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Περίληψη 
 
Στα πλαίσια της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Περιβαλλοντικού θορύβου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Κέρκυρας παρουσιάζεται η έκθεση του πληθυσμού σε ζώνες θορύβου με έμφαση στον  αεροπορικό θόρυβο 
κάνοντας χρήση δυο διαφορετικών μοντέλων πρόβλεψης θορύβου- μεθοδολογιών. Χρησιμοποιήθηκαν τα 
μοντέλα INM και CadnaA/IMMI και υπολογίστηκαν οι ισοθορυβικοί χάρτες για τους δείκτες Lden και Lnight για 
κάθε μοντέλο ενώ εν  συνεχεία υπολογίστηκε ή έκθεση του πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου και για 
τα δυο μοντέλα και έγινε η σύγκριση των επιμέρους αποτελεσμάτων. 
Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική Χαρτογράφηση, περιβαλλοντικός θόρυβος, αεροπορικός θόρυβος, έκθεση πληθυσμού, 
λογισμικά, δείκτες, μοντέλα 

 
 

Abstract 
 
In the context of the strategic Noise Mapping of the Municipality of Corfu there is a presentation of the 
population exposure to noise zones due to aircraft noise by using two different prediction models-methodologies. 
The models used were INM and CadnaA/IMMI and the noise maps for the indices Lden and Lnight  were 
produced for each model. Afterwards the exposure of population in noise zones of aircraft noise was calculated 
for each model and finally there was a comparison between the relevant results. 
Keywords: Strategic noise mapping, environmental noise, aircraft noise , population, exposure, software, 
indices, models 
 

1. Εισαγωγή 

Η υφιστάμενη έντονη παρουσία και συνεχόμενη ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών 
συνοδεύεται αδιάρρηκτα, εκτός των άλλων, και από πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον με κύρια περιοχή επίδρασης τους να θεωρείται η περιβάλλουσα του αερολιμένα. 
Πλήθος ειδικών προβάλει τις επιπτώσεις αυτές ως το πλέον σημαντικό εμπόδιο στην 
ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας η οποία έως σήμερα εμφανίζεται ως ένας σύγχρονος 
οικονομικός καταλύτης. Καθώς το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό για όσους ασχολούνται 
με το περιβάλλον και την προστασία του, το παγκόσμιο ενδιαφέρον διογκώνεται με έμμεσες 
συνέπειες στη λειτουργία, το κόστος, τη χωρητικότητα των αερομεταφορών αλλά και την 
ανατροπή σχεδιασμού πολλών αεροδρομίων που στο παρελθόν επικεντρωνόταν στη 
βελτιστοποίηση μεταφορικής ικανότητας, τη μεγιστοποίηση του αριθμού κινήσεων 
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αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών, τη διαρκή αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων 
επιβατών (Προφυλλίδης, 2010). Οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής 
τόσο της κατασκευής και λειτουργίας αερολιμένων, όσο και της διεξαγωγής των 
αερομεταφορών εν γένει ομαδοποιούνται βάσει των επιδρώντων παραγόντων σε τέσσερις 
βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την ακουστική όχληση, την οπτική όχληση, την 
ποιότητα του αέρα και των υδάτων καθώς και τη διαχείρισης της βιοποικιλότητας (De 
Newfuille, Odoni, 2003) (Ματσούκης, 2012) (Αμπακούμκιν, 1990). Ο θόρυβος που 
προκαλούν τα αεροσκάφη κατά τη λειτουργία ή την συντήρησή τους έχει επιρροή στη φυσική 
και ψυχολογική υγεία των ατόμων. Η αντιμετώπιση του θορύβου απαιτεί μία δέσμη μέτρων 
που περιλαμβάνει κατανόηση της φυσικής του θορύβου, τη βελτιστοποίηση σχεδιασμού 
εγκαταστάσεων και αεροπλάνων, τη διαχείρισης της κυκλοφορίας, τους περιορισμούς 
κινήσεων και την καταβολή πρόσθετων τελών. Στον προαναφερθέντα περιβαλλοντικό 
θόρυβο έρχεται να προστεθεί και ο εκπεμπόμενος από την επίγεια συγκοινωνιακή 
κυκλοφορία εξυπηρέτησης του αεροδρομίου. Η ένταση και η συχνότητα του θορύβου είναι οι 
κύριοι δείκτες μελέτης της επίδρασης του στο περιβάλλον.  Η έντονη αλληλεπίδραση της 
οικονομικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη των αερομεταφορών συνοδεύεται από τη διόγκωση 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εμπλεκομένων και κατά συνέπεια την αναγκαιότητα 
διατήρησης καλών σχέσεων του αεροδρομίου με τις τοπικές κοινωνίες που απαιτεί 
ενεργοποίηση τόσο ήπιων δράσεων όσο και παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας. Υπό τον 
επιβεβλημένο, συνεπώς, διαρκή συμβιβασμό των οχλήσεων και τον διευκολύνσεων που 
πηγάζουν από έναν αερολιμένα και την εξισορρόπηση οικονομοτεχνικού αποτελέσματος και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναδεικνύεται το κριτήριο περιβαλλοντικής ικανότητας που 
νοείται ως η ικανότητα του περιβάλλοντος (ανθρώπινου και μη ανθρώπινου) να δεχθεί και 
αποδεχθεί τις συνέπειες των δραστηριοτήτων ενός αεροδρομίου (Προφυλλίδης, 2010). 

 

2. Κριτήρια αεροπορικού θορύβου – Γενικά 

Η ελληνική νομοθεσία που αφορά στον αεροπορικό θόρυβο και έχει ήδη εφαρμοσθεί σε 
διεθνή αεροδρόμια της χώρας (Δ.Α.Α. "Ελευθέριος Βενιζέλος" και Διεθνής Αερολιμένας 
Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης") (Vogiatzis, 2014) (Vogiatzis, Remy, 2014) εμπεριέχεται  στην  
πρόσφατη Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 211773 ΦΕΚ 1367/ Β’/ 27.4.12 ορίζει και τον δείκτη: Leq 
(ημέρας−απογεύματoς) ή Lde: η A-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση ηχοστάθμη, όπως 
ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη επί του συνόλου των περιόδων 
ημέρας-απογεύματoς ενός έτους, Τα αντίστοιχα θεσμοθετημένα όρια (Κ.Υ.Α. 211773 ΦΕΚ 
1367/Β’ 27.4.12) έχουν ως εξής: 

α) Για τον δείκτη ημέρας-βραδιού-νύχτας  Lden (24−ωρος): τα 70 dB(A). 
β) Για τον δείκτη Leq (ημέρας−απογεύματoς) ή Lde (16−ωρος): τα 67 dΒ(Α). 
γ) Για τον δείκτη Lnight  ή Leq(νύχτας) ή Ln (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB(A). 

Τέλος, να σημειωθεί ότι ενώ τα ανωτέρω όρια και δείκτες έχουν υποκαταστήσει 
παλαιότερους  δείκτες και τα αντίστοιχα όρια κυκλοφοριακού θορύβου, όπως το  Leq(8-20h) 
και το L10(6-24h), σε ότι αφορά τον αεροπορικό θόρυβο εξακολουθούν να ισχύουν τα 
σχετικά με τον δείκτη NEF (μέχρι εκδόσεως νέου σχετικού Π.Δ.), δεδομένου ότι μια Υ.Α. δεν 
μπορεί να υπερισχύσει ενός Π.Δ. Οι περιορισμοί των χρήσεων γης πέριξ του αεροδρομίου, 
όπως π.χ. η ανεξέλεγκτη δόμηση, εξακολουθούν να ρυθμίζονται βάσει του NEF ενώ οι ζώνες 
όχλησης χαρτογραφούνται πλέον με βάση τους νέους δείκτες θορύβου Lden, Lday, Levening, 
Lnight που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Στρατηγικοί Χάρτες Ισοθορυβικών Καμπύλων Δεικτών Θορύβου Lden &   
Lnight (Λογισμικά CadnaA/IMMI  &  INM) 

Στα πλαίσια της Στρατηγικής Χαρτογράφησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κέρκυρας 
υπολογίσθηκε η έκθεση του πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου αποκλειστικά λόγω 
της έκθεσης στον  αεροπορικό θόρυβο κάνοντας χρήση δυο διαφορετικών μοντέλων 
πρόβλεψης θορύβου- μεθοδολογιών (Vogiatzis, Remy, 2014). To αεροδρόμιο Κέρκυρας 
βρίσκεται Ν-ΝΔ της πόλης της Κέρκυρας και ανατολικά της Λιμνοθάλασσας Χαλκιόπουλου 
(Περιοχή Natura 2000 GR 2230005 - Κέρκυρα - Κανόνι – Μεσογγή). Βρίσκεται σχεδόν σε 
επαφή με τα όρια του εγκεκριμένου ΓΠΣ Κέρκυρας και ειδικότερα με τις πολεοδομικές 
ενότητες «Κανόνι» (ανατολικά) και «Παγκρατέϊκα» και «Κοτσέλα» (βόρεια).  Για το 
αεροδρόμιο Κέρκυρας έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ. αριθμ. 
32651/94/09.05.1995 ΚΥΑ, και οι τροποποιήσεις τους (81735/31.12.1996, 
106587/08.08.2006, 136193/17.02.2009, 127596/02.07.2010. Το Μάιο  2013 υποβλήθηκε νέα 
ΜΠΕ στην οποία ζητήθηκε η ΑΕΠΟ που αφορά στην λειτουργία των υφιστάμενων και στην 
κατασκευή των νέων προαναφερόμενων έργων καθώς και στη λειτουργία του αεροδρομίου. 
Στην παρούσα διερεύνηση εφαρμόσθηκαν τα μοντέλα INM (INM Computer Model) και 
CadnaA/IMMI (CadnaA Software) και υπολογίστηκαν οι ισοθορυβικοί χάρτες για τους 
δείκτες Lden και Lnight για κάθε μοντέλο ενώ εν συνεχεία υπολογίστηκε ή έκθεση του 
πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου και για τα δυο μοντέλα και έγινε η σύγκριση των 
επιμέρους αποτελεσμάτων. 

3.1 Λογισμικό ΙΝΜ  

Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν από το INM παρουσιάζονται λεπτομερώς στα συνημμένα 
σχέδια  υπό μορφή ισοθορυβικών καμπυλών. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι ισοθορυβικές 
καμπύλες, όπως υπολογίστηκαν από το ΙΝΜ. Το βήμα του κανάβου απεικόνισης στις Εικόνες 
είναι 1x1 km, με εξωτερικές διαστάσεις ΔΧ=5km, ΔΥ=5km. Τα χρώματα των ισοθορυβικών 
καμπυλών Lden, Lde, Ld, Le, Lnight ακολουθούν τη χρωματική κλίμακα σε dB(A), που ορίζεται 
στο ISO 1996-2:1987 [Acoustics -- Description and measurement of environmental noise -- 
Part 2: Acquisition of data pertinent to land use] όπως τροποποιήθηκε από το ISO 1996-
1:2003. Ήτοι την κλίμακα αντιστοίχισης χρωμάτων – dB(A) που εμφαίνεται στον επόμενο 
Πίνακα. Η κλίμακα αυτή δεν ισχύει για τις καμπύλες NEF, αλλά για λόγους ομοιομορφίας 
μπορεί να εφαρμοστεί ξεκινώντας από την ελάχιστη ισοθορυβική καμπύλη των 5 NEF και 
ανεβαίνοντας έως τα 50-55 NEF, ως κάτωθι. 

 

Πίνακας 1: Χρωματική κλίμακα ισοθορυβικών καμπυλών. 

 

dB(A) 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 > 80 

NEF 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 > 55 

Χρώμα            

Red 192 0 0 255 255 255 255 153 173 0 0 

Green 255 204 80 255 199 102 51 0 154 0 0 

Blue 192 0 0 0 74 0 51 51 214 255 102 
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Σχήμα 1: Ισοθορυβικές θορύβου Lden Lnight και 2013-Λογιαμικό ΙΝΜ καμπύλες αεροπορικού 

 

 Στάθμες Θορύβου από Εναέριες Λειτουργίες - Αποτελέσματα 

Ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει τις υπολογισθείσες επιφάνειες των ισοθορυβικών 
καμπυλών.   

 

Πίνακας 2:  Επιφάνειες ισοθορυβικών καμπυλών λογισμικού ΙΝΜ 

 
ΣΤΑΘΜΗ km² mi² mil. ft² acres ΣΤΑΘΜΗ km² mi² mil. ft² acres 

2013 Lden     2013 Lde     

30 29,618 11,436 318,81 7.318,8 30 29,603 11,430 318,64 7.315,1 

35 29,560 11,413 318,18 7.304,4 35 29,518 11,397 317,73 7.294,1 

40 28,831 11,132 310,33 7.124,3 40 28,031 10,823 301,72 6.926,6 

45 23,737 9,165 255,50 5.865,5 45 20,626 7,964 222,02 5.096,8 

50 16,082 6,209 173,11 3.973,9 50 13,638 5,266 146,80 3.370,0 

55 10,044 3,878 108,11 2.481,9 55 8,304 3,206 89,38 2.052,0 

60 5,471 2,112 58,89 1.351,9 60 4,045 1,562 43,54 999,5 

65 2,145 0,828 23,09 530,0 65 1,499 0,579 16,14 370,4 

70 0,818 0,316 8,80 202,1 70 0,626 0,242 6,74 154,7 

75 0,403 0,156 4,34 99,6 75 0,299 0,115 3,22 73,9 

80 0,178 0,069 1,92 44,0 80 0,118 0,046 1,27 29,2 
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Πίνακας 2.  (συνέχεια) 

 

ΣΤΑΘΜΗ km² mi² mil. ft² acres ΣΤΑΘΜΗ km² mi² mil. ft² acres 

2013 Lnight     2013 NEF     

30 29,327 11,323 315,67 7.246,9 5 29,664 11,453 319,30 7.330,1 

35 26,133 10,090 281,29 6.457,6 10 27,700 10,695 298,16 6.844,8 

40 17,940 6,927 193,10 4.433,1 15 20,045 7,739 215,76 4.953,2 

45 11,472 4,429 123,48 2.834,8 20 13,591 5,248 146,29 3.358,4 

50 6,571 2,537 70,73 1.623,7 25 8,538 3,297 91,90 2.109,8 

55 2,652 1,024 28,55 655,3 30 4,447 1,717 47,87 1.098,9 

60 0,977 0,377 10,52 241,4 35 1,823 0,704 19,62 450,5 

65 0,490 0,189 5,27 121,1 40 0,787 0,304 8,47 194,5 

70 0,226 0,087 2,43 55,8 45 0,424 0,164 4,56 104,8 

75 0,069 0,027 0,74 17,1 50 0,196 0,076 2,11 48,4 

80 0,010 0,004 0,11 2,5 55 0,052 0,020 0,56 12,8 

 

 Σχέση Lden – NEF  

Εξετάστηκε η σχέση μεταξύ Lden – NEF με τα δεδομένα της παρούσης διερεύνησης. 
Ελήφθησαν υπόψη όλες οι υπολογισθείσες τιμές των δεικτών Lden και NEF το έτος 2013 σε 
7.525 κτήρια της περιοχής μελέτης. Οι υπολογισθείσες τιμές των δεικτών Lden – NEF της 
παρούσας μελέτης εμφανίζουν απόλυτη συσχέτιση, σχεδόν 100% που δίνεται από τη σχέση: 

 Lden = 0,9087 NEF + 33,777 
 R2 = 0,9987   ή 
 NEF ≈ Lden – 37 

που επαληθεύει τη γενικότερη σχέση NEF ≈ Lden – 35, με ακρίβεια ± 2 dB, η οποία 
αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η υψηλή συσχέτιση μεταξύ Lden – NEF 
αποτυπώνεται έκδηλα στην συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Γραμμική συσχέτιση μεταξύ Lden – NEF. 

y = 0,9087x + 33,777
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3.2 Λογισμικά CadnaA/IMMI (Μέθοδος ECAC.doc.29 με βάση  δεδομένων AzB99) 

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
(Directive 2002/49/EC, 2002) παρέχουν την βασική σύσταση για χρήση στον υπολογισμό του 
αεροπορικού θορύβου στην περιοχή των αερολιμένων, του εγγράφου ECAC doc.29. Η χρήση 
των συνιστώμενων βασικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, τα δε κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να χρησιμοποιούν άλλα δεδομένα, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι σκόπιμο, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα δεδομένα είναι κατάλληλα προς χρήση σε συνδυασμό με το έγγραφο 
ECAC doc. 29. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εν εξελίξει πρωτοβουλίες σχετικές 
με τη δημιουργία ενημερωμένης και διεθνώς αναγνωρισμένης βάσης δεδομένων για το 
θόρυβο που προκαλούν οι δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας. Στο μέλλον, η εν λόγω 
βάση δεδομένων αναμένεται να δημιουργηθεί από κοινού από την υπηρεσία Eurocontrol και 
την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (American Federal Aviation Authority). 
Η βασική σύσταση για τον υπολογισμό του αεροπορικού θορύβου, αφορά πέραν της 
αναθεώρησης των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, και την διαπίστωση ότι τα ακόλουθα 
πρότυπα (βλέπε παρακάτω) παρέχουν πλήρη στοιχεία θορύβου-ισχύος-απόστασης καθώς και 
δεδομένα επιδόσεων για τους περισσότερους τύπους αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέας γενιάς αεροσκαφών, χαμηλής εκπομπής θορύβου: 

 

 

Τα φύλλα υπολογισμού, τα οποία προσδιορίζουν τις εκπομπές των αεροσκαφών έχουν 
επικαιροποιηθεί δυο φορές από το 1975. Η έκδοση που εφαρμόζεται: AzB-99, καταγράφει τις 
πραγματικές εκπομπές του αεροπορικού στόλου από το 1999. Η βάση δεδομένων "AzB-99" 
(δηλαδή η ανωτέρω «Neue zivile Flugzeugklassen für die Berechnung von 
Lärmschutzbereichen (Entwurf), Umweltbundesamt, Berlin 1999»), χρησιμοποιείται για την 
δημιουργία Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου στην Γερμανία  κάνοντας χρήση της  
"προσαρμοσμένης μεθόδου AzB" η οποία ονομάζεται VBUF. Η VBUF δηλαδή η 
εναρμονισμένη  μέθοδος AzB λαμβάνει υπόψη τους δείκτες  Lden και Lnight και μια 12μηνη 
περίοδο παρατήρησης αντί για τους 6 μήνες με τις συχνότερες διελεύσεις. Η 
κατηγοριοποίηση των αεροσκαφών κατά AzB-99 (βάσει της «Neue zivile Flugzeugklassen 
für die Berechnung von Lärmschutzbereichen (Entwurf), Umweltbundesamt, Berlin 1999»  η 
οποία λαμβάνει υπόψη  το μέγιστο βάρος απογείωσης και τον τύπο του κινητήρα, κατά 
ICAO) αποτελεί πρότυπο που έχει αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη κράτη σύμφωνα με την ανωτέρω σύσταση της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2003 (2003/613/EC). Η κατηγοριοποίηση αυτή  καταγράφει τον παρόντα 
στόλο αεροσκαφών στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οι τιμές ηχοστάθμης διακρίνονται ως προς 
την ώση απογείωσης και την ώση προσγείωσης. Η μείωση της ώσης μετά την απογείωση 
λαμβάνεται υπόψη ως μείωση της ηχοστάθμης ΔLξ σε ορισμένα ύψη και ταχύτητες. Για κάθε 
ομάδα αεροσκαφών παρέχονται προκαθορισμένες καμπύλες απογείωσης, με την ταχύτητα V 
και το ύψος H σε συνάρτηση προς την απόσταση σ για την κίνηση επί του εδάφους από το 
σημείο έναρξης της κύλισης και για μεγαλύτερες αποστάσεις με dH/dσ. Η κατηγοριοποίηση 
τύπων α/φ σύμφωνα με την ανωτέρω σύσταση της Επιτροπής της 6ης  Αυγούστου 2003 
(2003/613/EC) - βλέπε σχετικό κεφάλαιο 3.3.2. της Σύστασης με βάση τον πίνακα στην 
συνέχεια και την ανάλυση στο κεφ. 2 ανωτέρω (βλέπε βάση δεδομένων "AzB-99" «Neue 
zivile Flugzeugklassen für die Berechnung von Lärmschutzbereichen (Entwurf), 
Umweltbundesamt, Berlin 1999.) Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη  το μέγιστο 
βάρος απογείωσης και τον τύπο του κινητήρα, κατά ICAO και αποτελεί πρότυπο που έχει 
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αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη 
κράτη σύμφωνα με την ανωτέρω Σύσταση. 

 
Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση (aircraft mix) α/φ για την μέθοδο ECAC.doc.29 & AzB99 

 

Α/Α Τύπος α/φ ανά κατηγορία 
Annex 16 

Κεφ.: 
Ενδεικτικοί τύποι 
α/φ / κατηγορία 

P 1 Propeller aircraft (MTOM) < 5,7 t   

P 2.1 
Propeller aircraft (MTOM) > 5,7 t according to requirements Annex 
16 of the agreement of the  International Civil Aviation, Book I, 
Chapter 3 or Chapter 10 

3/10 
DHC-7/-8, F-50, 
ATR 42 

P 2.2 Propeller aircraft (MTOM) more than 5,7 t -(3/10) F-27, HS748 

S 5.1 
Jet (MTOM) up to 50 t according to requirements Annex 16 of the 
agreement of the  International Civil Aviation, Book I, Chapter 3 

3 BAE 146, ARJ, CRJ 

S 5.2 
Jet (MTOM) from 50 t to 120 t according to requirements Annex 16 
of the agreement of the  International Civil Aviation, Book I, 
Chapter 3, BPR>3 (Annex 16) 

3 
A319, A320, A321, 
B757, B737-300...-
800 

S 5.3 
Jet (MTOM) from 50 t to 120 t according to requirements Annex 
16, BPR<=3 (Annex 16) 

3 
MD-8x, B737/B727 
mit Hush-Kit 

S 6.1 Jet (MTOM) > 120 t, 2 engines, Annex 16 3 
A300, A310, A330, 
B767, B777 

S 6.2 Jet  (MTOM) > 120 t, 3/4 engines, Annex 16 3 
DC-10, MD-11, DC-
8-70 

S 6.3 Airbus 340 3  

S 7 Jet  (MTOM) more than 300 t, 3/4 engines, Annex 16 3 B747 

 

Οι ΣΧΘ για τον Αεροπορικό Θόρυβο (AzB 99) στο Αεροδρόμιο Κέρκυρας παρουσιάζονται 
στη συνέχεια: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: ΣΧΘ Αεροδρ. Κέρκυρας – Χάρτες δεικτών Lden και Lnight- (βάση δεδομένων AzB99) 
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4.  Αποτελέσματα έκθεσης πληθυσμού στις ζώνες Αεροπορικού 
Περιβαλλοντικού Θορύβου (Λογισμικά CadnaA/IMMI & INM) 

4.1 Λογισμικό ΙΝΜ 

Αναλύθηκαν τόσο οι ισοθορυβικές καμπύλες NEF - Lden  (INM Computer Model) όσο και οι 
ισοθορυβικές καμπύλες των δεικτών  Lden, Lde και Lnight βάσει του εγγράφου ECAC.doc.29 

(CadnA Software). Προς τούτο, οι ανωτέρω ισοθορυβικές καμπύλες που παρήχθησαν μέσω 
του μοντέλου INM υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία με εισαγωγή τους (σαν αρχεία τύπου 
"DXF" ή “shapefile”) στο σχεδιαστικό πρόγραμμα στο οποίο είχε γίνει ήδη η κωδικοποίηση-
ψηφιοποίηση των χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου  

Η κατανομή του πληθυσμού της περιοχής μελέτης ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου για τους 
δείκτες Lden, Lde, Lnight, δίνεται στους Πίνακες και τις Εικόνες που ακολουθούν (Vogiatzis, 
Remy, 2015) 

Πίνακας 4: Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου για όλους τους δείκτες σε dB(A) 
βάσει του λογισμικού ΙΝΜ  (σε κατοίκους και %) για το 2013 

 

dB(A) Lden Lde Lnight Lden Lde Lnight 

< 45 1.143 3.284 16.782 4% 11% 55% 

45-49 7.507 8.783 10.348 25% 29% 34% 

50-54 11.658 12.152 2.712 38% 40% 9% 

55-59 7.677 4.837 606 25% 16% 2% 

60-64 2.309 1.355 61 8% 4% 0,2% 

65-69 190 88 15 1% 0,3% 0,0% 

70-74 34 25 0 0,1% 0,1% 0,0% 

> 75 6 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου (σε km²) το 2013 -Λογισμικό ΙΝΜ 
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Στους παραπάνω Πίνακες και στις Εικόνες καταδεικνύονται με έντονο κόκκινο τα κτήρια που 
βρίσκονται σε ζώνες θορύβου πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Όπως προαναφέρθηκε, για 
τον δείκτη NEF δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια αλλά Συστάσεις για τις χρήσεις γης και 
την προκαλούμενη όχληση στον πληθυσμό. Ειδικότερα, για τη χρήση γης με α/α 2 «Περιοχές 
κατοικιών, Πολυκατοικίες, Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία κλπ.» η σύσταση του Πίνακα 1 του 
Π.Δ.1178/81 αναφέρεται στα 35 NEF ως βαθμίδα όχλησης ΙΙΙ: «Σε ανεπτυγμένες περιοχές 
επανειλημμένα ζωηρά παράπονα. Αναμένεται μαζική αντίδραση. (Σημαντική όχληση)». Η 
κατανομή του αριθμού του πληθυσμού της περιοχής μελέτης ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου 
για τον δείκτη NEF, δίνεται στον Πίνακα και την Σχήμα που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 5: Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη NEF (σε km² και %) για το 2013 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:  

 Ο θιγόμενος πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια Lden, 
Lde, Lnight, ανέρχεται σε 40, 113 και 76 άτομα, ή ποσοστό 0,1%, 0,4% και 0,2% 
αντιστοίχως το 2013. 

 Για τον δείκτη NEF και τη χρήση γης με α/α 2 «Περιοχές κατοικιών, Πολυκατοικίες, 
Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία κλπ.» η σύσταση του Πίνακα 1 του Π.Δ.1178/81 αναφέρεται 
στα 35 NEF ως βαθμίδα όχλησης ΙΙΙ: «Σε ανεπτυγμένες περιοχές επανειλημμένα ζωηρά 
παράπονα. Αναμένεται μαζική αντίδραση. (Σημαντική όχληση)». Συνολικά για όλες τις 
χρήσεις γης (α/α 1-14), ο θιγόμενος πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα 35 
NEF ανέρχεται σε 167 και 189 άτομα, ή ποσοστό 0,5% και 0,6%, το 2013. 

Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις από τον αεροπορικό θόρυβο είναι ασήμαντες καθόσον 
το ποσοστό του πληθυσμού που επηρεάζεται από υψηλές στάθμες θορύβου είναι πολύ 
χαμηλό (0,1% έως 0,6%). 

 

4.2 Λογισμικά CadnaA/IMMI (βάση δεδομένων AzB99) 

 Πληθυσμός που εκτίθεται ανά ζώνη θορύβου / περιοχή μελέτης 

Ο πληθυσμός που εκτίθεται ανά ζώνη θορύβου για τους δείκτες θορύβου Lden & Lnight δίνεται 
στους πίνακες και τα διαγράμματα στη συνέχεια αποκλειστικά για τον αεροπορικό θόρυβο: 

 

dB(A) NEF-2013 NEF-2013 (%)

< 20 12.123 40% 

20-24 11.455 38% 

25-29 5.000 16% 

30-34 1.779 6% 

35-39 131 0,4% 

> 40 36 0,1% 

Σύνολο 30.524 100% 
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Σχήμα 5: Κατανομή πληθυσμού  περιοχής μελέτης/ζώνη αεροπορικού - Δείκτες Lden & Lnight - 
CadnaA/IMMI για το 2013 

 
Πίνακας 6:  Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου  - Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη 

αεροπορικού θορύβου CadnaA/IMMI για το 2013 (σε κατοίκους και %) 

 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

dΒ(Α) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ (κάτοικοι & %) 

Lden Lnight Lden Lnight 

< 45 285 14852 0,9% 48,7% 

45 -50 7682 7707 25,2% 25,2% 

50 – 55 11461 6096 37,5% 20,0% 

55 – 60 5341 1841 17,5% 6,0% 

60 – 65 5018 28 16,4% 0,1% 

65 – 70 735 0 2,4% 0,0% 

70 – 75 2 0 0,0% 0,0% 

>75 0 0 0,0% 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε κατοίκους και % 
αναλογία ανά ζώνη θορύβου   = 

30524 30524 100,0% 100,0% 

 

 Αεροπορικός θόρυβος : Συγκριτική θεώρηση αποτελεσμάτων λογισμικών  CadnaA-IMMI  
vs  ΙΝΜ 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγιναν ανωτέρω, η κατανομή πληθυσμού για τις δύο 
υπολογιστικές προσεγγίσεις CadnaA-IMMI (με την βάση δεδομένων AzB 99) και INM 
σχετικά με την  κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη αεροπορικού θορύβου δίνει τα ακόλουθα 
αποτελέσματα.  
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Πίνακας 7:  Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου  - Έκθεση Πληθυσμού - Σύγκριση 
CadnaA-IMMI  vs INM (%) 

 

Συγκριτική έκθεση πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

dΒ(Α) 

AzB99 -CadnaA/IMMI INM CadnaA-IMMI vs INM 

Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight 

< 45 0,9% 48,7% 3,7% 55,0% 2,8% 6,3% 

45 -50 25,2% 25,2% 24,6% 33,9% -0,6% 8,7% 

50 - 55 37,5% 20,0% 38,2% 8,9% 0,6% -11,1% 

55 - 60 17,5% 6,0% 25,2% 2,0% 7,7% -4,0% 

60 - 65 16,4% 0,1% 7,6% 0,2% -8,9% 0,1% 

65 - 70 2,4% 0,0% 0,6% 0,0% -1,8% 0,0% 

70 - 75 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

>75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: Συγκριτική Έκθεση πληθυσμού ανά ζώνη αεροπορικού  θορύβου & Διαφοροποίηση δεικτών 
Lden & Lnight (Λογισμικά CadnaA / ΙΜΜΙ  vs INM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Συγκριτικός Στρατηγικός Χάρτης Αεροπορικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, Δείκτης Θορύβου 
Lden και Lnight  ΜΕΘΟΔΟΙ AzB99 (IMMI/ CadnaA)  vs INM 
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5. Συμπεράσματα 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των δυο μοντέλων καταδεικνύει ότι στις 
ζώνες θορύβου από 60 έως και άνω των 75 dB(A) οι διαφορές είναι πρακτικά αμελητέες. Στις 
χαμηλότερες ζώνες θορύβου προκύπτουν διαφορές οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν ποσοστιαία 
το 11% και οφείλονται κυρίως στον διαφορετικό τρόπο εισαγωγής των αεροπορικών 
δεδομένων. Παίρνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των χαρτών θορύβου παρατηρούμε ότι 
το μοντέλο ΙΝΜ τείνει να υπολογίζει μεγαλύτερες περιβάλλουσες θορύβου ενώ τα μοντέλα 
CadnaA/IMMI τείνουν να είναι πιο κοντά στην πραγματική έκθεση σε θόρυβο όπως άλλωστε 
φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα όπου υπάρχει σύγκριση των τιμών των δυο 
μοντέλων σε σχέση με τις τιμές πραγματικών μετρήσεων οι οποίες διενεργήθηκαν σε θέσεις 
οι οποίες επηρεάζονταν αποκλειστικά από τον αεροπορικό θόρυβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8: Θέσεις μέτρησης αεροπορικού θορύβου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9: Σύγκριση τιμών για το δείκτη Lden  
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Σχήμα 10: Σύγκριση τιμών για το δείκτη Lnight  

 

6. Αναφορές-Βιβλιογραφία 

CadnaA – State-of-the- art, Noise Prediction Software, DataKustik GmbH, 
http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa  

De Newfuille, R., Odoni, A. (2003) Airports Systems McGraw-HillPublishing. ISBN: 978-
007-138-477-3 

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 
«relating to the assessment and management of environmental noise». 

Integrated Noise Model (INM) Computer Model for aircraft noise impacts, Federal Aviation 
Administration, https://www.faa.gov/about/office_org/ 
headquarters_offices/apl/research/models/inm_model/  

Vogiatzis K. (2014) Assessment of environmental noise due to aircraft operation at the 
Athens International Airport according to the 2002/49/EC Directive and the new Greek 
national legislation, Applied Acoustics, 84, 37–46 p. 

Vogiatzis K. & Remy N., ( 2015) Assessment of Environmental Noise due to Aircraft 
Operation at the CORFU International Airport according to the 2002/49/EC Directive 
and the new Greek National Legislation, Euronoise 2015 – Science and Technology for 
a quiet Europe, Maastrict, May 31-June 3 2015, Accepted  

Vogiatzis K. & Remy N., (2014), Strategic noise Mapping of Herakleion: the aircraft noise 
impact as factor of the International Airport relocation, Noise Mapping Journal, 1:15-
31p. 

Αμπακούμκιν, Κ.Γ. (1990) Αεροδρόμια, Εκδόσεις Συμμετρία. ISBN: 978-960-266-187-1, 
Αθήνα 

Ματσούκης, Ε.Γ. (2012) Αεροδρόμια, Εκδόσεις Συμμετρία. ISBN: 978-960-266-399-4, 
Αθήνα 

Προφυλλίδης, Β. (2010) Αεροπορικές Μεταφορές και αεροδρόμια Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 
ISBN: 978-960-7182-71-5, Αθήνα 


