
SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM 
INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN 
SOUTH KOREA

Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang 

Güney Kore’de Bir Kentin Kentsel Form Göstergelerinin Yol-trafik Gürültüsü Üzerindeki 
Etkisinin İstatistiksel Mekânsal Analizi

Applied Acoustics  115 (2017) 93-100 

BOST

SERGEN CANSIZ 



MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırmanın Gerçekleştirildiği Yer : 

• Cheongju, Güney Kore
• Nüfus:                                      : 679 301 (2013)
• Kayıtlı olan araç sayısı          : 265 545
• Toplam Yol Uzunluğu            : 940.2 𝒌𝒎
• Çalışmada Kullanılan Alan   : 153.44 𝒌𝒎𝟐

Araştırmanın Amacı :  

Trafik ’ten kaynaklanan gece vakti (22:00 – 06:00) cephe (Façade) gürültü seviyesinin, 
belirlenen konumlar için en iyi tahmin modelinin oluşturulması. Gürültü seviyesine anlamlı 
etki eden kentsel form göstergelerinin tespit edilmesi.  

BOST



MATERYAL VE YÖNTEM

Kullanılan Analiz Yöntemleri: 

• SAR – Spatial Autoregressive Model
• OLS – Ordinary Least Squares
• SEM – Spatial Error Model

Araştırmada Kullanılan Veriler: 

• GIS Verisi  - Chungcheongbuk-do Provincial Government  2007
• GIS Bina Taban Alanları Verileri (Kat Sayıları)- Cheongju City Government 2009
• Trafik Hacmi ( Trafik hızı ve Ağır Vasıta Oranı) – National Police Agency of Cheongju 2009
• Nüfus - National Police Agency of Cheongju 2009
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NOT : Façade gürültü seviyeleri verileri aşağıda referansı verilen kaynaktan alınarak analiz 
için tekrar derlenmiştir. 

Ko JH, Chang SI, Lee BC. Noise impact assessment by utilizing noise map and
GIS: a case study in the city of Chungju, Republic of Korea. Appl Acoust
2011;72(8):544–50.



Mekânsal İstatistik Modelleri 

Standart Matematik Denklemi : 𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝒃

İstatistiksel Regresyon Denklemi :  𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿 + 𝜺𝒊

Mekânsal Regresyon Denklemi : 𝒀𝒏 = 𝝉𝑾𝒏𝒀𝒏 + 𝜺𝒏

Mekânsal Olamayan Model

Evimin değeri bahçeme yaptığım yatırımın bir fonksiyonudur.

Mekânsal Model  (SAR) 

Evimin değeri komşularımın evinin değerinin bir fonksiyonudur.

Koşullu Mekânsal Model (CAR)

Evimin değeri komşularımın bahçelerine yaptıkları yatırımın bir fonksiyonudur.
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Kentsel Form Göstergeleri 

DOĞRUDAN ETKİ EDENLER

• Trafik yoğunluğu 
• Hız Limitleri
• Alan ve Bina Yüksekliği
• Araç Türleri

DOLAYLI ETKİ EDEN GÖSTERGELER

• Popülasyon
• Arazi kullanımı

NOT: Doğrudan ve dolaylı olarak etki eden göstergeler, trafik gürültüsüne nelerin daha çok 
etki edebileceği düşünülerek karar verilmiştir. Bu nedenle, bütün göstergeler modele dahil 
edilerek, daha sonra istatistiksel olarak anlamlılıkları incelenecektir. 
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𝑝

Temsil Edici Trafik Gürültü Seviyesi 

Temsil edici trafik gürültü seviyesi belirlenen alanın içerisindeki binaların yüzeyine çarpan 
trafik gürültüsünün maksimum değeri veya ortalama değeri olarak kabul edilebilmektedir. 
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Bu çalışmada, hücre başına denk gelen gürültü seviyesinin, hücre içinde konaklayan kişi 
sayısına göre ağırlıklandırılarak ortalaması alınmıştır. 

𝑝 , 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙𝑝 , 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙

𝑝 , 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙𝑝 , 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝 , 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙

BOST



BOST



BOST



Göstergelerin Hücre Başına Yoğunluklarının Hesaplanması

Her hücre için metre kare başına düşen kişi sayısı

Bir hücredeki bina yoğunluğu

Bina yüzey alanı endeksi 

Trafik yoğunluğu

Ağır vasıta yüzdesi

Trafik hızı (22:00 – 06:00)

Trafik yoğunluğu

Yol alanı yoğunluğu
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Göstergelerin Hücre Başına Yoğunluklarının Hesaplanması

Yol uzunluğu indeksi

Hücrenin çevresel uzunluğu

𝐿𝐺 ∶ 𝑌𝑒ş𝑖𝑙 𝑎𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤
𝐿𝐼 ∶ 𝐸𝑛𝑑ü𝑠𝑡𝑟𝑖𝑦𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟
𝐿𝐶 ∶ 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟
𝐿𝑅 ∶ 𝑀𝑒𝑠𝑘𝑢𝑛 𝑏ö𝑙𝑔𝑒𝑙𝑒𝑟

Hücrelerin içindeki alan kullanım türleri: 
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Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar

Popülasyon yoğunluğu, ağır vasıta oranı, trafik yoğunluğu, yol uzunluğu endeksi ve yeşil alanlar, kurulacak modelde çoklu doğrusal
bağıntı sorununa neden oldukları için modele katılmamıştır. 
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Gürültü Seviyesi 𝑳𝒄𝒆𝒍𝒍
Nü𝐟𝐮𝐬 𝐘𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝒖 𝑷𝒄𝒆𝒍𝒍
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Yukarıda yer alan görselleştirmede hücrelerin gürültü 
seviyelerinin şehrin iç kısımlarında ve ana yollar 
üzerinde arttığı görülmektedir.  

Nüfus yoğunluğunu gösteren yukarıdaki hücre 
görselleştirmesinde nüfus yoğunluğunun iç kısımlarda 
daha yoğun olduğunu söyleyebilirken, sol tarafta yer 
alan gürültü seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğunu 
söyleyemeyiz. Daha detaylı bilgi için, istatistiksel 
sonuçların incelenmesi gerekmektedir. 



B𝐢𝐧𝐚 𝐘𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮 𝑮𝑺𝑰𝒄𝒆𝒍𝒍 Yü𝐳𝐞𝐲 𝐀𝐥𝐚𝐧𝚤 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢 𝑭𝑺𝑰𝒄𝒆𝒍𝒍
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Bina yoğunluğu, bir hücrede yer alan binaların kapladığı 
alanı göstermektedir.  Şehrin iç kısımlarında bina 
yoğunluğunu arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum 
gürültü seviyesiyle benzer sonuçlar verirken. Detaylı bir 
sonuç için istatistiksel değerler incelenmelidir. 

Yüzey alanı endeksi, bir hücrede yer alan binaların 
yüzeylerini göstermektedir. (bina yüksekliği de 
denilebilir). Bu endeksin önemi, yüzey alanı arttıkça, 
yüzeye çarpan, gürültü dalgalarının artabilecek 
olmasıdır. 



T𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐘𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮 𝑸𝒏 𝒄𝒆𝒍𝒍 Yol Alanı Yoğunluğu 𝑹𝒂
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Trafik yoğunluğuna bakıldığında, şehrin ana yollarının, iç 
yollarına göre daha yoğun olduğu söylenebilir. 

Yol alanı yoğunluğu bir hücrenin alanın ne kadarının 
yolardan oluştuğunu göstermektedir. Ana yol hatlarını 
olduğu hücrelerde bu endeksin daha fazla olduğu 
yukarıdaki grafikten anlaşılmaktadır. 
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Kurulan Regresyon Modelleri 



Kurulan Üç Farklı Modelin Sonuçları

Üç farklı modelde yer alan değişkenlerin (gürültüye etki edebilecek faktörler) anlamlılıklarını p değerine bakarak 
inceleyebiliriz. En az 1 yıldıza sahip olan  ‘Estimate’ değerine denk gelen değişken modelde anlamlılık göstermektedir. 

Bütün modeller incelendiğinde SAR modelinin AIC ve Log-L değerlerinden daha anlamlı sonuçlar aldığımız için tahmin 
için kullanılabilecek model SAR modeli olarak seçilmiştir.  



Bağımsız Değişkenleri Gürültü Seviyesine Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

• GSI  0.126’dan 0.252’ye artarda  𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙 4.0 (dB) azalır.
• FSI 0.353’den  0.706’ya artarsa  𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙 0.9 (dB) artar. 
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SONUÇ 

• Doğrusal regresyon modelleri ve mekânsal modellerinin bu çalışma için 
istatistiksel anlamlılıkları incelendi.

• Bu modeller arasından %80 açıklama oranıyla SAR modeli aralarındaki en 
anlamlı model olarak belirlendi.

• Bağımsız değişkenlerin, doğrudan ve dolaylı olarak etkileri araştırıldı.

• Bütün bağımsız değişkenlerin dolaylı etki oranlarının doğrudan etki 
oranlarından büyük olduğu tespit edildi. 

• Sadece bina yoğunluk oranının gürültü seviyesiyle ters orantılı olduğu, 
diğer değişkenlerin doğru orantılı olduğu tespit edildi. 

• Benzer bir çalışmada, bina yüzey alanı endeksinin gürültü seviyesiyle ters 
orantılı olduğu tespit edilirken, bu çalışmada bina yoğunluk oranının ters 
orantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bize kentsel alanlar için farklı 
modellerin kurulması gerektiğini göstermektedir. 

Salomons EM, Berghauser Pont M. Urban traffic noise and the relation to urban

density, form, and traffic elasticity. Landsc Urban Plan 2012;108(1):2–16.
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SORU 1 

Trafik gürültü seviyesi, hücrenin içinde ikamet eden kişi sayısıyla ağırlıklı ortalaması 
alınarak hesaplanmasaydı, modelin katsayılarının anlamlılık derecelerinde nasıl bir 
değişim olurdu. SAR model yerine diğer modeller daha anlamlı çıkabilir miydi?
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SORU 2 

Araştırmada, hücrelerin komşuluk mesafesi, hücrelerin kenar ve köşeleriyle temas eden 
hücrelerin merkezine olan mesafe olarak belirlenmiştir (250m  - 353.55 m). Bu mesafe 
farklı uzunluklarda (daha uzun) ele alınsaydı mekânsal modeller bu durumdan nasıl 
etkilenirdi?
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SORU 3 

Bu çalışma İstanbul için uygulansaydı, gürültü seviyesini etkileyecek farklı ne tür 
değişkenlerle model kurulması gerekirdi?
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