
 

Ο υπολογισµός των εκποµπών και η διαχείριση των δεδοµένων κίνησης. 

Σε έναν κόσµο όπου οι πόροι µειώνονται σταδιακά, ο σχεδιασµός των 

µεταφορών δεν µπορεί να περιοριστεί στην απλή λογική για την κάλυψη της ζήτησης.  

Υπάρχει µια αυξανόµενη ανάγκη για έξυπνες λύσεις στα προβλήµατα της 

κυκλοφορίας. Σήµερα είµαστε σε θέση να ανταποκριθουµε  στην ανάγκη βιώσιµης 

για το περιβάλλον κινητικότητας.  

Η πρόσφατη νοµοθεσία και τα ευρήµατα της έρευνας στον τοµέα του 

περιβάλλοντος, ο καθορισµός ενός πλαισίου µέσω του οποίου η βιωσιµότητα ενός 

συγκεκριµένου σεναρίου µπορεί να µετρηθεί ποσοτικά η ικανότητα από την άποψη 

της κινητικότητας. 

Μεταξύ των διαφόρων µέτρων για τις εκποµπές από την κυκλοφορία και την 

ατµοσφαιρική ρύπανση από εγχώριες πηγές και άλλες ρυπαντικές ουσίες, αποτελούν 

το αντικείµενο της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 Η συνολική µάζα εκποµπών του συγκεκριµένου ρύπου, όπως CO2 ή NOx 

που εκπέµπονται από τα  οχήµατα   σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο  είναι σε  άµεση 

συνάρτηση µε τον κυκλοφοριακό φόρτο. 

Το µοντέλο κυκλοφορίας που εφαρµόζεται στο VISUM, υπολογίζει τον όγκο 

της κυκλοφορίας ανάλογα µε τον τύπο των οχηµατων (π.χ. αυτοκίνητα, ελαφρά 

επαγγελµατικά οχήµατα, βαρέα οχήµατα, κλπ). Αυτοι οι όγκοι στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζονται µε τους συντελεστές εκποµπών, το «κόστος ανά µονάδα» των 

εκποµπών. Προφανώς, οι συντελεστές εκποµπών δεν είναι σταθεροι αλλά 

αποτέλεσµα  των πολλών µεταβλητών.  

  Περισσότερο από µια δεκαετία πριν οι περιβαλλοντικές αρχές της 

Γερµανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας, έχουν  δηµιουργήσει  µια περιεκτική 

βάση δεδοµένων των συντελεστών εκποµπών. Το αποτέλεσµα ήταν η δηµοσίευση της 

Handbuch Emissionsfaktoren HBEFA (συλλογή των συντελεστών εκποµπών). 



Οι συντελεστές εκποµπής εξαρτώνται όχι µόνο από τον τύπο του οχήµατος, 

αλλά και σχετικά µε την κατάσταση της κυκλοφορίας στην οποία το όχηµα κινείται. 

Όσον αφορά τις εκποµπές οχηµάτων  που ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδροµο µε 100 

χλµ/ώρα, είναι πολύ διαφορετικές από τις αστικές µετακινήσεις σε µια αρτηρία, µε   

στάσεις  και  φανάρια.  

Οι  εκποµπές συχνά δεν συµπίπτουν  µε  τα αποτελέσµατα  της διαδικασίας 

υπολογισµού. Προκειµένου να συγκριθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε τα  ορια 

που καθορίζονται από τη νοµοθεσία , πρέπει πρώτα να   καταχωρήθουν  στο 

λεπτοµερές 3D τοπογραφικο µοντέλο. Με το εξειδικευµένο λογισµικο  όπως  visum 

και  η διαλειτουργικότητα στα πρότυπα GIS,   είναι εύκολο να εξάχθουν  οι εκποµπες   

σε shapefile της ESRI για ποιοδήποτε τύπο GIS. 

        
∆ιάγραµµα ροής των δεδοµένων µεταξύ VISUM 

και HBEFA 

Παράδειγµα σύνθεσης του οχήµατος 

στη Σουηδία. Κάθε χρώµα αντιπροσωπεύει 

HBEFA τύπο οχήµατος. Η βάση δεδοµένων 

HBEFA περιλαµβάνει το σύνολο των δικαιωµάτων 

στόλου για κάθε έτος µεταξύ 1990 και 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



  Η γραφική παράσταση (παρακάτω) συγκρίνει τον χρόνο υπολογισµού για 

τοπεριφερειακό µοντέλο του Σικάγου, που χρησιµοποιειται σε πολλές ασκήσεις 

συγκριτικής αξιολόγησης. Το µοντέλο αυτό περιέχει περίπου 1800 ζώνες. Ο 

οριζόντιος άξονας δείχνει το χρόνο υπολογισµού και ο κάθετος άξονας δείχνει τη 

σχετική διαφορά  (κριτήριο σύγκλισης).    

 

 

 


