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1.

EΙΑΓΧΓΗ

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
SOS" ηνπ ΔΠΔΡ, απνθαζίζηεθε κηα ζεηξά εξεπλεηηθώλ
έξγσλ παξαθνινύζεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ αζηηθνύ
ζνξύβνπ γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Μεηαμύ απηώλ
απνθαζίζηεθε θαη ε εθπόλεζε ελόο εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ηνπνζέηεζε θαη
ηελ ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηνπ
αζηηθνύ ζνξύβνπ, κέζσ εηδηθώλ ζπζθεπώλ ζε επηιεγκέλα
ζεκεία ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ
επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.

2.

EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ OΜΑΓΑ

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ A.Π.Θ. απνηειεί κία εξεπλεηηθή
κνλάδα κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε εθηέιεζε έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εξεπλεηηθή νκάδα
δηαξζξώζεθε σο εμήο:
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο:
-Tδεθάθεο Δκκαλνπήι, Καζεγεηήο A.Π.Θ.
Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο:
- Β. Βαζηιεηάδεο
- Υ. Μπαξιάο
πλεξγάηεο:
M. Aξγπξνπνύινπ
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο από ηελ πιεπξά ηνπ YΠEXΧΓE:
- K. Φύραο
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο από ηελ πιεπξά ηνπ ΟΡΠΠΘ:
- K. Νηθνιάνπ

3.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Σν πξόγξακκα αθνξά γεληθά ζηελ εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο αζηηθνύ ζνξύβνπ ζηελ πόιε
ηεο Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηξήζεσλ.
Ο ζθνπόο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα
γίλεη
δπλαηή
κηα
ζπζηεκαηηθή
θαη
καθξνρξόληα
παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ
(αιιά θαη άιισλ πεγώλ ζνξύβνπ) κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη
ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ παξακέηξσλ πνηόηεηαο
ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ
ηεθκεξησκέλε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηόζν γηα ηηο
επηπηώζεηο, όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αζηηθνύ
ζνξύβνπ ζηηο ειιεληθέο πόιεηο.

4.

Μέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ

H έξεπλα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ παθέηα
εξγαζίαο, πνπ απνηεινύλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο αιιά θαη ηηο θάζεηο ηνπ όινπ έξγνπ:
4.1. Πξνθαηαξθηηθό έξγν
Αληηθείκελν ηνπ πξνθαηαξηηθνύ έξγνπ ηνπ εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο "Παξαθνινύζεζε Αζηηθνύ Θνξύβνπ ζηελ
Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο" ήηαλ ε ελεκέξσζε, ε
πξνεηνηκαζία θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ ηεο
επηζηεκνληθήο νκάδαο, ε ηππνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δνπιεηάο
θαη ν ζπληνληζκόο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ έξγνπ πινπνηήζεθε ε
αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ησλ
ζηειερώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ Θεζζαινλίθεο γηα

ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ην αληηθείκελν, ηνπο ζηόρνπο, ηα
απνηειέζκαηα θαη πξντόληα ηεο έξεπλαο.
Απνθαζίζηεθαλ ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ εηδηθά δεηήκαηα όπσο:
Η δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ εγθαηάζηαζεο ησλ
ζηαζκώλ από ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
ηξνθνδνζίαο.
Η δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ
από ηνπο ζηαζκνύο κε δηάθνξεο ηερληθέο.
Η δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκώλ
ζε δηάθνξα ζεκεία.
4.2. Γνθηκέο θαη πξνθαηαξθηηθή δηεξεύλεζε
Αληηθείκελν ησλ δνθηκώλ θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο
δηεξεύλεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε
παξαιαβή ησλ νξγάλσλ, νη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη
πξνγξακκαηηζκνύ, ε πξνθαηαξθηηθή δηεξεύλεζε ζέζεσλ
κεηξήζεσλ θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο απνηειεζκάησλ.
ηα πιαίζηα ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ
δηεξεύλεζεο, πινπνηήζεθε ε αζθάιηζε, ε κεηαθνξά θαη ε
παξαιαβή ησλ ζηαζκώλ κεηξήζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ από ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Καηόπηλ έγηλαλ
νη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ θαη έγηλε ε
πξνθαηαξθηηθή
δηεξεύλεζε
ησλ
πηζαλώλ
ζέζεσλ
ηνπνζέηεζεο ησλ ζηαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Οξγαληζκό Ρπζκηζηηθνύ Θεζζαινλίθεο
4.3. Δγθαηάζηαζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ
Σα ζεκεία επηιέρζεθαλ κε θξηηήξηα ώζηε λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πόιεο (θέληξν,
δπηηθά, αλαηνιηθά), θαζώο θαη δηάθνξεο ρξήζεηο ησλ
πεξηνρώλ (θαηνηθία, νδηθόο άμνλαο, εκπνξηθό θέληξν) θαη
είλαη ζηηο εμήο πεξηνρέο:
- Βαζηιίζζεο Όιγαο, Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ
- Πιαηεία Γεκνθξαηίαο, Τπνθαηάζηεκα Δζληθήο Σξάπεδαο
- Ακπειόθεπνη, Χδείν Γήκνπ Ακπεινθήπσλ
- Άλσ Πόιε, Τπνθαηάζηεκα ΙΚΑ Δπηαππξγίνπ
- Άλσ Σνύκπα, Τπνθαηάζηεκα ΙΚΑ Σνύκπαο
- Καιακαξηά, Δγθαηαζηάζεηο Γήκνπ Καιακαξηάο

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ
ηνπνζέηεζεο ησλ ζηαζκώλ ζηηο ήδε επηιεγκέλεο πεξηνρέο
ήηαλ ηα εμήο :
- λα είλαη ζε κία απόζηαζε ην πνιύ 3-4 κέηξα από ηελ
θύξηα πεγή ζνξύβνπ πνπ είλαη ν δξόκνο
- λα είλαη ζην ύςνο ηνπ δξόκνπ ή ην πνιύ ζε ύςνο 2-3
κέηξα δειαδή ζηνλ πξώην όξνθν
- λα παξέρεη κία ζηνηρεηώδε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηνλ
ζηαζκό
παξαθνινύζεζεο
δειαδή
πεξηνξηζκέλε
πξόζβαζε, πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα θιπ.
- λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο ηξνθνδόηεζεο κε
ειεθηξηθό
- λα είλαη καθξηά από ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ έηζη ώζηε λα
κεηξά κόλν ηνλ πξνζπίπηνληα ζόξπβν θαη όρη
νπνηαδήπνηε αληαλάθιαζε ηνπ.
‘Έλα άιιν πνιύ ζεκαληηθό ζεκείν ήηαλ νη ρξνληθέο πεξίνδνη
κέηξεζεο. Καηά ηελ πεηξακαηηθή ηνπνζέηεζε είραλ επηιεγεί
σο πεξίνδνη κέηξεζεο ηα δηαζηήκαηα 0600 έσο 2300 θαη
2300 έσο 0600, κε ην ζθεπηηθό ηεο δηαθνξνπνίεζεο
«ζόξπβνο εκέξαο» θαη «ζόξπβνο λύρηαο».
Η λέα νδεγία ηεο Δ.Δ. εηζάγεη κία λέα παξάκεηξν κέηξεζεο
ζνξύβνπ ηελ LDEN όπνπ: D-Day, E-Evening, N-Night,
πξνζπαζώληαο λα δηαρσξίζεη ην 24ώξν κίαο κέξαο ζε ηξεηο
πεξηόδνπο κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο αμηνιόγεζεο ηεο
ζηάζκεο ζνξύβνπ.
Ο δηαρσξηζκόο ηνπ 24ώξνπ είλαη δεηνύκελν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο νδεγίαο θαη ζα δηαθνξνπνηείηαη από ρώξα ζε
ρώξα .
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο απνθαζίζηεθε ε πεξίνδνο
κέηξεζεο λα είλαη ε κία ώξα, δειαδή εηθνζηηέζζεξηο ηηκέο
γηα θάζε κέξα.
Με ηηο ηηκέο απηέο θαη κε ζπλερείο δνθηκέο κπνξεί λα
πξνθύςεη ε πξνηεηλόκελε LDEN θαζώο θαη άιια ρξήζηκα
ζηνηρεία όπσο ε εηθνζηηεηξάσξε δηαθύκαλζε κήλα ή έηνπο.
Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2000 μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή
ζπιινγή
ησλ
δεδνκέλσλ
από
ηνπο
ζηαζκνύο
παξαθνινύζεζεο. Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απνθαζίζηεθε
λα γίλεηαη δύν θνξέο αλά κήλα.

5.

Σταθμός μακροτρόνιας παρακολούθησης αστικού θορύβοσ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Από ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ βγαίλνπλ ελδηαθέξνληα
ζπκπεξάζκαηα όπσο ηα παξαθάησ :
·
Ο πνην δπζκελήο κήλαο κε βάζε ηνλ δείθηε LDEN είλαη
ν Γεθέκβξηνο θαη αθνινπζνύλ κε κηθξή δηαθνξά ν
Ννέκβξηνο θαη ν Ιαλνπάξηνο. Αληίζεηα ην ρακειόηεξν LDEN
παξαηεξείηαη ηνλ Αύγνπζην θαη αθνινπζνύλ ν Ινύιηνο θαη ν
Ινύληνο.
·
Η κόλε πεξηνρή από ηηο έμη πνπ δηαθνξνπνηείηαη
αηζζεηά από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ε Άλσ Πόιε
όπνπ ν Γεθέκβξηνο θαη ν Αύγνπζηνο παξνπζηάδνπλ ζρεδόλ
ηηο ίδηεο ηηκέο, ελώ ε δηαθνξά κεηαμύ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο
ηηκήο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0.6 dBA, δει. έρεη έλα ζρεδόλ
ζηαζεξό LDEN γηα όινπο ηνπο κήλεο. Αληίζεηα ζε άιιεο
πεξηνρέο όπσο π.ρ. ζηελ Καιακαξηά ππάξρνπλ δηαθνξέο
ηεο ηάμεο ησλ 4.5 dBA αλάκεζα ζε θάπνηνπο κήλεο.
·
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δηαθύκαλζε ησλ
εκεξώλ από πεξηνρή ζε πεξηνρή. Έηζη ελώ γηα ηηο πεξηνρέο
ηεο Βαζηιίζζεο Όιγαο θαη ησλ Ακπεινθήπσλ ε Κπξηαθή
είλαη ε κέξα κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή LDEN δελ ζπκβαίλεη ην

ίδην γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα ζηελ Πιαηεία
Γεκνθξαηηαο ε Γεπηέξα έρεη νξηαθά ρακειόηεξε ηηκή από
ηελ Κπξηαθή (70.50 – 70.52) ελώ ζηελ Σνύκπα θαη ζηελ
Καιακαξηά, ε Γεπηέξα έρεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή.
·
ηελ Άλσ Πόιε ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ηηκώλ σο
πξνο ηηο άιιεο πεξηνρέο κε ηελ Πέκπηε λα παξνπζηάδεη ηελ
ρακειόηεξε ηηκή.
·
Γπζκελέζηεξεο κέξεο αληίζεηα είλαη ε Πέκπηε γηα ηελ
Βαζηιίζζεο Όιγαο θαη ηελ Σνύκπα, ε Παξαζθεπή γηα ηελ
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο Ακπειόθεπνπο ην άββαην
γηα ηελ Καιακαξηά θαη ε Κπξηαθή γηα ηελ Άλσ Πόιε.
·
Η κέγηζηε ηηκή ηελ Κπξηαθή γηα ηελ Άλσ Πόιε εμεγείηαη
από ην γεγνλόο όηη απνηειεί πξννξηζκό θπξηαθάηηθεο
επίζθεςεο γηα πνιινύο Θεζζαινληθείο
·
Σέινο ζπγθξίλνληαο ηηο πεξηνρέο κεηαμύ ηνπο κε ηα
δεδνκέλα ησλ ππαξρόλησλ κελώλ ε πεξηνρή ηεο
Βαζηιίζζεο Όιγαο είλαη καθξάλ ε δπζκελέζηεξε 75.93 dBA
αθνινπζνύλ νη Ακπειόθεπνη κε 71.04 dBA ε Πιαηεία
Γεκνθξαηίαο κε 70.62 dBA ε Άλσ Σνύκπα κε 69.62 dBA ε
Καιακαξηά κε 65.64 dBA θαη ε Άλσ Πόιε κε ηε ρακειόηεξε
ηηκή 61.41 dBA.
·
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο
πνπ έρεη ε Βαζηιίζζεο Όιγαο από ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο,
θαζώο θαη νη παξαπιήζηεο ηηκέο ησλ Ακπεινθήπσλ, ηεο
Πιαηείαο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Άλσ Σνύκπαο, κε ηελ
Καιακαξηά λα είλαη αηζζεηά ρακειόηεξα. Η Άλσ Πόιε έρεη
αλακελόκελα ηελ ρακειόηεξε ηηκή, σζηόζν είλαη
αμηνπξόζεθηε ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζε όηη αθνξά ηελ
θαηαλνκή ησλ ηηκώλ ζε κήλεο θαη εκέξεο.

ΑΜΠΔΛΟΠΗΚΟΙ

ΠΛΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΩ ΠΟΛΗ

ΑΝΩ ΣΟΤΜΠΑ

Lden dB(A)

Δηήζην Lden αλά πεξηνρή

80

75,93

ΒΑΙΛΙΗ ΟΛΓΑ

75
71,04
69,62

70

70,62

65,64

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

65

61,41
60

Πλατεία Δημοκρατίασ

Τούμπα

Βας. Όλγασ

Άνω Πόλη

Καλαμαριά

Αμπελόκηποι

55

Η ζύληαμε ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΣΙΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ»
κε Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνλ Καζεγεηή ηνπ Α.Π.Θ. Δκκ. Σδεθάθε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Οξγαληζκό Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηνο ηνπ ΤΠ.Δ.ΥΧ.ΓΔ "ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ SOS"

