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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Οη κεηαθνξέο αλζξψπσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ κε ρξήζε νδηθνχ θαη 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, είλαη  δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Ωζηφζν, ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο  νδεγεί ζηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ε ζεκαζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο νδεγεί ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ, ηφζν ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη φζν θαη ησλ 

επηβαηψλ. Γηάθνξα ζπκβάληα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ νδήγεζαλ ζηελ βειηίσζε ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο απνθέξεη πνιιά νθέιε ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηε κείσζε ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ ζαλάησλ. 

 Ζ παξνχζα δηαηξηβή εζηηάδεη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ, απφ ηνλ ηξφπν βειηίσζε ηνπο κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ηνπο.  

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαιχνληαη είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Ζ θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε θαη ε ζεκαζία ηεο. 

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ θαη ηζφπεδσλ θφκβσλ θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο. 

 Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο γηα ηνπο αληζφπεδνπο 

θφκβνπο θαη ηηο θσηεηλέο ζεκαηνδνηήζεηο. 

 Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη πσο βειηηψζεθαλ. 

 Ζ ηειεδηνίθεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ. 

 Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ ειέγρνπ. 
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 Σελ παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο. 

 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξακκαηηδφκελνπ Λνγηθνχ Διεγθηή. 

 Παξνπζίαζε ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο 

ζε βηνκεραληθφ ρψξν. 

 Μειινληηθέο βειηηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Γηαρείξηζε Κπθινθνξίαο, Φσηεηλνί εκαηνδφηεο, Δπθπή 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, Δληζρπηηθή Μάζεζε, Σαπηνπνίεζε κέζσ Ραδηνζπρλνηήησλ. 
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ABSTRACT 

 

 The transportation of people and material goods using road and rail network 

is vital to any modern society. However, the increasing levels of congestion leading 

to measures to improve road safety and transport. In this effort the importance of new 

technologies to improve safety is particularly decisive. 

 The use of traffic management systems leads to the improvement of the 

conditions of travel, working and transport safety, for materials and passengers. 

Various land transport events led to the improvement of security measures and better 

risk assessment to address these. Proper traffic management brings many benefits in 

economic, environmental and living conditions, as a result to reduce injuries and 

deaths. 

 This thesis focuses on traffic management systems for road and rail routes, by 

the way their improvement over the years, their operation and their control. 

The topics discussed are: 

• The light signalling and its importance. 

• The signs of roads and junctions and their contribution. 

•  The legal framework of the Highway Code for junctions and traffic lights. 

• Signs of railways and that improved. 

• The telecommanding railway. 

• The use of automatic control systems. 

• The introduction of new technologies in traffic management. 

• The operation of Programmable Logic Controller. 

• Presentation of an automated traffic management system in an industrial area. 

• Future improvements to traffic management systems. 

 

Keywords: Traffic Management, Traffic Lights, Intelligent Traffic System, 

Reinforcement, Learning Radio Frequency Identification. 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ επηβιέπσλ 

θαζεγεηή θ. Παπνπηζηδάθε Μηραήι, θαζεγεηή ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ έδεημε κε ηελ αλάζεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο θαη ηε λννηξνπία ηνπ 

Μεραληθνχ πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ. 

Σνπο ζπλάδειθνπο κνπ Παιηνχξα Ησάλλε, Γνχια Γεψξγην, ηακνχιε 

Απφζηνιν θαη Λαγφ Ησάλλε γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή θαη ηελ ζηήξημε πνπ κνπ 

έδεημαλ ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν ηεο δσήο κνπ. 

Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηήξημε θαη κε 

ζηεξίδεη φια απηά ηα ρξφληα θαη πνπ ρσξίο ηελ πνιχηηκε παξνπζία ηεο δε ζα είρα 

θαηαθέξεη ηίπνηα απφ φζα έρσ κέρξη ζηηγκήο επηηχρεη.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. Ηζηοπική αναδπομή 

 

Ζ ηζηνξία ησλ θαλαξηψλ μεθηλάεη πξηλ αθφκα ηεζεί ζε θπθινθνξία ην πξψην 

απηνθίλεην. ηνπο δξφκνπο ηφηε θπθινθνξνχζαλε θάξα θαη άκαμεο, πεδνί θαη 

πνδήιαηα. Σν πξψην θαλάξη ηνπνζεηήζεθε έμσ απφ ηε Βξεηαληθή Βνπιή ζην 

Λνλδίλν ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1868 (βιέπε Δηθφλα 1). Σνπνζεηήζεθε εθεί απφ ηνλ 

κεραληθφ ηξέλσλ J. P. Knight. Ήηαλ κηα αλαθαηαζθεπή ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ 

θαλαξηνχ κε ζεκαηνθφξνπο βξαρίνλεο θαη ιάκπεο θφθθηλεο θαη πξάζηλεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ιπρλίεο αεξίνπ ειέγρνληαλ απφ έλαλ κνριφ πνπ βξίζθνληαλ ζηε βάζε 

ηνπο, ψζηε αλάινγα λα είλαη δηαθξηηφ ην θαηάιιειν θσο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

θαηαζηξάθεθε απφ έθξεμε ην 1869 ηξαπκαηίδνληαο ηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ην 

ρεηξηδφηαλ εθείλε ηε ζηηγκή [1].  

Σν ειεθηξηθφ, απηφκαην θαλάξη θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Ακεξηθή ην 1912 θαη 

εθεπξέηεο ηνπ ζεσξείηαη ν αζηπλνκηθφο Lester Wire απφ ην Οράην. Σν 1914 ε 

Ακεξηθάληθε Δηαηξεία Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ κε εκπλεπζηή ηνλ James 

Hoge, ηνπνζέηεζε έλα ζχζηεκα δχν ρξσκάησλ, θφθθηλνπ θαη πξάζηλνπ θαη έλαλ 

βνκβεηή πνπ πξνεηδνπνηνχζε γηα ηηο αιιαγέο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επέηξεπε 

ζηελ Αζηπλνκία θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή λα ειέγρνπλ ηα θαλάξηα ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Σν πξψην ηξίρξσκν θαλάξη ηεζζάξσλ θαηεπζχλζεσλ θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηνλ αζηπλνκηθφ William Potts ζην Νηηηξφηη ην 1920. Δμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο 

ππάιιεινο ηεο θπβέξλεζεο δελ κπνξνχζε λα θαηνρπξψζεη ηελ εθεχξεζε ηνπ, 

ψζπνπ ην 1922 ν Thomas E. Hayes θαηνρχξσζε ην ζχζηεκα απηφ κε ηελ νλνκαζία 

"πλδπαζκέλνο νδεγφο θπθινθνξίαο θαη ξπζκηζηηθνχ ζήκαηνο" (Combination traffic 

guide and traffic regulating signal) [2]. 
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 Σν πξψην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θπθινθνξίαο εγθαηαζηάζεθε ζην νιη 

Λέηθ ίηπ ην 1917 ζε δξφκν κε έμη δηαζηαπξψζεηο, θαη ειεγρφηαλ απφ ρεηξνθίλεηνπο 

δηαθφπηεο. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπήθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1922 ζην 

Υηνχζηνλ ηνπ Σέμαο. Σν 1923 ν Garrett Morgan θαηνρχξσζε ηε δηθηά ηνπ έθδνζε 

φπνπ έλαο ζηχινο ζε ζρήκα Σ, δηέζεηε ηξεηο ζέζεηο: ζηνπ, μεθίλα θαη ζηακάηα πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ ηξίηε θαηάζηαζε έδηλε ζηνπο νδεγνχο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζηακαηήζνπλ κέρξη λα μεθηλήζεη ε θπθινθνξία ηνπ αληίζεηνπ ξεχκαηνο φπσο επίζεο 

θαη ηε δπλαηφηεηα  αζθαινχο δηάβαζεο ησλ πεδψλ. Σν κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα 

ήηαλ ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ απφ απφζηαζε κέζσ κεραληθήο ζχδεπμεο. 

 

Δικόνα 1. Σν πξψην θαλάξη ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ J. P. Knight 

βαζηδφκελν ζηελ ινγηθή ηνπ ζεκαθφξνπ. 

 

 Ζ πξψηε πφιε πνπ ζπλέδεζε κε ππνινγηζηέο ην ζχζηεκα θαλαξηψλ ησλ 

δξφκσλ ηεο ήηαλ ην Σνξφλην ην 1963. Σα ρξψκαηα ησλ θαλαξηψλ πνπ 

αλαπαξηζηνχζαλ ην ζηακάηεκα θαη ην μεθίλεκα, ελδέρεηαη λα πξνήιζαλ απφ ηε 

λαπζηπινΐα, φπνπ ηαχηηδαλ ην ιηκάλη κε θφθθηλν θαη ην ζηξίςηκν πξνο ηα δεμηά κε 

πξάζηλν. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο λαπηηθήο θπθινθνξίαο, ην πινίν απφ ηα 

αξηζηεξά πξέπεη λα ζηακαηά γηα απηφ πνπ έξρεηαη απφ ηα δεμηά, θαλφλαο πνπ έρεη 

ηζρχ ζηελ ρεξζαία θπθινθνξία ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ζήκαλζεο.  
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 Σα θαλάξηα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ κε πξνξπζκηζκέλν ρξνλνδηαθφπηε. Σα 

ζπγθεθξηκέλα θαλάξηα έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

θπθινθνξηαθφ θφξην ελφο δξφκνπ, αιιά ιεηηνπξγνχλ κε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 

Τπάξρνπλ φκσο σξάξηα (πξσηλά, απνγεπκαηηλά θιπ.) κε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο 

δηάξθεηαο γηα ην θάζε θαλάξη, πνπ πξνθχπηεη απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο θάζε 

δηαζηαχξσζεο. 

 

Δικόνα 2. Φαλάξη κε απεηθφληζε ηνπ ελαπνκείλαληα  

ρξφλν κέρξη ηελ αιιαγή θαηάζηαζεο. 

 

  Ωο θαιχηεξε ιχζε ζεσξείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαλαξηψλ κε ρξήζε 

αηζζεηήξα επαγσγηθνχ βξφρνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αηζζεηήξαο έρεη ην πιενλέθηεκα 

φηη αλαγλσξίδεη ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα, ζε αληίζεζε 

κε ην θαλάξη πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Έηζη ζε κηα άδεηα δηαζηαχξσζε, φηαλ 

θηάζεη έλα φρεκα, ζα αλάςεη θαηεπζείαλ ην πξάζηλν γηα λα πεξάζεη. Αληίζεηα, ζην 

θαλάξη κε ηνλ ρξνλνδηαθφπηε, ν νδεγφο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πεξηκέλεη κέρξη λα 

πεξάζεη ν πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο, αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλα άιιν φρεκα 

ζηελ δηαζηαχξσζε. 

 ηελ Διιάδα, νη ζπγθεθξηκέλνη αηζζεηήξεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί φρη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλαξηνχ, αιιά γηα λα ειέγρνπλ ηελ ππθλφηεηα ηεο 

ξνήο. Αλάινγα κε ηε ξνή, γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ πνπ 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

13 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

βξίζθνληαη θεληξηθνχο άμνλεο αιιά θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. ηελ 

Ακεξηθή φια ηα θαλάξηα έρνπλ αηζζεηήξα, αθφκα θαη ζηελ ηειεπηαία γεηηνληά ηεο 

κηθξφηεξεο θσκφπνιεο. 

 Αθφκα κηα ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ξνήο ησλ απηνθίλεησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν. ε φιεο ηηο εηζφδνπο 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ππάξρεη θαλάξη. Καηά γεληθφ θαλφλα αλάβεη πάληα πξάζηλν 

ψζηε ην φρεκα λα εηζέιζεη ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν. ηαλ ε ξνή ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ γίλεη ππθλή, ηφηε αλάβεη είηε πξάζηλν είηε θφθθηλν εθ πεξηηξνπήο 

ψζηε λα κεησζεί ν ξπζκφο εηζφδσλ λέσλ απηνθίλεησλ ζηνλ ήδε θνξεζκέλν 

απηνθηλεηφδξνκν [4]. 

 

1.2. Φωηεινή ημαηοδόηηζη 

 

 Ζ θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε είλαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ θπθινθνξίαο ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή θίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεη 

ηελ ηζφξξνπε εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο, φπσο επίζεο θαη ηελ ζήκαλζε δηαθφξσλ ζεκείσλ ζε 

ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνπο νδεγνχο. 

Ζ επίηεπμε απηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπζθεπψλ πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαηνδφηεζεο είλαη ε ρξήζε 

απιψλ ρξσκαηηθψλ ελδείμεσλ ή απιψλ θσδηθνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ θαη ζθνπφο ηεο 

είλαη ε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, είηε ζηακαηψληαο, είηε επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε 

ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ. 

 Σα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο είλαη ε 

θεθαιή, πνπ θέξεη ηηο θσηεηλέο ελδείμεηο, νη δηαηάμεηο ζηήξημήο ηνπο θαη νη 

θεληξηθέο κνλάδεο δηαρείξηζεο ηεο ζεκαηνξξχζκηζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 

επελεξγνχκελε ζεκαηνδφηεζε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη 

αληρλεπηέο, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο κίαο επξχηεξεο 

πεξηνρήο απφ έλα θέληξν δηαρείξηζεο ζεκαηνξξχζκηζεο. 
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 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ν ζθνπφο πνπ επηηειεί, 

θαλεξψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο απηήο γηα ηελ αλεκπφδηζηε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ελφο νδηθνχ ζεκείνπ. Ωζηφζν, ζηελ πεξηπηψζεηο ησλ ηζφπεδσλ θφκβσλ 

φπνπ έρνπλ πνιχ κεγάιε εθαξκνγή, απαηηείηαη ζχλεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο. ε 

έλαλ θφκβν, κία ζσζηά εγθαηεζηεκέλε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε παξνπζηάδεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, δηφηη εμαζθαιίδεη ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, 

κεηψλεη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ησλ θφκβσλ, κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηπρεκάησλ θαη επηηξέπεη ηελ αζθαιή θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ. ηνλ 

αληίπνδα, ε ππεξβνιηθή ρξήζε ζεκάησλ ζηνπο θφκβνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε ζηνπο ρξεζηέο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ 

παξαβηάζεσλ, εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε ηνπηθέο νδνχο θαη αχμεζε ησλ 

αηπρεκάησλ [4]. 

 Ζ θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ελφο θφκβνπ, 

είηε πξφθεηηαη γηα νδεγφ, είηε πεδφ. Ζ πξνηππνπνίεζε θαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ελφο 

ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη ζαθήο ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ζηνπο πεδνχο ζπγθαηαιέγνληαη άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. Δπίζεο, νη ζεκαηνδφηεο 

είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 

νξαηφηεηαο [5].  

 

 

2. ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

2.1. Πεδίο εθαπμογήρ - Σοποθέηηζη ζημαηοδοηών 

 

 Ζ θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε βξίζθεη εθαξκνγή ζε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη 

ε ξχζκηζε κηαο δηέιεπζεο ή κε, πνπ θχξην ζθνπφ έρεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κίαο νδνχ θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 
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 Ηζφπεδνη θφκβνη φπνπ ππάξρεη κεγάινο θφξηνο θπθινθνξίαο ή ε 

δηακφξθσζε δελ θξίλεηαη αζθαιήο, ή ζε θφκβνπο φπνπ ρξεηάδεηαη 

επελεξγνχκελε ζεκαηνδφηεζε κεγάιεο ξνήο ζηε κία δηεχζπλζε θαη 

κηθξφηεξεο ζηελ άιιε. 

 ε ηζφπεδεο δηαβάζεηο ζηδεξνδξφκσλ. 

 ε ζηαζκνχο δηνδίσλ. 

 ε εηζφδνπο απηνθηλεηνδξφκσλ. 

 ηηο πξνζβάζεηο ζηελψλ ηκεκάησλ φπνπ γίλεηαη ρξήζε κηαο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο, φπσο ζηελέο γέθπξεο ή ζήξαγγεο, ή πεξηνρέο εθηέιεζεο έξγσλ, 

κε ηελ ελαιιαγή ηεο θίλεζεο ησλ δπν ξεπκάησλ θπθινθνξίαο. 

 ηηο θηλεηέο γέθπξεο. 

 ε πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη ε αληηζηξνθή θαηεχζπλζεο ησλ ισξίδσλ, ψζηε 

λα ππνδεηρζνχλ  νη επηηξεπφκελεο ισξίδεο θίλεζεο. 

 ηηο απηφκαηεο θηλεηέο πχιεο. 

 ηηο πεξηνρέο θνξηνεθθνξηψζεσλ. 

 ε ζηαζκνχο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο φπσο ππξνζβεζηηθή, γηα ηελ 

παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε απηά. 

 ηηο δηαβάζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο θφξηνο πεδψλ. 

 

 πλεζέζηεξε εθαξκνγή ηεο ζεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζε θφκβνπο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ρξεηάδνληαη ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο, φπνπ κέζα 

ζε απηέο ζα ππάξρνπλ κεηξήζεηο νρεκάησλ θαη πεδψλ, αλάιπζε πξνεγνχκελσλ 

αηπρεκάησλ, κειέηε ηεο κνξθήο ηνπ θφκβνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ θιπ. Μέζα 

ζηε κειέηε αλαθέξνληαη επίζεο ε πεξίνδνο ζεκαηνδφηεζεο, ε δηαδνρή θαη νη ρξφλνη 

κεηαμχ ησλ θάζεσλ, νη ζπλδπαζκνί ηεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεδψλ, νη ρξφλνη 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ηα κήθε νπξάο, ε αλάγθε επελέξγεηαο θαη ζπληνληζκνχ, 

ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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2.2. ςζηήμαηα ζημαηοδόηηζηρ 

 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην 

είδνο ηεο επελέξγεηαο απφ ηελ θπθινθνξία θαη ην είδνο ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί 

γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Αλάινγα κε ην είδνο επελέξγεηαο, δηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπνη: 

 εκαηνδφηεζε ζηαζεξνχ ρξφλνπ (pretimed ή fixed time): Ο ρξφλνο 

ελαιιαγήο ησλ θάζεσλ ζεκαηνξξχζκηζεο παξακέλεη ζηαζεξφο κε 

δπλαηφηεηα  πξνεπηινγήο πξνγξακκάησλ κε βάζε ηελ πεξίνδν ηεο εκέξαο. 

 εκαηνδφηεζε εκηεπελεξγνχκελε απφ ηελ θπθινθνξία (semi-actuated): ηνλ 

ηχπν απηφ γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο θπθινθνξίαο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο, αιιά 

φρη ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ κεηαβάινπλ 

δπλακηθά θαη επί ηφπνπ ηνπο ρξφλνπο ζεκαηνδφηεζεο. Ζ θαηαγξαθή απηή 

είλαη ζχλεζεο λα γίλεηαη ζηηο πξνζβάζεηο φπνπ ππάξρνπλ αζζελέζηεξεο ξνέο, 

ψζηε λα γίλεηαη δηαθνπή ησλ θχξησλ θηλήζεσλ κφιηο παξνπζηαζηνχλ 

νρήκαηα ή πεδνί ζηηο πξνζβάζεηο απηέο. 

 εκαηνδφηεζε πιήξσο επελεξγνχκελε (full actuated): Ζ θαηαγξαθή γίλεηαη 

ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο. πνπ ππάξρεη επελέξγεηα είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ αληρλεπηψλ, θαζψο θαη θαηάιιεισλ θεληξηθψλ κνλάδσλ. 

Παξάδεηγκα ζπζθεπψλ επελέξγεηαο είλαη ηα πιήθηξα ησλ πεδψλ. 

 

 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπληνληζκνχ, δηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπνη: 

 Με ζπληνληζκέλε ζεκαηνδφηεζε: θάζε θφκβνο ζε έλα δίθηπν έρεη δηθφ ηνπ 

αλεμάξηεην πξφγξακκα. 

 εκαηνδφηεζε ζπληνληζκέλε θαηά κήθνο αξηεξίαο: Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ 

δηαδνρηθψλ θφκβσλ ζε κηα νδφ πξαγκαηνπνηείηαη εμαζθαιίδνληαο φηη ζα 
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ππάξρεη κηα ζπλερήο ξνή (πξάζηλν θχκα). Γίλεηαη ρξήζε κίαο θχξηαο 

κνλάδαο ξχζκηζεο ε νπνία ζπληνλίδεη ηηο ηνπηθέο κνλάδεο θάζε θφκβνπ. 

 πζηήκαηα θαζνιηθήο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο: Δίλαη ε πην ζχγρξνλε κέζνδνο 

ζην ρψξν ηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηνπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ θαη ε θεληξηθή κνλάδα δηαρεηξίδεηαη ηε ζεκαηνξξχζκηζε ηεο 

πεξηνρήο, κε ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ. Ζ ρξήζε αληρλεπηψλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε. 

 

2.3. Δίδη θωηεινών ενδείξεων 

 

 θνπφο ηεο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, κε ηε βνήζεηα απιψλ θαη ζαθψλ 

ελδείμεσλ, είλαη ε θαηαλφεζε απιψλ θαη ζαθή κελπκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο κηαο 

νδνχ. Γηα κηα πιήξε έλδεημε κηαο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο απαηηνχληαη είηε απιέο 

ρξσκαηηθέο ελδείμεηο, είηε ζπκβνιηθέο ελδείμεηο, είηε ζπλδπαζκφο ηνπο. 

 Γηα ηηο ρξσκαηηθέο ελδείμεηο, ζηελ Διιάδα, φπσο θαη παγθνζκίσο, 

εθαξκφδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θφθθηλν, ζε ζηαζεξή 

θαη αλαιάκπνπζα κνξθή. Καηά ηνλ ειιεληθφ ΚΟΚ [9], ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

ελδείμεηο: 

 Πξάζηλε ζηαζεξή έλδεημε: Δπηηξέπεη ηελ θίλεζε. 

 Κφθθηλε ζηαζεξή έλδεημε: Γειψλεη ππνρξέσζε ζηάζεο. 

 Κίηξηλε ζηαζεξή έλδεημε: Δπηηξέπεη ηελ θίλεζε κφλν εάλ πξνθηαίλεηαη ε 

θφθθηλε έλδεημε. 

 Πξάζηλε αλαιάκπνπζα έλδεημε: Κίλεζε κφλν γηα πεδνχο κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή. 

 Κφθθηλε αλαιάκπνπζα έλδεημε: Αθηλεηνπνίεζε ιφγσ ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ. 

 Κίηξηλε αλαιάκπνπζα έλδεημε: Δπηηξέπεη ηελ θίλεζε, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο. 
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Δικόνα 3. Φσηεηλέο ελδείμεηο ηεο ζεκαηνδφηεζεο. 

 

 

3. ΚΑΘΔΣΖ ΖΜΑΝΖ ΟΓΧΝ - ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΖΜΑΝΖ 

 

3.1. Διζαγωγή 

 

 Ζ νδηθή θάζεηε ζήκαλζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αζθάιεηα ησλ 

νδηθψλ δηθηχσλ, ζηελ απνηξνπή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ελεκέξσζε ηνπ νδεγνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζή ηνπ. ηελ θάζεηε 

ζήκαλζε πεξηιακβάλνληαη ε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, φπσο θαη ε ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο. 

 ηελ θάζεηε ζήκαλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηιακβάλνληαη πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζχκβνια, ζρέδηα θαη θείκελα θαη είλαη ηππνπνηεκέλα, 

απιά θαη επδηάθξηηα. Οη πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηηο νδνχο. 

 Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο δηεζλψλ θαλφλσλ ζήκαλζεο ππήξμε απφ ηηο 

πξψηεο ρξνληέο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηε χκβαζε ηνπ Παξηζίσλ ην 

1909. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ΔΛΠΑ ήηαλ ν πξψηνο ζεζκφο πνπ φξηζε ηνπ θαλφλεο 
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ησλ Διιεληθψλ δξφκσλ ην 1924 θαη ην 1974 εθπνλήζεθαλ νη πξψηεο πξνδηαγξαθέο 

ζήκαλζεο. 

 ην πξψηκν ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ πξψησλ απηνθηλεηφδξνκσλ, δελ 

ππήξραλ αθφκα θαλφλεο ζήκαλζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζεκάλζεσο ζπληάρζεθε ν πξψηνο Καλνληζκφο Μειεηψλ Έξγσλ 

(ΚΜΔ). ήκεξα, κε ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ λέσλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ, φπσο ε Δγλαηία Οδφο, ε Αηηηθή Οδφο θαη ν απηνθηλεηφδξνκνο 

Πάηξα-Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Δχδσλνη (ΠΑΘΔ), ε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη 

νδεγηψλ γηα ηηο ζεκάλζεηο ησλ νδψλ, έρεη γίλεη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαρεηξίζηξηεο 

εηαηξείεο. 

 

3.2. Δίδη πινακίδων ζήμανζηρ 

 

 Οη πηλαθίδεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ 

ηνπ κελχκαηνο ή ηνπ ζπκβφινπ επί ηεο πηλαθίδαο. Έηζη, δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 

 Πηλαθίδεο Αλαγγειίαο Κηλδχλνπ: Σνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ψζηε λα πξνεηδνπνηήζνπλ γηα έλαλ επεξρφκελν θίλδπλν θαη λα επηζηήζνπλ 

ηελ πξνζνρή ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. Γειψλνπλ επηθίλδπλεο ζέζεηο, 

πξνζβάζεηο νδηθψλ θφκβσλ θαη πξνζβάζεηο ηζφπεδσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

δηαβάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ γηα ηελ Διιάδα είλαη 46 δηαθνξεηηθέο 

πηλαθίδεο θαη ζπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα (Κ). 

 Ρπζκηζηηθέο Πηλαθίδεο Κπθινθνξίαο: Σνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία επί ηεο νδνχ γηα λα πιεξνθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηηο απαγνξεχζεηο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ππνρξεψζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ γηα ηελ Διιάδα είλαη 82 δηαθνξεηηθέο πηλαθίδεο θαη 

ζπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα (P). 
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 Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο: Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ νδφ, γηα 

ζέκαηα θαηεχζπλζεο, ρηιηνκέηξεζεο, ηνπσλπκίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Κχξηα εθαξκνγή ηνπο είλαη ε δήισζε πξνεηδνπνίεζεο θαηεχζπλζεο, 

αξίζκεζεο νδψλ θαη ρηιηνκέηξεζεο, ηνπσλχκησλ, επηβεβαηψζεσλ, ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο νδεγνχο θαη δηάθνξσλ εγθαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε 

ηνλ ΚΟΚ γηα ηελ Διιάδα είλαη 106 δηαθνξεηηθέο πηλαθίδεο θαη 

ζπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα (Π). 

 Πξφζζεηεο Πηλαθίδεο: Δίλαη κηθξέο πηλαθίδεο πνπ ηνπνζεηνχληαη πάληνηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο θχξηεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο απφ ηηο παξαπάλσ, ψζηε 

λα ζπκπιεξψζνπλ ην κήλπκά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ είλαη 24 

δηαθνξεηηθέο πηλαθίδεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξαπάλσ νκάδεο θαη 17 δηαθνξεηηθέο πηλαθίδεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο 

ηχπνπο νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην Διιεληθφ δίθηπν. Ζ νκάδα απηή ησλ 

ζεκάησλ ζπκβνιίδεηαη κε ηα γξάκκαηα (Πξ). 

 

 ηελ Διιάδα, ην είδνο, ε κνξθή, νη δηαζηάζεηο, ηα ζρέδηα θαη ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ησλ νδψλ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ζρεηηθή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε [6] θαη κεηαγελέζηεξεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

πεξηιακβάλνληαη δε ελ κέξεη θαη ζηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο [7]. 

 

3.3. Μέγεθορ πινακίδων 

 

 Σν κέγεζνο ησλ πηλαθίδσλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ επηηξεπφκελε 

ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο επί ηεο νδνχ. Γηα απηνθηλεηφδξνκνπο φπνπ νη 

ηαρχηεηεο είλαη κεγάιεο επηιέγνληαη κεγάινπ κεγέζνπο πηλαθίδεο, ζε αληίζεζε κε 

ησλ δεπηεξεπνπζψλ νδψλ φπνπ επηιέγνληαη κηθξφηεξεο. Με βάζε ην κέγεζνο 

θξίλεηαη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηλαθίδα, ηφζν κεγαιχηεξε εληχπσζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζηνλ νδεγφ, άξα θαη' επέθηαζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο. Ο 

κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζην κέγεζνο ηεο ζήκαλζεο είλαη ζε 

αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρψξνο αιιά θαη γηα ιφγνπο 
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αηζζεηηθήο. ηνπο ειιεληθνχο θαλνληζκνχο ε δηαζηαζηνιφγεζε πηλαθίδσλ, αξηζκψλ, 

ιέμεσλ, ζεκάησλ θιπ., δίλνληαη ζε ηξία κεγέζε (ηξεηο αξηζκνί γηα θάζε δηάζηαζε), 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ κεγέζνπο αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο θαηά πεξίπησζε. Έηζη, δηαθξίλνληαη ηα παξαθάησ κεγέζε: 

 

 Μηθξνχ κεγέζνπο θπθιηθήο δηακέηξνπ 450 mm, ηζφπιεπξεο ηξηγσληθέο 

πιεπξάο 600 mm, πιεξνθνξηαθέο κε γξάκκαηα χςνπο 100 mm, νθηαγσληθή 

STOP πεξηγξακκέλε ζε θχθιν δηακέηξνπ 600 mm. Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο 

ζε ρσξηά ή κηθξέο πφιεηο, ηδησηηθέο θαη αγξνηηθέο νδνχο θαη ζε ηδησηηθνχο 

ρψξνπο. Σέηνηεο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη θαη ζε επαξρηαθέο νδνχο, θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 Μεζαίνπ κεγέζνπο θπθιηθήο δηακέηξνπ 650 mm, ηζφπιεπξεο ηξηγσληθέο 

πιεπξάο 600 mm, πιεξνθνξηαθέο κε γξάκκαηα χςνπο 100 mm, νθηαγσληθή 

STOP πεξηγξακκέλε ζε θχθιν δηακέηξνπ 900 mm. Σνπνζεηνχληαη θπξίσο ζε 

κεγάιεο πφιεηο θαη ζε επαξρηαθέο θαη εζληθέο νδνχο. 

 Μεγάινπ κεγέζνπο θπθιηθήο δηακέηξνπ 900 mm, ηζφπιεπξεο ηξηγσληθέο 

πιεπξάο 1200 mm, πιεξνθνξηαθέο κε γξάκκαηα χςνπο 200 mm, νθηαγσληθή 

STOP πεξηγξακκέλε ζε θχθιν δηακέηξνπ 1200 mm. Σνπνζεηνχληαη ζε νδνχο 

ηαρείαο θπθινθνξίαο. 

  

 Μία αθφκε θαηεγνξία πηλαθίδσλ ζήκαλζεο βάζεη κεγέζνπο είλαη νη 

Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο Καηεπζχλζεσλ ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο, φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη είηε παξαπιεχξσο, είηε επάλσ απφ ηελ νδφ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ην κέγεζνο ηεο πηλαθίδαο, φπσο θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ε 

γξακκαηνζεηξά, ρξίδνληαη ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ επηβάιιεη ε νδήγεζε ζε απηνθηλεηνδξφκνπο. 
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3.4. Οπαηόηηηα και ανηανακλαζηικόηηηα ηων πινακίδων ζήμανζηρ 

 

 Απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θάζεηε ζήκαλζε είλαη ε 

νξαηφηεηα πνπ παξέρνπλ νη πηλαθίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Καηά θχξην 

ιφγν, νη πηλαθίδεο βξίζθνληαη κέζα ζην πεδίν ηεο δέζκεο ησλ θψησλ ησλ νρεκάησλ, 

παξφια απηά δελ θξίλνληαη επαξθή γηα ηελ νξαηφηεηά ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ ηερληθέο: 

 

 Δζσηεξηθά θσηηδφκελεο πηλαθίδεο: Δίλαη πηλαθίδεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

θαηάιιεια εκηδηαθαλή πιηθά, νη νπνίεο θσηίδνληαη απφ εζσηεξηθά 

θσηηζηηθά ζψκαηα. 

 Δμσηεξηθά θσηηδφκελεο πηλαθίδεο: Πηλαθίδεο φπνπ θσηίδνληαη απφ 

πξνβνιείο ζηξακκέλνπο επάλσ ηνπο. 

 Πηλαθίδεο κε αληαλαθιαζηηθά πιηθά: Πηλαθίδεο φπνπ κέξνο απηψλ ή φιν ην 

ηκήκα ηνπο είλαη απφ θαηάιιειε αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε. 

 Οη εζσηεξηθά θσηηδφκελεο πηλαθίδεο: είλαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

πηλαθίδεο θαηά ηε λχρηα. Κχξην ηνπο φκσο κεηνλέθηεκα είλαη φηη απαηηνχλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, φπνηε απαηηείηαη επηπιένλ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο ή βιάβεο ησλ 

θσηηζηηθψλ ηνπο ζσκάησλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο παχεη ηειείσο θαη ηηο θαζηζηά 

αφξαηεο θαζψο ην πιηθφ επηθάιπςήο ηνπο δελ είλαη αληαλαθιαζηηθφ. Έηζη, ε 

εθαξκνγή απηψλ ησλ πηλαθίδσλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 

φπνπ ππάξρεη έηνηκν ειεθηξηθφ δίθηπν, θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ππεξαζηηθψλ δηθηχσλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο νη ελ ιφγσ πηλαθίδεο 

είλαη νξαηέο απφ κεγάιε απφζηαζε. 

  

 Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη εμσηεξηθά θσηηδφκελεο πηλαθίδεο. Οη πηλαθίδεο απηέο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη δχζθνιε πξνζέγγηζε ηεο θσηεηλήο 
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δέζκεο ησλ νρεκάησλ, φπσο νη ππεξάλσ ηνπ νδνζηξψκαηνο γέθπξεο ζήκαλζεο, ή 

φπνπ ρξεηάδεηαη ε ζήκαλζε λα είλαη νξαηή απφ κεγάιε απφζηαζε. 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λπρηεξηλήο νξαηφηεηαο, θαηά ηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο θέξνπλ αληαλαθιαζηηθέο 

κεκβξάλεο. Οη πηλαθίδεο απηέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, αμηνπνηνχλ ην θσο ησλ θαλψλ 

ησλ νρεκάησλ. 

 

3.5. Δίδη ανηανακλαζηικών πινακίδων 

 

 Αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζήκαηφο ηνπο (αληαλαθιαζηηθή ή κε 

κεκβξάλε), νη πηλαθίδεο δηαθξίλνληαη ζε κε αληαλαθιαζηηθέο, εκηαληαλαθιαζηηθέο 

θαη αληαλαθιαζηηθέο: 

 

 Με αληαλαθιαζηηθέο: Δίλαη νη πηλαθίδεο φπνπ νιφθιεξε ε επηθάλεηα ηεο 

θχξηαο φςεο είλαη κε αληαλαθιαζηηθή. Ζ ρξήζε ησλ κε αληαλαθιαζηηθψλ 

γίλεηαη ζε νδνχο πνπ θσηίδνληαη ην βξάδπ, αλ θαη είλαη πεξηνξηζκέλε 

εμαηηίαο ηεο πηζαλφηεηαο απξνζεμίαο ηνπ νδεγνχ ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο 

θσηηζκνχ. 

 Ζκηαληαλαθιαζηηθέο: Δίλαη νη πηλαθίδεο φπνπ ην θφλην ηνπο είλαη κε 

αληαλαθιαζηηθφ θαη ηα ζχκβνια ή ηα γξάκκαηα είλαη. ιεο νη 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηελ Διιάδα είλαη εκηαληαλαθιαζηηθέο, δειαδή ην 

γαιάδην θφλην δελ είλαη αληαλαθιαζηηθφ, ελψ νη αλαγξαθφκελεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ νδεγφ (ιεπθά θαη θίηξηλα γξάκκαηα, αξηζκνί, 

βέιε θαη πεξηζψξηα) θαηαζθεπάδνληαη αληαλαθιαζηηθέο. 

 Αληαλαθιαζηηθέο: Υαξαθηεξίδνληαη νη πηλαθίδεο φπνπ νιφθιεξε ε 

επηθάλεηα ηεο θχξηαο φςεο ηνπο, εθηφο ησλ ζπκβφισλ καχξνπ ρξψκαηνο, 

είλαη αληαλαθιαζηηθή. ιεο νη Πηλαθίδεο Αλαγγειίαο Κηλδχλνπ, νη 

πεξηζζφηεξεο Ρπζκηζηηθέο ηεο θπθινθνξίαο θαη νη Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 

επηζήκαλζεο αξρήο θαη ηέινπο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαηαζθεπάδνληαη κε 
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αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε. Ζ εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηλαθίδσλ δελ 

έρεη πξαθηηθά θακία δηαθνξά κεηαμχ εκέξαο θαη λχρηαο. 

 

3.6. Σύποι ανηανακλαζηικών μεμβπανών 

 

 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ησλ πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο είλαη ε νπηζζαλάθιαζε. Ωο νπηζζαλάθιαζε νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα 

επηζηξνθήο ηεο θσηεηλήο δέζκεο καθξνζθνπηθά ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο 

πξφζπησζεο. Γηα ηεο επίηεπμε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ γίλεηαη ρξήζε κηθξνζθνπηθψλ 

γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ, ηα νπνία είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο κεκβξάλεο, έρνπλ δηάκεηξν 

0,01-0,1 mm, ελψ έλα ζθιεξφ θαη δηαθαλέο εμσηεξηθφ πιαζηηθφ πεξίβιεκα 

πξνζηαηεχεη ηε κεκβξάλε απφ ηε γξήγνξε γήξαλζε ιφγσ ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 Απηή ε αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Σππνπνίεζεο (ISO) σο κεκβξάλε Σχπνπ Η (Type Η). Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία ηεο αληαλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο Σχπνπ ΗΗ (Type II), πνπ δηαζέηεη 

πνιιαπιάζηα ηθαλφηεηα νπηζζαλάθιαζεο, κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη θαιχηεξε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ ππφ γσλία πξφζπησζε ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ. Ο ηχπνο απηφο 

απνηειεί πιένλ θνηλφ ηχπν ζε φια ηα επξσπατθά θξάηε. Σέινο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη επηλνεζεί θαη έλαο αθφκε ηχπνο αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ, ν Σχπνο ΗΗΗ 

(Type III), ν νπνίνο έρεη αθφκε θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά, θαη πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί 

ζε απφδνζε αθφκε θαη κε ηηο εζσηεξηθά θσηηδφκελεο πηλαθίδεο [8]. 

 Ο ηχπνο ΗΗΗ (βιέπε εηθφλα 4) είλαη απνηειεζκαηηθφο αθφκε θαη ζε άπνςε ηεο 

πηλαθίδαο ππφ γσλία, φληαο, θαηά ζπλέπεηα, θαηάιιεινο θαη γηα πεξηπηψζεηο ζέζεο 

ηεο πηλαθίδαο ζε ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε απφ ην άθξν ηεο νδνχ, ή γηα γέθπξεο 

ζήκαλζεο. Ο ηχπνο ηεο αληαλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην είδνπο 

ηεο πηλαθίδαο, ηνπ είδνπο ηεο νδνχ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο φριεζεο απφ άιιεο 

θσηεηλέο πεγέο, θαηλφκελν γλσζηφ θαη σο θσηνξχπαλζε (βιέπε Πίλαθα 1). 
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Δικόνα 4. Αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο. 

 

 Δθηφο απφ ηηο ζπλήζεηο αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά θφξνλ ζηελ θαηαθφξπθε ζήκαλζε, ππάξρνπλ θαη νη θζνξίδνπζεο 

αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο. ηηο 

κεκβξάλεο απηέο παξνπζηάδεηαη ην πιενλέθηεκα ηεο εμαηξεηηθήο επθξίλεηαο, εκέξα 

θαη λχρηα, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζρνιηθέο πηλαθίδεο ή πηλαθίδεο πνπ 

ππνδειψλνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Σν κεηνλέθηεκα ησλ θζνξηδνπζψλ 

κεκβξαλψλ είλαη ε γξήγνξε απψιεηα ηεο αληαλαθιαζηηθφηεηάο ηνπο, ζε δηάζηεκα 

ιίγσλ κελψλ ζηηο πην ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο. 

 

3.7. Τλικά και μέθοδοι καηαζκεςήρ πινακίδων ζήμανζηρ 

 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη εκηαληαλαθιαζηηθψλ 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο γηα ηελ Διιάδα είλαη: 

 

 Φχιια αινπκηλίνπ απφ θξάκα ηχπνπ AlMg2 θαηά DIN1725, Blatt1. 

 Φχιια αινπκηλίνπ ηχπνπ SIC-H4 θαηά B.S. 1470/1972, πάρνπο 3 mm. 
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 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη ρξήζε ηεο αλάινγεο κεκβξάλεο, απφ 

αληαλαθιαζηηθφ ή κε πιηθφ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πηλαθίδαο. ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ, αξθεί απηά λα 

πιεξνχλ ηηο ππάξρνπζεο ζηε ρψξα εθείλε πξνδηαγξαθέο αληνρήο. ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ζηνλ Καλαδά ρξεζηκνπνηνχληαη επεμεξγαζκέλα ζηδεξνχρα ή κε κέηαιια, θπξίσο 

θχιια αινπκηλίνπ θαη ράιπβα. Γίλεηαη φκσο θαη ρξήζε θάηκπεξγθιαο ή πιαζηηθψλ 

πιηθψλ, θπξίσο γηα παξνδηθή ζήκαλζε. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη θαηαζθεπή 

πηλαθίδσλ απφ θφληξα πιαθέ, επελδπκέλεο κε αδηάβξνρε ξεηίλε, θ.ά. 

 ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζήκαηνο, νη κεκβξάλεο θφβνληαη ζηηο 

αλάινγεο δηαζηάζεηο θαη ζρήκαηα, φπσο ππνρξενχληαη βάζεη θαλνληζκψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε επηθφιιεζε ηεο κεκβξάλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ αινπκίληνπ κε 

δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο: 

 

 Μεκβξάλε απηνθφιιεηε, φπνπ αξθεί απιή εθαξκνγή πίεζεο. 

 Δπηθφιιεζε ηεο κεκβξάλεο θαη ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζε εηδηθφ 

ζάιακν, φπνπ δεκηνπξγεί θελφ αέξα θαη ζεξκνθξαζία 90-100° C. 

  

 Πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πηλαθίδσλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

δεηγκαηνιεπηηθά. Σέινο, νη θζνξίδνπζεο κεκβξάλεο είλαη, ζπλήζσο, απηνθφιιεηα 

πιηθά ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζην αινπκίλην, θαη ζε ρξψκαηα θσζθνξίδνληνο ιεπθνχ, 

θίηξηλνπ ή πνξηνθαιί. 

 

 

4. ΚΧΓΗΚΑ ΟΓΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (K.O.K.) 

 

4.1. Φωηεινή ημαηοδόηηζη 

 

 ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ: 
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 Οη νδεγνί ησλ νδηθψλ νρεκάησλ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

πην θάησ ελδείμεηο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

εθηφο αλ ε ξχζκηζε απηήο γίλεηαη απφ ηξνρνλφκν θαηά δηάθνξν ηξφπν. 

1. Πξάζηλν ζηαζεξφ θσο θπθιηθήο κνξθήο: O νδεγφο θηλείηαη κπξνζηά 

ή ζηξίβεη πξνο ηα δεμηά ή ηα αξηζηεξά, εθηφο αλ ππάξρεη άιιν ζήκα ή 

πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηελ θαηεπζείαλ θίλεζε ή ηελ ζηξνθή. O 

νδεγφο έρεη ηελ ππνρξέσζε αθφκε θαη αλ ν ζεκαηνδφηεο δείρλεη 

πξάζηλνο θσο θαη θηλείηαη κπξνζηά, λα παξαρσξήζεη πξνηεξαηφηεηα 

αθφκε ζε θηλνχκελν φρεκα ή πεδφ πνπ θηλείηαη απφ πξνεγνχκελε 

ζεκαηνδφηεζε. Αλ ζηξίβεη ππνρξενχηαη πάιη λα παξαρσξήζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πεδνχο, νη νπνίνη θηλνχληαη ζηελ νδφ ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα εηζέιζεη. 

2. Δξπζξφ ζηαζεξφ θσο θπθιηθήο κνξθήο: O νδεγφο ππνρξενχηαη λα 

ζηακαηήζεη πξηλ απφ ηελ εηδηθή γξακκή δηαθνπήο ή, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα, ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ηoλ ζεκαηνδφηε, έηζη ψζηε 

ε ζεκαηνδφηεζε λα είλαη νξαηή απφ ηνλ νδεγφ θαη λα παξακέλεη 

ζηακαηεκέλνο κέρξη λα αλάςεη ηo πξάζηλν θσο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ν ζεκαηνδφηεο είλαη ζην κέζν ή ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ θφκβνπ, ν 

νδεγφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηζέξρεηαη ζηνλ θφκβν, νχηε λα 

θηλείηαη ζηηο δηαβάζεηο ησλ πεδψλ. 

3. Κίηξηλν ζηαζεξφ θσο θπθιηθήο κνξθήο: O νδεγφο ππνρξενχηαη λα 

ζηακαηήζεη, φπσο ζηνλ εξπζξφ θσο, εθηφο αλ βξίζθεηαη ηφζν θνληά 

ζηo ζεκαηνδφηε, ψζηε λα κελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη κε αζθάιεηα. 

4. Απιφ ή δηπιφ θίηξηλν θσο θπθιηθήο κνξθήο, ηo νπoίo αλαβνζβήλεη: 

Ο νδεγφο ππνρξενχηαη λα κεηψλεη ηαρχηεηα θαη λα πξνρσξήζεη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή παξαρσξψληαο πξνηεξαηφηεηα ζε πεδνχο θαη 

νρήκαηα. 

5. Απιφ εξπζξφ θσο, ηo oπoίo αλαβνζβήλεη, θπθιηθήο κνξθήο ή δηπιφ 

ελαιιαζζφκελν ζηoλ ίδην ηζηφ, ζηo απηφ χςνο θαη πξνο ηελ απηήλ 

θαηεχζπλζε: Τπνδειψλεη κεγάιν θίλδπλν θαη ν νδεγφο είλαη 
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ππνρξεσκέλνο λα αθηλεηνπνηήζεη ηo φρεκα, φπσο ζην εξπζξφ 

ζηαζεξφ θσο. H ρξήζε ηεο ζπλαληάηαη κφλν ζηηο ηζφπεδεο 

ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο, φπνπ ππάξρνπλ θηλεηέο γέθπξεο ή 

απνβάζξεο νρεκαηαγσγψλ, ζηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζε νδφ ή ζε πξνζέγγηζε αεξνζθαθψλ, ηα oπoία ζα 

δηέιζνπλ ζε ρακειφ χςνο πάλσ απφ ηελ νδφ. 

6. Πξάζηλν θσο κε κνξθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ βειψλ: O νδεγφο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη κφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε πoπ δείρλεη ηo 

βέινο ή ηα βέιε. Βέινο κε έλδεημε πξνο ηα πάλσ ππνδειψλεη 

ππνρξεσηηθή θίλεζε θαηεπζείαλ κπξνζηά. 

7. εκαηνδφηεο ηξίρξσκνπ ζπζηήκαηνο, o oπνίνο πεξηιακβάλεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζζεηα πξάζηλα βέιε: O νδεγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πoπ δείρλεη ηo βέινο ή ηα βέιε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη o ζεκαηνδφηεο εθείλε 

ηε ζηηγκή θαη εθφζνλ πξνεγνπκέλσο έρεη εηζέιζεη ζηε ισξίδα 

θπθινθνξίαο, ε oπoία πξννξίδεηαη γηα νρήκαηα ηα νπνία θηλνχληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πoπ δείρλεη ηo βέινο ή ηα βέιε. O νδεγφο, o 

oπoίoο βξίζθεηαη κέζα ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο ε oπoία πξννξίδεηαη 

γηα ηα νρήκαηα πoπ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηoπ βέινπο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, εθηφο αλ ε 

αιιαγή ηεο πνξείαο ηoπ δελ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πoπ 

θηλνχληαη πίζσ ηoπ ζηελ ίδηα ισξίδα. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, o 

νδεγφο επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πoπ δείρλεη 

ηo βέινο κφλν αλ ηo επηηξέπνπλ oη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζηελ νδφ 

ζηελ oπoία πξφθεηηαη λα εηζέιζεη θαη δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν oη 

πεδνί. 

8. Δξπζξφ θσο κε κνξθή βέινπο: O νδεγφο απαγνξεχεηαη λα θηλεζεί 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πoπ δείρλεη ηo βέινο θαη ππνρξενχηαη λα 

ζηακαηήζεη ηo φρεκά ηoπ, φπσο θαη ζην εξπζξφ θσο θπθιηθήο 

κνξθήο. 
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9. Κίηξηλν θσο κε κνξθή βέινπο, ηo oπνίν είλαη ζηαζεξφ ή 

αλαβνζβήλεη: O νδεγφο έρεη ηηο ίδηεο ππoρξεψζεηο φπσο θαη ζηε 

θίηξηλνπ θσηφο θπθιηθήο κνξθήο. 

10. Δξπζξφ θσο κε κνξθή δχν ξάβδσλ πoπ ηέκλνληαη ζε ζρήκα Υ: Δίλαη 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ απφ ισξίδα θπθινθνξίαο, ζε νδφζηξσκα κε 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν ισξίδεο, oη νπνίεο ρσξίδνληαη κε θαηά κήθνο 

δηαγξακκίζεηο απαγνξεχνληαο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ισξίδαο απηήο. 

Σν πξάζηλν θσο, κε κνξθή βέινπο πξνο ηα θάησ, παξέρεη δηθαίσκα 

θίλεζεο ζε απηήλ. 

 Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, νη νπνίνη έρνπλ έλδεημε πνδήιαην, ιεσθνξείν ή άιιν 

φρεκα ζηα θψηα ή ζεκαηνδφηεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ηνπ θαλνληθνχ, κε 

νξζνγψληα παξαιιειφγξακκε πηλαθίδα πνπ θέξεη έλδεημε ζπγθεθξηκέλνπ 

νρήκαηνο ζηνλ ηζηφ ηνπο, ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο νδεγνχο ησλ αληίζηνηρσλ 

νρεκάησλ. 

 

4.2. Ηζόπεδερ ζιδηποδπομικέρ διαβάζειρ 

 

 Οη ηζφπεδεο ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο είλαη νη δηαζηαπξψζεηο κηαο νδνχ κε 

κηα ή πεξηζζνηέξσλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζην ίδην επίπεδν. ηηο δηαζηαπξψζεηο 

απηέο ηα ηξέλα έρνπλ πάληνηε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα νδηθά νρήκαηα. Οη 

δηαζηαπξψζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη είηε θπιαζζφκελεο, είηε αθχιαθηεο. ζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο θαη ζπλαληήζνπλ ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο, νθείινπλ λα 

επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Καηά ηελ πξνζέγγηζε ελφο νρήκαηνο ζηε δηάβαζε, 

ν νδεγφο ηνπ νθείιεη λα ζηακαηήζεη θαη λα ειέγμεη. Πξνηνχ μεθηλήζεη γηα λα 

δηαζρίζεη ηε δηαζηαχξσζε, πξέπεη λα βεβαησζεί φηη δε δηέξρεηαη θαλέλα ηξέλν θαη 

φηη δε ζα ππνρξεσζεί λα αθηλεηνπνηεζεί πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ γηα θαλέλα 

ιφγν. Οη ηζφπεδεο δηαβάζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Ηζφπεδεο δηαβάζεηο ρσξίο θηλεηά θξάγκαηα (αθχιαθηεο). Ζ επηζήκαλζή ηνπο 

γίλεηαη απφ πηλαθίδα αλαγγειίαο θηλδχλνπ Κ-32, πνπ ηνπνζεηείηαη αξθεηά 
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πξηλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ηζφπεδε δηάβαζε. Ζ πηλαθίδα απηή 

ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ηηο πηλαθίδεο Κ-33, Κ-34 θαη Κ-35 (βιέπε 

Παξάξηεκα). Οη ζπγθεθξηκέλεο απνηεινχλ ζεηξά πξνζζέησλ επαλαιεπηηθψλ 

πηλαθίδσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνζβάζεηο ηζφπεδσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

δηαβάζεσλ θαη θηλεηψλ γεθπξψλ. Ζ πξψηε απφ απηέο, ε Κ-33, είλαη θίηξηλε 

θαη ζηελ επηθάλεηά ηεο έρνπλ ζρεδηαζζεί ηξεηο θφθθηλεο πιάγηεο γξακκέο θαη 

ηνπνζεηείηαη 300 m πξηλ απφ ηελ ηζφπεδε δηάβαζε. Μεηά ηελ Κ-33 

αθνινπζεί ε Κ-34, ε νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηα 200 m απφ ηελ 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, είλαη θίηξηλε θαη ζηελ επηθάλεηά ηεο έρνπλ 

ζρεδηαζζεί δχν θφθθηλεο πιάγηεο γξακκέο. Σειεπηαία ηνπνζεηείηαη ε Κ-35 

ζηα 100 m απφ ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, είλαη θίηξηλε θαη ζηελ επηθάλεηά 

ηεο έρεη ζρεδηαζζεί κηα θφθθηλε πιάγηα γξακκή (βιέπε Δηθφλα 5). ηελ 

Διιάδα νη ηζφπεδεο δηαβάζεηο ρσξίο θηλεηά θξάγκαηα είλαη ε ζπλεζέζηεξε 

κνξθή ζηδεξνδξνκηθψλ δηαβάζεσλ θαη κε πνιχ πςεινχο δείθηεο 

αηπρεκάησλ. 

 

 

Δικόνα 5. Αλαγγειία ηζφπεδεο δηάβαζεο ρσξίο θηλεηά θξάγκαηα. 

 

 Ηζφπεδεο δηαβάζεηο κε ρεηξνθίλεηα θξάγκαηα (θπιαζζφκελεο). 

Δπηζεκαίλνληαη φπσο θαη νη αθχιαθηεο δηαβάζεηο απφ κηα πηλαθίδα θηλδχλνπ 
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Κ-31 πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε 300 m πξηλ απφ ηελ ηζφπεδε δηάβαζε θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πηλαθίδεο Κ-33, Κ-34 θαη Κ-35 (βιέπε Δηθφλα 6). ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ν νδεγφο ππνρξενχηαη λα ζηακαηήζεηε εάλ νη δνθνί 

(κπάξεο) έρνπλ ρακειψζεη. 

 

 

Δικόνα 6. Αλαγγειία ηζφπεδεο δηάβαζεο κε θηλεηά θξάγκαηα. 

 

 Ηζφπεδεο δηαβάζεηο κε εκηαπηφκαηα θξάγκαηα (θπιαζζφκελεο). 

Δπηζεκαίλνληαη, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο δηαβάζεηο, απφ κηα πηλαθίδα 

αλαγγειίαο θηλδχλνπ Κ-31 ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε 300 m πξηλ 

απφ ηελ ηζφπεδε δηάβαζε. Ο νδεγφο νθείιεη λα κεηψζεη ηελ ηαρχηεηά ηνπ 

νρήκαηνο θαη λα εληείλεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Πεξίπνπ 20 δεπηεξφιεπηα πξηλ ηε 

δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ αλαβνζβήλεη ην θφθθηλν θαλάξη, ζηε ζπλέρεηα 

αθνχγεηαη έλα θνπδνχληζκα θαη ζην ηέινο νη δνθνί αξρίδνπλ λα ρακειψλνπλ. 

Γηα λα μεθηλήζεη ν νδεγφο πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα ζβήζεη ην θφθθηλν 

θαλάξη, ην νπνίν αλαβνζβήλεη θαη λα έρνπλ πςσζεί εληειψο νη δνθνί. Γελ 

επηηξέπεηαη λα δηαβεί θάπνηα ηζφπεδε δηάβαζε εάλ δελ είλαη βέβαηνο φηη ζα 

κπνξεί λα ηελ ειεπζεξψζεη γξήγνξα (θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ, θαχζηκα, 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε κεηά ηνλ θφκβν θιπ.). ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

θξάγκαηα ηεο ηζφπεδεο δηαβάζεσο δελ ιεηηνπξγνχλ θαζφινπ (ή δελ 
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ιεηηνπξγνχλ θαιά), νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηηο πιεζηέζηεξεο 

ππεχζπλεο ζηδεξνδξνκηθέο αξρέο. 

 Ζ ζήκαλζε ζην ζεκείν ηεο ηζφπεδεο δηαβάζεσο. Οη δχν πηλαθίδεο Κ-36 θαη 

Κ-37 είλαη ηνπνζεηεκέλεο θνληά θαη πξηλ απφ ηε ζέζε ησλ αθπιάθησλ 

ηζφπεδσλ δηαβάζεσλ ρσξίο θηλεηά ή ρσξίο εκηαπηφκαηα θξάγκαηα καδί κε 

ηελ πηλαθίδα Ρ-2 (βιέπε Δηθφλα 7). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαγνξεχεηαη ην 

πξνζπέξαζκα εθηφο αλ ε θπθινθνξία ξπζκίδεηαη απφ θσηεηλνχο 

ζεκαηνδφηεο [7]. 

 

 

Δικόνα 7. Πηλαθίδεο ζηηο πξνζβάζεηο ηζφπεδσλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαβάζεσλ. 

 

 

5. ΔΠΑΓΧΓΗΚΟΗ ΒΡΟΥΟΗ 

 

5.1. Διζαγωγή  

 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νρεκάησλ φπσο είλαη νη 

ππέξερνη ή ε ρξήζε ησλ επαγσγηθψλ βξφρσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο ή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη αγνξά πξντφλησλ ρσξίο ν πειάηεο λα αθήλεη ην 

φρεκα ηνπ (drive through), ε ηερλνινγία ηνπ επαγσγηθνχ βξφρνπ είλαη ε πην 

αμηφπηζηε, ρσξίο ηελ ρξήζε κπαξψλ. Έλα ζχζηεκα επαγσγηθνχ αληρλεπηή νρεκάησλ 
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απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία: έλα βξφρν (πξνζρεκαηηζκέλν ή επηηφπηα 

δηακνξθσκέλν), έλα θαιψδην επέθηαζεο βξφρνπ θαη έλαλ αληρλεπηή. Καηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ή ηελ επηζθεπή ελφο επαγσγηθνχ βξφρνπ, ε παξακηθξή ιεπηνκέξεηα 

κπνξεί λα ζεκάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμηφπηζηεο ή ηεο δηαθνπηφκελεο 

αλίρλεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή 

ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο είλαη απνιχησο 

θξίζηκε [10]. 

  Ο βξφρνο είλαη ζακκέλνο κέζα ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο. Δίλαη έλα ζπλερέο 

θχθισκα θαισδίνπ πνπ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη απφ ην ίδην ζεκείν. Σα δχν ηνπ 

άθξα ζπλδένληαη κε ην θαιψδην επέθηαζεο ηνπ βξφρνπ,  ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ αληρλεπηή νρήκαηνο. Ζ αληρλεπηήο ηξνθνδνηεί  ην βξφρν ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί έλα καγλεηηθφ πεδίν θαη ζπληνλίδεηαη ζε κία ζηαζεξή ζπρλφηεηα ε νπνία 

πξνβάιιεηαη ζηνλ αληρλεπηή. Μηα βαζηθή ζπρλφηεηα θαζνξίδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη 

φρεκα πάλσ απφ ην βξφρν. ηαλ έλα κεγάιν κεηαιιηθφ αληηθείκελν, φπσο έλα 

φρεκα, θηλείηαη πάλσ απφ ην βξφρν, ε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ απμάλεηαη. Απηή ε 

αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο γίλεηαη αηζζεηή θαη, αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

αληρλεπηή, αλαγθάδεη κηα αλνηθηή επαθή ηνπ ξειέ λα θιείζεη. Σν ξειέ ζα παξακείλεη 

θιεηζηφ έσο φηνπ ην φρεκα αθήλεη ην βξφρν θαη ε ζπρλφηεηα επηζηξέςεη ζην βαζηθφ 

επίπεδν. Σν ξειέ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ ζπζθεπψλ φπσο έλα 

ερεηηθφ ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, κηα πχιε, έλα θαλάξη θιπ. 

 ε γεληθέο γξακκέο, έλα κηθξφηεξν απηνθίλεην ζα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε 

αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα απφ έλα νηθνγελεηαθφ απηνθίλεην ή έλα θνξηεγφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο δαπέδνπ ηνπ νρήκαηνο είλαη πην θνληά 

ζην βξφρν. Σν δάπεδν ελφο νηθνγελεηαθνχ απηνθηλήηνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζηελ καγλήηε πεδίν ηνπ βξφρνπ ζε ζχγθξηζε κε έλα φρεκα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (βιέπε Δηθφλα 8). Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη ε αιιαγή ζπρλφηεηαο 

είλαη κεγαιχηεξε φζν κηθξφηεξν είλαη ην φρεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αιιαγή 

ζπρλφηεηαο είλαη αξθεηά ζπλεπέο αλάκεζα ζε δχν νρήκαηα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 
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θαη ηνπ ίδηνπ κνληέινπ, έηζη ψζηε έλαο αληρλεπηήο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο επί ηνπ βξφρνπ. 

 

 

Δικόνα 8. Σν ζήκα εηζφδνπ ηνπ αληρλεπηή αλάινγα κε ηνλ ηχπν νρήκαηνο. 

 

 Ζ αλίρλεπζε ηνπ νρήκαηνο δε βαζίδεηαη ζηε κεηαιιηθή κάδα, αιιά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, γηα ηελ νπνία φζν κεγαιχηεξε είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην 

βξφρν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα θχιιν 

κεηάιινπ επηθάλεηαο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ θαη πάρνπο ελφο εθαηνζηνχ 

ηνπνζεηεκέλν ζην ίδην επίπεδν κε ην βξφρν έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε έλα θνκκάηη 

κεηάιινπ επηθάλεηαο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ θαη πάρνπο ελφο κέηξνπ. Έλα άιιν 

παξάδεηγκά είλαη φηαλ έλα θχιιν κεηάιινπ επηθάλεηαο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ 

θαη πάρνπο ελφο εθαηνζηνχ, ην νπνίν εχθνια αληρλεχεηαη φηαλ είλαη ζην ίδην επίπεδν 

κε ην βξφρν, ζα είλαη αδχλαην λα εληνπηζηεί αλ γπξίζεη θάζεηα πξνο ην βξφρν [9] 

[11].  
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5.2. Πποζσημαηιζμένοι και επιηόπια διαμοπθωμένοι βπόσοι 

 

  Έλα πξνζρεκαηηζκέλνο βξφρνο είλαη ζπλήζσο 3 έσο 5 ηπιίγκαηα ζχξκαηνο 

βξφρνπ, ηνπνζεηεκέλν ζε ζσιήλα PVC (Poly Vinyl Chloride) γηα ρξήζε ζε δξφκνπο 

νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκα θηηαρηεί. Σν θαιψδην, είλαη 1x1.5 mm² ή 1x2.5 mm², έρεη 

έλαλ αγσγφ, ζπλήζσο πνιχθισλν ζην θέληξν θαη γχξσ απφ απηφλ κφλσζε θαη 

πεξίβιεκα. 

 Οη επηηφπηα δηακνξθσκέλνη βξφρνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ήδε έηνηκνπο 

δξφκνπο. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ θνπή ηνπ βξφρνπ ζην ζρήκα ηνπ 

απιαθηνχ φπνπ έρεη θνπεί ν δξφκνο, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε ή αξκνθφπηε θαη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ εληφο απηνχ, πηέδνληάο ην κε κηα ξάβδν ψζηε ην θαιψδην λα 

θξαηεζεί ζπκπηεζκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα θαιχπηεηαη κε κνλσηηθφ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαισδίνπ. Σν θαιψδην, είλαη 1x1.5 mm² ή 1x2.5 mm² θαη είλαη ζεκαληηθφ λα 

έρνπλ θαιή κφλσζε δηφηη ζάβνληαη ζην έδαθνο ρσξίο άιιε πξνζηαζία. Ζ κφλσζε 

ηνπο είλαη απφ XLPE (cross-linked polyethylene) θαη είλαη πξνηηκφηεξε απφ απηή 

απφ PVC δηφηη απνξξνθά πνιχ ιηγφηεξε πγξαζία (πεξίπνπ 1% φζεο απνξξνθά ε 

κφλσζε κε PVC) θαη έρνπλ πςειφηεξε αληνρή ζηε ζεξκφηεηα, ζηηο ηξηβέο, ηα έιαηα 

θαη ηε βελδίλε. 

 Σν θαιψδην επέθηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επεθηείλεη ηελ απφζηαζε απφ 

ην πξνζρεκαηηζκέλν ή επηηφπηα δηακνξθσκέλν βξφρν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζπλήζσο 

ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε έλα ζηεγαλφ πεξίβιεκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαισδίνπ επέθηαζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξφρνπ. 

Γίλεηαη ρξήζε 2 θαισδίσλ 1x1.5 mm² ή 1x2.5 mm², ζηξηκκέλα κεηαμχ ηνπο κε 

ζσξάθηζε θαη κφλσζε πνιπαηζπιελίνπ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ βξφρνπ θαη ηνπ 

αληρλεπηή κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηα 100 κέηξα κε θαηάιιειν θαιψδην 

επέθηαζεο. 
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5.3. Καθοπιζμόρ Απιθμόρ ηςλιγμάηων 

 

 εκαληηθφ ξφιν φηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ν βξφρνο λα είλαη φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 40 mm θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ ή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο. ζν βαζχηεξα ηφζν ην ιηγφηεξν επαίζζεην είλαη ην ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο. Δπίζεο, ηα θαιψδηα πνπ θεχγνπλ απφ ηνλ αληρλεπηή έσο ηελ αξρή ηνπ 

βξφρνπ, πξέπεη λα είλαη ζηξηκκέλα ηνπιάρηζηνλ είθνζη θνξέο αλά κέηξν (βιέπε 

Δηθφλα 10). 

 Ο αξηζκφο ησλ ηπιηγκάησλ πξέπεη λα γίλεη θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ βξφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ 2 

ηπιίγκαηα θαισδίνπ. Σν απιάθη πξέπεη λα έρεη έλα βάζνο 6-8 cm ηνπιάρηζηνλ θαη 

έλα πιάηνο ειάρηζηα κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηνπ θαισδίνπ. Δπίζεο, ην θνκκάηη 

ηνπ απιαθηνχ πνπ θηινμελεί ηα δχν ζπλεζηξακκέλα άθξα ηνπ θαισδίνπ θαη ην νπνίν 

νδεγεί ζηνλ ειεγθηή ηνπ βξφρνπ πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 15 

mm. 

 

Δικόνα 9. Κάηνςε απιαθηνχ γηα ηνπνζέηεζε ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ βξφρνπ. 
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Δικόνα 10. Πξφζνςε απιαθηνχ γηα ηνπνζέηεζε ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ βξφρνπ. 

 

5.4. Απσή λειηοςπγίαρ ηος ανισνεςηή 

 

 Οη αληρλεπηέο νρεκάησλ απφ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο δνπιεχνπλ κε ηελ 

ίδηα αξρή θαη κε αμηνπηζηία, εάλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη ζσζηά θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα θαηάιιεια πιηθά. Οη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο ηνπο είλαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο: 

 

 Αξηζκφο εμφδσλ. Οη πεξηζζφηεξνη αληρλεπηέο παξέρνπλ κηα θιεηζηή επαθή 

κέζσ ελφο ξειέ, ην νπνίν ηππηθά δηακνξθψλεηαη  σο αλνηρηή. Οπζηαζηηθά ν 

αξηζκφο ησλ εμφδσλ είλαη ζεκαληηθφο θαη πψο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ. ιν 

θαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο, ηδηαίηεξα ζε ππεξεζίεο drive through, πξέπεη λα 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ αλίρλεπζε ηνπ νρήκαηνο ε επηθνηλσλία, ν ρξφλνο 

αλακνλήο ηνπ απηνθηλήηνπ, ην κήλπκα ραηξεηηζκνχ, νη ειεθηξνληθέο 

επηγξαθέο γηα ην κελνχ, νη πχιεο θιπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ βαζίδνληαη ζηηο ζεκεξηλέο αιιά θαη 

κειινληηθέο εθαξκνγέο ψζηε λα θαζνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ εμφδσλ.  

 Σχπνο ζήκαηνο. ινη νη αληρλεπηέο παξέρνπλ έλα ζηαζεξφ ζήκα εμφδνπ. Ζ 

έμνδνο ηνπ ξειέ εμφδνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ έλα φρεκα 

έρεη παξνπζία επί ηνπ βξφρνπ θαη δελ αιιάδεη θαηάζηαζε έσο φηνπ ην φρεκα 

νδεγεζεί καθξηά. Οη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζήκα 

εμφδνπ, σζηφζν νξηζκέλεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη έμνδν κε παικφ, ην 
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νπνίν ζα θιείζεη κφλν ζηηγκηαία ην ξειέ φηαλ ην φρεκα αληρλεπηεί. Δάλ ε 

απαίηεζε είλαη γηα πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ζε κία ζπζθεπή πξέπεη λα γίλεη 

επηβεβαίσζε φηη ν αληρλεπηήο κπνξεί λα παξέρεη ηα απαηηνχκελα είδε 

ζήκαηνο ηαπηφρξνλα.  

 Γηάγλσζε ζήκαηνο. Μεξηθνί αληρλεπηέο παξέρνπλ δηάγλσζε κε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο επηθνηλσλίαο ηνπ αληρλεπηή. Σν 

δηαγλσζηηθφ ινγηζκηθφ δίλεη κηα νπηηθή εηθφλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην βξφρν 

θαη βνεζά λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή κειινληηθά. Οη αληρλεπηέο κε απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζπλήζσο ζην ίδην εχξνο ηηκψλ κε ησλ άιισλ 

αληρλεπηψλ θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηελ  

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βάζνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπ βξφρνπ ζην δξφκν θαη 

δίλεηαη θαη ην θαιψδην έρνπλ ζπλήζσο επηπιένλ θφζηνο. 

 

5.5. Καθοπιζμόρ ηηρ θέζηρ ηος βπόσος 

 

 Σα νρήκαηα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζε κηα ισξίδα drive through (φπσο ελφο 

ηαρπθαγείνπ) ζα ζηακαηήζνπλ ζηελ επηγξαθή ηνπ κελνχ κε ην παξάζπξν ηνπ 

νδεγνχ ηνπνζεηεκέλν ζηε  ζέζε ησλ ερείσλ. Ο εκπξφο άμνλαο ηνπ νρήκαηνο είλαη ε 

κφλε κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ζρεηηθή ε ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη είλαη 

ζπλεπήο απφ φρεκα ζε φρεκα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ν αληρλεπηήο έρεη 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα αληρλεχζεη ηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη φρη ηνλ θηλεηήξα ηνπ 

νρήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν βξφρνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ 40 κε 60 εθαηνζηά 

κπξνζηά απφ ηε ζέζε ηνπ νκηιεηή, κε ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ βξφρν λα είλαη θάζεηα 

πξνο ηε ισξίδα θπθινθνξίαο. Απηφ ηνπνζεηεί ηνλ άμνλα ηνπ νρήκαηνο άκεζα επί 

ηνπ βξφρνπ θαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην απηφλ.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπάληεησλ θαη 

ιαλζαζκέλσλ αληρλεχζεσλ ιφγσ ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ νρεκάησλ ειεχζεξνπ 
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ρξφλνπ. Ζ ιαλζαζκέλε αλίρλεπζε απνδφζεθε ζε δχν παξάγνληεο. Πξψηνλ ζηελ 

ςειφηεξε επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ησλ νρεκάησλ πνπ θάλεη ηελ αλίρλεπζή ηνπ πην 

δχζθνιε ζηνλ εληνπηζκφ θαη δεχηεξνλ ζηε κεγαιχηεξε αθηίλα ζηξνθήο πνπ έρνπλ 

ηα κεγαιχηεξα νρήκαηα, θαζψο ν νδεγφο δπζθνιεπφηαλ λα νινθιεξψζεη ηελ 

ζηξνθή πξηλ απφ ην βξφρν θαη σο εθ ηνχηνπ, ην φρεκα είλαη ηνπνζεηεκέλν πην 

καθξηά απφ ην απηφ. 

 

 

6. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΤ  

 

 Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή 

πιεξνθφξεζεο ησλ κεραλνδεγψλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνεηδνπνηεί γηα 

ηηο ζπλζήθεο ηεο γξακκήο κπξνζηά απφ ην ηξέλν, δίλνληαο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα θηλεζεί. Οη ηξφπνη ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζπξκψλ εμειίρζεθαλ 

ζηε δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ, πξνζπαζεηψλ, ιαζψλ θαη βειηηψζεσλ. 

 ηνπο πξψηνπο ζηδεξνδξφκνπο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1830 θαη ηνπ 1840 δελ 

ππήξρε ζεκαηνδφηεζε ψζηε λα πξνεηδνπνηεί ηνλ κεραλνδεγφ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

γξακκήο. Έηζη ηα ηξέλα θηλνχληαλ κε βάζε απηφ πνπ έβιεπε ν κεραλνδεγφο. Ζ 

κέζνδνο απηή ζχληνκα απέδεημε φηη έπξεπε λα βξεζεί ιχζε ψζηε λα απνηξαπεί κηα 

ζχγθξνπζε ησλ ηξέλσλ πνπ έξρνληαλ αληηκέησπα. ηελ πξάμε απνδείρηεθε φηη ήηαλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνηξαπεί κηα ζχγθξνπζε φηαλ ν κεραλνδεγφο 

αληηιακβαλφηαλ ηνλ θίλδπλν. 

 

6.1.1. Σο ύζηημα Γιαζηήμαηορ Υπόνος 

 

 Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ηα πξψηα ρξφληα ησλ ζηδεξνδξφκσλ ήηαλ ηα 

ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηε κέζνδν απηή ηα ηξέλα μεθηλνχζαλ απφ ην ζηαζκφ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξέλν πνπ 

θηλνχηαλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 
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 Σν ζχζηεκα δηαζηήκαηνο ρξφλνπ θαηάθεξε λα ιχζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο κε θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο, δεκηνχξγεζε φκσο 

επηπιένλ πξνβιήκαηα, θπξηφηεξν εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ φηη παξέκελε επηθίλδπλν. Σα 

ηξέλα ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είραλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ζεκεξηλψλ κε απνηέιεζκα λα 

αθηλεηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ. Δπηπιένλ ππήξρε θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην 

αλ ε ηαρχηεηα ηνπ πξνπνξεπφκελνπ ηξέλνπ ήηαλ επαξθήο ψζηε λα κελ ην θηάζεη ην 

επφκελν πνπ αθνινπζνχζε. 

 

6.1.2. Μήκη Αποκλειζμού 

  

 εκαληηθή βειηίσζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο 

απνηέιεζαλ ηα ζπζηήκαηα βαζηδφκελα ζηα δηαζηήκαηα κήθνπο. Σα ζπζηήκαηα 

απηά, βαζίδνληαλ θπξίσο ζηα κήθε απνθιεηζκνχ (block systems), ηκήκαηα δειαδή 

φπνπ απαγνξεχνληαλ ζην ηξέλν λα εηζέιζεη, κέρξηο φηνπ ην πξνεγνχκελν ηξέλν, πνπ 

βξίζθεηαη ήδε ζην ηκήκα απηφ λα εμέιζεη. 

 Κάζε ηκήκα απνθιεηζκνχ (block) δηαζέηεη έλα ζηαζεξφ ζήκα, ηνπνζεηεκέλν 

ζηελ είζνδν ηνπ θαη ζε ζεκείν πνπ λα είλαη επθξηλψο νξαηφ απφ ηνλ κεραλνδεγφ 

ηνπ ηξέλνπ πνπ πξνζεγγίδεη. Δάλ ην ηκήκα είλαη θελφ, δειαδή δελ ππάξρεη ηξέλν ζε 

απηφ, ην ζήκα έρεη ηελ έλδεημε «ειεχζεξν». 

 

 

Δικόνα 11. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο βαζηθήο αξρήο  

ιεηηνπξγίαο κήθνπο απνθιεηζκνχ (block). 

 

 Αληίζεηα, αλ ην ηκήκα είλαη θαηεηιεκκέλν απφ ηξέλν, ην ζήκα ζα έρεη 

έλδεημε "Stop". Σν επφκελν ηξέλν ζα παξακείλεη ζηελ είζνδν ηνπ ηκήκαηνο, κέρξηο 
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φηνπ εμέιζεη απφ απηφ ην πξνπνξεπφκελν. Με βάζε απηή ηελ αξρή είλαη 

ζρεδηαζκέλα φια ηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο. 

 

6.1.3. Μησανικά ήμαηα 

 

 Σα πξψηα κεραληθά ζήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηε Βξεηαλία ην 1841 θαη ε ζέζε 

ζεκαηνδφηεζεο γίλνληαλ κε κνρινχο πνπ θαζνδεγνχζαλ απφ απφζηαζε ζήκαηα θαη 

αιιαγέο ηξνρηάο, ην 1860. 

 Ζ δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ απφ ην ηκήκα γξακκήο, επηζεκαηλφηαλ νπηηθά απφ 

ηνλ ππεχζπλν ζεκαηνδφηεζεο. ηαλ ην ηξέλν βξηζθφηαλ ζην επφκελν ηκήκα, ν 

ππεχζπλνο ζεκαηνδφηεζεο ελεκέξσλε ηε ζέζε ζεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ, φηη ην ηκήκα ήηαλ έηνηκν λα ππνδερζεί ην επφκελν 

ηξέλν. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζεκαηνδφηεζεο γίλνληαλ κε θψδηθεο 

θαη ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ηειέγξαθνπ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηξέλσλ ζε κνλή γξακκή, κε βάζε κφλν ηνλ γξαθηθφ πίλαθα 

δξνκνινγίσλ, πνπ ήηαλ θαη ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ησλ ΖΠΑ, είρε ην κεηνλέθηεκα φηη, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ελφο 

ηξέλνπ, ηα επφκελα πνπ αθνινπζνχζαλ ζα θαζπζηεξνχζαλ, θαζψο ήηαλ πξαθηηθά 

αδχλαην λα αιιάμνπλ ηα ζεκεία δηαζηαπξψζεσλ ή ππεξβάζεσλ. Κάλνληαο ρξήζε 

ηνπ ηειέγξαθνπ, θαη κεηέπεηηα ηειεθψλνπ, ν ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο θαζφξηδε ηα 

δξνκνιφγηα θαη εμαζθάιηδε ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ ηξέλσλ γηα ηέηνηεο 

πεξηζηάζεηο, ή αθφκα πξφζζεηαλ επηπιένλ έθηαθηα δξνκνιφγηα, φπνπ απαηηνχληαλ. 

 Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο, βαζηδφκελν ζηνλ 

δξνκνινγηαθφ πίλαθα θαη ζηνλ ρεηξηζηή, έρεη εθαξκνγή αθφκα ζε κεξηθέο γξακκέο 

ησλ ΖΠΑ, ηνπ Καλαδά θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απνηεινχκελν ζπρλά απφ 

ζχγρξνλα θαη απηφκαηα ζήκαηα απνθιεηζκνχ, ψζηε λα παξέρεηαη επηπιένλ 

πξφζζεηε αζθάιεηα. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ξπζκηζηή θαη κεραλνδεγνχ γίλεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν κε ρξήζε ξαδηνηειεθψλσλ. 
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Δικόνα 12. Ο ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο κε ρξήζε κνριψλ πνπ ειέγρνπλ 

ηελ θάησ πιεπξά ηνπ ζηαζκνχ King's Cross 1881. 

 

6.2. Σύποι ημαηοδόηηζηρ 

  

 Σα πξψηα ζηδεξνδξνκηθά ζήκαηα ήηαλ απιά κηα ζεκαία ηελ εκέξα, ή κηα 

ιάκπα ηε λχρηα. Σν πξψην ζήκα κε θηλνχκελν κέξε ήηαλ έλαο πεξηζηξεθφκελνο 

πίλαθαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830, ηνλ νπνίν αθνινχζεζε ν ζεκαθφξνο ην 1841. Ο 

ζεκαθφξνο, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, απνηεινχζε ζήκα παγθφζκηαο 

εθαξκνγήο. Απφ ηφηε άξρηζε λα αληηθαζηζηάηαη απφ ηελ έγρξσκε θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηεο νπνίαο νη ελδείμεηο παξέρνληαη κέζσ κεγάιεο έληαζεο 

ειεθηξηθψλ θαλψλ. 

Οη θσηεηλέο απηέο ελδείμεηο έρνπλ ζπλήζσο ρξψκα θφθθηλν, πξάζηλν θαη 

θίηξηλν, είηε κφλα, είηε κε ηαπηφρξνλε έλδεημε δχν ρξσκάησλ. Ζ ελαιιαγή ησλ 

ρξσκαηηζκψλ επηηπγράλεηαη είηε κε ηελ πεξηζηξνθή θαηάιιεισλ ρξσκαηηθψλ 

θίιηξσλ κπξνζηά απφ ησλ θαλφ, είηε κε ηε ρξήζε μερσξηζηψλ ιακπηήξσλ θαη 

θαθψλ γηα θάζε ρξψκα. 
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Δικόνα 13. Έγρξσκε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε 

αλάινγε ηεο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο. 

 

6.3. Αςηόμαηα ςζηήμαηα ημαηοδόηηζηρ 

 

 εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ζχγρξνλε ζηδεξνδξνκηθή ζεκαηνδφηεζε απνηειεί 

ην ζχζηεκα απηφκαηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1872 

θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ απηνκαηηζκνχ ζηε βηνκεραλία. 

 ην ζχζηεκα απηφ γίλεηαη ρξήζε θπθισκάησλ γξακκήο, ηα νπνία 

βξαρπθπθιψλνληαη απφ ηνπο ηξνρνχο θαη ηνπο άμνλεο ηνπ ηξέλνπ, ελεξγνπνηψληαο 

ηελ θφθθηλε έλδεημε θηλδχλνπ ζηνλ θαλφ ζεκαηνδφηεζεο πίζσ απφ ην ηξέλν, ή ζε 

πεξίπησζε κνλήο γξακκήο, ηνλ θαλφ κπξνζηά απφ ην ηξέλν. 

 

6.3.1. Κςκλώμαηα Γπαμμήρ 

 

 Σα θπθιψκαηα γξακκήο δνθηκάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1890. Σν πξψην δίθηπν πνπ έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ θπθισκάησλ 

γξακκήο ήηαλ ην κεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ ηελ πεξίνδν 1904-6. 
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Σν θχθισκα γξακκήο απνηειείηαη απφ ηηο δχν ζηδεξνηξνρηέο ελφο ηκήκαηνο 

γξακκήο, φπνπ είλαη κνλσκέλα ηα άθξα ηνπο. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα ρακειήο ηάζεο κε 

ην νπνίν ηξνθνδνηνχληαη νη ζηδεξνηξνρηέο ζην έλα άθξν ηνπ ηκήκαηνο, ξέεη κέζσ 

ελφο ειεθηξνλφκνπ αξρηθά ή ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα, πξνο 

ην αληίζεην άθξν, φπνπ βξίζθεηαη ην ζήκα, έρνληαο ηελ πξάζηλε έλδεημε θίλεζεο 

ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. 

Οη ηξνρνί ηνπ ηξέλνπ βξαρπθπθιψλνπλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεχκαηνο θαη 

απελεξγνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνλφκν (ή ην ειεθηξνληθφ θχθισκα). Ζ δηαθνπή απηή ζα 

ελεξγνπνηεί ηελ θφθθηλε έλδεημε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζην ζήκα πνπ 

αλαιακβάλεη ην αληίζηνηρν ηκήκα. Αληίζηνηρα, ζε νπνηνδήπνηε αίηην δηαθνπήο ηεο 

ξνήο ηνπ ξεχκαηνο ζα πξνθαιέζεη επίζεο απαγνξεπηηθή έλδεημε (θφθθηλν) [14]. 

 

 

Δικόνα 14. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηεο πξάζηλεο έλδεημεο ειεχζεξεο γξακκήο θαη 

ηεο θφθθηλεο έλδεημεο θαηεηιεκκέλεο γξακκήο. 
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6.3.2. Πποειδοποιήζειρ 

  

 Σα ζχζηεκα πξνζηαζίαο θάζε κήθνπο απνθιεηζκνχ απφ ζηαζεξφ ζήκα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζηδεξνδξφκνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ 100 ρξφληα. 

Παξνπζηάδνπλ φκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο εμάξηεζεο ηεο απνιχηνπ πξνζνρήο απφ ην 

κεραλνδεγφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο αληίιεςεο ηνπ απαγνξεπηηθνχ ζήκαηνο, ηφηε 

ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ην ηξέλν λα εηζέιζεη ζην θαηεηιεκκέλν ηκήκα θαη λα 

ζπγθξνπζηεί κε ην πξνπνξεπφκελν. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ ζπκβάλησλ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ λα πξνεηδνπνηνχλ ηνλ κεραλνδεγφ γηα 

επηθείκελε αθηλεηνπνίεζε, είηε γηα επηβνιή ηεο αθηλεηνπνίεζεο απηήο. 

 ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ζηδεξνδξφκνπο, φηαλ έλα ζήκα έρεη πξάζηλε έλδεημε ρηππά θνπδνχλη ζην ζάιακν 

κεραλνδήγεζεο. ε νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε ρηππά ζεηξήλα. 

 

 

Δικόνα 15. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο AWS. 

  

 Ο κεραλνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ ιίγσλ 

δεπηεξνιέπησλ λα επηβεβαηψζεη φηη άθνπζε ηε ζεηξήλα, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πιήθηξν αθχξσζήο ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηεί απηνκάησο ε πέδεζε 

θηλδχλνπ. 
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Μεηά ην ζηακάηεκα ηεο ζεηξήλαο κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ, κηα νπηηθή 

έλδεημε παξακέλεη γηα ππελζχκηζε. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη γλσζηφ σο Απηφκαην 

χζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο (Automatic Warning System - AWS). 

 

 

Δικόνα 16. Απηφκαην χζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο. 

 

6.3.3. Δπιβολή 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν κεραλνδεγφο αληηιεθζεί θαη αθπξψζεη ηελ 

πξνεηδνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εμαηηίαο θάπνηνπ άιινπ ιάζνπο δελ θαηαθέξεη λα 

ζηακαηήζεη, ηφηε ην ηξέλν ζα ζπλερίζεη λα έρεη πνξεία ζχγθξνπζεο κε ην 

πξνπνξεπφκελν. Γηα λα απνθεπρζεί έλα ηέηνην ζπκβάλ πηνζεηήζεθε ην ζχζηεκα ηεο 

επηβνιήο. 

 Μηα απιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο επηβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη ζην κεηξφ 

ηνπ Λνλδίλνπ (London Underground) θαη νλνκάδεηαη train stop. Πξφθεηηαη γηα έλα 

κεραληθφ βξαρίνλα, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε γξακκή δίπια ζε θάζε ζήκα. ηαλ ην 

ζήκα έρεη ηελ έλδεημε θφθθηλν, ν βξαρίνλαο είλαη πςσκέλνο. Αλ ην ηξέλν 

παξαβηάζεη ην ζήκα, ν βξαρίνλαο ζα ρηππήζεη πάλσ ζην ζαζί ηνπ ηξέλνπ, 
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ζηακαηψληαο ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα ελεξγνπνηεζεί ε 

απηφκαηε πέδεζε. 

 Σν ζχζηεκα απηφ νλνκάδεηαη Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκψλ (ATP) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Βξεηαλία ην 1904, βαζηδφκελν ζε κηα ηδέα 

πνπ πξσηναλαπηχρζεθε ζηηο ΖΠΑ. 

 

 

Δικόνα 17. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηεο επηβνιήο. 

 

6.3.4. Δπέκηαζη Μήκοςρ Αποκλειζμού 

 

 Σα ηξέλα, εμαηηίαο ηνπ πνιχ κεγάινπ βάξνπο πνπ θέξνπλ, δελ είλαη δπλαηφ 

λα ζηακαηήζνπλ ζε κηθξή απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα έλα ηξέλν πνπ θηλείηαη κε 

ηαρχηεηα 160 ρικ/ψξα ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 2 ρικ. κέρξη λα ζηακαηήζεη, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο πέδεο. Αθφκε θαη αλ έλα ηξέλν πνπ είλαη εμνπιηζκέλν  κε ην ζχζηεκα 

ζεκαηνδφηεζεο κε επηβνιή, παξαβεί ην απαγνξεπηηθφ ζήκα θαη θξελάξεη απφ ηελ 

επηβνιή, εμαθνινπζεί λα δηαηξέρεη θίλδπλν ζχγθξνπζεο κε ην πξνπνξεπφκελν ηξέλν 

εάλ θαη εθφζνλ ην ηειεπηαίν βξίζθεηαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο δψλεο 

θξελαξίζκαηνο ηνπ πξψηνπ [12].  

 Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, ην ζήκα ηεο επηβνιήο ηνπνζεηείηαη πξηλ ηελ είζνδν 

ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ ηελ νπνία θαιχπηεη θαη ζε κήθνο ηφζν, φζν ρξεηάδεηαη ψζηε 

λα αθηλεηνπνηεζεί ην ηξέλν. Σν δηάζηεκα απηφ νλνκάδεηαη επέθηαζε κήθνπο 

απνθιεηζκνχ. 
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Δικόνα 18. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηεο επέθηαζεο ηνπ κήθνπο απνθιεηζκνχ. 

  

6.3.5. Απόζηαζη Αζθαλούρ Πέδηζηρ 

  

 Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζηάζεσλ αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηξέλσλ είλαη δχζθνιν 

λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ κεραλνδεγφ εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Κχξηεο αηηίεο 

είλαη  ηα δηαθνξεηηθά κήθε πέδεζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ακαμνζηνηρηψλ, ην θνξηίν 

ηνπο, ε ηαρχηεηά ηνπο, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε αληίδξαζε ηνπ κεραλνδεγνχ, 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο 

ηνπ ηξέλνπ. Έηζη, ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζηαζεξή ηηκή επέθηαζεο κήθνπο απνθιεηζκνχ 

(π.ρ. 200 κέηξα). 

 ε γξακκέο κεηξφ πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζπζηήκαηα ΑΣΡ, ε απφζηαζε 

ππνινγίδεηαη κέζσ αθξηβνχο καζεκαηηθνχ ηχπνπ, βαζηδφκελνπ ζηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, θαζψο θαη ελφο κηθξνχ ζπκπιεξσκαηηθνχ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ απηνχ νλνκάδεηαη απφζηαζε αζθαινχο πέδεζεο (safe 

braking distance). ηελ επέθηαζε κήθνπο απνθιεηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

απφζηαζε αζθαινχο πέδεζεο. 

 Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπνπ γίλεηαη ζπρλή ρξήζε ηεο 

πξναζηηαθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ζηηο ίδηεο γξακκέο λα εκπιέθνληαη ηα γξήγνξα Inter 

City ηξέλα, εκπνξηθά ηξέλα, θάζε έλα κε δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πέδεζεο. 

 Σα κήθε απνθιεηζκνχ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ζχληνκα, ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε ππθλή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ πξναζηηαθψλ ηξέλσλ. Αληίζεηα ηα 

κήθε πέδεζεο πξέπεη λα είλαη κεγάια γηα ηξέλα κεγάισλ ηαρπηήησλ. ια απηά 
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επηιχνληαη κεξηθψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζεκαηνδφηεζεο πνιιαπιψλ ελδείμεσλ 

(multi-aspect signaling). 

 

6.3.6. ημαηοδόηηζη Πολλαπλών Δνδείξεων 

 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμεκέλεο θπθινθνξίαο ησλ ηξέλσλ αιιά θαη ησλ 

πνιιψλ παξακέηξσλ αθηλεηνπνίεζεο απηψλ, πηνζεηήζεθε ε ζεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιιαπιψλ ελδείμεσλ. Ζ ζεκαηνδφηεζε απηή, επηηξέπεη ζηα ηξέλα πνπ θηλνχληαη κε 

κηθξή ηαρχηεηα, λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα γξακκή κε ηα ηξέλα κεγάισλ ηαρπηήησλ.  

 Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ίδηα κε ηελ θφθθηλε έλδεημε γηα ην ηκήκα πνπ 

είλαη θαηεηιεκκέλν, πξνζζέηνληαο φκσο θίηξηλεο ελδείμεηο ζηα πξνεγνχκελα ζήκαηα 

γηα ηα ηξέλα πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε λα έρνπλ ην απαξαίηεην δηάζηεκα γηα λα 

ζηακαηήζνπλ.  

 Ζ ζεκαηνδφηεζε πνιιαπιψλ ελδείμεσλ πεξηιακβάλεηαη απφ:  

 

 Κφθθηλν ζήκα πξηλ ηελ είζνδν ηνπ θαηεηιεκκέλνπ ηκήκαηνο. 

 Κίηξηλε κνλή έλδεημε ζην ζήκα πνπ πξνζηαηεχεη ην πξνεγνχκελν ηκήκα. 

 Κίηξηλε δηπιή έλδεημε ζην ηκήκα πξηλ ην πξνεγνχκελν ηκήκα θίηξηλεο κνλήο 

έλδεημεο. Μφλν ζην πξνεγνχκελν πξνο ηα πίζσ ζήκα ππάξρεη πξάζηλε 

έλδεημε γηα πιήξε ηαρχηεηα. Παξαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ απνηειεί 

έλα ζχζηεκα κε ζπλδπαζκφ ηξηψλ ελδείμεσλ (θφθθηλν, θίηξηλν θαη πξάζηλν) 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

 

 Με ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο πνιιαπιψλ ελδείμεσλ, έλα γξήγνξν ηξέλν 

κπνξεί λα πξνεηδνπνηεζεί κε θφθθηλν ζήκα, ηνπιάρηζηνλ δπν κήθε λσξίηεξα. Οη 

ελδείμεηο απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη ζε έλα βξαδχηεξν ηξέλν, φπσο ηνπ 

πξναζηηαθνχ, κφλν πνπ ν κεραλνδεγφο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δε ρξεηάδεηαη λα 
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ειαηηψζεη ηαρχηεηα, εθηφο αλ έρεη θηάζεη ή πξνζπεξάζεη ηελ κνλή θίηξηλε έλδεημε, 

δεδνκέλνπ φηη θηλείηαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα. ε φια ηα παξαπάλσ, ζε ψξεο αηρκήο 

θπθινθνξίαο, ηα ηξέλα θηλνχληαη κε ηελ θαλνληθή ηνπο ηαρχηεηα, κέζα ζηα 

επηηξεπηά πιαίζηα δηαδνρήο θίηξηλσλ ζεκάησλ, εμαζθαιίδνληαο κεγάιε ζπρλφηεηα 

θπθινθνξίαο θαη θηλνχκελα ζε κηθξέο ρξνλναπνζηάζεηο. 

 

 

Δικόνα 19. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηεο ζεκαηνδφηεζεο πνιιαπιψλ ελδείμεσλ. 

 

6.3.7. Εώνερ Σασςηήηων 

 

 Έλα ηξέλν πνπ πξνζεγγίδεη έλα απαγνξεπηηθφ ζήκα. πεξλά απφ κηα ζεηξά 

αιιεπάιιεισλ δσλψλ ηαρπηήησλ. ηαλ πεξλά ην πξάζηλν ζήκα θηλείηαη ζηε δψλε 

ησλ πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ. ην δηπιφ θίηξηλν θηλείηαη ζε κηα πην πεξηνξηζηηθή 

δψλε, ζην θίηξηλν αθφκε πην πεξηνξηζηηθή θαη ζην θφθθηλν γίλεηαη επηζήκαλζε ηεο 

δψλεο κεδεληθήο ηαρχηεηαο. 

 Σνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ηξέλνπ, θαζψο απηφ πεξλά απφ ηηο 

αιιεπάιιειεο δψλεο ηαρπηήησλ, αλαιακβάλεη ρεηξνθίλεηα ν κεραλνδεγφο, ν νπνίνο 
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αλάινγα κε ηνλ βάξνο ηνπ ηξέλνπ πνπ θηλεί, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, 

ηηο ζέζεηο ησλ ζεκάησλ ζηηο γξακκέο θαη ηηο αλάινγεο ζπλζήθεο πέδεζεο, 

ππνινγίδεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα θπθινθνξεί. ηε Βξεηαλία, αλ ην 

ηξέλν βξίζθεηαη κέζσ δηαδνρήο θίηξηλσλ ζεκάησλ, ν κεραλνδεγφο ζα πξέπεη επίζεο 

λα αθπξψλεη ηε ζεηξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο AWS γηα θάζε θίηξηλν 

ζήκα πνπ πεξλά. 

 

6.3.8. ηαθεπά και Κινηηά Μήκη Αποκλειζμού 

 

 ε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα απηφκαηνπ απνθιεηζκνχ, ν θαζνξηζκφο ηεο 

ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ δχν ηξέλσλ έρεη έλα θαζνξηζκέλν ζηαζεξφ κήθνο γηα θάζε 

κήθνπο απνθιεηζκνχ θαη παξακέλεη ακεηάβιεην. Ζ εμέιημε ηηο ηερλνινγίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο ειεθηξνληθήο, νδήγεζε ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ «θηλεηνχ 

απνθιεηζκνχ», ζηα νπνία ην κήθνο δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

απφζηαζε θαη ηηο ηαρχηεηεο κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ ηξέλσλ. ε έλα ζχζηεκα 

«θηλεηνχ απνθιεηζκνχ» ππάξρεη ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη δεθηψλ εγθαηεζηεκέλσλ 

ζηα ηξέλα, ηα νπνία κεηαδίδνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζέζε ηνπ 

ηξέλνπ θαη ηελ ηαρχηεηά ηνπ, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ηξέλσλ πνπ πξνπνξεχνληαη ή 

έπνληαη απφ απηφ. Έλαο ππνινγηζηήο πάλσ ζην ηξέλν επεμεξγάδεηαη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, εθηηκά ηελ απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ηξέλνπ θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ππνινγίδεη ηε κέγηζηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλείηαη. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ «θηλεηνχ απνθιεηζκνχ» έγηλε θπξίσο ζε 

αζηηθά ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα φπνπ ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο είλαη αξθεηά 

κεγάινο ζηηο ψξεο αηρκήο. Υάξε ζηελ εθαξκνγή ηνπ, παξνπζηάδεηαη πνιχ κεγάινο 

αξηζκφο δηέιεπζεο ηξέλσλ σο πξνο ηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. 
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6.4. Αςηόμαηη Πποζηαζία ςπμών (ΑΣΡ) 

 

 Μηα βαζηθή κνξθή απηνκάηνπ ειέγρνπ ζπξκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

κεγάια ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη 

νη κεραλνδεγνί αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ απαγνξεπηηθψλ ζεκάησλ. ηαλ ε 

έλδεημε ζεκαηνδφηεζεο είλαη θφθθηλε, ελεξγνπνηείηαη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπζθεπή εγθαηεζηεκέλε κεηαμχ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ θαη εθπέκπεη ερεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε ζηνλ ζάιακν νδήγεζεο θάζε ηξέλνπ, φηαλ πεξλά πάλσ απφ ηε 

ζπζθεπή απηή. Αλ ν κεραλνδεγφο δελ αληηδξάζεη κέζα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε απηνκάησο ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ 

ηξέλνπ. 

 Ζ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο απηήο νλνκάδεηαη Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκψλ 

(Automatic Train Protection - ATP), ε αλάπηπμή ηνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπλερφκελνπ ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο ησλ ηξέλσλ. 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ππθλήο θπθινθνξίαο αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, θαζψο θαη ζηηο γξακκέο πςειψλ ηαρπηήησλ ησλ δηθηχσλ 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ηαπσλίαο. 

 ην ζχζηεκα απηφ, νπηηθέο ελδείμεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζάιακν 

κεραλνδήγεζεο, αλαπαξάγνπλ ηηο ελδείμεηο ησλ θαλψλ ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζπλαληά 

ην ηξέλν πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ, φπσο επίζεο θαη δηάθνξεο νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ηξέλνπ ψζηε αλ ρξεηάδεηαη λα επηηαρχλεη ή λα 

επηβξαδχλεη αλάινγα κε ηελ θπθινθνξία πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Οπνηαδήπνηε 

απνηπρία ηνπ κεραλνδεγνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο παξαπάλσ νδεγίεο νδεγεί ζηελ 

απηφκαηε έλαξμε πέδεζεο θαη ηεο παξερνκέλεο ηζρχνο. Οη ελδείμεηο απηέο 

παξέρνληαη είηε κε ηελ επεμεξγαζία θσδηθνπνηεκέλσλ ζεκάησλ εληφο ηνπ ηξέλνπ, νη 

νπνίεο ζηέιλνληαη είηε κέζσ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ, είηε κέζσ θπθισκάησλ θαισδίσλ 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Ζ ζπιινγή ησλ ζεκάησλ απηψλ απφ ην ηξέλν, 

γίλεηαη κε ρξήζε αγψγηκσλ ζπξκάησλ. Μάιηζηα, ππάξρνπλ ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 
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φπνπ ζε ηξέλα πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ην ζχζηεκα ATP, λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

ηεο παξαδνζηαθήο ζεκαηνδφηεζεο. 

 Έλα ζχζηεκα ATP πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δψλεο ηαρπηήησλ, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη γηα ηα δηαζηήκαηα πίζσ απφ ην ηξέλν, ψζηε λα κεηψλνπλ ζηαδηαθά 

ηελ ηαρχηεηα ζηα ηξέλα πνπ αθνινπζνχλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη 

παξφκνηα κε απηή ησλ δσλψλ ηαρπηήησλ ζπκβαηηθήο ζεκαηνδφηεζεο: 

 

 ην ηκήκα ηνπ θαηεηιεκκέλνπ ηκήκαηνο πίζσ απφ ην πξνπνξεπφκελν ηξέλν, 

ε επηηξεπηή ηαρχηεηα είλαη κεδεληθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα ην θαηεηιεκκέλν 

ηκήκα. 

 Έλα ηκήκα πίζσ απφ ην θαηεηιεκκέλν, ε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα είλαη επίζεο 

κεδεληθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ κήθνπο απνθιεηζκνχ ή ηελ 

απφζηαζε αζθαινχο πέδεζεο. Αλ ην ηξέλν πνπ αθνινπζεί δελ ζηακαηήζεη 

ζηηο πξνεγνχκελεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη εηζέιζεη ζην ηκήκα απηφ, ζα 

ελεξγνπνηεζεί ε απηφκαηε πέδεζε. Βέβαηα θαη ν κεραλνδεγφο, ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζα ζηακαηήζεη ην ηξέλν πξηλ εηζέιζεη ζηελ 

απαγνξεπκέλε πεξηνρή. Σα ζπζηήκαηα ATP επηηξέπνπλ ζην κεραλνδεγφ λα 

αθηλεηνπνηήζεη ην ηξέλν πξνηνχ εηζέιζεη ζηε δψλε απαγφξεπζεο, αιιά ζα 

επέκβνπλ φηαλ αληηιεθζνχλ φηη είλαη θξίζηκε ε θαηάζηαζε. 

 

 Σν ζχζηεκα, ελεκεξψλεη γηα ηε κέγηζηε ηαρχηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ηξέλνπ, 

κεηψλνληαο ηελ θαζψο πεξλά ηα αλάινγα ηκήκαηα. Παξαβίαζε απηήο ηεο ζπλζήθεο 

απφ ηνλ κεραλνδεγφ ελεξγνπνηεί ηελ απηφκαηε πέδεζε [13]. 

 ηηο γξακκέο ηνπ κεηξφ θαη ηνπ πξναζηηαθνχ γίλεηαη εθηελή ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ (ΑΣΡ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα 

Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκψλ (automatic train operation - ATO), φπνπ δελ 

απαηηείηαη επέκβαζε απφ ην κεραλνδεγνχ. ηα ηξέλα πςειψλ ηαρπηήησλ TGV ησλ 
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Γαιιηθψλ ηδεξνδξφκσλ, γίλεηαη ρξήζε αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο, αιιά απαηηείηαη 

δξάζε απφ ην κεραλνδεγφ. 

  

 

Δικόνα 20. Γηάγξακκα πεξηγξαθήο ηεο απηφκαηεο πξνζηαζίαο ζπξκψλ ATP. 

 

 

 Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ειεθηξνληθήο, θαζηζηά ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ATP αξθεηά απιή. ηα 

ζπζηήκαηα φκσο απηά, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο είλαη ηα 

ηξαίλα πνπ θπθινθνξνχλ ζην ίδην ην δίθηπν, λα έρνπλ ην ίδην κήθνο πέδεζεο γηα 

αθηλεηνπνίεζε, φπσο ζηηο γξακκέο ηνπ κεηξφ ή γξακκψλ απνθιεηζηηθήο 

θπθινθνξίαο ησλ TGV. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηδεξνδξνκηθνχο άμνλεο, νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ ηξέλσλ θαη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πέδεζήο ηνπο, 

νδεγνχλ ζηε κε εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ATP. 

  

6.4.1. Αςηόμαηα ςζηήμαηα Δλέγσος 

 

 Οη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

πνηθίιεο, αλάινγα κε ηε βηβιηνγξαθία ή ηε ζηδεξνδξνκηθή βηνκεραλία πνπ 

αλαθέξνληαη. 
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6.4.1.1. Αςηόμαηη Πποζηαζία ςπμών (Automatic Train Protection) 

 

 Σν ζχζηεκα ΑΣΡ ν ρεηξηζκφο ησλ ηξέλσλ γίλεηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ νδεγφ, 

ν νπνίνο επεκβαίλεη ζηελ πέδεζε. Παξφηη ν έιεγρνο γίλεηαη ηνπηθά, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ απφ έλαλ θεληξηθφ έιεγρν. 

 

6.4.1.2. Αςηόμαηη Λειηοςπγία ςπμών (Automatic Train Operation) 

 

 Tν ζχζηεκα ΑΣΟ ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΣΡ, ην νπνίν ειέγρεη κφλν ηελ 

πέδεζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηξέλνπ, απφ ηελ επηηάρπλζε κέρξη ηελ πιήξε αθηλεηνπνίεζε. Δπί ηνπ παξφληνο, ην 

ATO είλαη εγθαηεζηεκέλν θπξίσο ζε γξακκέο κνλήο ηξνρηάο (monorails) θαη κεηξφ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ην ATP, ην ATO επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ηξέλνπ ρσξίο ηελ 

επέκβαζε ηνπ κεραλνδεγνχ. Οχηε εδψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε 

θεληξηθνχ ειέγρνπ, αλ θαη ζπλήζσο παξέρεηαη. 

 

6.4.1.3. Αςηόμαηορ Έλεγσορ ςπμών (Automatic Train Control) 

 

 Σν ζχζηεκα ATC είλαη ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ΑΣΡ θαη ΑΣΟ. ην 

ζχζηεκα απηφ ν κεραληζκφο ειέγρνπ ηαρχηεηα βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθά ζήκαηα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο ξαδηνθάξνπο. 

 

6.4.1.4. Αςηόμαηη Δποπηεία ςπμών (Automatic Train Supervision) 

 

 Σν ATS είλαη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν επηβιέπεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην ηξέλν βαζηδφκελν ζηα δπν ππνζπζηήκαηα ηνπ ATP θαη ηνπ ATO. 

Αξρηθά ν έιεγρνο γηλφηαλ κέζσ ηειεθσληθψλ κελπκάησλ πξνο ηνπο ηνπηθνχο 

ρεηξηζηέο ηεο ζεκαηνδφηεζεο. ήκεξα ν ρεηξηζκφο γίλεηαη απηφκαηα απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, κε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο απφ ην 

ρεηξηζηή ηνπ θέληξνπ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο δξνκνινγίσλ. 
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6.4.2. ςνεσή Μεηάδοζη και Ραδιοθάποι 

 

 ηα ζπζηήκαηα ΑΣΡ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ην ηξέλν γηα ηελ 

επηηξεπφκελε ηαρχηεηά ηνπ αιιά θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ επφκελνπ κήθνπο 

απνθιεηζκνχ, γίλεηαη είηε κε ηε ζπλερή κεηάδνζε, είηε κε ηε ρξήζε ξαδηνθάξσλ 

(beacons, balises). 

 ην ζχζηεκα ζπλερνχο κεηάδνζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπθιψκαηα γξακκήο ή 

βξφρνπο θαισδίσλ αλάκεζα ζηηο γξακκέο, γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζην ηξέλν 

θαηά ηελ θίλεζε ηνπ. Έλα δεπγάξη ζπξκάησλ ζπιινγήο, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ηξέλνπ, ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζηνπο 

επεμεξγαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΡ. 

 ην ζχζηεκα ησλ ξαδηνθάξσλ, ην ηξέλν εθπέκπεη κηα ζπλερή δέζκε, ε νπνία 

ζπιιέγεηαη απφ ηνλ ξαδηνθάξν. Σν ηειεπηαίν κε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζή ηνπ, 

κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο ζην ηξέλν κφιηο πεξάζεη απφ πάλσ ηνπ. 

 

 

Δικόνα 21. Ραδηνθάξνη ηεο εηαηξείαο Adtranz. Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζέζεο ηνπ ηξέλνπ θαη ν δεχηεξνο γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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Οη ξαδηνθάξνη παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ε άζθνπε 

κείσζε ηαρχηεηαο ηνπ ηξέλνπ φηαλ απηφ πεξάζεη απφ έλα ζήκα κε απαγνξεπηηθή 

έλδεημε θαη απηή κεηαβιεζεί ζε ιηγφηεξν απαγνξεπηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

πιεξνθνξία ζα θηάζεη θαζπζηεξεκέλα ζην ηξέλν φηαλ απηφ θηάζεη ζηνλ επφκελν 

ξαδηνθάξν, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο γξακκήο. Σν παξαπάλσ  

πξφβιεκα ιχλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε επηπιένλ ξαδηνθάξσλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε 

ζηα ζήκαηα. 

 

 

7. ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ 

 

7.1. Αλληλεξάπηηζη και Πποζδιοπιζμόρ Γιαδπομήρ 

 

 Ζ αιιειεμάξηεζε (interlocking) ζεσξείηαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη έιεγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηειεπηθνηλσλίαο [16]. ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ε αιιειεμάξηεζε είλαη έλα ζχλνιν 

ζπζθεπψλ ζήκαλζεο, πνπ απνηξέπνπλ αληηθξνπφκελεο (αληαγσληζηηθέο) θηλήζεηο 

εληφο ησλ δηαθφξσλ δηαηάμεσλ ηεο γξακκήο, φπσο ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο δηαβάζεηο (crossings) θαη ζηνπο θφκβνπο (junctions). Σν ζχζηεκα 

αιιειεμάξηεζεο είλαη ζρεδηαζκέλν λα απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ζήκαηνο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο εάλ ε δηαδξνκή πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη θαηεηιεκκέλε 

απφ άιιν ηξέλν θαη δελ είλαη αζθαιήο [15]. Έλα ηππηθφ ζχζηεκα αιιειεμάξηεζεο 

πεξηιακβάλεη ζήκαηα, θαζψο θαη πξφζζεηεο ζπζθεπέο φπσο αιιαγέο, 

δηαζηαπξψζεηο, εθηξνπέο θαηεχζπλζεο, δηαβάζεηο αθφκα θαη θηλεηέο γέθπξεο.  

 

7.2. Γιαζύνδεζη ηεπεάρ Καηάζηαζηρ 

 

 Ζ πην ζχγρξνλε βειηίσζε ηεο αιιειεμάξηεζεο είλαη ε Αιιειεμάξηεζε 

ηεξεάο Καηάζηαζεο (Solid State Interlocking- SSI) θαη απνηειεί ην πην ζχγρξνλν 
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ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθήο ζεκαηνδφηεζεο [17], απνηεινχκελν απφ ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνλφκσλ (relay). Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

επηηπρψο ζε εθαηνληάδεο ζηδεξνδξφκνπο ζηνλ θφζκν, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα 

αμηνπηζηίαο θαη δεηθηψλ αζθαιείαο [18]. 

 Ζ ηερλνινγία έρεη απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

θπθινθνξίαο, επνπηεχνληαο ηε ζεκαηνδφηεζε θαη ξπζκίδνληάο ηελ. Ζ εθαξκνγή 

απηή νλνκάδεηαη Κεληξηθφο 'Έιεγρνο Κπθινθνξίαο (Centralized Traffic Control - 

CTC). ηνλ Κεληξηθφ Έιεγρν Κπθινθνξίαο, ν θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηηο 

αιιειεμαξηήζεηο θαη ηηο ξνέο θπθινθνξίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο γξακκήο. ηα 

ζχγρξνλα Δπξσπατθά ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, γηα ηελ επίβιεςε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

επηβαηηθψλ ηξέλσλ, ην πξνζσπηθφ ειέγρνπ δηαζέηεη: 

 

 γξαθηθέο νζφλεο ζχγθξηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ δξνκνινγίνπ ηνπ ηξέλνπ κε ην 

ζεσξεηηθφ 

  πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ηξέλσλ, ψζηε λα κελ παξνπζηαζηνχλ 

πξνβιήκαηα ζε θφκβνπο θαη λα ππάξρεη επαλεμέηαζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

γηα ηε κηθξφηεξε δηαηάξαμε ηνπ πιέγκαηνο ησλ δξνκνινγίσλ.  

 

 Σν θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηειεδηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ 

θαη ην ινγηζκηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ (Solid State Interlocking, 

SSI) θαη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Κπθινθνξίαο [16]. 

 

7.3. Κενηπικόρ Έλεγσορ Κςκλοθοπίαρ 

 

ε έλα Κ.Δ.Κ. ν δηαθεθξηκέλνο αξηζκφο δξνκνινγίνπ, ή αιθαξηζκεηηθφο 

θσδηθφο ελφο ηξέλνπ, εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζην ειεγρφκελν ηκήκα 

απνθιεηζκνχ, απφ ην νπνίν ην ηξέλν μεθηλά ην δξνκνιφγηφ ηνπ. ηαλ ην ηξέλν 

κεηαθηλείηαη απφ ην έλα ηκήκα απνθιεηζκνχ ζε έλα άιιν, αξρίδεη θαη θαηαιακβάλεη 

δηαδνρηθά θπθιψκαηα γξακκήο πξνθαιψληαο απηνκάησο ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
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αξηζκνχ ή θσδηθνχ ηνπ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ θέληξνπ ηειεδηνίθεζεο, απφ ηε κία 

ζέζε ζηελ άιιε. ηαλ ην ηξέλν πεξλά απφ ηελ επηηήξεζε ελφο θέληξνπ 

ηειεδηνίθεζεο ζην επφκελν, ν θσδηθφο ηνπ εκθαλίδεηαη απηνκάησο ζηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ ηνπ λένπ θέληξνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time data) γηα ηελ 

πνξεία θάζε ηξέλνπ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα κεηαδνζνχλ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν κέζα ζηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε. ηνπο επηβαηηθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο, νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πίλαθεο 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηνπο ζηαζκνχο. 

ηηο πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ε ηειεδηνίθεζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο θφκβνπο κπνξεί 

λα απηνκαηνπνηεζεί, φηαλ ν αξηζκφο ή θσδηθφο ηνπ ηξέλνπ παξέρεη θαη ηελ έλδεημε 

ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Ζ έλδεημε απηή αλαγλσξίδεηαη ειεθηξνληθά απφ ην ζχζηεκα, 

θαζψο ην ηξέλν θαηαιακβάλεη ην θχθισκα γξακκήο πιεζηάδνληαο ζην ζεκείν 

αιιαγήο θαηεχζπλζεο. 

 

Δικόνα 22. Κεληξηθφο έιεγρνο θπθινθνξίαο ηεο πφιεο ηνπ Tokyo. 

 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

60 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο, φηη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ιεηηνπξγίαο ππάξρνπλ. Σα κέζα απηά έρνπλ 

αμηνπνηεζεί ζε κεξηθά ηδησηηθά βηνκεραληθά ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο 

έρεη αμηνπνηεζεί ζε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ (κεηξφ). 

 

 

8. ΈΛΔΓΥΟ ΟΓΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

 Σν θχξην πξφβιεκα ειέγρνπ ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο ζπλνςίδεηαη ζηελ 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ξχζκηζεο ησλ θαλαξηψλ ζηηο ππφ εμέηαζε δηαζηαπξψζεηο, αλ 

θαη ππάξρνπλ θαη άιια κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ 

φπσο θσηεηλέο επηγξαθέο κε κελχκαηα πξνο ηνπο νδεγνχο, ηνπνζέηεζε ηξνρνλφκσλ 

ζε θαηάιιεια ζεκεία θ.α. Σν κέζν φκσο πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε θαη πην άκεζε 

επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ε ρξήζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ θαλαξηψλ θαη ε δηαδηθαζία ψζηε λα βξεζεί ε βέιηηζηε 

πνιηηηθή απφθαζεο γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, είλαη έλα ηδηαίηεξα 

δχζθνιν έξγν γηα θάπνηνπο αλαπφθεπθηνπο ιφγνπο. Αξρηθά ην πξφβιεκα απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζηνραζηηθή ηνπ θχζε θαη ηελ κεξηθή παξαηεξεζηκφηεηα 

ηνπ (partially observable environment). ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Ζ ζηνραζηηθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη ε θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ, ε νπνία 

πνιιέο θνξέο είλαη απξφβιεπηε θαη ε κνληεινπνίεζε γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε. 

Αηπρήκαηα, παξάλνκν παξθάξηζκα, θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαθή θαηάζηαζε 

νδνζηξψκαηνο θαη άιια έθηαθηα πεξηζηαηηθά, είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ πνιχ γξήγνξα ηελ θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κε απνηέιεζκα 

λα απαηηείηαη ηαρχηαηε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο ζηα λέα 

δεδνκέλα. Αλαπνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο νδεγεί ζε έληνλα 
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θαηλφκελα ζπκθφξεζεο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ην δίθηπν ζε ρακειή 

απφδνζε θαη νινέλα απμαλφκελε ζπκθφξεζε κε αθφκα ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. 

 Σν βαζηθφ κνληέιν ηνπ βξφρνπ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, θάλεη 

ρξήζε παξακέηξσλ ειέγρνπ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θαλάξηα, ηνπο επαγσγηθνχο βξφρνπο, ηα κελχκαηα πξνο ηνπο νδεγνχο ζηηο θσηεηλέο 

επηγξαθέο, ηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο κέζσ παξαθάκςεσλ θ.α. Αληίζηνηρα ε 

έμνδνο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ησλ νρεκάησλ 

ζην δίθηπν. Ζ ζηξαηεγηθή ειέγρνπ είλαη ην ηκήκα εθείλν πνπ απνθαζίδεη ηηο 

παξακέηξνπο ειέγρνπ κε βάζε ηηο επεμεξγαζκέλεο απφ ην ηκήκα ηεο επηηήξεζεο 

κεηξήζεηο. Απηέο νη κεηξήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεγέζε φπσο κήθε νπξψλ, 

αξηζκφ ζηακαηεκέλσλ νρεκάησλ, κέζε ηαρχηεηα θ.α. 

 

 

Δικόνα 23. Μνληέιν ηνπ βξφρνπ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο. 
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 Ζ θχξηα δηαθνξά ησλ ηερληθψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο απφ ηηο ππφινηπεο είλαη 

πσο ην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ πινπνηείηαη κε αιγνξίζκνπο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο φπσο ηα αζαθή ζπζηήκαηα, ηα λεπξσληθά δίθηπα, νη γελεηηθνί 

αιγφξηζκνη θαη ε Δληζρπηηθή Μάζεζε (Reinforcement Learning - RL) [19] [20]. 

  

 

9. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

 Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνζψπσλ θαη αγαζψλ θαη ε 

αληίζηνηρε ησλ κεηαθηλήζεσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ε αδπλακία λα αληηκεησπηζζεί ε 

παξαπάλσ αχμεζε ηεο δήηεζεο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο, νδεγνχλ ζηε 

ζπλερή ρεηξνηέξεπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. Ζ αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη, θαζηζηνχλ ην θπθινθνξηαθφ έλα 

απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ. 

 Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν, ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο ζηηο ξάκπεο εηζφδνπ απηνχ, ε 

δηαρείξηζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο είηε ζε θαλνληθφ θπθινθνξηαθφ θφξην είηε ζε 

πεξηπηψζεηο έθηαθησλ γεγνλφησλ, ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ηαμηδηψηεο θαη ε 

αζηπλφκεπζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο.  

 Σα ζπζηήκαηα ησλ δξφκσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ έθξεμε ηεο απμήζεσο ησλ 

ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ δπζκελψο θαη έληνλα ηνλ ραξαθηήξα 

ησλ πφιεσλ. Οη επηπηψζεηο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε 

θαηά ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο. Γεκηνπξγνχλ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηηο 

θπξηφηεξεο αξηεξίεο, θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζηα νδηθά αηπρήκαηα ή ξχπαλζε ηνπ 

αέξα θαη ζφξπβν. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο κε πξνγξάκκαηα 

θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ θαη γεληθφηεξα κε ηελ επέθηαζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο 
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ππνδνκήο απαηηεί ζεκαληηθή θαη ζπλήζσο κε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε θαη είλαη 

ακθίβνιε ε πινπνίεζε ηεο γηαηί ζπλήζσο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ εμεχξεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ρψξσλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζηε δηθαηνινγεκέλε 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ νδψλ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ησλ δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νπφηε παξνπζηάδεηαη 

αλάγθε θαηαζθεπήο θαη λέαο ππνδνκήο θ.ν.θ. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη έλαο 

θαχινο θχθινο. 

 Ζ Γηαρείξηζε ηεο Κπθινθνξίαο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ : 

 

 κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ζπγθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο βξαρπρξφληα θαη κε πεξηνξηζκέλνπ χςνπο επελδχζεηο. (Γηαρείξηζε 

πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ ΑΜ, Transportation System Management TSM) . 

 κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ ζηηο θπθινθνξηαθά ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα θαηά 

ηηο πεξηφδνπο αηρκήο (Γηαρείξηζε Εήηεζεο Μεηαθνξψλ ΓΕΜ, Transportation 

Demand Management TDM). 

 

 Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζήκεξα δηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Κπθινθνξίαο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ Αζήλα, φπνπ ε θπθινθνξία απνηειεί 

ηελ θχξηα πεγή αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, έρνπλ θαηά θαηξνχο εμαγγειζεί δηάθνξα 

παθέηα κέηξσλ θαηά ηνπ "λέθνπο" ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (ΓΜ θαη ΓΕΜ) [20] [21] [22]. 

 Έλα ηππηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

ππνζπζηήκαηα: 

 

 Κέληξν ειέγρνπ θπθινθνξίαο. 
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 Κεληξηθφ ζχζηεκα Ζ/Τ. 

 Κιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο. 

 ηαζκνχο αλίρλεπζεο νρεκάησλ. 

 Πηλαθίδεο πξνβνιήο ελαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ. 

 ηαζκνχο κέηξεζεο νρεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν. 

 ηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ. 

 Τπνζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληαθψλ αγσγψλ (νπηηθέο ίλεο, νκναμνληθά 

θαιψδηα). 

 

 

10. ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (INTELLIGENT 

TRANSPORTATION SYSTEMS)  

 

10.1. Διζαγωγή  

 

 Οη έξεπλεο γηα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο νδεγνχ ρξνλνινγνχληαη απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη έρνπλ εμειηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηερλνινγίεο έρνπλ πξνρσξήζεη, νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη 

παξακέλνπλ νη ίδηνη:  

 

 ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο 

 ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο 

 ε παξνρή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

 ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

 θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

  

Πξφζθαηα, ε αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ κε ππνινγηζηή, π.ρ., Global Positioning 
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Systems (GPS) ή ην Γηαδίθηπν, έρνπλ πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ITS. Απηφ ζα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζε πνιιέο ρψξεο [67, 156].  

 Σα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ εθαξκνζκέλσλ ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν 

λα θάλνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ αηφκσλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ απνδνηηθφηεξε, 

αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε. Αθνξνχλ ζε εθαξκνγέο θαη ρξήζε ζε νρήκαηα, 

ππνδνκή ή ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ δξφκν, ζηνλ ζηδεξφδξνκν, ζηελ ελαέξηα 

θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ή ζε ζπλδπαζκφ κέζσλ [25].  

 Καζεκεξηλά επαλαιακβαλφκελα κπνηηιηαξίζκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

γεγνλφο φηη ηα νδηθά δίθηπα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε γηα ηε 

θηλεηηθφηεηα πνπ ζα εμαθνινπζήζεη λα απμάλεηαη ζην άκεζν κέιινλ. Δηδηθά, ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, είλαη ρσξνηαμηθά θαη θνηλσληθά αδχλαην λα επεθηαζεί 

ην νδηθφ δίθηπν ψζηε λα ραιαξψζεη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπή λέσλ 

νδηθψλ αμφλσλ απαηηεί ελδειερή έξεπλα θαη σο εθ ηνχηνπ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο 

ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ITS) είλαη λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε 

ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο, π.ρ., κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ [27].  

 

10.2. Πεδίο εθαπμογήρ 

  

 ε γεληθέο γξακκέο, νη εθαξκνγέο ITS έρνπλ ππνδηαηξεζεί ζε έμη ηνκείο ηεο 

ηερλνινγίαο [30] [33]:  

 

 Πξνεγκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Σαμηδησηψλ (Advanced Traveler 

Management Systems - ΑΣΜS). Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο 

δξφκνπο θαη απηνθηλεηφδξνκνπο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη 

ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ρξήζε εθηξνπήο δηαδξνκήο ηνπ 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

66 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

νρήκαηνο, απηνκαηνπνηεκέλεο ζεκαηνδφηεζεο, πηλαθίδσλ κεηαβιεηψλ 

κελπκάησλ (VMS), θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ κε πξνηεξαηφηεηα. 

 Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθφξεζεο Σαμηδησηψλ (Advanced Traveler 

Information Systems - ATIS).  Πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία ζπζηεκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ηαμηδηψηε γηα ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο,, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη βειηίσζε 

ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο. Αθφκα, παξέρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πινήγεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηαδξνκήο, 

εχξεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ζρεδηαζκφ ηαμηδίνπ κε δηάθνξα κέζα 

κεηαθνξάο, φπσο επίζεο ππεξεζίεο πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλνπ θαη 

θπθινθνξηαθψλ ζπκβάλησλ πνπ ζα ζπλαληήζεη ν νδεγφο ζηελ πνξεία ηνπ. 

 Πξνεγκέλα πζηήκαηα Διέγρνπ Ορεκάησλ (Advanced Vehicle Control 

Systems - AVCS). Σν AVCS είλαη θπξίσο επηθεληξσκέλν ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο ηνπο νδεγνχο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φπνπ ηειηθά αλαιακβάλνπλ νξηζκέλεο ή φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νδήγεζεο. Παξαδείγκαηα είλαη Automatic Cruise Control 

(ACC), ζχζηεκα ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ πέδεζε έθηαθηεο αλάγθεο εάλ ε 

απφζηαζε απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα κεησζεί ζην φξην.  

 Λεηηνπξγίεο Δκπνξηθψλ Ορεκάησλ (Commercial Vehicle Operations - CVO). 

Σν CVO είλαη κηα εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ITS γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

εκπνξηθψλ νρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο, ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ, ηεο αλίρλεπζεο πεδψλ, ηεο 

δχγηζεο ελ θηλήζεη θαη ηεο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ ηνπ νρήκαηνο. Έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηφινπ.  

 Πξνεγκέλα Μεηαθνξηθά πζηήκαηα Δπαξρηαθψλ Οδψλ (Advanced Rural 

Transportation Systems - ARTS). Σα ARTS είλαη κηα ηερλνινγία γηα ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, δεδνκέλνπ φηη απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, π.ρ., ηπθιέο ζηξνθέο, κηθξφηεξεο ισξίδεο, ιίγεο 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

67 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

πηλαθίδεο ζήκαλζεο, δηαθνξεηηθφ νδεγηθφ πξνθίι θαη κηθξφηεξε ππνζηήξημε 

ππνδνκψλ.  

 Πξνεγκέλα πζηήκαηα Γεκφζησλ Μεηαθνξψλ (Advanced Public Transport 

Systems - APTS). Σα APTS εληζρχνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ κέζσλ κεηαθνξάο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ην απηφκαην ζχζηεκα είζπξαμεο εηζηηεξίσλ, ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα ηαμηδίνπ θαη ηδηαίηεξα ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ 

ηαμηδησηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ωζηφζν, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνπλ πνηθηιφηξνπεο  πηπρέο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαζεζηκφηεηα θαη 

ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.  

 

10.3. ςζκεςέρ ανίσνεςζηρ  

 

 Ζ βάζε ηνπ θάζε ITS είλαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, δειαδή, νη κεηξήζεηο απφ 

ηηο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ζηαζεξνχο 

θαη θηλεηνχο αληρλεπηέο, φπσο νη παξαθάησ: 

 

 Δπαγσγηθνχο βξφρνη. Δίλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο ζπζθεπέο, δεδνκέλνπ φηη 

ε δνκή ηνπο είλαη απιή, είλαη θζελά θαη έρνπλ πςειή αμηνπηζηία. Ζ ηδέα 

είλαη λα αληρλεπζεί ε πνζφηεηα ηνπ κεηάιινπ ην νπνίν δηαζρίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Αλάινγα κε ηε ξχζκηζε, νη ζπζθεπέο απηέο 

παξέρνπλ ζπγθεληξσηηθά ηαρχηεηεο, αξηζκφ νρεκάησλ, ή αθφκα θαη 

δεδνκέλα απφ έλα φρεκα  [34]. 

 Βίληενθάκεξεο. Ζ αλίρλεπζε κέζσ εηθφλαο βίληεν απαηηεί πςειφ ηερληθφ 

επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη νη εηθφλεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηε 

λχρηα ή φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο. Δθηφο απηνχ, ε 

βαζκνλφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ επηξξεπήο ζε ζθάικαηα. 
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 Αληρλεπηέο ππέξπζξσλ. Ζ ηδέα απηψλ ησλ ζπζθεπψλ είλαη λα αληρλεχεη 

ηα απηνθίλεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην ππέξπζξν θάζκα. Οη αληαλαθιάζεηο 

απφ ηηο ιείεο επηθάλεηεο ησλ νρεκάησλ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηνπο 

θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο θαη ηηο ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ. 

 Δπηπιένληα Γεδνκέλα Ορήκαηνο (Floating Car Data/Floating Cellular 

Data - FCD). Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπξχλνπλ ηηο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο ησλ νδψλ π.ρ., γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ή ηνπ ρξφλνπ 

ηαμηδίνπ θαη νη πιεξνθνξίεο  κεηαδίδνληαη ζηα θέληξα ειέγρνπ [32]. 

Ωζηφζν, ν εμνπιηζκφο ελφο απηνθηλήηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο 

είλαη αξθεηά αθξηβφο. Μηα θζελφηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγίεο 

πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηνπο ηειεθψλσλ [29]. 

Ωζηφζν, ην πην θξίζηκν δήηεκα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

πξνζψπσλ. 

 

  Έλα βαζηθφ πξφβιεκα φισλ ησλ ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο, εθηφο ησλ 

Δπηπιεφλησλ Γεδνκέλσλ Ορήκαηνο είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κφλν ζε 

ζηαζεξέο κνλάδεο. Μηα ιχζε είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο πνιχ ππθλνχ δηθηχνπ 

αλίρλεπζεο. Μηα άιιε είλαη ε πξνέθηαζε κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο 

ηνπηθά κεηξνχκελεο πιεξνθνξίεο θάλνληαο ρξήζε πξνζνκνίσζεο. 

 

10.4. Σεσνολογίερ 

 

 Τπάξρνπλ θάπνηεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, νη νπνίνη πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ ITS, π.ρ., GPS, GSM, Internet. Σν GPS είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη 

επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ελφο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

δνξπθφξνπο. Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ θαη είλαη ήδε δηαζέζηκν ζε ζπζθεπέο κέζα ζηα νρήκαηα. ήκεξα, 

πνιιέο ηζηνζειίδεο πξνζθέξνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο ρξήζηεο [35]. 
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11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ 

 

11.1. Οπιζμόρ 

 

 Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (Programmable Logic Controller - 

PLC) είλαη έλα ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πνπ κε βάζε ηελ ηερλνινγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ζε ζέζε: 

 

 λα δέρεηαη δηάθνξα ειεθηξηθά ζήκαηα ξεχκαηνο ή ηάζεηο (είζνδνη) 

 λα ηα επεμεξγάδεηαη 

 λα παξάγεη ηα θαηάιιεια ζήκαηα εμφδνπ (έμνδνη), ηα νπνία ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ππφ έιεγρν δηαηάμεηο. 

 

 Υξεζηκνπνηεί κηα πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε εηδηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ε ινγηθή, ε αθνινπζία, ε απαξίζκεζε, ν ρξφλνο γηα λα 

ειέγμεη θπξίσο κεραλέο θαη ηελ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο. θνπφο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θιαζζηθνχ απηνκαηηζκνχ. Γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ PLC δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά απφ εληνιέο κέζσ θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ ιχζε ελφο αιγφξηζκνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. Σα PLC είλαη πνιχ 

επέιηθηεο ζπζθεπέο θαζψο αμηνπνηνχληαη γηα ακέηξεηεο θαη δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο. 

 Έηζη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ εθηειείηαη έλαο 

πξνγξακκαηηζκφο. Κάζε PLC έρεη ζπγθεθξηκέλε γιψζζα κεραλήο ζχκθσλα κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ hardware. Θεσξεηηθά, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη ζε γιψζζα κεραλήο, αιιά θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εμαηξεηηθά επίπνλν θαζψο 

ρξεηάδνληαη κεγάιεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηε δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επεμεξγαζηψλ. θνπφο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ήηαλ ε απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Έηζη πξνηάζεθαλ 
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δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ. 

 

 

Δικόνα 24. Μνλάδα PLC ηεο Allen - Brandley. 

 

11.2. Βαζική Γομή και αποηελούμενα μέπη ηων PLC 

 

 Ο ηχπνο, ην κέγεζνο θαη θαη' επέθηαζε ην θφζηνο ελφο PLC εμαξηψληαη απφ: 

 

 ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνπλ εληνιή ζε απηφλ 

 ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δέρνληαη εληνιή απφ απηφλ 

 ην πιήζνο ησλ ελεξγεηψλ πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη. 

  

 Σν PLC απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα επηιχζεη έλα ζχλζεην πξφβιεκα απηνκαηηζκνχ: 

 

 Πιαίζην ηνπνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ. Πνιινί ηχπνη PLC θέξνπλ έλα πιαίζην 

πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη φιεο νη βαζκίδεο πνπ ην απνηεινχλ. Πάλσ ζε 

απηφ είλαη ελζσκαησκέλν θαη ην ζχζηεκα δπγψλ, ην ζχζηεκα ησλ αγσγψλ 
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δειαδή κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ δηάθνξσλ βαζκίδσλ, 

απφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπο κέρξη θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

 Μνλάδα ηξνθνδνζίαο γηα ηελ απαηηνχκελε εζσηεξηθή ηάζε θαη ηελ 

απνθιεηζηηθή ηξνθνδνζία ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

PLC. 

 Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ και Ελζγχου ι CPU (Central Processing 

Unit). Είναι ζνασ μικροεπεξεργαςτισ που διαβάηει και κατανοεί τισ λογικζσ 

εντολζσ που δζχεται ςτθν είςοδο, αξιοποιεί τθν μνιμθ και ςτθν ςυνζχεια, 

ανάλογα με τον προγραμματιςμό του, αποφαςίηει ποιεσ εξόδουσ κα κζςει 

ςε λειτουργία. Ο επεξεργαςτισ είναι πολφ ευζλικτοσ και πρζπει να 

δουλεφει ςε ζνα αρκετά ευρφ κερμοκραςιακό περιβάλλον. Μπορεί να 

προγραμματιςτεί ανά πάςα ςτιγμι ι να επαναπρογραμματιςτεί, ο όγκοσ 

του είναι πολφ μικρόσ κακϊσ ζχει τθν μορφι ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ 

πράγμα το οποίο το κάνει πολφ αξιόπιςτο και ζχει μικρό οικονομικό κόςτοσ. 

 Μονάδεσ ειςόδων και εξόδων όπου αποτελοφν το μζςο εξαςφάλιςθσ τθσ 

ςφνδεςθσ των διάφορων μθχανϊν με τθ CPU. Η κάκε μονάδα μπορεί να 

δεχκεί ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό ςθμάτων τάςθσ ι ζνταςθσ. 

 Μονάδα επικοινωνίασ. Η μονάδα αυτι είναι απλϊσ μια κφρα που με ειδικό 

καλϊδιο ςυνδζεται ο ελεγκτισ με τθν ςυςκευι προγραμματιςμοφ. Από εκεί 

γίνεται θ μεταφορά των δεδομζνων προσ τον ελεγκτι ι το ανάποδο. 

 Μνιμεσ. Τα PLC διακζτουν μνιμεσ RAM, ROM, EEPROM ςτισ οποίεσ γίνεται 

θ αποκικευςθ των δεδομζνων. Κάκε μια από αυτζσ τισ μνιμεσ ζχει 

διαφορετικό τρόπο λειτουργίασ και μποροφν να ςυγκρατιςουν δεδομζνα 

ακόμα και αν γίνει διακοπι τθσ τροφοδοςίασ. 

  

11.3. Γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού 

 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη 

ηηο γλψζεηο ηνπ ρξήζηε ζε ςεθηαθά ειεθηξνληθά, ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζε 
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ειεθηξνινγηθά, ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαζψο θαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη. Αλάινγα ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηερληθή ηνπ, νη 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηαμηλνκνχληαη ζε γξαθηθέο θαη κε γξαθηθέο. Οη 

γξαθηθέο πεξηέρνπλ ζχκβνια, ζρήκαηα θαη γξακκέο γηα εληνιέο θαη νη κε γξαθηθέο 

ρξεζηκνπνηνχλ εληνιέο παξφκνηεο κε απηέο ησλ γισζζψλ κεραλήο. Οη βαζηθφηεξνη 

κέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 

 γιψζζα LADDER DIAGRAM (LAD) ή Γηάγξακκα Δπαθψλ. Δίλαη ε πξψηε 

γιψζζα πνπ αλαπηχρηεθε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε πηζηή αληηγξαθή ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ηνλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζπκβφισλ πνπ 

δίλνληαη. ηε κέζνδν απηή γίλεηαη ρξήζε ησλ ακεξηθάληθσλ ζπκβφισλ ησλ 

επαθψλ. Ο φξνο LADDER (ζθάια) ρξεζηκνπνηείηαη επεηδή νη γξακκέο ελφο 

ζπκπιεξσκέλνπ δηαγξάκκαηνο κνηάδνπλ κε βαζκίδα κηαο ζθάιαο. 

 γιψζζα STATEMENT LIST (STL) ή Λίζηα Δληνιψλ. Πεξηέρεη εληνιέο 

πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ινγηθέο πχιεο (AND, OR, NOT θηι.) ζε 

κνξθή δνκεκέλνπ θεηκέλνπ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Ζ γιψζζα STL 

κνηάδεη αξθεηά κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ BASIC θαη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο κλήκεο θαη εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 γιψζζα STRUCTURED TEXT (ST) ή Γνκεκέλνπ Κεηκέλνπ. Έρεη πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηελ γιψζζα C θαη ζπλεπψο απαηηεί εηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη γη απηφ ηνλ ιφγν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζεκείν 

πνπ ηείλεη λα εμαθαληζηεί. 

 γιψζζα FUNCTION BLOCK DIAGRAM (FBD) ή Λνγηθψλ Γξαθηθψλ ή 

Λνγηθνχ Γηαγξάκκαηνο. Πξνηηκάηαη απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ εμνηθείσζε κε 

ηελ ςεθηαθή ζρεδίαζε θαζψο ν θψδηθαο αλαπαξηζηάηαη κε δηαγξάκκαηα 

ινγηθψλ ππιψλ (AND, OR, NOT θηι) θαη γίλεηαη ρξήζε ηεο άιγεβξαο Boole. 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά θαη απιά παξαδείγκαηα ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ελφο PLC. 

 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

73 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

 

Δικόνα 25. Απεηθφληζε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ PLC. 

 

 Ζ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο απφ ηε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζε κηα 

άιιε, είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν απφ LADDER ή FBD ζε STL, αιιά φρη ην αληίζεην 

γηαηί ζηελ ιίζηα εληνιψλ ηεο STL γιψζζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηνχλ πξάγκαηα 

πνπ είλαη αδχλαηε ε απεηθφληζε ηνπο ζε γξαθηθή κνξθή. 

 

11.4. Δζωηεπική λειηοςπγία ηος PLC 

 

 Έλα PLC έρεη δπν θπξίσο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ πξψηε είλαη ε θαηάζηαζε 

εθηέιεζεο RUN MODE φπνπ ζε απηήλ ηελ θάζε εθηεινχληαη φιεο νη νδεγίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε κλήκε θαη ελεξγνπνηνχληαη νη έμνδνη. ε απηή ηελ θαηάζηαζε 

επίζεο, ην πξφγξακκα δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα ηξνπνπνηεζεί. Ζ δεχηεξε είλαη ε 

θαηάζηαζε STOP MODE. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ειεγθηήο ηξνθνδνηείηαη 

θαλνληθά αιιά δελ εθηειεί ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ. Απελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα φιεο 

νη έμνδνη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη είζνδνη. Γηα λα 

εηζάγνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε έλα πξφγξακκα ζε έλαλ ειεγθηή πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε STOP. 
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Δικόνα 26. Γηάγξακκα ξνήο ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ελφο PLC. 

  

 Ζ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ελφο PLC ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

 

1. Αξρηθά γίλεηαη ζάξσζε ησλ ινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζφδσλ. Ζ θιεηζηή 

επαθή ηζνδπλακεί κε ινγηθφ '1' ελψ κε ινγηθφ '0' ε αλνηρηή. Ακέζσο κεηά 

απηέο νη ινγηθέο θαηαζηάζεηο εθρσξνχληαη ζηελ κλήκε. 

2. Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο. ε απηφ ην ζηάδην ν ειεγθηήο εθηειεί ην 

πξφγξακκα πνπ είλαη απνζεθεπκέλν  ζηε κλήκε κε κνξθή πξνηάζεσλ 

(εληνιή - δηεχζπλζε). Κάζε πξφηαζε θαηαιακβάλεη ην δηθφ ηεο ρψξν ζηε 

κλήκε πνπ νλνκάδεηαη βήκα. Κάζε βήκα εθηειείηαη κε ηελ ζεηξά πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζην πξφγξακκα θαη αλάινγα κε ηελ ινγηθή θαηάζηαζε ηεο 

θάζε εηζφδνπ γίλεηαη πξνζσξηλή θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 

αλάινγεο εμφδνπ ζηελ κλήκε. 

3. Δλεκέξσζε εμφδσλ. Δίλαη ην ηειηθφ ζηάδην φπνπ ην PLC δηαβάδεη ηελ 

θαηάζηαζε θάζε εμφδνπ απφ ηελ κλήκε πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηα δπν 

πξψηα ζηάδηα θαη ηηο ελεξγνπνηεί ή ηεο απελεξγνπνηεί. πσο θαη ζηελ είζνδν 

ην ινγηθφ '1' δειψλεη θιεηζηφ θχθισκα θαη ην ινγηθφ '0' ζε αλνηρηφ 

θχθισκα. 
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11.5. Πλεονεκηήμαηα ηων PLC 

 

 Έλα PLC έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα πην παιηά θαη θιαζζηθά 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί εξγαζίεο ειέγρνπ, 

ππνινγηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο. Ωο ζπζθεπή θαη σο ζχζηεκα γεληθψο είλαη πνιχ 

επέιηθην, αμηφπηζην, ηζρπξφ θαη ζπκπαγέο θαζψο κπνξεί λα ζπλαξκνινγεζεί κε 

ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο. Αθνινπζνχλ πην αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα: 

 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο ηνπ απηνκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαζθεπή ελφο θιαζζηθνχ πίλαθα απηνκαηηζκνχ. Ο απηνκαηηζκφο 

πινπνηείηαη πνιχ γξεγνξφηεξα δηφηη ε κειέηε κπνξεί λα γίλεη παξάιιεια κε 

ηε εγθαηάζηαζε θαη ζπλδεζκνινγία ηνπ PLC. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα κελ ππάξρεη ηφζν πνιχπινθε θαη δχζθνιε θαισδίσζε πνπ ρξεηαδφηαλ 

ζην παξειζφλ. 

 Ο επαλαπξνγξακκαηηζκφο. Απηφ ζεκαίλεη πσο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ελφο 

απηνκαηηζκνχ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε νιφθιεξε ηελ θαισδίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα θαζψο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

πνιχ ρξνλνβφξν, πνιχ δχζθνιν θαη ζίγνπξα ζα είρε κεγάιν θφζηνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαζψο ραιάλε ζπάληα. 

 Τινπνίεζε πνιχπινθσλ θαη έμππλσλ εξγαζηψλ πνπ ζηνλ θιαζζηθφ 

απηνκαηηζκφ είλαη πνιχ πην δχζθνιεο λα γίλνπλ. 

 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο επηπξφζζεησλ κνλάδσλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ γηα 

ηπρφλ κειινληηθή επέθηαζε. 

 Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα γηα έιεγρν, επηηήξεζε, 

ζπληνληζκφ θαη θεληξηθή νξγάλσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Ζ/Τ θαη κε βηνκεραληθά δίθηπα.  

 Ο ειάρηζηνο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη θαη ε ρακειή θαηαλάισζε ηζρχνο πνπ 

έρεη. 
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11.6. Σεσνικοί Πεπιοπιζμοί 

 

 Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηα PLC δελ έρνπλ θάπνηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν κφλν πνπ ππάξρεη φπσο είλαη θπζηνινγηθφ είλαη ηερληθνί 

πεξηνξηζκνί. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πξνζδηνξίδνληαη ζε δπν κεγέζε. Σνλ αξηζκφ ησλ 

εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη απφ ην κέγεζνο ηεο κλήκεο. Ο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ 

πνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο είλαη ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ζηνλ ειεγθηή απφ 

εμσηεξηθφ παξάγνληα. Ο αξηζκφο ησλ εμφδσλ είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θπθισκάησλ 

πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ην PLC ζηηο εμφδνπο. 

 Σν κέγεζνο ηεο κλήκεο πεξηγξάθεηαη ζε bytes. Έηζη ρξεηαδφκαζηε 

θαηάιιειε κλήκε γηα λα ρσξέζνπλ νη ησξηλέο εληνιέο θαη ηπρφλ κειινληηθέο 

εληνιέο πνπ κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ιφγν επέθηαζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ ή ηπρφλ 

αιιαγψλ [36] [37]. 

 

 

12. ΓΟΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

 

12.1. Πεπιγπαθή ηηρ εθαπμογήρ  

 

Ο απηνκαηηζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνξά δηαζηαχξσζε δξφκσλ ζε 

βηνκεραληθφ ρψξν φπνπ ν θχξηνο δξφκνο θίλεζεο έρεη γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

απφ βνξξά πξνο λφην, ελψ ν δξφκνο θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο απφ αλαηνιή 

πξνο δχζε. ην θχξην δξφκν ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο κπάξεο θαη ζεκαηνδφηεο 3 

ελδείμεσλ αλά θαηεχζπλζε, γηα δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε πεξίπησζε 

πξνζέγγηζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο ζηνπο βξφρνπο Νν 1 θαη Νν 3. ην δξφκν 

θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο επίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο κπάξεο θαη 

ζεκαηνδφηεο 2 ελδείμεσλ, αλά θαηεχζπλζε, γηα δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε 

πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο απφ ηνπο βξφρνπο Νν 2 θαη Νν 4. Ζ 
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απφζηαζε κεηαμχ ησλ επαγσγηθψλ βξφρσλ Νν 1 θαη Νν 4, φπσο επίζεο ησλ Νν 2 

θαη Νν 3 είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο ψζηε λα 

κελ ππάξρεη ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο. 

Σν βαξχ φρεκα έρεη απνθιεηζηηθή θπθινθνξία ζην δξφκν απφ αλαηνιή πξνο 

δχζε θαη αλάπνδα, ελψ φια ηα ππφινηπα νρήκαηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ θχξην 

δξφκν. θνπφο ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη ε αζθαιήο δηαθνπή θπθινθνξίαο ηνπ θχξηνπ 

δξφκνπ ζε πεξίπησζε πξνζέγγηζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

βξφρνπο, φπσο επίζεο θαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε ηερληθήο δπζιεηηνπξγίαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ απηνκαηηζκνχ ρσξίδεηαη ζηε ρεηξνθίλεηε θαη απηφκαηε 

ιεηηνπξγία. 

 

12.2. Υειποκίνηηη Λειηοςπγία 

  

ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ν ρεηξηζκφο γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. Έρεη δηθφ ηεο δηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο 

θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία. Ζ ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε φισλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ 

απηνκαηηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζέζεηο ησλ κπαξψλ. Ζ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

είλαη απαξαίηεηε ζηνπο απηνκαηηζκνχο γηαηί ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ ξπζκίζεηο ή 

κπνξεί λα ππάξρεη ζθάικα ζηε δηαδηθαζία, αθφκα θαη θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ 

αλάγθεο, νπφηε πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κε ελαιιαθηηθά κέζα. 

Δθηφο απφ ηνλ δηαθφπηε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ππάξρνπλ θαη μερσξηζηνί 

δηαθφπηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάζε εμφδνπ. 

 

12.3. Αςηόμαηη Λειηοςπγία 

 

Ζ απηφκαηε ιεηηνπξγία ρσξίδεηαη ζε δπν θάζεηο: 
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 1ε θάζε: Οη κπάξεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ είλαη ζηελ πάλσ ζέζε θαη νη 

ελδείμεηο ζηνπο ζεκαηνδφηεο είλαη πξάζηλεο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε 

δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Σαπηφρξνλα ζην δξφκν θίλεζεο ηνπ βαξέσο 

νρήκαηνο νη κπάξεο είλαη ζηελ θάησ ζέζε θαη νη ελδείμεηο ζηα θαλάξηα είλαη 

θφθθηλεο. ηαλ ην βαξχ φρεκα πξνζεγγίζεη ηνπ επαγσγηθνχο βξφρνπο Νν1 ή 

Νν3, ζα αλάςνπλ ηα πνξηνθαιί θαλάξηα ζηνπο ζεκαηνδφηεο ηνπ θεληξηθνχ 

δξφκνπ γηα 5 δεπηεξφιεπηα ελψ ηαπηφρξνλα ζα ερεί θαη ε ζεηξήλα. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα αλάςνπλ ηα θφθθηλα θαλάξηα ζηνλ θχξην δξφκν θαη 

κεηά απφ 3 δεπηεξφιεπηα ζα θαηέβνπλ νη κπάξεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ζα αλέβνπλ απηέο ηνπ δξφκνπ θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα αλάςεη πξάζηλε έλδεημε ζηνπο 

ζεκαηνδφηεο ηνπ δξφκνπ θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ζα 

ζηακαηήζεη ε ζεηξήλα. 

 2ε θάζε: ηαλ ην βαξχ φρεκα πεξάζεη πάλσ απφ ηνπ επαγσγηθνχο βξφρνπο 

Νν2 ή Νν4 θαη απνκαθξπλζεί, ζα θαηέβνπλ νη κπάξεο ηνπ δξφκνπ θίλεζεο 

ηνπ βαξέσο νρήκαηνο θαη νη κπάξεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη ζα αλέβνπλ. 

Σαπηφρξνλα νη πξάζηλεο ελδείμεηο ζηνπο ζεκαηνδφηεο ηνπ δξφκνπ θίλεζεο 

ηνπ βαξέσο νρήκαηνο ζα γίλνπλ θφθθηλεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

ζα αλάςνπλ ηα πξάζηλα θαλάξηα ζηνπο ζεκαηνδφηεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ 

ψζηε λα ζπλερηζηεί θαλνληθά ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή εμφδνπ απφ ην PLC γηα θίλεζε ησλ κπαξψλ είηε 

ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ, είηε ηνπ δξφκνπ θίλεζε ηνπ βαξέσο νρήκαηνο, δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα ηφηε ερεί ε ζεηξήλα θαη νη ελδείμεηο ζηνπο 

ζεκαηνδφηεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ είλαη αλαιάκπσλ πνξηνθαιί αλά 1 

δεπηεξφιεπην. 
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Δικόνα 27. Απεηθφληζε ηεο δηαζηαχξσζεο δξφκσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ. 
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12.4. Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ1 κε απηνζπγθξάηεζε απφ ηηο 

εηζφδνπο Η5 θαη ΗΒ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 1εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ. Ζ 

βνεζεηηθή ηνπ επαθή m2 ρξεζηκνπνηείηαη σο ειεθηξηθή καλδάισζε ηεο 2εο θάζεο. 

Ο Μ1 απελεξγνπνηείηαη φηαλ ε βφξεηα θαη ε λφηηα κπάξα είλαη ζηελ θάησ ζέζε, 

φπσο επίζεο θαη ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ2 κε απηνζπγθξάηεζε απφ ηηο 

εηζφδνπο Η6 θαη ΗC γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 2εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ. Ζ 

βνεζεηηθή ηνπ επαθή m1 ρξεζηκνπνηείηαη σο ειεθηξηθή καλδάισζε ηεο 1εο θάζεο. 

Ο Μ2 απελεξγνπνηείηαη φηαλ ε βφξεηα θαη ε λφηηα κπάξα είλαη ζηελ πάλσ ζέζε, 

φπσο επίζεο θαη ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 

 

 Αξρηθή ζπλζήθε έλαξμεο ηεο 1εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ κε βφξεηα θαη 

λφηηα κπάξα ζηελ πάλσ ζέζε θαη αλαηνιηθή θαη δπηηθή κπάξα ζηελ θάησ ζέζε. Οη 

ζπλζήθεο απηέο ελεξγνπνηνχλ ην βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή M3: 
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 Δθφζνλ πιεξνχληαη νη αξρηθέο ζπλζήθεο απφ ηνλ θαηαρσξεηή Μ1 θαη δελ 

ππάξρεη φρεκα ζηνπο επαγσγηθνχο βξφρνπο Νν1 θαη Νν3, αλάβεη πξάζηλν ζηα 

θαλάξηα ζην θεληξηθφ δξφκν: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q7 πνξηνθαιί θαλαξηψλ ζην θεληξηθφ δξφκν απφ 

ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ1, ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο ησλ κπαξψλ ηεο 1εο ή 

ηεο 2εο θάζεο: 

 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q1 θφθθηλσλ θαλαξηψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν απφ 

κεγάιν ρξφλν θίλεζεο ησλ κπαξψλ ηεο 1εο ή ηεο 2εο θάζεο: 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

82 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

 Απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q1 θφθθηλσλ θαλαξηψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν 

απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο ησλ κπαξψλ ηεο 1εο ή ηεο 2εο θάζεο θαη ελεξγνπνίεζε 

ηεο εμφδνπ QD γηα πξάζηλα θαλάξηα ζηνλ θεληξηθφ δξφκν: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QC θίλεζεο λφηηα κπάξαο πξνο ηα θάησ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην ρξφλν T1 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ 

λφηηα κπάξα θάησ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ θάησ ζέζε, ή απφ 

ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο λφηηαο κπάξαο πξνο ηα πάλσ, ή απφ κεγάιν 

ρξφλν θίλεζεο Σ2: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QB θίλεζεο βφξεηαο κπάξαο πξνο ηα θάησ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην ρξφλν T1 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ 

βφξεηα κπάξα θάησ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ θάησ ζέζε, ή 

απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο βφξεηαο κπάξαο πξνο ηα πάλσ, ή απφ κεγάιν 

ρξφλν θίλεζεο Σ2: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q5 θίλεζεο βφξεηαο κπάξαο πξνο ηα πάλσ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ2 ηεο δεχηεξεο θάζεο ζην 
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απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ βφξεηα κπάξα πάλσ. Απελεξγνπνηείηαη ή 

φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, ή απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο 

βφξεηαο κπάξαο πξνο ηα θάησ, ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ4: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q6 θίλεζεο λφηηαο κπάξαο πξνο ηα πάλσ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ2 ηεο δεχηεξεο θάζεο ζην 

απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ λφηηα κπάξα πάλσ. Απελεξγνπνηείηαη ή 

φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, ή απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο 

λφηηαο κπάξαο πξνο ηα θάησ, ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ4: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QΑ θίλεζεο δπηηθήο κπάξαο πξνο ηα θάησ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ6 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα 

απφ ην κπνπηφλ δπηηθή κπάξα θάησ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ 

θάησ ζέζε, ή απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο δπηηθήο κπάξαο πξνο ηα πάλσ, 

ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ2: 

  

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q9 θίλεζεο αλαηνιηθήο κπάξαο πξνο ηα θάησ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ6 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα 

απφ ην κπνπηφλ αλαηνιηθή κπάξα θάησ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

84 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

ζηελ θάησ ζέζε, ή απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο αλαηνιηθήο κπάξαο πξνο 

ηα πάλσ, ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ2: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q3 θίλεζεο αλαηνιηθήο κπάξαο πξνο ηα πάλσ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην ρξφλν T1 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ 

αλαηνιηθή κπάξα πάλσ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, 

ή απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο αλαηνιηθήο κπάξαο πξνο ηα θάησ, ή απφ 

κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ4: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q4 θίλεζεο δπηηθήο κπάξαο πξνο ηα πάλσ. 

Δλεξγνπνηείηαη απφ ην ρξφλν T1 ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ 

δπηηθή κπάξα πάλσ. Απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ ε κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζ,ε ή 

απφ ηελ ειεθηξηθή καλδάισζε θίλεζεο δπηηθήο κπάξαο πξνο ηα θάησ, ή απφ κεγάιν 

ρξφλν θίλεζεο Σ4: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ5 απφ ηνλ επαγσγηθφ βξφρν 

Νν1 ή Νν3, γηα ειεθηξηθή καλδάλσζε ηεο 1εο θάζεο ζε ζρέζε κε ηε 2ε θάζε. Ζ 

απελεξγνπνίεζε ηνπ γίλεηαη φηαλ ε αλαηνιηθή θαη ε δπηηθή κπάξα θηάζνπλ ζηελ 

πάλσ ζέζε ή ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 
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 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ6 απφ ηνλ επαγσγηθφ βξφρν 

Νν2 ή Νν4, γηα ειεθηξηθή καλδάλσζε ηεο 2εο θάζεο ζε ζρέζε κε ηε 1ε θάζε. Ζ 

απελεξγνπνίεζε ηνπ γίλεηαη φηαλ ε αλαηνιηθή θαη ε δπηηθή κπάξα θηάζνπλ ζηελ 

θάησ ζέζε ή ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ6 απφ ηελ έμνδν Q7 αλάκκαηνο πνξηνθαιί 

θαλαξηψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν. Με ηελ πάξνδν 10 δεπηεξνιέπησλ ελεξγνπνηείηαη ε 

έμνδνο θφθθηλσλ θαλαξηψλ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ. Απελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ 

επαγσγηθφ βξφρν Νν2 ή Νν4 ή ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 
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 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ1 απφ ηελ έμνδν Q1 αλάκκαηνο θφθθηλσλ 

θαλαξηψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν. Με ηελ πάξνδν 7 δεπηεξνιέπησλ δίλεη εληνιή γηα 

λα ηελ 1ε θάζε ηνπ απηνκαηηζκνχ. Απελεξγνπνηείηαη ή απφ ην βνεζεηηθφ 

θαηαρσξεηή Μ4, ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ2 ή Σ4, ή ζηε ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ4 απφ ηηο εηζφδνπο Η9, ΗΑ, Η1, 

θαη Η2 γηα ηελ πξψηε θάζε ηνπ απηνκαηηζκνχ: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q8 αλάκκαηνο πξάζηλσλ θαλαξηψλ ζην δξφκν 

θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο. Δλεξγνπνηείηαη απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ4 

ζην απηφκαην θαη ρεηξνθίλεηα απφ ην κπνπηφλ ειέγρνπ ιακπηήξσλ, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη κεγάινο ρξφλνο θίλεζεο Σ4 αλάκκαηνο ησλ πνξηνθαιί θαλαξηψλ ζην θχξην 

δξφκν: 
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 Απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q8 ή απφ κεγάιν ρξφλν θίλεζεο Σ2 ή Σ4, ή 

φηαλ ε βφξεηα κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, ή φηαλ ε λφηηα κπάξα θηάζεη ζηελ 

πάλσ ζέζε ή ν απηνκαηηζκφο βξεζεί ζηελ αξρηθή ζπλζήθε έλαξμεο ηεο 1εο θάζεο: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ Q2 αλάκκαηνο θφθθηλσλ θαλαξηψλ ζην δξφκν 

θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο. Δλεξγνπνηείηαη ή απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ7 

ειέγρνπ ιακπηήξσλ, ή φηαλ ε βφξεηα κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, ή φηαλ ε λφηηα 

κπάξα θηάζεη ζηελ πάλσ ζέζε, ή εθφζνλ ελεξγνπνηεζνχλ νη βνεζεηηθνί κεγάινη 

ρξφλνη θίλεζεο Σ3 ή Σ5, ή δελ ελεξγνπνηεζνχλ νη κεγάινη ρξφλνη θίλεζεο Σ2 θαη Σ4 

θαη ε έμνδνο Q8 αλάκκαηνο πξάζηλσλ θαλαξηψλ ζην δξφκν θίλεζεο ηνπ βαξέσο 

νρήκαηνο: 
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 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QE θφθθηλσλ ιπρληψλ ζηηο κπάξεο ηνπ θχξηνπ 

δξφκνπ ή απφ θφθθηλα θαλάξηα ζηνλ θχξην δξφκν, ή ελεξγνπνηεζνχλ ν κεγάινο 

ρξφλνο θίλεζεο Σ2 ή Σ4, ή απφ έιεγρν ησλ ιακπηήξσλ. Απελεξγνπνηείηαη φηαλ 

βφξεηα θαη ε λφηηα κπάξα θηάζνπλ ζηελ πάλσ ζέζε, φηαλ δελ αλάςνπλ θφθθηλα 

θαλάξηα ζηνλ θχξην δξφκν θαη φηαλ δελ ελεξγνπνηεζνχλ νη κεγάινη ρξφλνη θίλεζεο 

Σ2 θαη Σ4: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QF ζεηξήλαο ή απφ θίλεζε ησλ κπαξψλ ηνπ 

θχξηνπ δξφκν πξνο ηα θάησ, ή απφ ηελ έμνδν Q7 πνξηνθαιί θαλαξηψλ ηνπ θχξηνπ 

δξφκνπ, ή απφ θίλεζε ησλ κπαξψλ ζηηο κπάξεο δξφκν θίλεζεο ηνπ βαξέσο 

νρήκαηνο: 

 

 Απελεξγνπνίεζε ηεο εμφδνπ QF ζεηξήλαο ή απφ ηελ έμνδν QD πξάζηλσλ 

θαλαξηψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν, ή απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ4 γηα αξρηθέο 

ζπλζήθεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ ή απφ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 
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 Δλεξγνπνίεζε ησλ εμφδσλ Q1 θαη Q8 θφθθηλσλ θαλαξηψλ ηνπ θχξηνπ 

δξφκνπ θαη πξάζηλσλ θαλαξηψλ ζηνλ δξφκν θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο απφ ην 

βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ7 ειέγρνπ ιακπηήξσλ: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ2 ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο θίλεζεο ησλ 

κπαξψλ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ πξνο ηα θάησ θαη ησλ κπαξψλ ζηνλ δξφκν θίλεζεο 

ηνπ βαξέσο νρήκαηνο πξνο ηα πάλσ γηα ρξφλν πάλσ απφ 10 δεπηεξφιεπηα: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ3 κε παιιφκελε έμνδν αλά 1 δεπηεξφιεπην απφ 

ην ρξνληθφ Σ2 ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο θίλεζεο ησλ κπαξψλ ηνπ θεληξηθνχ 

δξφκνπ πξνο ηα θάησ θαη ησλ κπαξψλ ζηνλ δξφκν θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο 

πξνο ηα πάλσ γηα ρξφλν πάλσ απφ 10 δεπηεξφιεπηα: 
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Απελεξγνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ Σ2 θαη Σ3 απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ4 

γηα αξρηθέο ζπλζήθεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ ή απφ ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία: 

  

Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ4 ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο θίλεζεο ησλ 

κπαξψλ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ πξνο ηα πάλσ θαη ησλ κπαξψλ ηνπ δξφκνπ θίλεζεο 

ηνπ βαξέσο νρήκαηνο πξνο ηα θάησ γηα ρξφλν πάλσ απφ 10 δεπηεξφιεπηα: 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ Σ5 κε παιιφκελε έμνδν αλά 1 δεπηεξφιεπην απφ 

ην ρξνληθφ Σ4 ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο θίλεζεο ησλ κπαξψλ ηνπ δξφκνπ 

θίλεζεο ηνπ βαξέσο νρήκαηνο πξνο ηα θάησ θαη ησλ κπαξψλ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ 

πξνο ηα πάλσ γηα ρξφλν πάλσ απφ 10 δεπηεξφιεπηα: 

 

 Απελεξγνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ Σ4 θαη Σ5 απφ ην βνεζεηηθφ θαηαρσξεηή Μ3 

γηα αξρηθέο ζπλζήθεο ηεο 1εο θάζεο ηνπ απηνκαηηζκνχ ή απφ ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία: 
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 Δλεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ θαηαρσξεηή Μ7 γηα έιεγρν ησλ ιακπηήξσλ 

ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 

 

 

13. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΔΗ 

 

13.1. ςζηήμαηα μησανικήρ όπαζηρ 

 

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε έλα ζχζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

θπθινθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπί ηνπ παξφληνο, ε θπξίαξρε ηερλνινγία γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη κέζσ αληρλεπηψλ επαγσγηθνχ βξφρνπ, πνπ είλαη ζακκέλνη 

θάησ απφ νδφζηξσκα ψζηε λα θαηαγξάθνπλ ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη πάλσ απφ 

απηνχο. 

 Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο κέζσ θακεξψλ ππφζρνληαη κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα, φπσο έλα ζχλνιν παξακέηξσλ θίλεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ επηπιένλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ νρεκάησλ θαη ηηο ηαρπηήησλ. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηαμηλνκήζεηο νρεκάησλ, ρξφλσλ ηαμηδίνπ, αιιαγψλ ισξίδαο, 

ηαρείεο επηηαρχλζεηο ή επηβξαδχλζεηο, κήθε νπξψλ ζηηο αζηηθέο δηαζηαπξψζεηο, θιπ. 

Δπίζεο, νη θάκεξεο πξνθαινχλ ιηγφηεξε αλαζηάησζε θαη είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξέο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο αληρλεπηέο βξφρνπ, νη νπνίνη απαηηνχλ ηελ 

αλάζπξζε ή ην ζθάςηκν ηεο επηθάλεηαο ηνπ δξφκνπ [38].  

Σα ζπζηήκαηα κεραληθήο φξαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αλαγλσξίδνπλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα απηνθίλεηα απφ αθνινπζίεο βίληεν πνπ ειήθζεζαλ απφ έλα ζχλνιν 

θακεξψλ ζηηο εζληθέο νδνχο θαη ηνπο επαξρηαθνχο δξφκνπο. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη ηππηθά 

γηα φια ηα απηνθίλεηα. Ζ αλαγλψξηζε ελφο απηνθηλήηνπ επαιεζεχεηαη φηαλ κηα 
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αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε απνδψζεη κεγάιε αμία. Ζ αληηθεηκεληθή απηή ζπλάξηεζε 

θαζνξίδεη πφζν πηζαλφ είλαη έλα αληηθείκελν, κε νξηζκέλεο παξακέηξνπο, λα είλαη 

έλα απηνθίλεην [39]. 

 

 

Δικόνα 28. χζηεκα κεραληθήο φξαζεο ειέγρνπ θπθινθνξίαο. 

 

Σα ζπζηήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

απηνθίλεηα ηαπηφρξνλα, ρσξίο ηελ επέκβαζε θάπνηνπ ρεηξηζηή, κε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ βίληεν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ρσξίο ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

hardware, θαζψο απαηηείηαη κηα ζπλεζηζκέλε βηληενθάκεξα θαη έλαο ρακεινχ 

θφζηνπο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

Λακβάλνληαο ππφςε κηα είζνδν αθνινπζίαο βίληεν πνπ ειήθζε απφ κηα 

θάκεξα, ην ζχζηεκα φξαζεο εμάγεη κηα πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ κεγεζψλ ησλ 

απηνθηλήησλ ζηηο εηθφλεο [40]. Απηή ε πεξηγξαθή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζέζεσλ ησλ απηνθηλήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο απνζηάζεηο 

ηνπο απφ ηε θάκεξα. Σν ζχζηεκα φξαζεο πεξηέρεη ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά: ηνλ 

αληρλεπηή απηνθηλήησλ, ηνλ επεμεξγαζηή θαη ηνλ αλαγλψζηε ίρλνπο (tracker). Μφιηο 

ν αληρλεπηήο απηνθηλήησλ αλαγλσξίδεη έλα δπλακηθφ απηνθίλεην ζε κηα εηθφλα, ν 
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επεμεξγαζηήο δεκηνπξγεί κηα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο γηα θάζε δπλεηηθφ 

απηνθηλήηνπ θαη ν αλαγλψζηεο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηε 

ζέζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηα θάζε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, ν 

αλαγλψζηεο αλαιχεη ηελ πξντζηνξία ησλ πεξηνρψλ θαηαγξαθήο θαη θαζνξίδεη θαηά 

πφζν πηζαλφ είλαη ε πεξηνρή απηή ζηελ ηξέρνπζα εηθφλα, λα πεξηέρεη έλα 

απηνθίλεην. Δάλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα πεξηέρεη έλα απηνθίλεην, ν 

ηρλειάηεο εμάγεη ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ ππνζεηηθνχ απηνθίλεηνπ ζηελ εηθφλα. 

Δάλ ε εηθφλα πεξηέρεη έλα απηνθίλεην κε πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα, ε δηαδηθαζία 

ηεξκαηίδεηαη.  

Ο απψηεξνο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ φξαζεο είλαη λα παξέρεη έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ κε επαξθή αλάιπζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε ακέζσο. 

 

13.2. Σαςηοποίηζη μέζω Ραδιοζςσνοηήηων (Radio Frequency Identification) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ επηβαηλφλησλ, ε πηνζέηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο απηφκαηεο ηαπηνπνίεζεο ρσξίο επαθή, έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηαρείαο αλαγλψξηζεο θαη ηεο εχθνιεο ιεηηνπξγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

ηερλνινγία RFID εθαξκφδεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζην βηνκεραληθφ απηνκαηηζκφ, ζε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νρεκάησλ, εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θ.α.. [41] 

Σν ζχζηεκα έμππλεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κε ηελ ηερλνινγία RFID είλαη ε πιένλ 

νηθνλνκηθή, αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηερλνινγία. Ζ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο παξεκβνιψλ, ε ηαρεία αλαγλψξηζε, ε κείσζε ηεο αλζξψπηλεο 

παξέκβαζεο θαη ε ζπλνιηθή επνπηεία, βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο [43].  
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Δικόνα 29. χζηεκα RFID. 

 

13.2.1. ηοισεία ηος ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ  

 

 Σν RFID ζχζηεκα απνηειείηαη ηηο απφ ειεθηξνληθέο εηηθέηεο, ηελ θεξαία θαη 

ηνλ αλαγλψζηε. Ζ εηηθέηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην αληηθείκελν επηζπκίαο. 

Απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ζχδεπμεο, ηζηπ θαη ελζσκαησκέλεο θεξαίεο γηα ηε 

κεηάδνζε θαη ηε ιήςε ζεκάησλ. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη 

εληνιέο, λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, θαη λα εθηειεί εληνιέο ηνπ 

δηαρεηξηζηή 

 

13.2.1.1. Ζλεκηπονική εηικέηα  

 

 Ζ ειεθηξνληθή εηηθέηα είλαη κηα κηθξνζθνπηθή ηαηλία πνπ απνηειείηαη απφ ην 

chip θαη ηελ αζχξκαηε θεξαία επηθνηλσλίαο, ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηνλ αλαγλψζηε. 

Ζ θεξαία είλαη ζπληνληζκέλε λα ιακβάλεη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ 

εθπέκπνληαη απφ ηνλ αλαγλψζηε. Έηζη, φηαλ ε εηηθέηα ιάβεη έλα θαηάιιειν θχκα 

δηεγείξεηαη (ιακβάλεη ελέξγεηα απφ ην ελ ιφγσ ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα) θαη απαληά 

ζηέιλνληαο έλα ζήκα, ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε. 
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13.2.1.2. Αναγνώζηηρ  

 

 Ο αλαγλψζηεο είλαη ν ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID θαη βαζηθφο ηνπ ξφινο 

είλαη ε ξαδηνεπηθνλσλία κεηαμχ ησλ θεξαηψλ, θαζψο πεξλά ηελ πιεξνθνξία ηεο 

εηηθέηαο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

 Ο αλαγλψζηεο επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, δηακνξθψλεη θαη 

απνθσδηθνπνηεί ην ζήκα πνπ ζηέιλεηαη απφ ηελ εηηθέηα, θαη απνζηέιιεηαη ζην 

ζχζηεκα εθαξκνγήο κέζσ USB, ζεηξηαθήο ζχξαο ή ζχξαο Ethernet. Σν ζχζηεκα 

εθαξκνγήο κπνξεί λα ζηείιεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ αλαγλψζηε ψζηε λα νινθιεξσζεί ην έξγν. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη έλα αξηζκφ ηππνπνηεκέλσλ εηηθεηψλ εληφο ηεο πεξηνρήο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, λα εληνπίζεη πνιιαπιέο εηηθέηεο ηαπηφρξνλα ρσξίο λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα επηθάιπςεο ησλ ζπρλνηήησλ.  

 

13.2.1.3. Κεπαία  

 

 Ζ θεξαία είλαη ε ζπζθεπή κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ζπιινγή θαη κεηάδνζε 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ θαη πξνο ηελ εηηθέηα, κε ηελ εθπνκπή ξαδηνζπρλνηήησλ. Οη 

θεξαίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο εηηθέηεο θαη ζηνπο αλαγλψζηεο. 

Υσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ην κέγεζφο 

ηνπο θαη ηνλ ηχπν ηνπο [44]. 

 

13.2.2. Πλεονεκηήμαηα ηος RFID 

  

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην RFID είλαη [43]: 

 

 ε αλαγλψξηζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη απφ απφζηαζε, θαζψο ππάξρνπλ RFID 

εηηθέηεο πνπ αληινχλ ελέξγεηα απφ θάπνηα πεγή, ζπλήζσο κηα κπαηαξία, 

ψζηε λα ζηείινπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ δέθηε.  
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 ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πεξηζζνηέξσλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα Bar 

Code. 

 κπνξνχλ λα κελ είλαη νξαηά ζην αλζξψπηλν κάηη, νπφηε θαη ε αλαγλψξηζε 

ηνπο δελ απαηηεί θάπνην νπηηθφ κέζν. 

 ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ εμ απνζηάζεσο. 

 ε παξνρή επηπξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ φπσο παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη θαηαγξαθήο ηεο. 

 ε κεγάιε ηνπο αληνρή, είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαη έρνπλ δπλαηφηεηα 

επαλεγγξαθήο.  

 ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο αληηθεηκέλσλ, ελψ βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Οη 

παζεηηθέο εηηθέηεο δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε θαη ελέξγεηα. 

 

 

14. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ζ εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο, ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, φρη κφλν ζην 

αζηηθφ αιιά θαη ζην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ, αλαιχνληαο πιεπξέο ηεο 

ζπγθνηλσληαθήο ηερληθήο θαη παξνπζηάδνληαο ηηο λέεο θπθινθνξηαθέο κεζφδνπο 

πξνζνκνίσζεο. Ζ ζεκαζία ηεο αζθαινχο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ είλαη αξθεηά 

κεγάιε,  θαζψο ππάξρεη άκεζε πξνζαξκνγή ηεο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηηο 

αλάινγεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

 Σαπηφρξνλα, ην δηαξθψο απμαλφκελν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζηα αζηηθά 

θαη βηνκεραληθά πεξηβάιινληα, δεκηνπξγνχλ κία λέα πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο, πνπ μεθεχγεη απφ ηελ θιαζηθή αληηκεηψπηζε κε ηνπο ζηαηηθνχο 

ζεκαηνδφηεο, νδεγψληαο ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζήο ηεο. Ο ζθνπφο απηφο εληζρχεηαη απφ ηελ θαζνξηζηηθή ψζεζε πνπ δίλεη ε 

αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο ηειεκαηηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ησλ απηνκαηηζκψλ. Ωζηφζν, θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά ελδερνκέλσο λα 
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πξνθαιέζνπλ απξνζδφθεηα κεγάιεο επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα (π.ρ. αηπρήκαηα, 

δηαζηαπξψζεηο, ζηελψζεηο θηι.). 

 Ζ εθαξκνγή εδψ απνηειεί έλα παξάδεηγκα έιεγρνπ θπθινθνξίαο ζε κηα 

δηαζηαχξσζε θαη ζθνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ε ξχζκηζε ησλ ζεκαηνδνηψλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα 

βηνκεραληθφ θφκβν. Ζ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ Αζθαιείαο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επίηεπμε κείσζεο ησλ πηζαλνηήησλ ελφο ηξνραίν αηπρήκαηνο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ππνζεηηθά ζελάξηα ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ή βιάβεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ή 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ δξακαηηθά ηε ξνή 

ησλ νρεκάησλ κέζα ζηνλ θφκβν. Έηζη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ νδεγψλ, νδήγεζε ζηε δξακαηηθή κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ απηνκαηηζκνχ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ παξακέηξσλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ. 

 Απηφ φκσο, δελ ζεκαίλεη πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα 

θζάζνπλ κέρξη εθεί. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο, νδεγνχλ ζε αζθαιέζηεξα ζπζηήκαηα, κε ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ, φζν θαη κε ηελ αλάιπζε κνληέισλ 

δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο ζρεηηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

επηθξαηήζνπλ, καθξνζθνπηθά θαη κηθξνζθνπηθά, κεηά απφ επεκβάζεηο ζην δίθηπν. 
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16. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 - Ππόηαζη 

 

 
 

Πρόταση Μεταπτυχιακής Διατριβής 

 
1. Όνομα Φοιτητή:  

Σπανόσ Ιωάννησ Παναγιϊτησ 
 

2. Όνομα Επιβλζποντα:  
Παπουτςιδάκησ Μιχάλησ 

 
3. Τίτλοσ Διατριβήσ:  

Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων  
ςε βιομθχανικό περιβάλλον με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ αςφάλειασ  

 
Automated traffic management system in industrial environments 

for safety increase 
 

4. Περίληψη Διατριβήσ 
 

Η αφξθςθ του πλθκυςμοφ οδθγεί ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των οχθμάτων και 
επιβατϊν ςτουσ δρόμουσ και τισ εκνικζσ οδοφσ των χωρϊν και κατά ςυνζπεια 
αφξθςθ τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ και μειωμζνα περικϊρια αςφαλείασ, 
ιδιαίτερα ςτισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ. Αναπόςπαςτο τμιμα των μεταφορικϊν 
ςυςτθμάτων που εξυπθρετοφν τισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ για μεταφορά 
προςϊπων και αγακϊν είναι τα οδικά δίκτυα. Οι μείηονοσ κριςιμότθτασ κζςεισ 
των οδικϊν δικτφων είναι αδιαμφιςβιτθτα οι κυκλοφοριακοί κόμβοι, ιςόπεδοι 
και ανιςόπεδοι. Κυρίαρχο κριτιριο ςτον ςχεδιαςμό τουσ είναι θ αςφαλισ, ταχεία 
και ομαλι διακίνθςθ των διάφορων κυκλοφοριακϊν ρευμάτων που διεκδικοφν 
τθν προτεραιότθτα ςτα ςθμεία αυτά. Επιπλζον, δεν είναι ςκόπιμο να 
περιοριςτοφν οι μετακινιςεισ και θ εμπορικι κίνθςθ, με διαμοιραςμό 
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αυτοκινιτων προσ μια κοινι κατεφκυνςθ ι  με τον περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ 
οριςμζνων τφπων οχθμάτων ςε ειδικοφσ δρόμουσ ι λωρίδεσ. Σε βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ ι ςε εργοτάξια θ φπαρξθ κάκετθσ ςθματοδότθςθ, φωτεινϊν 
ςθματοδοτϊν, ιςόπεδων και ανιςόπεδων ςτισ διαςταυρϊςεισ δρόμων ι 
ςιδθροδρομικϊν ραγϊν είναι αρκετά ςυχνι και διαδραματίηει ζνα ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν αςφάλεια των οδικϊν μεταφορϊν, ςτον τομζα τθσ αποτροπισ 
τροχαίου ατυχιματοσ, αλλά και ςτθ ςωςτι ενθμζρωςθ του οδθγοφ ςχετικά με 
τον ςκοπό τθσ κατεφκυνςθσ του. Στθν παροφςα διατριβι κα παρουςιαςτεί θ 
μελζτθ και θ λειτουργία μιασ αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ςε διαςταφρωςθ 
δρόμων βιομθχανικισ ηϊνθσ με διακοπι τθσ κυκλοφορίασ του κυρίωσ δρόμου και 
με κφριο ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ βαρζων οχθμάτων και των χρθςτϊν τθσ 
διαςταφρωςθσ. Το αντικείμενο τθσ μελζτθσ, το οποίο εμπίπτει με το Π.Μ.Σ, κα 
προςπακιςει να καλφψει αναπάντθτα ερωτιματα για τθ χριςθ του 
ςυγκεκριμζνου αυτοματιςμοφ προσ όφελοσ τθσ αςφάλειασ του εργατικοφ 
προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ.. Σκοπόσ τθσ διατριβισ, είναι να γίνει κατανοθτι θ χρθςιμότθτα των 
αυτοματιςμϊν ςθματοδότθςθσ και να γίνουν κατανοθτά και προςιτά ςτουσ 
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. Το κυρίωσ μζροσ τθσ μελζτθσ κα επεξθγεί τα 
κριτιρια ςχεδιαςμοφ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, τα εξαρτιματα και  τα 
αιςκθτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και όλουσ τουσ ενεργοποιθτζσ που 
εκτελοφν τα ςενάρια λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου αυτοματιςμοφ. Ο 
προγραμματιςμόσ του PLCκα παρουςιαςτεί αναλυτικά και ταυτόχρονα κα 
προτακοφν βελτιςτοποιιςεισ ζτςι ϊςτε να επεκτακοφν περαιτζρω τα οφζλθ από 
τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. Ωσ πικανά αποτελζςματα τθσ χριςθσ του 
ςυγκριμζνου αυτοματιςμοφ, αναμζνεται να είναι θ αςφαλζςτερθ διζλευςθ των 
οχθμάτων και των εμπορευμάτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο θ μεταφορά των υλικϊν, 
που γίνεται ςε ςυχνι και κακθμερινι βάςθ, κα γίνει απλοφςτερθ, αςφαλζςτερθ 
και αποδοτικότερθ. Υπολογίηεται ότι θ μελζτθ κα ολοκλθρωκεί εντόσ 3 μθνϊν, 
δεδομζνου ότι θ ςυλλογι βιβλιογραφίασ κα γίνει από το διαδίκτυο και κα 
ςυνοδευτεί από επιτόπου επιςκζψεισ ςε χϊρουσ διαφόρων αντίςτοιχων 
ςυςτθμάτων για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν, όπου κα βοθκοφςαν ςτθ ςυγγραφι 
τθσ διατριβισ. Κατά τον τελευταίο (τρίτο) μινα κα πραγματοποιθκεί θ ςυγγραφι 
τθσ διατριβισ και οι διορκϊςεισ αυτισ ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα 
κακθγθτι. 
 
 

5. Σχζδιο Βαθμολόγηςησ  
 

 Ειςαγωγι      10% 

 Βιβλιογραφικι Ζρευνα     5% 

 Σχεδιαςμόσ Ερευνθτικισ Μεκοδολογίασ 10%  

 Σχεδίαςθ Συςτιματοσ    10% 

 Ανάπτυξθ Συςτιματοσ   15%  

 Ζλεγχοσ Λειτουργίασ (testing)  15% 

 Παρουςίαςθ Αποτελεςμάτων  15% 
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 Συμπεράςματα      5% 

 Αυτοαξιολόγθςθ      5% 

 Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα  10% 
 
 
 

6. Επιτροπή Ζγκριςησ & Βαθμολόγηςησ  
 

 

Δρ.Δ.Τςελζσ 
Κακθγθτισ 
Διευκυντισ Π.Μ.Σ   

Δρ.Κ.Αλαφοδήμοσ 
Κακθγθτισ 
Πρόεδροσ Τμ.Μθχ. 
Αυτοματιςμοφ 

Μ.Παπουτςιδάκησ 
Επιβλζπων-Ειςθγθτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 - Πίνακερ και Δικόνερ 

 

 

Πίνακαρ 1. Υξήζε πηλαθίδσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο επί ηεο νδνχ 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 2. Μήθνο πεξηκέηξνπ βξφρνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηπιηγκάησλ 

 

Πεπίμεηπορ βπόσος (m) Απιθμόρ ηςλιγμάηων 

3 5 

6 4 

9 3 

12 3 

15 θαη πάλσ 2 
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Δίζοδοι Σοποθεζία ζηο ππόγπαμμα Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ 

Η1 20/1 38/3 44/1 59/3   Αλαηνιηθή κπάξα πάλσ 

Η2 21/1 40/3 44/2 59/4   Γπηηθή κπάξα πάλσ 

Η3 7/1 9/1 30/3 78/2   Βφξεηα κπάξα πάλσ 

Η4 7/2 9/2 32/3 78/2   Νφηηα κπάξα πάλσ 

Η5 1/1 42/1       Δπαγσγηθφο βξφρνο Νν1 

Η6 5/1 4/1 51/1     Δπαγσγηθφο βξφρνο Νν2 

Η7 9/3 36/3 48/1     Αλαηνιηθή κπάξα θάησ 

Η8 9/4 34/3 48/2     Γπηηθή κπάξα θάησ 

Η9 3/1 18/1 28/3 59/1   Βφξεηα κπάξα θάησ 

IA 3/2 19/1 26/3 59/2   Νφηηα κπάξα θάησ 

IB 2/1 43/1       Δπαγσγηθφο βξφρνο Νν3 

IC 6/1 47/1 52/1     Δπαγσγηθφο βξφρνο Νν4 

ID 38/1         Μπνπηφλ αλαηνιηθή κπάξα πάλσ 

IE 40/1         Μπνπηφλ δπηηθή  κπάξα πάλσ 

IF 30/1         Μπνπηφλ βφξεηα κπάξα πάλσ 

IG 32/1         Μπνπηφλ λφηηα κπάξα πάλσ 

IH 103/1         Έιεγρνο ιακπηήξσλ 

IJ 

4/1 8/1 10/4 22/1 26/2 

Γηαθφπηεο απηφκαην - 

ρεηξνθίλεην 

28/2 30/2 32/2 34/2 36/2 

38/2 40/2 45/1 49/1 53/1 

58/1 60/2 67/1 86/1 95/1 

102/1 103/2       

IK 3/1         Μπνπηφλ αλαηνιηθή κπάξα θάησ 

IL 34/1         Μπνπηφλ δπηηθή  κπάξα θάησ 

IN 28/1         Μπνπηφλ βφξεηα κπάξα θάησ 

IP 26/1         Μπνπηφλ λφηηα κπάξα θάησ 

Πίνακαρ 3. Δίζνδνη ηνπ PLC θαη πεξηγξαθή ηνπο 
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Έξοδοι Σοποθεζία ζηο ππόγπαμμα Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ 

Q1 20/3 61/6 34/6 50/1 58/6 Κεληξηθφο δξφκνο θαλάξηα θφθθηλα 

Q2 21/3 29/6 33/6 47/1 59/6 Βαξχ φρεκα θαλάξηα θφθθηλα 

Q3 42/6         Αλαηνιηθή κπάξα πάλσ 

Q4 49/6         Γπηηθή κπάξα πάλσ 

Q5 9/6 66/1       Βφξεηα κπάξα πάλσ 

Q6 11/6 67/1       Νφηηα κπάξα πάλσ 

Q7 21/6 49/1 53/4     

Κεληξηθφο δξφκνο θαλάξηα 

πνξηνθαιί 

Q8 17/6 46/1 54/1     Βαξχ φρεκα θαλάξηα πξάζηλν 

Q9 37/6 39/6 42/1 60/6   Αλαηνιηθή κπάξα θάησ 

QA 46/6         Γπηηθή κπάξα θάησ 

QB 7/6 29/1 55/1 61/1   Βφξεηα κπάξα θάησ 

QC 5/6 31/1 56/1 62/1   Νφηηα κπάξα θάησ 

QD 16/6 33/1       Κεληξηθφο δξφκνο θαλάξηα πξάζηλα 

QE 15/6 33/2       Κεληξηθφο δξφκνο κπάξεο θφθθηλεο 

QF 53/6 55/6       εηξήλα 

Πίνακαρ 4. Έμνδνη ηνπ PLC θαη πεξηγξαθή ηνπο 

 

Βοηθηηικοί καηασωπηηέρ Σοποθεζία ζηο ππόγπαμμα 

M1 1/6 3/6 5/2 10/1 12/1 

M2 1/2 5/6 7/6 31/1 33/1 

M3 9/6 10/2 62/1 101/1   

M4 55/1 59/6 60/1 84/1 94/1 

M5 42/2 42/6 44/6     

M6 35/1 37/1 46/2 46/6 48/6 

M7 
11/1 15/1 17/1 23/2 61/1 

62/2 69/1 75/1 87/1 103/6 

Πίνακαρ 5. Βνεζεηηθψλ θαηαρσξεηψλ ηνπ PLC 
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Υπονικά Σοποθεζία ζηο ππόγπαμμα 

T1 
27/1 29/1 39/1 41/1 54/6 

55/6         

T2 

12/2 16/2 24/1 26/4 28/4 

34/4 36/4 56/1 63/1 68/2 

76/1 78/4 79/2 89/6 93/1 

94/6         

T3 13/1 70/1 93/6 95/6   

T4 

10/3 12/3 16/3 25/1 30/4 

32/4 38/4 40/4 57/1 60/3 

64/1 68/3 77/1 78/5 79/3 

96/6 100/1 101/6     

T6 16/1 50/6 51/6     

Πίνακαρ 6. Υξνληθά ηνπ PLC 

 

Δικόνα 30. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Η.  ΠΔΗΡΑΗΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ 

 

 

 
 

109 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΩΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Δικόνα 31. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ2 

 

Δικόνα 32. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ3 

Δικόνα 33. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ4 
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Δικόνα 34. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ5 

 

Δικόνα 35. Ρχζκηζε ρξνληθνχ Σ6 

 

Δικόνα 36. Πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ Κ-31, Κ-32, Κ-33, Κ-34, Κ-35, Κ-36, Κ-

37 θαη Ρπζκηζηηθή πηλαθίδα Ρ-2 

 


