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Περίληψη 

 
Μία από τις κυριότερες παραµέτρους της ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι τα αιωρούµενα 
σωµατίδια. Τα αιωρούµενα σωµατίδια περιέχουν διάφορα συστατικά πολλά από τα οποία 
είναι τοξικά και επικίνδυνα. Ανάλογα µε την πηγή από την οποία προέρχονται είναι πιθανό 
να περιέχουν τοξικά µέταλλα όπως π.χ. κάδµιο, µόλυβδο, νικέλιο, αρσενικό κλπ ή 
καρκινογόνες ενώσεις όπως π.χ. πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAHs). Οι επιπτώσεις 
στην υγεία από την εισπνοή αιωρούµενων σωµατιδίων συνδέονται άµεσα - πέρα από το 
µέγεθός τους - µε τη χηµική τους σύσταση, τη συνολική εισπνεόµενη µάζα και τη 
διαλυτότητά τους.  Στο αναπνευστικό σύστηµα εισέρχονται σωµατίδια µε διάµετρο < 10 µm. 
Τα µεγαλύτερα από αυτά αποτίθενται στη ρινική κοιλότητα, ενώ όσο µικραίνει η διάµετρός 
τους εισχωρούν βαθύτερα στους αεραγωγούς και τις κυψελίδες. Έτσι, το περιβαλλοντικό  
ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα εισπνεύσιµα σωµατίδια (ΡΜ2.5/ΡΜ10) τα οποία είναι 
σε µεγάλο ποσοστό ανθρωπογενούς προέλευσης, έχουν µεγάλο χρόνο παραµονής στην 
ατµόσφαιρα και είναι δυνατή η µεταφορά και διασπορά τους σε µεγάλες αποστάσεις από 
την πηγή εκποµπής. 
Ο σχεδιασµός και η χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής στα µεγάλα κέντρα δεν µπορεί να 
καταλήξει σε µέτρα περιορισµού της αέριας ρύπανσης εάν δεν υπάρχει µία διαρκής 
τεκµηριωµένη και συστηµατική προσπάθεια για τον εντοπισµό των ρυπογόνων πηγών.  
Η εµβέλεια και η αποτελεσµατικότητα των µέτρων για τον περιορισµό των εκποµπών 
αιωρούµενων σωµατιδίων κρίνονται τελικά από την επάρκεια των µοντέλων που 
µεταφράζουν σε ποσοστά τη συµµετοχή κάθε πηγής εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων. 
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Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η παρούσα εργασία της οποίας κύριος στόχος αποτελεί 
η αξιολόγηση υφιστάµενων µοντέλων ατµοσφαιρικής ρύπανσης για συγκεκριµένες κλίµακες 
φαινοµένων διασποράς αιωρούµενων σωµατιδίων PM2.5/PM10 στην περιοχή του 
λεκανοπεδίου Αττικής.   
Τα περιεχόµενα κεφάλαια στην εργασία αυτή είναι: 
Κεφάλαιο 1.  Ατµοσφαιρική Ρύπανση. Στο κεφάλαιο αυτό δίδονται γενικές πληροφορίες 
και συνοπτικά στοιχεία που σχετίζονται µε τον όρο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μεταξύ 
άλλων, περιγράφονται οι κυριότερες πηγές εκποµπής ρύπων, ο κύκλος της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης, οι επιπτώσεις της στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Κεφάλαιο 2. Αιωρούµενα Σωµατίδια. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα 
αιωρούµενα σωµατίδια. Αναφέρονται η φύση και η προέλευσή τους, ο διαχωρισµός των και 
οι επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον. Επίσης, παρουσιάζεται η υφιστάµενη 
κατάσταση στο λεκανοπέδιο της Αττικής όσον αφορά τα αιωρούµενα σωµατίδια. 
Κεφάλαιο 3. Μοντέλα ∆ιασποράς – Μοντελοποίηση. Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται 
µια εισαγωγή στα µοντέλα διασποράς και την µοντελοποίηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές µε τη διαδικασία µοντελοποίησης, το διαχωρισµό 
των µοντέλων και το πεδίο εφαρµογής των. Επιπλέον αναφέρονται κάποιοι γενικοί 
περιορισµοί των µοντέλων διασποράς όπως επίσης οι αβεβαιότητες και τα σφάλµατα που 
υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης. 
Κεφάλαιο 4. Επιλογή Μοντέλου ∆ιασποράς PM2.5/PM10. Το κεφάλαιο αυτό αφιερώνεται 
αποκλειστικά στην παρουσίαση µοντέλων διασποράς. Αναπτύσσονται τρεις σηµαντικές 
κατηγορίες: τα µοντέλα πλουµίου Gauss, τα προηγµένα µοντέλα και τα µοντέλα δεκτών. 
Κεφάλαιο 5. Εξειδικευµένες Εφαρµογές Μοντελοποίησης. Το κεφάλαιο αυτό 
επικεντρώνεται στην παρουσίαση εξειδικευµένων µοντέλων διασποράς που σχετίζονται 
µεταξύ άλλων και µε τα αιωρούµενα σωµατίδια PM2.5/PM10. Αναπτύσσεται η χωρική 
µοντελοποίηση (airshed modelling), η µοντελοποίηση εκποµπών σε δρόµους καθώς επίσης 
γίνεται µια αναφορά στην περίπτωση του παράκτιου καπνισµού. 
Κεφάλαιο 6. Παρατηρήσεις – Συµπεράσµατα. Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται ορισµένες 
παρατηρήσεις και εξάγονται βασικά συµπεράσµατα ενώ παράλληλα δίδονται κάποιες 
οδηγίες αποτελεσµατικής µοντελοποίησης.  


