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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

«Διεργασίες μεταφοράς και διασποράς της αέριας ρύπανσης 
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Ατμοσφαιρικός κύκλος της ρύπανσης 

 

Ως γνωστόν, οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων είναι υπεύθυνες  για τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης 

τα οποία επικρατούν κυρίως στις αστικές περιοχές. Παρ’ όλα  αυτά, τα επεισόδια ρύπανσης δεν προ‐

καλούνται συνήθως από ξαφνική αύξηση της εκπομπής των ρύπων αλλά οφείλονται σε «δυσμενείς» 

μετεωρολογικές  συνθήκες  οι  οποίες  περιορίζουν   σημαντικά  την  ικανότητα  της  ατμόσφαιρας  να  α‐

ραιώσει  τους  ρύπους  .Παρακάτω παρουσιάζονται  μερικοί  από  τους  σημαντικότερους  ατμοσφαιρι‐

κούς μηχανισμούς οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι για  την μεταφορά,  τον μετασχηματισμό και  τελικά την 

 απομάκρυνση των ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Το σχήμα1 δείχνει σχηματικά τις   ατμο‐

σφαιρικές  διεργασίες  οι  οποίες συντελούν στην διασπορά  των αέριων ρύπων που   εκπέμπονται από 

μία καμινάδα. 

 

 α. Οι αέριοι ρύποι όταν αφήνουν την καμινάδα είναι κατά κανόνα θερμότεροι από τον  περιβάλλοντα 

αέρα.  Το  γεγονός αυτό,  σε  συνδυασμό με  την αρχική  ορμή που  έχουν  τα   καυσαέρια  όταν φθάνουν 

στην κορυφή της καμινάδας,  έχει σαν αποτέλεσμα ο θύσανος να   ανυψώνεται μέχρι ενός ορισμένου 

ύψους. Το ύψος αυτό  είναι βέβαια υψηλότερο  του φυσικού   (κατασκευαστικού)  ύψους της καμινάδας 

και ονομάζεται ενεργό ύψος της καμινάδας. Το ύψος   στο οποίο   γίνεται η εκπομπή των καυσαερίων 

έχει μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα του αέρα της περιοχής γιατί οι συγκεντρώσεις στο έδαφος μειώ‐

νονται σημαντικά όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο καταλήγουν οι  ρύποι. Μια από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιείται για την μείωση της τοπικής ρύπανσης είναι η αύξηση του ύψους εκπομπής των καυ‐

σαερίων (π.χ. αυξάνοντας το κατασκευαστικό ύψος της καμινάδας). 

 

β. Τα καυσαέρια μεταφέρονται μακριά από την πηγή από τον μέσο οριζόντιο άνεμο. O οριζόντιoς 

άνεμος  αποτελεί  τον  σημαντικότερο  μηχανισμό  απομάκρυνσης  και  αραίωσης  των  ρύπων.  Σε    περι‐

πτώσεις στις οποίες πνέουν ισχυροί άνεμοι τα επίπεδα ρύπανσης είναι συνήθως χαμηλά. 

γ. Οι αναταρακτικές κινήσεις του αέρα είναι υπεύθυνες για την κατακόρυφη μεταφορά και την δι‐

απλάτυνση του θυσάνου, με τελικό αποτέλεσμα την αραίωση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διάχυση. 

Η κλίμακα και η ένταση της αραίωσης εξαρτώνται από τον βαθμό ανατάραξης της ατμόσφαιρας. Σε 

συνθήκες  ευστάθειας  οι  αναταρακτικές  κινήσεις  είναι  μικρότερης  κλίμακας  και  η  κατακόρυφη ανά‐

μειξη γίνεται αργά ενώ σε συνθήκες μεγάλης αστάθειας οι τυρβώδεις στρόβιλοι είναι μεγαλύτεροι και 

η ανάμειξη πολύ έντονη. Η δράση των αναταρακτικών κινήσεων περιορίζεται στο κατώτερο στρώμα 

της ατμόσφαιρας (~1 χιλιόμετρο) το οποίο ονομάζεται στρώμα ανάμειξης. 

δ. Ένα μέρος  της  ρύπανσης  διαφεύγει  από  το στρώμα ανάμειξης  στην  ελεύθερη ατμόσφαιρα. Η 

απουσία αναταρακτικών κινήσεων στην  ελεύθερη ατμόσφαιρα  έχει  σαν αποτέλεσμα η  κατακόρυφη 
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μεταφορά των ρύπων να γίνεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Από την άλλη μεριά, οι αντίστoιχoι 

ατμοσφαιρικοί μηχανισμοί είναι μεγαλύτερης χωρικής και χρονικής κλίμακας με αποτέλεσμα οι ρύποι 

που διαφεύγουν στην ελεύθερη ατμόσφαιρα να επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές της γης.  

ε. Κατά τον χρόνο της παραμονής τους στην ατμόσφαιρα οι ρύποι υφίστανται διάφορους χημικούς 

μετασχηματισμούς λόγω αντιδράσεων είτε μεταξύ τους είτε με τα συστατικά της καθαρής ατμόσφαι‐

ρας. Η ατμόσφαιρα είναι ένα  αποτελεσματικό εργαστήριο αντιδράσεων μέσα στο οποίο διοχετεύονται 

χημικά ενεργά συστατικά με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός αριθμού καινούργιων ουσιών. Οι χημι‐

κές αντιδράσεις  των ρύπων μπορεί να δώσουν και ουσίες οι οποίες δεν είναι ρύποι. Σε πολλές περι‐

πτώσεις όμως στα προϊόντα των χημικών αντιδράσεων περιλαμβάνονται και νέοι (δευτερογενείς) ρύ‐

ποι. 

στ. Η μεταφορά των ρύπων από την ατμόσφαιρα στο έδαφος ονομάζεται απόθεση. Γενικά ξεχωρί‐

ζουμε τρεις διαφορετικούς τύπους απόθεσης: 

I. Βαρυτική καθίζηση ονομάζεται η πτώση λόγω βαρύτητας των σχετικά μεγάλων και βαρέων σω‐

ματιδίων. 

II. Ξηρή απόθεση υφίστανται τα μικρά σωματίδια και οι αέριοι ρύποι τα οποία ακολουθούν αδρανώς 

τις κινήσεις του αέρα και κατακρατούνται, όταν έρθουν σε επαφή, από την υποκείμενη επιφάνεια 

III. Υγρή απόθεση λαμβάνει  χώρα σε περίπτωση υετού  οπότε μπορούν να συμβεί  κάποιο από  τα 

παρακάτω ενδεχόμενα: Είτε σάρωση των ρύπων οι οποίοι βρίσκονται στην ατμόσφαιρα από την βροχή 

ή το χιόνι (απόπλυση) είτε πρόσληψη των ρύπων σε ένα προηγούμενο στάδιο από τα μικρά σταγονίδια 

του νέφους, τα οποία αργότερα ενώνονται μεταξύ τους φτιάχνοντας σταγόνες βροχής 

 

.   

Σχήμα1: Σχηματική περιγραφή των ατμοσφαιρικών διεργασιών που επηρεάζουν τη διασπο‐

ρά των ρύπων1 

                                                 
1 Περιβαλλοντική εκπαίδευση, υπουργείο Παιδεία και θρησκευμάτων, Αθήνα 2000 
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Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό όταν μελετάμε τους αέριους ρύπους και τις επιπτώσεις 

τους να ξεχωρίσουμε από την μία την αέρια ρύπανση και τις επιπτώσεις της και από την άλλη την α‐

ποτιθέμενη ρύπανση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικός αυ‐

τός  ο  διαχωρισμός  είναι  ότι  η κλίμακα  των δύο φαινομένων  είναι  πολύ διαφορετική. Οι άμεσες  επι‐

πτώσεις  της  αέριας  ρύπανσης  είναι  περισσότερο  τοπικό  πρόβλημα  και  οι  επιδράσεις  είναι  συνήθως 

μεγαλύτερες στις περιοχές κοντά στην πηγή της ρύπανσης (π.χ. φωτοχημικό νέφος των αστικών περι‐

οχών). Από την άλλη πλευρά, η επίδραση της απόθεσης εξαπλώνεται σε πολλές εκατοντάδες ή χιλιά‐

δες χιλιόμετρα (π.χ. όξινη βροχή). 

 

 

 

Η επίδραση του ανέμου στα επίπεδα ρύπανσης 

 

Η επίδραση του ανέμου στην ρύπανση είναι διπλή. Η διεύθυνση του ανέμου καθορίζει την περιοχή 

προς την οποία θα κατευθυνθούν οι ρύποι ενώ η ταχύτητα του ανέμου προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό 

τον ρυθμό αραίωσης τους. Η διεύθυνση του ανέμου είναι καθοριστικής σημασίας ιδιαίτερα στην περί‐

πτωση που η ρύπανση προέρχεται από σημειακές πηγές  (π.χ. καμινάδες). Σε αυτή την περίπτωση τα 

επίπεδα ρύπανσης σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αλλάξουν δραστικά ακόμη και σε πε‐

ρίπτωση που η διεύθυνση του ανέμου μεταβληθεί με μόνο 10ο. Σε αυτά τα πλαίσια η μεταβλητότητα 

της διεύθυνσης του ανέμου έχει ευεργετικές συνέπειες γιατί διασκορπίζεται η ρύπανση σε μεγαλύτερη 

γεωγραφική περιοχή με αποτέλεσμα οι τοπικές συγκεντρώσεις να είναι χαμηλότερες. 

Από την άλλη πλευρά η ταχύτητα του ανέμου προσδιορίζει το πόσο γρήγορα θα απομακρυνθούν οι 

ρύποι από το σημείο εκπομπής. Το σχήμα2 δείχνει την κύρια επίδραση που ασκεί ο άνεμος στις συγκε‐

ντρώσεις των ρύπων. Από το σχήμα αυτό προκύπτει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στην 

ταχύτητα του ανέμου και την συγκέντρωση της ρύπανσης. Ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες προ‐

καλούν  ισχυρότερους  ανέμους  ενώ  άλλες  συνδέονται  με  ασθενείς  ανέμους.  Χαρακτηριστικό  παρά‐

δειγμα είναι τα βαρομετρικά υψηλά ή αντικυκλώνες. Στο κέντρο τους ο καιρός είναι ηλιόλουστος και οι 

άνεμοι πολύ ασθενείς. Σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται τακτικά υπό την επίδραση στάσιμων αντικυ‐

κλώνων οι συνθήκες διασποράς είναι άσχημες και όταν συνδυάζονται με υψηλές εκπομπές ρύπανσης, 

όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγαλουπόλεις, ο κίνδυνος επεισοδίου ρύπανσης είναι αυξημένος.  
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Σχήμα 2: Επίδραση της ταχύτητας του ανέμου στην αραίωση των ρύπων. Ο ρυθμός εκπομπής 

της ρύπανσης είναι ίδιος στα δύο σχήματα (έξι «σφαίρες» το δευτερόλεπτο) και αυτό που διαφέ‐

ρει είναι η ταχύτητα του ανέμου. Στην πρώτη περίπτωση (ταχύτητα του ανέμου=6 m/s) η συγκέ‐

ντρωση που προκύπτει  είναι  1  μονάδα  («σφαίρα»)/m  ενώ στη δεύτερη  (ταχύτητα του ανέμου=2 

m/s) είναι 3 μονάδες («σφαίρες»)/m. 

 

 

 

Ατμοσφαιρική ευστάθεια και αναστροφές 

 

Οι κατακόρυφες κινήσεις του αέρα επηρεάζουν την ανάμειξη των ρύπων. Ιδιαίτερα οι  ακανόνιστες 

ανοδικές/καθοδικές κινήσεις που επικρατούν στο στρώμα ανάμειξης μπορούν να μεταφέρουν και να 

αναμείξουν τους ρύπους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η κατακόρυφη ανάμειξη των ρύπων έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση της μέσης συγκέντρωσής τους. Κατακόρυφες κινήσεις στην ατμόσφαιρα μπο‐

ρεί να προκληθούν από πολλές αιτίες. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον αέρα που ανα‐

γκάζεται να ανέλθει όταν συναντά 

κάποιο τοπογραφικό εμπόδιο καθώς και τις ανοδικές/καθοδικές κινήσεις οι οποίες αναπτύσσονται 

σε συνδυασμό με βαρομετρικά χαμηλά/υψηλά. Όταν η ατμόσφαιρα τείνει να καταστείλει αυτές τις κι‐

νήσεις λέμε ότι  επικρατεί  ευστάθεια ενώ όταν αυτές οι κινήσεις  ενισχύονται λέμε ότι η ατμόσφαιρα 

βρίσκεται σε κατάσταση αστάθειας.  

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την ευστάθεια της ατμόσφαιρας μελετάμε την μεταβολή της θερ‐

μοκρασίας με το ύψος. Όταν ο θερμός αέρας επικαλύπτει τον ψυχρό τότε επικρατούν συνθήκες ευστά‐
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θειας. Ο ανερχόμενος ψυχρός αέρας θα βρεθεί σε ένα θερμότερο περιβάλλον και λόγω μεγαλύτερης 

πυκνότητας θα αναγκασθεί να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Αντίστοιχα, αν ο θερμότερος αέρας 

αναγκασθεί να κατέρθει θα βρεθεί σε ψυχρότερο περιβάλλον και, λόγω άνωσης, θα επανέρθει στην 

αρχική του θέση. Χρησιμοποιώντας αντίστοιχα επιχειρήματα μπορούμε να αποδείξουμε ότι όταν ο η 

θερμοκρασία του αέρα μειώνεται με το ύψος τότε   επικρατούν συνθήκες αστάθειας και οι κατακόρυ‐

φες κινήσεις του αέρα ενισχύονται. Η αναστροφή είναι μια ακραία μορφή ευστάθειας κατά την οποία 

ο θερμός αέρας επικαλύπτει τον ψυχρό. Η αναστροφή στην χαμηλότερη ατμόσφαιρα ενεργεί σαν κα‐

πάκι που εμποδίζει τις κατακόρυφες κινήσεις. 

Η ατμοσφαιρική ευστάθεια μεταβάλλεται τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Στο σχήμα 3 εμφανί‐

ζεται η ημερήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής ευστάθειας όπως και η αντίστοιχη επίπτωσή της στην 

διασπορά της ρύπανσης η οποία εκπέμπεται από μια βιομηχανική καμινάδα. Την νύχτα αναπτύσσεται 

συνήθως μια αναστροφή η οποία διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες. Η αναστροφή εμποδίζει την κατακό‐

ρυφη μεταφορά  των ρύπων οι  οποίοι  εξαπλώνονται  κατά κύριο λόγο  στο οριζόντιο. Κοιτάζοντας  τα 

καυσαέρια από ψηλά παρατηρούμε ένα σχήμα βεντάλιας με αφετηρία την καμινάδα. Η περιορισμένη 

κατακόρυφη μεταφορά των ρύπων έχει σαν αποτέλεσμα, οι συγκεντρώσεις τους κοντά στην επιφάνει‐

α, να είναι πολύ χαμηλές. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που οι εκπομπές των 

ρύπων λάμβαναν χώρα κοντά στο έδαφος  (π.χ. στην αστική ρύπανση), η αναστροφή θα οδηγούσε σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Τις πρωινές ώρες η ηλιακή ακτινοβολία αρχίζει να ζεσταίνει το έδαφος και κα‐

ταστρέφει σταδιακά τη νυχτερινή αναστροφή. Η αστάθεια που αναπτύσσεται κοντά στο έδαφος ευνοεί 

τις ανοδικές  και  καθοδικές  κινήσεις  οι  οποίες  όμως φθάνουν μόνο μέχρι  την βάση  της ανυψωμένης 

αναστροφής. Κατά συνέπεια ο καπνός αναμιγνύεται σε ένα σχετικά ρηχό στρώμα δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις  για  υψηλές  συγκεντρώσεις.  Τέλος  η  συνεχιζόμενη  θέρμανση  του  εδάφους  δημιουργεί 

ένα βαθύ  (~1‐2 χιλιόμετρα) στρώμα όπου επικρατεί αστάθεια. Οι  έντονες,  εναλλασσόμενες ανοδικές 

και καθοδικές κινήσεις εξαναγκάζουν τον θύσανο να κινηθεί ανοδικά και καθοδικά σε μια κυματοειδή 

μορφή. Κατά συνέπεια τα χαρακτηριστικά του θυσάνου από μια βιομηχανική καμινάδα μπορούν να 

δώσουν ενδείξεις για την ευστάθεια της ατμόσφαιρας 
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Σχήμα3: Κατακόρυφη εξάπλωση των καυσαερίων από καμινάδες σαν συνάρτηση της ευστά‐

θειας της ατμόσφαιρας. 

 

 

 

 

 

Επίδραση της υγρασίας και της βροχής στην ρύπανση 

 

Η σχετική υγρασία λειτουργεί δυσμενώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Κι αυτό διότι όταν αυξάνε‐

ται όταν αυξάνεται η υγρασία ευνοείται ο σχηματισμός της μετεωρολογικής ομίχλης(fοg) ή της άχλυος 

(mist), οι οποίες ευνοούν κατά πολύ τις συνθήκες επιδείνωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο συνδυ‐

ασμός για παράδειγμα της ομίχλης με το καπνό δημιουργεί την καπνομίχλη  (SMOke +  fOG = smog). 

Όσον αφορά τη βροχή μπορούμε να πούμε ότι  είναι ο σημαντικότερος μηχανισμός   καθαρισμού και 

απόπλυσης της ατμόσφαιρας από τους ρύπους. Παρακάτω παραθέτονται μερικά στατιστικά στοιχεία 

που καταδεικνύουν το ρόλο της βροχής  στην απομάκρυνση των ρύπων. 
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                                              Συνθήκες βροχής 

 

Μέση τιμή συγκεντρώσεων ρύπων 

Με  Βρο‐

χή 

Χωρίς 

Βροχή 

Μέση τιμή 24ωρων συγκεντρώσεων SO2  158 

μgr/m^3 

172 

μgr/m^3 

Μέση τιμή 24ωρων συγκεντρώσεων καπνού  1.54 

C.O.H/1000 ft 

1.93 

C.O.H/1000 ft 

Μέση τιμή 3ωρων συγκεντρώσεων καπνού  1.38 

C.O.H/1000 ft 

1.93 

C.O.H/1000 ft 

 

 

 

Τοπογραφικοί παράγοντες 

 

 

Παρουσία υδάτινων μαζών 

 

Η παρουσία μιας εκτεταμένης υγρής επιφάνειας  (π.χ. λίμνη, ποταμός παραθαλάσσια έκταση) σε 

μια ηπειρωτική περιοχή, αστικής ανάπτυξης, δημιουργεί ένα πεδίο ροής, όπου η αέρια μάζα μετακινεί‐

ται από την υγρή επιφάνεια στην ηπειρωτική ή αντίστροφα. Και τούτο γιατί η υγρή επιφάνεια, σ’ αντί‐

θεση με την  ξηρά έχει μικρή αγωγιμότητα και μεγάλη θερμοχωρητικότητα και έτσι θερμαίνεται αρ‐

γότερα από την ξηρά. Αντίθετα στο έδαφος επειδή η ειδική θερμότητα του είναι μικρότερη από του νε‐

ρού,  η  θερμοκρασία  του  υπερκείμενου αέρα αυξάνει  γρηγορότερα  κατά  την  διάρκεια  της  ημέρας. Ο 

θερμότερος αέρας πάνω από την ξηρά διαστέλλεται και ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω, οπότε ο 

ψυχρότερος αέρας από την περιοχή της θάλασσας πνέει προς την ξηρά(δημιουργία θαλάσσιας αύρας). 

Αυτό το  τελευταίο διαφοροποιεί την θερμοϋγρομετρική  κατάσταση του αέρα πάνω από την ξηρά, κα‐

τά τρόπο που επιδεινώνει τις συνθήκες ρύπανσης εκεί. Αντίθετα τις βραδινές ώρες  , η ξηρά ψύχεται 

γρήγορα και ο θερμός αέρας της θάλασσας διαστελόμενος ανέρχεται, υπερκαλύπτει αυτόν της ξηράς 

ο οποίος κινείται προς τη θάλασσα (απόγειος αύρα).  

 

Επίδραση της ορεινής τοπογραφίας 

 

Σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα, μια περιοχή που περιορίζεται   από βουνά ή μια μεγάλη με διά‐

σπαρτους λόφους και ψηλά κτήρια αποτελεί γενικά πεδίο συσσώρευση ρύπων. Αντίθετα μια περιοχή 

ανοιχτή και ελεύθερη ευνοεί τη διασπορά. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις παίζουν ρόλο τόσο η θέση 

που έχουν μέσα στην περιοχή οι πηγές και οι αποδέκτες, όσο και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επι‐
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κρατούν.  Έτσι  είναι  μερικές φορές  δυνατό  να γίνεται  μικρότερη συσσώρευση  ρύπων σε  μια  κλειστή 

από βουνά περιοχή από ότι σε μια ανοιχτή έκταση, όταν οι πηγές βρίσκονται σε αντίθετη διεύθυνση 

από  την  διεύθυνση που συνήθως πνέουν  οι  άνεμοι  και  οι  πηγές  της  ελεύθερη  βρίσκονται  στην  ίδια 

διεύθυνση. 

Η παρουσία ενός ορεινού όγκου στην κατανομή των ρύπων επιδρά διαφορετικά στην προσήνεμη 

πλευρά από ότι στην υπήνεμη. Στα προσήνεμα ελαττώνεται η ταχύτητα του ανέμου με το ύψος στην 

ανοδική του προσπάθεια να υπερπηδήσει το ορεινό εμπόδιο  , έχουμε έτσι αύξηση της ρύπανσης. Στα 

υπήνεμα όμως συμβαίνουν τα εξής: Λόγω της πύκνωσης των ρευματογραμμών του ανέμου παρατη‐

ρείται μια απότομη αύξηση της ταχύτητας του κατά την κάθοδο του στην υπήνεμη πλευρά, όπου μά‐

λιστα δημιουργείται μια ζώνη ανατάραξης(σχήμα4) η οποία ευνοεί τον διασκορπισμό των ρύπων. Πο‐

λύ συχνά, ένας ασθενής στην κορυφή ορεινής έξαρσης, άνεμος μπορεί να μετατραπεί σε αρκετά ισχυ‐

ρότερο κατά την κάθοδο του κατά μήκος της υπήνεμη πλευράς. Ο μηχανισμός αυτός αναφέρεται ως 

έρπουσα αύρα, και είναι προφανές ότι η δημιουργία της ευνοεί την απορρύπανση της περιοχής.  

 

 
‐ σχήμα 4 ‐ 

 

Σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα, η διασπορά των ρύπων εξαρτάται από τα εμπόδια(κτίρια, λό‐

φοι) που μεσολαβούν μεταξύ της πηγής και του αποδέκτη. Σε περίπτωση που το εμπόδιο είναι πού πιο 

ψηλό από το ύψος της διαδρομής του νέφους των ρύπων, τότε δημιουργείται συσσώρευση πριν από το 

εμπόδιο και , κατά ένα μέρος ανάκλαση των καυσαερίων. Στην περίπτωση ποτ το εμπόδιο είναι πολύ 

χαμηλό τότε το νέφος υπερπηδά το εμπόδιο και εξακολουθεί κανονικά την κίνηση του και την διασπο‐

ρά του και μετά από αυτό. Σε περίπτωση που τα εμπόδια είναι της ίδιας τάξης μεγέθους υπάρχει συ‐

χνά υπερπήδηση που συνοδεύεται με καθοδική στροβιλώδη κίνηση των καυσαερίων  , με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται ισχυρές τιμές ρύπανσης στην βάση του εμποδίου. 
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‐σχήμα5‐ 

Μέσα στην κατοικημένη περιοχή μιας πόλης, η διασπορά της ρύπανσης δυσχεραίνεται   τόσο από 

το γεγονός ότι οι εκπομπές γίνονται χαμηλά όσο και από την ύπαρξη ψηλών και σε μεγάλη πυκνότη‐

τα κτιρίων, έτσι ένα μεγάλο μέρος των ρύπων παραμένει ουσιαστικά στο τόπο παραγωγής τους {σχή‐

μα5}. 

Αν η αστική περιοχή βρίσκεται στην βάση μιας κοιλάδας, ο μορφολογικός παράγοντας ενεργεί πο‐

λύ συχνά αρνητικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτό γίνεται σε ανέφελες και χωρίς  ισχυρό άνεμο 

νύχτες,  όταν στις θερμασμένες,  κατά την διάρκεια της ημέρας, πλαγιές  της κοιλάδας αναπτύσσεται   

αρχικά μια θερμική ροή, που οδηγεί τα ψυχρότερα(επομένως πυκνότερα) παρεδάφια αέρια στρώματα 

προς τα κάτω. Με αυτή τη δίπλευρη καθοδική ροή, όμως, ο θερμός αέρας στο βάθος της κοιλάδας, ε‐

κτοπίζεται προς τα πάνω και τελικά δημιουργείται αναστροφή της θερμοκρασίας.   

 
‐σχήμα 6‐ 
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