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Raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizării fiecărei
hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor Anexei nr. 7

Introducere
Prezentul raport este întocmit conform prevederilor de la litera d), subcapitolul 4.2, capitolul 4 din
“Ghidul privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot”, aprobat prin

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1830/2007.

1. Confirmarea perioadelor de timp considerate
Pentru elaborarea hărţilor strategice de zgomot au fost luate în considerare perioadele de:
o zi (z): intervale orare 07-19, durata 12 ore;
o seară (s): intervale orare 19-23, durata 4 ore;
o noapte (n): intervale orare 23-07, durata 8 ore.

2. Instrumente folosite conform Ordinului nr.678/1344/915/1397 pentru calculul
indicatorilor de zgomot. Precizia probabilă a rezultatelor
În prezentul capitol se includ informaţii privind utilizarea instrumentelor din Ghidul privind
metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din
zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 678 din 30.06.2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, nr.

1344 din 17.07.2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nr. 915 din

26.07.2006 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 1397 din 31.07.2006 al Ministerului

Administraţiei şi Internelor.

2.1 Metodă şi software utilizate
Modelarea nivelurilor de zgomot a fost realizată prin utilizarea modulului dedicat al programului
SoundPlan versiunea 7.1. Acest program de modelare a nivelurilor de zgomot, face parte din
categoria celor recomandate de Comisia Europeană pentru cartarea zgomotului, utilizează metodele
de calcul recomandate de Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din

25 iunie 2002, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, transpusă prin HG 321/2005,

republicată – cu modificările şi completările ulterioare.
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Straturile tematice necesare au fost editate direct în modulul dedicat realizării modelului digital al
ariei analizate. Acest mod de editare a permis atât definirea parametrilor de intrare pentru
caracterizarea sursei de emisie (piste, culoare de zbor, categorii aeronave, mişcări de trafic) cât şi
calculul emisiilor acustice asociate, precum şi definirea receptorilor - clădiri pentru care sunt

atribuite categorii de utilizare (uz general rezidenţial, şcoli, spitale, alte categorii – industrial,
hoteliere etc.), cu înălţimi pentru clădirile cu receptori expuşi.

Modulul dedicat modelării nivelurilor de zgomot generate de traficul aeronavelor pe aeroporturi din
programul SoundPlan versiunea 7.1 aplică metoda interimară de calcul recomandată de Comisia
Europeană: ECAC.CEAC Doc. 29 “Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de
zgomot în jurul aeroporturilor civile” 1997 – prin tehnica de segmentare menţionată în secţiunea
7.5. Metoda este descrisă în raportul cu datele de intrare utilizate în procesul de cartare a
zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot.
Hărţile strategice de zgomot sunt realizate în proiecţiile Stereo70_S42 Pulkovo si ETRS89LAEA.

Metoda provizorie de calcul al zgomotului recomandata pentru zgomotul aviatic este ECAC.CEAC
Doc.29 “Raport privind metoda standard de calcul al curbelor de nivel ale zgomotului din jurul
aeroporturilor civile ”, 1997.
Din abordarile diferite ale modelării traseelor de zbor, Anexa II.2 din Directiva 2002/49/EC
stabileste ca va fi folosita tehnica segmentarii la care se fac referiri în sectiunea 7.5 a ECAC.
Doc.29. Totuşi, acest document nu furnizeaza procedurile necesare pentru asemenea calcule de
segmentare.
Trebuie subliniat ca în 2001, Conferinta Europeana a Aviatiei Civile (CEAC) a lansat o revizuire a
propriului Document 29 cu scopul de a perfectiona modelarea curbelor de nivel al zgomotului de
aviatie. Chiar daca Directiva 2002/49/EC, dupa cum a fost publicata în iulie 2002, se refera explicit
la versiunea din 1997 a Doc.29.
2.1.1 Tehnica segmentarii
In conformitate cu Directiva 2002/49/EC, nivelurile de expunere acustica, generate de avion în
timpul operatiunilor trebuie calculate utilizând tehnica segmentarii. Desi ECAC doc. 29 se refera la
o astfel de tehnica, nu prezinta si mijloacele pentru utilizarea unor asemenea calcule. Aceste linii
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directoare recomanda utilizarea metodei segmentarii descrisa în Manualul tehnic al Modelului
integrat al zgomotului ( Integrated Noise Model – INM) versiunea 6.0, publicat în ianuarie 2002.
Traseul de zbor (atât pentru sectoare rectilinii, cât si pentru cele curbe) este împartit în segmente,
fiecare dintre ele fiind aproximat cu un segment de dreapta, cu un reglaj la valori constante pentru
putere si viteza pentru avion. Valoarea minima a lungimii unui segment este de 3m. Pentru fiecare
arc elementar sunt calculate 3 puncte (x,y). Aceste 3 puncte definesc doua segmente; primul punct
este la începutul arcului elementar, al treilea este la sfârsitul arcului elementar, al doilea punct este
la jumatatea lungimii arcului elementar.
Pentru fiecare din segmentele traseului de zbor, sau daca este necesar, prelungirea acestuia, de la cel
mai apropiat punct in planul perpendicular pe traseu (PCPA) la obsrvator si distanta înclinarii de la
observator la acest PCPA este determinata (vezi Fig.1).
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Figura 1- Definitia celui mai apropiat punct PCPA in plan perpendicular pe traseul de zbor si distanta
oblica d pentru un segment P1P2 când punctul de calcul PC este deasupra segmentului (a) sau când este
în fata segmentului (b) sau când este în spatele segmentului (c).
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Distanta oblica d catre PCPA defineste datele ce trebuie citite din curbele Zgomot-Putere-Distanta
(ZPD). Ea defineste de asemenea, unghiul de elevatie. Distanta în planul orizontal de la punctul de
calcul PC la sol catre proiectia verticala a PCPA defineste distanta laterala pentru calculul atenuarii
laterale (daca este relevanta).
-

Daca înaltimea se schimba în segment, înaltimea este stabilita dupa cum urmeaza: daca punctul
de calcul este deasupra segmentului, înaltimea la PCPA (interpolarea liniara) este folosita, daca
PC este în spatele sau în fata segmentului, se utilizeaza astfel înaltimea de la cel mai apropiat
capat al segmentului catre PC.

-

Daca viteza se schimba în segment, viteza este stabilita dupa cum urmeaza: daca PC este
deasupra segmentului, se foloseste viteza la PCPA (interpolarea liniara), daca PC este în spatele
sau în fata segmentului, pentru PC se foloseste viteza de la cel mai apropiat capat al segmentului

-

Daca puterea se schimba în segment sau nivelul zgomotului corespunzator puterii stabilite se
schimba (Δξ) , nivelul se stabileste dupa cum urmeaza : daca PC este deasupra segmentului, se
foloseste nivelul de la PCPA (interpolarea liniara), daca PC este în spatele sau în fata
segmentului, este folosit nivelul relevant de la cel mai apropiat capat al segmentului pentru PC.

Proportia energiei acustice dintr-un segment, sau “fractia de zgomot” este calculata urmând modelul
folosit în INM 6.0.

Daca se utilizeaza datele prestabilite la care s-au facut referiri în 3.3.2 (pe baza LA,max), atunci
“distanta normata” sL la care s-au facut referiri în INM 6.0 Manualul Tehnic trebuie calculata dupa
cum urmeaza :

sL 

2
* v *


unde : - v este viteza reala în m/s si
-  este durata perioadei de zbor în secunde.
“Distanta normata” este introdusa pentru a asigura ca expunerea totala obtinuta din calculul “fractiei
de zgomot” este compatibila cu datele NPD.
Nivelul de zgomot al evenimentului pe perioade de zbor SEL este calculat prin insumarea
nivelurilor evenimentului de zgomot ale segmentelor individuale pe baza energetica.
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2.1.2 Calculul nivelurilor globale de zgomot
Pentru o miscare pe o ruta de sosire sau de plecare, informatiile privind pozitia avionului si puterii
corectate a motoarelor sunt calculate pe diferite segmente ale traiectoriei de zbor.
Pornind dintr-un punct ales (de coordinate x,y) apartinand retelei de calcul aleasa pentru aeroportul
analizat, se calculeaza cea mai scurta distanta la traiectoria de zbor si se face o interpolare a datelor
de zgomot (L) pentru distanta (d) si puterea (ξ) considerate. Informatiile asupra pozitiei avionului
vor trebui sa tina seama de o anumita deviere laterala de la ruta teoretica, asa cum se poate observa
in practica.
Corectiile sunt aplicate pentru a tine cont de atenuarea suplimentara a zgomotului pe directia
perpendiculara traiectoriei de deplasare a avionului Λ(β,l), de directivitatea in spatele punctului de

plecare in cursa la sol de decolare ΔL si in cazul nivelului de expunere sonora, de viteza avionului

ΔV si de diferenta de durata a nivelului de zgomot cel mai ridicat atunci cand traiectoria presupune

un viraj ΔT. Se calculeaza, prin urmare, nivelul de zgomot L(x,y) produs de avion in punctul din
reteaua de calcul considerata. Expresia matematica de calcul este urmatoarea:
SEL( x, y)  SEL( , d ) v , ref  (  , l )   L  V   F
Unde ΔL este evaluat numai in spatele punctului de plecare in cursa de decolare, valoarea sa fiind

nula pentru alte situatii, in timp ce ΔV si ΔT sunt evaluate numai in cazul cand parametrul descriptor
SEL este nivelul de expunere acustica.
Procesul de mai sus este repetat in acelasi punct al retelei de calcul pentru toate miscarile avioanelor
de toate tipurile observate in perioada aleasa de calcul al curbelor de nivel de zgomot, apoi pentru
toate celelalte puncte ale retelei de calcul.
Nu este posibil intotdeauna sa se tina cont separat de fiecare tip de avion in calculul profilelor de
zbor si al nivelurilor de zgomot.
In anumite situatii, diferite tipuri de avioane pot avea caracteristici acustice si performante
asemanatoare in cazul unui anumit aeroport si vor putea fi grupate si considerate ca apartinand
aceleiasi categorii pentru aeroportul respectiv.
Aceasta situatie se va intalni frecvent in studiile bazate pe o anumita configuratie prognozata pentru
un parc de avioane. In aceste conditii, calculele de mai sus nu vor fi efectuate decat o singura data si
nivelurile de zgomot obtinute in fiecare nod al retelei de calcul vor fi multiplicate cu un factor care
va depinde de numarul de miscari ale avioanelor apartinand aceleiasi categorii.
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Înainte ca nivelul de expunere acustica într-un punct de calcul al traficului total sa poata fi
determinat nivelul de expunere acustica (SEL) trebuie sa fie calculat pentru fiecare operatie aviatica
individuala, dupa cum urmeaza:
-

Cand calculul se bazeaza pe date SEL - NPD pentru o viteza de referinta (de obicei 160 noduri
pentru avioanele cu reactie si 80 noduri pentru avioanele mici cu elice) :
SEL( x, y)  SEL( , d ) v , ref  (  , l )   L  V   F

-

Cand calculul se bazeaza pe LA,max date NPD:
SEL( x, y )  LA ( , d ) v , ref  (  , l )   L  V   F

unde:
- SEL (ξ,d )v,ref este SEL intr-un punct având coordonatele (x,y), produsa de o miscare pe o pista de

sosiri sau plecari a unui avion cu o forta de împingere ξ la cea mai scurta distanta d , luata din curba
zgomot – putere – distanta.
-

LA(ξ,d) este nivelul zgomotului intr-un punct având coordonatele (x,y) produs de o miscare pe o

ruta de sosire sau plecare a unui avion cu o forta de împingere ξ la cea mai scurta distanta d,

luata din curba zgomot – putere – distanta, pentru forta de împingere ξ si cea mai scurta

distanta d,
-

Λ (β,l) este supraatenuarea zgomotului în timpul propagarii laterale fata de directia avionului,
pentru distanta laterala orizontala “l” si unghiul de elevatie β,

-

ΔL este functia de directivitate pentru zgomotul rularii de decolare

din spatele punctului de

start,
-

Δv este corectia de viteza pe traseul de zbor, unde Δ v=10*lg(vref /v) cu :
v ref este viteza folosita în datele NPD
v este viteza reala pe traseul de zbor,

-

ΔA este durata aprobata, depinzând de viteza v calculata;

Δ F este corectia pentru lungimea finita a segmentului din traseul (traiactoria) de zbor.

Numarul miscarilor ale oricaruia din grupurile de avioane pe oricare dintre traseele de zbor pe
timpul unui întreg an trebuie sa fie determinate pentru perioadele de timp – zi, seara si noapte –
separat.
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Cu aceasta, indicatorii de zgomot Lden si Lnight din Directiva 2002/49/EC sunt calculati dupa cum
urmeaza:
1
Lzsn= 10 lg ( 86400

Lnoapte= 10 lg( T1n

 (N
N

d ,i, j

n ,i, j

+ 3,16 N n ,i, j +10 N n ,i, j )10SEL i, j / 10 )

x 10

SELi , j / 10

)

i, j

unde :
-

N z,i,j este numarul miscarilor grupului de avioane “j” pe traseul de zbor “i” pe timpul zilei, întro zi medie,

-

N s,i,j este numarul miscarilor grupului de avioane “j” pe traseul de zbor “i” pe timpul serii, întro zi medie,

-

N n,i,j este numarul miscarilor grupului de avioane “j” pe traseul de zbor “i” pe timpul noptii,
într-o zi medie,

-

Tn este durata perioadei de noapte, în secunde,

-

SEL i,j este nivelul de expunere acustica al grupului de avioane “j” pe traseul de zbor “i” .

Numarul miscarilor într-o zi medie este calculat ca medie a numarului de miscari pe un an, astfel:
Ni,j=

N an,i , j
365

unde miscarile sunt numarate separat pentru perioadele de zi, seara si noapte si diferentiate prin
indexul “z” pentru perioada de zi, “s” pentru perioada de seara si “n” pentru perioada de noapte.
Formula pentru Lzsn contine o adaugare de +5 dB pentru perioada de seara (un factor de 3,16) si o
adaugare de +10 dB pentru perioada noptii (un factor de 10).
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2.2 Precizia probabilă a rezultatelor
Pentru fiecare tip de date este indicată imprecizia (acurateţea) metodei aplicate, care contribuie la
incertitudinea rezultatelor.
Parametru
Principii generale
Surse de zgomot și obiective de
cartat
Limita aglomerărilor
Indicatori de zgomot
Perioade de timp
Metode de calcul
Dimensiune grid
Înălțime receptori
Receptori la fațade
Reflexii
Surse de zgomot în afara
aglomerării
Date topografice și demografice
Întocmirea hărții de bază a
obiectivului LRCV
Înălțimile clădirilor

Forma clădirii
Curbe de nivel ale terenului
Distribuția locuințelor și a
locuitorilor în clădirile
rezidențiale

SC CEPSTRA GRUP SRL

Acuratețe

Observații

Aeroport
< 50.000 mișcări de aeronave/an
Strat digitizat furnizat de beneficiar.
Lzsn și Ln
Lzi
07 – 19
Lseară 19 – 23
Lnoapte 23 – 07
ECAC Doc. 29
10 m X 10 m
4 m deasupra solului
1 receptor pe fațadă
neaplicabil
Surse de zgomot constând numai în
traficul aeroportuar aferent LRCV,
situat în interiorul aglomerării
Craiova.
Straturi tematice de tip vectorial –
GIS – furnizat de beneficiar.
Cartări zgomot, scara 1:10000.
Înălțime calculată din numărul de
etaje x 3 m/etaj. Inspecție vizuală pe
teren.
Digitizată din poziția pereților
clădirii sau blocului.
Teren plat
- Clădiri clasificate în clădiri de uz
general rezidenţial (clădiri
rezidențiale, școli, spitale) și alte
clădiri cu uz industrial și alte utilizări
nerezidențiale.
Au fost utilizate date digitizate
furnizate de beneficiar, completate cu
informatii din observatii pe teren in
proximitatea aeroportului.
- Neaplicabil pentru distribuția
locuitorilor. În zona de cartare,
suprafețele delimitate de contururile
Lzsn > 55 dB și Ln > 45 dB nu se
suprapun peste clădiri cu uz
rezidențial.

Pe întreaga suprafață de modelare.
-

-

-

-
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Parametru
Trafic aerian
Clase aeronave
Culoare de zbor

Acuratețe

Observații

Tip aeronave conform datelor
furnizate de operator.
Descrieri culoar de zbor conform
ECAC DOC 29.

Clase de avioane conform AZB
2008
S-au făcut observații pe teren, cu
consultarea beneficiarului.
Datele meteorologice furnizate de
beneficiar au fost utilizate pentru
distribuția pe culoarele de zbor.

Pentru cazul hărţ ilor strategice de zgomot cu privire la mişcările de aeronave pe aeroporturi,

estimarea erorii rezultatelor finale este definită de diferitele imprecizii aplicate diferitelor

instrumente/metode din Ghidul privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot
pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din

vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 678 din 30.06.2006 al Ministerului
Mediului şi Gospod ăririi Apelor, nr. 1344 din 17.07.2006 al Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, nr. 915 din 26.07.2006 al Ministerului Sănătăţ ii Publice şi nr. 1397 din

31.07.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor – conform tabelului mai sus prezentat.

IT Toma Zaplaic
Chim. Anca Dragomir
Ing. Sorina Iliuta
Dr. ing. Mihai Zaplaic
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