فرم شرح كار پروژه پژوهشی

)1عنوان پروژه پژوهشي:

تهيه نقشه جامع ظرفيتهاي احتراق استانهاي تهران و البرز
)2شرح مسئله:
به منظور برنامه ريزي مناسب جهت كاهش آاليندههاي جوي الزم است ابتدا منابع مختلف توليد كننده آاليندههاي حاصل از احتراق در
بخشهاي مختلف اعم از حمل و نقل ،صنعتي و خانگي و ساير بخشها به درستي شناسايي و با محاسبات مبتني بر الگوهاي استاندارد ،ظرفيت
احتراق هر يك از بخشها و به تبع آن ميزان آاليندههاي انتشار يافته به درستي تخمين زده شود .براي اين منظور الزم است دادههاي آماري
كاملي از دو دهه اخير و براي متغيرهاي مختلف تاثير گذار همچون تعداد خودروهاي مختلف اعم از سواري شخصي ،تاكسي ،وسايط حمل و
نقل عمومي ،خودروهاي سنگين ،موتورسيكلتها و غيره در سنوات مختلف و نيز نرخ رشد مصرف هر يك از فرآوردههاي مرتبط با آن خودروها
در بخش حمل و نقل همراه با محاسبات آاليندههاي ايجاد شده طبق الگوهاي استاندارد و مدل شده ارائه شود و مشابه همين موضوعات در
بخش مصارف خانگي و صنعتي و ساير بخشها از منظر شناسايي و بررسي متغيرهاي وابسته و ميزان رشد مصرف گاز طبيعي و فرآوردههاي
نفتي در هر يك از بخشها همراه با محاسبات ميزان آاليندگي ارائه شود.
 )3اهداف و انتظارات كارفرما:
 .1ميزان شدت انرژي و روند آن براي هر يك از بخشهاي حمل و نقل ،صنعتي و خانگي به تفكيك مشخص و تحليل شود.
 .2سهم و ميزان انتشار آاليندههاي مختلف توليدي توسط هر يك از بخشها به تفكيك مشخص و تحليل شود.
 .3جامعه آماري خودروهاي مختلف موجود در اين استانها و ميزان و سهم آاليندههاي توليدي آنها گزارش و تحليل شود.
 .4جامعه آماري انواع تجهيزات گرمايش خانگي موجود در اين استانها و ميزان و سهم آاليندههاي توليدي آنها گزارش و تحليل شود.
 .5ميزان تاثيرات حاصل از گاز سوز كردن خودروهاي مختلف در كاهش آاليندهها مشخص شود.
 .6سهم هريك از بخشها در توليد آاليندههاي حاصل از احتراق در فصول سرد اين استانها مشخص و مقايسه شود.
 .7براساس دادههاي آماري تهيه شده ،اطالعات مربوط به آاليندههاي هر يك تجهيزات مختلف شامل HC،PM ،CO2،CO،NOx،SOx
و ...در بخشهاي مختلف گردآوري و بازده احتراق هريك از وسايل در بخشهاي مختلف مشخص شود.
 .8روشهاي فني منجر به كاهش آاليندههاي حاصل از احتراق مبتني بر تجارب داخلي و بين المللي در بخشهاي حمل و نقل ،صنعتي و
خانگي به تفكيك مشخص و راهكارهاي عملياتي ارائه شود.
 )4شرح محدوديت ها و تخصيص امكانات:
 .1حداكثر زمان اجراي پروژه  1سال در نظر گرفته شده است.
 .2تيم اجرايي طرح بايستي رزومه كاري قابل قبولي در انجام پروژههاي مشابه داشته باشد.
 .3تئوري روش تحقيق و الگوهاي استاندارد محاسبات ،نتايجي با ضريب خطاي حداقلي داشته باشد.
 .4به دليل ضيق وقت جهت دستيابي به نتايج پروژه ،مجري طرح بايستي امكانات الزم و دسترسيهاي مورد نياز جهت انجام تحقيقات
را داشته باشد.
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)5الزامات قانوني:
 .1رعايت الزامات حفظ اطالعات شركت و عدم انتشار هرگونه اطالعات شركت بدون مجوز كتبي كارفرما
 .2رعايت الزامات امنيتي و حراستي شركت
 .3رعايت الزامات قانوني در حوزه HSE
 .4رعايت ساير الزامات قانوني كشور
)6خروجيهاي مد نظر كارفرما:
گزارش

◼نقشه

 لوح فشرده

❑سمينار

❑بازديد از طرح

❑كارگاههاي آموزشي

❑طراحي پايه

❑طراحي مفهومي

❑طراحي نيمه تفصيلي

❑پتنت

❑بررسي اقتصادي

راهكارهاي عملي

گزارش مديريتي

❑پايلوت

❑شبيهسازي نرم افزاري

❑دستورالعمل

❑ديتاشيت

❑ كتابهاي الكترونيكي

❑ مقاله

❑انتقال دانش فني

❑كد نرم افزاري و IT

❑تملك تجهيزات مورد استفاده در پروژه

❑تهيه مستندات آموزشي

❑طراحي تفصيلي

❑كاتاليست

❑ ارائه فرموالسيون محصول

❑خدمات اطالعرساني و انفورماتيك
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