Δράζη 4: Δημιοσργία ενημερωμένων απογραθών εκπομπών
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Πρεηηθά κε ηηο αλζξωπνγελείο εθπνκπέο, ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ είλαη:
Γηεξεύλεζε ηωλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε κηαο από ηηο πεξηνρέο
κειέηεο: Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Βόινο. Νη πξνεγνύκελεο κειέηεο γηα ηηο
πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο εμεηάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ ηα
ηνπηθά πξνβιήκαηα πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο. Κειέηεο γηα ηηο πεξηνρέο
ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ήδε ππό εμέηαζε.
Ππιινγή ηωλ δηαζέζηκωλ δεδνκέλωλ ζρεηηθά κε: α) θπθινθνξηαθνύο
θόξηνπο, β) κέζεο ηαρύηεηεο θίλεζεο, γ) ζύλζεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη δ)
δεδνκέλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηόινπ ηωλ νρεκάηωλ (ζύλζεζε θαη
αξηζκόο) ζηηο πεξηνρέο κειέηεο (ζε εμέιημε).
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε (ζηαηηζηηθή) ηωλ δεδνκέλωλ γηα ην ζηόιν ηωλ
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πξνθεηκέλνπ: α) λα ζπκπιεξωζνύλ κε ραξαθηεξηζηηθά θπθινθνξίαο ηα
ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηα νπνία ππήξρε απνπζία πιεξνθνξηώλ
θαη β) λα θαζνξηζηεί ε εκεξήζηα κεηαβιεηόηεηα ηωλ θπθινθνξηαθώλ
θόξηωλ

θαη

ηαρπηήηωλ.
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δηαζέζηκα δεδνκέλα, όπωο ην κήθνο ηνπ ππάξρνληνο νδηθνύ δηθηύνπ θαη ε
θαηάηαμε ηωλ δξόκωλ ζα εθαξκνζηνύλ (ζε εμέιημε).
Κειέηε θαη επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πεξί ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηνπ ζηόινπ ηωλ νρεκάηωλ ζε όξνπο θαηεγνξηώλ
ηερλνινγίαο θηλεηήξωλ γηα θάζε ηύπν νρήκαηνο. Γεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Αζήλαο έρνπλ ήδε επεμεξγαζηεί ρωξίο ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα (ζε
εμέιημε).

Ξξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ
θαλλάβνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλνκή ηωλ ζπλνιηθώλ
εθπνκπώλ ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο.
Αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ην ρωξηθό θαη ρξνληθό
επηκεξηζκό ηωλ δεδνκέλωλ θπθινθνξίαο. Ζ κεζνδνινγία ζα βαζίδεηαη ζηελ
ήδε γλωζηή επηζηεκνληθή εκπεηξία. Ξαξόκνηεο κεζνδνινγίεο έρνπλ ήδε
εθαξκνζηεί ζην παξειζόλ από ηνλ Θαζεγεηή Η. Εηώκα θαη Γξ. A. Ξξόγηνπ
(ζε εμέιημε).
Ππλερήο παξαθνινύζεζε ηωλ ζπιιερζέληωλ δεδνκέλωλ ωο πξνο ηελ πεγή
ηωλ δεδνκέλωλ, ηελ πιεξόηεηα θαη ηε κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο (ζε
εμέιημε).
Ππλέρηζε ηεο εξγαζίαο πεξί ζύληαμεο απνγξαθώλ εθπνκπώλ γηα ηηο
αλζξωπνγελείο
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ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΞΔ ζην πιαίζην ηεο 2εο ζπλάληεζεο ζηηο 28 Καξηίνπ
2011.
Ππλάληεζε γηα ηε ζπδήηεζε ηεο πξνόδνπ ηεο δξάζεο νξγαλώζεθε από ηνλ
ππεύζπλν ηνπ έξγνπ κε ηελ ΑΜΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΞΔ. Πηελ ελ ιόγω
ζπλάληεζε ζπκκεηείρε θαη ν Θαζεγεηήο Η. Εηώκαο (Δζληθό Κεηζόβην
Ξνιπηερλείν) ν νπνίνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΑΜΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ
ΔΞΔ γηα ηε ζύληαμε ηωλ απνγξαθώλ εθπνκπώλ (απηέο πνπ αθνξνύλ ζηηο
βηνκεραληθέο πεγέο).
Νη δεκνζηεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο 4
είλαη:
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Πε δηεζλή ζπλέδξηα
1. Aleksandropoulou V., Lazaridis M., Eleftheriadis K., “Assessing PM10
source reduction in urban agglomerations for air quality compliance”,
European Aerosol Conference, Manchester, U.K., 4 - 9 September
2011.

Ρα αξρηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζύληαμε απνγξαθώλ εθπνκπώλ γηα
ηηο αλζξωπνγελείο θαη θπζηθέο πεγέο παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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ππνζηεξίδνπλ ην έξγν, πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ
2011.
Ζ πξώηε θάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πνπ αθνξά ζηε «Ππιινγή θαη
ζηνλ έιεγρν ηωλ δεδνκέλωλ» έρεη νινθιεξωζεί. Ζ επεμεξγαζία θαη ε
αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε.

