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 Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των 

σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του 

οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής στο 

αστικό περιβάλλον, προτείνουµε  πρωτοποριακή µέθοδο που έχει εφαρµοστεί  σε πλήθος 

µελετών σε πόλεις της  Ιταλίας, από την εταιρεία Progestin e Service και 

παρουσιάζουµε. 

 Βασικός στόχος   είναι  η δηµιουργία Στρατηγικών  χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ)  

και  αφού αξιολογηθούν οι  επιπτώσεις από τις αναµενόµενες επιπτώσεις έκθεσης του 

πληθυσµού στον θόρυβο, τη δηµιουργία Σχεδίων ∆ράσης (ΣΑ) σε όλους τους 

υφιστάµενους οδικούς  άξονες  των πόλεων. 

 Τα βήµατα που  ακολουθούµε είναι: 

 Η συλλογή των στοιχειών βάσης για τη διαµόρφωση του ψηφιακού µοντέλου  

εδάφους, του  περιβάλλοντος χώρου και του κτιριακού ανάγλυφου. 

 Η συλλογή τυχόν στοιχείων θορύβου στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα  έως 

σήµερα. 

 Επεξεργασία των δεδοµένων, εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισµικό και 

παραγωγή των ΣΧΘ.   

 Η βασική χαρτογραφία , αν  δεν είναι  άµεσα έτοιµη για χρήση, θα τύχει περαιτέρω 

επεξεργασίας, ώστε να είναι συµβατή µε τους ορούς  εισαγωγής στο λογισµικό. 

  Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις δεν είναι εκτεταµένες και σε σχετικά µικρά όρια 

θα γίνει συµπλήρωση – διορθώσεις,  ώστε να βρίσκεται στα επιτρεπόµενα όρια. 

 

    Συνολικός Χάρτης  Πόλης 
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Σαν πρώτη εργασία προβλέπουµε  στην  λογική διαχείριση  των περιεχοµένων µε τη 

διαίρεση του ψηφιακού υλικού σε µάκτρο περιοχές, ώστε να έχουµε µια σειρά  

τετραγώνων γεωγραφικά καθορισµένων.    

 

   ∆ιαίρεση του γενικού χάρτη σε µάκτρο - περιοχές έρευνας  
  

Μετά τις  ανωτέρω ενέργειες γίνεται  ψηφιοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων που 

επιδρούν στη διάδοση του ηχητικού κύµατος, δηλαδή τα κτίρια και τα φυσικά εµπόδια που 

γενικά παρουσιάζει η πρώτη κατηγορία κτιρίων, που αντιστοιχεί σε µια απόσταση 30/50 µ 

από τις γραµµές µεταφοράς  ήχου της οδού.   

 Μέχρι το µοντέλο αριθµητικής εξοµοίωσης µας δώσει απτά στοιχεία,   αποδίδουµε 

γραµµικά τα παρακάτω  αντικείµενα: 

• η βάση του εδάφους. 

• η περίµετρος των κτιρίων άµεσα εκτεθειµένων στις ηχητικές εκποµπές των 

οχηµάτων  στο δίκτυο.   

• οι διαδροµές και η γεωγραφική κατανοµή µε γεωαναφορά, των διάφορων γραµµών 

µε ιδιαίτερη προσοχή στην επικάλυψη πορείας ανάµεσα σε διαφορετικές γραµµές. 

• γεωγραφική κατανοµή των στάσεων. 

• Τοποθέτηση των εικονικών δεκτών στο πιο εκτεθειµένο σηµείο της πρόσοψης  

κάθε κτιρίου. 

 Με αυτές τις προϋποθέσεις προκύπτει φανερά πως αναγκαία πρωταρχική συνθήκη 

η γνώση των διαδροµών, των γραµµών που εκτελούνται, ώστε να καθοριστεί η διαδροµή 

έρευνας και εποµένως να απογραφούν τα κτίρια που σχετίζονται µε αυτή. 

 Στην εικόνα τονίζονται οι διαφορετικές γραµµές που αποτελούν την περίµετρο των 

υπό απογραφή κτηρίων, κατηγοριοποιηµένα και ψηφιοποιηµένα µε τα κάτωθι κριτήρια: 
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Ψηφιοποίηση των κτιρίων και κατηγοριοποίησή τους 

 

� µε µπλε τα κτίρια που προορίζονται για χρήση ως αστική κατοικία 

� µε  γκρι τα κτίρια που προορίζονται για χρήση διαφορετική από κατοικία 
(βιοµηχανίες,  γραφεία, …). 

� Με πράσινο τα ευαίσθητα κτήρια  (σχολεία,  νοσοκοµεία,  γηροκοµεία, …). 
 

  

Μετά τον καθορισµό και την ψηφιοποίηση των περιγραµµάτων προβαίνουµε στην 

τρισδιάστατη απεικόνιση των γεωµετρικών σχηµάτων, µε εξαγωγή σε 3d από το έδαφος  

ως το ύψους της στέγης, µε κατά τόπο µετρήσεις, µε µέτρηµα του αριθµού των ορόφων η 

διαµέσου της µέσης τιµής  µε αποστασιόµετρο µε λέιζερ.   
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Αφού ολοκληρώσουµε την ψηφιοποίηση των βασικών στοιχείων γίνεται η απόδοση  

µεµονωµένων εικονικών δεκτών (σηµεία ακοής) για κάθε όροφο πάνω από το έδαφος των 

κτιρίων για κατοικία, µε το κριτήριο της πιο εκτεθειµένης πρόσοψης.  

Αυτή η πολύπλοκη διαδικασία γίνεται αυτόµατα από ένα λογισµικό επεξεργασίας που 

προηγείται και δείχνει την πιο εκτεθειµένη πρόσοψη.  

 

           Σύνδεση της χαρτογραφίας µε  GIS (GPS) 

  

Έτσι  έχουµε στη διάθεσή µας εύκολα στατιστικές σύνθετες πληροφορίες ακόµη και σε 

οριακά σηµεία εκποµπών, χαρτογραφήσεις ακουστικές, κρίσιµες. 

 Ακολουθεί χαρτογράφηση των επιπέδων ηχητικών εκποµπών που είναι εκείνη του 

χαρακτηρισµού  του γραφήµατος του δικτύου, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω 

χάρτη, όπου έχουµε µια συνθετική εικόνα των γραµµών (µε κόκκινο) και των στάσεων 

(µπλε κύκλοι). 

 

 

                         

 

   

  

 

 

 



                     Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου-Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου   
 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

Γραµµική απεικόνιση του δικτύου 

 

Στη συνέχεια βάζουµε σε κάθε γραµµή το σύνολο της κυκλοφορίας, δηλαδή την 

σύνθεση και τον κυκλοφοριακό φόρτο που χρησιµοποιούνται   τόσο τη µέρα όσο και τη 

νύχτα. 

Τα διατιθέµενα κυκλοφοριακά στοιχειά των πόλεων από πλευράς ∆ήµων αφορούν 

κυκλοφοριακές µετρήσεις  και µελέτες που έχουν εκπονηθεί την τελευταία εικοσαετία. 

 Εξετάζεται αν το υφιστάµενο κυκλοφοριακό µοντέλο που εφαρµόζεται είναι 

οριστικό από πλευράς βασικών πολιτικών στην κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας. 

 Στις περιπτώσεις  που επίκειται αλλαγές ροών κυκλοφορίας είτε άλλες παρεµβάσεις 

σε τµήµατα του οδικού στο χρονικό διάστηµα εκπόνησης της µελέτης, είναι προφανές ότι 

η διαµόρφωση του ΣΧΘ  δεν θα ανταποκρίνεται στην συγκεκριµένη περιοχή. 

 Στις περιπτώσεις µελλοντικών αλλαγών στο κυκλοφοριακό σύστηµα εύκολα  µπορεί 

να γίνουν τοπικές µετρήσεις θορύβου και να προκύψει ενηµερωµένος ΣΧΘ.  

Η δηµιουργία δυναµικού µοντέλου. Η κυκλοφορία προσοµοιώνεται σε 

µικροπεριβάλλον της οδού η του κόµβου που εξετάζεται, υπολογίζοντας τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όσο αφορά τις λωρίδες κυκλοφορίας, της σύνθεσης της κυκλοφορίας, της 

προτεραιότητας στους κόµβους των ∆ηµόσιων µέσων µεταφορών, την κυκλοφορία των 

µοτοποδηλάτων. ∆ηµιουργείται µοντέλο της ζήτησης  µετακινήσεων, των γραµµών  

µεταφοράς και διαµορφώνεται το ισοζύγιο µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αναλύεται  η 

ζήτηση µετακινήσεων κατά ζώνες οικιστικές  και δηµιουργούνται προϋποθέσεις πολιτικής 

µεταφορών σε οποιαδήποτε περιοχή της πόλης. Καταγράφονται και αναλύονται τα  

δεδοµένα του κυκλοφοριακού φόρτου σε οποιαδήποτε διατοµή της οδού σε  περίπτωση  

µόνιµων σταθµών καταγραφής κυκλοφοριακού  φόρτου.  

Εκπόνηση ΣΧΘ και Σχεδίων ∆ράσης. 

Μετά τη δηµιουργία των ΣΧΘ εκπονούνται σχέδια δράσης µε στόχο κάλυψη των 

ορίων των δεικτών  Lden & Lnight  που θα καθορίσει ο εργοδότης. 

Πρόταση  µέτρων αντιµετώπισης και εξέταση της αποτελεσµατικότητας των, στην  
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καταπολέµηση του περιβαλλοντικού θορύβου. Αξιολόγηση προτάσεων  για τη βελτίωση 

του ακουστικού περιβάλλοντος. 

Εκτός των προτάσεων του Σ∆1 θα προταθούν «ήσυχες περιοχές»  προκειµένου 

να αξιολογηθούν συγκριτικά στα πλαίσια του Σ∆ βάσει της 2002/49/ΕΚ  ια,αβ,ιγ. 

 
 


