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Μζτρηση Ο3 με συμβατικοφς αναλυτζς

Χρθςιμοποιοφμε λυχνία Hg, που εκπζμπει ακτινοβολία ςτα 253.7 nm, όπου θ 
απορρόφθςθ του Ο3 είναι μζγιςτθ.

Στο κάλαμο ακτινοβόλθςθσ ειςάγουμε αζρα με Ο3, μζςω ενόσ ςωλινα από Teflon.

Λόγω τθσ απορρόφθςθσ και από άλλα αζρια ςυςτατικά ςτθν ίδια φαςματικι 
περιοχι, γίνεται πρϊτα μία μζτρθςθ αναφοράσ, κατά τθν οποία ο αζρασ περνά από 
φίλτρο MnO2 που καταςτρζφει το Ο3.





Μζτρηση ΝΟx με συμβατικοφς αναλυτζς

Ο αζρασ οδθγείται μζςω αντλίασ ςε 2 καλάμουσ, όπου ςτον πρϊτο μετατρζπεται το 
ΝΟ2 ςε ΝΟ, με τθ χριςθ μετατροπζα μολυβδενίου υψθλισ κερμοκραςίασ.  

Με τθν ειςαγωγι Ο3 ςτον δεφτερο κάλαμο μετράται το ΝΟ, μζςω τθσ αποδιζγερςθσ 
του ΝΟ2.

Με τθν ειςαγωγι Ο3 ςτον πρϊτο κάλαμο μετράται το ΝΟ+ΝΟ2. 

Η διαφορά των μετριςεων δίνει τθ ςυγκζντρωςθ του ΝΟ2.



Μζτρηση SO2 με συμβατικοφς αναλυτζς

Χρθςιμοποιοφμε λυχνία υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ ςτα 214 nm, όπου τα μόρια του 
SO2 απορροφοφν χαρακτθριςτικά και διεγείρονται.

Στο κάλαμο ακτινοβόλθςθσ ειςάγουμε αζρα με SO2, μζςω ενόσ ςωλινα από Teflon
και ενόσ φίλτρου άνκρακα για τθν εξάλειψθ των αρωματικϊν υδρογονανκράκων 
που απορροφοφν ςτθν ίδια περιοχι.

Η αποδιζγερςθ των μορίων SO2 ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εκπομπι ακτινοβολίασ 
φκοριςμοφ.



Μζτρηση CO/CO2 με συμβατικοφς αναλυτζς

Χρθςιμοποιοφμε πθγι υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ.

Στο κάλαμο ακτινοβόλθςθσ ειςάγουμε αζρα με CO.

Πραγματοποιοφνται 3 μετριςεισ, όπου κάκε φορά θ ακτινοβολία περνά 
από ζναν διαφορετικό προκάλαμο πριν μπει ςτον βαςικό κάλαμο 
ακτινοβόλθςθσ.

Το πζραςμα από μία αδιαφανι περιοχι δίνει το μθδενικό ςιμα.

Το  πζραςμα από κάλαμο με Ν2 (που δεν απορροφά) δίνει το ςιμα 
μζτρθςθσ

Το πζραςμα από κάλαμο με υψθλι ςυγκζντρωςθ CO αντιςτοιχεί ςτο ςιμα 
αναφοράσ, αφοφ απορροφϊνται πλιρωσ όλεσ οι χαρακτθριςτικζσ γραμμζσ 
το CO.

Η διαφορά των ςθμάτων μζτρθςθσ και αναφοράσ είναι ανάλογθ τθσ 
ςυγκζντρωςθσ του CO. 



Οι αντιδράςεισ ζχουν διαφορετικι 
ταχφτθτα, λόγω τθσ διαφορετικισ 
ςυγκζντρωςθσ του Ι





**

Βασικθ αρχθ για μετρθσεις σε ζεύγη μηκών κύματος

Γνωςτά από μετριςεισ 
του θλιακοφ 
φάςματοσ ςτο όριο 
τθσ ατμόςφαιρασ

Ολικι ςτιλθ απορροφθτι

Τα μικθ κφματοσ ζχουν 
επιλεγεί ςε 2 περιοχζσ με 

μεγάλθ και μικρι απορρόφθςθ

Χρθςιμοποιοφμε τον νόμο των 
Lambert-Beer

Η χριςθ ηεφγουσ μθκϊν 
κφματοσ ςε κοντινι περιοχι 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρχει 
παρόμοια επίδραςθ από τθ 
ςκζδαςθ Rayleigh και Mie





Βαςικά ςτοιχεία για τθ μζκοδο DOAS 

• Για τθν αποφυγι τθσ επίδραςθσ τθσ ςκζδαςθσ και τθσ πικανισ αλλαγισ των 
χαρακτθριςτικϊν εκπομπισ τθσ λυχνίασ, χρθςιμοποιοφνται μικθ κφματοσ ςε 
κοντινζσ περιοχζσ με διαφορετικι απορρόφθςθ

• Οι μετριςεισ πραγματοποιοφνται με ςχετικά μεγάλθ φαςματικι ανάλυςθ, ϊςτε 
να είναι δυνατι θ εξακρίβωςθ τθσ επίδραςθσ διαφορετικϊν απορροφθτϊν

• Όταν χρθςιμοποιοφνται ο ιλιοσ ι το φεγγάρι ωσ πθγζσ φωτόσ, θ ευαιςκθςία 
τθσ μεκόδου αυξάνεται, λόγω τθσ διάδοςθσ τθσ ακτινοβολίασ ςε μεγαλφτερουσ 
οπτικοφσ δρόμουσ

• Η ευαιςκθςία αυξάνεται περαιτζρω, όταν πραγματοποιοφνται μετριςεισ 
ςκεδαηόμενου φωτόσ κατά το λυκόφωσ και το λυκαυγζσ



Οπτικοί δρόμοι τθσ ςκεδαηόμενθσ ακτινοβολίασ

Μετρθςεισ ςτο ζενίι

• Μικρόσ οπτικόσ δρόμοσ ςτθν τροπόςφαιρα

• Μεγάλοσ οπτικόσ δρόμοσ ςτθν ςτρατόςφαιρα

• Ακόμθ πιο μεγάλοσ οπτικόσ δρόμοσ ςτθν 
ςτρατόςφαιρα όταν ο ιλιοσ είναι χαμθλά ςτον 
ορίηοντα

• Αμελθτζα επίδραςθ των νεφϊν ςτον οπτιό 
δρόμο τθσ ςτρατόςφαιρασ

=>  Το λυκόφωσ και το λυκαυγζσ ενδείκνυνται για 
ςτρατοςφαιρικζσ μετριςεισ

Μετρθςεισ ςτον ορίζοντα

• Μεγάλοσ οπτικό δρόμοσ ςτθν τροπόςφαιρα

• Στακερόσ οπτικόσ δρόμοσ ςτθν ςτρατόςφαιρα

• Όςο ςτοχεφουμε χαμθλότερα ςτον ορίηοντα, 
τόςο μεγαλϊνει ο οπτικόσ δρόμοσ

• Μικρι εξάρτθςθ από τθ κζςθ του ιλιου

• Ιςχυρι επίδραςθ τθσ νζφωςθσ

=> Οι τροποςφαιρικζσ μετριςεισ ενδείκνυνται κατά 
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ





Πλεονεκτήματα μεθόδου DOAS

Ταυτόχρονθ μζτρθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ πολλϊν αερίων ρφπων

Στακερότθτα λειτουργίασ και χαμθλά όρια ανίχνευςθσ ρφπων

Ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ και όχι ςθμειακι

Χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ, δυνατότθτα ςυνεχοφσ καταγραφισ

Δυνατότθτα μζτρθςθσ αρωματικϊν υδρογονανκράκων

Μειονεκτήματα

Δυςλειτουργία ςε ακραίεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Σε ςυνκικεσ δυνατισ 
βροχισ, ομίχλθσ , ι υψθλισ κερμοκραςίασ (λόγω διαςτολισ των κτιρίων) υπάρχει 
απϊλεια ςιματοσ 



Εξίσωση DOAS

Η μετροφμενθ ζνταςθ είναι θ ακτινοβολία που φκάνει ςτον δζκτθ, μετά τθ 
εξαςκζνιςι τθσ, είτε λόγω απορρόφθςθσ είτε λόγω ςκζδαςθσ 

Ικανότθτα ςκζδαςθσ Ολοκλιρωςθ ςε όλο τον οπτικό δρόμο

Αρχικι ροι 
τθσ ακτινοβολίασ

Εκκετικι ςχζςθ 
Lambert-Beer

Απορρόφθςθ 
από ζναν αρικμό (j)
απορροφθτϊν

Σκζδαςθ 
Mie

Σκζδαςθ 
Rayleigh



Εξίσωση DOAS

Αν ο ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ δεν αλλάηει μζςα ςτον οπτικό δρόμο, θ 
εξίςωςθ μπορεί να απλοποιθκεί με τθ ειςαγωγι τθσ ενεργοφ απόςταςθσ (SC), 
που ορίηεται ωσ το ολοκλιρωμα τθσ πυκνότθτασ (ανά μονάδα επιφάνειασ) του 
απορροφθτι επί τθν διαδρομι του φωτόσ ςτθν ατμόςφαιρα



Εξίσωση DOAS

Η μεταβολι των ςυντελεςτϊν ςκζδαςθσ Rayleigh και Mie μπορεί να 
προςομοιωκεί με  πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ. Επίςθσ, οι ςυντελεςτζσ 
απορρόφθςθσ μποροφν να χωριςκοφν ςε ιςχυροφσ και αςκενείσ. Οι τελευταίοι, 
μποροφν να προςομοιωκοφν πολυωνυμικά.

Ενεργόσ απόςταςθ Πολυϊνυμα

Διαφορικι 
απορρόφθςθ



Εξίσωση DOAS

Με λογαρικμοποίθςθ, προκφπτει μία γραμμικι εξίςωςθ ανάμεςα ςτο 
οπτικό βάκοσ, ζνα πολυϊνυμο και τισ ενεργζσ αποςτάςεισ. Η επίλυςθ για 
διάφορα μικθ κφματοσ δίνει ταυτόχρονα τισ ενεργζσ αποςτάςεισ για 
διάφορουσ απορροφθτζσ

Πυκνότθτα ροισ 
μετά τθν απορρόφθςθ

Πυκνότθτα ροισ 
πριν τθν απορρόφθςθ

Συντελεςτζσ 
απορρόφθςθσ από 
μετριςει ςτο 
εργαςτιριο

Ενεργόσ 
απόςταςθ

Πολυϊνυμο

Αποτέλεςμα: ο αρικμόσ των ορίων κατά μικοσ του οπτικοφ δρόμου









Παράδειγμα μζτρησης με lidar







Δειγματολθψίεσ αιωροφμενων ςωματιδίων

Διάταξη διαχωρισμοφ σωματιδίων σε 3 
κατηγορίες μεγεθών

Η ςυγκζντρωςθ των ςωματιδίων προκφπτει από:

Ζφγιςθ των φίλτρων πριν και μετά τθ δειγματολθψία
Διαιρϊντασ τθ ςωματιδιακι μάηα με τον ςυνολικό όγκο αζρα που αντλικθκε

Δίνεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ χθμικϊν αναλφςεων 


