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Atmosferinio aerozolio dalelės daro įtaką klimato 

kaitos procesams bei neigiamai veikia žmonių sveikatą 

[1,2]. Nors didelis dėmesys tyrimuose skiriamas 

antropogeninės kilmės aerozoliams, žinoma, jog 

biogeninės kilmės aerozoliai gali sudaryti didelę dalį 

bendros atmosferinio aerozolio masės [3], todėl aktualūs 

tyrimai, liečiantys biogeninės atmosferos aerozolio 

frakcijos susidarymą bei jos evoliuciją veikiant 

fotocheminiams procesams. 

Šio darbo tikslas – nustatyti rytų Lietuvos miško 

vietovei būdingo antrinio aerozolio formavimosi procesų 

sąsajas su dalelių dydžių pasiskirstymo bei 

meteorologiniais parametrais ir nustatyti santykinę 

biogeninės kilmės aerozolio masės dalį submikroninėje 

frakcijoje. 

Eksperimento matavimai atlikti Rūgšteliškio 

integruotos stebėsenos stotyje, Rūgšteliškio kaime, 

Utenos apskrityje (55,46 oN 26,00 oE). Vietovė 

charakterizuojama kaip kaimo aplinka, apsupta mišrių 

medžių miško (apie 80% medžių – spygliuočiai). 

Atstumas iki artimiausių miestų – apie 26 km iki Utenos 

ir apie 17 km iki Ignalinos. Eksperimentinių matavimų 

laikas – 2016 m birželio 1 – 22 d. 

Garaus atmosferos aerozolio cheminė sudėtis 

išmatuota aerozolio cheminės sudėties stebėsenos masių 

spektrometru (angl., Aerosol Chemical Speciation 

Monitor – ACSM). Aerozolio dalelių aerodinaminio 

diametro verčių pasiskirstymas išmatuotas 

aerodinaminiu aerozolio spektrometru APS 3321 (angl., 

Aerodynamic Particle Sizer – APS, model 3321). 

Aerozolio masių spektrometrijos duomenų analizė 

atlikta naudojant teigiamo matricos faktorizavimo 

metodą (PMF) (programomis Igor Pro 6.37 ir SoFi 6.0). 

Šio metodo esmė yra masių spektro laikinės eigos 

matricos išskaidymas į du komponentus: aerozolio 

šaltinių cheminės sudėties (spektrų) matricą ir aerozolio 

koncentracijos laikinės sekos matricą. Šiuo matematiniu 

metodu įmanoma gauti informaciją (neturint a priori 

žinių) apie realių atmosferos aerozolio šaltinių cheminę 

sudėtį. 

Taikant teigiamo matricos faktorizavimo metodą 

identifikuoti du aerozolio šaltiniai (1 pav.): pusiau lakaus 

oksiduoto organinio aerozolio dalelės (SV-OOA) ir mažo 

lakumo oksiduoto organinio aerozolio dalelės (LV-OOA). 

Šios dvi antrinio aerozolio frakcijos skiriasi chemine 

sudėtimi, oksidacijos laipsniu bei elgsena kintant 

temperatūrai [4]. Šiame darbe tiriamos šių antrinio 

aerozolio frakcijų koncentracijų ir aerozolio dalelių 

dydžių pasiskirstymo kaitų sąsajos bei pastarųjų 

parametrų priklausomybė nuo meteorologinių veiksnių. 

Šio tyrimo rezultatai, siejantys aerozolio cheminės 

sudėties kaitą su dalelių dydžių dinamika, atskleis tyrimo 

vietovei būdingus biogeninės kilmės aerozolio 

susidarymo procesų ir aplinkos sąlygų sąryšius bei leis 

kiekybiškai įvertinti biogeninės kilmės aerozolio dalį 

sumbikroninėje atmosferos aerozolio frakcijoje. 

 

 
1 pav. PMF metodu gautų antrinio aerozolio faktorių 

(šaltinių) masės spektrai. Greta atidėti panašūs, 

laboratorinėmis sąlygomis gautų, antrinio aerozolio 

junginių masės spektrai (standartai). 
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