
Souhrn Disertace

Tato studie se zabývá odhadem zdrojů aerosolů vpmžském ovzduší pomocí metody

Positive Matrix Factorization (PMF2)' odhady zdrojů aerosolu pomocí PMF se ve světě

prováď již od začátku 90 let dvacátého století. V haze zatím bylo podobných studií

provedeno miáLlo.

v této studii byly použtty velikostní ďstribuce aerosoloých častic a koncentrace

hlavnich plynných polutantů kodhadu zdrojů submikrono\.ých častic vzimním období

vpražském ovzduši. Početní konceirÚace častic. Particle Number Concentrďions (PNC),

byly získany pomocizařizpni Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) v roanezj |4.6 až

73ó.5 nm spolu s plynnými koncentracemi Co' So2' No- (No + Noz), o:, CFL' a

nemetanicloými uhlovodíky (NMHC)' analyzovanými automďíclcými pfistroji Horiba.

Měření probíhalo na půdní stanici Přírodovědecké fakulty UK (N50. 4' |7.46,,; E|4. 25,

14.92") 25 m na urovní u|ice a 225 m nad úrovní moře. Stanice je umístěna v botanické

zahradě, která 0.035 kn2. odběrové místo je odstiÍĚno ď prímý'ch zdrojů zrrečištění a

okolní prosťedi nevykazuje znaky uličního kaňonu.

Dale byla sledována meteorologická data jako r'r'chlost větÍu, teplot4 relativní

vlhkost a Uv.A a W-B ziřeni. K odhadu snčru ruzn!ch zdrojů byla pouŽita Conditional

Probability Function (cPF). K ďhadu z&o;ú [l1 dále poúity korelace jefuotliých

faktoru spl1rmými polutant-r (ol. \o.. so:. Co. CHr and NMHC) a jejich denní

pruběhy.

Vprvním měřeném obdobi ď l7':.l0.t2007 b11o pomoci metody PMF2

zjištěno 5 faktoru, majícich vlil. na koncentrčl suhnikronového aerosolu vPraze.

Jednalo se o sdružený zdroj.l' doprar,a. topťni. dalc pak sdruŽený zdroj-Z a Os-

sekundarní ěásticr. Z 5 zdrojů byl.v dva zdroje sdruŽrrr. pňcháejicíďt ze všech seltoru

(zjištěno pomocí CPF)' opakované pokusr k rozliŠeni tdtto zdrojú pomoci různých

hoďrot PMF2 nebyly úspěšné. Často se některe fatror1 .1eri ja}o směsi ruzrlch zdrojů.

které nemohou bý d.ile rozlišeny' T1to zdroje mohou pocházet z dalekosďtlého

tÍansportu aerosolu, nelzeje však rozlišit z důvodu neznalosti poměru stopoých prv|cu.
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