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Η αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε παξακέλεη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ηόζν γηα ηελ Ειιάδα όζν 

θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ηεο Επξώπεο. Σηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πξνζηέζεθε ηειεπηαία θαη ε 

ζηξνθή ζε αλνξζόδνμεο κεζόδνπο ζέξκαλζεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Επνκέλσο, θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάπηπμεο πξόζζεησλ ηζρπξώλ θαη επέιηθησλ εξγαιείσλ γηα ηε  κειέηε ηεο 

ξύπαλζεο θαη εηδηθόηεξα ελόο θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο κε 

πςειή ρσξηθή θαη ρξνληθή αλάιπζε. Οη κεηξήζεηο απηέο ζα ζπκπιεξώζνπλ ηηο κεηξήζεηο πνπ 

είλαη ήδε δηαζέζηκεο θαη πξνέξρνληαη από πεξηνξηζκέλν πιήζνο ζηαηηθώλ ζηαζκώλ, δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο ραξηνγξάθεζεο ηεο ξύπαλζεο αζηηθώλ θαη 

εκηαζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο καο. 

Τν θηλεηό εξγαζηήξην έρεη αλαπηπρζεί εληόο ελόο εκηθνξηεγνύ (Mercedes-Benz, model 

Sprinter) κε ην κέγηζην δηαζέζηκν πιάηνο θαη ύςνο ηεο κεηαθεξόκελεο πιαηθόξκαο. Ο 

θηλεηήξαο ηνπ εκηθνξηεγνύ θαηαλαιώλεη diesel θαύζηκν, ελώ ν ζρεδηαζκόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη ηέηνηνο, ώζηε δελ επηηξέπεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εμάηκηζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηνπο 

δεηγκαηνιήπηεο. Έλα ζύζηεκα από ζπζηνηρίεο κπαηαξηώλ θαη ελαιιάθηε επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε κε ηελ απαηηνύκελε ηζρύ όισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ.  Τν 

εζσηεξηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ θιηκαηίδεηαη δηαξθώο εμαζθαιίδνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο  γηα ηα όξγαλα θαη ηνπο ρεηξηζηέο. Τα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θηλεηό 

εξγαζηήξην ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, (i) όξγαλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ αεξνδόι 

(θαηαλνκή κεγέζνπο θαη αξηζκνύ), (ii) όξγαλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αέξηα θάζε 

(ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ) θαη (iii) όξγαλα πνπ κεηξνύλ ην καύξν άλζξαθα. Επηπιένλ, 

γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από έλα GPS, ελώ ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο 

ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, ηαρύηεηαο θαη θαηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ θαη ζπλνιηθήο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Τα όξηα ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη αλίρλεπζεο θαζνξίδνληαη από ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε νξγάλνπ θαηαζθεπαζηηθά θαζώο θαη από ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 

πεηξάκαηνο. 



Τν θηλεηό εξγαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεηξήζεηο ελ-θηλήζεη γηα ηελ εθηίκεζε 

κέζσλ ηηκώλ ζε κεγάιε, κεζαία ή κηθξή ρξνληθή θιίκαθα θηλνύκελν ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε 

δηαδξνκή πεξλώληαο θαηά κήθνο ή θνληά ζε εζληθέο νδνύο, δξόκνπο ζε γεηηνληέο, ππεξαζηηθνύο 

δξόκνπο θαη δξόκνπο θνληά ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ραξηνγξάθεζεο 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο κε ηελ απαηηνύκελε ρσξηθή θαη ρξνληθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα. 

Ελαιιαθηηθά, ην θηλεηό εξγαζηήξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεη ή/θαη λα 

ζπκπιεξώζεη ηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη από δίθηπν ζηαζεξώλ ζηαζκώλ κέηξεζεο, 

δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθόλα ηεο ξύπαλζεο αθόκα θαη ζε πεξηνρέο όπνπ 

δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξώλ ζηαζκώλ ιόγσ ηερληθώλ δπζθνιηώλ, όπσο π.ρ. ε 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο πξνκήζεηαο 

ησλ νξγάλσλ. Τν θηλεηό εξγαζηήξην παξέρεη αθόκα ηε δπλαηόηεηα λα αθνινπζεζεί κηα θηλεηή 

πεγή ξύπαλζεο (π.ρ. έλα θνξηεγό), λα απνκνλσζεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί επαθξηβώο 

ειαρηζηνπνηώληαο ηε ζπλεηζθνξά από άιιεο πεγέο.  

Όιεο νη παξαπάλσ κεηξήζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξάιιεια κε ππνινγηζηηθά 

κνληέια πξνζνκνίσζεο γηα λα αμηνινγεζνύλ νη ζπλεηζθνξέο πνιιαπιώλ ξύπσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ ζηνπο δξόκνπο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηνπηθό 

εγθισβηζκό ησλ ξύπσλ κεηαμύ ησλ θηηξίσλ, θαηλόκελν γλσζηό σο street canyon. 

Παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα από ηελ πόιε ηεο Πάηξαο.   

   

 


