 4.2: Δορυφορική εικόνα με τα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν τον Ιούλιο 2018 στην
περιοχή της Αττικής. Πηγή: www.copernicus.eu .

Εικόνα 4.3: Δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς γύρω από την Κινέτα για τον Ιούλιο 2018. Πηγή: 
www.copernicus.eu 

Εικόνα 4.4: Δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς γύρω από το Νταού Πεντέλης για τον Ιούλιο 2018. 
Πηγή: www.copernicus.eu.
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Για  τη  μελέτη  των  οπτικών  ιδιοτήτων  της  ατμόσφαιρας  είναι  εξίσου  σημαντική  και  η

ανάλυση του συντελεστή απορρόφησης από τα αερολύματα. Για αυτό το λόγο, λήφθηκαν και οι

αντίστοιχες μετρήσεις από το όργανο αιθαλόμετρο ΑΕ-33.

Στον Πίνακα 4 συμπεριλαμβάνονται οι μέσες μηνιαίες τιμές του συντελεστή απορρόφησης

(absorption coefficient:  babs)  στα 520  nm για τα έτη 2017, 2018 και  2019, όπου έχουμε πλήρη

κάλυψη μετρήσεων. Εκτός των μέσων τιμών συμπεριλαμβάνονται και οι τυπικές αποκλίσεις από τη

μέση μηνιαία τιμή. Εν συνεχεία, ο Πίνακας 5 περιλαμβάνει τις μέσες εποχικές τιμές (και τις τυπικές

αποκλίσεις) του συντελεστή απορρόφησης για τα τρία έτη, καθώς και τις μέσες ετήσιες τιμές.

Πίνακας 4: Μηνιαία μεταβολή συντελεστή απορρόφησης στα 520 nm για τα έτη 2017, 2018 και 
2019. 

Πίνακας 5: Εποχιακή μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520 nm στην Αθήνα για τα έτη
2017, 2018 και 2019.

Οι  πληροφορίες  του  Πίνακα  4  φαίνονται  σχηματικά  στην  Εικόνα  4.5.  Ο  συντελεστής

απορρόφησης παρουσιάζει και αυτός μια εμφανή διακύμανση μεταξύ των χειμερινών και θερινών

μηνών.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  αυτό  οφείλεται  στην  ποσότητα  των  απορροφητικών

αερολυμάτων  που  βρίσκονται  στην ατμόσφαιρα.  Ο μαύρος  και  καφέ άνθρακας,  των  οποίων  η

παρουσία είναι έντονη κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της θέρμανσης των σπιτιών, προκαλούν
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σημαντική απορρόφηση της ακτινοβολίας, ο δεύτερος στην υπεριώδη και κοντινή ορατή περιοχή

του φάσματος, και κατά συνέπεια θέρμανση της κατώτερης ατμόσφαιρας.

Εικόνα 4.5: Μηνιαία μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520 nm στην Αθήνα για τα έτη
2017, 2018 και 2019.

 Ο μαύρος  άνθρακας  αναγνωρίζεται  ως  το  πιο  απορροφητικό  αερόλυμα  με  σημαντικές

κλιματικές συνέπειες λόγω της συνεισφοράς του στην αύξηση της θερμοκρασίας και στο λιώσιμο

των  παγετώνων.  Επίσης,  ο  οργανικός  άνθρακας  (Organic carbon,  OC)  θεωρείται  σκεδαστικό

αερόλυμα, αλλά μπορεί και να απορροφά έντονα σε UV (υπεριώδη) και near-UV μήκη κύματος. Το

απορροφητικό κομμάτι  του οργανικού  άνθρακα λέγεται  καφέ  άνθρακας  (Brown Carbon:  BrC).

Πρόσφατες  έρευνες  δείχνουν  την  αστική  περιοχή  της  Αθήνας  ως  ιδιαίτερα  επιβαρυμένη  από

πλευράς συγκεντρώσεων και απορρόφησης ακτινοβολίας από το μαύρο άνθρακα και τα οργανικά

αερολύματα στη νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών εξαιτίας της

καύσης βιομάζας για οικιακή θέρμανση (Kaskaoutis et al., 2021).

4  .1.2   ΩΡΙΑ  Ι  Α ΜΕΤΑΒΟΛ  Η  

Οι  οπτικές  ιδιότητες  των  αερολυμάτων  μελετήθηκαν  και  για  κάθε  εποχή  ξεχωριστά

μελετώντας τη μέση-εποχιακή ημερήσια διακύμανση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω

διαγράμματα για τους συντελεστές σκέδασης και απορρόφησης, αντίστοιχα (Εικόνα 4.6 & Εικόνα
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4.7). Για τη δημιουργία των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν ωριαίες μετρήσεις από τον Οκτώβρη

του 2016 έως τον Μάιο του 2020.

Εικόνα 4.6 : Μέση ωριαία μεταβολή του συντελεστή σκέδασης στα 450 nm για κάθε εποχή. Η ώρα
που αναγράφεται είναι σε UTC+2.
 

Το  χειμώνα,  το  φθινόπωρο  και  την  άνοιξη  ο  συντελεστής  σκέδασης  παρουσιάζει

υψηλότερες τιμές τις βραδινές ώρες (Εικόνα 4.6), καθώς αυτές είναι οι πιο κρύες ώρες της ημέρας

κατά τις οποίες οι άνθρωποι βρίσκονται στις κατοικίες τους. Δηλαδή, τότε υπάρχει περισσότερη

καύση βιομάζας αλλά και κεντρικών θερμάνσεων για οικιακή θέρμανση. 

Επίσης, η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νυχτερινή ζωή. Κυρίως το καλοκαίρι, κατά τις

βραδινές ώρες οι άνθρωποι μετακινούνται για τις εξόδους τους. Τα καύσιμα που καταναλώνονται

για  τις  μεταφορές  εκλύουν  μεγάλες  ποσότητες  αερολυμάτων.  Το  γεγονός  αυτό  δημιουργεί  την

αύξηση του συντελεστή σκέδασης τις νυχτερινές ώρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

32



Τις πρωινές ώρες υπάρχουν μικρές κορυφές στα διαγράμματα κυρίως για τον χειμώνα, το

φθινόπωρο και την άνοιξη. Οι ώρες αυτές είναι ώρες αιχμής, όπου οι άνθρωποι μετακινούνται για

τις εξωτερικές τους δουλειές και τους χώρους εργασίας τους, οπότε οι κορυφές οφείλονται κυρίως

στην καύση των ορυκτών καυσίμων. Μετά σημειώνεται μια πτώση περίπου μέχρι τις 17:00, λόγω

της αύξησης του στρώματος ανάμειξης και της υψηλότερης οριζόντιας και κάθετης διασποράς των

σωματιδίων. 

Η μείωση που φαίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας (~1:00 – 5:00), έχει να κάνει με τη

μειωμένη κίνηση στους δρόμους και τη μειωμένη χρήση των πηγών θέρμανσης κατά τις νυχτερινές

και πρώτες πρωινές ώρες. 

Η αντίστοιχη μελέτη έγινε και για τον συντελεστή απορρόφησης (absorption coefficient)

στα 470 nm για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2016 - Μάιος 2020 και τα αποτελέσματα φαίνονται

στην Εικόνα 4.7. Ομοίως, και στην περίπτωση του συντελεστή απορρόφησης, τους κρύους μήνες

παρατηρούνται  υψηλότερες  τιμές  αργά  το  βράδυ  εξαιτίας  της  οικιακής  θέρμανσης  που

απελευθερώνει  μαύρο  άνθρακα  και  οργανικό  άνθρακα.  Επίσης,  υπάρχουν  κορυφές  και  για  τις

πρωινές ώρες (πρωτεύοντα μέγιστα για την άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο) που δικαιολογούνται

λόγω  των  ιδιαίτερα  απορροφητικών  αερολυμάτων  που  εκλύουν  τα  μεταφορικά  μέσα  (μαύρο

άνθρακα από καυστήρες εσωτερικής καύσης τροχοφόρων οχημάτων). 

Τα  τοπικά  αερολύματα  εξαιτίας  της  κίνησης  φαίνεται  να  επηρεάζουν  περισσότερο  το

συντελεστή απορρόφησης παρά τον συντελεστή σκέδασης, καθώς οι πρωινές κορυφές του babs είναι

μεγαλύτερες από αυτές του bsca. Για αυτό το φθινόπωρο, το καλοκαίρι και την άνοιξη, οι κορυφές

που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μέρας είναι υψηλότερες από εκείνες της νύχτας. Ακριβώς το

αντίθετο συμβαίνει στα διαγράμματα του συντελεστή σκέδασης, καθώς ο μαύρος άνθρακας που

εκλύεται από καύση ορυκτών καυσίμων (αυτοκίνητα) δεν έχει υψηλή σκεδαστική ικανότητα. 
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Εικόνα 4.7: Ωριαία μεταβολή συντελεστή απορρόφησης στα 470 nm για κάθε εποχή. Η ώρα που
αναγράφεται είναι σε UTC+2.

5.1.3 ΧΡΟΝΙΚ  Η   ΜΕΤΑΒΟΛ  Η   ΣΥΝΑΡΤ  Η  ΣΕΙ SAE ΚΑΙ AAE  

Ο συντελεστής  Angstrom, όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 1.8, δίνει  σημαντικές

πληροφορίες για τη κατανομή μεγέθους των αερολυμάτων και γενικά λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές

όταν τα αερολύματα είναι μικρού μεγέθους. Οπότε, μελετώντας τους συντελεστές σκέδασης και

απορρόφησης συναρτήσει του συντελεστή Angstrom, είναι εφικτό να κατανοήσουμε καλύτερα τις

ατμοσφαιρικές συνθήκες, αλλά και τον επικρατούντα τύπο και τις πηγές των αερολυμάτων.

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  μελέτης,  δημιουργήθηκαν  διαγράμματα  που  αναπαριστούν  τη

χρονική  μεταβολή  των  συντελεστών  σκέδασης  και  απορρόφησης  συναρτήσει  του  κυματικού

εκθέτη  Angstrom για  τη  σκέδαση  (scattering Angstrom exponent:  SAE)  και  την  απορρόφηση

(absorption Angstrom exponent: AAE), αντίστοιχα.
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Οι  Εικόνες  4.8,  4.9  και  4.10  δείχνουν  τη  χρονική  μεταβολή  του  συντελεστή  σκέδασης

(Scattering Coefficient)  στα  550  nm ως  συνάντηση  του  κυματικού  εκθέτη  Angstrom για  τη

σκέδαση (SAE) στα 450-700  nm για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος  2016 -  Μάιος  2020.  Στις

Εικόνες 4.8 - 4.10, οι περιοχές που εμφανίζουν κενά οφείλονται στην έλλειψη μετρήσεων από το

νεφελόμετρο. 

Εικόνα  4.8:  Χρονική  μεταβολή  του  συντελεστή  σκέδασης  στα  550  nm ως  συνάρτηση  του
κυματικού εκθέτη  Angstrom (SAE) στα 450-700  nm για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2016 -
Δεκέμβριος 2017.

Η τιμή του SAE έχει  άμεση σχέση με το μέγεθος  και  τον  τύπο των αερολυμάτων που

υπάρχουν  στην  ατμόσφαιρα.  Οι  υψηλές  τιμές  του,  δηλαδή  SAE μεταξύ  των  τιμών  1  και  3,

αντιπροσωπεύουν τα λεπτά σωματίδια που συνήθως έχουν ανθρωπογενή προέλευση.  Καθώς το

SAE μετατοπίζεται προς μικρότερες τιμές, δηλαδή  SAE → 0, κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα τα

αδρά σωματίδια, ερημική σκόνη. Επίσης, για υψηλές τιμές του συντελεστή σκέδασης και για πολύ

μικρές τιμές του  SAE (SAE < 1 ) έχουμε περιπτώσεις έντονης μεταφοράς σκόνης (dust events),

δηλαδή  μεγάλες  ποσότητες  σκόνης  από  τη  Σαχάρα  που  έχουν  ταξιδέψει  ως  την  Ελλάδα,

προκαλώντας μειωμένη ορατότητα.

Από τις Εικόνες 4.8, 4.9 και 4.10 βλέπουμε πως στην περιοχή της Αθήνας κυριαρχούν τα

μικρά (λεπτόκοκκα) αερολύματα, καθώς εμφανίζονται κυρίως SAE με υψηλότερες τιμές. Κάτι που

είναι  λογικό,  εφόσον οι  μετρήσεις  λαμβάνονται  σε μια πυκνοκατοικημένη και  αστική  περιοχή.

Κυρίως τους  πιο κρύους μήνες  (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) υπάρχουν κατά κύριο λόγο μέρες
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υψηλού SAE, άρα μέρες με λεπτά ανθρωπογενή αερολύματα. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό έχουν

αναλυθεί  στα  προηγούμενα  υποκεφάλαια.  Οι  μήνες  της  άνοιξης  και  του  φθινοπώρου  έχουν

μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις τιμές του SAE, κάτι που δείχνει και ποικιλομορφία στις πηγές και

στις  ιδιότητες  των  αερολυμάτων.  Επίσης,  οι  υψηλές  τιμές  του  SAE κατά  τη  διάρκεια  του

καλοκαιριού  αντιπροσωπεύουν  τις  τοπικές  εκπομπές  (καύσεις  αυτοκινήτων)  και  τη  δημιουργία

δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων.

Εικόνα  4.9:  Χρονική  μεταβολή  του  συντελεστή  σκέδασης  στα  550  nm ως  συνάρτηση  του
κυματικού εκθέτη Angstrom (SAE) στα 450-700 nm για το 2018.

Εικόνα  4.10:  Χρονική  μεταβολή  του  συντελεστή  σκέδασης  στα  550  nm ως  συνάρτηση  του
κυματικού εκθέτη  Angstrom (SAE) στα 450-700  nm για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2019 -
Μάιος 2020.
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Ο Μάρτιος του 2018 φαίνεται να είναι ένας μήνας με πολύ χαμηλά  SAE και εμφανίζει

αρκετές μέρες με έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική (Solomos et al., 2018; Kaskaoutis et al.,

2019a,  2019b).  Τα κύρια  και  πιο έντονα επεισόδια σκόνης (intense dust events)  (Εικόνα 4.11)

εκείνου του μήνα θα αναλυθούν σε παρακάτω κεφάλαιο. 

  

Εικόνα 4.11: Εικόνα από έντονο επεισόδιο σκόνης στο Ηράκλειο Κρήτης τον Μάρτιο 2018.

Η αντίστοιχη μελέτη για τη χρονική μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520 nm

συναρτήσει του κυματικού εκθέτη Angstrom για απορρόφηση (ΑΑΕ) στα 370-880 nm για την ίδια

χρονική περίοδο φαίνεται  στις  Εικόνες  4.12,  4.13  και  4.14.  Οι  περιοχές  που  εμφανίζουν  κενά

οφείλονται στην έλλειψη μετρήσεων από το αιθαλόμετρο.

Οι  υψηλότερες  τιμές  του  κυματικού  εκθέτη  Angstrom για  την  απορρόφηση  (AAE)

συνδέονται με την ύπαρξη οργανικών αερολυμάτων που προέρχονται από καύση βιομάζας (καφέ

άνθρακας,  Brown Carbon)  και  από  σωματίδια  ερημικής  σκόνης  πλούσια  σε  περιεκτικότητα

αιματίνη (Fe2O3). Αυτά τα συστατικά απορροφούν έντονα την ηλιακή ακτινοβολία στα μικρά μήκη

κύματος,  και  ελάχιστα  στο  μέσο  ορατό  και  υπέρυθρο  φάσμα,  με  αποτέλεσμα  η  φασματική

μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης να είναι σημαντική και να αντανακλάται στις  μεγάλες

τιμές ΑΑΕ. Αντιθέτως, οι τιμές του AAE που βρίσκονται πιο κοντά στο 1.0 με 1.2 συνδέονται με

καύσεις ορυκτών καυσίμων, δηλαδή κυρίως με τις μεταφορές και τη βιομηχανία (Kirchsetter et al.,

2004; Andreae & Gelencser, 2006; Zotter et al., 2017). 
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Εικόνα 4.12:  Χρονική μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520  nm ως συνάρτηση του
κυματικού εκθέτη  Angstrom (ΑAE) στα 370-880  nm για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2016 –
Δεκέμβριος 2017.

Εικόνα 4.13: Χρονική μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520 nm ως συνάρτηση του 
κυματικού εκθέτη Angstrom (ΑAE) στα 370-880 nm για το 2018.
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Εικόνα 4.14:  Χρονική μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 520  nm ως συνάρτηση του

δείκτη Angstrom (ΑAE) στα 370-880 nm για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2019 - Μάιος 2020. 

Στις Εικόνες 4.12, 4.13 και 4.14, όπως ήταν αναμενόμενο, ο χειμώνας αποτελείται ως επί το

πλείστον από υψηλά ΑΑΕ, τα οποία προέρχονται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες λόγω

εκπομπών θέρμανσης. Οι χαμηλότερες τιμές του ΑΑΕ, όπως αναμένεται, βρίσκονται κυρίως στους

υπόλοιπους μήνες και κατά τις πρωινές ώρες του χειμώνα αντανακλώντας την παρουσία μαύρου

άνθρακα από τα αυτοκίνητα.

4.1.4 ΧΡΟΝΙΚ  Η   ΜΕΤΑΒΟΛ  Η   ΓΙΑ ΔΙ  Α  ΦΟΡΑ Μ  Η  ΚΗ Κ  Υ  ΜΑΤΟΣ     

Η φασματική  μεταβολή  των  συντελεστών  απορρόφησης  και  σκέδασης,  δηλαδή  το  πως

μεταβάλλονται οι τιμές τους ανάλογα με το μήκος κύματος, εξαρτάται από τους διάφορους τύπους

και  πηγές  των  αερολυμάτων.  Τα  πιο  απορροφητικά  αερολύματα,  μαύρος  άνθρακας  και  καφέ

άνθρακας, που συναντώνται σε μεγάλες ποσότητες στην αστική περιοχή της Αθήνας, απορροφούν

έντονα στην υπεριώδη (UV) περιοχή. Μέσω της μελέτης της φασματικής μεταβολής, μπορούμε να

εξετάσουμε και την εποχικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας. 

Στα  παρακάτω  διαγράμματα  φαίνεται  η  μηνιαία  μεταβολή  του  συντελεστή  σκέδασης

(scattering coefficient) για τα 450, 550 και 700 nm. Οι χρωματιστές ράβδοι αντιπροσωπεύουν το

25% με 75% των τιμών, ενώ οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές το 1 και 99% των τιμών. 
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Εικόνα 4.15:  Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή σκέδασης στα 450, 550 και 700 nm για τη
χρονική  περίοδο  Οκτώβριος  2016  -  Δεκέμβριος  2017.  Οι  οριζόντιες  γραμμές
αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή. 

Εικόνα 4.16: Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή σκέδασης  στα 450, 550 και 700 nm για το
2018. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή. 
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Εικόνα 4.17: Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή σκέδασης για τα 450, 550 και 700 nm για τη
χρονική περίοδο Ιανουάριος 2019 – Μάιος 2020. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη μέση
τιμή. 

Στις  Εικόνες  4.15,  4.16  και  4.17  καθώς  το  μήκος  κύματος  μειώνεται,  η  μέση τιμή του

συντελεστή σκέδασης και το εύρος των τιμών του αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί η σκέδαση

είναι εντονότερη στα μικρότερα μήκη κύματος. Επίσης, και στα τρία διαγράμματα βλέπουμε πως

το εύρος μειώνεται αρκετά για τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που οφείλεται στην καλή ανάμειξη

αερολυμάτων  που εκπέμπονται  είτε  από τοπικές  πηγές  είτε  από περιοχικές  πηγές,  δηλαδή δεν

υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία  στις  πηγές  και  τα  αερολύματα  παρουσιάζουν  μια  ομογενοποιημένη

κατάσταση στην Αθήνα. Αντιθέτως, τους υπόλοιπους μήνες βλέπουμε μεγαλύτερα εύρη τιμών διότι

έχουμε μεγαλύτερους  ρυθμούς  παραγωγής αερολυμάτων και  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  κοντά

στην επιφάνεια. Γενικά, τα μικρά (sub-micron) αερολύματα από τις εξατμίσεις των οχημάτων έχουν

μεγαλύτερη  επίδραση  στα  χαμηλότερα  μήκη  κύματος,  ενώ  τα  μεγαλύτερα  αερολύματα  έχουν

μεγαλύτερη  επίδραση  στα  μεγαλύτερα  μήκη  κύματος  (Katsanos et al.,  2019).  Παρόλα  αυτά  ο

Δεκέμβρης  του  2019  αποκλίνει  από  την  περιγραφή  που  δόθηκε.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  δεν

υπάρχουν  επαρκείς  μετρήσεις  για  αυτό  το  μήνα,  και  τα  αποτελέσματα μπορεί  να  εμπεριέχουν

αυξημένη αβεβαιότητα. 

Ομοίως, στα παρακάτω διαγράμματα δίνεται η μηνιαία μεταβολή των τιμών του συντελεστή

απορρόφησης (absorption coefficient) για τα 370, 520 και 880 nm. Στις Εικόνες 4.18, 4,19 και 4.20

φαίνεται πως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μηνιαία μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης στα 370

nm από ότι στα 880 nm. Αυτό δείχνει έντονη εποχικότητα για τα αερολύματα που απορροφούν UV
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ακτινοβολία,  δηλαδή υπάρχουν περίοδοι μέσα στο χρόνο που υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες

τους  στην ατμόσφαιρα,  κάτι  που βλέπουμε πως συμβαίνει  κατά τους  χειμερινούς μήνες.  Όπως

προαναφέρθηκε, τα απορροφητικά αυτά αερολύματα συνδέονται με καύση ξύλου και βιομάζας για

οικιακή θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο (Liakakou et al.,  2020a, 2020b;  Kaskaoutis et al.,

2021), ενώ η απορροφητική τους ικανότητα στο υπέρυθρο μειώνεται σημαντικά. Και σε αυτή την

περίπτωση, τα εύρη τιμών είναι μεγαλύτερα για τον χειμώνα δηλώνοντας εκπομπή αερολυμάτων

από  τοπικές  πηγές  και  έντονο  επηρεασμό  από  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες,  καθόσον  και  η

διασπορά των τιμών είναι αυξημένη το χειμώνα. 

Εικόνα 4.18:  Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή απορρόφησης για τα 370, 520 και 880 nm
για  τη  χρονική  περίοδο  Οκτώβριος  2016  -  Δεκέμβριος  2017.  Οι  οριζόντιες  γραμμές
αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή. 
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Εικόνα 4.19: Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή απορρόφησης για τα 370, 520 και 880 nm 

για το 2018. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή. 

Εικόνα 4.20:  Μηνιαίες τιμές φασματικού συντελεστή απορρόφησης για τα 370, 520 και 880 nm
για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2019 - Μάιος 2020. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη
μέση τιμή.

   4.2 ΧΡΟΝΙΚ  Η   ΜΕΤΑΒΟΛ  Η   ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟ  Υ   ΕΚΘ  Ε  ΤΗ   ANGSTROM  

 
4.2.1 Σ  ΥΝΤΕΛΕΣΤ  Η  Σ     ΣΚ  Ε  ΔΑΣΗΣ   ANGSTROM (Scattering Angstrom Exponent: SAE)  

Όπως έχει αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 4.1.3, ο κυματικός εκθέτης Angstrom υποδηλώνει το

μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων που κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα.  Στην περίπτωση της
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Αθήνας, μιας αστικής περιοχής, υπάρχουν έντονες βιομηχανικές δραστηριότητες και μετακινήσεις,

κάτι που κάνει την ατμόσφαιρα πλούσια σε οργανικά αερολύματα. Αυτά τα σωματίδια ανήκουν

κυρίως στην κατηγορία των λεπτόκοκκων αερολυμάτων και αντιπροσωπεύονται από τιμές του SAE

>1.

Οι τιμές του κυματικού εκθέτη Angstrom για τη σκέδαση στα 450 – 700 nm αναλύθηκαν

ετήσια και εποχιακά για τα έτη 2017, 2018 και 2019 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον

Πίνακα 6.

Πίνακας 6:  Εποχιακή μεταβολή του συντελεστή  Angstrom για σκέδαση στα 450-700  nm στην
Αθήνα για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα  6,  επιβεβαιώνουν  πως  στην  Αθήνα  κυριαρχούν  τα

λεπτόκοκκα αερολύματα λόγω των αστικών δραστηριοτήτων. Οι μέσες τιμές όλων των εποχών για

το  συντελεστή  Angstrom σκέδασης  βρίσκονται  πολύ  κοντά,  κάτι  που  δείχνει  πως  παρά  τις

μεμονομένες περιπτώσεις μεταφοράς αερολυμάτων μεγαλύτερων μεγεθών από άλλες περιοχές, η

ατμόσφαιρα της Αθήνας δεν δέχεται μεγάλες αλλαγές μεταξύ των εποχών. Οι μεγαλύτερες τιμές

SAE (SAE>2.0) παρατηρούνται κυρίως το καλοκαίρι, λόγω των τοπικών εκπομπών κυρίως από

αυτοκίνητα  και  βιομηχανία,  τη  δημιουργία  δευτερογενών  οργανικών  αερολυμάτων  (secondary

organic aerosol: SOA) και την απουσία σκόνης κοντά στην επιφάνεια (Katsanos et al., 2019). 

Η μελέτη της ωριαίας μεταβολής του συντελεστή Angstrom στα 450-700 nm φαίνεται στα

παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 4.21). Για τη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από τον

Οκτώβριο 2016 έως το Μάιο 2020.
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 Εικόνα 4.21: Ωριαία μεταβολή του συντελεστή  Angstrom για σκέδαση (SAE) στα 450-700  nm
στην Αθήνα για την κάθε εποχή. Η ώρα που αναγράφεται είναι σε UTC+2.

Στην Εικόνα 4.21 φαίνεται πως εντός της κάθε εποχής η ωριαία μεταβολή στην τιμή SAE

δεν παρουσιάζει έντονη διακύμανση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει και έντονη μεταβολή του

μεγέθους και του είδους των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. Παρόλα αυτά, σε όλα τα

διαγράμματα (εντονότερα κατά την άνοιξη, το φθινόπωρο και το καλοκαίρι), υπάρχει μια μικρή

μείωση  της  τιμής  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας,  που  αντανακλά  παρουσία  αερολυμάτων

μεγαλύτερων διαστάσεων.

4.2.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ  Η  Σ ΑΠΟΡΡ  Ο  ΦΗΣΗΣ   ANGSTROM   (  Absorption     Angstrom     Exponent  :   

ΑΑΕ)

Με τον ίδιο τρόπο,  έχουν αναλυθεί  και  οι  αντίστοιχες  μετρήσεις  του κυματικού εκθέτη

Angstrom για τα 370-880 nm ώστε να μελετηθεί η εποχιακή διακύμανση AAE. Τα αποτελέσματα

αναγράφονται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Εποχιακή μεταβολή του συντελεστή  Angstrom για απορρόφηση στα 370-880 nm στην 
Αθήνα για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
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Οι  τιμές  του  κυματικού  εκθέτη  Angstrom για  απορρόφηση  δεν  παρουσιάζουν  μεγάλη

εποχιακή διακύμανση κατά τις εποχές άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο (Πίνακας 7). Αυτό οφείλεται,

στο  ότι  μελετάμε  μια  αστική  περιοχή  που  δεν  παρουσιάζει  έντονες  μεταβολές  στις  πηγές

αερολυμάτων και στις ποσότητες αερολυμάτων που παράγονται. Παρόλα αυτά, οι μέσες τιμές του

χειμώνα  είναι  αυξημένες,  λόγω  της  αυξημένης  οικιακής  θέρμανσης  που  εκλύει  λεπτόκοκκα

απορροφητικά οργανικά αερολύματα.

Επίσης,  δημιουργήθηκαν  διαγράμματα  για  τη  μελέτη  της  ωριαίας  μεταβολής  του

συντελεστή  Angstrom στα 370-880  nm (Εικόνα 4.22).  Για  τη  μελέτη  αυτή,  χρησιμοποιήθηκαν

μετρήσεις από τον Οκτώβριο 2016 έως το Μάιο 2020.

Eικόνα 4.22: Ωριαία μεταβολή του συντελεστή Angstrom για απορρόφηση (ΑΑΕ) στα 370-880 nm

στην Αθήνα για κάθε εποχή. Η ώρα που αναγράφεται είναι σε UTC+2.
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Οι υψηλές τιμές του κυματικού εκθέτη Angstrom για απορρόφηση οφείλονται στις τοπικές

εκπομπές από καύση βιομάζας που εκλύουν καφέ άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. Οι τιμές

ΑΑΕ εμφανίζουν εντονότερες ωριαίες διακυμάνσεις (Εικόνα 4.22) συγκριτικά με τις ωριαίες τιμές

SAE (Εικόνα 4.21), αφού ο συντελεστής ΑΑΕ επηρεάζεται περισσότερο από την ύπαρξη μαύρου

και καφέ άνθρακα λόγω της έντονης απορροφητικής τους ικανότητας και της διαφοράς που αυτή

έχει  ανάλογα με  το  μήκος κύματος.  Το καλοκαίρι  η  μεταβολή είναι  σχεδόν μηδαμινή,  γιατί  η

ατμόσφαιρα της Αθήνας κυριαρχείται ως επί το πλείστον από μαύρο άνθρακα προερχόμενο από

καύσεις ορυκτών καυσίμων (αυτοκίνητα) που έχουν συντελεστή ΑΑΕ κοντά στο 1. Η τιμή αυτή

του ΑΑΕ διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αντιθέτως, το χειμώνα, η παραγωγή καφέ

άνθρακα από καύσεις βιομάζας για οικιακή θέρμανση κατά τις βραδινές ώρες, αυξάνει σημαντικά

τις τιμές ΑΑΕ, λόγω της μεγάλης απορρόφησης του καφέ άνθρακα στη UV περιοχή του φάσματος.

4.3 ΜΕΤΑΒΟΛ  Η   ΛΕΥΚΑ  Υ  ΓΕΙΑΣ ΑΠΛ  Η  Σ ΣΚ  Ε  ΔΑΣΗΣ (  Single     Scattering     Albedo  :  SSA  )  

Η τιμή της λευκαύγειας απλής σκέδασης (SSA) κυμαίνεται εντός του διαστήματος 0 - 1 και

δείχνει  την απορροφητική ικανότητα ενός  σωματιδίου σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος.  Η

λευκαύγεια  απλής  σκέδασης  είναι  μια  σημαντική  παράμετρος  για  την  εκτίμηση  της  άμεσης

επίδρασης των αερολυμάτων στην ακτινοβολία και στο κλίμα (Εικόνα 4.23). Επίσης, μέσω αυτής

μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και να διαχωρίσουμε διάφορα είδη αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα.

Όσο μεγαλύτερες οι τιμές της SSA, τόσο πιο σκεδαστικό είναι το αερόλυμα, ενώ σημαντική είναι

και η φασματική μεταβολή της, καθόσον διαφέρει μεταξύ των διαφόρων τύπων αερολυμάτων. Για

τη μελέτη της λευκαύγειας απλής σκέδασης (SSA) στα 520 nm στην Αθήνα για τα έτη 2017, 2018

και 2019 δημιουργήθηκε ο Πίνακας 8, που δείχνει την ετήσια και εποχιακή μεταβολή. 

Πίνακας 8: Εποχιακή μεταβολή της λευκαύγειας απλής σκέδασης στα 520 nm στην Αθήνα για τα
έτη 2017, 2018 και 2019.

Για τιμή SSA ίση με 1 υπάρχει πλήρης σκέδαση, ενώ για τιμή SSA ίση με 0 υπάρχει πλήρης

απορρόφηση. Στον Πίνακα 8, οι μέσες τιμές  SSA δείχνουν πως η ατμόσφαιρα της Αθήνας είναι

ελαφρώς πιο σκεδαστική από ότι απορροφητική, εφόσον οι τιμές βρίσκονται πάνω από το 0.5.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια έχουν κατά κύριο λόγο σκεδαστικές
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ιδιότητες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο μαύρος και ο καφέ άνθρακας είναι από τα πιο απορροφητικά

αερολύματα (Εικόνα 4.23). Οι τιμές SSA γύρω στο 0.6-0.7 είναι χαρακτηριστικές για την περιοχή

της Αθήνας (Kaskaoutis et al., 2016; Katsanos et.  al., 2019). Παλαιότερες έρευνες (Vikkula et al.,

2011;  Lihavainen et al., 2015) δείχνουν χαμηλές τιμές  SSA, συνήθως κάτω από 0.7, στη Νότια

Ευρώπη κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της οικιακής θέρμανσης μέσω καύσης βιομάζας.

Εικόνα 4.23: Άμεση επίδραση στην ακτινοβολία από ανθρωπογενείς και φυσικές δραστηριότητες
από το 1750 (IPCC,2013).

Επίσης, μελετήθηκε και η ωριαία μέση-εποχική μεταβολή της λευκαύγειας απλής σκέδασης

στα 520 nm για την Αθήνα. Για τη δημιουργία του διαγράμματος (Εικόνα 4.24) χρησιμοποιήθηκαν

μετρήσεις από τον Οκτώβριο 2016 έως το Μάιο 2020.
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Εικόνα 4.24:  Ωριαία μεταβολή της λευκαύγειας απλής σκέδασης (SSA) στα 520nm στην Αθήνα
για την κάθε εποχή. Η ώρα που αναγράφεται είναι σε UTC+2.

Σε όλα τα διαγράμματα της Εικόνας 4.24 υπάρχει έντονη μείωση της SSA κατά τις πρωινές

ώρες αιχμής. Αυτό δηλώνει επιρροή από αερολύματα αστικών δραστηριοτήτων, κυρίως από την

κίνηση των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής που παράγουν μαύρο άνθρακα κατά την ατελή καύση

(Dubovik et al.,2002;  Kanakidou et al.,  2005;  Ealo et al.,  2018).  Κατά  τη  διάρκεια  του

απογεύματος,  η  δημιουργία δευτερογενών οργανικών και  ανόργανων αερολυμάτων αυξάνει  την

τιμή  SSA, καθώς αυτά τα αερολύματα είναι  πιο σκεδαστικά (Sarkar et al.,  2017).  Το χειμώνα

υπάρχει μεγάλη μείωση της  SSA και κατά τις νυχτερινές ώρες (η μείωση αυτή παρατηρείται και

την άνοιξη  όχι  όμως εξίσου έντονα),  καθώς η  ατμόσφαιρα γίνεται  περισσότερο απορροφητική

μέσω του μαύρου και καφέ άνθρακα που εκλύονται μέσω της καύσης βιομάζας από τα σπίτια λόγω

θέρμανσης. 

Επίσης,  για  την  καλύτερη  κατανόηση  της  επίδρασης  των  αστικών  αερολυμάτων  στην

ακτινοβολία δημιουργήθηκαν τα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνες 4.25 - 4.27), τα οποία δείχνουν

τη  φασματική  μεταβολή  της  λευκαύγειας  απλής  σκέδασης.  Οι  χρωματιστές  ράβδοι

αντιπροσωπεύουν το 25% με 75% των τιμών, ενώ οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές το 1 και 99%

των τιμών.
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Εικόνα 4.25:  Μηνιαίες τιμές φασματικής λευκαύγειας απλής σκέδασης στα 370, 520 και 880 nm
για  τη  χρονική  περίοδο  Οκτώβριος  2016  -  Δεκέμβριος  2017.  Οι  οριζόντιες  γραμμές
αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή.

Εικόνα 4.26:  Μηνιαίες τιμές φασματικής λευκαύγειας απλής σκέδασης στα 370, 520 και 880 nm
για το 2018. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή.
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Εικόνα 4.27: Μηνιαίες τιμές φασματικής λευκαύγειας απλής σκέδασης στα 370, 520 και 880 nm
για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2019 - Μάιος 2020. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τη
μέση τιμή.

Από τις Εικόνες 4.25, 4.26 και 4.27 φαίνεται μια πτώση της τιμής SSA καθώς αυξάνεται το

μήκος κύματος για όλους τους μήνες,  κάτι  που δηλώνει  ύπαρξη κυρίως αστικών/βιομηχανικών

αερολυμάτων (Dubovik et al., 2002). Επίσης, η εποχικότητα που συζητήθηκε παραπάνω, δηλαδή οι

χαμηλότερες  τιμές  SSA κατά  τη  διάρκεια  των  χειμερινών  μηνών  λόγω  της  αυξημένης

απορροφητικότητας της ατμόσφαιρας και οι υψηλότερες τιμές SSA κατά τη διάρκεια των θερινών

μηνών, ισχύει για όλα τα υπό μελέτη μήκη κύματος (370, 550 και 880 nm), που αντιστοιχούν σε

υπεριώδη (UV), ορατή και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, αντίστοιχα. 

Οι  μεγαλύτερες  φασματικές  μεταβολές  παρατηρούνται  περίπου  μεταξύ  Μαρτίου  και

Σεπτεμβρίου, και αντιπροσωπεύουν αερολύματα που έχουν μεγάλα ποσοστά μαύρου άνθρακα από

καύση  ορυκτών  καυσίμων.  Ενώ,  οι  μικρότερες  φασματικές  μεταβολές  αντιπροσωπεύουν

αερολύματα οργανικού άνθρακα που έχουν συνδυαστεί με μαύρο άνθρακα από καύση βιομάζας και

για αυτό παρατηρούνται  κυρίως μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου και  Φεβρουαρίου (Habib et al.,

2008).

4.4   Ε  ΝΤΟΝΑ ΕΠΕΙΣ  Ο  ΔΙΑ ΣΚ  Ο  ΝΗΣ     

Τα έντονα επεισόδια σκόνης (intense dust events) προέρχονται από τις ερημικές περιοχές

που  λόγω ισχυρών ανέμων εκλύονται  στην  ατμόσφαιρα.  Αυτά  τα  επεισόδια  έχουν  σημαντικές

επιδράσεις στο ισοζύγιο ακτινοβολίας, στην ατμοσφαιρική χημεία, στην ποιότητα του αέρα, την
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ορατότητα,  στo φυτοπλαγκτόν,  στις  γεωργικές  παραγωγές  καθώς  και  στην  ανθρώπινη  υγεία

(Goudie &  Middleton, 2001;  Anton et al., 2012;  Roman et al., 2013;  Perez Garcia-Pando et al.,

2014,  Yang et al., 2017;  Richon et al., 2018). Παρόλα αυτά, η επιρροή της σκόνης στο ισοζύγιο

ακτινοβολίας είναι αβέβαιη λόγω των αλλαγών στο σχήμα και τη χημική σύσταση της σκόνης, την

ανάμειξη με άλλα αερολύματα,  τη λευκαύγεια της επιφάνειας και  το σχετικό ύψος μεταξύ της

σκόνης και των νεφών (Claquin et al., 1998, Patadia et al., 2009; Kumat et al., 2015; Solmon et al.,

2015).

Η  Μεσόγειος  θάλασσα  είναι  πολύ  επιβαρυμένη  από  αερολύματα  λόγω  της  μεταφοράς

ερημικής  σκόνης  από  τη  Σαχάρα  και  από  αερολύματα  που  καταφθάνουν  από  την  Ευρώπη,

συμβάλλοντας σε μεγάλες τιμές του οπτικού βάθους αερολυμάτων (~0.1 και ~0.5) (Papadimas et

al., 2008; Floutsi et al., 2016). Σκόνη από τη Σαχάρα ταξιδεύει ως τη λεκάνη της Μεσογείου κατά

τη διάρκεια όλου του χρόνου, φτάνοντας σε ποσότητα τα 80 με 120 Tg (d’Almeida, 1986). Στην

ανατολική  Μεσόγειο,  τα  επεισόδια  σκόνης  παρουσιάζουν  εποχικότητα και  γίνονται  εντονότερα

κατά τη διάρκεια της άνοιξης λόγω των κυκλώνων Sharav. Αυτοί οι κυκλώνες ξεκινάνε νότια της

οροσειράς του Άτλαντα στο Μαρόκο και την Αλγερία, λόγω της θερμικής διαφοράς μεταξύ του

κρύου ατλαντικού αέρα και του θερμού αέρα από τη Σαχάρα και κινούνται προς τα ανατολικά κατά

μήκος  της  βόρειας  ακτογραμμής  της  Αφρικής,  επηρεάζοντας  έτσι  την  κεντρική  και  ανατολική

Μεσόγειο (Moulin et al., 1998; Barkan et al., 2005; Bou Karam et al., 2010). 

Παρόλο που η άνοιξη, κυρίως ο Απρίλιος, είναι η περίοδος με τη μέγιστη ποσότητα σκόνης

πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, η άνοιξη του 2018 είχε εμφανίσει πολλά, έντονα και πρώιμα

επεισόδια σκόνης.  Ο Μάρτιος 2018 ήταν ένας ιδιαίτερα ζεστός μήνας για την Ελλάδα και  την

κεντρική-ανατολική Μεσόγειο, σε αντίθεση με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούσαν

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, ο μήνας αυτός χαρακτηρίστηκε από ασυνήθιστα ψηλές ποσότητες

σκόνης και μεγάλη συχνότητα επεισοδίων σκόνης πάνω από την περιοχή (Kaskaoutis et al., 2018).

Όπως προ-αναφέρθηκε,  τα επεισόδια σκόνης συνδέονται με τιμές του κυματικού εκθέτη

Angstrom για σκέδαση (SAE) αρκετά μικρότερα του 1 (SAE < 1), καθώς και με υψηλές τιμές του

συντελεστή σκέδασης, αλλά και του εκθέτη  Angstrom για απορρόφηση (ΑΑΕ). Αυτό συμβαίνει

λόγω της μεγάλης ποσότητας αερολυμάτων σκόνης,  που συνεισφέρουν στο μεγάλο συντελεστή

σκέδασης, και του μεγάλου μεγέθους των αερολυμάτων σκόνης, τα οποία προκαλούν μικρές τιμές

SAE. Επίσης,  η  σκόνη είναι  απορροφητική στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος και  όχι  στο

ορατό και στο υπέρυθρο με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών ΑΑΕ και την αύξηση της SSA με το

μήκος  κύματος  (Dubovik et al.,  2002).  Κάποια  από  τα  σημαντικότερα  επεισόδια  σκόνης  του

Μαρτίου 2018 ήταν στις 4-5, 18, 22 και 25-26 του μήνα. Στις 18 Μαρτίου 2018 η μέση τιμή του
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συντελεστή σκέδασης ήταν 42.7  (Mm)-1 και  η  μέση τιμή του συντελεστή  Angstrom σκέδασης

0.891. Οι αντίστοιχες τιμές για τις 22 Μαρτίου 2018 ήταν για τον συντελεστή σκέδασης 42.02

(Mm)-1 και για το συντελεστή Angstrom σκέδασης 0.686. Τέλος, για τις 26 Μαρτίου 2018 η μέση

τιμή του συντελεστή σκέδασης ήταν 103.8 (Mm)-1  και  η  μέση τιμή του συντελεστή  Angstrom

σκέδασης 0.101.

Οι τροχιές που είχαν ακολουθήσει οι αέριες μάζες που μετέφεραν τη σκόνη στην Ελλάδα

μελετήθηκαν  μέσω  του  μοντέλου  HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated

Trajectory) και απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες. 

  

Εικόνα 4.28:  Τροχιές αέριων μαζών που καταφθάνουν στην Αθήνα στις 18, 22 και 26 Μαρτίου
2018 για τα ύψη 300, 1500 και 4000 m.

Σύμφωνα με το μοντέλο HYSPLIT, κατά το Μάρτιο 2018 οι αέριες μάζες που επηρέαζαν

την Ελλάδα προέρχονταν κυρίως από τα νοτιοδυτικά (Kaskaoutis et al., 2018). Στα 4000 m, όπου

υπήρχε  ένα  μεγάλο  ποσό  σκόνης  (Solomos et al.,  2018)  οι  αέριες  μάζες  ξεκινούσαν  από  τη

βορειοδυτική Αφρική, κυρίως από τις ερήμους της Αλγερία και της Λιβύης. Επίσης, οι τροχιές των

αερίων μαζών στα χαμηλότερα υψόμετρα και κοντά στο έδαφος προερχόταν και αυτές από την

Αφρική  (Λιβύη κυρίως),  μεταφέροντας  έτσι  σκόνη πάνω από τον  ευρύτερο ελλαδικό χώρο σε

ολόκληρη  την  ατμοσφαιρική  στήλη  δηλ.  από  το  έδαφος  έως  σημαντικά  ύψη  (4-6  km)  στην

ατμόσφαιρα.  Αυτό  είχε  ως  συνέπεια  τις  εξαιρετικά  υψηλές  τιμές  στις  συγκεντρώσεις  των

σωματιδίων  (Solomos et al.,  2018),  του  συντελεστή  σκέδασης  και  του  οπτικού  βάθους  των

αερολυμάτων  (Kaskaoutis et al.,  2019).   Το  υψόμετρο  της  τροχιάς  της  αέριας  μάζας  είναι

σημαντικό, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταφέρει σκόνη εάν η αέρια μάζα κινηθεί
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περισσότερο χρόνο πάνω από την έρημο ή αν ταξιδέψει εντός του οριακού στρώματος της ερημικής

περιοχής (Meloni et al., 2007).

4.5 ΠΕΡ  Ι  ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΝΤ  Ι  ΝΑΣ   COVID-19  

Ο ιός  SARS-COV-2 που βρέθηκε αρχικά στη Γουχάν, Κίνα, έχει εξελιχθεί σε μια από τις

χειρότερες πανδημίες του τελευταίου αιώνα λόγω της παγκόσμιας μετάδοσης από το χειμώνα 2019

έως και σήμερα (Lu et al., 2020; Shi et al., 2020). Η κατάσταση αυτή οδήγησε σταδιακά όλες τις

χώρες στο να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας απέναντι στον κορονοιό, και σε αρκετές περιπτώσεις

επιβλήθηκε  καραντίνα,  ώστε  να  περιοριστεί  η  διάδοση  του  ιού  (Broomandi et al.,  2020;

Muhammad et al.,  2020). Από τις 23 Μαρτίου 2020, η Ελλάδα μπήκε σε πλήρη καραντίνα, με

περιορισμούς στη μετακίνηση των οχημάτων και των δημόσιων μέσων μεταφοράς, που διήρκησε

έως τις 3 Μαΐου. Από τις 4 Μαΐου, που επιτράπηκε ξανά η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, έως

τα τέλη Μαΐου, άρθηκαν αρκετοί από τους περιορισμούς που είχε επιβάλει το κράτος (Grivas et al.,

2020).

Οι περιορισμοί στις ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν σημαντική επίδραση στις εκπομπές

πρωτογενών ρυπαντών και κατά συνέπεια βελτίωσαν την ποιότητα του αέρα σε παγκόσμια κλίμακα

(Lal et al., 2020; Karkour et al., 2020). Λόγω της μεγάλης μείωσης της κίνησης των οχημάτων και

των  βιομηχανικών  δραστηριοτήτων  υπήρξε  μεγάλη  μείωση  της  αέρια  ρύπανσης  παγκοσμίως

(Bauwens et al., 2020; Koukouli et al., 2021). Οι συγκεντρώσεις μαύρου άνθρακα (BC) κατά την

περίοδο  της  καραντίνας  είχαν  σημαντικές  μειώσεις  μεταξύ  30%  και  70%,  αλλά  με  μεγάλη

διακύμανση μεταξύ των περιοχών.

Στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της καραντίνας η μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στο συντελεστή

απορρόφησης, ο οποίος μειώθηκε κατά 39% συγκριτικά με την ίδια χρονική περίοδο τα χρόνια

χωρίς  καραντίνα.  Κατά  τις  πρωινές  ώρες,  που  υπό  συνήθεις  συνθήκες  είναι  ώρες  αιχμής  και

υπάρχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους, ο συντελεστής απορρόφησης μειώθηκε κατά 60%, κάτι

που οφείλεται στον περιορισμό της εκπομπής αερολυμάτων από την κίνηση των οχημάτων. Επίσης,

ο  κυματικός  εκθέτης  Angstrom για  απορρόφηση  (ΑΑΕ)  αυξήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της

καραντίνας,  λόγω  της  μειωμένης  εκπομπής  αερολυμάτων  από  καύση  ορυκτών  καυσίμων.  Ο

συντελεστής σκέδασης μειώθηκε κατά 21% (Εικόνα 4.10) ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση (6%) στον

κυματικό εκθέτη  Angstrom για σκέδαση (SAE),  δείχνοντας  πως οι  ιδιότητες  των σκεδαστικών

αερολυμάτων επηρεάστηκαν λιγότερο από τη μείωση της κίνησης των οχημάτων (Kaskaoutis et al.,

2021).
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.14, οι τιμές του συντελεστή απορρόφησης για την άνοιξη του

2020  διαφέρουν  από  αυτές  των  προηγούμενων  ετών.  Τα  αερολύματα  που  κυριαρχούν  στην

ατμόσφαιρα έχουν μεγαλύτερες τιμές AAE, κάτι που υποδηλώνει σημαντική μείωση αερολυμάτων

από  καύσεις  ορυκτών  καυσίμων,  δηλαδή  μειωμένες  μετακινήσεις  και  βιομηχανικές

δραστηριότητες.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην Αθήνα, στο σταθμό του Θησείου, έλαβαν χώρα μετρήσεις του συντελεστή σκέδασης

και του συντελεστή απορρόφησης των αιωρούμενων σωματιδίων. Οι μετρήσεις του συντελεστή

σκέδασης έγιναν με νεφελόμετρο TSI μοντέλο 3563 και οι μετρήσεις του συντελεστή απορρόφησης

έγιναν με αιθαλόμετρο μοντέλο ΑΕ-33. Το νεφελόμετρο κατέγραψε τιμές για τα μήκη κύματος 450,

550 και 700 nm για τα έτη 2017, 2019 και 2019, ενώ το αιθαλόμετρο κατέγραψε τιμές για τα μήκη

κύματος  370, 470, 520, 590, 660, 880 και 950 nm για τα ίδια έτη. Στην παρούσα εργασία έγινε

επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  των  μετρήσεων  που  λήφθηκαν  καθώς  και  των  κυματικών

εκθετών σκέδασης και απορρόφησης και της λευκαύγειας απλής σκέδασης.

Συνοψίζοντας,  η  ανάλυση  και  επεξεργασία  των  μετρήσεων  οδήγησε  στα  παρακάτω

συμπεράσματα. 

Οι συντελεστές σκέδασης και απορρόφησης παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις  μεταξύ

των χειμερινών και θερινών μηνών. Αυτό, συμβαίνει λόγω της μεταβολής των συγκεντρώσεων των

αερολυμάτων και της εποχικότητας των απορροφητικών αερολυμάτων. 

Οι συντελεστές σκέδασης και απορρόφησης παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις εντός της

ημέρας. Οι μέγιστες τιμές τους παρατηρούνται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Αυτό οφείλεται

κυρίως  στην  καύση  βιομάζας  ή/και  ορυκτών  καυσίμων  που  εκλύουν  μεγάλες  ποσότητες

αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα της Αθήνας.

Οι τιμές των κυματικών εκθετών σκέδασης και απορρόφησης μεταβάλλονται αναλόγως των

μέγεθος των σωματιδίων που κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα. Οι υψηλές τιμές του  SAE  δείχνουν

πως  στην  Αθήνα  επικρατούν  κυρίως  τα  λεπτόκοκκα  αερολύματα,  λόγω  των  τοπικών  πηγών.

Επίσης, εντοπίζονται έντονα επεισόδια σκόνης από τη Σαχάρα κατά το Μάρτιο 2018 και βελτίωση

της ποιότητας του αέρα κατά την καραντίνα λόγω πανδημίας την άνοιξη 2020.

Οι φασματικές μεταβολές του συντελεστή σκέδασης και απορρόφησης δείχνουν εντονότερη

σκέδαση στα μικρότερα μήκη κύματος.  Επίσης,  η ανάμειξη των αερολυμάτων από τοπικές και
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περιοχικές πηγές είναι καλύτερη κατά τους θερινούς μήνες και υπάρχει έντονη εποχικότητα των

αερολυμάτων που απορροφούν τη UV ακτινοβολία.

Οι μεγαλύτερες τιμές του κυματικού εκθέτη σκέδασης παρατηρούνται το καλοκαίρι, λόγω

των τοπικών πηγών (μετακίνηση οχημάτων/βιομηχανικές δραστηριότητες) που δεν επηρεάζονται

από άλλες πηγές, τη δημιουργία δευτερογενών αερολυμάτων και την απουσία σκόνης.

Ο κυματικός εκθέτης απορρόφησης έχει μέγιστες τιμές των χειμώνα λόγω της αυξημένης

καύσης βιομάζας λόγω θέρμανσης. Επίσης, παρουσιάζει έντονες μεταβολές κατά τη διάρκεια της

μέρας (κυρίως το χειμώνα) γιατί επηρεάζεται από την ύπαρξη μαύρου και καφέ άνθρακα που είναι

ιδιαίτερα απορροφητικά αερολύματα.

Η ατμόσφαιρα  της  Αθήνας  είναι  πιο  σκεδαστική  από  ότι  είναι  απορροφητική,  με  τιμή

λευκαύγειας απλής σκέδασης γύρω στο 0.6-0.7. Η λευκαύγεια απλής σκέδασης μειώνεται έντονα

κατά της πρωινές ώρες, λόγω της αυξημένες κίνησης των οχημάτων που εκλύουν απορροφητικά

αερολύματα.  Για τον  ίδιο λόγο μειώνεται  και  κατά τις  νυχτερινές  ώρες  του χειμώνα λόγω της

αυξημένης καύσης βιομάζας.

 Οι μεγαλύτερες φασματικές μεταβολές της λευκαύγειας απλής σκέδασης παρατηρούνται

περίπου μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, και αντιπροσωπεύουν αερολύματα που έχουν μεγάλα

ποσοστά  μαύρου  άνθρακα  από  καύση  ορυκτών  καυσίμων.  Ενώ,  οι  μικρότερες  φασματικές

μεταβολές  αντιπροσωπεύουν  αερολύματα οργανικού  άνθρακα  που  έχουν  συνδυαστεί  με  μαύρο

άνθρακα από καύση βιομάζας και για αυτό παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου

και Φεβρουαρίου.
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