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Τέλος, θα ήθελα να αναγνωρίσω την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση που 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους 

φορείς οδοποιίας και συνεχώς βελτιώνονται επειδή μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική 

εξοικονόμηση κεφαλαίου και σε υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου.  

Στόχος τους είναι η αξιολόγηση των αποφάσεων συντήρησης και διαχείρισης των 

οδοστρωμάτων για την αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. 

Τα σύγχρονα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιούν μεθόδους τεχνητής 

νοημοσύνης για την επίλυση του προβλήματος αφού αποτελούν ισχυρά εργαλεία 

βελτιστοποίησης με μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες. Η πλειοψηφία των συστημάτων 

που έχουν δημιουργηθεί εντοπίζει τη βέλτιστη λύση που ελαχιστοποιεί το κόστος 

συντήρησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αντίκτυπο της επιδείνωσης της κατάστασης 

του οδοστρώματος στο χρήστη και στο περιβάλλον. Ωστόσο, τα σύγχρονα οδικά έργα 

είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα που απαιτεί την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων που οφείλονται στην κατάσταση του οδοστρώματος. 

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος 

διαχείρισης οδοστρωμάτων το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης αποφάσεων για 

τις κατάλληλες στρατηγικές συντήρησης ώστε να εξασφαλιστούν αποδεκτά επίπεδα 

ασφάλειας και λειτουργικότητας του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων στη διάρκεια του 

χρόνου καθώς και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το μοντέλο που 

παρουσιάζεται δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος συντήρησης, όπως οι περισσότερες 

μελέτες, αλλά επικεντρώνεται στο γενικευμένο κόστος που περιλαμβάνει το κόστος 

συντήρησης, το κόστος χρήστη και το περιβαλλοντικό κόστος. Το κόστος χρήστη 

αποτελείται από το κόστος λειτουργίας οχήματος, το κόστος μετακίνησης και το κόστος 

ατυχημάτων. Το κόστος του περιβάλλοντος συνίσταται από το κόστος εκπομπής των 

αέριων ρύπων, το κόστος θορύβου και το κόστος στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

ζωή. Τα δεδομένα του προβλήματος σχετίζονται με την αρχική κατάσταση των 

οδοστρωμάτων που πρόκειται να συντηρηθούν, το είδος και τα χαρακτηριστικά της οδού, 

το είδος και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων, τα διαθέσιμα είδη συντήρησης και το ύψος 

της χρηματοδότησης. 

Εξαιτίας του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του προβλήματος, η βελτιστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή ενός γενετικού αλγορίθμου που έχει τη δυνατότητα 

να εξετάσει πλήθος οδικών τμημάτων αναζητώντας ένα ευρύ φάσμα πιθανών λύσεων 



 

 

iii 

 

μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα υπολογισμού. Ο αλγόριθμος καταφέρνει να 

εντοπίζει τον κατάλληλο συνδυασμό συντηρήσεων ώστε το γενικευμένο κόστος να 

ελαχιστοποιείται ενώ ταυτόχρονα το οδόστρωμα να διατηρείται σε καλή κατάσταση.  Για 

την αξιολόγηση του μοντέλου ερευνήθηκαν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις ενώ στο 

τέλος σχεδιάστηκε η καμπύλη Pareto. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι το προτεινόμενο 

σύστημα μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη διατήρηση των οδοστρωμάτων σε 

ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικότητας και κόστους μέσω των αποφάσεων συντήρησης 

που προτείνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων στις ανεπτυγμένες χώρες έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί και το ενδιαφέρον των αρμόδιων οργάνων έχει στραφεί προς την 

αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των υφιστάμενων οδικών δικτύων. 

Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας των οδοστρωμάτων είναι αλληλένδετος με 

σημαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως η ασφάλεια, η μείωση του κόστους 

μετακίνησης και η περιβαλλοντική προστασία. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην ανάγκη για 

αειφόρο ανάπτυξη με την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, την περιβαλλοντική 

ευαισθησία, τους κοινωνικούς περιορισμούς και την επιθυμία των ανθρώπων να 

μετακινούνται σε διαφορετικά μέρη και χρόνους. Από άποψη βιωσιμότητας, τα οδικά 

δίκτυα αποτελούν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τομέα των μεταφορών και η 

κατάστασή τους συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική ευημερία και κοινωνική 

ανάπτυξη. Ένα καλά αναπτυγμένο οδικό δίκτυο διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές, 

την εργασία, τις υπηρεσίες περίθαλψης και την εκπαίδευση. Επίσης, ενισχύει το εμπόριο 

και τον τουρισμό καθορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών εθνών και κοινωνιών και 

συνεισφέροντας στη βιομηχανία και την παγκοσμιοποίηση. 

Η ανάπτυξη βιωσιμότητας απαιτεί ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 

περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Ένα βιώσιμο οδικό δίκτυο σε όλη τη διάρκεια ζωής του 

απαιτείται να προκαλεί το ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, κοινωνία και στο 

περιβάλλον μέσω των βέλτιστων αποφάσεων για τη λειτουργία και συντήρησή του. Οι 

περιορισμένοι πόροι για τη διαχείριση του οδοστρώματος σε συνδυασμό με τη μεγάλη και 

επιτακτική ανάγκη για τη διατήρησή του σε ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας 

δικαιολογούν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζήτησης βέλτιστων και οικονομικά αποδοτικών 

αποφάσεων για την κατανομή τους. Αποτέλεσμα της ανάγκης αυτής είναι η συνεχής 

ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στόχος των συστημάτων αυτών αποτελεί η βελτιστοποίηση της διαδικασίας 

συντήρησης με μείωση του κόστους της και παράταση του χρόνου ζωής των 

οδοστρωμάτων. 
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Τα παλαιότερα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων αναζητούν τη βέλτιστη 

στρατηγική συντήρησης λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος αυτής και χωρίς να 

υπολογίζουν το κόστος χρήστη και το περιβαλλοντικό κόστος από την επιδείνωση του 

οδοστρώματος. Συνεπώς, οι πραγματικές επιπτώσεις εξαιτίας της κατάστασης του 

οδοστρώματος δεν αναλύονται πλήρως και οι λύσεις που προτείνονται αποτελούν μία 

σχέση μεταξύ των δαπανών συντήρησης και της κατάστασής του αντί μίας 

ολοκληρωμένης αξιολόγησης του κόστους – ωφέλειας υπό εναλλακτικά σενάρια 

συντήρησης. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης 

οδοστρωμάτων είναι το υπολογιστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επίλυση του 

προβλήματος βελτιστοποίησης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι, όπως ο γραμμικός και 

δυναμικός προγραμματισμός, εμφανίζουν δυσκολίες στην επίλυση ενός τέτοιου 

πολύπλοκου προβλήματος και απαιτούν υψηλό υπολογιστικό χρόνο. Αυτές οι δυσκολίες, 

έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη άλλων μεθόδων, όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι και το 

σμήνος σωματιδίων, οι οποίες διευκολύνουν τη διαμόρφωση του προβλήματος, 

περιλαμβάνουν γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις και έχουν μικρότερο υπολογιστικό 

κόστος. Το μειονέκτημα των πιο εξελιγμένων μεθόδων είναι ότι συνήθως δε βρίσκουν τη 

βέλτιστη λύση αλλά μία  κοντινή σε αυτή. Ωστόσο, η βέλτιστη λύση πρακτικά ποτέ δεν 

είναι δυνατό να επιτευχθεί εξαιτίας των υποθέσεων, προσεγγίσεων και αβεβαιοτήτων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο ανάπτυξης. 

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται ένα μοντέλο βελτιστοποίησης διαχείρισης 

οδοστρωμάτων στο οποίο ενσωματώνονται οι παράμετροι βιωσιμότητας του κόστους 

συντήρησης, του κόστους χρήστη και του περιβαλλοντικού κόστους σε μία ενιαία 

παράμετρο γενικευμένου  κόστους με στόχο την ελαχιστοποίησή του. Για την επίλυση του 

προβλήματος χρησιμοποιείται η τεχνολογία των γενετικών αλγορίθμων. Η ανάπτυξη του 

συστήματος περιλαμβάνει την επιλογή ενός μοντέλου επιδείνωσης του οδοστρώματος που 

περιγράφει πώς μεταβάλλεται η κατάσταση στη διάρκεια του χρόνου, τον προσδιορισμό 

όλων των συνιστωσών του γενικευμένου κόστους και την εφαρμογή του γενετικού 

αλγορίθμου ώστε να βρεθεί μία αποτελεσματική λύση.  

Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των οδικών 

δικτύων και των συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων. Επίσης, γίνεται ανασκόπηση 

στα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων που έχουν αναπτυχθεί στις διάφορες μελέτες 

και ως υπολογιστικό εργαλείο χρησιμοποιούν τους εξελικτικούς αλγορίθμους. Στο 
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κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του 

οδοστρώματος καθώς και το είδος των φθορών που εμφανίζονται σε αυτά. Αναφέρονται οι 

δείκτες που έχουν αναπτυχθεί για να περιγράψουν την κατάσταση των οδοστρωμάτων και 

αναλύονται τα μοντέλα επιδείνωσης που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού που εφαρμόζεται στην παρούσα μελέτη. Στο επόμενο 

κεφάλαιο, αναλύονται όλες οι συνιστώσες του γενικευμένου κόστους δηλαδή το κόστος 

συντήρησης, το κόστος χρήστη και το περιβαλλοντικό κόστος. Δίνονται οι εξισώσεις για 

τον υπολογισμό των επιπτώσεων και του κόστους τους και δημιουργούνται γραφήματα για 

κάθε επίπτωση συναρτήσει της κατάστασης του οδοστρώματος. Το κόστος χρήστη 

περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας οχήματος, το κόστος μετακίνησης και το κόστος 

ατυχημάτων. Στο περιβαλλοντικό κόστος εμπεριέχεται το κόστος εκπομπής αέριων ρύπων, 

το κόστος θορύβου και το κόστος στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.  

Το κεφάλαιο 5 αναλύει το βασικό μοντέλο βελτιστοποίησης που εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η δομή και λειτουργία του συστήματος με 

την αντικειμενική συνάρτηση και τους περιορισμούς που τίθενται. Το κεφάλαιο 6 

περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος για ένα πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων 

ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του και να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των οδοστρωμάτων. Τέλος, στο 

κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας και αναφέρονται 

κάποιες προτάσεις για περαιτέρω ανάλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

2.1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 

 

2.1.1 Ορισμός οδοστρώματος 

 

Το οδόστρωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τους 

φορείς διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Η συντήρησή του αντιπροσωπεύει το 50% του 

συνολικού κόστους συντήρησης της οδού. Παράλληλα, η κατάστασή του αφορά άμεσα 

τους χρήστες της οδού δεδομένου ότι συνδέεται με την ποιότητα κύλισης, την ασφάλεια 

της κυκλοφορίας, το λειτουργικό κόστος του οχήματος, την ταχύτητα των οχημάτων, τους 

χρόνους μετακίνησης και γενικά με το κόστος που επιβαρύνει τους χρήστες της οδού 

(Ευαγγελίδης Δ., 2004). 

Τα οδοστρώματα κατασκευάζονται επειδή το φυσικό έδαφος στη μορφή που 

βρίσκεται δεν είναι ικανό να φέρει τις προερχόμενες  από την κυκλοφορία καταπονήσεις 

και δεν έχει την απαιτούμενη λεία επιφάνεια για την ομαλή κίνηση των τροχών πάνω σε 

αυτό. Επιπλέον, δεν αντέχει στις κλιματολογικές διακυμάνσεις, την υγρασία, τη βροχή 

κλπ.  όταν μετακινούνται οχήματα. 

Ως οδόστρωμα ορίζεται το σύνολο των επάλληλων στρώσεων που είναι 

τοποθετημένες πάνω από το φυσικό έδαφος για τη δημιουργία της οδού. Αποτελεί μία 

σύνθετη κατασκευή που έχει να επιτελέσει διάφορες λειτουργίες οι οποίες είναι ανόμοιες 

μεταξύ τους (Μακρίδου Π. & Πανιώρας Γ., 2009). Το γεγονός αυτό κάνει την κατασκευή 

αρκετά πολύπλοκη. Ο ρόλος του οδοστρώματος είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης 

ποιότητας κύλισης των οχημάτων για όλο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Για 

να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται (Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011): 

1. Η μετάδοση στο έδαφος των φορτίων των κυκλοφορούντων οχημάτων ελαττωμένων 

σε τέτοιο βαθμό που να αποτρέπονται μεγάλες σε μέγεθος μόνιμες παραμορφώσεις. 

2. Η δομική επάρκεια του ίδιου του οδοστρώματος στις επαναλαμβανόμενες 

επιπονήσεις της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος, δηλαδή αποφυγή 

ρηγματώσεων, παραμορφώσεων και αποφλοιώσεων. 
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3. Η προστασία του εδάφους θεμελίωσης του οδοστρώματος από τις επιδράσεις του 

περιβάλλοντος, οι οποίες θα προκαλέσουν απώλεια φέρουσας ικανότητας και 

μόνιμες παραμορφώσεις. 

4. Η διατήρηση ενός ελάχιστου επιτρεπόμενου επιπέδου αντιολισθητικών 

χαρακτηριστικών της στρώσεως κύλισης. 

 

2.1.2 Κατηγορίες οδοστρωμάτων 

 

Ανάλογα με την ελαστικότητά τους τα οδοστρώματα διακρίνονται κυρίως σε 

εύκαμπτα και δύσκαμπτα. Κατά κανόνα τα εύκαμπτα οδοστρώματα αποτελούνται από 

υπόβαση, βάση και ασφαλτική στρώση, Εικ. 2.1. Η ασφαλτική στρώση αποτελείται από 

την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση και τον τάπητα κυκλοφορίας. Από την άλλη 

πλευρά τα δύσκαμπτα οδοστρώματα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα (άοπλο, οπλισμένο 

ή προεντεταμένο) και εδράζονται σε κατάλληλη βάση (Μακρίδου Π. & Πανιώρας Γ., 

2009). 

 

Εικόνα 2.1 Τυπική διατομή εύκαμπτου οδοστρώματος (Σκαμπαρδώνη Μ. & Ζαμαντζάς 

Ε., 2009) 

 

Στα εύκαμπτα οδοστρώματα, οι στρώσεις βάσης και υπόβασης κατασκευάζονται 

επειδή αποτρέπουν την άνοδο του ύδατος λόγω τριχοειδών, δίνουν μία πρόσθετη 
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προστασία από τον παγετό, συντελούν στην αποστράγγισης, αυξάνουν τη φέρουσα 

ικανότητα και βοηθούν την κατανομή των φορτίων με το σύστημα των στρώσεων. 

Αντίστοιχα στα δύσκαμπτα οδοστρώματα η στρώση βάσης κατασκευάζεται επειδή 

αποτρέπει την άνοδο του ύδατος λόγω τριχοειδών, προστατεύει από τον παγετό, συντελεί 

στην αποστράγγιση, αποτρέπει τις καθιζήσεις του εδάφους, αυξάνει την αντοχή του 

οδοστρώματος, διευκολύνει την κατασκευή. 

Σαν εύκαμπτα οδοστρώματα θεωρούνται: 

 Τα ασφαλτικά 

 Τα κυκλοφοριόπηκτα 

 Τα σταθεροποιημένα 

 Τα σκυρωτά 

Σαν δύσκαμπτα οδοστρώματα θεωρούνται: 

 Τα από σκυρόδεμα 

 Τα λιθόστρωτα 

Από τις παραπάνω κατηγορίες οι συνηθέστερες είναι τα ασφαλτικά οδοστρώματα 

και τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες 

οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται σε ελάχιστες εξεζητημένες περιπτώσεις στις οποίες ο 

λόγος κατασκευής και οι συνθήκες που επικρατούν είναι αρκετά ιδιαίτερες.  

Τα ασφαλτικά οδοστρώματα αποτελούνται από μίγμα ασφάλτου και αδρανών 

συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης. Τα αδρανή σχηματίζουν μία αλληλοσυνδεόμενη 

μορφή, η οποία έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην αντοχή του μίγματος σε ευστάθεια κατά 

τη φόρτιση. Τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα αποτελούνται συνήθως από τσιμέντο τύπου 

Portland, γαρμπίλι και άμμο. Αυτού του είδους τα οδοστρώματα μπορεί να είναι διαφόρων 

τύπων όπως με σκυρόδεμα τύπου Portland ή αλλιώς PCC (Portland Cement Concrete), με 

άοπλο σκυρόδεμα (URC), με συνεχώς ενισχυμένο σκυρόδεμα CRCP (Continuously 

Reinforced Concrete Pavements) ή ακόμα με αρθρώσεις JPCP (Jointed Plain Concrete 

Pavements) και JRCP (Jointed Reinforced Concrete Pavements). Η διαφορά τους έγκειται 

στο βαθμό που το κάθε είδος μπορεί να ελέγχει το σχηματισμό ρωγμών, δηλαδή να είναι 

προκαθορισμένο το σημείο στο οποίο θα δημιουργηθούν ρωγμές ή το μέγεθος των 

ρωγμών που θα σχηματιστούν (Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011). 
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Στην Ελλάδα κατασκευάζονται αποκλειστικά εύκαμπτα οδοστρώματα για τους 

δρόμους. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ότι τα άκαμπτα οδοστρώματα είναι ακριβότερα. 

Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις αλλά και στα αεροδρόμια μπορεί να προτιμηθεί η 

κατασκευή άκαμπτων οδοστρωμάτων. 

 

2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΩΝ 

 

2.2.1 Σημασία της διαχείρισης οδοστρωμάτων 

 

Στις ανεπτυγμένες χώρες η κατασκευή εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων έχει 

ουσιαστικά ολοκληρωθεί και το ενδιαφέρον των φορέων οδοποιίας έχει περάσει στο 

στάδιο της διαχείρισης της λειτουργίας και της συντήρησης, δηλαδή στη βελτίωση της 

ποιότητας των οδών σε συνάρτηση με τα λειτουργικά κριτήρια (άνεση, ασφάλεια, κόστος, 

περιβάλλον) των συγκοινωνιακών έργων και στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 

λειτουργικότητας μέσω προγραμματισμένων τεχνικών επεμβάσεων (Λοΐζος, 2012). Το 

κόστος που σχετίζεται με τα οδικά έργα μετατοπίζεται κυρίως στη συντήρηση των 

οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου και λιγότερο στην κατασκευή. Τούτο είναι ιδιαίτερα 

έντονο σε εκείνες τις ανεπτυγμένες χώρες στις οποίες το οδικό δίκτυο αν και εκτεταμένο, 

τείνει να έχει ολοκληρωθεί οπότε οι σχετικοί πόροι διοχετεύονται κυρίως σε θέματα 

συντήρησής τους. 

Η δημόσια επένδυση σε οδικό δίκτυο αποτελεί συνεπώς για κάθε χώρα εθνικό 

κεφάλαιο μεγάλης αξίας, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί και να διατηρηθεί σε υψηλό 

βαθμό απόδοσης για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα, πράγμα που επιτυγχάνεται 

κυρίως με εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης. 

Η συντήρηση του οδικού δικτύου στην Ελλάδα γίνεται από υπηρεσίες που έχουν 

αρμοδιότητα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή και ανάλογα με την κατηγορία του οδικού δικτύου, η αρμοδιότητα ανήκει σε 

διαφορετικές υπηρεσίες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ελάχιστη ή χωρίς συνεργασία 

μεταξύ των υπηρεσιών με βάση υποκειμενικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τοπικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι διατιθέμενοι πόροι επαρκούν μόνο για ένα μικρό ποσοστό 

των πραγματικών αναγκών και διατίθενται στις υπηρεσίες βάση απλών κανόνων χωρίς να 

υπάρχει κάποια συστηματική ανάλυση των πραγματικών αναγκών. Έτσι, είναι προφανές 

ότι ούτε το οδικό δίκτυο συντηρείται επαρκώς ούτε οι πόροι κατανέμονται 

αποτελεσματικά.  
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Η ύπαρξη περιορισμένων πόρων για τη συντήρηση της υποδομής του δικτύου 

μεταφορών επιβάλει τη βέλτιστη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των διατιθέμενων 

πόρων. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στην έννοια 

της βιωσιμότητας ως αποτέλεσμα της εμφάνισης προβλημάτων όπως η υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η διεύρυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Συνεπώς, στόχος των βιώσιμων συστημάτων μεταφορών είναι να 

διασφαλίσουν ότι κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων που σχετίζονται με τις 

μεταφορές λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια 

(Transport Canada, 2000). Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη συντήρηση του οδικού 

δικτύου είναι το προϊόν της αντιστάθμισης του κόστους συντήρησής του, του κόστους που 

επηρεάζει τους χρήστες του δικτύου λόγω της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και 

του περιβαλλοντικού κόστους (Πέρρου Θ., 2014). 

 

2.2.2 Ορισμός συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων 

 

Το AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official) 

ορίζει ότι το «Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων είναι ένα σύνολο εργαλείων ή 

μεθόδων, το οποίο παρέχει βοήθεια στους ειδικούς για την επιλογή βέλτιστων 

στρατηγικών στο σχεδιασμό, αξιολόγηση και συντήρηση των οδοστρωμάτων ώστε να 

διατηρηθεί μία κατάσταση εξυπηρετικότητας για μία καθορισμένη χρονική περίοδο» 

(AASHTO, 1993). 

Ο όρος Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων (Pavement Management System) έγινε 

δημοφιλής στα τέλη του 1960 και αρχές του 1970 ώστε να περιγράψει τα εργαλεία 

στήριξης αποφάσεων για το σύνολο των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην 

κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων (OECD, 1987). Επίσης, περιγράφεται ως ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό τα μέγιστα δυνατά δημόσια οφέλη για την 

παροχή και λειτουργία λείων, ασφαλών και οικονομικών οδοστρωμάτων. (Hudson et al., 

1979). Τέλος, το Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων αποτελεί ένα σύνολο αναλυτικών 

εργαλείων ή μεθόδων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για την εύρεση των βέλτιστων 

στρατηγικών συντήρησης οδοστρωμάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου (Haas et al., 1994). 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνολο μέσων 

το οποίο παρέχει βοήθεια στον προγραμματισμό, αξιολόγηση και χρηματοδότηση της 
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συντήρησης των οδοστρωμάτων με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο (Παπαγεωργίου 

Γ., 2010). 

Γενικά, η Διαχείριση Οδοστρωμάτων αποτελείται από τρία στοιχεία (Λουκέρη Ε.Δ., 

2004): 

 Κύκλος – ζωή οδοστρώματος: περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την κατασκευή 

οδοστρωμάτων, τη μεταβολή της κατάστασής τους με το χρόνο και πώς αυτές οι 

διαδικασίες μπορούν να επηρεαστούν από τις διάφορες μορφές της συντήρησης ή 

ανακατασκευής. 

 Κόστη σχετικά με τον κύκλο – ζωή οδοστρώματος: περιλαμβάνει τα κόστη της 

αρχικής κατασκευής, τα κόστη της συντήρησης, τον προσδιορισμό της απομένουσας 

τελικής αξίας και τον καθορισμό των κοστών των χρηστών. 

 Συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων: περιλαμβάνουν τα διάφορα συστήματα για 

τον καθορισμό του κατάλληλου χρόνου για συντήρηση, τη μέθοδο με το ελάχιστο 

κόστος και το ύψος του κόστους που απαιτείται για τη συντήρηση ενός δικτύου σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

2.2.3 Βασικά στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων 

 

Ένα σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει 

αντικειμενικές πληροφορίες και χρήσιμα δεδομένα για την ανάλυση ώστε οι 

συγκοινωνιολόγοι να μπορούν να πάρουν πιο συνεπείς, αποδοτικές και βάσιμες αποφάσεις 

σχετικά με τη διατήρηση του οδικού δικτύου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σύστημα 

διαχείρισης οδοστρωμάτων δεν μπορεί να πάρει τις τελικές αποφάσεις, ωστόσο μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για μία τεκμηριωμένη κατανόηση των πιθανών συνεπειών των 

εναλλακτικών λύσεων. 

Δύο σημαντικά επίπεδα των αποφάσεων πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα 

διαχείρισης οδοστρωμάτων: το δίκτυο και το έργο. Οι αποφάσεις σε επίπεδο δικτύου 

ασχολούνται με τον προγραμματισμό και τις πολιτικές για ένα ολόκληρο δίκτυο και 

περιλαμβάνουν τις λύσεις διατήρησης του οδοστρώματος, τον προσδιορισμό των 

προτεραιοτήτων, την εκτίμηση των αναγκών χρηματοδότησης και κατανομής του 

προϋπολογισμού για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή (ΜR&R). Οι 

αποφάσεις σε επίπεδο έργου αφορούν την αντιμετώπιση των μηχανικών και τεχνικών 
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γνωρισμάτων της διαχείρισης των οδοστρωμάτων όπως για παράδειγμα την επιλογή μίας 

συγκεκριμένης MR&R ενέργειας για επιμέρους έργα και ομάδες έργων. 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων περιλαμβάνει στοιχεία για 

να βοηθήσει τις αποφάσεις τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και έργου. Η παρακάτω εικόνα 

δείχνει μία σχηματική αναπαράσταση των τυπικών ενοτήτων ενός συστήματος διαχείρισης 

οδοστρωμάτων.  

 

 

Εικόνα 2.2 Σχηματική αναπαράσταση των ενοτήτων ενός συστήματος διαχείρισης 

οδοστρωμάτων (Alkire B.D., 2009) 
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Αυτές οι τυπικές ενότητες είναι (Alkire B.D., 2009): 

1) Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα δεδομένα που απαιτούνται για 

την ανάλυση του συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων. 

2) Μέθοδος ανάλυσης που δημιουργεί προϊόντα χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων. 

3) Διαδικασία ανατροφοδότησης που χρησιμοποιεί τις σε εξέλιξη επιτόπιες 

παρατηρήσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της ανάλυσης από το σύστημα. 

Οι κύριες επιλογές για τη μέθοδο ανάλυσης, σε μία αύξουσα σειρά πολυπλοκότητας 

είναι: η ανάλυση της κατάστασης οδοστρώματος (pavement condition analyses), τα 

μοντέλα αξιολόγησης προτεραιοτήτων (priority assessment models) και τα μοντέλα 

βελτιστοποίησης δικτύου (network optimization models). Τόσο η απαιτούμενη βάση 

δεδομένων όσο και η διαδικασία ανατροφοδότησης θα πρέπει να επηρεάζονται από την 

επιλογή της μεθόδου ανάλυσης. Αυτές οι δύο ενότητες του συστήματος διαχείρισης 

οδοστρωμάτων είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την 

τρέχουσα και την πιθανή μελλοντική επιλογή της μεθόδου ανάλυσης. 

Βάση δεδομένων: Η βάση δεδομένων είναι το πρώτο δομικό στοιχείο οποιουδήποτε 

συστήματος διαχείρισης καθώς η ανάλυση και οι συστάσεις που χρησιμοποιούνται πρέπει 

να βασίζονται σε αξιόπιστες, αντικειμενικές και έγκαιρες πληροφορίες. Οι κύριες 

κατηγορίες των δεδομένων εισόδου είναι: απογραφή, πληροφορίες σχετικά με κατάσταση 

οδοστρώματος, ιστορικό κατασκευής, συντήρησης και αποκατάστασης, κυκλοφορία και 

κόστος. 

Επιπλέον, ένας αριθμός προαιρετικών κατηγοριών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό, τα υλικά, τα ατυχήματα βάσει της τοποθεσίας και 

γεωμετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των βάσεων δεδομένων μπορούν 

να δημιουργηθούν χρήσιμες αναφορές, όπως: 

 Εκθέσεις ανεπαρκειών που προσδιορίζουν τμήματα οδοστρώματος με συγκεκριμένο 

τύπο φθοράς (όπως ρηγμάτωση, αυλάκωση, τραχύτητα κ.ά.)  τα οποία υπερβαίνουν 

ένα ορισμένο ανεκτό επίπεδο. 

 Ιστορικά κατάστασης που εμφανίζουν την εξέλιξη ενός συγκεκριμένου τύπου 

φθοράς σαν συνάρτηση της ηλικίας και της κυκλοφορίας για συγκεκριμένα τμήματα 

του οδοστρώματος. 

 Ενέργειες συντήρησης, αποκατάστασης και ανακατασκευής. 
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 Απογραφή οδοστρώματος βάσει του τύπου ή της περιοχής. 

Μέθοδος ανάλυσης: Μία ποικιλία μεθόδων είναι διαθέσιμη ώστε να αναλύσουν την 

κατάσταση οδοστρώματος και τα δεδομένα κόστους για τον προσδιορισμό των 

αποδοτικών εργασιών συντήρησης και στρατηγικών. Ως συντήρηση νοείται η επιλογή μίας 

ενιαίας δράσης για τη διόρθωση συγκεκριμένων φθορών των οδοστρωμάτων. Η 

στρατηγική αναφέρεται σε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει συνδυασμό των εργασιών 

συντήρησης για να διατηρήσουν το δίκτυο σε ένα αποδεκτό επίπεδο κατά την χρονική 

περίοδο ανάλυσης. Η μέθοδος ανάλυσης μπορεί να χωριστεί σε τρεις ευρείες κατηγορίες 

ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αποδοτικών 

εργασιών συντήρησης και στρατηγικών. Οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι οι: 

1) Ανάλυση κατάστασης οδοστρώματος 

2) Μοντέλα αξιολόγησης προτεραιοτήτων 

3) Μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύου 

Αν και οι τρεις παραπάνω κατηγορίες χρησιμοποιούνται, αυτή που σήμερα είναι πιο 

διαδεδομένη είναι τα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύου τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα 

για ταυτόχρονη αξιολόγηση ενός ολόκληρου δικτύου οδοστρώματος. Στόχος είναι ο 

εντοπισμός των στρατηγικών συντήρησης και αποκατάστασης που θα μεγιστοποιήσουν τα 

συνολικά οφέλη του δικτύου ή θα ελαχιστοποιήσουν το συνολικό κόστος του δικτύου που 

υπόκειται σε περιορισμούς όπως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και τα επιθυμητά επίπεδα 

απόδοσης. 

Διαδικασία ανατροφοδότησης: Τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, 

παρόμοια με κάθε εργαλείο μηχανικής, απαιτείται να είναι αξιόπιστα. Η διαδικασία 

ανατροφοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την επαλήθευση και βελτίωση του 

συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων. Ένα μέτρο για την αξιοπιστία του συστήματος 

μπορεί να επιτευχθεί συγκρίνοντας: 

 Το πραγματικό κόστος συντήρησης, αποκατάστασης και ανακατασκευής με αυτά 

που χρησιμοποιούνται στο σύστημα. 

 Τις παρατηρήσεις πεδίου της κατάστασης του οδοστρώματος και κυκλοφορίας με 

αυτές που προβλέπονται από το σύστημα. 

 Τα πραγματικά πρότυπα επιδόσεων με αυτά που αναφέρονται στην ανάλυση του 

συστήματος. 
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 Τις πραγματικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με αυτές που συνίστανται 

από το σύστημα. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών 

δεδομένων και των προβλέψεων από το σύστημα σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η 

κατάλληλη αναθεώρηση των μοντέλων και των παραμέτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

 

2.2.4 Ιστορική αναδρομή στα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων με 

εξελικτικούς αλγορίθμους 

 

Τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων αρχικά σχεδιάστηκαν στα μέσα της 

δεκαετίας του ’70 ως αποτέλεσμα σημαντικών εργασιών σε οδοστρώματα στις ΗΠΑ και 

στον Καναδά. Τα αρχικά συστήματα διαχείρισης εστιάζονταν στο επίπεδο του έργου, στο 

συντονισμό βελτιώσεων στο σχεδιασμό, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και τη 

συμπεριφορά του μοντέλου του οδοστρώματος. Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, 

επεκτάθηκαν σε πρωτογενή χρήση σε επίπεδο δικτύου και συμμετείχαν στο σχεδιασμό, 

τον προγραμματισμό και την κατανομή πόρων για όλο το δίκτυο οδοστρωμάτων 

(Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011). 

Στα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, τα προγράμματα συντήρησης και 

αποκατάστασης παραδοσιακά προγραμματίζονται βάσει τη μονοκριτηριακή 

βελτιστοποίηση. Στις συμβατικές μεθόδους βελτιστοποίησης όπως ο Γραμμικός 

Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός, Ακέραιος Προγραμματισμός υπάρχει 

δυσκολία στη διαμόρφωση και διατύπωση του προβλήματος καθώς και μεγάλος χρόνος 

υπολογισμού γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε συστήματα διαχείρισης 

οδοστρωμάτων.  Αυτό το πρόβλημα δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο όταν η 

βελτιστοποίηση δεν είναι μονοκριτηριακή αλλά εμπλέκει και περισσότερους στόχους (Fwa 

T.F. and Hoque K.Z., 1999). Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών οδήγησε στην 

ανάπτυξη άλλων μεθόδων που θα μπορούσαν να δίνουν λύση σε πιο πολύπλοκα 

προβλήματα, γραμμικά ή μη γραμμικά με μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Η πρώτη 

μέθοδος που αναπτύχθηκε ήταν οι γενετικοί αλγόριθμοι ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και 

η ανάπτυξη άλλων εξελικτικών αλγορίθμων όπως ο γενετικός προγραμματισμός, το 

σμήνος σωματιδίων (particle swarm), η αποικία μυρμηγκιών (ant colony) κ.ά. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες έρευνες χρονολογικά όσον αφορά στους 

εξελικτικούς αλγορίθμους και τη χρήση τους για τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης 

οδοστρωμάτων. 

Οι Fwa et al. (1998) έχουν ως στόχο την παρουσίαση ενός γενικού προβλήματος της 

συντήρησης οδοστρωμάτων και τη δημιουργία ενός γενετικού αλγορίθμου για την επίλυσή 

του. Εξετάζουν τρία διαφορετικά παραδείγματα που είναι η μεγιστοποίηση της 

παραγωγικότητας των εργασιών συντήρησης, η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης 

αναφέροντας όμως μόνο το πλήθος των συντηρήσεων ανά έτος και η ελαχιστοποίηση του 

κόστους συντήρησης προσδιορίζοντας το είδος της και σε ποιο οδικό τμήμα θα γίνει. 

Ανάλογα με το πρόβλημα που εξετάζεται κάθε φορά οι χρήστες αλλάζουν τις παραμέτρους 

της συνάρτησης βελτιστοποίησης και δίνουν βαρύτητα στους περιορισμούς που θέλουν να 

ισχύουν. Τα δεδομένα εισόδου αφορούν τις εναλλακτικές παρεμβάσεις συντήρησης, την 

παραγωγικότητά τους, το κόστος τους, την απαίτηση ανθρώπινου δυναμικού και 

εξοπλισμού, τις φθορές που παρουσιάζει το οδόστρωμα, την κυκλοφορία.  

Συνέχεια της παραπάνω μελέτης, οι Fwa et al. (1999) παρουσιάζουν μία 

μεθοδολογία και διαδικασία πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης των συστημάτων 

διαχείρισης οδοστρωμάτων εφαρμόζοντας τους γενετικούς αλγορίθμους και μία τεχνική 

που κατατάσσει τις λύσεις βάσει της καταλληλότητάς τους. Η μέθοδος αναπτύχθηκε ώστε 

να βρει τις βέλτιστες λύσεις Pareto και ελέγχεται με ένα παράδειγμα προβλήματος 

σχεδιασμού συντήρησης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των παραδειγμάτων της 

προηγούμενης μελέτης τους . Εξετάζονται δύο διαδικασίες, βελτιστοποίηση με Simple GA 

(SGA) και Improved GA (IGA) εξαιτίας του γεγονότος ότι με την πρώτη μέθοδο υπάρχει 

απώλεια πολλών καλών λύσεων που προέρχονται από τους γονείς. Αντίθετα, όπως 

αποδείχθηκε, με τον IGA η σύγκλιση επιτυγχάνεται σε λιγότερες επαναλήψεις. Επιπλέον, 

στην έρευνα αυτή εξετάζονται οι επιδράσεις όχι μόνο από δύο αλλά και από τρία ή και 

τέσσερα κριτήρια. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι η μεγιστοποίηση της 

παραγωγικότητας των εργασιών συντήρησης, η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης, 

η μεγιστοποίηση της κατάστασης του οδοστρώματος και η ελαχιστοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι κάθε φορά που γίνεται 

προσθήκη ενός κριτήριου δίνεται έμφαση σε αυτό έναντι των υπολοίπων καθώς επίσης ότι 

όσα περισσότερα κριτήρια ελέγχονται τόσο πιο πολύπλοκο είναι να εξηγηθεί το πρόβλημα 

φυσικά. 
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Τα αποτελέσματα των γενετικών αλγορίθμων επηρεάζονται από τη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των περιορισμών του προβλήματος. Οι πιο 

συνηθισμένες μέθοδοι είναι της ποινής και της επιδιόρθωσης, οι οποίες ωστόσο 

παρουσιάζουν τον κίνδυνο να παγιδεύονται σε τοπικές βέλτιστες λύσεις και είναι 

υπολογιστικά μη αποδοτικές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, οι 

Chan et al. (2001) αναπτύσσουν μία νέα μέθοδο για τη διαχείριση των περιορισμών, τη 

μέθοδο προτεραιότητας κατανομής των πόρων (PRAM). Οι περιορισμοί σχετικά με τη 

μέγιστη διαθεσιμότητα των πόρων δεν χρησιμοποιούνται πλέον παθητικά για τον έλεγχο 

της σκοπιμότητας αλλά για να συμβάλουν στη δημιουργία εφικτών λύσεων κατά τη φάση 

κατανομής των πόρων του ίδιου του αλγορίθμου. Αποδείχθηκε ότι ο γενετικός αλγόριθμος 

με τη μέθοδο PRAM ξεπερνά τους παραδοσιακούς γενετικούς αλγόριθμους με μεθόδους 

επιδιόρθωσης ή ποινής τόσο από άποψη ποιότητας της λύσης όσο και από υπολογιστικό 

χρόνο. Η αντικειμενική συνάρτηση που εξετάζεται είναι η μεγιστοποίηση της 

παραγωγικής εργασίας και τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιούνται είναι ίδια με αυτά 

των δύο προηγούμενων μελετών των Fwa et al. (1998, 1999). 

Οι Ferreira et al. (2002) είναι οι πρώτοι που συνδυάζουν ένα πιθανοτικό μοντέλο 

Markov με γενετικούς αλγορίθμους για τη συντήρηση οδοστρωμάτων κατά τμήμα, δηλαδή 

τη συντήρηση και την αποκατάσταση συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου. 

Στόχος τους είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης αλλά και η διατήρηση του 

οδικού δικτύου σε καλή κατάσταση. Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η 

δυνατότητα ενσωμάτωσής του σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) για τη 

λήψη άμεσων αποφάσεων συντήρησης. Δεδομένα εισόδου του συστήματος αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων που εξετάζονται, η κατάστασή τους βάσει του 

δείκτη GDI, οι εναλλακτικές εργασίες συντήρησης με το κόστος τους, ο ετήσιος 

προϋπολογισμός για τη συντήρηση και οι πιθανότητες για τα Markov μοντέλα. 

Την παραπάνω μελέτη με τα πιθανοτικά μοντέλα Markov εξέλιξαν οι Morcous and 

Lounis (2005) οι οποίοι κατηγοριοποιούν τα οδικά τμήματα που εξετάζουν σε ομάδες 

ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν ώστε να ελαττωθεί το υπολογιστικό 

κόστος. Το μοντέλο τους εφαρμόζεται σε οδοστρώματα γεφυρών. Η αντικειμενική τους 

συνάρτηση είναι η ελαχιστοποίηση της παρούσας αξίας του κόστους συντήρησης ενώ 

ταυτόχρονα διατηρούν την κατάσταση του οδοστρώματος πάνω από τα ελάχιστα 

επιθυμητά επίπεδα. Τα είδη συντήρησης που χρησιμοποιούν είναι δύο, η επισκευή και η 

αποκατάσταση. Τα αποτέλεσμα της λύσης τους περιλαμβάνει το ποσοστό της περιοχής της 
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γέφυρας για κάθε κατηγορία που απαιτεί συγκεκριμένη εργασία συντήρησης για κάθε 

έτος. 

Αντίθετα με τις άλλες έρευνες που επικεντρώνονται στη συντήρηση του 

οδοστρώματος, οι Jha M.K. and Abdullah J. (2006) αναπτύσσουν ένα Markovian μοντέλο 

για να μεγιστοποιήσουν τον κύκλο ζωής ενός αυτοκινητοδρόμου εξετάζοντας τις βέλτιστες 

στρατηγικές συντήρησης των οδικών παρελκόμενων (κιγκλιδώματα, πινακίδες, φωτισμός). 

Σχεδιάζεται ένας γενετικός αλγόριθμος για να λύσει το ανεπτυγμένο μοντέλο 

βελτιστοποίησης καθώς το δέντρο Markov χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Επίσης, 

αναπτύσσονται ξεχωριστές φόρμες, με ντετερμινιστικές και πιθανολογικές προσεγγίσεις, 

οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαφορετικές τεχνικές συντήρησης. 

Οι Arnay R. et al. (2009) εξετάζουν το πρόβλημα της ανίχνευσης του δρόμου σε 

αδόμητο περιβάλλον και χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο ant colony προκειμένου να το 

βελτιστοποιήσουν. Αυτός ο αλγόριθμος επιτρέπει στους τεχνητούς πράκτορες να 

αντιμετωπίζουν την έλλειψη των πληροφοριών εισόδου με την κοινή μνήμη τους. Από μία 

αρχική άποψη, μπορεί να ειπωθεί ότι οι περιοχές χωρίς πληροφορίες μπορούν να 

ανακτηθούν με τη βοήθεια των πρακτόρων που θα οικοδομούν γέφυρες φερομόνης και 

έτσι θα επιτυγχάνουν την εύρεση μίας λύσης. Οι πληροφορίες εισόδου για τον αλγόριθμο 

είναι εικόνες που έχουν ληφθεί από κάμερες στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα. Μερικά 

χαρακτηριστικά των δρόμων που πρέπει να ανιχνευθούν προέρχονται από πληροφορίες 

του ορατού φάσματος ενώ άλλα από πληροφορίες του υπέρυθρου φάσματος. 

Οι Shen Y. et al. (2009) παρουσιάζουν έναν καινούριο chaos particle swarm 

optimization αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση της ταχείας 

συντήρησης οδοστρωμάτων. Αναπτύσσουν έναν καινούριο αλγόριθμό γιατί ο κανονικός 

μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη σύγκλιση και υπάρχει ο κίνδυνος να παγιδευτεί σε τοπικό 

μέγιστο. Αντίθετα, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν έχει καλύτερο αρχικό πληθυσμό και 

καλύτερη καταλληλόλητα των λύσεων. Στόχος του προβλήματος που μελετούν είναι η 

μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους από τις εργασίες συντήρησης ενώ η κατάσταση 

οδοστρώματος να διατηρηθεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο υπό τους όρους των 

περιορισμένων πόρων και  ανθρώπινου δυναμικού. Εξετάζουν τέσσερα διαφορετικά 

τμήματα και θεωρούν έξι διαφορετικά είδη συντήρησης. 

Οι Chang and Chao (2010) χρησιμοποιούν επιτυχώς τη μέθοδο γενετικού 

προγραμματισμού (GP) για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα μοντέλο 

αποφάσεων συντήρησης και αποκατάστασης (M&R) χρησιμοποιώντας μία πρακτική βάση 
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δεδομένων 2340 αρχείων. Πραγματοποιήθηκε μία έρευνα των φθορών των οδικών 

δικτύων επτά χωρών για να εντοπίσουν τη σοβαρότητα και έκτασή τους ώστε να έχουν 

ανάγκη από συντήρηση και θεραπείες αποκατάστασης. Από την ανάλυση που έγινε, 

βρίσκουν ότι οι προβλέψεις από το μοντέλο γενετικού προγραμματισμού είναι στενά 

συνδεδεμένες με τις απαιτούμενες M&R θεραπείες ακόμη και αν η σοβαρότητα και 

έκταση των φθορών ήταν διαφορετικές. 

Οι Gopalakrishnan K. and Manik A. (2010) προτείνουν μία υβριδική στρατηγική που 

ενσωματώνει τη Co-variance Matrix Adaptation (CMA) εξελικτική στρατηγική και τα 

πεπερασμένα στοιχεία (FE) με νευρωνικά δίκτυα μη γραμμικής χαρτογράφησης για 

backcalculation (B/C) των μη γραμμικών στοιχείων. Ως backcalculation νοείται η 

διαδικασία αντίστροφης ανάλυσης για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των 

στρώσεων του οδοστρώματος. Στην ουσία η μέθοδος αυτή ελέγχει την κατάσταση του 

οδοστρώματος. Η υβριδική στρατηγική που αναφέρεται ως CMANIA (CMA με 

νευρωνικά δίκτυα για αντίστροφη ανάλυση) εφαρμόζεται για τους συντελεστές 

ασφαλτοτάπητα και συγκρίνεται με μία συμβατική προσέγγιση B/C. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν την ανωτερότητα της μεθόδου καθώς προσφέρει υψηλή ακρίβεια, επίτευξη πιο 

κοντά σε ολικές λύσεις, καλύτερη υπολογιστική ταχύτητα και ευρωστία στην πρόβλεψη 

των στρώσεων οδοστρώματος συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους. 

Οι Suh Y. et al. (2010) προτείνουν έναν αποτελεσματικό harmony search αλγόριθμο 

για τον προσδιορισμό των παραμέτρων των υλικών ενός μοντέλου κόπωσης του 

ασφαλτικού σκυροδέματος οδοστρωμάτων που βασίζεται στον έλεγχο Accelerated 

Pavement Testing (APT). Το APT προτιμάται έναντι των άλλων εργαστηριακών 

πειραμάτων και δοκιμών επειδή μπορεί να προσομοιώσει την κατάσταση των 

οδοστρωμάτων. Το κύριο πλεονέκτημα του αλγορίθμου που προτείνεται είναι η ικανότητά 

του να βρίσκει τη βέλτιστη ολική λύση μίας μη γραμμικής πολύπλοκης συνάρτησης 

βασισμένη σε μία στοχαστική τυχαία αναζήτηση. Τέλος, αναπτύσσουν ένα μοντέλο 

κόπωσης με την υπόθεση των σωρευτικών ζημιών για ένα στρώμα ασφαλτικού 

σκυροδέματος και συγκρίνουν τη δοκιμή APT με τα υπάρχοντα μοντέλα. 

Οι Chikezie et al. (2011) αναπτύσσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των Fwa et al. 

με σκοπό τη βέλτιστη κατάσταση του οδοστρώματος υπό περιορισμένους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου βελτιστοποίησης για τη 

συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Νιγηρίας. Το υποψήφιο μοντέλο 

που επιλέγεται ονομάζεται PAVENET-R. Το μοντέλο θεωρεί ότι υπάρχουν λειτουργίες 
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επιδείνωσης οι οποίες πάντα καθορίζουν το επίπεδο προειδοποίησης για τις παρεμβάσεις 

συντήρησης. Η διαφορά του συγκριτικά με άλλες μελέτες, που περιορίζονται στην 

πρόβλεψη των ρωγμών, είναι ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη των λακκουβών. 

Οι Tayebi N.R. et al. (2011) παρουσιάζουν ένα μοντέλο στο οποίο χρησιμοποιείται ο 

αλγόριθμος βελτιστοποίησης particle swarm (PSO) σε ένα σύστημα διαχείρισης 

οδοστρωμάτων. Στόχος της έρευνας είναι ο καθορισμός της καλύτερης δραστηριότητας 

αποκατάστασης – συντήρησης με PSO για ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. 

Παράμετρος που επηρεάζει την απόφαση είναι το κόστος της δραστηριότητας και συνεπώς 

τα δεδομένα εισόδου πρέπει να οριστούν αφού το PSO μοντέλο υπολογίσει τα οδικά 

τμήματα που διατρέχουν κίνδυνο σύμφωνα με τη συνάρτηση υποβάθμισης και τους 

προειδοποιητικούς ελέγχους, ενώ στη συνέχεια η συνάρτηση κόστους να αποφασίσει την 

ελάχιστη δραστηριότητα αποκατάστασης. Το μοντέλο φθορών τους εξετάζει τις 

ρηγματώσεις, αυλακώσεις και αποσαθρώσεις το μέγεθος των οποίων πρέπει να είναι 

μικρότερο από κάποιο όριο που ορίζεται από το χρήστη. 

Οι Choo J. and Le T. (2011) προτείνουν έναν πολυκριτηριακό αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για την αξιολόγηση του κόστους στρατηγικών 

συντήρησης εύκαμπτων οδοστρωμάτων. Το κόστος συντήρησης και η αξιοπιστία του 

οδοστρώματος λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη με τις ενέργειες συντήρησης και το πάχος 

της επικάλυψης κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Ως αξιοπιστία οδοστρώματος 

θεωρείται η πιθανότητα αυτό να μπορεί να εκτελέσει μία προκαθορισμένη λειτουργία υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις για μία δεδομένη χρονική περίοδο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται 

ένα πιθανοτικό μοντέλο για τις παραμέτρους παλινδρόμησης ώστε να εκτιμηθεί η 

αξιοπιστία τους και πραγματοποιείται Monte Carlo προσομοίωση. Για να αποδείξουν την 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου εφαρμόζουν ένα αριθμητικό παράδειγμα 

σε ένα έργο οδοποιίας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη 

προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων για τη 

βελτιστοποίηση των ενεργειών συντήρησης. 

Οι Golroo A. and Tighe S.L. (2012) δημιουργούν ένα σύστημα διαχείρισης 

οδοστρωμάτων προκειμένου να βρεθούν οι βέλτιστες τεχνικές συντήρησης για ένα 

δεδομένο τμήμα του οδοστρώματος. Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιούν 

γενετικό αλγόριθμο καθώς θεωρούν ότι είναι ένα αποδοτικό εργαλείο για την επίλυση 

τέτοιων πολύπλοκων προβλημάτων. Επίσης, για να εξοικονομήσουν υπολογιστικό χρόνο 

εφαρμόζουν optimal GA settings, δηλαδή μετέβαλαν τις ρυθμίσεις του γενετικού 
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αλγορίθμου ώστε να βρουν ποιες δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, διεξήχθη ένα 

πειραματικό σχέδιο για να εξεταστούν οι συνδυασμοί των λειτουργιών και τα στατιστικά 

των αποτελεσμάτων. Οι GA settings παρέχουν βέλτιστο αριθμό προσομοιώσεων, 

λειτουργικών μεθόδων και πιθανοτήτων τους. 

Οι Panagopoulou M.I. and Chassiakos A.P. (2012) παρουσιάζουν το σύστημα 

διαχείρισης οδοστρωμάτων Paveman σκοπός του οποίου είναι η επιλογή τεχνικής 

συντήρησης οδοστρωμάτων με ελαχιστοποίηση του γενικευμένου κόστους και διατήρηση 

του οδοστρώματος σε καλή κατάσταση. Η ανάπτυξη του συστήματος βασίζεται στην 

τεχνολογία των γενετικών αλγορίθμων. Οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη του είναι οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος, το ύψος της 

χρηματοδότησης και η ελάχιστη επιθυμητή κατάσταση του οδοστρώματος. Σε αντίθεση με 

παλιότερες προσπάθειες κατασκευής συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων, το σύστημα 

δεν έχει κανέναν περιορισμό στις παραμέτρους και εξετάζει το γενικευμένο κόστος 

συντήρησης, δηλαδή το κόστος των παρεμβάσεων συντήρησης, το κόστος των χρηστών 

και το κόστος προς το περιβάλλον. Η κατασκευή του συστήματος αποτελείται από τρία 

μέρη: την επιλογή και ανάπτυξη ενός μοντέλου φθοράς του οδοστρώματος, την εύρεση 

όλων των συνιστωσών του γενικευμένου κόστους συντήρησης και την εφαρμογή της 

τεχνολογίας των γενετικών αλγορίθμων στη διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης λύσης. 

Οι Binu S.M. and Kuncheria P.I. (2013) αναπτύσσουν ένα βελτιστοποιημένο 

σύστημα διαχείρισης για το αγροτικό οδικό δίκτυο του κράτους της Kerala. Αυτή 

πραγματοποιείται με την ανάπτυξη ενός ντετερμινιστικού μοντέλου δύο στόχων που 

ταυτόχρονα ικανοποιεί την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους συντήρησης και 

μεγιστοποιεί την κατάσταση του οδικού δικτύου. Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα 

σχεδιασμού των δραστηριοτήτων συντήρησης κατά τη διάρκεια μίας περιόδου ανάλυσης 

πολλών ετών ενώ η κατάσταση του οδοστρώματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 

δείκτη Pavement Condition Index (PCI). Το εργαλείο βελτιστοποίησης που 

χρησιμοποιείται είναι ένας γενετικός αλγόριθμος καθώς ανταποκρίνεται σε πολύ καλό 

βαθμό στη συνδυαστική φύση της συντήρησης των οδοστρωμάτων. Μία βελτίωση του 

συστήματος συγκριτικά με τα άλλα είναι ότι εξετάζει την αποτελεσματικότητα των 

επεμβάσεων  συναρτήσει της κατάστασης που βρισκόταν τη στιγμή της εφαρμογής τους.  

Οι Elhadidy A.A. et al. (2013) εξετάζουν ένα πολυκριτηριακό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης της συντήρησης των οδοστρωμάτων και των στρατηγικών 

αποκατάστασης σε επίπεδο οδικού δικτύου. Το μοντέλο βελτιστοποίησης εξετάζει δύο 
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αντικείμενα: το ελάχιστο κόστος συντήρησης και τη βέλτιστη κατάσταση οδοστρώματος. 

Στην προτεινόμενη προσέγγιση, τα μοντέλα Markov χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη 

της απόδοσης του οδοστρώματος και για τον υπολογισμό της αναμενόμενης επιδείνωσης 

σε διάφορες χρονικές περιόδους. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα 

αναπτύσσεται ένας γενετικός αλγόριθμος. Το μοντέλο αναζητεί τις βέλτιστες δράσεις 

συντήρησης σε επαρκή χρόνο για να εφαρμοστούν στο κατάλληλο οδόστρωμα. 

Βασιζόμενο στα υπολογιστικά αποτελέσματα, προκύπτουν οι βέλτιστες Pareto λύσεις. Από 

αυτές τις βέλτιστες λύσεις που αντιπροσωπεύονται από το κόστος και την κατάσταση, 

αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις μπορεί εύκολα να αποκτήσει τις πληροφορίες για τη 

συντήρηση και την αποκατάσταση που θα έχουν το ελάχιστο κόστος και θα προσφέρουν 

την καλύτερη κατάσταση. 

Οι Krainyukov et al. (2013) επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μίας προσέγγισης του 

αντίστροφου προβλήματος του radar υπεδάφους. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 

συνθηκών οδοστρώματος είναι σημαντικά για τη συντήρησή του. Σήμερα, 

χρησιμοποιούνται ευρέως GPR radar για τον έλεγχο του οδοστρώματος καθώς δίνουν μία 

ποιοτική εικόνα της κατάστασής του. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιείται ο Bee και 

Artificial Bee Colony αλγόριθμος για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης στόχου. 

Δημιουργούνται τρία μοντέλα και γίνεται έλεγχος σύγκλισης των δύο αλγορίθμων. 

Οι Lee S. et al. (2013) παρουσιάζουν ένα μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού 

για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των τεχνικών αποκατάστασης οδοστρωμάτων. Το 

μοντέλο μεγιστοποιεί την περιοχή αποκατάστασης μέσω ενός νέου αλγορίθμου που 

βασίζεται στις διαδικασίες του harmony search αλγόριθμου. Επιπλέον, ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος βασίζεται σε μία βέλτιστη μέθοδο λύσης για το πρόβλημα των πολλαπλών 

σημείων των δραστηριοτήτων αποκατάστασης σε οδοστρώματα, χρησιμοποιώντας 

εμπειρικά μοντέλα επιδείνωσης και αποκατάστασης σύμφωνα με έναν περιορισμένο 

προϋπολογισμό συντήρησης. Έτσι, εφαρμόζονται μοντέλα μη γραμμικής απόδοσης και 

αποκατάστασης ώστε να μεγιστοποιηθούν οι αντικειμενικές συναρτήσεις της περιοχής 

αποκατάστασης με το διαθέσιμο κεφάλαιο. 

Οι Lukas K.C. and Borrman A. (2013) εξετάζουν το πρόβλημα που δημιουργείται 

στην κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων όταν συντηρείται το οδόστρωμα. Στόχος τους 

είναι η βελτιστοποίηση του προβλήματος ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των έργων 

συντήρησης λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ του κλεισίματος 

των διαφόρων τμημάτων του δρόμου. Προκειμένου να βρουν λύση χρησιμοποιούν δύο 
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διαφορετικές αναπαραστάσεις για γενετικούς αλγορίθμους και δύο διαφορετικά είδη ant 

colony αλγορίθμων ώστε να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης για ένα 

συγκεκριμένο αριθμό ετών στο μέλλον. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά αξιολογούνται ώστε 

να αποφασιστεί ο χρόνος ταξιδιού του οχήματος όταν η χωρητικότητα του οδικού δικτύου 

μειώνεται εξαιτίας των έργων συντήρησης. Καθώς η ζήτηση της κυκλοφορίας και η 

χρονική κατανομή είναι ίδια, είτε στο διαταραγμένο είτε στο αδιατάρακτο δίκτυο, ο 

συνολικός αριθμός των ωρών των οχημάτων στο οδικό δίκτυο κατά την ώρα αιχμής 

αποτελεί ένα καλό μέτρο για τον αντίκτυπο που έχουν τα έργα συντήρησης. Στόχος της 

βελτιστοποίησης είναι η μείωση αυτού του αριθμού για τον πιο κρίσιμο χρόνο του 

χρονοδιαγράμματος. 

Οι Terzi S. and Serin S. (2013) αναπτύσσουν ένα μοντέλο για τον προγραμματισμό 

των τεχνικών συντήρησης οδοστρωμάτων χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ant colony και 

τη γλώσσα προγραμματισμού Visual basic. Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ant colony 

ένας αριθμός παραγόντων (ο αριθμός των μυρμηγκιών, ο αριθμός της περιοδείας, οι beta 

και alpha μεταβλητές) επηρεάζουν τη βέλτιστη λύση. Οι δύο τελευταίες μεταβλητές έχουν 

κωδικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού ενώ ο αριθμός των μυρμηγκιών 

και των περιοδειών παίρνουν τιμές βάσει του χρήστη. Οι επιλογές συγκεντρώνονται γύρω 

από τις τιμές της βέλτιστης λύσης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιοδείας όλα τα 

μυρμήγκια έχουν κάνει την επιλογή τους περιορίζοντας το χώρο της λύσης. Κάθε 

μυρμήγκι έχει φτάσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα μετά την τελευταία περιήγηση που 

συγκλίνει στην καλύτερη τιμή καταλληλότητας. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω 

διαδικασία προκύπτει ότι η ποιότητα της λύσης είναι καλύτερη ενώ η διαδικασία της 

βελτιστοποίησης πιο απλοποιημένη. 

Οι Angulo E. et al. (2014) προτείνουν ένα δύο επιπέδων μοντέλο συνεχούς θέσης για 

την επέκταση ενός οδικού δικτύου με την προσθήκη διαφόρων διαδρομών μέσα σε μία 

γεωγραφική περιοχή. Στο παραπάνω πρόβλημα το υψηλότερο επίπεδο καθορίζει τη θέση 

των διαδρομών λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς 

ενώ το χαμηλότερο επίπεδο μοντελοποιεί τη συμπεριφορά του χρήστη στο τοποθετημένο 

οδικό δίκτυο μεταφοράς. Το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην 

περιοχή που εξυπηρετείται από τους δρόμους του νέου οδικού δικτύου, το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό και τη συμπεριφορά του χρήστη. Χρησιμοποιεί γεωγραφικές πληροφορίες 

για να υπολογίσει τα κόστη που εξαρτώνται από την απόσταση και την κίνηση. Για τη 
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μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης του σμήνους των σωματιδίων 

και η γεωγραφική βάση δεδομένων Castilla – La Mancha. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι παραπάνω έρευνες εν συντομία με 

το στόχο που είχαν, τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν και τα δεδομένα που ήταν 

απαραίτητα. 

 

Πίνακας 2.1 Στόχοι, μεθοδολογία και δεδομένα των Συστημάτων Διαχείρισης 

Οδοστρωμάτων 

 

Ερευνητές Στόχος Μεθοδολογία Δεδομένα 

Angulo E. et al. 

(2014) 

Μοντέλο για την 

εύρεση νέων 

διαδρομών που 

βελτιώνουν το 

υπάρχων οδικό 

δίκτυο 

Σμήνος 

σωματιδίων 

Συντεταγμένες 

περιοχής, 

ζήτηση ταξιδιού, 

κυκλοφοριακά 

δεδομένα, 

χωρικές πληροφορίες 

της περιοχής μελέτης 

Binu S.M. and 

Kuncheria P.I. 

(2013) 

Σύστημα συντήρησης 

οδοστρώματος για 

αγροτικά οδικά 

δίκτυα 

Γενετικός 

αλγόριθμος 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

τεχνικές συντήρησης, 

κόστος επισκευής 

Elhadidy A. et al. 

(2013) 

Επιλογή τεχνικής 

συντήρησης 

οδοστρώματος με 

ελάχιστο κόστος και 

μέγιστη κατάσταση 

οδοστρώματος 

Γενετικός 

αλγόριθμος -  

Markov Μοντέλο 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

χρόνος φθοράς, 

κόστος επισκευής, 

περιορισμοί 

Krainyukov A.  

et al. 

(2013) 

Επίλυση του 

προβλήματος Radar 

Pavement Monitoring 

Inverse Problem 

Bees algorithm – 

Artificial bees 

algorithm 

Ηλεκτροφυσικές 

παράμετροι των 

υλικών των στρώσεων 

οδοστρώματος 

Lee S. et al. 

(2013) 

Βελτιστοποίηση 

επιλογής τεχνικών 

αποκαταστάσεων 

οδοστρώματος 

Harmony search 

algorithm 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

στοιχεία 

οδοστρώματος, 

διαθέσιμο κεφάλαιο 

Lukas K.C. and 

Borrmann A. 

(2013) 

Ελαχιστοποίηση 

χρόνου κατάληψης 

οχήματος σε οδικό 

δίκτυο όταν 

πραγματοποιούνται 

έργα συντήρησης 

Αποικία 

μυρμηγκιών – 

Γενετικός 

αλγόριθμος 

Αριθμός οχημάτων, 

κυκλοφοριακή 

ικανότητα, 

χρόνος ταξιδιού 
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Πίνακας 2.1. Στόχοι, μεθοδολογία και δεδομένα των Συστημάτων Διαχείρισης 

Οδοστρωμάτων (συνέχεια) 

 

Ερευνητές Στόχος Μεθοδολογία Δεδομένα 

Terzi S. and  

Serin S. 

(2013) 

Επιλογή τεχνικής 

συντήρησης 

οδοστρώματος 

Αποικία 

μυρμηγκιών – 

Visual basic 

Εναλλακτικές 

παρεμβάσεις 

συντήρησης, 

κατάσταση 

οδοστρώματος, 

πόροι, κόστος 

Golroo A. and 

Tighe S.L. (2012) 

Επιλογή τεχνικής 

συντήρησης 

οδοστρώματος με 

ελαχιστοποίηση του 

κόστους και 

μεγιστοποίηση της 

κατάστασης του 

οδοστρώματος 

Γενετικός 

αλγόριθμος με 

optimal GA 

settings 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

εναλλακτικές 

παρεμβάσεις 

συντήρησης, κόστος, 

αποτελεσματικότητα 

εργασιών συντήρησης 

Panagopoulou M.I. 

and Chassiakos 

A.P. 

(2012) 

Επιλογή τεχνικής 

συντήρησης 

οδοστρώματος με 

ελαχιστοποίηση 

γενικευμένου 

κόστους και 

διατήρηση καλής 

κατάστασης 

οδοστρώματος 

Γενετικός 

Αλγόριθμος 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακά 

δεδομένα, 

παράμετροι 

ατυχημάτων, 

εναλλακτικές 

παρεμβάσεις 

συντήρησης 

Chikezie C.U. et al. 

(2011) 

Μοντέλο 

βελτιστοποίησης για 

συντήρηση και 

αποκατάσταση 

οδικού δικτύου 

Γενετικός 

Αλγόριθμος 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

τεχνικές συντήρησης, 

κόστος 

Choo J. and Le T. 

(2011) 

Μοντέλο για την 

αξιολόγηση 

τεχνικών 

συντήρησης 

εύκαμπτων 

οδοστρωμάτων με 

στόχο τη βέλτιστη 

αξιοπιστία του 

Σμήνος 

σωματιδίων - 

Monte Carlo 

προσομοίωση 

Πάχος στρώσης 

οδοστρωμάτων, 

κόστος συντήρησης, 

χρόνος ζωής, 

κυκλοφοριακή ροή 

Tayebi N.R. et al. 

(2011) 

Καθορισμός 

βέλτιστης 

συντήρησης/ 

αποκατάστασης 

οδοστρωμάτων με 

ελαχιστοποίηση του 

κόστους της 

Σμήνος 

σωματιδίων 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

εργασίες συντήρησης, 

οικονομικοί πόροι, 

αποδεκτά όρια 

φθορών 
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Πίνακας 2.1. Στόχοι, μεθοδολογία και δεδομένα των Συστημάτων Διαχείρισης 

Οδοστρωμάτων (συνέχεια) 

 

Ερευνητές Στόχος Μεθοδολογία Δεδομένα 

Chang and Chao 

(2010) 

Μοντέλο 

συντήρησης και 

αποκατάστασης 

οδικού δικτύου 

Γενετικός 

προγραμματισμός 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

τεχνικές 

αποκατάστασης 

Gopalakrishnan K. 

and Manik A.  

(2010) 

Μοντέλο για τον 

προσδιορισμό των 

μηχανικών 

ιδιοτήτων των 

στρώσεων του 

οδοστρώματος 

CMA εξελικτική 

στρατηγική – 

Πεπερασμένα 

στοιχεία με 

νευρωνικά δίκτυα 

Στρώσεις 

οδοστρώματος, πάχος 

στρώσεων, CMA 

παράμετροι 

Suh Y. et al. 

(2010) 

Πρόβλεψη της ζωής 

ασφαλτικού 

σκυροδέματος 

οδοστρωμάτων 

Harmony search 

algorithm 
Μετρήσεις από APT 

Arnay R. et al.  

(2009) 

Ανίχνευση 

χαρακτηριστικών 

δρόμου σε αδόμητο 

περιβάλλον 

Αποικία 

μυρμηγκιών 
Εικόνες από κάμερες 

Shen Y. et al. 

(2009) 

Επιλογή συντήρησης 

οδοστρώματος με 

μέγιστο οικονομικό 

όφελος και 

διατήρηση 

κατάστασης 

οδοστρώματος σε 

καλά επίπεδα 

Novel chaos 

σμήνος 

σωματιδίων 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

ανθρώπινοι και 

οικονομικοί πόροι 

Jha M.K. and 

Abdullah J. 

(2006) 

Μεγιστοποίηση 

κύκλου ζωής 

αυτοκινητοδρόμου 

με βελτιστοποίηση 

της συντήρησης 

οδικών 

παρελκομένων 

Γενετικός 

αλγόριθμος -  

Markov μοντέλο 

Κατάσταση 

οδοστρώματος, 

κόστος συντήρησης, 

τεχνικές συντήρησης, 

οδικά παρελκόμενα 

Morcous G. And 

Lounis Z. (2005) 

Ελαχιστοποίηση του 

κόστους συντήρησης 

με διατήρηση της 

κατάστασης του 

οδοστρώματος πάνω 

από τα επιθυμητά 

επίπεδα σε 

οδοστρώματα 

γεφυρών 

Γενετικός αλγόριθμος 

- Markov μοντέλο 

Χαρακτηριστικά οδικών 

τμημάτων γεφυρών, 

τεχνικές συντήρησης, 

κόστος, ελάχιστα 

επιθυμητά επίπεδα 

κατάστασης 

οδοστρώματος, 

πιθανότητες για Markov 

μοντέλα 
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Πίνακας 2.1. Στόχοι, μεθοδολογία και δεδομένα των Συστημάτων Διαχείρισης 

Οδοστρωμάτων (συνέχεια) 

 

Ερευνητές Στόχος Μεθοδολογία Δεδομένα 

Ferreira et al. 

(2002) 

Βελτιστοποίηση 

συγκεκριμένου 

τμήματος του οδικού 

δικτύου με 

ελαχιστοποίηση του 

κόστους συντήρησης 

και διατήρηση 

οδοστρώματος σε 

καλή κατάσταση 

 Γενετικός 

αλγόριθμος – 

Πιθανοτικά μοντέλα 

Markov 

Χαρακτηριστικά 

οδικού τμήματος, 

κατάσταση 

οδοστρώματος, 

τεχνικές συντήρησης, 

κόστος, ετήσιος 

προϋπολογισμός, 

πιθανότητες για 

Markov μοντέλα 

Chan W.T. et al.  

(2001) 

Μεγιστοποίηση 

παραγωγικότητας 

των εργασιών 

συντήρησης με 

βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων 

Γενετικός  

αλγόριθμος –  

PRAM  

Παρεμβάσεις 

συντήρησης, 

παραγωγικότητα κάθε 

συντήρησης, κόστος, 

διαθέσιμοι πόροι, 

φθορές οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακά 

δεδομένα 

Fwa et al. 

(1999) 

Πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση 

συστήματος 

διαχείρισης 

οδοστρωμάτων με 

δύο, τρία και τέσσερα 

κριτήρια 

Γενετικός  

αλγόριθμος 

Παρεμβάσεις 

συντήρησης, 

παραγωγικότητα κάθε 

συντήρησης, κόστος, 

διαθέσιμοι πόροι, 

φθορές 

οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακά 

δεδομένα 

Fwa et al. 

(1998) 

Επιλογή τεχνικής 

συντήρησης 

οδοστρωμάτων 

ανάλογα με την 

παραγωγικότητά της ή 

το κόστος της 

Γενετικός  

αλγόριθμος 

Παρεμβάσεις 

συντήρησης, 

παραγωγικότητα κάθε 

συντήρησης, κόστος, 

διαθέσιμοι πόροι, 

φθορές 

οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακά 

δεδομένα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στην κατάσταση του οδοστρώματος και 

ανάλογα του μεγέθους τους επηρεάζεται και ο ρυθμός επιδείνωσής της είναι οι παρακάτω, 

Εικ.3.1 (Adlinge S.S. & Gupta A.K., 2009): 

 Κυκλοφορία: Η κυκλοφορία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

κατάσταση του οδοστρώματος. Η κατάσταση του οδοστρώματος κυρίως 

επηρεάζεται από το μέγεθος της φόρτισης, τη διαμόρφωση και τον αριθμό των 

επαναλήψεων του φορτίου από τα βαρέα οχήματα. Η επιδείνωση που προκαλείται 

ανά πέρασμα ενός άξονα στο οδόστρωμα ορίζεται ίση με την επιδείνωση ανά 

πέρασμα του σύνηθες αξονικού φορτίου, που είναι ίσο με 80 kN. Συνεπώς, ένα 

οδόστρωμα είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει σε έναν αριθμό πρότυπων 

επαναλήψεων αξονικού φορτίου 80 kN που θα οδηγήσουν σε μία τελική κατάσταση 

φθοράς. 

 Υγρασία (νερό): Η υγρασία μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά τη δύναμη 

υποστήριξης των φυσικών αδρανών και κυρίως του υπεδάφους. Μπορεί να εισέλθει 

στη δομή του οδοστρώματος μέσω ρωγμών και οπών στην επιφάνεια, πλευρικά 

μέσω του υπεδάφους και από το υποκείμενο νερό μέσω τριχοειδούς δράσης. Το 

αποτέλεσμα της εισόδου της υγρασίας είναι η λείανση των σωματιδίων, η απώλεια 

των αλληλοσυνδεόμενων σωματιδίων και η επακόλουθη μετατόπισή τους που οδηγεί 

σε αστοχία του οδοστρώματος. 

 Υπέδαφος: Το υπέδαφος είναι το υποκείμενο έδαφος που υποστηρίζει τα 

εφαρμοζόμενα φορτία των τροχών. Αν το υπέδαφος είναι πολύ αδύναμο για να φέρει 

τα φορτία των τροχών τότε το οδόστρωμα θα καμφθεί υπερβολικά με αποτέλεσμα 

την αστοχία του οδοστρώματος. Επίσης, αν οι φυσικές διακυμάνσεις στη σύνθεση 

του υπεδάφους δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς από το σχεδιασμό του οδοστρώματος 

τότε θα προκύψουν σημαντικές διαφορές στην επιδείνωση της κατάστασης του 

οδοστρώματος. 
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 Ποιότητα κατασκευής: Η δυσκολία ώστε να επιτευχθεί η σωστή συμπύκνωση, οι 

κατάλληλες συνθήκες υγρασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η σωστή 

ποιότητα των υλικών και το ακριβές πάχος των στρώσεων του οδοστρώματος 

επηρεάζει άμεσα την κατάσταση του οδοστρώματος. Οι συνθήκες αυτές 

επισημαίνουν την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό και τη σημασία της σωστής 

επιθεώρησης και ελέγχου ποιότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 Συντήρηση: Η κατάσταση του οδοστρώματος εξαρτάται από το τι, πότε και πώς θα 

γίνει η συντήρηση. Ανεξάρτητα του πόσο καλό είναι το οδόστρωμα, με το πέρασμα 

του χρόνου θα χειροτερεύσει βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων. Η χρονική 

στιγμή της συντήρησης είναι πολύ σημαντική καθώς αν δεν πραγματοποιηθεί το 

σωστό χρόνο ενδέχεται να οδηγήσει το οδόστρωμα σε πολύ κακές συνθήκες. 

 

 

Εικόνα 3.1 Παράγοντες επίδρασης στην κατάσταση των οδοστρωμάτων (Haas R., 2003) 

 

3.2 ΦΘΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Φθορά ονομάζεται κάθε είδους ανωμαλία η οποία χειροτερεύει τις συνθήκες κύλισης 

των οχημάτων στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Οι φθορές είναι συγχρόνως αιτίες και 

αποτελέσματα, διότι οι αρχικές φθορές αποτελούν συνήθως αιτία νέων φθορών του ίδιου ή 
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διαφορετικού τύπου. Η εξέλιξή τους είναι ταχύτατη και οδηγούν σε καταστροφή, αν δεν 

προγραμματιστεί συντήρηση και αποκατάστασή τους ( Κόλλαρος κ.ά., 2006). 

Η φθορά οδοστρώματος είναι ατέλεια ή καταπόνηση που  γίνεται αντιληπτή με απλή 

παρατήρηση και σχετίζεται με τον κύκλο ζωής για κάθε τύπο οδοστρώματος για δεδομένες 

κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες. Κάθε είδος καταπόνησης σχετίζεται με 

συγκεκριμένες ιδιότητες του οδοστρώματος όπως γήρανση, τριβές, εξασθένιση ή τα υλικά 

κατασκευής. Αυτού του είδους οι ατέλειες μπορεί να διαχωριστούν και να εκτιμηθούν από 

το ανθρώπινο μάτι ή αυτοματοποιημένες τεχνικές, σε αντίθεση με άλλου είδους ατέλειες 

που σχετίζονται με τα υλικά υπόβασης, την αποχέτευση ή άλλες συνθήκες (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

2002). 

Η σωστή συντήρηση απαιτεί πληροφορίες μεγάλης ακρίβειας από έμπειρους 

μηχανικούς με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η επισήμανση και καταγραφή των 

φθορών είναι σημαντική διότι: 

1) Εντοπίζονται οι υπάρχουσες φθορές. 

2) Επισημαίνονται οι θέσεις που προαναγγέλλουν τη δημιουργία νέων φθορών. 

3) Οδηγείται σε σωστό προγραμματισμό η συντήρηση. 

Οι βασικές παράμετροι αξιολόγησης της κατάστασης ενός οδοστρώματος είναι ο 

τύπος της φθοράς, ο βαθμός ή επίπεδο σοβαρότητας της φθοράς και η έκταση του 

οδοστρώματος στην οποία παρουσιάζεται η φθορά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φθορών, 

επίπεδα σοβαρότητας και έκτασης για κάθε καταπόνηση του οδοστρώματος. 

Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες των επιφανειακών φθορών είναι οι: 

1) Ρηγμάτωση 

2) Παραμόρφωση επιφάνειας 

3) Αποσύνθεση 

4) Φθορές επιφάνειας 

 

3.2.1 Ρηγμάτωση 

 

Οι μορφές των επιφανειακών ρηγματώσεων του οδοστρώματος ποικίλλουν και 

οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη απλή σφράγιση της 

ρωγμής είναι η σωστότερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση. Σε άλλες περιπτώσεις 
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όμως, είναι αναγκαία η πλήρης εξυγίανση της περιοχής που προσβλήθηκε. Οι πιο κοινοί 

τύποι ρηγμάτωσης είναι: 

 Ρωγμές τύπου αλιγάτορα 

 Διαμήκεις ρωγμές 

 Εγκάρσιες ρωγμές 

 Ρωγμές συρρίκνωσης 

 Ρωγμές από ολίσθηση ταπήτων 

 Ρωγμές ανάκλασης 

 Ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος 

 

3.2.1.1 Ρωγμές τύπου αλιγάτορα 

 

Πρόκειται για μία σειρά διακλαδιζόμενων ρωγμών δημιουργώντας μικρά, 

ακανόνιστου σχήματος κομμάτια του οδοστρώματος. Προκαλείται από την αστοχία του 

επιφανειακού στρώματος ή της βάσης λόγω της επαναλαμβανόμενης φόρτισης της 

κυκλοφορίας. Οι ρωγμές αυτές στη συνέχεια οδηγούν στην αποσύνθεση της επιφάνειας 

δημιουργώντας λακκούβες Οι ρωγμές τύπου αλιγάτορα συνδέονται συνήθως με τη βάση ή 

προβλήματα αποστράγγισης. Οι μικρές περιοχές αυτών των ρωγμών μπορούν να 

διορθωθούν με μικρές επισκευές ενώ οι πιο εκτεταμένες ρωγμές  απαιτούν ποιοτική 

αποκατάσταση ή ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.2 Ρωγμές τύπου αλιγάτορα (Adlinge S.S. and Gupta Α.Κ., 2009) 
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3.2.1.2 Διαμήκεις ρωγμές 

 

Οι διαμήκεις ρωγμές είναι μεγάλες ρωγμές που τρέχουν παράλληλα με την κεντρική 

γραμμή του οδοστρώματος. Μπορεί να προκληθούν από τον παγετό, κοινές αστοχίες ή 

από την επιβολή των φορτίων. Η αιτία που τις προκαλεί είναι σημαντική ώστε να γίνει η 

σωστή επιλογή της επισκευής. Από την αρχική ρωγμή ενδέχεται να σχηματιστούν 

πολλαπλές παράλληλες ρωγμές. 

 

 

Εικόνα 3.3 Διαμήκεις ρωγμές (Adlinge S.S. and Gupta Α.Κ., 2009) 

 

3.2.1.3 Εγκάρσιες ρωγμές 

 

Οι εγκάρσιες ρωγμές σχηματίζονται σε περίπου ορθές γωνίες  ως προς την κεντρική 

γραμμή του οδοστρώματος. Συνήθως οφείλονται σε συστολή της επιφάνειας του 

οδοστρώματος που προκαλείται από χαμηλές θερμοκρασίες, σκλήρυνση της ασφάλτου ή 

σε ρωγμές υποκείμενων στρωμάτων της οδού όπως στρώσεις πλακών σκυροδέματος. 

Αρχικά, ξεκινούν ως μία πολύ στενή ρωγμή ενώ με το χρόνο αρχίζουν να διευρύνονται. 

Αν δε σφραγιστούν ή συντηρηθούν σωστά, τότε θα αναπτυχθούν δευτερεύουσες ή 

πολλαπλές ρωγμές παράλληλες προς την αρχική ρωγμή. 
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Εικόνα 3.4 Εγκάρσιες ρωγμές (Brhel G.L., 1985) 

 

3.2.1.4 Ρωγμές συρρίκνωσης 

 

Οι ρωγμές συρρίκνωσης αποτελούν μία διασυνδεδεμένη σειρά από ρωγμές που 

χωρίζουν το οδόστρωμα σε ακανόνιστα κομμάτια. Αυτές, μερικές φορές είναι το 

αποτέλεσμα τομής των εγκάρσιων και διαμήκων ρωγμών. Μπορεί, επίσης, να οφείλονται 

στην έλλειψη συμπίεσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι ρωγμές αυτού του τύπου 

χαμηλής σοβαρότητας μπορούν να επισκευαστούν από ένα λεπτό τάπητα. Σε πιο σοβαρή 

έκταση τότε μπορεί να χρειάζονται επικαλύψεις. Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στη 

βάση τότε ίσως απαιτείται ποιοτική αποκατάσταση ή ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.5 Ρωγμές συρρίκνωσης (Λουκέρη Ε.Δ., 2002) 
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3.2.1.5 Ρωγμές από ολίσθηση ταπήτων 

 

Οι ρωγμές από ολίσθηση ταπήτων έχουν σχήμα μισοφέγγαρου με τα δύο άκρα να 

είναι στραμμένα προς τα οχήματα του αντίθετου ρεύματος. Δημιουργούνται από τις 

οριζόντιες δυνάμεις εξαιτίας της κυκλοφορίας. Συνήθως είναι αποτέλεσμα της κακής 

συνοχής μεταξύ τάπητα κυκλοφορίας και υποκείμενης στρώσης. Η έλλειψη 

συγκολλητικής επάλειψης είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας σε πολλές περιπτώσεις. Η 

επισκευή αυτών των ρωγμών απαιτεί την αφαίρεση της ολισθημένης περιοχής και 

ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.6 Ρωγμές από ολίσθηση ταπήτων (http://www.mrpothole.com)  

 

3.2.1.6 Ρωγμές ανάκλασης 

 

Οι ρωγμές ανάκλασης προκύπτουν όταν ένα οδόστρωμα επικαλύπτεται με θερμό 

μίγμα ασφαλτικού σκυροδέματος και οι ρωγμές αντανακλούν μέσω της νέας επιφάνειας. 

Όπως ήταν αναμενόμενο από το όνομα, οι ρωγμές ανάκλασης στην πραγματικότητα 

καλύπτονται πάνω από ρωγμές που επανεμφανίζονται στην επιφάνεια. Η μορφή και η 

κατεύθυνσή τους ποικίλλει από διαμήκης, εγκάρσια, διαγώνια ή και μερικώς 

διακλαδιζόμενη ανάλογα με τη μορφή που είχαν οι παλαιές ρωγμές της επισκευασθείσας 

επιφάνειας. Τα αίτια που προκαλούν αυτού του είδους τις ρωγμές είναι οι κάθετες και 

οριζόντιες μετακινήσεις του υποκείμενου οδοστρώματος. Είναι απαραίτητη η σωστή 

επιδιόρθωσή τους πριν τοποθετηθούν τυχόν επικαλύψεις. 

http://www.mrpothole.com/
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Εικόνα 3.7 Ρωγμές ανάκλασης (http://www.pavementinteractive.org) 

 

3.2.1.7 Ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος 

 

Οι ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος ξεκινούν ως σχήματα ημισελήνου στην 

άκρη του οδοστρώματος. Θα επεκταθούν από την άκρη έως ότου αρχίσουν να μοιάζουν με 

ρωγμές τύπου αλιγάτορα. Οι ρωγμές αυτές οφείλονται σε ασθενές υλικό ή την υπερβολική 

υγρασία.  Χαμηλή σοβαρότητας ρωγμές μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλή πλήρωση 

ρωγμών ενώ καθώς η σοβαρότητα αυξάνεται, μπορεί να χρειαστούν διορθώσεις και 

αντικατάσταση των προβληματικών περιοχών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπερβολική 

υγρασία θα πρέπει να εξαλειφθεί και τα άκρα να ξαναδημιουργηθούν με καλά υλικά. 

 

 

Εικόνα 3.8 Ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος (Brhel G.L., 1985) 

  

http://www.pavementinteractive.org/
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3.2.2 Παραμόρφωση επιφάνειας 

 

Η παραμόρφωση επιφάνειας είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας ενός ή 

περισσοτέρων στρωμάτων του οδοστρώματος που έχει βιώσει κίνηση μετά την 

κατασκευή. Είναι, σε γενικές γραμμές, οι φθορές εκείνες που χαρακτηρίζουν το 

οδόστρωμα μη επίπεδο. Η παραμόρφωση μπορεί να συνοδεύεται από ρωγμές και να 

επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, κυρίως ως προς τη δομική λειτουργία του 

οδοστρώματος. Οι βασικοί τύποι της επιφανειακής παραμόρφωσης είναι: 

1. Αυλακώσεις 

2. Κυματώσεις 

3. Απώθηση 

4. Καθιζήσεις 

5. Διογκώσεις 

 

3.2.2.1 Αυλακώσεις 

 

Αυλάκωση είναι η μετατόπιση του υλικού του οδοστρώματος που δημιουργεί 

διαύλους στη διαδρομή του τροχού. Η αυλάκωση είναι συνήθως αστοχία ενός ή 

περισσότερων στρώσεων στο οδόστρωμα. Προκαλείται από τη μόνιμη παραμόρφωση της 

επιφάνειας του οδοστρώματος ή της υπόβασης που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της 

συμπίεσης που δέχεται από τα φορτία κυκλοφορίας. Το πλάτος της αποτελεί σημάδι για το 

ποιο στρώμα έχει αστοχήσει. Μία πολύ στενή αυλάκωση είναι συνήθως αστοχία της 

επιφανειακής στρώσης ενώ μία ευρεία είναι ενδεικτική αστοχίας τους υπεδάφους. Οι 

αυλακώσεις γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές μετά από βροχόπτωση εφόσον μετατρέπονται 

σε θύλακες συγκέντρωσης όμβριων. 
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Εικόνα 3.9 Αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών (Μακρίδου Π. & Πανιώρας Γ., 2009) 

 

3.2.2.2 Κυματώσεις 

 

Είναι μία μορφή πλαστικής μετακίνησης με αποτέλεσμα να εξογκώνεται η επιφάνεια 

υπό μορφής κυματώσεων. Η αστάθεια του ασφαλτικού σκυροδέματος στην επιφάνεια 

μπορεί να προκληθεί από μεγάλη ποσότητα ασφαλτικού τσιμέντου, λεπτόκοκκων αδρανών 

ή λείων υφών αδρανών. Αυλακώσεις συμβαίνουν συνήθως σε περιοχές όπου τα οχήματα 

επιταχύνουν ή επιβραδύνουν. Οι μικρές αυλακώσεις μπορούν να επισκευαστούν με απλή 

επικάλυψη ενώ οι σοβαρότερες απαιτούν βαθύτερες επεμβάσεις. 

 

 

Εικόνα 3.10 Κυματώσεις (https://faapaveair.faa.gov) 

 

3.2.2.3 Απώθηση 

 

Η απώθηση είναι επίσης μία μορφή πλαστικής κίνησης στο επιφανειακό στρώμα 

ασφαλτικού σκυροδέματος που δημιουργεί μία τοπική διόγκωση του οδοστρώματος. Οι 

https://faapaveair.faa.gov/
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περιοχές που εντοπίζονται και αιτίες της απώθησης είναι παρόμοιες με εκείνες για τις 

αυλακώσεις.  

 

 

Εικόνα 3.11 Απώθηση (http://www.pavementinteractive.org) 

 

3.2.2.4 Καθιζήσεις 

 

Οι καθιζήσεις είναι μικρές, τοπικές σε σχήμα λεκάνης περιοχές που μπορεί να 

περιλαμβάνουν ρωγμές.  Αιτία τους είναι η τραχύτητα, αποτελούν κίνδυνο για τους 

αυτοκινητιστές και επιτρέπουν τη συλλογή νερού. Προκαλούνται από τοπική εξυγίανση ή 

την κίνηση των υποστηρικτικών στρωμάτων κάτω από την επιφάνεια λόγω αστάθειας. Η 

επισκευή τους γίνεται με εκσκαφή και αποκατάσταση των τοπικών καθιζήσεων ενώ για 

πιο εκτεταμένες φθορές απαιτείται ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.12 Τοπικές καθιζήσεις ( Λέμης Π., 2011) 

http://www.pavementinteractive.org/
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3.2.2.5 Διογκώσεις 

 

Οι διογκώσεις είναι τοπικές κυρτότητες στην επιφάνεια του οδοστρώματος. 

Προκαλούνται από την αύξηση των υποστηρικτικών στρώσεων κάτω από την επιφάνεια ή 

το υπέδαφος. Η διόγκωση συνήθως εμφανίζεται εξαιτίας του παγετού ή την υγρασία. Τα 

υπεδάφη με υψηλές πλαστικές αργίλους μπορούν να διογκωθούν παρόμοια με την 

περίπτωση που υπάρχει παγετός. Η επισκευή τους γίνεται με την εκσκαφή του υπεδάφους 

και την ανοικοδόμηση της αφαιρεμένης περιοχής. Σε μεγαλύτερης έκτασης φθορά μπορεί 

να απαιτηθεί ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.13 Διογκώσεις (Λουκέρη Ε.Δ., 2002) 
 

3.2.3 Αποσύνθεση 

 

Η προοδευτική διάσπαση του οδοστρώματος σε μικρά ασύνδετα κομμάτια 

ονομάζεται αποσύνθεση. Αν αυτή δεν επιδιορθωθεί στα πρώτα της στάδια μπορεί να 

χρειάζεται πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος. Οι δύο πιο κοινοί τύποι της 

αποσύνθεσης είναι: 

1. Μπαλώματα 

2. Λακκούβες 

 

3.2.3.1 Μπαλώματα 

 

Ως μπάλωμα ορίζεται ένα τμήμα του οδοστρώματος που έχει αφαιρεθεί και 

αντικατασταθεί. Τα μπαλώματα χρησιμοποιούνται συνήθως για την επισκευή 
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ελαττωμάτων σε ένα οδόστρωμα ή για να καλύψουν ένα χαντάκι. Ωστόσο, η αστοχία στην 

τοποθέτηση του μπαλώματος μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο εκτεταμένη φθορά του 

οδοστρώματος. Για την επισκευή του μπαλώματος τοποθετείται ένα ημιμόμινο έμπλαστρο. 

Εκτεταμένες λακκούβες μπορεί να οδηγήσουν σε επισκευές των περιοχών ή ποιοτική 

αποκατάσταση. Ωστόσο, αν η ρίζα της εμφάνισης των λακκουβών βρίσκεται στη βάση του 

οδοστρώματος τότε απαιτείται ανακατασκευή. 

 

 

Εικόνα 3.14 Μπαλώματα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002) 

 

3.2.3.2 Λακκούβες 

 

Οι λακκούβες είναι σε σχήμα λεκάνης τρύπες παρόμοιες με τις καθιζήσεις. Είναι μία 

προοδευτική φθορά. Προέρχονται από τοπική αποσύνθεση του οδοστρώματος λόγω της 

ανεπαρκούς αντοχής του ασφαλτικού τάπητα. Αρχικά, μικρά θραύσματα του ανωτέρου 

στρώματος αποσπώνται. Με την πάροδο του χρόνου, η φθορά θα προχωρήσει προς τα 

κάτω μέσα στα κατώτερα στρώματα του οδοστρώματος. Οι λακκούβες συχνά εντοπίζονται 

σε περιοχές με κακή αποστράγγιση. Σχηματίζονται όταν το οδόστρωμα αποσυντίθεται υπό 

τη φόρτιση της κυκλοφορίας, λόγω ανεπαρκούς αντοχής σε ένα ή περισσότερα στρώματα 

του οδοστρώματος, που συνήθως συνοδεύονται από την παρουσία του νερού. Η επισκευή 

τους γίνεται συνήθως με κόψιμο και τετραγωνισμό ενώ για εκτεταμένες λακκούβες 

προτείνεται η ανακατασκευή. 
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Εικόνα 3.15 Λακκούβες ( http://www.wolfpaving.com/) 

 

3.2.4 Φθορές επιφάνειας 

 

Οι φθορές επιφάνειας σχετίζονται με προβλήματα στην επιφανειακή στιβάδα. Οι πιο 

κοινοί τύποι είναι οι: 

1. Αποκόλληση αδρανών 

2. Ανάδυση ασφάλτου 

3. Λείανση αδρανών 

 

3.2.4.1 Αποκόλληση αδρανών 

 

Αποκόλληση αδρανών είναι η απώλεια του υλικού από την επιφάνεια του 

οδοστρώματος. Είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς πρόσφυσης μεταξύ του ασφαλτικού 

σκυροδέματος και των αδρανών. Αρχικά, τα λεπτόκοκκα αδρανή αρχίζουν να φεύγουν και 

να αφήνουν μικρά, τραχιά μπαλώματα στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Καθώς η 

αποσύνθεση συνεχίζεται δημιουργούνται ακόμη τραχύτερες επιφάνειες. Η αποκόλληση 

αδρανών μπορεί να επιταχυνθεί από την κυκλοφορία και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  

 

http://www.wolfpaving.com/
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Εικόνα 3.16 Αποκόλληση αδρανών (Brhel G.L., 1985) 

 

3.2.4.2 Ανάδυση ασφάλτου 

 

Ανάδυση ασφάλτου ορίζεται η παρουσία περίσσειας ασφάλτου επί της επιφάνειας 

της οδού η οποία δημιουργεί μπαλώματα στο ασφαλτικό τσιμέντο. Η υπερβολική 

άσφαλτος μειώνει την ολίσθηση – αντίσταση του οδοστρώματος δημιουργώντας 

κινδύνους για την ασφάλεια. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα υψηλής 

περιεκτικότητας ασφάλτου στο μίγμα, χαμηλού ιξώδες στο ασφαλτικό σκυρόδεμα, 

λανθασμένης εφαρμογής της σφράγισης. Η ανάδυση ασφάλτου εμφανίζεται πιο συχνά σε 

ζεστό καιρό, όταν το ασφαλτικό σκυρόδεμα είναι λιγότερο παχύρρευστο και η κυκλοφορία 

αναγκάζει την άσφαλτο να αναδυθεί στην επιφάνεια. 

 

 

Εικόνα 3.17 Ανάδυση ασφάλτου (https://faapaveair.faa.gov) 

 

https://faapaveair.faa.gov/
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3.2.4.3 Λείανση αδρανών 

 

Η λείανση των αδρανών οφείλεται στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μπορεί να 

οδηγήσει σε μία επικίνδυνη επιφάνεια χαμηλής τριβής. Το οδόστρωμα με την πάροδο του 

χρόνου γίνεται λείο και γυαλιστερό με αποτέλεσμα την αύξηση της ολισθηρότητάς του. Η 

αντιμετώπιση της ολισθηρότητας γίνεται με τοποθέτηση καρφιών στην επιφάνεια του 

οδοστρώματος και στη συνέχεια διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, είναι 

δυνατή η εφαρμογή διάστρωσης ασφαλτομίγματος ή ασφαλτικής επάλειψης. 

 

 

Εικόνα 3.18 Λείανση των αδρανών (Λέμης Π., 2011) 

 

3.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Η προσπάθεια να αξιολογηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος, 

οι φθορές και η δομική του κατάσταση με σαφή και συνολικό τρόπο οδήγησε στη 

δημιουργία των δεικτών κατάστασης οδοστρωμάτων. Αυτοί οι δείκτες, οι οποίοι 

εμπεριέχουν διάφορα στοιχεία από πληροφορίες, όπως κατάσταση (λειτουργική και 

δομική) οδοστρώματος, δεδομένα οδοστρώματος, γεωμετρία οδού κτλ. αντιπροσωπεύουν 

ένα μέτρο των επιπτώσεων στους χρήστες της οδού (Παπαγεωργίου Γ.Π., 2010). 

Στα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται δύο είδη δεικτών, οι 

μεμονωμένοι δείκτες κατάστασης που δείχνουν τις μεταβολές μίας συγκεκριμένης φθοράς 

και οι σύνθετοι δείκτες που δείχνουν τις μεταβολές της γενικής κατάστασης 

οδοστρώματος συναρτήσει των παραγόντων επιρροής (Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011). Οι 

δείκτες κατάστασης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις επιπτώσεις των παραγόντων 

επιρροής στη συμπεριφορά τμημάτων οδοστρώματος και βοηθούν (Λουκέρη Ε.Δ., 2004): 
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 Στον καθορισμό του χρόνου παρεμβάσεων της συντήρησης σε οποιοδήποτε τμήμα 

οδού με τη χρήση μεμονωμένων δεικτών κατάστασης. 

 Στην επιλογή συγκεκριμένων τεχνικών συντήρησης με τη χρήση μεμονωμένων 

δεικτών αφού προσφέρουν πιο λεπτομερείς και ακριβείς προβλέψεις κόστους στο 

πρόγραμμα ανάλυσης των συστημάτων διαχείρισης. 

 Στην επίβλεψη της συνολικής κατάστασης του δικτύου χρησιμοποιώντας τους 

σύνθετους δείκτες κατάστασης οδοστρώματος. 

Παρακάτω αναφέρονται οι συνηθέστεροι δείκτες φθοράς που συναντώνται στη 

βιβλιογραφία καθώς και διάφορες σχέσεις που συνδέουν τους δείκτες μεταξύ τους. 

 

3.3.1 Δείκτης Κατάστασης Οδοστρώματος (Pavement Condition Index – PCI)  

 

Ο δείκτης κατάστασης οδοστρώματος PCI αξιολογεί την κατάσταση της επιφάνειας 

ενός οδικού δικτύου.  Συγκεκριμένα, αξιολογεί το είδος, την έκταση και τη σοβαρότητα 

των επιφανειακών φθορών του οδοστρώματος καθώς και την ομαλότητα και την οδηγική 

άνεση του δρόμου. Οι τιμές που παίρνει κυμαίνονται μεταξύ 0 – 100 όπου 0 είναι η 

χειρότερη κατάσταση και 100 η καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στην παρακάτω εικόνα 3.19 

παρουσιάζεται η μεταβολή του PCI καθώς αυξάνεται η ηλικία του οδοστρώματος και από 

εξαιρετική κατάσταση οδηγείται σε πλήρη αστοχία.  

 

 

Εικόνα 3.19 Δείκτης PCI – Ηλικία οδοστρώματος (http://www.fhwa.dot.gov/) 

http://www.fhwa.dot.gov/
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3.3.2 Βαθμολόγηση Κατάστασης Οδοστρώματος (Pavement Condition Rating – 

PCR) 

 

Μία κοινή μέθοδος για την αξιολόγηση των οδοστρωμάτων είναι η καθιέρωση ενός 

συστήματος αξιολόγησης PCR που συνδέει συγκεκριμένους τύπους φθορών, σοβαρότητας 

και έκτασης. Αυτά αθροίζονται μεταξύ τους και αφαιρούνται από ένα ανώτατο όριο ή μία 

μέγιστη τιμή (100 στην περίπτωση του Washignton State) ώστε να δώσουν μία συνολική 

βαθμολογία της κατάστασης του οδοστρώματος. Οι εξισώσεις που περιγράφουν πώς 

γίνεται η μετατροπή της σοβαρότητας ή έκτασης μίας συγκεκριμένης φθοράς σε μία 

αριθμητική τιμή διαφέρουν από κράτος σε κράτος και σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται 

να είναι πολύπλοκες. 

 

3.3.3 Δείκτης Παρούσας Λειτουργικότητας (Present Serviceability Index - PSI) 

 

Ο δείκτης παρούσας λειτουργικότητας (PSI) βασίζεται στη δοκιμή AASHO PSR. 

Βασικά, η βαθμολόγηση παρούσας λειτουργικότητας (Present Serviceability Rating – 

PSR) ήταν μία εκτίμηση της οδηγικής ποιότητας που απαιτούσε μία ομάδα παρατηρητών 

να οδηγήσει πραγματικά πάνω στο οδόστρωμα που εξεταζόταν. Δεδομένου, ότι αυτό το 

είδος της αξιολόγησης δεν ήταν πρακτικό σε μεγάλης κλίμακας οδικά δίκτυα, ήταν 

αναγκαία η μετάβαση σε ένα σύστημα που δε θα χρειαζόταν η ομάδα των παρατηρητών. 

Για τη μετάβαση από το PSR στο PSI χρησιμοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις μίας 

ομάδας παρατηρητών μεταξύ του 1958 έως 1960 σε διάφορα οδικά δίκτυα στις πολιτείες 

του Ιλινόις, Μινεσότα και Ιντιάνα για το PSR. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια 

συσχετίστηκαν με διάφορες μετρήσεις όπως οι ρηγματώσεις, η διακύμανση κλίσης κλπ. 

ώστε να αναπτυχθούν οι εξισώσεις PSI. Περαιτέρω, οι βαθμολογητές κλήθηκαν να 

εκφέρουν άποψη για το αν ένα συγκεκριμένο οδικό δίκτυο είχε αποδεκτή ή μη τιμή PSR 

ως κύρια εθνική οδό. 

Ο δείκτης PSI λαμβάνει τιμές από 0 – 5 όπου 0 είναι η χείριστη κατάσταση του 

οδοστρώματος ενώ 5 η βέλτιστη. Η τιμή 2,5 συνήθως θεωρείται ως επίπεδο 

προειδοποίησης για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Όταν ο δείκτης έχει τιμή 

μικρότερη του 2 τότε το οδόστρωμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση και 

απαιτείται άμεση αποκατάστασή του.  
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3.3.4 Δείκτης Άνεσης Οδήγησης (Riding Comfort Index - RCI) 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ποιότητα οδήγησης σε ένα οδόστρωμα 

αναπτύχθηκε ο δείκτης άνεσης οδήγησης RCI. Πρώτο βήμα ήταν η ταξινόμηση των 

ανομοιόμορφων τιμών από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε διαφορετικά φάσματα. Ο 

δείκτης RCI είναι κυρίως συνάρτηση των ανομοιομορφιών αυτών και μετράται σε 

κλίμακα από 0 - 5, όπου το 0 δείχνει καλά κατασκευασμένο οδόστρωμα ενώ το 5 

αντιπροσωπεύει εξαιρετικά τραχύ οδόστρωμα.  

 

3.3.5 Διεθνής Δείκτης Τραχύτητας (International Roughness Index - IRI) 

 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης μίας 

οδού είναι η ποιότητα κύλισης των οδοστρωμάτων. Οι χρήστες μίας οδού κρίνουν την 

προσφερόμενη προς αυτούς ποιότητας κύλισης με βάση την ομαλότητα (έλλειψη 

ανωμαλιών) της επιφάνειας των οδοστρωμάτων, η οποία είναι δυνατό να καταγραφεί και 

να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια. Για τον χρήστη «ανώμαλο» οδόστρωμα 

σημαίνει έλλειψη άνεσης και ασφάλειας, ανάγκη για μείωση της ταχύτητας κύλισης, 

πιθανές φθορές του οχήματος και αυξημένο κόστος λειτουργίας του οχήματος.  

Ο διεθνής δείκτης τραχύτητας IRI αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα το 

1980 και εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο το όχημα και οι επιβαίνοντες ανταποκρίνονται 

στην υφιστάμενη ποιότητα κύλισης μίας επιφάνειας οδοστρώματος. Ο δείκτης 

καθορίστηκε μετά από μαθηματική προσομοίωση ενός τροχού με ελατήρια γνωστών 

μηχανικών χαρακτηριστικών και βάρους ίσου με ένα τυπικό άξονα επιβατικού οχήματος, ο 

οποίος κινείται πάνω σε επιφάνειες με διαφορετικό βαθμό ομαλότητας με ταχύτητα 80 

Km/h. Ο δείκτης αυτός λόγω του υπολογιστικού προσομοιώματος που τον υποστηρίζει 

εκφράζει την ομαλότητα του εκάστοτε οδοστρώματος εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα 

σύγκρισης των μετρήσεων από διαφορετικά συστήματα αλλά και σε διαφορετικές 

χρονικές φάσεις λειτουργίας του οδοστρώματος. Η πραγματική τιμή του δείκτη 

προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη μία ακριβή καταγραφή της κατανομής της επιφάνειας 

του οδοστρώματος.  

Ο δείκτης IRI μετράται συνήθως σε m/km και λαμβάνει τιμές από 0 – 20, όπου 0 

είναι η βέλτιστη κατάσταση οδοστρώματος. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει συνήθως 
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είναι γύρω στα 6 m/km καθώς για μεγαλύτερες τιμές η κατάσταση του οδοστρώματος έχει 

φτάσει ήδη σε πολύ φτωχά επίπεδα και απαιτείται ανακατασκευή. 

 

Πίνακας 3.1 Αξιολόγηση κατάστασης οδοστρώματος βάσει τιμών IRI 

(http://www.teed.ee) 

 

Κατάσταση 

Οδοστρώματος 

Χαρακτηριστικά 

(άνεση οδήγησης και  

αντίκτυπο τραχύτητας) 

Διεθνής Δείκτης 

Τραχύτητας  

IRI (m/km) 

Πολύ καλή 
1.1 Λείο οδόστρωμα, καλές οδηγικές συνθήκες, 

όρια ταχύτητας τείνουν να ξεπεραστούν 
≤ 1,39 

Καλή 

1.2 Γενικά λεία επιφάνεια, λίγες και μεμονωμένες 

ανωμαλίες που δεν επηρεάζουν την οδηγική 

άνεση, εύκολα υπερβαίνονται τα όρια 

ταχύτητας 

1,4 – 2,69 

Μέτρια 

1.3 Οδόστρωμα σχετικά ανομοιόμορφο, λίγες 

μικρές προσκρούσεις, ταχύτητα οδήγησης 

κοντά στα όρια ταχύτητας, προσοχή στην 

επιφάνεια του δρόμου κατά την οδήγηση 

2,7 – 4,19 

Κακή 

1.4 Οδόστρωμα ανομοιόμορφο, αρκετές μικρές 

προσκρούσεις και μερικά μεγάλα χτυπήματα, 

ταχύτητα οδήγησης ποικίλλει, απαραίτητα 

συγκέντρωση κατά την οδήγηση 

4,2 – 5,59 

Πολύ Κακή 

Οδόστρωμα πολύ ανομοιόμορφο, αρκετές 

μικρές και μεγάλες προσκρούσεις, ταχύτητα 

οδήγησης κάτω από τα όρια ταχύτητας, άβολη 

οδήγηση, φθορές και ανωμαλίες οδοστρώματος 

πρέπει να αποφευχθούν, απαραίτητα 

συγκέντρωση κατά την οδήγηση 

≥5,6 

 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση των οδοστρωμάτων, λόγω των φορτίων 

κυκλοφορίας και των μεταβολών του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία), 

επιδεινώνεται μέχρις ότου, εντός μίας χρονικής περιόδου, να καθίσταται αναγκαία η 

συντήρησή του.  

Μοντέλο επιδείνωσης οδοστρώματος ή μοντέλο πρόβλεψης της συμπεριφοράς του, 

είναι μία μαθηματική περιγραφή, που χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη μελλοντική 

επιδείνωσή του και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του  

http://www.teed.ee/
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οδοστρώματος, σε παράγοντες επιδείνωσης και στις επιπτώσεις της συντήρησης (OECD, 

1987). 

Η σημασία μίας ακριβούς πρόβλεψης είναι μεγάλη καθώς επηρεάζει πολλά από τα 

στοιχεία του συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων. Τα μοντέλα πρόβλεψης είναι 

αναπόσπαστα στοιχεία για πολλές διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς είναι χρήσιμα για 

τις απαντήσεις του τι, που και πότε θα πραγματοποιηθεί μία εργασία συντήρησης. Δηλαδή, 

τα μοντέλα πρόβλεψης βοηθούν να καθοριστεί ο τύπος της συντήρησης, το ποσοστό του 

οδικού δικτύου που χρειάζεται συντήρηση και η χρονική στιγμή της συντήρησης 

(Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011). 

 

3.4.1 Είδη μοντέλων πρόβλεψης 

 

Τα μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες τα ντετερμινιστικά, 

τα πιθανοτικά, τα υποκειμενικά και τα μοντέλα «ευφυών» μεθοδολογιών. Μία άλλη 

συνήθης κατηγοριοποίησή τους είναι σε εμπειρικά, μηχανιστικά και εμπειρικά-

μηχανιστικά. 

 

3.4.1.1 Ντετερμινιστικά μοντέλα 

 

Τα ντετερμινιστικά μοντέλα εξάγουν μία συγκεκριμένη τιμή για τις παραμέτρους 

συμπεριφοράς του οδοστρώματος με τη χρήση μαθηματικής συνάρτησης. Οι μορφές τους 

μπορεί να είναι γραμμικές ή μη γραμμικές εξισώσεις και συνήθως εξάγονται με τη χρήση 

στατιστικών αναλύσεων των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών (Λουκέρη Ε.Δ., 

2004). 

 

3.4.1.2 Πιθανοτικά μοντέλα 

 

Στα πιθανοτικά μοντέλα, η μελλοντική κατάσταση του οδοστρώματος είναι τυχαία 

εξαρτημένη μεταβλητή και η τιμή της τελευταίας καθορίζεται από μία συνάρτηση 

πιθανότητας. Προβλέπουν μία κατανομή για τη ζωή του οδοστρώματος, για το επίπεδο 

καταπόνησής του αλλά και για άλλες μετρήσεις της κατάστασής του. Περιλαμβάνουν τα 

μοντέλα Markov, Survivor curves και Semi – Markov (Λουκέρη Ε.Δ., 2004). 
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3.4.1.3 Υποκειμενικά μοντέλα 

 

Τα μοντέλα αυτά προκύπτουν από την τυποποίηση της εμπειρίας των ειδικών όσον 

αφορά στη διαδικασία φθοράς των οδοστρωμάτων. Είναι μοντέλα που αναπτύσσονται σε 

περιπτώσεις έλλειψης στατιστικών δεδομένων σαν ύστατη λύση ανάγκης. Τα μοντέλα 

αυτά όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης 

οδοστρωμάτων παρά μόνο ως βάση ανάπτυξης πιο προηγμένων μοντέλων έπειρα από 

συλλογή δεδομένων από το οδικό δίκτυο (Λουκέρη Ε.Δ., 2004). 

 

3.4.1.4 Μοντέλα «ευφυών» μεθοδολογιών 

 

Τα μοντέλα «ευφυών» μεθοδολογιών αποτελούν ένα νέο τομέα εφαρμογών στην 

πρόβλεψη φθορών οδοστρωμάτων. Χαρακτηριστικά μοντέλα σε αυτή την κατηγορία είναι 

ο γενετικός αλγόριθμος και το μοντέλο τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Λουκέρη Ε.Δ., 

2004). 

 

3.4.1.5 Εμπειρικά μοντέλα 

 

Στα πρότυπα αυτά η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κάποιος δείκτης της συμπεριφοράς 

του οδοστρώματος. Βασίζονται σε παρατηρήσεις ή μετρήσεις των χαρακτηριστικών των 

οδοστρωμάτων. Χρησιμοποιούνται υποκειμενικοί δείκτες κατάστασης των οδοστρωμάτων 

όπως ποιότητα κύλισης, εξυπηρετικότητα καθώς και στατιστικοί δείκτες. Αυτοί οι δείκτες 

συμπεριφοράς του οδοστρώματος συσχετίζονται με μία ή περισσότερες ανεξάρτητες 

μεταβλητές όπως δομική αντοχή, φορτία κυκλοφορίας και περιβαλλοντικές συνθήκες 

(Παπαγεωργίου Γ.Π, 2010). 

 

3.4.1.6 Μηχανιστικά μοντέλα 

 

Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στη συμπεριφορά στη συμπεριφορά των υλικών 

κατασκευής κάτω από τη συνδυασμένη επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας και του 

περιβάλλοντος. Τα μοντέλα των υλικών που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα είναι 

απλοποιημένα και αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά τους μόνο κάτω από περιορισμένες 

συνθήκες. Αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση δεν έχει 
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αναπτυχθεί ένα εμπεριστατωμένο και αξιόπιστο μηχανιστικό μοντέλο, και λόγω της 

πολυπλοκότητας της διαδικασίας επιδείνωσης των οδοστρωμάτων, αυτή η προσέγγιση 

φαίνεται προς το παρόν δύσκολη (Παπαγεωργίου Γ.Π, 2010). 

 

3.4.1.7 Εμπειρικά – Μηχανιστικά μοντέλα 

 

Στα πρότυπα αυτά η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών βασίζεται σε εκτιμήσεις 

της κατάστασης των οδοστρωμάτων και οι συντελεστές των παραμέτρων των μοντέλων 

βαθμονομούνται με τη χρήση εμπειρικών στοιχείων και διαδικασιών στατιστικής 

εκτίμησης. Αυτή η προσέγγιση δημιουργίας μοντέλων είναι η μόνη εφικτή σε περιπτώσεις 

που η μηχανιστική ανάλυση είναι αδύνατη διότι, είτε η ακριβής φυσική διαδικασία της 

επιδείνωσης του οδοστρώματος δεν είναι πλήρως κατανοητή είτε είναι πάρα πολύ 

σύνθετη. Τα εμπειρικά μηχανιστικά μοντέλα απαιτούν τη γνώση ενός μικρού αριθμού 

μεταβλητών οι οποίες μετρούνται συνήθως κατά τις επισκοπήσεις της κατάστασης του 

οδοστρώματος ή είναι διαθέσιμες από τα στοιχεία συντήρησης, τις κυκλοφοριακές 

μετρήσεις και τα στοιχεία της κατασκευής του (Παπαγεωργίου Γ.Π, 2010).  

 

3.4.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση μοντέλων επιδείνωσης 

 

Για τη δημιουργία ενός μοντέλου φθοράς είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι περιβαλλοντικοί, κυκλοφοριακοί και δομικοί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

δύναται να είναι ο αριθμός των κύκλων ψύξης/ζέσης, η θερμοκρασία, η υγρασία, η 

βροχόπτωση, το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. Οι κυκλοφοριακοί παράγοντες συνήθως 

περιλαμβάνουν τη μέση ετήσια ημερήσια κυκλοφορία οχημάτων (Average Annual Daily 

Traffic – AADT) ή τον ισοδύναμο αριθμό μονοαξονικών φορτίων (Equivalent Single Axle 

Loads – ESALs). Οι δομικοί παράγοντες μπορεί να είναι ο τύπος του οδοστρώματος, η 

αντοχή του, το πάχος του, το υλικό του υπεδάφους του (Ens A., 2012). 

Παρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά κάποια από τα μοντέλα επιδείνωσης που έχουν 

αναπτυχθεί στις διάφορες μελέτες. 

AASHTO pavement performance model: Αυτό το μοντέλο επιδείνωσης είναι από 

τα πιο γνωστά μοντέλα φθοράς και χρησιμοποιείται ευρύτατα στη Βόρεια Αμερική. 
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Βασίζεται σε συγκεκριμένες φθορές, εξαρτάται από τα κυκλοφοριακά φορτία και δείχνει 

την επιδείνωση του οδοστρώματος συναρτήσει του PSI. 

Οι εξισώσεις που περιγράφουν το AASHTO μοντέλο είναι: 

                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                               

           
   

 
                                                                                                    

                                                                                                             

       
    

          
                                                                                                            

όπου: 

PSI = Δείκτης παρούσας λειτουργικότητας 

SV = μέση τιμή διακύμανσης εγκάρσιας κλίσης 

C = συνολική ρηγματωμένη περιοχή (m/km/lane) 

R = βάθος αυλάκωσης (mm) 

Ν = κυκλοφοριακό φορτίο σε ισοδύναμα μονοαξονικά φορτία 80 kN (million) 

SN = δομικός αριθμός 

Υ = ηλικία οδοστρώματος 

NJDOT model: Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από το New Jersey Department of 

Transportation και χρησιμοποιεί το δείκτη ποιότητας οδήγησης RQI (ride quality index) 

για να προσδιορίσει τον αναμενόμενο χρόνο ζωής των οδοστρωμάτων. Είναι ίδιο για 

όλους τους τύπους και όλα τα οδοστρώματα. Περιγράφεται από την εξίσωση (Ozbay K. & 

Laub R., 2001): 

                                                                                                                             

όπου: 

RQI = δείκτης ποιότητας οδήγησης 

RQI0 = δείκτης ποιότητας οδήγησης για t = 0 
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t = ln(1/age) 

a = 33,26 

b = 34,65 

c = 1,02 

 

Η σχέση του δείκτη ποιότητα οδήγησης RQI με το διεθνή δείκτη τραχύτητας IRI 

είναι: 

                                                                                                                         

                                                                                                          

όπου: 

RTIRI = IRI μετρημένο με τη μηχανή RT3000 (in/mile) 

IRI(LTPP) = IRI μετρημένο με το πρόγραμμα LTPP (in/mile) 

FHWA model: Η Federal Highway Administration πραγματοποίησε μία σειρά 

πειραμάτων μέσω των οποίων προέκυψαν κάποιες εξισώσεις που περιγράφουν την 

επιδείνωση της κατάστασης για διάφορους τύπους οδοστρωμάτων. Όσον αφορά τα 

εύκαμπτα ασφαλτικά οδοστρώματα η κατάσταση του οδοστρώματος δίνεται από τον τύπο 

(Perera R.W et al., 1998): 

               
  

                                                                                                                 

                                                                                

   
  

     
  

  

      
                                                      

όπου: 

IRI(t) = διεθνής δείκτης τραχύτητας οδοστρώματος σε χρόνο t 

IRI0 = διεθνής δείκτης τραχύτητας οδοστρώματος σε χρόνο t=0 

ACThick = πάχος ασφαλτικής στρώσης (in) 

BaseThick = πάχος βάσης (in) 

P#4 = ποσοστό υλικού υπεδάφους που διέρχεται από κόσκινο Νο.4 

SN = δομικός αριθμός 



51 

 

 

 

KESAL/yr = μέσος αριθμός ισοδύναμων μονοαξονικών φορτίων ανά έτος (χιλιάδες)  

Days32- = αριθμός ημερών ανά έτος κάτω από 32
ο
 F 

AnnPrecip = ετήσια βροχόπτωση (in) 

A – T = σταθερές, Πίν.3.2 

 

Πίνακας 3.2 Τιμές παραμέτρων για το FHWA μοντέλο επιδείνωσης 

 

A = 40,8887 F = -0,8682 K = 20,7016 P = 2,3060 

B = -0,5110 G = 40,0891 L = 12,00 Q = 9,70E-05 

C = 1953,287 H = -0,75037 M = 2,00E-04 R = 0,1813 

D = -2,95004 I = 101,57589 N = -0,2060 S = 1,2379 

E = 349, 64172 J = 0,6117952 O = 3,12E-09 T = 0,0226 

 

Από τα τρία παραπάνω μοντέλα επιδείνωσης το πιο πλήρες θεωρείται το τρίτο, της 

Federal Highway Administration καθώς λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τις κυκλοφοριακές 

συνθήκες αλλά και τις κλιματολογικές και τη δομική κατάσταση του οδοστρώματος. Στο 

παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η επιδείνωση του οδοστρώματος συναρτήσει με το χρόνο 

για διάφορες τιμές του δομικού αριθμού. 

 

 

Σχήμα 3.1 Μοντέλο επιδείνωσης FHWA 
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Από το Σχ.3.1 προκύπτει ότι ο ρυθμός επιδείνωσης της κατάστασης του 

οδοστρώματος σύμφωνα με το FHWA μοντέλο είναι πολύ μικρός. Μάλιστα, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δομικός αριθμός τόσο μικρότερη είναι και η μεταβολή αυτή. Για αυτό 

το λόγο στην παρούσα ανάλυση προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο μοντέλο που 

λαμβάνει κι αυτό υπόψη του τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τη δομική κατάσταση του 

οδοστρώματος αλλά απεικονίζει πιο ρεαλιστικά την επιδείνωσή του. 

Το μοντέλο επιδείνωσης που χρησιμοποιήθηκε είναι (Λουκέρη Ε.Δ., 2004): 

                                                                                            

                                                                                           

                     
                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                        
                              

                                                                                                                               

     
 

   
 

 

 
                                                                                                              

όπου: 

DI = δείκτης επιδείνωσης (0-100, όπου 0 = καμία εμφάνιση φθοράς) 

AGE = ηλικία οδοστρώματος 

MSN = διαμορφωμένος αριθμός δομικής αντοχής οδοστρώματος 

TRAF = ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος φορτηγών ανά λωρίδα 

QUA = ποιότητα κατασκευής (0-10, όπου 10 = καλή ποιότητα) 

α0, α1, α2, α3, α4 = σταθερές 

d1 = πάχος ασφαλτικής στρώσης (mm) 



53 

 

 

 

d2 = πάχος βάσης (mm) 

d3 = πάχος υπόβασης (mm) 

SNSG = ψευδοαριθμός για τη συμβολή του εδάφους στη δομική αντοχή του 

οδοστρώματος 

Εasphalt  = μέτρο ελαστικότητας ασφαλτικής στρώσης (MPa) 

Εbase  = μέτρο ελαστικότητας βάσης (MPa) 

Εsubbase  = μέτρο ελαστικότητας υπόβασης (MPa) 

Εsubgrade  = μέτρο ελαστικότητας εδάφους θεμελίωσης (MPa) 

CBR = δείκτης California Bearing Ratio (%) 

m2 = μειωτικός παράγοντας λόγω παρουσίας υπόγειου νερού στη βάση (%) 

m3 = μειωτικός παράγοντας λόγω παρουσίας υπόγειου νερού στην υπόβαση (%) 

m4 = μειωτικός παράγοντας λόγω παρουσίας υπόγειου νερού στο έδαφος (%) 

Q = ετήσια μέση κυκλοφορία (οχήματα/έτος) 

TR = ποσοστό βαρέων οχημάτων 

λ = αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας 

 

Η σχέση του δείκτη DI με το δείκτη κατάστασης οδοστρώματος PCI είναι: 

                                                                                                                                   

 

Επίσης, οι σχέσεις που συνδέουν τους υπόλοιπους δείκτες μεταξύ τους είναι: 

    
   

  
                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

 

Οι σταθερές α0 – α4 μπορούν να λάβουν διάφορες τιμές. Ωστόσο, αυτές που 

επηρεάζουν κυρίως το ρυθμό επιδείνωσης είναι οι α0 και α1. Παρακάτω στο Σχ.3.2, 

παρουσιάζεται πώς μεταβάλλεται η επιδείνωση του οδοστρώματος για διάφορους 

συνδυασμούς α0, α1 ενώ οι τιμές των υπολοίπων συντελεστών είναι α2 = -0,85, α3 = 0,22, 

α4 = -0,25.  
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Σχήμα 3.2 Μοντέλο επιδείνωσης συστήματος 

 

Όσον αφορά στον πρώτο συνδυασμό α0, α1 ο ρυθμός επιδείνωσης θεωρείται αρκετά 

μεγάλος καθώς στα 18 χρόνια το IRI λαμβάνει τιμή ίση με 15m/km. Αντίθετα, στον τρίτο 

συνδυασμό η επιδείνωση είναι πολύ μικρή καθώς στα 20 χρόνια το IRI είναι μόλις 

4,6m/km. Ο πιο αντιπροσωπευτικός συνδυασμός θεωρείται ο δεύτερος  που 

αντιπροσωπεύει τον ενδιάμεσο ρυθμό αύξησης της επιδείνωσης μεταξύ των άλλων δύο. 

Συνεπώς, για την παρούσα ανάλυση είναι α0 = 4 και α1 = 1,26. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Το οδικό δίκτυο είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη μίας χώρας. Η ανάγκη για τη 

δημιουργία συστημάτων διαχείρισης οδοστρωμάτων οδικών δικτύων προέκυψε από το 

μεγάλο κόστος κατασκευής τους σε συνάρτηση με τα μικρά κονδύλια που κατά κανόνα 

διατίθενται για τη συντήρησή τους. Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη για τη βελτιστοποίηση 

της διαδικασίας συντήρησης με μείωση του κόστους της και με στόχο την παράταση του 

χρόνου ζωής του οδοστρώματος. Ωστόσο, στόχος ενός συστήματος διαχείρισης 

οδοστρωμάτων δεν πρέπει να είναι μόνο η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης αλλά 

και του κόστους χρήστη και του περιβαλλοντικού κόστους. Τα οδικά έργα, σήμερα, πρέπει 

να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα ώστε να έχουν το ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο στην 

οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.  

Το κόστος χρήστη διακρίνεται στα επιμέρους κόστη τα οποία είναι το λειτουργικό 

κόστος οχήματος, το κόστος χρόνου μετακίνηση και το κόστος ατυχημάτων. Το 

λειτουργικό κόστος οχήματος αποτελείται από το κόστος καυσίμων, ελαστικών, 

λιπαντικών, ανταλλακτικών, συντήρησης/επισκευής οχήματος και υποτίμησης οχήματος. 

Το κόστος του χρόνου μετακίνησης διακρίνεται σε κόστος χρόνου εργασίας και μη 

εργασιακού χρόνου. Το κόστος ατυχημάτων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους 

νεκρούς, τους τραυματίες και τις υλικές ζημιές. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος 

διακρίνεται στο κόστος ρύπανσης, κόστος θορύβου και κόστος στην κοινωνική, πολιτική 

και οικονομική ζωή. Όλα τα παραπάνω κόστη συμπεριλαμβανομένου και του κόστους 

συντήρησης αποτελούν το γενικευμένο κόστος συντήρησης οδοστρωμάτων. 

Οι συνιστώσες του κόστους χρήστη συνδέονται με την επιφανειακή κατάσταση του 

οδοστρώματος που απεικονίζεται, σε ικανοποιητικό βαθμό, από την επιπεδότητα του 

οδοστρώματος. Η επιπεδότητα του οδοστρώματος είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος 

της κατάστασης του οδοστρώματος αφενός διότι εμπεριέχει έναν μεγάλο αριθμό φθορών 

κι αφετέρου γιατί αυτή χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο την ποιότητα κύλισης όπως την 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης της οδού. Βάσει των παραπάνω, στην ανάλυση που ακολουθεί 

δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της οδού που εκφράζεται με το διεθνή δείκτη 
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τραχύτητας IRI, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλές χώρες του κόσμου και σε 

πολλά μοντέλα φθοράς.  

 

 

Εικόνα 4.1 Γενικευμένο κόστος συντήρησης οδοστρωμάτων 

 

4.1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Η συντήρηση οδοστρωμάτων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες που είναι 

απαραίτητες ώστε το οδόστρωμα να διατηρείται σε ένα ανεκτό και επιθυμητό επίπεδο 

λειτουργικότητας. Ωστόσο, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για αυτή είναι περιορισμένοι. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή των κατάλληλων εργασιών συντήρησης 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οδόστρωμα τη χρονική στιγμή που 

εξετάζεται. 

Υπάρχουν τρεις τύποι συντήρησης: 

1) Προληπτική συντήρηση: Περιλαμβάνει δραστηριότητες και στρατηγικές που 

βελτιώνουν την κατάσταση του οδοστρώματος χρησιμοποιώντας ένα 

ολοκληρωμένο, οικονομικά αποδοτικό σύνολο πρακτικών οι οποίες επιμηκύνουν τη 
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ζωή του οδοστρώματος, βελτιώνουν την ασφάλεια και ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των χρηστών του οδικού δικτύου. 

2) Αποκατάσταση: Περιλαμβάνει δομικές βελτιώσεις που επιμηκύνουν τη διάρκεια 

ζωής ενός υπάρχοντος οδοστρώματος και βελτιώνουν την ικανότητα μεταφοράς 

φορτίου του. 

3) Ανακατασκευή: Αναφέρεται στην αντικατάσταση ολόκληρης της υπάρχουσας 

δομής του οδοστρώματος με την τοποθέτηση ισοδύναμης ή αυξημένης δομής 

οδοστρώματος. 

 

 

Εικόνα 4.2 Συσχέτιση τύπων συντήρησης με κατάσταση οδοστρώματος 

(http://www.pavementinteractive.org/) 

 

Οι βασικές τεχνικές συντήρησης εύκαμπτων οδοστρωμάτων είναι οι: 

Crack Sealing:  Η σφράγιση ρωγμών χρησιμοποιείται ως το πρώτο προληπτικό 

μέτρο συντήρησης οδοστρωμάτων σε ηλικία 0 – 5 ετών. Οι ρωγμές στο οδόστρωμα 

καθαρίζονται από τα υπολείμματα και γεμίζουν μονωτικό υλικό. Με τη σφράγιση των 

ρωγμών εμποδίζεται εξάπλωσή τους καθώς και η επιφάνεια του νερού να διεισδύσει μέσα 

στο οδόστρωμα. 

Chip Seal: Η εργασία chip seal είναι μία θεραπεία της επιφάνειας του 

οδοστρώματος η οποία συνδυάζει ένα ή περισσότερα στρώματα ασφάλτου με λεπτόκοκκα 

http://www.pavementinteractive.org/
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αδρανή. Χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τη διείσδυση του νερού στη δομή του 

οδοστρώματος, για τη σφράγιση των ρωγμών καθώς και για την αύξηση της 

αντανακλαστικής επιφάνειας κατά τη διάρκεια της νυχτερινής οδήγησης.  

Slurry Seal: Η συντήρηση αυτή είναι ένα ομοιογενές μίγμα ασφαλτικού 

γαλακτώματος, νερού, καλά βαθμονομημένων λεπτόκοκκων αδρανών και ορυκτού 

πληρωτικού που έχει μία κρεμώδη εμφάνιση κατά την εφαρμογή του. Χρησιμοποιείται για 

την κάλυψη των υφιστάμενων ελαττωμάτων της επιφάνειας του οδοστρώματος είτε ως 

προπαρασκευαστική θεραπεία για άλλες εργασίες συντήρησης είτε ως τάπητας. Επίσης, 

είναι καλή για την επιβράδυνση της αποσάθρωσης της επιφάνειας, τη στεγανοποίηση 

μικρών ρωγμών και τη βελτίωση της επιφανειακής πρόσφυσης. 

Microsurfacing: Η εργασία αυτή αποτελεί μία προηγμένη μορφή της προηγούμενης 

εργασίας συντήρησης, slurry seal. Χρησιμοποιεί τα ίδια βασικά συστατικά δηλαδή 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, νερό, λεπτόκοκκα αδρανή και ορυκτό πληρωτικό και τα συνδυάζει 

με προηγμένα πολυμερή πρόσθετα. Η κυριότερη διαφορά είναι ότι η microsurfacing είναι 

μία χημικά ελεγχομένη διαδικασία ενώ η προηγούμενη είναι καθαρά θερμαντική. 

Cape seal: Η συντήρηση cape seal είναι συνδυασμός δύο άλλων εργασιών, των chip 

seal και slurry seal/microsurfacing. Παρέχει τη θεραπεία των ρωγμών και την αντοχή της 

συντήρησης chip seal σε συνδυασμό με την ομαλότερη υφή και εμφάνιση της συντήρησης 

slurry seal ή micorsurfacing. Χρησιμοποιείται όταν η επιδείνωση του οδοστρώματος είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι μπορούν να επιδιορθώσουν οι άλλες δύο εργασίες συντήρησης από 

μόνες τους αλλά ακόμη δεν απαιτείται πιο ακριβός ασφαλτοτάπητας.  

HMA Overlay: Η συντήρηση HMA αποτελεί μη δομική προληπτική συντήρηση και 

περιλαμβάνει λεπτές στρώσεις θερμού ασφαλτικού μίγματος.  Χρησιμοποιείται για την 

αντιμετώπιση της αποκόλλησης των αδρανών, της γήρανσης, της ανάδυσης της ασφάλτου, 

τις μικρές ρωγμές και της αποσύνθεσης. Περιλαμβάνει μίγματα που χρησιμοποιούνται για 

να βελτιώσουν την ποιότητα μετακίνησης, να μειώσουν την οξείδωση της επιφάνειας του 

οδοστρώματος, να εξασφαλίσουν αποστράγγιση και πρόσφυση και να διορθώσουν τις 

επιφανειακές ανωμαλίες. 

In place Recycling: Η συντήρηση αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες τη Hot-in-

Place Recycling και τη Cold-in-Place Recycling. Η Hot-in-Place Recycling είναι μία 

μέθοδος κατά την οποία το υπάρχων οδόστρωμα θερμαίνεται και μαλακώνει και στη 

συνέχεια χαράσσεται σε καθορισμένο βάθος. Η Cold-in-Place Recycling είναι μία φιλική 

προς το περιβάλλον διαδικασία αποκατάστασης του οδοστρώματος που πραγματοποιείται 
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χωρίς τη χρήση θερμότητας. 2 έως 5 ίντσες από το τρέχων οδόστρωμα κονιοποιείται σε 

ένα συγκεκριμένο μέγεθος αδρανών, αναμιγνύεται με ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα και στη 

συνέχεια επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο δρόμο. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στην εξοικονόμηση κόστους της εργασίας και της μεταφοράς και είναι 

πιο φιλική στο περιβάλλον συγκριτικά με τη Hot-in-Place Recycling. Αυτές οι εργασίες 

συντήρησης μπορούν να αποκαταστήσουν λακκούβες, αποσαθρώσεις, αυλακώσεις και 

τραχιές περιοχές καθώς και να εξαλείψουν εγκάρσιες, ανακλαστικές και διαμήκεις ρωγμές. 

Mill & Overlay: Η μέθοδος Mill & Overlay απαιτεί την αφαίρεση του άνω 

στρώματος (2 ίντσες) από ένα οδόστρωμα με τη βοήθεια μίας μεγάλης μηχανής άλεσης. 

Μετά την αφαίρεση του άνω στρώματος, ένα νέο ασφαλτούχο οδόστρωμα τοποθετείται 

στη θέση του. Πριν την τοποθέτηση του νέου στρώματος, το αλεσμένο οδόστρωμα 

καλύπτεται με ένα υγρό επίστρωμα ασφάλτου για τη σύνδεση του παλαιού με το νέο 

οδόστρωμα. Στόχος είναι η λείανση της επιφάνειας του οδοστρώματος και η αντιμετώπιση 

των φθορών εξαιτίας της επιδείνωσής του όπως είναι η αποκόλληση των αδρανών, η 

ανάδυση ασφάλτου, οι αυλακώσεις και οι κυματώσεις. 

Στον παρακάτω Πίν. 4.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά ποια είδη φθορών μπορούν να 

επιδιορθωθούν με τις παραπάνω εργασίες συντήρησης. 

 

 Πίνακας 4.1 Είδος συντήρησης ανάλογα με το είδος φθορών ( Hicks R.G. et al., 2000) 
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Αυλάκωση       Χ   Χ Χ Χ Χ 

Διαμήκεις και 

εγκάρσιες ρωγμές 
Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X Χ 

Ανάδυση ασφάλτου 
 

Χ 
 

Χ 
 

X Χ Χ Χ 

Αποκόλληση 

αδρανών  
Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ 

Λακκούβες             X X X 
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Εικόνα 4.3 Είδος συντήρησης ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος (Patenaude 

D., 2013) 

 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ποιο είδος συντήρησης είναι κατάλληλο 

ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος. Στον Πίν. 4.2 αναφέρονται οι τιμές του 

κόστους της κάθε εργασίας συντήρησης καθώς και η βελτίωση σε έτη που επιφέρουν στην 

ηλικία του οδοστρώματος σε περίπτωση εφαρμογής τους. 

 

Πίνακας 4.2 Κόστος παρεμβάσεων συντήρησης και αποτελεσματικότητά τους (Patenaude 

D., 2013) 

 

Εργασίες συντήρησης 
Κόστος 

(€/m
2
) 

Αναμενόμενη διάρκεια  

ζωής (έτη) 

Cracksealing 0,41 2 

Slurry Seal 2,13 5 

Chip Seal 4,07 7 

Cape Seal 5,59 9 

HMA Overlay 8,13 9 

In-Place Recycling & Overlay 11,18 11 

Mill & HMA Overlay 10,67 10 

Full Depth Reconstruction 26,43 20 

 

 Το κόστος συντήρησης χρήστη δίνεται από την εξίσωση: 

                                                                                                                      

όπου: 

Cmain = κόστος συντήρησης για ένα τμήμα οδοστρώματος (€) 
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Cπαρ. = κόστος μίας παρέμβασης συντήρησης (€/m
2
), Πίν.4.2 

L = μήκος ενός τμήματος οδοστρώματος (m) 

W = πλάτος ενός τμήματος οδοστρώματος (m) 

δ = σταθερό κόστος συντήρησης (€) 

 

Το σταθερό κόστος συντήρησης δ περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης των 

μηχανημάτων, έναρξης του εργοταξίου καθώς και το κόστος καθυστέρησης των χρηστών 

εξαιτίας των εργασιών συντήρησης. Εμφανίζεται μόνο όταν εφαρμόζεται κάποια 

συντήρηση και δεν εξαρτάται από το είδος αυτής. 

 

4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Το κόστος χρήστη αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες, το κόστος λειτουργίας 

οχήματος, το κόστος ατυχημάτων και το κόστος του χρόνου μετακίνησης. Για τον 

υπολογισμό του έχουν αναπτυχθεί διάφορες μελέτες. Στην παρούσα ανάλυση θα 

χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις από το HDM – 4, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για 

την ανάλυση της διαχείρισης οδοστρωμάτων και των εναλλακτικών λύσεων των 

επενδύσεων. Επιλέχθηκαν οι σχέσεις του μοντέλου αυτού καθώς λαμβάνει υπόψη του ένα 

σημαντικό πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος χρήστη, ανάμεσα στους 

οποίους είναι: 

 Τύπος οχήματος: Το κόστος λειτουργίας οχήματος και το περιβαλλοντικό κόστος 

ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος, την κατηγορία του και άλλα 

χαρακτηριστικά. Παρακάτω, θα αναλυθούν τέσσερις κατηγορίες οχημάτων και 

συγκεκριμένα τα δίκυκλα, τα επιβατικά αυτοκίνητα (μεσαίου τύπου) και τα φορτηγά 

(μεσαίου τύπου και βαρέα). 

 Ταχύτητα οχήματος: Η ταχύτητα οχήματος αποτελεί έναν κύριο παράγοντα βάσει 

του οποίου μεταβάλλεται το κόστος λειτουργίας οχήματος. Σε τυπική μορφή, το 

κόστος λειτουργίας οχήματος μειώνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα και στη 

συνέχεια ακολουθεί κι αυτό ανοδική πορεία. 

 Αλλαγές ταχυτήτων: Οι αλλαγές της ταχύτητας (γνωστές ως κύκλοι ταχυτήτων) 

αυξάνουν το κόστος λειτουργίας οχήματος. Αυτό το πρόσθετο κόστος είναι 

υψηλότερο καθώς οι κύκλοι ταχυτήτων εμφανίζονται σε υψηλότερες ταχύτητες. 

Στην παρούσα ανάλυση θεωρείται ότι ανάλογα με την κατάσταση του 
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οδοστρώματος η κάθε κατηγορία οχήματος έχει και την αντίστοιχη ταχύτητα η οποία 

είναι σταθερή. 

 Κλίση οδοστρώματος: Η κλίση του οδοστρώματος μπορεί να είναι είτε θετική 

(ανηφόρες) είτε αρνητική (κατηφόρες). Οι θετικές κλίσεις είναι περισσότερο 

απαιτητικές από τη μηχανή του οχήματος και απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση 

καυσίμου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος. Οι αρνητικές κλίσεις 

μπορεί να μειώνουν το λειτουργικό κόστος αλλά από την άλλη ίσως αυξάνουν τη 

φθορά στα φρένα. 

 Καμπυλότητα: Η καμπυλότητα σε έναν αυτοκινητόδρομο απαιτεί μεγαλύτερη 

παραγωγή ενέργειας από ένα όχημα ώστε να αντισταθμίσει τη φυγόκεντρο δύναμη. 

Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την πρόσθετη φθορά στα ελαστικά, οδηγεί σε 

αύξηση του λειτουργικού κόστους οχήματος. 

 Επιφάνεια οδοστρώματος: Η τραχύτητα στην επιφάνεια του οδοστρώματος μπορεί 

να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος, να απαιτήσει μεγαλύτερη κατανάλωση 

καυσίμου, να αυξήσει την φθορά στα ελαστικά καθώς και το κόστος συντήρησης 

οχήματος. 

 

4.2.1 Ταχύτητα οχήματος 

 

Η ταχύτητα του οχήματος είναι από τους παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό το κόστος χρήστη οχήματος και για αυτό έχει μεγάλη σημασία ο ορθός τρόπος 

υπολογισμού της. Για την εύρεση της ταχύτητας αναπτύχθηκε ένα μοντέλο υπολογισμού 

ταχυτήτων σύμφωνα με το HDM – 4. Η ταχύτητα του οχήματος επηρεάζεται από τα 

χαρακτηριστικά του οδοστρώματος, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τον οδηγό, τον τύπο του 

οχήματος, το οδηγικό περιβάλλον. Διακρίνεται σε πέντε συνιστώσες ταχύτητες που είναι:  

1. VDRIVE: Ταχύτητα λόγω κλίσης της οδού και της ισχύς της μηχανής του οχήματος 

(m/s). 

2. VBRAKE: Ταχύτητα λόγω της ισχύς των φρένων (εμφανίζεται μόνο σε τμήματα 

κατωφέρειας) (m/s). 

3. VCURVE: Ταχύτητα λόγω της καμπυλότητας της οδού (m/s). 

4. VROUGH: Ταχύτητα λόγω της τραχύτητας της οδού (m/s). 

5. VDESIR: Ταχύτητα υπό ιδανικές συνθήκες (m/s). 
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Οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ταχύτητα του οχήματος είναι η ελάχιστη τιμή από τις 

παραπάνω συνιστώσες. Δηλαδή: 

                                                                                     

όπου: 

 υ = ταχύτητα οχήματος (m/s) 

 

4.2.1.1 VDRIVE 

 

Η ταχύτητα VDRIVE δηλαδή αυτή που εξαρτάται από την κλίση του δρόμου και την 

ισχύ της μηχανής υπολογίζεται από τη λύση της παρακάτω κυβικής εξίσωσης, βασιζόμενη 

στην υπόθεση ότι το όχημα έχει σταθερή ταχύτητα σε ομαλό και ευθύ δρόμο. Ο ακριβής 

τρόπος επίλυσης περιγράφεται στο παράρτημα Π1. 

                                                                                                  

όπου:  

Pd = ισχύς μηχανής οχήματος (kW), Πίν.4.6 

z0, z1 = συναρτήσεις των δυνάμεων αντιτιθέμενης κίνησης 

 

 Οι z0 και z1 υπολογίζονται από τους παρακάτω τύπους: 

                                                                           

                                         

                                                                                                                               

όπου:  

ρ = πυκνότητα του αέρα (kg/m
3
), προκαθορισμένη τιμή = 1,20 kg/m

3
 

CD = συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης, Πίν.4.3 

CDmult = πολλαπλασιαστής του συντελεστή CD, Πίν.4.3 

AF = σχεδιαζόμενη μετωπική επιφάνεια οχήματος (m
2
), Πίν.4.3 

CR1 = συντελεστής αντίστασης κύλισης εξαρτώμενος από τον τύπο του ελαστικού, 

Πίν.4.4 

CR2 = συντελεστής αντίστασης κύλισης εξαρτώμενος από το οδόστρωμα 
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FCLIM = κλιματικός παράγοντας 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν.4.4 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

g = επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, τιμή = 9,81 m/s
2
 

GR = κλίση του τμήματος της οδού (ως κλάσμα) 

b11, b12, b13 = παράμετροι της αντίστασης κύλισης, Πίν.4.4 

 

 Ο συντελεστής αντίστασης κύλισης εξαρτώμενος από το οδόστρωμα CR2, 

υπολογίζεται βάσει του παρακάτω τύπου: 

                                                                                     

όπου:  

Kcr2 = παράγοντας αντίστασης κύλισης, προκαθορισμένη τιμή = 1 

Tdsp = βάθος υφής με μέθοδο κηλίδας άμμου (mm) 

IRI = τραχύτητα οδοστρώματος (m/km) 

DEF = εκτροπή δοκού Benkelman (mm) 

a0 – a3 = σταθερές, Πίν.4.5 

 

 Ο κλιματικός παράγοντας FCLIM λαμβάνει υπόψη του τόσο την ύπαρξη χιονιού όσο 

και βροχόπτωσης και υπολογίζεται ως εξής: 

                                                                                            

όπου:  

PCTDS = ποσοστό οδήγησης σε χιονισμένους δρόμους 

PCTDW = ποσοστό οδήγησης σε βρεγμένους δρόμους 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι τιμές των συντελεστών και παραμέτρων 

των παραπάνω εξισώσεων ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. 
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Πίνακας 4.3 Παράμετροι αεροδυναμικής αντίστασης (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 

2001) 

 

Type h CDmult CD AF (m
2
) 

Motorcycle 0.4 1.12 0.70 0.8 

Small Car 0.4 1.12 0.40 1.8 

Medium Car 0.4 1.12 0.42 1.9 

Large Car 0.4 1.12 0.45 2.0 

Light Delivery  0.5 1.16 0.50 2.9 

Light Goods Vehicle 0.5 1.16 0.50 2.8 

Four Wheel Drive 0.5 1.16 0.50 2.8 

Light Truck 0.6 1.19 0.55 4.0 

Medium Truck 0.6 1.19 0.60 5.0 

Heavy Truck 0.7 1.22 0.70 8.5 

Articulated Truck 1.2 1.38 0.80 9.0 

Mini-bus 0.5 1.16 0.50 2.9 

Light Bus 0.6 1.19 0.50 4.0 

Medium Bus 0.7 1.22 0.55 5.0 

Heavy Bus 0.7 1.22 0.65 6.5 

Coach 0.7 1.22 0.65 6.5 

 

Πίνακας 4.4 Παράμετροι αντίστασης κύλισης (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Type 
Number of 

Wheels 

Wheel 

Diameter 

(m
2
) 

Type of 

Tyre 
CR1 b11 b12 b13 

Motorcycle 2 0.55 Bias 1.3 20.35 0.1164 0.0793 

Small Car 4 0.60 Radial 1.0 22.20 0.1067 0.1333 

Medium Car 4 0.60 Radial 1.0 22.20 0.1067 0.1333 

Large Car 4 0.66 Radial 1.0 24.42 0.0970 0.1102 

Light Delivery  4 0.70 Bias 1.0 25.90 0.0914 0.0980 

Light Goods Vehicle 4 0.70 Bias 1.3 25.90 0.0914 0.0980 

Four Wheel Drive 4 0.70 Bias 1.3 25.90 0.0914 0.0980 

Light Truck 4 0.80 Bias 1.3 29.60 0.0800 0.0750 

Medium Truck 6 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.0653 

Heavy Truck 10 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.1088 

Articulated Truck 18 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.1959 

Mini-bus 4 0.70 Radial 1.0 25.90 0.0914 0.0980 

Light Bus 4 0.80 Bias 1.3 29.60 0.0800 0.0750 

Medium Bus 6 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.0653 

Heavy Bus 10 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.1088 

Coach 10 1.05 Bias 1.3 38.85 0.0610 0.1088 
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Πίνακας 4.5 Παράμετροι για τον υπολογισμό του CR2 (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 

2001) 

 

Surface 

Class 

Surface 

Type 

Operating Weight 

≤ 2500 kg >2500 kg 

a0 a1 a2 a3 a0 a1 a2 a3 

Bituminous AM or ST 0.50 0.02 0.10 0 0.57 0.04 0.04 1.34 
Concrete JC or CR 0.50 0.02 0.10 0 0.57 0.04 0.04 0 

Unsealed GR 1.00 0.00 0.075 0 1.00 0.000 0.075 0 

Unsealed - 0.80 0.00 0.100 0 0.80 0.000 0.100 0 

Block 
CB, BR or 

SS 
2.00 0.00 0.000 0 2.00 0.000 0.000 0 

Unsealed SA 7.50 0.00 0.000 0 7.50 0.000 0.000 0 

 

Πίνακας 4.6 Ισχύς μηχανής οχήματος και φρένων (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle 

Type 

VDRIVE 

Pd 

kW 

VBRAKE 

Pb 

kW 

Motorcycle 12 5 

Small Car 26 20 

Medium Car 33 20 

Large Car 36 20 

Light Delivery Vehicle  40 25 

Light Goods Vehicle 40 20 

Four Wheel Drive 45 25 

Light Truck 50 45 

Medium Truck 87 70 

Heavy Truck 227 255 

Articulated Truck 227 255 

Mini-bus 40 26 

Light Bus 50 45 

Medium Bus 65 70 

Heavy Bus 120 120 

Coach 180 180 

 

4.2.1.2 VBRAKE 

 

Η ταχύτητα VBRAKE δηλαδή αυτή που εξαρτάται την ισχύ των φρένων 

υπολογίζεται αντίστοιχα με τη VDRIVE από τη λύση της παρακάτω κυβικής εξίσωσης. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η ταχύτητα εμφανίζεται μόνο σε τμήματα δρόμου με 

αρνητική κλίση δηλαδή σε τμήματα κατωφέρειας. 

                                                                                             

όπου:  



67 

 

 

 

Pb = ισχύς φρένων (kW), Πίν.4.6 

z0, z1 = συναρτήσεις των δυνάμεων αντιτιθέμενης κίνησης, ίδιος τρόπος υπολογισμού με 

την VDRIVE 

 

4.2.1.3 VCURVE 

 

Η ταχύτητα VCURVE η οποία εξαρτάται από την καμπυλότητα του δρόμου 

υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχύτητα αυτή δεν επηρεάζεται από την κατάσταση 

οδοστρώματος. 

                                                                                                                               

όπου:  

R = ακτίνα καμπυλότητας της οδού (m) 

a0, a1 = παράμετροι, Πίν.4.7 

 

 Η ακτίνα καμπυλότητας R υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

  
      

       
  
    

                                                                                                              

όπου:  

C = μέση οριζόντια καμπυλότητα της οδού (deg/km)  
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Πίνακας 4.7 Παράμετροι καμπυλότητας (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle 

Type 

VCURVE 
a0 

m/s 

a1 

Motorcycle 3.9 0.34 

Small Car 3.9 0.34 

Medium Car 3.9 0.34 

Large Car 3.9 0.34 

Light Delivery Vehicle  3.9 0.34 

Light Goods Vehicle 3.9 0.34 

Four Wheel Drive 3.9 0.34 

Light Truck 4.8 0.29 

Medium Truck 4.8 0.29 

Heavy Truck 4.6 0.28 

Articulated Truck 4.2 0.27 

Mini-bus 3.9 0.34 

Light Bus 4.8 0.29 

Medium Bus 4.8 0.29 

Heavy Bus 4.6 0.28 

Coach 4.6 0.28 

 

4.2.1.4 VROUGH 

 

Η ταχύτητα VROUGH είναι αυτή που εξαρτάται από την τραχύτητα της οδού και 

δίνεται από την παρακάτω εξίσωση. 

        
      

      
                                                                                                            

όπου:  

ARVMAX = μέγιστη επιτρεπτή μέση διορθωτική ταχύτητα (mm/s) 

IRI = τραχύτητα οδοστρώματος (m/km) 

a2 = παράμετρος, Πίν.4.8 
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Πίνακας 4.8 Παράμετρος τραχύτητας (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle 

Type 

VROUGH 
ARVMAX 

mm/s 

a2 

Motorcycle 203 1.15 

Small Car 203 1.15 

Medium Car 203 1.15 

Large Car 203 1.15 

Light Delivery Vehicle  203 1.15 

Light Goods Vehicle 200 1.15 

Four Wheel Drive 200 1.15 

Light Truck 200 1.15 

Medium Truck 200 1.15 

Heavy Truck 180 1.15 

Articulated Truck 160 1.15 

Mini-bus 203 1.15 

Light Bus 200 1.15 

Medium Bus 200 1.15 

Heavy Bus 180 1.15 

Coach 180 1.15 

 

4.2.1.5 VDESIR 

 

Η ταχύτητα VDESIR είναι η ταχύτητα υπό ιδανικές συνθήκες, δηλαδή η επιθυμητή 

ταχύτητα όταν το όχημα κινείται σε ένα δρόμο ευθύ, επίπεδο και σε συνθήκες μη 

συμφόρησης. Η ταχύτητα VDESIR υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση. 

                   
            

   
                                                                  

όπου:  

VDESIR0 = επιθυμητή ταχύτητα όταν δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας (m/s) 

PLIMIT = επιτρεπτό όριο ταχύτητας (km/h) 

ENFAC = παράγοντας επιβολής ταχύτητας, καθορισμένη τιμή = 1,10 

 

 Η επιθυμητή ταχύτητα όταν δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας, VDESIR0 υπολογίζεται 

ως εξής: 
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όπου: 

VDES = επιθυμητή ταχύτητα προσαρμοσμένη στις επιδράσεις του πλάτους 

αυτοκινητοδρόμου (m/s) 

XFRI = συντελεστής τριβής οδού 

ΧΝΜΤ = συντελεστής τριβής μη μηχανοκίνητων οχημάτων 

VDESMUL = παράγοντας πολλαπλασιασμού επιθυμητής ταχύτητας 

 

 Η επιθυμητή ταχύτητα προσαρμοσμένη στις επιδράσεις του πλάτους 

αυτοκινητοδρόμου VDES, υπολογίζεται ως εξής: 

                                                                                                         

                                                             

                                                                            

όπου:  

VDESMIN = ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους μίας λωρίδας (m/s) 

VDES2 = ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους δύο λωρίδων (m/s) 

WIDTH = πλάτος αυτοκινητοδρόμου 

CW1 = πλάτος κάτω από το οποίο εφαρμόζεται η VDESMIN, Πίν.4.9 

CW2 = πλάτος όπου εφαρμόζεται η VDES2, Πίν.4.9 

a1 = ρυθμός αύξησης της επιθυμητής ταχύτητας για οδό μίας λωρίδας σε δύο (m/s ανά m 

πλάτος οδού) 

a3 = ρυθμός αύξησης της επιθυμητής ταχύτητας για οδό δύο λωρίδων ή περισσοτέρων 

(m/s ανά m πλάτος οδού) 

 

 Η ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους μίας λωρίδας VDESMIN είναι: 

                                                                                                                       

όπου: 

VDES2 = ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους δύο λωρίδων (m/s) 

a2 = λόγος επιθυμητών ταχυτήτων δρόμου μίας λωρίδας προς δρόμο δύο λωρίδων, Πίν.4.9 
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 Ο ρυθμός αύξησης της επιθυμητής ταχύτητας για οδό μίας λωρίδας σε δύο, a1 

δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

   
             

       
                                                                                                     

όπου:  

VDES2 = ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους δύο λωρίδων (m/s) 

VDESMIN = ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους μίας λωρίδας (m/s) 

CW1 = πλάτος κάτω από το οποίο εφαρμόζεται η VDESMIN, Πίν.4.9 

CW2 = πλάτος όπου εφαρμόζεται η VDES2, Πίν.4.9 

 

Ο ρυθμός αύξησης της επιθυμητής ταχύτητας για οδό δύο λωρίδων ή περισσοτέρων, 

a3 είναι για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφριά εμπορικά οχήματα ίσος με 2,9 m/s/m, 

για τα φορτηγά ίσος με 0,7 m/s/m και για τα λεωφορεία 0,6 m/s/m. 

 

Πίνακας 4.9 Τιμές παραμέτρων για την ταχύτητα VDESIR (Bennett C.R. & Greenwood 

I.D., 2001) 

 

Parameter Definition Value 

CW1 Width below which minimum desired speed applies 4.0 m 

CW2 Width where two lane desired speed applies 6.8 m 

a2 Ratio of minimum to two lane desired speeds 0,75 

 

4.2.2 Δυνάμεις αντιτιθέμενες στην κίνηση του οχήματος 

 

Τα μηχανιστικά μοντέλα προβλέπουν ότι το κόστος λειτουργίας οχήματος εξαρτάται 

από τις δυνάμεις που επιδρούν στο όχημα. Έτσι, με την ποσοτικοποίηση του μεγέθους των 

δυνάμεων που αντιτίθενται στην κίνηση του οχήματος είναι δυνατός ο υπολογισμός για 

παράδειγμα της κατανάλωσης καυσίμου ή της φθοράς των ελαστικών. Στην παρούσα 

ανάλυση για την εύρεση των δυνάμεων αυτών χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις από το HDM 

– 4. 

Η συνολική ελκτική δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση του οχήματος εφαρμόζεται 

στους τροχούς και είναι ίση με : 
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όπου: 

Ftr = συνολική αντιτιθέμενη δύναμη (Ν) 

Fa = αεροδυναμική δύναμη αντίστασης (Ν) 

Fr = αντίσταση κύλισης (Ν) 

Fg = αντίσταση κλίσης (N) 

Fc = αντίσταση καμπυλότητας (Ν) 

Fi = αδρανειακή αντίσταση (Ν)  

 

4.2.2.1 Αεροδυναμική δύναμη αντίστασης 

 

Η αεροδυναμική δύναμη αντιπροσωπεύει τη δύναμη που απαιτείται ώστε να 

μετακινηθεί ένα αντικείμενο μέσω του αέρα. Υπολογίζεται ως εξής: 

                                                                                                        

όπου:  

Fa = αεροδυναμική δύναμη αντίστασης (N) 

ρ = πυκνότητα του αέρα (kg/m
3
), προκαθορισμένη τιμή = 1,20 kg/m

3
 

CDmult = πολλαπλασιαστής του συντελεστή CD, Πίν.4.3 

CD = συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης, Πίν.4.3 

AF = σχεδιαζόμενη μετωπική επιφάνεια οχήματος (m
2
), Πίν.4.3 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

 

4.2.2.2 Αντίσταση κύλισης 

 

Η αντίσταση κύλισης περιγράφει τη δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση ενός 

αντικειμένου, στην προκειμένη περίπτωση τροχού, το οποίο κυλάει πάνω στην επιφάνεια. 

Δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

                                                                      

όπου: 

Fr = αντίσταση κύλισης (Ν) 

CR1 = συντελεστής αντίστασης κύλισης εξαρτώμενος από τον τύπο του ελαστικού,   

Πίν.4.4 
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CR2 = συντελεστής αντίστασης κύλισης εξαρτώμενος από το οδόστρωμα, Εξ. (4.6) 

FCLIM = κλιματικός παράγοντας, Εξ. (4.7) 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν.4.4 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

b11, b12, b13 = παράμετροι της αντίστασης κύλισης, Πίν.4.4 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

 

4.2.2.3 Αντίσταση κλίσης 

 

Η αντίσταση κλίσης είναι η συνιστώσα δύναμη στη διεύθυνση του ταξιδιού που 

μπορεί είτε να ωθήσει ένα όχημα  προς την πορεία του (θετική αντίσταση) είτε να 

περιορίσει την κίνησή του (αρνητική αντίσταση). Υπολογίζεται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

                                                                                                                                

όπου:  

Fg = αντίσταση κλίσης (Ν) 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

GR = κλίση του τμήματος της οδού (ως κλάσμα) 

g = επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, τιμή = 9,81 m/s
2
 

 

4.2.2.4 Αντίσταση καμπυλότητας 

 

Η αντίσταση καμπυλότητας περιγράφει την πρόσθετη δύναμη που ασκείται στο 

όχημα κατά την κίνησή του εξαιτίας της γωνίας ολίσθησης. Συγκεκριμένα, όταν ένα όχημα 

διασχίζει μία καμπύλη τότε τα ελαστικά παραμορφώνονται εξαιτίας της γωνίας που 

σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του ταξιδιού και της κατεύθυνσης των τροχών 

(γωνία ολίσθησης). Ο υπολογισμός της γίνεται με τον παρακάτω τύπο: 

       

 
 
 
 

  
 
    

        
 

     
     

 
 
 
 

                                                                  

όπου:  
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Fcr = αντίσταση καμπυλότητας (Ν) 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

R = ακτίνα καμπυλότητας της οδού (m), Εξ. (4.10) 

g = επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, τιμή = 9,81 m/s
2 

e = επίκληση δρόμου (m/m) 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν.4.4 

Cs = ακαμψία του ελαστικού 

 

 Η επίκληση δρόμου e υπολογίζεται ως εξής: 

                                                                                                              

όπου: 

e = υπερύψωση (m/m) 

R = ακτίνα καμπυλότητας της οδού (m), Εξ. (4.10) 

 

 Η ακαμψία του ελαστικού Cs δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

              
 

  
     

 

  
 
 

                                                                        

όπου: 

 Cs = ακαμψία του ελαστικού 

KCS = συντελεστής βαθμονόμησης, Πίν. 4.10 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν. 4.4 

a0, a1, a2 = παράμετροι μοντέλου, Πίν. 4.10 

 

Πίνακας 4.10 Παράμετροι μοντέλου ακαμψίας ελαστικών (Bennett C.R. & Greenwood 

I.D., 2001) 

 

Coefficient 
Mass ≤ 2500 kg Mass > 2500 kg 

Bias Radial Bias Radial 

a0 30 43 

 
8.8 0 

a1 0 0 0.088 0.0913 

a2 0 0 -0.0000225 -0.0000114 

Kcs 1 1 1 1 
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4.2.2.5 Αδρανειακή αντίσταση 

 

Η αδρανειακή αντίσταση είναι η εσωτερική δύναμη που προκύπτει εξαιτίας της 

επιτάχυνσης του οχήματος. Δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

                    
  

  
                                                                                    

όπου:  

Fi = αδρανειακή αντίσταση (Ν) 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

α = επιτάχυνση οχήματος (m/s
2
) 

a0, a1, a2 = σταθερές, Πίν. 4.11 

 

Πίνακας 4.11 Σταθερές αδρανειακής αντίστασης (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Type 
Effect Mass Ratio Model Coefficients 

a0 a1 a2 

Motorcycle 1.10 0 0 

Small Car 1.14 1.010 399.0 

Medium Car 1.05 0.213 1260.7 

Large Car 1.05 0.213 1260.7 

Light Delivery Vehicle  1.10 0.891 244.2 

Light Goods Vehicle 1.10 0.891 244.2 

Four Wheel Drive 1.10 0.891 244.2 

Light Truck 1.04 0.830 12.4 

Medium Truck 1.04 0.830 12.4 

Heavy Truck 1.07 1.910 10.1 

Articulated Truck 1.07 1.910 10.1 

Mini-bus 1.10 0.891 244.2 

Light Bus 1.10 0.891 244.2 

Medium Bus 1.04 0.830 12.4 

Heavy Bus 1.04 0.830 12.4 

Coach 1.04 0.830 12.4 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα ανάλυση θεωρείται ότι σε κάθε κατάσταση 

οδοστρώματος αντιστοιχεί μία σταθερή ταχύτητα. Συνεπώς, η αδρανειακή αντίσταση δε 

λαμβάνεται υπόψη καθώς δεν υπάρχει επιτάχυνση. 
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4.2.3 Κόστος λειτουργίας οχήματος 

 

Το κόστος λειτουργίας οχήματος αποτελείται από έξι συνιστώσες και συγκεκριμένα 

το κόστος κατανάλωσης καυσίμου, το κόστος ελαστικών, λιπαντικών, ανταλλακτικών, 

συντήρησης και υποτίμησης οχήματος. Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω επιπτώσεων 

έγινε με τις εξισώσεις του HDM – 4. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην παρούσα 

ανάλυση θα εξεταστούν μόνο τέσσερις αντιπροσωπευτικές κατηγορίες οχημάτων και 

συγκεκριμένα τα δίκυκλα, τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα μεσαία και βαρέα φορτηγά. 

Ύστερα από τον υπολογισμό της κάθε επίπτωσης παρουσιάζεται σε διάγραμμα η επίπτωση 

αυτή συναρτήσει του IRI για τα επιβατικά αυτοκίνητα αν θεωρηθεί η ταχύτητά τους 

σταθερή και ίση με α) 40 km/h, β) 60 km/h, γ) 80 km/h και δ) 100km/h. Τα αντίστοιχα 

διαγράμματα για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων δίνονται στο παράρτημα Π2. Αν η 

επίπτωση δεν εξαρτάται από την ταχύτητα τότε το γράφημα περιλαμβάνει και τις τέσσερις 

κατηγορίες οχημάτων. 

 

4.2.3.1 Κατανάλωση καυσίμου 

 

Η κατανάλωση καυσίμου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κόστος λειτουργίας 

οχήματος, καθώς υπολογίζεται ότι αποτελεί το 20% - 40% αυτού. Εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του οχήματος, τον κινητήρα του, την ταχύτητά του, τη γεωμετρία της 

οδού, την κατάσταση της οδού, τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Σύμφωνα με το HDM – 4 

μοντέλο η στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ενός οχήματος δίνεται από τον παρακάτω 

τύπο: 

                                                                                                                           

όπου:  

IFC = στιγμιαία κατανάλωση καύσιμου ανά όχημα (mL/s) 

α = κατανάλωση καυσίμου σε αδράνεια (mL/s), Πίν. 4.12 

ξ = παράγοντας αποδοτικότητας καυσίμου – μηχανής (mL/kW/s) 

Ptot = συνολική απαίτηση ισχύος (kW) 
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 Η συνολική απαίτηση ισχύος Ptot δίνεται από τον τύπο: 

     
   

   
                                                                                   

                                                                                    

όπου:  

Ptr = απαιτούμενη ισχύς για την αντιμετώπιση των ελκτικών δυνάμεων (kW) 

Paccs = απαιτούμενη ισχύς για εξαρτήματα μηχανής (kW) 

Peng = απαιτούμενη ισχύς για την αντιμετώπιση εσωτερικής αντίστασης κινητήρα (kW) 

edt = αποδοτικότητα οδήγησης, Πίν.4.12 

 

 Η απαιτούμενη ισχύς για την αντιμετώπιση των ελκτικών δυνάμεων Ptr υπολογίζεται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

    
     

    
                                                                                                                             

όπου:  

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

Ftr = συνολική αντιτιθέμενη δύναμη (Ν), Εξ. (4.19) 

 

 Η ισχύς των εξαρτημάτων της μηχανής και της εσωτερικής αντίστασης του κινητήρα  

είναι: 

                                                                                                                        

και δίνεται από τον τύπο: 

                    

                           
           

              
                     

όπου:  

Pengaccs = ισχύς εξαρτημάτων μηχανής και κινητήρα (kW) 

KPea = συντελεστής βαθμονόμησης, προκαθορισμένη τιμή = 1 

Prat = μέγιστη εκτιμώμενη ισχύς μηχανής (kW), Πίν. 4.12 
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Paccsa1 = παράμετρος μοντέλου 

Paccsa0 = λόγος της ισχύς των εξαρτημάτων και του κινητήρα προς την εκτιμώμενη ισχύ 

της μηχανής όταν ταξιδεύει με 100km/h, Πίν. 4.12 

RPM = ταχύτητα μηχανής (Rev/min) 

RPMIdle = ταχύτητα μηχανής σε αδράνεια (Rev/min), Πίν. 4.12 

RPM100 = ταχύτητα μηχανής υπολογιζόμενη στα 100 km/h (Rev/min) 

 

 Η παράμετρος του μοντέλου Paccsa1 δίνεται από τον τύπο: 

        
            

   
                                                                                         

                    
           

   
                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                                            

 όπου:  

ξb = αποδοτικότητα μηχανής εξαρτώμενη από τον τεχνολογικό τύπου (mL/kW/s),  

Πίν. 4.12 

ehp = ιπποδύναμη μηχανής (hp), Πίν. 4.12 

KPea = συντελεστής βαθμονόμησης, προκαθορισμένη τιμή = 1 

Prat = μέγιστη εκτιμώμενη ισχύς μηχανής (kW), Πίν. 4.12 

PctPeng = ποσοστό της συνολικής ισχύος των εξαρτημάτων και του κινητήρα που 

παράγεται από τη μηχανή, προκαθορισμένη τιμή = 80% 

α = κατανάλωση καυσίμου σε αδράνεια (mL/s), Πίν. 4.12 

 

 Η ταχύτητα μηχανής RPM είναι: 

                                                                                              

                                                                                                                                 

όπου: 

 υ = ταχύτητα οχήματος (km/h), Εξ. (4.2) 
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a0 – a3 = παράμετροι μοντέλου, Πίν. 4.12 

 

 Η ισχύς λόγω της εσωτερικής αντίστασης του κινητήρα Peng είναι: 

                                                                                                                

όπου:  

Peng = απαιτούμενη ισχύς για την αντιμετώπιση εσωτερικής αντίστασης κινητήρα (kW) 

Pengaccs = ισχύς εξαρτημάτων μηχανής και κινητήρα (kW), Εξ. (4.32) 

PctPeng = ποσοστό της συνολικής ισχύος των εξαρτημάτων και του κινητήρα που 

παράγεται από τη μηχανή, προκαθορισμένη τιμή = 80 

 

 Ο παράγοντας αποδοτικότητας καυσίμου – μηχανής είναι: 

            
         

    
                                                                                       

όπου:  

ξ = παράγοντας αποδοτικότητας καυσίμου – μηχανής (mL/kW/s) 

ehp = ιπποδύναμη μηχανής (hp), Πίν. 4.12 

Ptot = συνολική απαίτηση ισχύος (kW), Εξ. (4.28) & Εξ. (4.29) 

Peng = απαιτούμενη ισχύς για την αντιμετώπιση εσωτερικής αντίστασης κινητήρα (kW), 

Εξ. (4.39) 

Prat = μέγιστη εκτιμώμενη ισχύς μηχανής (kW), Πίν. 4.12 
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Πίνακας 4.12α Παράμετροι μοντέλου κατανάλωσης καυσίμου (Bennett C.R. & 

Greenwood I.D., 2001) 

 

Type Engine Speed Model Parameters 
a0 

RPM 

a1 

RPM/(k

m/h) 

a2 

RPM/(km/

h)
2 

a3 

RPM/(k

m/h)
3 

Motorcycle -162 298.86 

 

-4.6723 -0.0026 
Small Car 1910 -12.311 0.2228 -0.0003 

Medium Car 1910 -12.311 0.2228 -0.0003 
Large Car 1910 -12.311 0.2228 -0.0003 

Light Delivery Vehicle 

Vehicle 

VehicleVeVehic 

1910 -12.311 0.2228 -0.0003 
Light Goods Vehicle 2035 -20.036 0.3560 -0.0009 

Four Wheel Drive 2035 -20.036 0.3560 -0.0009 
Light Truck 2035 -20.036 0.3560 -0.0009 

Medium Truck 1926 -32.352 0.7403 -0.0027 
Heavy Truck 1905 -12.988 0.2994 -0.0004 

Articulated Truck 1900 -10.178 0.1521 0.00004 
Mini-bus 1910 -12.311 0.2228 -0.0003 
Light Bus 2035 -20.036 0.3560 -0.0009 

Medium Bus 1926 -32.352 0.7403 -0.0027 
Heavy Bus 1926 -32.352 0.7403 -0.0027 

Coach 1926 -32.352 0.7403 -0.0027 

 

Πίνακας 4.12β Παράμετροι μοντέλου κατανάλωσης καυσίμου (Bennett C.R. & 

Greenwood I.D., 2001) 

 

Type 
RPMIdle 

rev/min 

α 

mL/s 

ξb 

mL/kW/s 
ehp 

Prat 

kW 
edt Peng_a0 

Motorcycle 800 0.12 0.067 0.25 15 0.95 0.20 

Small Car 800 0.25 0.067 0.25 60 0.90 0.20 

Medium Car 800 0.36 0.067 0.25 70 0.90 0.20 

Large Car 800 0.48 0.067 0.25 90 0.90 0.20 

Light Delivery  800 0.48 0.067 0.25 60 0.90 0.20 

Light Goods Vehicle 800 0.37 0.067 0.25 55 0.90 0.20 

Four Wheel Drive 800 0.48 0.057 0.10 60 0.90 0.20 

Light Truck 500 0.37 0.057 0.10 75 0.86 0.20 

Medium Truck 500 0.50 0.057 0.10 100 0.86 0.20 

Heavy Truck 500 0.70 0.056 0.10 280 0.86 0.20 

Articulated Truck 500 0.70 0.055 0.10 300 0.86 0.20 

Mini-bus 800 0.48 0.067 0.25 60 0.90 0.20 

Light Bus 500 0.37 0.057 0.10 75 0.86 0.20 

Medium Bus 500 0.50 0.057 0.10 100 0.86 0.20 

Heavy Bus 500 0.60 0.057 0.10 120 0.86 0.20 

Coach 500 0.70 0.057 0.10 150 0.86 0.20 

 

Ύστερα από την εύρεση της στιγμιαίας κατανάλωσης καυσίμου IFC είναι δυνατός ο 

υπολογισμός της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος μέσω της σχέσης: 
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όπου: 

FC = κατανάλωση καυσίμου (L/όχημα-km) 

IFC = στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα (mL/s), Εξ. 4.27 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

 

Το διάγραμμα της κατανάλωσης καυσίμου για μεσαίο επιβατικό αυτοκίνητο 

συναρτήσει του IRI είναι το παρακάτω. Επίσης, στη συνέχεια ακολουθεί το γράφημα της 

κατανάλωσης καυσίμου συναρτήσει της ταχύτητας του οχήματος για τρείς διαφορετικές 

καταστάσεις οδοστρώματος. 

 

  

Σχήμα 4.1 Διάγραμμα κατανάλωσης καυσίμου - κατάστασης οδοστρώματος για μεσαία 

επιβατικά αυτοκίνητα 
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Σχήμα 4.2 Διάγραμμα κατανάλωσης καυσίμου - ταχύτητας για μεσαία επιβατικά 

αυτοκίνητα 

 

Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει ότι για μία δεδομένη ταχύτητα  η κατανάλωση 

καυσίμου είναι μεγαλύτερη καθώς η κατάσταση του οδοστρώματος χειροτερεύει. Για 

παράδειγμα, αν η ταχύτητα είναι 100 km/h τότε η κατανάλωση καυσίμου είναι 127 L/1000 

veh-km για IRI = 2 m/km και ανεβαίνει στα 159 L/1000 veh-km για IRI = 10 m/km. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου επιτυγχάνεται όταν το όχημα κινείται 

μεταξύ 40 και 60 km/h. Για ταχύτητες μικρότερες από 40 km/h η κατανάλωση αυξάνεται 

όσο μικραίνει η ταχύτητα ενώ για ταχύτητες μεγαλύτερες από 60km/h η κατανάλωση 

καυσίμου αυξάνεται καθώς μεγαλώνει η ταχύτητα. 

 

 Το κόστος κατανάλωσης καυσίμου είναι: 

                                                                                                                                    

όπου:  

CFC = κόστος κατανάλωσης καυσίμου (€/όχημα-km) 

FC = κατανάλωση καυσίμου (L/όχημα-km) 

PFC = κόστος καυσίμου (€/L) 
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4.2.3.2 Κατανάλωση ελαστικών 

 

Η κατανάλωση ελαστικών λαμβάνει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στο κόστος 

λειτουργίας οχήματος και ειδικά στην περίπτωση των βαρέων φορτηγών. Είναι ανάλογη 

των απαιτήσεων της ενέργειας η οποία υπολογίζεται ως συνάρτηση των περιφερειακών, 

πλευρικών και φυσικών δυνάμεων που δρουν σε κάθε τροχό. Για τον προσδιορισμό της 

κατανάλωσης των ελαστικών πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ο αριθμός των ισοδύναμων 

νέων ελαστικών μέσω της εξίσωσης: 

     
         

      
                                                                                            

όπου: 

EQNT = αριθμός ισοδύναμων νέων ελαστικών που καταναλώνονται ανά 1000 km για 

κάθε τροχό  

RREC = αναλογία κόστους αναγομένου ελαστικού προς νέου ελαστικού, προκαθορισμένη 

τιμή = 0,15 

NR = αριθμός αναγομένων ελαστικών ανά πλαίσιο ελαστικού 

DISTOT = συνολική διανυόμενη απόσταση με το ελαστικό (km) 

 

 Ο αριθμός αναγομένων ελαστικών NR ανά πλαίσιο ελαστικού δίνεται από τον τύπο: 

                                                                                        

όπου: 

NR0 = αριθμός βάσης αναγομένων ελαστικών, Πίν. 4.13 

RImod = τροποποιημένη τιμή της μέσης τραχύτητας του δρόμου (m/km) 

 

 Η τροποποιημένη τιμή της μέσης τραχύτητας της οδού RImod είναι: 
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όπου: 

IRI = τραχύτητα της οδού (m/km) 

IRI0 = οριακή τραχύτητα, προκαθορισμένη τιμή = 3,25 (m/km) 

a0
*
 = ελάχιστη τραχύτητα που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, τιμή = 3 (m/km) 

 

 Η συνολική διανυόμενη απόσταση με το ελαστικό DISTOT είναι: 

       
          

   
                                                                                                  

όπου: 

NR = αριθμός αναγομένων ελαστικών ανά πλαίσιο ελαστικού, Εξ. (4.44) 

VOL = όγκος ελαστικού (dm
3
), Πίν. 4.13 

TWT = συνολική φθορά πέλματος (dm
3
/1000km) 

 

 Η συνολική φθορά πέλματος δίνεται από τον τύπο: 

               
         

   
                                                                                   

όπου: 

C0tc = σταθερός όρος του μοντέλου εκτίμησης αντοχής ελαστικού (dm
3
/1000km), Πίν. 

4.13 

Ctcte = συντελεστής αντοχής του μοντέλου εκτίμησης αντοχής ελαστικού (dm
3
/MNm), Πίν. 

4.13 

CFT = περιφερειακή δύναμη που δρα στο ελαστικό (Ν) 

LFT = πλευρική δύναμη που δρα στο ελαστικό (Ν) 

NFT = φυσική δύναμη στο ελαστικό (Ν) 

 

 Η περιφερειακή δύναμη CFT που δρα στο ελαστικό είναι: 
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όπου: 

CTCON = σταδιακή αλλαγή της κατανάλωσης ελαστικών εξαιτίας συμφόρησης 

dFUEL = σταδιακή αλλαγή της κατανάλωσης καυσίμου εξαιτίας συμφόρησης, στην 

παρούσα ανάλυση θεωρείται ίση με 0 

Fa = αεροδυναμική δύναμη αντίστασης (Ν), Εξ. (4.20) 

Fr = αντίσταση κύλισης (Ν), Εξ. (4.21) 

Fg = αντίσταση κλίσης (Ν), Εξ. (4.22) 

 

 Η πλευρική δύναμη LFT που δρα στο ελαστικό είναι: 

    
   

  
                                                                                                                                 

όπου: 

Fcr = αντίσταση καμπυλότητας (Ν), Εξ. (4.23) 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν. 4.4 

 

Η φυσική δύναμη στο ελαστικό NFT είναι: 

    
   

  
                                                                                                                             

όπου: 

Μ = μάζα οχήματος (kg) 

g = επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, τιμή = 9,81 m/s
2 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν. 4.4 

 

 Η συνολική κατανάλωση ελαστικών προκύπτει ως εξής: 

   
       

      
                                                                                                                    

όπου: 

TC = ποσοστό κόστους ελαστικών επί της μέσης τιμής ενός νέου ελαστικού ανά 1000 

οχηματοχιλιόμετρα  

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν. 4.4 
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EQNT = αριθμός ισοδύναμων νέων ελαστικών που καταναλώνονται ανά 1000 km για 

κάθε τροχό, Εξ. (4.43) 

MODFAC = παράγοντας τροποποίησης ζωής ελαστικού 

 

 Ο παράγοντας τροποποίησης ζωής ελαστικού ισοδυναμεί με: 

                                                                                              

όπου: 

VEHFAC = παράγοντας τροποποίησης τύπου οχήματος, Πίν.4.13 

TYREFAC = παράγοντας τροποποίησης τύπου ελαστικού, Πίν.4.14 

CONGFAC = παράγοντας τροποποίησης επιδράσεων συμφόρησης, στην παρούσα 

ανάλυση θεωρείται τιμή = 1 

 

Πίνακας 4.13 Παράμετροι μοντέλου κατανάλωσης ελαστικών (Bennett C.R. & 

Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle Type NR0 C0tc Ctcte 
VOL 

(dm
3
) 

VEHFAC 

Motorcycle 1.30 0.00639 0.00050 0.35 2 

Small Car 1.30 0.02616 0.00204 1.40 2 

Medium Car 1.30 0.02616 0.00204 1.40 2 

Large Car 1.30 0.02616 0.00204 1.40 2 

Light Delivery Vehicle  1.30 0.02400 0.00187 1.60 2 

Light Goods Vehicle 1.30 0.02400 0.00187 1.60 2 

Four Wheel Drive 1.30 0.02400 0.00187 1.60 2 

Light Truck 1.30 0.02400 0.00187 1.60 2 

Medium Truck 1.30 0.02585 0.00201 6.00 1 

Heavy Truck 1.30 0.03529 0.00275 8.00 1 

Articulated Truck 1.30 0.03988 0.00311 8.00 1 

Mini-bus 1.30 0.02400 0.00187 1.60 2 

Light Bus 1.30 0.02173 0.00169 1.60 2 

Medium Bus 1.30 0.02663 0.00207 6.00 1 

Heavy Bus 1.30 0.03088 0.00241 8.00 1 

Coach 1.30 0.03088 0.00241 8.00 1 
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Πίνακας 4.14 Παράγοντας τροποποίησης τύπου ελαστικού (Bennett C.R. & Greenwood 

I.D., 2001) 

 

Tyre Type Paved Roads 
Unpaved Roads 

IRI ≤ 6 m/km IRI > 6 m/km 

Bias 1.00 

 
1.00 1.00 

Radial 1.25 1.20 1.00 

 

Το διάγραμμα της κατανάλωσης ελαστικών για επιβατικό αυτοκίνητο συναρτήσει 

του IRI είναι το επόμενο σχήμα. 

 

 

Σχήμα 4.3 Διάγραμμα κατανάλωσης ελαστικών - κατάστασης οδοστρώματος για μεσαία 

επιβατικά αυτοκίνητα 

 

Αντίστοιχα με την κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ελαστικών αυξάνεται 

καθώς το IRI αυξάνεται για μία δεδομένη ταχύτητα. Επίσης, όπως είναι λογικό, όταν το 

όχημα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα η φθορά των ελαστικών είναι μεγαλύτερη. Για 

παράδειγμα για IRI = 2 m/km όταν το όχημα κινείται με 40 km/h η φθορά των ελαστικών 

είναι 4,1% /1000 veh-km ενώ όταν κινείται με 100 km/hη φθορά γίνεται ίση με 5,9% / 

1000 veh-km. 

 

 Αφού προσδιορίστηκε η συνολική κατανάλωση ελαστικών είναι δυνατή η εύρεση 

του κόστους κατανάλωσης ελαστικών, το οποίο δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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όπου: 

CTC = κόστος κατανάλωσης ελαστικών (€/όχημα-km) 

TC = ποσοστό κόστους ελαστικών επί της μέσης τιμής ενός νέου ελαστικού ανά 1000 

οχηματοχιλιόμετρα, Εξ. (4.54) 

Ptire = κόστος νέου ελαστικού (€) 

 

4.2.3.3 Κατανάλωση λιπαντικών 

 

Το μοντέλο κατανάλωσης λιπαντικών έχει δύο συνιστώσες, την απώλεια λιπαντικών 

λόγω μόλυνσης και την απώλεια λιπαντικών λόγω λειτουργίας. Η απώλεια λιπαντικών 

λόγω μόλυνσης είναι συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των αλλαγών λαδιών των 

λιπαντικών. Η απώλεια λιπαντικών λόγω λειτουργίας υπολογίζεται ως συνάρτηση της 

κατανάλωσης καυσίμου. Συνεπώς, η κατανάλωση λιπαντικών είναι: 

                                                                                                           

όπου: 

OIL = κατανάλωση λιπαντικών (L/1000 όχημα-km) 

OILCONT = απώλεια λιπαντικών λόγω μόλυνσης (L/1000km) 

OILOPER = απώλεια λιπαντικών λόγω λειτουργίας (L/L), Πίν. 4.15 

SFC = κατανάλωση καυσίμου (L/1000km), Εξ. (4.41) 

 

 Η απώλεια λιπαντικών λόγω μόλυνσης είναι: 

        
      

        
                                                                                                        

όπου: 

OILCAP = χωρητικότητα μηχανής λαδιών (L), Πίν. 4.15 

DISTCHNG = απόσταση μεταξύ αλλαγών λαδιών (1000 km), Πίν. 4.15 
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Πίνακας 4.15 Παράμετροι μοντέλου κατανάλωσης λιπαντικών (Bennett C.R. & 

Greenwood I.D., 2001) 
 

Vehicle Type 

Distance 

Between Oil 

Changes 

(km) 

Engine Oil 

Capacity 

(L) 

Rate of Oil 

Contamination 

OILCONT 

(L/1000km) 

Oil Loss Due 

to Operation 

OILPER 

(L/L) 

Motorcycle 5000 2.0 0.40 0.0014 

Small Car 10000 4.0 0.40 0.0028 

Medium Car 10000 4.0 0.40 0.0028 

Large Car 10000 4.0 0.40 0.0028 

Light Delivery Vehicle 

VehicleVeVehic 
7500 5.0 0.67 0.0028 

Light Goods Vehicle 7500 5.0 0.67 0.0028 

Four Wheel Drive 7500 5.0 0.67 0.0028 

Light Truck 9000 14.0 1.56 0.0021 

Medium Truck 9000 14.0 1.56 0.0021 

Heavy Truck 10000 31.0 3.10 0.0021 

Articulated Truck 10000 31.0 3.10 0.0021 

Mini-bus 7500 5.0 0.67 0.0021 

Light Bus 8000 14.0 1.75 0.0028 

Medium Bus 8000 14.0 1.75 0.0021 

Heavy Bus 8000 20.0 2.50 0.0021 

Coach 8000 20.0 2.50 0.0021 

 

Το γράφημα της κατανάλωσης λιπαντικών για επιβατικά αυτοκίνητα συναρτήσει του 

IRI είναι: 

 

 

Σχήμα 4.4 Διάγραμμα κατανάλωσης λιπαντικών - κατάστασης οδοστρώματος για μεσαία 

επιβατικά αυτοκίνητα 
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Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης των ελαστικών, η κατανάλωση 

λιπαντικών μεγαλώνει καθώς η κατάσταση του οδοστρώματος επιδεινώνεται. Επιπλέον, 

καθώς μεγαλώνει η ταχύτητα αυξάνεται και η κατανάλωση λιπαντικών. Ωστόσο, όπως 

είναι φανερό η μεταβολή της κατανάλωσης λιπαντικών εξαιτίας της κατάστασης του 

οδοστρώματος είναι πολύ μικρή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των 100 km/h για IRI = 

1 m/km η κατανάλωση είναι 0,75 L/1000 veh-km ενώ για IRI = 10 m/km αυξάνει μόλις 

περίπου 13% και γίνεται 0,85 L/1000 veh-km. Εξαιτίας, αυτής της πολύ μικρής αύξησης 

θα μπορούσε να παραλειφθεί η κατανάλωση λιπαντικών από την ανάλυση. Όμως, για 

λόγους πληρότητας της μελέτης αποφασίστηκε να υπολογιστεί. 

  

 Το κόστος κατανάλωσης λιπαντικών είναι: 

     
        

    
                                                                                                                    

όπου: 

COIL = κόστος κατανάλωσης λιπαντικών (€/όχημα-km) 

OIL = κατανάλωση λιπαντικών (L/1000 όχημα-km), Εξ. (4.57) 

POIL = τιμή λιπαντικών (€/L) 

 

4.2.3.4 Κατανάλωση ανταλλακτικών 

 

Η συντήρηση των οχημάτων περιλαμβάνει την αντικατάσταση των ανταλλακτικών 

τους, η φθορά των οποίων οφείλεται στην επιδείνωση της κατάστασης του οδοστρώματος. 

Το κόστος κατανάλωσης ανταλλακτικών εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής 

αντικατάστασης του οχήματος. Για κάθε τύπο οχήματος η αντικατάσταση ανταλλακτικών 

προβλέπεται για ιδιαίτερες λειτουργικές συνθήκες. Η κατανάλωση ανταλλακτικών δίνεται 

από την εξίσωση: 

                                                                

όπου: 

PC = ποσοστό κατανάλωσης ανταλλακτικών ανά 1000 km επί της μέσης τιμής ενός νέου 

οχήματος  
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k0pc = παράγοντας προσαρμογής της εναλλαγής της κατανάλωσης ανταλλακτικών, 

προκαθορισμένη τιμή = 1 

k1pc = παράμετρος βαθμονόμησης, προκαθορισμένη τιμή = 0 

kp = εκθέτης ηλικίας στο μοντέλο κατανάλωσης ανταλλακτικών, Πίν. 4.16 

CKM = μέσος αθροιστικός αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων ανά τύπο οχήματος 

(km), Πίν. 4.16 

RImod = τροποποιημένη τραχύτητα του οδοστρώματος (m/km), Εξ. (4.45) 

CPCON = σταδιακή αλλαγή της κατανάλωσης ανταλλακτικών εξαιτίας συμφόρησης, 

προκαθορισμένη τιμή = 0,1 

dFUEL = σταδιακή αλλαγή της κατανάλωσης καυσίμου εξαιτίας συμφόρησης, στην 

παρούσα ανάλυση θεωρείται ίση με 0 

a0, a1 = παράμετροι μοντέλου, Πίν. 4.16 

 

Όπως προκύπτει από την Εξ. 4.60 η κατανάλωση ανταλλακτικών δεν εξαρτάται από 

την ταχύτητα των οχημάτων. Για αυτό το λόγο παρακάτω δεν παρουσιάζεται το διάγραμμα 

της κατανάλωσης ανταλλακτικών των επιβατικών αυτοκινήτων για διάφορες τιμές της 

ταχύτητας, όπως στις προηγούμενες επιπτώσεις, αλλά παρουσιάζεται το γράφημα της 

κατανάλωσης ανταλλακτικών και για τους τέσσερις τύπους οχημάτων που μελετώνται 

στην παρούσα ανάλυση. 

 

 

Σχήμα 4.5 Διάγραμμα κατανάλωσης ανταλλακτικών - κατάστασης οδοστρώματος για τις 

4 κατηγορίες οχημάτων 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, η κατανάλωση ανταλλακτικών είναι μεγαλύτερη όσο 

μεγαλύτερο είναι το όχημα. Παρατηρείται, ότι τα βαρέα φορτηγά έχουν σχεδόν τριπλάσια 

κατανάλωση ανταλλακτικών συγκριτικά με τα δίκυκλα. Επίσης, καθώς η κατάσταση του 

οδοστρώματος χειροτερεύει η κατανάλωση ανταλλακτικών αυξάνεται. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι μέχρι IRI = 3 m/km αυτή παρατηρείται σταθερή. Αυτό εξηγείται για δύο 

λόγους. Αρχικά, για IRI  μέχρι 3 m/km το οδόστρωμα θεωρείται ότι είναι σε αρκετά καλή 

κατάσταση οπότε δεν παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά στη φθορά των ανταλλακτικών. Ο 

δεύτερος λόγος οφείλεται στην εξίσωση υπολογισμού της κατανάλωσης ανταλλακτικών 

που χρησιμοποιεί την τροποποιημένη και όχι την κανονική τραχύτητα οδοστρώματος.   

 

 Το κόστος κατανάλωσης ανταλλακτικών είναι: 

    
       

    
                                                                                                                       

όπου: 

CPC = κόστος κατανάλωσης ανταλλακτικών (€/όχημα-km) 

PC = ποσοστό κατανάλωσης ανταλλακτικών ανά 1000 km επί της μέσης τιμής ενός νέου 

οχήματος  

Pveh = τιμή καινούριου οχήματος (€) 

 

4.2.3.5 Ώρες εργασίας συντήρησης 

 

Η συντήρηση του οχήματος εκτός από το κόστος κατανάλωσης των ανταλλακτικών 

του οχήματος περιλαμβάνει και τις εργατικές ώρες που απαιτούνται προκειμένου να 

συντηρηθεί το όχημα. Οι ώρες εργασίας συντήρησης του οχήματος υπολογίζονται ως εξής: 

                                                                                                                

όπου: 

LH = ώρες εργασίας συντήρησης ενός οχήματος ανά 1000 km (h/1000 όχημα-km) 

PC = ποσοστό κατανάλωσης ανταλλακτικών ανά 1000 km επί της μέσης τιμής ενός νέου 

οχήματος (%/1000 όχημα-km) 

k0lh = παράγοντας προσαρμογής, προκαθορισμένη τιμή = 1 

k1lh = παράμετρος βαθμονόμησης, προκαθορισμένη τιμή = 0 
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a0, a1 = σταθερές, Πίν. 4.16 

 

Παρόμοια με την κατανάλωση ανταλλακτικών έτσι και οι ώρες εργασίας 

συντήρησης οχημάτων δεν εξαρτώνται από την ταχύτητά τους. Συνεπώς, πάλι το 

διάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω αναφέρεται και στις τέσσερις κατηγορίες 

οχημάτων της μελέτης αυτής. 

 

  

Σχήμα 4.6 Διάγραμμα ωρών συντήρησης οχήματος - κατάστασης οδοστρώματος για τις 4 

κατηγορίες οχημάτων 

 

Οι ώρες εργασίας συντήρησης οχημάτων εξαρτώνται από την κατανάλωση 

ανταλλακτικών. Συνεπώς, το διάγραμμα των ωρών εργασίας συντήρησης έχει αντίστοιχη 

συμπεριφορά με την κατανάλωση ανταλλακτικών. Αρχικά, όπως ήταν αναμενόμενο, τα 

φορτηγά (μεσαία και βαρέα) απαιτούν πολύ περισσότερες ώρες εργασίας συντήρησης 

συγκριτικά με τα μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Για IRI μέχρι 3 m/km οι 

ώρες συντήρησης είναι σταθερές ενώ στη συνέχεια αυξάνονται καθώς η κατάσταση του 

οδοστρώματος χειροτερεύει. Ωστόσο, η αύξηση αυτή όσον αφορά τα επιβατικά 

αυτοκίνητα και τα δίκυκλα είναι αμελητέα γεγονός που δείχνει ότι η φθορά του 

οδοστρώματος δεν επηρεάζει τις ώρες εργασίας συντήρησης των μικρότερης κατηγορίας 

οχημάτων. 
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 Το κόστος ωρών εργασίας συντήρησης οχήματος είναι: 

    
    

    
                                                                                                                          

όπου: 

CLH = κόστος ωρών εργασίας συντήρησης οχήματος (€/όχημα-km) 

LH = ώρες εργασίας συντήρησης ενός οχήματος ανά 1000 km (h/1000 όχημα-km) 

W = ωρομίσθιο ενός ιδιωτικού υπαλλήλου ( /h) 

 

Πίνακας 4.16 Παράμετροι μοντέλου κατανάλωσης ανταλλακτικών (Bennett C.R. & 

Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle Type 
Parts Consumption Model Labor Model 

CKM kp a0x10
-6 

a1x10
-6 

a0 a1 

Motorcycle 50000 0.308 9.23 6.20 77.14 0.547 

Small Car 115000 0.308 36.94 6.20 77.14 0.547 

Medium Car 115000 0.308 36.94 6.20 77.14 0.547 

Large Car 115000 0.308 36.94 6.20 77.14 0.547 

Light Delivery Vehicle 120000 0.308 36.94 6.20 77.14 0.547 

Light Goods Vehicle 120000 0.308 36.94 6.20 77.14 0.547 

Four Wheel Drive 120000 0.371 7.29 2.96 77.14 0.547 

Light Truck 120000 0.371 7.29 2.96 242.03 0.519 

Medium Truck 240000 0.371 11.58 2.96 242.03 0.519 

Heavy Truck 602000 0.371 11.58 2.96 301.46 0.519 

Articulated Truck 602000 0.371 13.58 2.96 301.46 0.519 

Mini-bus 120000 0.308 36.76 6.20 77.14 0.547 

Light Bus 136000 0.371 10.14 1.97 242.03 0.519 

Medium Bus 245000 0.483 0.57 0.49 293.44 0.517 

Heavy Bus 420000 0.483 0.65 0.46 293.44 0.517 

Coach 420000 0.483 0.64 0.46 293.44 0.517 

 

4.2.3.6 Υποτίμηση αξίας οχήματος 

 

Το όχημα καθώς περνάει ο καιρός φθείρεται με αποτέλεσμα να χάνει ποσοστό από 

την αρχική του αξία. Η υπολειμματική αξία στο τέλος της ζωής του οχήματος είναι μία 

συνάρτηση της τραχύτητας του οδοστρώματος και προσδιορίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 
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όπου: 

RVPLTPCT = υπολειμματική αξία οχήματος χωρίς ελαστικά στο τέλος της διάρκειας 

συντήρησης του οχήματος 

IRI = τραχύτητα οδοστρώματος (m/km) 

a0 = ελάχιστη υπολειμματική αξία ενός οχήματος επί τοις %, προκαθορισμένη τιμή = 2 

a1 = μέγιστη υπολειμματική αξία ενός οχήματος επί τοις %, προκαθορισμένη τιμή = 15 

a2 = μέση τραχύτητα IRI κάτω από την οποία ανέρχεται η μέγιστη αξία, προκαθορισμένη 

τιμή = 5 

 

 Η υποτίμηση της αξίας του οχήματος δίνεται από τον τύπο: 

         
                 

      
                                                                            

όπου: 

DEP = ποσοστό κόστους υποτίμησης επί της τιμής ενός καινούριου οχήματος, χωρίς 

ελαστικά ανά 1000 km (%/1000 όχημα-km) 

RVPLTPCT = υπολειμματική αξία οχήματος χωρίς ελαστικά στο τέλος της διάρκειας 

συντήρησης του οχήματος 

LIFEKM = προβλεπόμενη διάρκεια συντήρησης οχήματος 

 

 Υπάρχουν δύο μέθοδοι προσδιορισμού της προβλεπόμενης διάρκειας συντήρησης 

οχήματος LIFEKM, η μέθοδος της σταθερής διάρκειας και η μέθοδος της καταλληλότερης 

διάρκειας. Στο HDM – 4 θεωρείται ότι στα επιβατικά αυτοκίνητα εφαρμόζεται η μέθοδος 

της σταθερής διάρκειας ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων η μέθοδος της 

καταλληλότερης διάρκειας.  

Η μέθοδος της σταθερής διάρκειας είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα του οχήματος 

ή τις λειτουργικές συνθήκες και είναι ίση με τη μέση διάρκεια συντήρησης οχήματος 

LIFEKM0, η οποία προσδιορίζεται με την παρακάτω σχέση: 

                                                                                                                    

όπου: 

LIFEKM0 = μέση διάρκεια συντήρησης οχήματος (km) 

AKM0 = μέσος αριθμός πραγματοποιημένων χιλιομέτρων ανά έτος (km/yr), Πίν. 4.17 
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LIFE0 = μέση διάρκεια συντήρησης οχήματος ανά έτη (yr), Πίν. 4.17 

 

Η μέθοδος της καταλληλότερης διάρκειας υπό συνθήκες διαφορετικών τιμών 

τραχύτητας του οδοστρώματος καθορίζεται ως εξής: 

       
                 

   
                                                                                  

                  
   

                           
                                      

όπου: 

LIFEKM = προβλεπόμενη διάρκεια συντήρησης οχήματος (km) 

LIFEKM0 = μέση διάρκεια συντήρησης οχήματος (km), Εξ. (4.66) 

LIFEKMPCT = καταλληλότερη διάρκεια ως ποσοστό της διάρκειας συντήρησης του 

οχήματος 

 

Πίνακας 4.17 Παράμετροι μοντέλου υποτίμησης (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle Type 
AKM0 

(km/yr) 

LIFE0 

(ys) 

Motorcycle 10000 10 

Small Car 23000 10 

Medium Car 23000 10 

Large Car 23000 10 

Light Delivery Vehicle 30000 8 

Light Goods Vehicle 30000 8 

Four Wheel Drive 30000 8 

Light Truck 30000 8 

Medium Truck 40000 12 

Heavy Truck 86000 14 

Articulated Truck 86000 14 

Mini-bus 30000 8 

Light Bus 34000 8 

Medium Bus 70000 7 

Heavy Bus 70000 12 

Coach 70000 12 
 

Αντίστοιχα με την κατανάλωση ανταλλακτικών και τις ώρες εργασίας συντήρησης 

των οχημάτων ούτε η υποτίμηση εξαρτάται από την ταχύτητά τους. Συνεπώς, το 

παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την υποτίμηση συναρτήσει του IRI για όλες τις 

κατηγορίες οχημάτων που εξετάζονται σε αυτή την εργασία. 
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Σχήμα 4.7 Διάγραμμα υποτίμησης αξίας οχήματος - κατάστασης οδοστρώματος για τις 4 

κατηγορίες οχημάτων 

 

Αντίθετα με τις προηγούμενες επιπτώσεις που εμφανίζονταν σε μεγαλύτερο βαθμό 

στα πιο βαρέα οχήματα, η υποτίμηση του οχήματος είναι μεγαλύτερη στα μικρότερα 

οχήματα. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι τα δίκυκλα εμφανίζουν σχεδόν οχτώ φορές μεγαλύτερη 

υποτίμηση σε σχέση με τα βαρέα φορτηγά. Βέβαια αυτό είναι λογικό και από την 

καθημερινότητα καθώς ένα δίκυκλο αντικαθίσταται πολύ πιο εύκολα συγκριτικά με ένα 

φορτηγό. Επίσης, αν και στα δίκυκλα η κατάσταση του οδοστρώματος επηρεάζει 

σημαντικά την υποτίμηση για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων φαίνεται ότι δεν παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 

 

 Το κόστος υποτίμησης της αξίας του οχήματος είναι: 

     
                    

    
                                                                                     

όπου: 

CDEP = κόστος υποτίμησης της αξίας του οχήματος (€/όχημα-km) 

DEP = ποσοστό κόστους υποτίμησης επί της τιμής ενός καινούριου οχήματος, χωρίς 

ελαστικά ανά 1000 km (%/1000 όχημα-km) 

Pveh = τιμή καινούριου οχήματος (€) 

Nw = αριθμός τροχών οχήματος, Πίν. 4.4 
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Ptire = κόστος νέου ελαστικού (€) 

 

4.2.4 Χρόνος μετακίνησης 

 

Ως χρόνος μετακίνησης νοείται ο χρόνος που χρειάζεται ένα όχημα προκειμένου να 

φτάσει στον προορισμό του. Οι επιβάτες ενός οχήματος μπορεί να ταξιδεύουν είτε για 

λόγους εργασίας είτε για αναψυχή. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος μετακίνησης χωρίζεται σε 

δύο κατηγορίες τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο μη εργασίας. Το κόστος του χρόνου 

μετακίνησης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις σχέσεις από τους Santos B. et al., 2011. 

Ο χρόνος μετακίνησης είναι: 

        
 

 
                                                                                                                                 

όπου: 

tμετακ. = χρόνος μετακίνησης ενός οχήματος για 1 χιλιόμετρο (h/km) 

υ = ταχύτητα οχήματος (km/h), Εξ. (4.2) 

 

Ο χρόνος μετακίνησης και για τις τέσσερις κατηγορίες οχημάτων συναρτήσει του 

IRI δίνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

 

Σχήμα 4.8 Διάγραμμα χρόνου μετακίνησης - κατάστασης οδοστρώματος για τις 4 

κατηγορίες οχημάτων 
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Ο χρόνος μετακίνησης, σύμφωνα με την Εξ. 4.70, είναι αντιστρόφως ανάλογος της 

ταχύτητας του οχήματος. Ενώ η κατάσταση του οδοστρώματος επιδεινώνεται η ταχύτητα 

αναγκαστικά μειώνεται και συνεπώς ο χρόνος μετακίνησης αυξάνεται. Επιπλέον, από το 

διάγραμμα παρατηρείται ότι το μικρότερο χρόνο μετακίνησης τον εμφανίζουν τα 

επιβατικά αυτοκίνητα και ακολουθούν τα δίκυκλα, τα μεσαία φορτηγά και τα βαρέα 

φορτηγά. Ωστόσο, η διαφορά στο χρόνο μετακίνησης μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών 

οχημάτων δεν είναι μεγάλη.  

 

 Το κόστος του χρόνου μετακίνησης είναι: 

                            

 

   

                                                                             

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                              

 

όπου: 

CTRAVEL= κόστος οχήματος (€/όχημα-km) 

tμετακ. = χρόνος μετακίνησης ενός οχήματος για 1 χιλιόμετρο (h/km), Εξ. (4.70) 

m = αναφέρεται στον σκοπό της μετακίνησης, m=1 για εργασία, m=2 για αναψυχή 

i = αναφέρεται στην κατηγορία οχήματος, i=1 για επιβατικά, i=2 για δίκυκλα, i=3 για 

μεσαία φορτηγά, i=4 για βαρέα φορτηγά 

TCm = κόστος χρόνου για ταξίδι με σκοπό m (€/h-επιβαίνοντα) 

ORi,m = αριθμός επιβαινόντων σε όχημα κατηγορίας i με σκοπό ταξιδιού m 

(επιβαίν./όχημα) 

W = ωρομίσθιο ενός ιδιωτικού υπαλλήλου ( /h) 

 

4.2.5 Ατυχήματα 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας του κόστους χρήστη του οδικού δικτύου αποτελούν τα 

ατυχήματα. Τα οδικά ατυχήματα έχουν διάφορες αιτίες ενώ ο κύριος παράγοντας που 

ευθύνεται για αυτά είναι ο ανθρώπινος όπως για παράδειγμα η οδήγηση σε κατάσταση 
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μέθης, η παραβίαση προτεραιότητας, η απόσπαση της προσοχής. Στην παρούσα ανάλυση 

θα εξεταστούν τα ατυχήματα που οφείλονται μόνο στην κατάσταση της οδού.  

Ο αριθμός των ατυχημάτων εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος σύμφωνα 

με τους Chan C.Y. et al. (2008) δίνεται από τον τύπο: 

                                                                                                       

όπου: 

Ε(Α) = αριθμός ατυχημάτων σε ένα χρόνο εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος 

που αντιστοιχεί σε 0,1 mile(ατυχήματα/έτος-0,1mile) 

AADT = μέση ετήσια ημερήσια κυκλοφορία (veh/day) 

IRI = τραχύτητα οδοστρώματος (inches/mile) 

a = -5,833 

b = 0,675 

c = 0,005 

 

Η παραπάνω σχέση γίνεται: 

     
 
                      

     
     

    

         
                                                                              

όπου: 

Ε(Α) = αριθμός ατυχημάτων σε ένα χρόνο εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος 

που αντιστοιχεί σε 1 km(ατυχήματα/έτος-km) 

AADT = μέση ετήσια ημερήσια κυκλοφορία (veh/day) 

IRI = τραχύτητα οδοστρώματος (m/km) 

 

Παρακάτω ακολουθεί το γράφημα του αριθμού των ατυχημάτων συναρτήσει του 

IRI. Αντίθετα με τις υπόλοιπες επιπτώσεις δε διαφοροποιείται η κατηγορία του οχήματος 

αλλά εξετάζεται ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων εξαιτίας της κατάστασης του 

οδοστρώματος σε ένα έτος μεταξύ όλων των κατηγοριών. 
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Σχήμα 4.9 Διάγραμμα αριθμού ατυχημάτων - κατάστασης οδοστρώματος για το σύνολο 

των οχημάτων 

 

Όπως προκύπτει και από την Εξ. 4.75 αλλά απεικονίζεται και στο γράφημα ο 

αριθμός των ατυχημάτων εξαρτάται εκθετικά από την κατάσταση του οδοστρώματος. Όσο 

το οδόστρωμα διατηρείται σε καλή κατάσταση ο αριθμός των ατυχημάτων είναι μικρός 

ενώ καθώς χειροτερεύει αυξάνονται όλο και περισσότερο. 

 

 Προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος ενός ατυχήματος πρέπει να υπολογιστεί το 

κόστος των επιμέρους συνιστωσών του. Το ποσοστό συμμετοχής των συνιστωσών 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

Σχήμα 4.10 Συνιστώσες του κόστους των ατυχημάτων (Λιακόπουλος Δ., 2002) 
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Συνεπώς, η εξίσωση υπολογισμού του κόστους των ατυχημάτων είναι: 

                                                                

                                                                                            

όπου: 

CACCID. = Κόστος ατυχημάτων σε ένα έτος (€/km) 

Ε(Α) = αριθμός ατυχημάτων σε ένα χρόνο εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος 

που αντιστοιχεί σε 1 km(ατυχήματα/έτος-km) 

Ν = κόστος νεκρών (€/accident) 

ΣΤ = κόστος σοβαρά τραυματιών (€/accident) 

ΕΤ = κόστος ελαφρά τραυματιών (€/accident) 

ΑΝ = κόστος ατυχημάτων με νεκρούς (€/accident) 

ΑΣ = κόστος ατυχημάτων με σοβαρά τραυματίες (€/accident) 

ΑΕ = κόστος ατυχημάτων με ελαφρά τραυματίες (€/accident) 

ΑΖ = κόστος ατυχημάτων με υλικές ζημιές (€/accident) 

 

4.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

Τα οδικά έργα, ως τεχνικά έργα επιβαρύνουν το περιβάλλον με τη λειτουργία τους. 

Η επιδείνωση της κατάστασης των οδοστρωμάτων έχει ως συνέπεια τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας εξαιτίας των διάφορων εκπομπών αερίων, την αύξηση του θορύβου και την 

επίδραση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή μίας περιοχής.  

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρούνται τόσο σε τοπική όσο και 

σε παγκόσμια κλίμακα. Σε τοπικό επίπεδο, η ρύπανση επηρεάζει τη δημόσια υγεία και την 

ποιότητα ζωής. Περιφερειακά, επηρεάζει το φυτικό και δομικό περιβάλλον μέσω της 

διασποράς, της απόθεσης και της χημικής μετατροπής των ρύπων. Σε παγκόσμια κλίμακα, 

η ρύπανση της ατμόσφαιρας σχετίζεται με τις κλιματικές μεταβολές και την εξάντληση 

του στρώματος του όζοντος της ατμόσφαιρας. Στην παρούσα ανάλυση θα εξεταστεί το 

ποσό εκπομπής κάθε αερίου, κατά πόσο μεταβάλλεται εξαιτίας της κατάστασης του 

οδοστρώματος και τι οικονομική επίπτωση έχει στο κόστος χρήστη. 

Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Τα υψηλά επίπεδα θορύβου προκαλούν ένα 

σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα εξαιτίας των επιπτώσεών του στη ζωή και στην 

υγεία των ανθρώπων. Η κατασκευή και λειτουργία οδών είναι από τις κυριότερες πηγές 
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ηχορύπανσης και ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο 

στοιχείο της αστικής ζωής. Η επιδείνωση της κατάστασης των οδοστρωμάτων αυξάνει τα 

επίπεδα θορύβου στα οδικά δίκτυα. Ενώ, όμως, το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται 

και επιβεβαιώνεται δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη δημιουργία μίας σχέσης που να 

συνδέει το κόστος θορύβου με την κατάσταση του οδοστρώματος. Για αυτό το λόγο δεν 

εξετάζεται αυτή η επίπτωση στην παρούσα ανάλυση. 

Το κόστος στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή εξαιτίας της κατάστασης 

του οδοστρώματος αποτελεί μία τρίτη παράμετρο του κόστους προς το περιβάλλον, της 

οποίας είναι δύσκολη η ποσοτικοποίηση και αποτίμησή της σε οικονομικούς όρους και για 

αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στο πρόβλημα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Οι 

δρόμοι αποτελούν από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας κοινωνίας καθώς μέσω αυτών 

γίνονται οι μετακινήσεις των πολιτών και οι μεταφορές των εμπορευμάτων και συνεπώς 

είναι έκδηλη η ανάγκη για διατήρηση των οδοστρωμάτων σε καλή κατάσταση. Επίσης, 

στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αισθητικής ρύπανσης εξαιτίας της 

κατάστασης των οδοστρωμάτων ενώ τέλος σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και στον 

τουρισμό καθώς οι οδοί πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μειώνεται ο χρόνος 

διαδρομής και να υπάρχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα. 

 

4.3.1 Εκπομπές οχημάτων 

 

Τα οχήματα εκπέμπουν διάφορες χημικές ενώσεις ως άμεσο αποτέλεσμα της 

διαδικασίας της καύσης. Ο τύπος και η ποσότητα αυτών των εκπομπών εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες όπως τον κινητήρα, τον τύπο καυσίμου και τις συνθήκες οδήγησης. 

Οι εκπομπές στις οποίες επικεντρώνεται η παρούσα ανάλυση είναι οι υδρογονάνθρακες 

(HC), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οξείδια του 

αζώτου (NOx), το διοξείδιο του θείου (SO2), ο μόλυβδος (Pb) και τα αιωρούμενα 

σωματίδια (PM). Αυτές οι ενώσεις θεωρούνται όχι μόνο η πλειοψηφία των εκπομπών 

αλλά ότι είναι και ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχέσεις για τον υπολογισμό της εκπομπής του 

κάθε ρύπου σύμφωνα με το HDM – 4. 

Το βασικό μοντέλο εκπομπής ρύπων είναι: 
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όπου: 

TPEi = εκπομπή καυσαερίων για ρύπο i (g/km) 

EOEi = εκπομπή μηχανής για ρύπο i (g/km) 

CPFi = συντελεστής καταλύτη για ρύπο i 

 

Η εκπομπή μηχανής EOEi υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους ανάλογα με τον 

ρύπο i. 

 

 Υδρογονάνθρακες (HC) 

             
   

 
                                                                                              

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

                                                                                                                               

 Οξείδια του αζώτου (NOx) 

      
         

     
     

 
                                                                 

 Διοξείδιο του θείου (SO2) 

      
       

                                                                                                            

 Μόλυβδος (Pb) 

                                                                                                                       

 Αιωρούμενα σωματίδια (PM) 

             
   

 
                                                                                            

όπου: 

FC = κατανάλωση καυσίμου (g/km) 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

FRNOx = όριο κάτω από το οποίο οι εκπομπές NOx είναι πολύ χαμηλές (g/s), Πίν.4.18 
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rHC, rPM = σταθερά που λαμβάνει υπόψη την ατελή καύση (g/s), Πίν. 4.18 

Prop_Pb = ποσοστό μολύβδου που εκπέμπεται, προκαθορισμένη τιμή = 0,75 

aHC, aCO, aNOx, aSO2, aPb, aPM = σταθερές, Πίν. 4.18 

 

 Η κατανάλωση καυσίμου σε g/km είναι: 

   
            

 
                                                                                                     

όπου: 

IFC = στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα (mL/s), Εξ. 4.27 

υ = ταχύτητα οχήματος (m/s), Εξ. (4.2) 

MassFuel = μάζα καυσίμου, μάζα πετρελαίου = 0,75 g/ml, μάζα diesel = 0,86 g/ml 

 Ο συντελεστής καταλύτη CPFi προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση: 

                                         
  

   
                 

όπου: 

IFC = στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα (mL/s), Εξ. 4.27 

MassFuel = μάζα καυσίμου, μάζα πετρελαίου = 0,75 g/ml, μάζα diesel = 0,86 g/ml 

AGE = ηλικία οχήματος σε έτη 

MDFi = μέγιστος παράγοντας επιδείνωσης για εκπομπή ρύπου i, προκαθορισμένη τιμή = 

10 

εi = μέγιστη αποδοτικότητα καταλύτη για ρύπο i, Πίν. 4.19 

bi = στοιχειομετρική σταθερά καταλύτη, Πίν. 4.19 

ri = παράγοντας επιδείνωσης για εκπομπή ρύπου i (%/yr), Πίν. 4.19 

 Η εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) υπολογίζεται ως εξής: 

      
         

  

                 

 
     

      
 

     

      
 

     

      
        

όπου: 

TPECO2 = εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (g/km) 

FC = κατανάλωση καυσίμου (g/km), Εξ. (4.84) 

TPECO = εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα (g/km), Εξ. (4.77) 
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TPEHC = εκπομπή υδρογονανθράκων (g/km), Εξ. (4.77) 

TPEPM = εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (g/km), Εξ. (4.77) 

aCO2 = σταθερά, Πίν. 4.18 

 

Πίνακας 4.18 Παράμετροι μοντέλου εκπομπής ρύπων (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 

2001) 

 

Vehicle Type Fuel 

Type 

HC NOx CO SO2 PM CO2 

aHC rHC aNOx FRNOx aCO aSO2 aPM aCO2 

Motorcycle P 0.060 0 0.020 0.00 0.20 0.0005 0.0001 1.8 

Small Car P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Medium Car P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Large Car P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Light Delivery Vehicle P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Light Goods Vehicle P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Four Wheel Drive D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Light Truck D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Medium Truck D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Heavy Truck D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Articulated Truck D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Mini-bus P 0.012 0 0.055 0.17 0.10 0.0005 0.0001 1.8 

Light Bus D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Medium Bus D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Heavy Bus D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

Coach D 0.040 0 0.027 0.00 0.08 0.005 0.0032 2.0 

 

Πίνακας 4.19α Παράμετροι μοντέλου καταλύτη (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle Type 
Fuel 

Type 

HC NOx CO 

εi bi ri εi bi ri εi bi ri 

Motorcycle P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Small Car P 0.999 0.03 20 0.812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Medium Car P 0.999 0.03 20 0.812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Large Car P 0.999 0.03 20 0,812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Light Delivery Vehicle P 0.999 0.03 20 0,812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Light Goods Vehicle P 0.999 0.03 20 0,812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Four Wheel Drive D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Light Truck D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Medium Truck D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Heavy Truck D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Articulated Truck D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Mini-bus P 0.999 0.03 20 0.812 0 11 0.999 0.05 4.8 

Light Bus D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Medium Bus D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Heavy Bus D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 

Coach D 0.900 0.00 20 0.250 0 11 0.900 0.00 4.8 
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Πίνακας 4.19β Παράμετροι μοντέλου καταλύτη (Bennett C.R. & Greenwood I.D., 2001) 

 

Vehicle Type 
SO2 Pb PM 

εi bi ri εi bi ri εi bi ri 

Motorcycle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Small Car 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Medium Car 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Large Car 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Light Delivery Vehicle 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Light Goods Vehicle 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Four Wheel Drive 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Light Truck 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Medium Truck 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Heavy Truck 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Articulated Truck 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Mini-bus 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

Light Bus 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Medium Bus 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Heavy Bus 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

Coach 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μεταβολή των συνολικών ρύπων ανάλογα με την 

κατάσταση του οδοστρώματος στην περίπτωση των επιβατικών οχημάτων για τις τέσσερις 

διαφορετικές τιμές σταθερής ταχύτητας που θεωρήθηκαν και στην περίπτωση της 

κατανάλωσης καυσίμου. 

 

 

Σχήμα 4.11 Διάγραμμα συνολικών εκπομπών αερίων - κατάστασης οδοστρώματος για 

μεσαία επιβατικά οχήματα 
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Οι εκπομπές αέριων ρύπων κάθε οχήματος εξαρτώνται τόσο από την κατανάλωση 

καυσίμου όσο και από την ταχύτητα. Επομένως, ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου 

για μία σταθερή ταχύτητα οι εκπομπές αυξάνονται ενώ το IRI μεγαλώνει. Επίσης, καθώς η 

ταχύτητα μεγαλώνει άνω των 40 km/h το ποσό εκπομπής ρύπων αυξάνεται σημαντικά. Για 

παράδειγμα, για IRI = 2 m/km οι εκπομπές ρύπων για V = 40 km/h είναι περίπου 209 g/ 

veh–km ενώ για V = 100 km/h αυξάνεται σχεδόν κατά 48% και γίνεται 309 g/ veh-km.  

 

 Το κόστος εκπομπών ρύπων είναι: 

       
             

   
                                                                                                           

όπου: 

CEMIS.= κόστος εκπομπών ρύπου i (€/όχημα-km) 

TPEi = εκπομπή καυσαερίων για ρύπο i (g/km) 

Pεκπ. = τιμή εκπομπής ρύπου i (€/ton) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

 

Στην παρούσα εργασία η μέθοδος που επιλέχθηκε για την επίλυση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης της συντήρησης των οδοστρωμάτων είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι. Οι 

γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο βελτιστοποίησης που μπορεί να 

εξετάσει πλήθος οδικών τμημάτων και να βρει λύση με μικρό υπολογιστικό κόστος. Έχουν 

τη δυνατότητα να ελέγξουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών λύσεων καθώς και να ξεφύγουν 

από τοπικά ακρότατα. 

Η κύρια ιδέα του γενετικού αλγορίθμου είναι η μίμηση της φυσικής επιλογής και η 

επιβίωση της καταλληλότερης λύσης. Στους γενετικούς αλγορίθμους οι λύσεις 

αντιπροσωπεύονται ως χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα αξιολογούνται για τις τιμές 

καταλληλότητας τους και κατατάσσονται από το καλύτερο στο χειρότερο βάσει αυτής. Η 

διαδικασία για την παραγωγή νέων λύσεων στους γενετικούς αλγορίθμους είναι η μίμηση 

της φυσικής επιλογής των ζωντανών οργανισμών και αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται 

μετά από επανειλημμένες αιτήσεις των τριών γενετικών τελεστών: επιλογή (selection), 

διασταύρωση (crossover), μετάλλαξη (mutation). Αρχικά, τα καλύτερα χρωμοσώματα 

επιλέγονται να γίνουν γονείς για την παραγωγή νέων απογόνων (νέα χρωμοσώματα). 

Προκειμένου να γίνει η προσομοίωση του ισχυρότερου, τα χρωμοσώματα με την 

καλύτερη καταλληλότητα (fitness) επιλέγονται με υψηλότερες πιθανότητες από ό,τι τα 

χρωμοσώματα με την μικρότερη καταλληλότητα. Οι πιθανότητες επιλογής συνήθως 

ορίζονται χρησιμοποιώντας τη σχετική κατάταξη των τιμών καταλληλότητας. Μόλις το 

χρωμόσωμα γονέας επιλέγεται ο τελεστής crossover συνδυάζει τα χρωμοσώματα των 

γονέων για την παραγωγή νέων απογόνων. Καθώς επιλέγονται πιο συχνά τα ισχυρότερα 

άτομα υπάρχει η τάση οι νέες λύσεις να είναι πολύ παρόμοιες ύστερα από κάποιες γενιές 

και η ποικιλομορφία του πληθυσμού να μειωθεί το οποίο οδηγεί σε στασιμότητα του 

πληθυσμού. Η μετάλλαξη είναι ο μηχανισμός για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας ώστε 

να αποφευχθεί η στασιμότητα. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στην Εικ. 5.1. 
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Εικόνα 5.1 Διάγραμμα ροής γενετικού αλγορίθμου (Tsikas P. et al., 2014) 

 

Εκτός από το μέγεθος του πληθυσμού και το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων, πολλές 

αποφάσεις πρέπει να παρθούν σχετικά με τις παραμέτρους για τους γενετικούς 

αλγορίθμους. Το πρώτο σύνολο των αποφάσεων είναι η μέθοδος επιλογής και ο 

μηχανισμός εκχώρησης της πιθανότητας που βασίζεται στην καταλληλότητα. 

Διαφορετικές μέθοδοι επιλογής μπορεί να απαιτούν διαφορετικούς μηχανισμούς για τον 

προσδιορισμό της πιθανότητας ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία της ποικιλομορφίας του 

νέου πληθυσμού και της βελτίωσης των λύσεων. Οι πιο δημοφιλείς προτεινόμενες μέθοδοι 

είναι η roulette wheel selection και η tournament selection. Το δεύτερο σύνολο 

αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν είναι η μέθοδος και πιθανότητα crossover. Τέλος, η 

μέθοδος και η πιθανότητα της μετάλλαξης πρέπει να επιλεγούν ώστε να βοηθήσουν να 

διατηρηθεί η ποικιλότητα του πληθυσμού εισάγοντας νέα στοιχεία στα χρωμοσώματα.  
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5.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

5.2.1 Συνάρτηση βελτιστοποίησης 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση των βέλτιστων στρατηγικών 

συντήρησης σε μία περίοδο ανάλυσης που ορίζεται από το χρήστη. Συγκεκριμένα, 

προτείνονται εκείνες οι εργασίες συντήρησης για κάθε έτος και για κάθε οδικό τμήμα 

ώστε να επιτυγχάνονται οι παρακάτω τρεις στόχοι: 

 Το γενικευμένο κόστος, δηλαδή το κόστος συντήρησης, το περιβαλλοντικό κόστος 

και το κόστος χρήστη στο οποίο περιλαμβάνονται το κόστος λειτουργίας οχήματος, 

το κόστος μετακίνησης και το κόστος ατυχημάτων, να ελαχιστοποιείται. 

 Το κόστος συντήρησης να είναι μικρότερο από το διατιθέμενο προϋπολογισμό. 

 Η κατάσταση του οδοστρώματος για κάθε έτος και για κάθε οδικό τμήμα να είναι 

καλύτερη από το επιτρεπτό όριο που έχει τεθεί από το χρήστη. 

Προκειμένου να ικανοποιούνται οι παραπάνω στόχοι η συνάρτηση βελτιστοποίησης 

και οι περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόβλημα είναι: 
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όπου: 

Cgen = το γενικευμένο κόστος για όλα τα τμήματα σε όλη την περίοδο ανάλυσης (€) 

Cmaint = το κόστος συντήρησης για όλα τα τμήματα σε όλη την περίοδο ανάλυσης (€) 

Cu = το κόστος χρήστη για όλα τα τμήματα σε όλη την περίοδο ανάλυσης (€) 

Cenv = το περιβαλλοντικό κόστος για όλα τα τμήματα σε όλη την περίοδο ανάλυσης (€) 

cmaintst = το κόστος συντήρησης για το τμήμα s το έτος t (€) 

cust = το κόστος χρήστη για το τμήμα s το έτος t (€) 

cenvst = το περιβαλλοντικό κόστος για το τμήμα s το έτος t (€) 

IRIaver = μέση κατάσταση οδοστρώματος για όλα τα τμήματα σε όλη την περίοδο  

ανάλυσης (m/km) 

IRIst = κατάσταση οδοστρώματος του τμήματος s το έτος t (m/km) 

IRImax = μέγιστη επιτρεπτή κατάσταση οδοστρώματος (m/km) 

B = διαθέσιμα χρήματα για τη συντήρηση του οδοστρώματος (€) 

S = αριθμός των οδικών τμημάτων 

Τ = αριθμός ετών της περιόδου ανάλυσης 

 

Η Εξ. (5.1) αποτελεί την αντικειμενική συνάρτηση δηλαδή την ελαχιστοποίηση του 

γενικευμένου κόστους που είναι ο πρώτος στόχος από τους τρεις που προαναφέρθηκαν. Η 

αντικειμενική αυτή συνάρτηση περιλαμβάνει δύο αντίθετους στόχους. Όσο καλύτερη είναι 

η κατάσταση του οδοστρώματος το κόστος χρήστη και το περιβαλλοντικό κόστος 

μειώνονται. Ωστόσο, για να διατηρείται το οδόστρωμα σε ικανοποιητικά επίπεδα 

απαιτείται η πραγματοποίηση εργασιών επιδιόρθωσης και αποκατάστασης με αποτέλεσμα 

την αύξηση του κόστους συντήρησης. Με την εξίσωση αυτή που επιλέχθηκε βρίσκεται 

εκείνη η λύση που για μία μέση κατάσταση οδοστρώματος προκύπτει το ελάχιστο 

γενικευμένο κόστος ή αντίστροφα για ένα γενικευμένο κόστος επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

μέση κατάσταση οδοστρώματος. Όμως, πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η μέση κατάσταση 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και η καλύτερη που θα μπορούσε να επιτευχθεί. 

Δηλαδή, ίσως με τα διαθέσιμα χρήματα για συντήρηση να ήταν δυνατή η επίτευξη 

καλύτερης μέσης κατάστασης οδοστρώματος αλλά το γενικευμένο κόστος που θα 

προέκυπτε να ήταν υψηλότερο.  
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 Οι Εξ. (5.7) και (5.8) αποτελούν τους περιορισμούς του προβλήματος δηλαδή το 

δεύτερο και τρίτο στόχο αντίστοιχα από παραπάνω. Οι υπόλοιπες εξισώσεις ουσιαστικά 

δείχνουν πώς υπολογίζεται το συνολικό κόστος συντήρησης, χρήστη και περιβάλλοντος 

για όλη την περίοδο ανάλυσης καθώς και την εύρεση της μέσης κατάστασης 

οδοστρώματος για το σύνολο των οδικών τμημάτων που εξετάζονται. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους συντήρησης, χρήστη και 

περιβάλλοντος δίνονται στις ενότητες που ακολουθούν. 

 

5.2.2 Υπολογισμός κατάστασης οδοστρώματος 

 

Η κατάσταση οδοστρώματος για κάθε έτος υπολογίζεται μέσω του μοντέλου 

επιδείνωσης που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3 και δίνεται από την Εξ. (3.13). Η 

κατάσταση εκφράζεται σε δείκτη IRI μέσω των εξισώσεων (3.24) – (3.26). Κάθε επόμενη 

χρονιά η ηλικία του οδοστρώματος αυξάνεται κατά ένα έτος και έτσι προκύπτει η 

αντίστοιχη κατάσταση οδοστρώματος. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συντήρηση 

τότε η καινούρια ηλικία του οδοστρώματος προκύπτει αν αφαιρεθεί από την τρέχουσα 

ηλικία του ο χρόνος που κερδίζεται μέσω των εργασιών συντήρησης όπως δίνεται στον 

Πίν. 4.2. Αν το οδόστρωμα βρίσκεται σε ηλικία μικρότερη από το χρόνο που κερδίζεται 

μέσω της συντήρησης τότε η νέα ηλικία του οδοστρώματος είναι ίση με μηδέν. 

 

 

Σχήμα 5.1 Κατάσταση οδοστρώματος συναρτήσει του χρόνου 
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Στο παραπάνω Σχ. 5.1 θεωρείται ότι όταν η ηλικία του οδοστρώματος είναι v τότε η 

κατάσταση του οδοστρώματος είναι α. Το επόμενο έτος η ηλικία του οδοστρώματος είναι 

ν+1 και το οδόστρωμα αντιστοιχεί στην κατάσταση β. Αν όμως πραγματοποιηθεί 

συντήρηση τότε γυρνάει κάποια χρόνια πίσω και η νέα κατάσταση του οδοστρώματος 

είναι αυτή με την πράσινη κουκκίδα που αντιστοιχεί στο γ. 

 

5.2.3 Υπολογισμός γενικευμένου κόστους 

 

Αρχικά, όσον αφορά το κόστος συντήρησης υπολογίζεται από την Εξ. (4.1) για κάθε 

οδικό τμήμα και για κάθε έτος. Αν σε ένα οδικό τμήμα κάποιο έτος δεν πραγματοποιηθεί 

κάποια εργασία συντήρησης τότε για εκείνο το έτος το κόστος συντήρησης είναι ίσο με 

μηδέν. Το συνολικό κόστος συντήρησης δίνεται από το άθροισμα των επιμέρους 

συνιστωσών.  

Για τον υπολογισμό του κόστους χρήστη και του περιβαλλοντικού κόστους είναι 

απαραίτητο να είναι γνωστή η κατάσταση του οδοστρώματος. Ωστόσο, όπως φαίνεται και 

στο Σχ. 5.1 άλλη κατάσταση αντιστοιχεί στην αρχή του έτους και άλλη στο τέλος. Για 

αυτό το λόγο, για την εύρεση του κόστους χρήστη και του περιβαλλοντικού κόστους για 

κάθε οδικό τμήμα σε κάθε έτος  χρησιμοποιείται η μέση κατάσταση οδοστρώματος που 

αντιστοιχεί σε αυτό το έτος. Δηλαδή, IRIaver = (α+β)/2. 

Οι εξισώσεις για τον υπολογισμό του κόστους χρήστη και του περιβαλλοντικού 

κόστους δίνονται λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο 4. Ωστόσο για την εύρεση του 

κόστους χρήστη, με εξαίρεση το κόστος των ατυχημάτων, όλα τα υπόλοιπα κόστη που το 

αποτελούν είναι εκφρασμένα σε €/ οχηματοχιλιόμετρα. Στην εργασία αυτή εξετάζονται 

τέσσερις κατηγορίες οχημάτων που είναι τα μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα, τα δίκυκλα, τα 

μεσαία και βαρέα φορτηγά. Συνεπώς, για την εύρεση του κόστους ανά χιλιόμετρο που 

αντιστοιχεί σε κάθε οδικό τμήμα για κάθε έτος πολλαπλασιάζεται το κόστος κάθε 

κατηγορίας οχήματος με τον αριθμό οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας και στη 

συνέχεια όλα αυτά προστίθενται μεταξύ τους. Στη συνέχεια προστίθεται και το κόστος των 

ατυχημάτων ανά χιλιόμετρο ώστε να βρεθεί το συνολικό κόστος χρήστη ανά χιλιόμετρο. 

Για την εύρεση του κόστους περιβάλλοντος ανά χιλιόμετρο ακολουθείται αντίστοιχη 

διαδικασία με αυτή του κόστους χρήστη. Δηλαδή, υπολογίζονται τα κόστη ανά 

οχηματοχιλιόμετρο για κάθε ρύπο, αυτά προστίθενται μεταξύ τους και στη συνέχεια η 

συνολική εκπομπή κάθε κατηγορίας οχήματος πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό οχημάτων 
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της αντίστοιχης κατηγορίας. Τέλος, τα κόστη χρήστη και περιβάλλοντος ανά χιλιόμετρο 

προστίθενται μεταξύ τους  και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με το μήκος του κάθε 

οδικού τμήματος. Τα τελικά αυτά κόστη προστίθενται με το κόστος συντήρησης και έτσι 

προκύπτει το γενικευμένο κόστος για κάθε οδικό τμήμα σε κάθε έτος. Όλα τα παραπάνω 

περιγράφονται μέσω των παρακάτω σχέσεων: 

                                                                         

                      

 

   

                                                                                                   

                     

 

   

                                                                                                     

                  

 

   

                                                                                                                

                                                                                                             

 

όπου: 

custi = το κόστος χρήστη (πλην κόστους ατυχημάτων) σε οδικό τμήμα s το έτος t για την 

κατηγορία οχήματος i (€/km) 

cFCsti = το κόστος κατανάλωσης καυσίμου σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/veh-km) 

cTCsti = το κόστος κατανάλωσης καυσίμου σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/veh-km) 

cOILsti = το κόστος κατανάλωσης λιπαντικών σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/veh-km) 

cPCsti = το κόστος κατανάλωσης ανταλλακτικών σε οδικό τμήμα s το έτος t για την 

κατηγορία οχήματος i (€/veh-km) 

cLHsti = το κόστος ωρών εργασιών συντήρησης οχήματος σε οδικό τμήμα s το έτος t για 

την κατηγορία οχήματος i (€/veh-km) 

cDEPsti = το κόστος υποτίμησης οχήματος σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/veh-km) 
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cTRAVELsti = το κόστος χρόνου μετακίνησης σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/veh-km) 

Qi = αριθμός οχημάτων κατηγορίας i για ένα έτος (veh/yr) 

cust = το κόστος χρήστη σε οδικό τμήμα s το έτος t (€/km) 

cACCID.st = το κόστος ατυχημάτων σε οδικό τμήμα s το έτος t (€/km) 

cenv.sti = το κόστος περιβάλλοντος σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία οχήματος i 

(€/km) 

cEMIS.stij = το κόστος εκπομπής ρύπου j σε οδικό τμήμα s το έτος t για την κατηγορία 

οχήματος i (€/km) 

cenv.st = το κόστος περιβάλλοντος σε οδικό τμήμα s το έτος t (€/km) 

cgen.st = το γενικευμένο κόστος σε οδικό τμήμα s το έτος t (€) 

cmaint.st = το κόστος συντήρησης σε οδικό τμήμα s το έτος t (€) 

Ls = το μήκος του οδικού τμήματος s (km) 

i = κατηγορία οχήματος, i = 1 για μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα, i = 2 για δίκυκλα,  

 i = 3 για μεσαία φορτηγά, i = 4 για βαρέα φορτηγά  

j = είδος εκπομπής ρύπου (HC, CO, NOx, SO2, Pb, PM, CO2) 

 

5.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρμογές των γενετικών αλγορίθμων από διάφορες 

πηγές. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιείται το πακέτο λογισμικού Evolver της εταιρείας 

Palisade που λύνει προβλήματα βελτιστοποίησης με τη βοήθεια γενετικού αλγορίθμου. 

Επιλέχθηκε το εργαλείο αυτό καθώς είναι ένα προηγμένο αλλά ταυτόχρονα και απλό στη 

χρήση του που λειτουργεί ως προσθήκη στο Microsoft Excel. Μπορεί να λύσει 

οποιοδήποτε πρόβλημα έχει μοντελοποιηθεί στο Excel συμπεριλαμβανομένων και 

πολύπλοκων μη γραμμικών προβλημάτων.  

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος. Να σημειωθεί ότι τα 

στοιχεία που απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα αποτελούν τα δεδομένα που εισάγει ο 

χρήστης. Αυτά με μπλε χρώμα είναι τιμές που λαμβάνονται από τους πίνακες του 

προηγούμενου κεφαλαίου, με πράσινο χρώμα είναι προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το 

HDM – 4, με μωβ χρώμα είναι αποτέλεσμα μίας εξίσωσης, με πορτοκαλί είναι τιμή που 

λαμβάνεται από άλλο φύλλο εργασίας του αρχείου ενώ τέλος με κίτρινο πλαίσιο είναι το 

τελικό αποτέλεσμα που ζητείται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. 
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Αρχικά, η πρώτη καρτέλα, Εικ. 5.2, του αρχείου Excel που δημιουργήθηκε 

περιλαμβάνει τα βασικά δεδομένα του συστήματος που είναι η χρονική περίοδος 

ανάλυσης, το ύψος χρηματοδότησης, η μέγιστη αποδεκτή τιμή της κατάστασης του 

οδοστρώματος, τα οδικά τμήματα με τα χαρακτηριστικά τους, ο αριθμός οχημάτων κάθε 

κατηγορίας, οι συντελεστές του μοντέλου επιδείνωσης. Επίσης, περιλαμβάνονται οι 

εργασίες συντήρησης με το κόστος τους και το χρόνο που βελτιώνουν την ηλικία του 

οδοστρώματος σε περίπτωση εφαρμογής τους. Επιπλέον, εμπεριέχονται οι πίνακες των 

εργασιών συντήρησης, της ηλικίας του οδοστρώματος, της κατάστασης του οδοστρώματος 

και της μέσης κατάστασης του οδοστρώματος που αντιστοιχεί σε κάθε οδικό τμήμα και 

για κάθε έτος.  

Στις επόμενες πέντε καρτέλες, Εικ. 5.3 – 5.7, γίνεται ο υπολογισμός της ταχύτητας 

για τις κατηγορίες των οχημάτων που εξετάζονται. Στην πρώτη καρτέλα από τις πέντε 

υπολογίζεται η ταχύτητα τραχύτητας VROUGH και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιπες 

ταχύτητες VDRIVE, VBRAKE, VCURVE και VDESIR σύμφωνα με τις εξισώσεις που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η τελική ταχύτητα κάθε κατηγορίας 

οχήματος σε κάθε οδικό τμήμα και για κάθε έτος παρουσιάζεται στο επόμενο φύλλο 

εργασίας, Εικ.5.8, με τίτλο VFINAL υπολογισμένη σε μονάδες m/s και km/h.. 

Ύστερα από την εύρεση των ταχυτήτων ακολουθεί η καρτέλα, Εικ. 5.9, που 

υπολογίζονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε κατηγορία οχήματος, δηλαδή οι 

αεροδυναμικές, κλίσης, καμπυλότητας και αντίστασης κύλισης καθώς είναι απαραίτητες 

για τον υπολογισμό των επιπτώσεων της κατάστασης του οδοστρώματος. 

Στις επόμενες καρτέλες, Εικ. 5.10 – 5.18, υπολογίζεται η κάθε επίπτωση που 

προκύπτει από τη χρήση του οδοστρώματος σύμφωνα με τις σχέσεις που παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο 4 για κάθε τμήμα του οδοστρώματος και για κάθε έτος της περιόδου 

ανάλυσης. Εκτός από την ποσοτικοποίηση της επίπτωσης, σε κάθε καρτέλα υπολογίζεται 

και το κόστος που αντιστοιχεί σε αυτή. Έτσι τελικά βρίσκεται το κόστος κατανάλωσης 

καυσίμου, της κατανάλωσης ελαστικών, της κατανάλωσης λιπαντικών, της κατανάλωσης 

ανταλλακτικών, των ωρών εργασίας συντήρησης του οχήματος, της υποτίμησης της αξίας 

του οχήματος, του χρόνου μετακίνησης, των ατυχημάτων και των εκπομπών ρύπων. Όπως 

και προηγουμένως, οι εικόνες δείχνουν ενδεικτικά κάποιο τμήμα από καθεμία από τις 

καρτέλες. 

Προτελευταία καρτέλα του βασικού συστήματος είναι αυτή που περιλαμβάνει 

συγκεντρωτικά όλα τα επιμέρους κόστη για κάθε κατηγορία οχήματος, οδικό τμήμα και 
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έτος της περιόδου ανάλυσης, Εικ.5.19. Επιπλέον, γίνεται ο υπολογισμός του τελικού 

γενικευμένου κόστους με τη βοήθεια των εξισώσεων (5.9) – (5.13). 

Τελική καρτέλα του συστήματος είναι αυτή των αποτελεσμάτων στην οποία 

περιλαμβάνεται η κατάσταση του οδοστρώματος, το είδος και το κόστος των εργασιών 

συντήρησης και το γενικευμένο κόστος, Εικ. 5.20. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του Evolver, βάσει της αντικειμενικής 

συνάρτησης και των περιορισμών που έχουν τεθεί, παρατίθεται μία επιπλέον καρτέλα με 

τον τίτλο "treximata", Εικ. 5.21, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες συντήρησης 

που πραγματοποιούνται, την κατάσταση οδοστρώματος, το συνολικό κόστος συντήρησης 

και το συνολικό γενικευμένο κόστος. Η καρτέλα αυτή δημιουργήθηκε ώστε να είναι 

συγκεντρωμένα τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης που εξετάζεται. 
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Εικόνα 5.2 Εισαγωγή δεδομένων συστήματος 
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Εικόνα 5.3 Υπολογισμός VROUGH 



 

 

 

 

1
2
1

 

 

Εικόνα 5.4 Υπολογισμός VDRIVE 

 

Εικόνα 5.5 Υπολογισμός VBRAKE 
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Εικόνα 5.6 Υπολογισμός VCURVE 

 

Εικόνα 5.7 Υπολογισμός VDESIR 
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Εικόνα 5.8 Υπολογισμός VFINAL 

 

Εικόνα 5.9 Υπολογισμός δυνάμεων που ασκούνται στο όχημα 
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Εικόνα 5.10 Υπολογισμός κόστους κατανάλωσης καυσίμου 

 

Εικόνα 5.11 Υπολογισμός κατανάλωσης ελαστικών 
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Εικόνα 5.12 Υπολογισμός κατανάλωσης λιπαντικών 

 

Εικόνα 5.13 Υπολογισμός κόστους κατανάλωσης ανταλλακτικών 
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Εικόνα 5.14 Υπολογισμός ωρών εργασίας συντήρησης οχήματος 

 

Εικόνα 5.15 Υπολογισμός κόστους υποτίμησης αξίας οχήματος 



 

 

 

 

1
2
7

 

 

Εικόνα 5.16 Υπολογισμός κόστους χρόνου μετακίνησης 

 

Εικόνα 5.17 Υπολογισμός κόστους ατυχημάτων 
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Εικόνα 5.18 Υπολογισμός εκπομπής HC 

 

Εικόνα 5.19 Υπολογισμός γενικευμένου κόστους 
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Εικόνα 5.20 Τελικά αποτελέσματα συστήματος 
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Εικόνα 5.21 Βοηθητική καρτέλα συστήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

6.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Το σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων που σχεδιάστηκε στο Excel και 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί σε 

διαφορετικά προβλήματα προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και η 

χρησιμότητά του.  

Η βασική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε αναφέρεται σε ένα οδικό δίκτυο που 

αποτελείται από πέντε οδικά τμήματα ενώ η περίοδος ανάλυσης είναι ίση με τα δέκα έτη. 

Τα οδικά αυτά τμήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και το καθένα έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι τα τμήματα που εξετάζονται μπορεί να έχουν είτε 2 είτε 4 λωρίδες 

ενώ το πλάτος τους εξαρτάται από τον αριθμό αυτών. Το μήκος λαμβάνει μικρή τιμή 

καθώς κυμαίνεται μεταξύ 2 – 5 km εξαιτίας του γεγονότος ότι απαιτείται μία ενιαία 

επιφανειακή κατάσταση ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη συντήρηση σε όλο 

το οδικό τμήμα. Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της οδού αλλάζουν και τα όρια ταχύτητας. 

Για παράδειγμα σε μία εθνική οδό τα όρια ταχύτητας είναι αυξημένα συγκριτικά με μία 

επαρχιακή οδό. Στα οδικά τμήμα που εξετάζονται τα όρια ταχύτητας κυμαίνονται από 60 – 

110 km/h ή 16,67 – 30,56 m/s. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται στο Πίν. 6.1. 

 

Πίνακας 6.1 Παράμετροι οδικών τμημάτων συστήματος 

 

Οδικό τμήμα 
Αριθμός 

λωρίδων 

 Μήκος 

 (km) 

Πλάτος 

(m) 

Όρια 

ταχύτητας 

(m/s) 

Α 2 3 8 16,67 

Β 2 2 8,2 22,22 

Γ 2 3 8 22,22 

Δ 4 4 15 30,56 

Ε 4 5 16 30,56 

 

Τα επόμενα δεδομένα που απαιτούνται από το σύστημα αφορούν την κυκλοφοριακή 

ροή των οχημάτων σε κάθε οδικό τμήμα. Όπως έχει προαναφερθεί, στην παρούσα εργασία 

εξετάζονται τέσσερις κατηγορίες οχημάτων, τα μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα (MC), τα 
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δίκυκλα (Motor) , τα μεσαία φορτηγά (MT) και τα βαρέα φορτηγά (HT). Συνεπώς, 

απαιτείται να εισαχθεί ο αριθμός κάθε κατηγορίας οχημάτων ανά ημέρα. Με τον τρόπο 

αυτό υπολογίζεται αυτόματα και ο κυκλοφοριακός φόρτος του κάθε οδικού τμήματος σε 

ένα έτος, Q. Έτσι προκύπτει το αντίστοιχο ποσοστό φορτηγών TR που είναι απαραίτητο 

για τον προσδιορισμό της επιδείνωσης του οδοστρώματος. Τα κυκλοφοριακά αυτά 

δεδομένα καθώς επίσης και ο κυκλοφοριακός φόρτος και το ποσοστό φορτηγών που 

υπολογίζονται δίνονται στον Πίν. 6.2. 

 

Πίνακας 6.2 Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων συστήματος 

 

Οδικό 

τμήμα 

Motor 

(αριθ./ημ.) 

MC 

(αριθ./ ημ.) 

MT  

(αριθ./ ημ.) 

HT  

(αριθ./ ημ.) 

Q 

(αριθ./έτος) 

TR 

(%) 

Α 380 3450 1050 600 2000200 30 

Β 800 4350 1100 600 2500250 25 

Γ 501 3000 583 300 1600160 20 

Δ 1489 5700 1600 800 3499985 25 

Ε 959 6700 2300 1000 4000035 30 

 

Επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών 

των οδικών τμημάτων που εξετάζονται. Συγκεκριμένα, ζητείται η κλίση και καμπυλότητα 

του κάθε οδικού τμήματος, η ηλικία του, το μέτρο ελαστικότητας (E) βάσης, υπόβασης, 

ασφαλτικής στρώσης και εδάφους, το πάχος (d) των στρώσεων, ο μειωτικός παράγοντας 

λόγω παρουσίας υπόγειου νερού στη βάση, υπόβαση και στο έδαφος, η ποιοτική 

μεταβλητή QUA. Οι τιμές που επιλέχθηκαν για κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες 

είναι τέτοιες ώστε σε συνδυασμό και με τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά να εμφανίζεται 

ποικιλομορφία ως προς την κατάσταση και το ρυθμό επιδείνωσης του οδοστρώματος του 

κάθε τμήματος.  Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται στους Πίν.6.3 - 6.5. 

 

Πίνακας 6.3 Γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων συστήματος 

 

Οδικό τμήμα Κλίση 

Οριζόντια 

καμπυλότητα 

(degrees/km) 

Ηλικία QUA 

Α 0,02 3 10 5 

Β -0,02 3 8 5 

Γ 0,04 3 13 5 

Δ 0,02 3 6 5 

Ε 0,02 3 5 5 
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Πίνακας 6.4 Γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων συστήματος 

 

Οδικό 

τμήμα 

Εασφαλτ. 

(Mpa) 

Eβάσης 

(Mpa) 

Eυπόβασης 

(Mpa) 

Eεδάφους 

(Mpa) 

dασφαλτ. 

(mm) 

dβάσης 

(mm) 

dυπόβασης 

(mm) 

Α 2500 450 450 80 100 200 100 

Β 2500 450 450 90 100 200 100 

Γ 2500 450 450 80 100 200 100 

Δ 2500 450 450 80 100 200 100 

Ε 2900 450 500 80 100 200 200 

 

Πίνακας 6.5 Μειωτικοί παράγοντες λόγω παρουσίας νερού 

 

Οδικό 

τμήμα 

Μειωτικός παράγοντας 

Υπόγειο νερό 

στη βάση 

Μειωτικός παράγοντας 

Υπόγειο νερό στην 

υπόβαση 

Μειωτικός παράγοντας 

Υπόγειο νερό στο 

έδαφος 

Α 0,9 0,86 0,82 

Β 0,9 0,86 0,82 

Γ 0,9 0,86 0,82 

Δ 0,9 0,86 0,82 

Ε 0,9 0,86 0,82 

 

Αφότου δοθούν τα χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων ακολουθεί ο 

προσδιορισμός των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο επιδείνωσης όπως 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3. Ο χρήστης μπορεί να βάλει όποια τιμή επιθυμεί ώστε το 

μοντέλο επιδείνωσης να μεταβάλλεται με πιο αργούς ή ταχείς ρυθμούς. Για την τρέχουσα 

εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του Πίν. 6.6. 

 

Πίνακας 6.6 Συντελεστές μοντέλου επιδείνωσης 

 

α0 α1 α2 α3 α4 

4 1,26 -0,85 0,22 -0,25 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο προσδιορισμός των στοιχείων των εργασιών συντήρησης. 

Οι εργασίες συντήρησης του συστήματος είναι αυτές που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4 

ενώ οι τιμές που δόθηκαν για το κόστος τους και την αποτελεσματικότητά τους είναι αυτές 

του Πίν. 4.2. Επιπλέον, καθορίζονται τα όρια της κατάστασης του οδοστρώματος 

εκφρασμένα σε IRI για τα οποία η κάθε εργασία συντήρησης θα ήταν κατάλληλη. Μία 
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εργασία συντήρησης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν η κατάσταση του οδοστρώματος 

βρίσκεται μέσα σε αυτά τα όρια. Αναλυτικά, οι εργασίες συντήρησης με τα 

χαρακτηριστικά τους όπως εισήχθησαν στο σύστημα δίνονται στον Πίν.6.7. Το σταθερό 

κόστος θεωρήθηκε ίσο με 3.500 €. 

 

Πίνακας 6.7 Χαρακτηριστικά εργασιών συντήρησης συστήματος 

 

Κωδικός Εργασίες συντήρησης 
Κόστος 

(€/m
2
) 

Αναμενόμενη 

διάρκεια 

ζωής (έτη) 

Όρια IRI 

(m/km) 

Min Max 

1 Cracksealing 0,41 2 0 1,2 

2 Slurry Seal 2,13 5 0,8 1,5 

3 Chip Seal 4,07 7 1,2 2,7 

4 Cape Seal 5,59 9 2,5 3,5 

5 HMA Overlay 8,13 9 2,7 3,7 

6 In-Place Recycling & Overlay 11,18 11 3,3 4,5 

7 Mill & HMA Overlay 10,67 10 4 5,1 

8 Full Depth Reconstruction 26,43 20 4,8 20 

 

Σε κάθε ένα από τα φύλλα εργασίας που γίνεται ο υπολογισμός της εκάστοτε 

επίπτωσης από τη χρήση του οδοστρώματος πραγματοποιείται και ο αντίστοιχος 

υπολογισμός του κόστους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εισαγωγή των τιμών κόστους για τις 

επιπτώσεις που εξετάζονται. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον Πίν. 6.8. Όσον αφορά 

την τιμή του κόστους καυσίμου πρέπει να σημειωθεί ότι αφαιρέθηκαν οι φόροι που 

αναλογούν σε αυτό και είναι της τάξης του 60%. Αυτό έγινε γιατί θεωρείται ότι κράτος και 

πολίτες αποτελούν μία οντότητα και συνεπώς οι φόροι θεωρούνται μεταφορά και όχι 

απώλεια χρήματος. Το κόστος των ατυχημάτων υπολογίζεται στον Πίν 6.9 όπου 

παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος κάθε επιμέρους συνιστώσας. Για τον προσδιορισμό 

των τιμών κόστους των εκπομπών αερίων έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες και 

έχουν προταθεί πολλές τιμές. Στην ανάλυση αυτή υιοθετούνται ίδιες τιμές με αυτές που 

έχει χρησιμοποιήσει ο Ηλιακόπουλος Π. (2014), Πίν. 6.10. 
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Πίνακας 6.8 Τιμές κόστους συστήματος 

 

Κόστη Τιμές κόστους 

Αμόλυβδη βενζίνη (€/L) 0,64 

Πετρέλαιο κίνησης (€/L) 0,48 

Λιπαντικά (€/L) 12 

Μεσαίο επιβατικό αυτοκίνητο (€) 14000 

Δίκυκλο (€) 3000 

Μεσαίο φορτηγό (€) 40000 

Βαρύ φορτηγό (€) 80000 

Ελαστικά μεσαίου επιβατικού αυτοκινήτου (€) 60 

Ελαστικά δικύκλου (€) 30 

Ελαστικά μεσαίου φορτηγού (€) 300 

Ελαστικά βαρέος φορτηγού(€) 450 

Ωρομίσθιο (€/h) 4 

Ατυχήματα με νεκρούς (€/accid.) 43596 

Ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες (€/accid.) 28616 

Ατυχήματα με ελαφρά τραυματίες (€/accid.) 18060 

Ατυχήματα με υλικές ζημιές (€/accid.) 1937 

Νεκροί (€/accid.) 530411 

Σοβαρά τραυματίες (€/accid.) 44537 

Ελαφρά τραυματίες (€/accid.) 5654 

 

 Πίνακας 6.9 Τιμές παραμέτρων κόστους ατυχημάτων (Παναγοπούλου Μ.Ι., 2011) 
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Πίνακας 6.10 Τιμές κόστους ρύπων συστήματος 

 

Ρύποι Τιμές κόστους 

HC (€/ton) 930 

CO (€/ton) 4100 

NOx (€/ton) 6000 

SO2 (€/ton) 3000 

Pb (€/ton) 329000 

PM (€/ton) 7800 

CO2 (€/ton) 25 

 

Τέλος, για τον υπολογισμό των επιπτώσεων βάσει των εξισώσεων του 

προηγούμενου κεφαλαίου απαιτούνται κάποια επιπλέον δεδομένα που είναι η μάζα των 

οχημάτων (Μ), το βάθος υφής με τη μέθοδο κηλίδας άμμου (Tdsp), η εκτροπή δοκού 

Benkelman (DEF), το ποσοστό οδήγησης σε χιονισμένους και βρεγμένους δρόμους 

(PCDTS, PCDTW), η ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σε δρόμους δύο λωρίδων (VDES2), ο 

συντελεστής τριβής οδού (XFRI), ο συντελεστής τριβής μη μηχανοκίνητων οχημάτων 

(XNMT), ο παράγοντας πολλαπλασιασμού επιθυμητής ταχύτητας (VDESMUL), η ηλικία 

των οχημάτων σε έτη ( AGEveh ). Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται στους Πίν. 6.11α - 

6.11β. 

 

Πίνακας 6.11α Υπόλοιπα δεδομένα συστήματος 

 

Οδικό 

τμήμα 
PCDTS PCDTW XFRI XNMT 

Α 0 0,20 1,00 1,00 

Β 0 0,20 1,00 1,00 

Γ 0 0,20 1,00 1,00 

Δ 0 0,20 1,00 1,00 

Ε 0 0,20 1,00 1,00 

 

Πίνακας 6.11β Υπόλοιπα δεδομένα συστήματος 

 

Τύπος 

οχήματος 

Μ 

(kg) 

Tdsp 

(mm) 

DEF 

(mm) 

VDES2 

(m/s) 
VDESMUL 

AGEveh 

(ys) 

MC 1900 0,70 0,00 34,80 1,00 10 
Motor 200 0,70 0,00 40,00 1,00 10 

MT 7500 0,70 0,10 29,30 1,00 11 

HT 13000 0,70 0,10 24,60 1,00 11 
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6.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Με τις παραπάνω τιμές κόστους και σε συνδυασμό με τις εξισώσεις του κεφαλαίου 4 

προκύπτουν οι παρακάτω πίτες Σχ. 6.1 – 6.4 που δείχνουν τη συνεισφορά κάθε επίπτωσης 

στο συνολικό κόστος κάθε κατηγορίας οχήματος. Επίσης, αναγράφεται το συνολικό 

κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε όχημα. Στα γραφήματα αυτά, ωστόσο, δεν 

περιλαμβάνεται η συνεισφορά του κόστους των ατυχημάτων γιατί  η εξίσωση που 

προσδιορίζει τον αριθμό τους αναφέρεται στο σύνολο των οχημάτων ανεξαρτήτως 

κατηγορίας. Το υπόμνημα των γραφημάτων δείχνει τις επιπτώσεις από τη χρήση του 

οδοστρώματος.  

 

 

Σχήμα 6.1 Κατανομή παραγόντων κόστους για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
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Σχήμα 6.2 Κατανομή παραγόντων κόστους για τα δίκυκλα 

 

 

Σχήμα 6.3 Κατανομή παραγόντων κόστους για τα μεσαία φορτηγά 
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Σχήμα 6.4 Κατανομή παραγόντων κόστους για τα βαρέα φορτηγά 

 

Και για τις τέσσερις κατηγορίες οχημάτων που εξετάζονται παρατηρείται ότι το 

κόστος κατανάλωσης καυσίμου καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό ως προς το συνολικό 

κόστος. Από την άλλη πλευρά το κόστος λιπαντικών αποτελεί μικρό ποσοστό συγκριτικά 

με τις υπόλοιπες επιπτώσεις. Όσον αφορά την κατανάλωση ανταλλακτικών παρατηρείται 

ότι όσο πιο μεγάλο είναι το όχημα τόσο πιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει. Μάλιστα για 

τα βαρέα οχήματα ξεπερνά την κατανάλωση καυσίμου και το ποσοστό της κατανάλωσης 

ανταλλακτικών φτάνει το 30% του συνολικού κόστους. Όπως ήταν αναμενόμενο για το 

κόστος υποτίμησης όσο μικρότερο είναι το όχημα τόσο πιο σημαντικό είναι. Για τα 

δίκυκλα το κόστος υποτίμησης καταλαμβάνει ποσοστό 18% ενώ για τα βαρέα φορτηγά 

μόλις 6%. Αξιόλογη διαφορά παρατηρείται στη συνεισφορά του κόστους του χρόνου 

μετακίνησης ως προς το συνολικό κόστος καθώς για τα μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα και 

τα δίκυκλα είναι 19% και 29% αντίστοιχα ενώ για τα μεσαία κα βαρέα φορτηγά 8% και 

5% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι στα πιο βαρέα οχήματα οι άλλες 

επιπτώσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο συγκριτικά με το κόστος του χρόνου 

μετακίνησης. Τέλος, και στις τέσσερις περιπτώσεις αυξημένο ποσοστό καταλαμβάνει το 
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περιβαλλοντικό κόστος δηλαδή οι εκπομπές των αέριων ρύπων που δείχνει την 

αναγκαιότητα να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς. 

 

6.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ύστερα από τη δημιουργία του μοντέλου στο Excel και την εισαγωγή των 

απαιτούμενων δεδομένων ακολουθεί η λύση του προβλήματος της βελτιστοποίησης. 

Αρχικά, είναι απαραίτητη η εισαγωγή του Evolver στο Excel ως πρόσθετο και ο 

καθορισμός των απαραίτητων παραμέτρων. Για την εκτέλεση του συστήματος, ύστερα 

από δοκιμές, επιλέχθηκε αρχικός πληθυσμός 200 χρωμοσωμάτων δηλαδή 200 

διαφορετικών τυχαίων λύσεων που θα διασταυρωθούν μεταξύ τους ώστε να προκύψει μία 

καλύτερη λύση. Η πιθανότητα διασταύρωσης ορίστηκε ίση με 0,6 ενώ η πιθανότητα 

μετάλλαξης 0,25, Εικ.6.1. Αν για 20000 διαδοχικές επαναλήψεις η λύση δεν έχει βελτιωθεί 

τουλάχιστον κατά 0,01% τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται, Εικ.6.2. 

 

 

Εικόνα 6.1 Ρυθμίσεις του γενετικού αλγορίθμου στο Evolver 
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Εικόνα 6.2 Κριτήριο τερματισμού στο Evolver 

 

Επόμενο βήμα είναι να γίνει η επιλογή της αντικειμενικής συνάρτησης που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η ελαχιστοποίηση του γενικευμένου κόστους. Επίσης, 

επιλέγονται οι μεταβλητές του προβλήματος και ορίζονται οι τιμές που μπορούν να 

πάρουν. Στην εργασία αυτή οι μεταβλητές του προβλήματος είναι οι εργασίες συντήρησης 

(συμπεριλαμβανομένου και την καμία εργασία συντήρησης) σε κάθε οδικό τμήμα και 

κάθε έτος. Οι ακέραιες τιμές που μπορούν να πάρουν είναι 0 και 1. Το 0 σημαίνει ότι δεν 

επιλέγεται η εκάστοτε εργασία συντήρησης ενώ το 1 ότι επιλέγεται. Ακολούθως, 

εισάγονται οι περιορισμοί του προβλήματος. Ο πρώτος περιορισμός είναι ότι για κάθε έτος 

και κάθε οδικό τμήμα θα επιλεχθεί είτε μόνο μία από τις εργασίες συντήρησης είτε καμία. 

Συνεπώς, αφού οι μεταβλητές των εργασιών συντήρησης είναι δυαδικές το άθροισμά τους 

για κάθε έτος και για κάθε οδικό τμήμα πρέπει να είναι ίσο με 1. Επόμενος περιορισμός 

είναι ότι η κατάσταση του οδοστρώματος για κάθε οδικό τμήμα και για κάθε έτος είναι 

μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη κατάσταση που έχει οριστεί από το χρήστη. Στην 

παρούσα ανάλυση το IRImax ορίστηκε ίσο με 5,5 m/km. Επιπλέον, το συνολικό κόστος 

συντήρησης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν για 

αυτή. Τέλος, εισήχθη ένας πρόσθετος περιορισμός ότι κάθε εργασία συντήρησης μπορεί 
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να επιλεγεί για κάθε οδικό τμήμα μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται ενδεικτικά στην Εικ.6.3. 

 

 

Εικόνα 6.3 Ρυθμίσεις μοντέλου βελτιστοποίησης στο Evolver 

 

Έπειτα από τον προσδιορισμό όλων των παραμέτρων του προβλήματος 

βελτιστοποίησης επιλέγεται η εκτέλεση του συστήματος. Στο κάτω αριστερά μέρος του 

αρχείου αναδύεται ένα παράθυρο που δείχνει το χρόνο που εκτελείται το πρόγραμμα, τη 

βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης για τις τελευταίες αλλά και για το σύνολο 

των γενεών του προβλήματος, τον αριθμό των λύσεων που έχουν βρεθεί και ικανοποιούν 

τους περιορισμούς αλλά δεν είναι βέλτιστες (valid), Εικ.6.4. Αφότου, τερματιστεί ο 

αλγόριθμος σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν εμφανίζεται επιλογή να ανοίξει 

ένα αρχείο με τα βασικά στοιχεία της εκτέλεσης, Εικ.6.5. Το αρχείο αυτό μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό γενεών της εκτέλεσης, τον αρχικό πληθυσμό, τις 

πιθανότητες διασταύρωσης και μετάλλαξης, το χρόνο εκτέλεσης, Εικ.6.6. 
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Εικόνα 6.4 Αναδυόμενο παράθυρο κατά την εκτέλεση του Evolver 

 

 

Εικόνα 6.5 Επιλογή αποθήκευσης αποτελεσμάτων βελτιστοποίησης του Evolver 
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Εικόνα 6.6 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης του Evolver 

 

6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων που εξάγει το 

σύστημα, η χρησιμότητά του και τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιούνται οι εργασίες 

συντήρησης σε ένα οδικό δίκτυο ήταν απαραίτητος ο έλεγχος διαφορετικών περιπτώσεων. 

Πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές με διαφορετική χρηματοδότηση, με περιορισμό στη 

χρηματοδότηση ανά έτος, με διαφορετική αρχική κατάσταση των οδοστρωμάτων, με 

διαφορετικό κυκλοφοριακό φόρτο, με διαφορετικά όρια της κατάστασης του 

οδοστρώματος που μπορεί να δράσει μία εργασία συντήρησης. 

Εκτός από τη μέση κατάσταση όλων των οδικών δικτύων για όλα τα έτη (IRIaver) 

υπολογίστηκαν τέσσερις άλλοι σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του 

οδοστρώματος με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας προκειμένου να γίνει σύγκριση 

μεταξύ τους. Ο πρώτος σταθμισμένος μέσος όρος έχει ως συντελεστή βαρύτητας το μήκος 

των οδικών τμημάτων που εξετάζονται. Ο συντελεστής βαρύτητας του δεύτερου μέσου 

όρου είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος των οδικών τμημάτων. Όμως, επειδή ο 

κυκλοφοριακός φόρτος αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων για 

να είναι συγκρίσιμος μεταξύ των οδικών τμημάτων έπρεπε να γίνει ισοδύναμος ως προς 

μία κατηγορία οχήματος. Από την ενότητα 6.2 προκύπτει ότι το κόστος ενός μεσαίου 
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επιβατικού αυτοκινήτου είναι 0,293 €/km, ενός δικύκλου 0,161 €/km, ενός μεσαίου 

φορτηγού 0,593 €/km και ενός βαρέου φορτηγού 1,076 €/km. Συνεπώς, βάσει αυτών των 

τιμών θεωρείται ότι ένα δίκυκλο ισοδυναμεί με 0,55 μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα, ένα 

μεσαίο φορτηγό με 2,02 και ένα βαρύ φορτηγό με 3,67 μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα. Με 

τις ισοδυναμίες αυτές είναι δυνατός ο υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας εξαιτίας 

του κυκλοφοριακού φόρτου για την εύρεση του δεύτερου σταθμισμένου μέσου όρου. Ο 

συντελεστής βαρύτητας του τρίτου και του τέταρτου σταθμισμένου μέσου όρου αποτελεί 

συνδυασμό των προηγούμενων δύο. Για τον τρίτο σταθμισμένο μέσο όρο χρησιμοποιείται 

το γινόμενο του μήκους επί την κυκλοφοριακή ροή. Ο συντελεστής βαρύτητας του 

τέταρτου σταθμισμένου μέσου όρου είναι η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των 

τετραγώνων των συντελεστών εξαιτίας του μήκους και του κυκλοφοριακού φόρτου. Στον 

Πίν. 6.12 παρουσιάζονται οι συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 6.12 Κανονικοποιημένοι συντελεστές βαρύτητας σταθμισμένων μέσων όρων 
 

Οδικά 

τμήματα 

Μήκος 

(km) 

Q ισοδ. 

(veh/yr) 
Li/L Qi/Q 

Normalized 

(Qi*Li) 

Normalized 

   
  

 
 
 

  
  

 
    

Α 3 2913430 0,176 0,157 0,128 0,165 

Β 2 3363110 0,118 0,181 0,098 0,151 

Γ 3 2027210 0,176 0,109 0,089 0,146 

Δ 4 4630755 0,236 0,248 0,271 0,241 

Ε 5 5673195 0,294 0,305 0,414 0,297 

Σύνολο 17 18607700 1 1 1 1 
 

Για κάθε εφαρμογή πραγματοποιήθηκε πλήθος επαναλήψεων ώστε να βρεθεί η 

βέλτιστη λύση. Ο χρόνος τρεξίματος κυμαινόταν από 15 λεπτά έως μιάμιση ώρα. Η 

διαφορά αυτή οφειλόταν στην αρχική λύση που δινόταν για να τρέξει το πρόγραμμα. Όταν 

η αρχική λύση ήταν πολύ κοντά στη βέλτιστη συνήθως δεν έβρισκε εύκολα καλύτερη 

λύση οπότε το κριτήριο τερματισμού των 20000 γενεών ικανοποιούταν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Αντίθετα, αν η αρχική λύση δεν ήταν καλή τότε ο αλγόριθμος εντόπιζε 

συνεχώς καλύτερες λύσεις με αποτέλεσμα να τρέχει και περισσότερη ώρα. Ο μέγιστος 

αριθμός γενεών που έφτασε μία εκτέλεση ήταν οι 134000. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την κάθε περίπτωση που 

εξετάστηκε. Επίσης, απεικονίζεται σε γράφημα η κατάσταση οδοστρώματος του κάθε 

οδικού τμήματος για κάθε έτος της περιόδου ανάλυσης. 
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6.4.1 1
η
 Μελέτη περίπτωσης 

 

Το πρώτο παράδειγμα που εξετάζεται είναι ένα οδικό δίκτυο αποτελούμενο από 5 

διαφορετικά οδικά τμήματα με περίοδο ανάλυσης ίση με 10 έτη. Τρία εναλλακτικά ποσά 

χρηματοδότησης θεωρούνται α) 660.000 €, β) 900.000 € και γ) 1.200.000 € ώστε να 

αξιολογηθούν οι διαφορές στις στρατηγικές συντήρησης που προτείνονται καθώς και η 

αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων. Τα παραπάνω ποσά αντιπροσωπεύουν τη 

συνολική διαθεσιμότητα χρημάτων για όλα τα τμήματα και την περίοδο ανάλυσης ενώ 

θεωρείται ότι το συνολικό ποσό είναι διαθέσιμο εξαρχής και μπορεί να δαπανηθεί 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

Οι Πίν. 6.13 – 6.15 παρουσιάζουν τις βέλτιστες στρατηγικές συντήρησης και 

αποκατάστασης για τις τρεις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Κάθε γραμμή των 

πινάκων αντιπροσωπεύει ένα οδικό τμήμα ενώ οι πρώτες δέκα στήλες τα έτη της περιόδου 

ανάλυσης. Οι αριθμοί μέσα στις στήλες αυτές υποδεικνύουν τον τύπο συντήρησης 

ακολουθώντας την κωδικοποίηση του Πίν. 6.7. Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται το 

συνολικό κόστος συντήρησης, το γενικευμένο κόστος καθώς και η μέση τιμή του IRI για 

όλη την περίοδο ανάλυσης. Τα Σχ. 6.5 – 6.7 παρουσιάζουν την κατάσταση του 

οδοστρώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης για όλα τα οδικά τμήματα για τις 

τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρηματοδότησης. Στον Πίν. 6.16 δίνονται οι τιμές των 

τριών διαφορετικών σταθμισμένων μέσων όρων της κατάστασης του οδοστρώματος. 

Αναλυτικά οι πίνακες της κατάστασης του οδοστρώματος, του κόστους συντήρησης και 

του γενικευμένου κόστους για όλα τα οδικά τμήματα και όλα τα έτη της περιόδου 

ανάλυσης περιλαμβάνονται στο παράρτημα Π3. 

 

Πίνακας 6.13 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης 660.000 € 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - - - - - - - - - 198.120 22.960 1,7948 

Β 3 - - - - - - - - - 69.748 12.994 1,6728 

Γ 7 - - - - - - - - - 259.080 19.398 2,3376 

Δ 2 - - - - - - - - - 130.800 52.051 1,4776 

Ε - - - - - - - - - - 0 81.622 2,7918 

657.748 189.026 2,0149 
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Πίνακας 6.14 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης 900.000 € 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - 2 - - 265.080 22.546 0,6092 

Β 3 - 1 - - - - - - - 79.472 12.738 0,895 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326.040 18.857 0,7879 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158.400 51.568 0,7611 

Ε 1 - - - - - - - - - 35.800 79.465 1,7088 

864.792 185.176 0,9524 

 

Πίνακας 6.15 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης 1.200.000 € 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 6 - 1 - - - - 2 - - 338.280 22.606 0,5763 

Β 3 - 1 - - - - 2 - - 117.404 12.675 0,5010 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326.040 18.857 0,7879 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158.400 51.568 0,7611 

Ε 2 - - 1 - - - - - - 209.200 78.385 0,4560 

1.149.324 184.094 0,6164 

 

 

Σχήμα 6.5 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης 660.000 € 
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Σχήμα 6.6 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης 900.000 € 

 

 

Σχήμα 6.7 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης 1.200.000 € 

 

Πίνακας 6.16 Σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του οδοστρώματος 

 

Χρηματοδότηση 

(€) 

IRIaver  

(m/km) 

IRIL 

(m/km) 

IRIQ 

(m/km) 

IRILQ 

(m/km) 

IRISQRT(L,Q) 

(m/km) 

660.000 2,0149 2,0948 2,0569 2,1584 2,0755 

900.000 0,9524 1,0335 1,0534 1,1500 1,042 

1.200.000 0,6164 0,6128 0,5950 0,5878 0,6043 
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Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα το σύστημα προτείνει οι εργασίες συντήρησης 

να πραγματοποιηθούν από το πρώτο έτος για όλα τα οδικά τμήματα ώστε να βελτιωθεί 

άμεσα η κατάσταση του οδοστρώματος και να ελαχιστοποιηθεί το γενικευμένο κόστος. Η 

επιλογή αυτή του συστήματος είναι αναμενόμενη καθώς όσο νωρίτερα πραγματοποιείται η 

συντήρηση δεν επιτρέπει στο οδόστρωμα να επιδεινωθεί περισσότερο ενώ ταυτόχρονα 

απαιτούνται φθηνότερες εργασίες συντήρησης για την αποκατάστασή του. Επίσης, 

παρατηρείται ότι τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση το οδικό τμήμα Ε, το 

οποίο έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ροή, είτε δε συντηρείται είτε λαμβάνει 

περιορισμένες συντηρήσεις συγκριτικά με τα υπόλοιπα οδικά τμήματα με συνέπεια να 

προκύπτει αυξημένο IRI. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τη περιορισμένη χρηματοδότηση 

σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος που απαιτείται για τη συντήρηση του 

συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Αντίθετα, στην τρίτη περίπτωση που το διαθέσιμο ποσό 

είναι μεγαλύτερο το οδικό τμήμα Ε συντηρείται περισσότερες φορές και οι τιμές του IRI 

κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι συγκρίσιμες με αυτές των υπόλοιπων οδικών 

τμημάτων. Σχετικά με τους διαφορετικούς σταθμισμένους μέσους όρους προκύπτει ότι και 

στις τέσσερις περιπτώσεις δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους. Οι ελάχιστες 

αποκλίσεις που έχουν οφείλονται στους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. 

Πιθανότατα, όταν ο σταθμισμένος μέσος όρος προκύπτει μεγαλύτερος από τον κανονικό 

σημαίνει ότι συντηρήθηκαν τμήματα μικρότερης βαρύτητας, ενώ όταν προκύπτει 

μικρότερος συντηρήθηκαν τμήματα με μεγαλύτερη βαρύτητα (δηλαδή με μεγαλύτερο 

φόρτο, μήκος ή συνδυασμό των δύο). 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα από τη σύγκριση των τριών παραδειγμάτων είναι το 

όφελος που προκύπτει στο γενικευμένο κόστος και στην κατάσταση του οδοστρώματος 

καθώς αυξάνεται το διαθέσιμο ποσό συντήρησης. Προκύπτει ότι όταν η διαθέσιμη 

χρηματοδότηση είναι 900.000 € τότε το κόστος συντήρησης είναι κατά 207.044 € 

αυξημένο συγκριτικά με όταν το διαθέσιμο ποσό είναι 660.000 € αλλά το γενικευμένο 

κόστος συντήρησης είναι μικρότερο κατά 3.850.000 €. Αντίστοιχα, όταν το διαθέσιμο 

ποσό είναι 1.200.000 € τότε το κόστος συντήρησης προκύπτει κατά 284.532 € αυξημένο 

ενώ το γενικευμένο κόστος κατά 1.082.000 € μειωμένο συγκριτικά με την περίπτωση που 

το διαθέσιμο ποσό είναι 900.000 €. Συνεπώς, ο λόγος αποτελεσματικότητας του 

γενικευμένου κόστους ως προς το κόστος συντήρησης είναι 18,6 και 3,8 αντίστοιχα. Η 

μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο λόγων οφείλεται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των 

μέσων καταστάσεων οδοστρώματος καθώς στην πρώτη περίπτωση το IRI είναι σημαντικά  
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μεγαλύτερο συγκριτικά με τις άλλες δύο δοκιμές. 

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος περιλαμβάνει δύο αντιτιθέμενους 

παράγοντες, το κόστος συντήρησης και το κόστος χρηστών και περιβάλλοντος. Με 

αύξηση του κόστους συντήρησης η κατάσταση του οδοστρώματος βελτιώνεται με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των χρηστών και του περιβάλλοντος. Για αυτό το 

λόγο δημιουργείται η ακόλουθη καμπύλη Pareto που περιλαμβάνει το σύνολο των εφικτών 

λύσεων του προβλήματος, Σχ. 6.8. Οι προτεινόμενες λύσεις πάνω στην καμπύλη είναι οι 

βέλτιστες αφού πληρούν είτε το κριτήριο της βέλτιστης κατάστασης του οδοστρώματος 

(ελάχιστο κόστος χρηστών και περιβάλλοντος) είτε το ελάχιστο κόστος συντήρησης. Για 

IRI περίπου 1,1 m/km και κόστος συντήρησης 790.000 € , η καμπύλη παρουσιάζει ένα 

σημείο καμπής. Καθώς το διαθέσιμο ποσό αυξάνεται πάνω από αυτό το σημείο η 

βελτίωση του IRI πραγματοποιείται με χαμηλότερο ρυθμό. Αντίθετα, για χαμηλότερα 

διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης μικρή αύξηση της χρηματοδότησης συνεπάγεται 

σημαντική βελτίωση της κατάστασης του οδοστρώματος και μείωση του γενικευμένου 

κόστους. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται από τα αποτελέσματα των τριών προηγούμενων 

παραδειγμάτων. 

 

 

Σχήμα 6.8 Καμπύλη Pareto για 1
η
 μελέτη περίπτωσης 
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6.4.2 2
η
 Μελέτη περίπτωσης 

 

Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της κατανομής του ποσού χρηματοδότησης 

κατά τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται κάποια εναλλακτικά σενάρια συγκριτικά 

με την πρώτη μελέτη περίπτωσης. Και στις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θεωρείται ότι 

το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 1.200.000 € αλλά τα χρήματα αυτά δεν είναι 

διαθέσιμα ανά πάσα χρονική στιγμή. Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός η 

κατάσταση του οδοστρώματος για κάθε οδικό τμήμα και κάθε έτος να είναι μικρότερη ή 

ίση από 5,5 m/km. Στο τέλος των σεναρίων δίνονται σε συγκεντρωτικό πίνακα οι 

σταθμισμένοι μέσοι όροι για το σύνολο των περιπτώσεων. 

Το 1
ο
 σενάριο που εξετάζεται θεωρεί ότι το μέγιστο ποσό ανά έτος που μπορεί να 

δοθεί για εργασίες συντήρησης είναι το 1/10 του συνολικού ποσού δηλαδή 120.000 €. Αν 

δε δαπανηθούν όλα τα χρήματα σε ένα έτος τότε το υπόλοιπο αυτών μεταφέρεται στο 

επόμενο έτος (Πίν. 6.17 & Σχ. 6.9). 

 

Πίνακας 6.17 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης 120.000 €/έτος 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96.200 11,1123 

Β 3 - - 1 - - - 2 - - 117.404 12.691 0,5567 

Γ - - - - - 8 - 1 - - 650.160 23.223 4,2472 

Δ - - - - - - - - - - 0 57.474 4,4454 

Ε - - - - - - - - - - 0 81.622 2,7918 

767.564 271.212 4,6307 
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Σχήμα 6.9 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης 120.000 € / έτος 

 

Το 2
ο
 σενάριο θεωρεί ότι το μέγιστο ποσό ανά έτος που μπορεί να δοθεί για εργασίες 

συντήρησης είναι το 1/5 του συνολικού ποσού δηλαδή 240.000 €. Όπως και 

προηγουμένως αν δε δαπανηθούν όλα τα χρήματα σε ένα έτος τότε το υπόλοιπο αυτών 

μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Η ιδιαιτερότητα αυτού του σεναρίου συγκριτικά με το 

προηγούμενο είναι ότι από το 6
ο
 έτος και ύστερα δεν προστίθενται επιπλέον χρήματα για 

συντήρηση καθώς ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έχει εξαντληθεί αλλά υπάρχει μόνο το 

συνολικό υπόλοιπο των χρημάτων που δεν έχουν δαπανηθεί κατά τα προηγούμενα πέντε 

έτη (Πίν. 6.18 & Σχ. 6.10).  

 

Πίνακας 6.18 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης 240.000 €/έτος 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - - - - 210.960 22.623 1,0075 

Β - 4 - - - - - - - - 94.676 12.904 1,3463 

Γ - - - - 8 - - - - - 637.320 21.634 3,3903 

Δ - - 3 - - - - - - - 247.200 52.028 1,3045 

Ε - - - - - - - - - - 0 81.622 2,7918 

1.190.156 190.811 1,9681 
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Σχήμα 6.10 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης 240.000 € / έτος 

 

Το 3
ο
 σενάριο θεωρεί ότι κάθε έτος μπορεί να δαπανηθεί μέχρι το 30% του 

συνολικού διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης δηλαδή μέχρι 360.000 €. Η διαφορά αυτού 

του σεναρίου σε σχέση με τα άλλα δύο είναι ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό ποσό που 

διατίθεται ανά έτος και συνεπώς δεν υπάρχει μεταφορά του υπολοίπου των χρημάτων στο 

επόμενο έτος. (Πίν. 6.19 & Σχ. 6.11). 

 

Πίνακας 6.19 Εργασίες συντήρησης για ποσό χρηματοδότησης μέχρι 360.000 €/έτος 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - 6 - - - - - 2 - - 271.320 23.013 1,5825 

Β 3 - 1 - - - - 2 - - 79.472 12.738 0,8950 

Γ 7 - 1 - - - 1 - - - 271.920 19.039 1,5120 

Δ - - 3 - - - - - - - 247.200 52.027 1,3045 

Ε - - - 3 - - - - - - 328.600 78.964 0,9678 

1.198.512 185.784 1,2524 
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Σχήμα 6.11 IRI γράφημα για ποσό χρηματοδότησης μέχρι 360.000 € / έτος 

 

Πίνακας 6.20 Σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του οδοστρώματος για 

χρηματοδότηση /έτος 

 

Ποσό 

χρηματοδότησης 

(€/έτος) 

IRIaver 

(m/km) 

IRIL 

(m/km) 

IRIQ 

(m/km) 

IRILQ 

(m/km) 

IRISQRT(L,Q) 

(m/km) 

120.000 4,6307 4,6431 4,2607 4,2117 4,4402 

240.000 1,9681 2,0623 1,9463 2,0725 2,0074 

360.000 1,2524 1,2429 1,1940 1,1787 1,2187 

 

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών προκύπτει ότι το σύστημα προτείνει 

τη πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης όσο το δυνατόν ταχύτερα αλλά εξαιτίας των 

οικονομικών περιορισμών αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα για όλα τα οδικά τμήματα. 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω λύσεις με την αντίστοιχη λύση της 1
ης

 μελέτης περίπτωσης 

(με το ίδιο διαθέσιμο ποσό) τα τρέχοντα σενάρια, όπως αναμενόταν, οδηγούν σε χειρότερη 

κατάσταση οδοστρώματος και υψηλότερο γενικευμένο κόστος καθώς κάποια από τα οδικά 

τμήματα παραμένουν σε μέτρια ή πολύ κακή κατάσταση για περισσότερο χρονικό 

διάστημα από ό,τι στην προηγουμένη εφαρμογή. 

Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των τριών διαφορετικών ποσών που είναι 

διαθέσιμα ανά έτος και εξετάζονται σε αυτή την εργασία παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερο 

είναι το διαθέσιμο ποσό τόσο τα σενάρια που προτείνονται οδηγούν σε καλύτερες λύσεις. 

Κάποια από τα οδικά τμήματα έχουν αρκετά κακή αρχική κατάσταση οδοστρώματος με 
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αποτέλεσμα να απαιτούνται πιο δραστικές εργασίες συντήρησης που συνεπάγεται και 

μεγαλύτερο κόστος. Ωστόσο, επειδή η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη ανά έτος 

απαιτούνται κάποια χρόνια ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό. Έτσι, στην 

περίπτωση που η χρηματοδότηση ανά έτος είναι 120.000 € για το οδικό τμήμα Γ 

προτείνεται ολική ανακατασκευή το έτος 6 ενώ το οδικό τμήμα Α δε συντηρείται ποτέ και 

φτάνει σε κατάσταση IRI 20 m /km. Προτιμάται να συντηρηθεί το οδικό τμήμα Γ αντί για 

το Α επειδή η αρχική του κατάσταση ήταν χειρότερη. Στη δεύτερη περίπτωση που η 

διαθέσιμη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 240.000 € ανά έτος όλα τα οδικά τμήματα 

συντηρούνται εκτός του Ε ενώ το τμήμα Γ συντηρείται πιο γρήγορα σε σχέση με το 

προηγούμενο σενάριο. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση τα χρήματα επαρκούν για τη 

συντήρηση όλων των οδικών τμημάτων ενώ οι τιμές του IRI κυμαίνονται μεταξύ όλων 

των τμημάτων στα ίδια επίπεδα.   

 

 Παρατηρείται ότι στην πρώτη περίπτωση το συνολικό ποσό συντήρησης είναι 

767.564 € ενώ το συνολικό διαθέσιμο ποσό είναι 1.200.000 €. Δηλαδή, μένουν 

αχρησιμοποίητα 432.436 €. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε μία επιπλέον δοκιμή που 

έχει διαφορετική αντικειμενική συνάρτηση από τις άλλες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, 

ζητήθηκε η μεγιστοποίηση του κόστους συντήρησης ώστε να εξαντληθούν τα διαθέσιμα 

χρήματα της χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα από αυτή τη δοκιμή παρουσιάζονται 

στον Πίν. 6.21 και στο Σχ. 6.12. Στον Πίν. 6.22 δίνονται οι σταθμισμένοι μέσοι όροι.  

 

Πίνακας 6.21 Εργασίες συντήρησης για μεγιστοποίηση κόστους συντήρησης 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96.200 11,1123 

Β 3 - - 1 - - - - 2 - 117.404 12.718 0,6359 

Γ - - - - - - - - 8 - 637.320 61.320 9,2913 

Δ - - 3 - 1 - - - - 2 405.600 51.862 0,7294 

Ε 1 - - - - - - - - - 35.800 79.466 1,7088 

1.196.124 301.568 4,6955 
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Σχήμα 6.12 IRI γράφημα για μεγιστοποίηση του κόστους συντήρησης 

 

Πίνακας 6.22 Σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του οδοστρώματος για 

μεγιστοποίηση του κόστους συντήρησης 

 

IRIaver 

(m/km) 

IRIL 

(m/km) 

IRIQ 

(m/km) 

IRILQ 

(m/km) 

IRISQRT(L,Q) 

(m/km) 

4,6955 4,3497 3,5695 3,213 3,9713 

 

Η λύση που προτείνεται σε αυτή τη δοκιμή οδηγεί σε αρκετά αυξημένο γενικευμένο 

κόστος συγκριτικά με την λύση που προτείνεται στον Πίν. 6.17 όπου η αντικειμενική 

συνάρτηση είναι η ελαχιστοποίηση του γενικευμένου κόστους. Προτιμάται να 

πραγματοποιηθούν συντηρήσεις στα οδικά τμήματα που βρίσκονται σε καλύτερη 

κατάσταση και απαιτούν οικονομικότερες επεμβάσεις παρά στα οδικά τμήματα που 

απαιτούν δραστικότερες επιδιορθώσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής 

αποδεικνύουν ότι σημασία δεν έχει η εξάντληση των οικονομικών πόρων για μεγαλύτερο 

οικονομικό όφελος αλλά η κατανομή τους τη σωστή χρονική στιγμή και στο κατάλληλο 

οδικό τμήμα. 
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6.4.3 3
η
 Μελέτη περίπτωσης 

 

Αν και στη 1
η
 μελέτη περίπτωσης προέκυπτε η αποτελεσματικότητα των εργασιών 

συντήρησης στα ακόλουθα παραδείγματα εξετάζονται περιπτώσεις πιο κάνουν πιο σαφή 

τη σημασία και το ρόλο τους. Θεωρείται ότι η αρχική κατάσταση των οδοστρωμάτων είναι 

βέλτιστη δηλαδή ίση με 0 m/km και ελέγχεται πώς μεταβάλλεται η κατάσταση του 

οδοστρώματος και το γενικευμένο κόστος σε περίπτωση α) που δεν πραγματοποιηθεί 

καμία εργασία συντήρησης και β) σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί (Πίν. 6.23 – 6.24 & 

Σχ. 6.13 – 6.14). 

 

Πίνακας 6.23 Αποτελέσματα όταν IRI0 = 0 και δεν πραγματοποιείται καμία εργασία 

συντήρησης 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 22.693 1,4642 

Β - - - - - - - - - - 0 12.890 1,2279 

Γ - - - - - - - - - - 0 18.743 1,2363 

Δ - - - - - - - - - - 0 51.878 1,3421 

Ε - - - - - - - - - - 0 78.764 1,0692 

0 184.970 1,3119 

 

Πίνακας 6.24 Αποτελέσματα όταν IRI0 = 0 και πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - 1 - - - - 2 - - 66.960 22.279 0,2786 

Β - - 1 - - - - 2 - - 47.656 12.571 0,2760 

Γ - - 1 - - - - - 2 - 66.960 18.502 0,3097 

Δ - - 1 - - - - 2 - - 158.400 51.328 0,2589 

Ε - 1 - - - - - 2 - - 209.200 78.297 0,2721 

549.176 182.979 0,2791 
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Σχήμα 6.13 IRI γράφημα για IRI0 = 0 και μη πραγματοποίηση καμία εργασία συντήρησης  

 

 

Σχήμα 6.14 IRI γράφημα για IRI0 = 0 και πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης  

 

Στη συνέχεια θα ελεγχθεί το αντίστοιχο παράδειγμα, χωρίς και με εργασίες 

συντήρησης, θεωρώντας ως κανονική αρχική κατάσταση του οδοστρώματος αυτή που 

προκύπτει από τα δεδομένα του συστήματος. Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται 

εργασίες συντήρησης δίνεται η επιλογή μόνο της ανακατασκευής όταν η κατάσταση του 

οδοστρώματος είναι μεγαλύτερη ή ίση από 8 m/km (Πίν. 6.25 – 6.26 & Σχ. 6.15 – 6.16). 
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Πίνακας 6.25 Αποτελέσματα όταν το IRI0 διαφέρει και δεν πραγματοποιείται καμία 

εργασία συντήρησης 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96.200 11,1123 

Β - - - - - - - - - - 0 119.405 9,2714 

Γ - - - - - - - - - - 0 103.675 12,8873 

Δ - - - - - - - - - - 0 57.474 4,4454 

Ε - - - - - - - - - - 0 81.622 2,7918 

0 458.377 8,1017 

 

Πίνακας 6.26 Αποτελέσματα όταν το IRI0 διαφέρει και πραγματοποιούνται εργασίες 

συντήρησης 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - 8 - - - - 637.320 25.947 3,4195 

Β - - - - - - - 8 - - 436.452 15.354 3,7221 

Γ - - - - 8 - - - - - 637.320 21.634 3,3903 

Δ - - - - - - - - - - 0 57.474 4,4454 

Ε - - - - - - - - - - 0 81.622 2,7918 

1.711.092 202.032 3,5538 

 

 

Σχήμα 6.15 IRI γράφημα όταν το IRI0 διαφέρει και δεν πραγματοποιείται καμία εργασία 

συντήρησης  
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Σχήμα 6.16 IRI γράφημα όταν το IRI0 διαφέρει και πραγματοποιούνται εργασίες 

συντήρησης 

 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών συντήρησης 

και το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή τους. Στην πρώτη περίπτωση, 

όπου το IRI0 = 0 m/km, όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης με κόστος 549.176 

€ το συνολικό γενικευμένο κόστος μειώνεται κατά 1.991.000 €. Δηλαδή, ο λόγος 

αποτελεσματικότητας του γενικευμένου κόστους ως προς το κόστος συντήρησης είναι 

3,63. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου χρησιμοποιούνται τα κανονικά δεδομένα εισαγωγής, 

όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης κόστους 1.711.092 € το συνολικό 

γενικευμένο κόστος μειώνεται κατά 256.345.005 €. Δηλαδή, ο λόγος 

αποτελεσματικότητας του κόστους είναι 150 που είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό νούμερο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται καμία εργασία 

συντήρησης τα τρία από τα πέντε οδικά τμήματα λαμβάνουν την ακραία τιμή IRI = 20 

m/km όπου το γενικευμένο κόστος είναι σημαντικά μεγάλο. Αντίθετα, όταν εφαρμόζονται 

εργασίες συντήρησης η μέγιστη τιμή IRI είναι γύρω στα 9 m/km. Η διαφορά ανάμεσα 

στους δύο λόγους εξηγείται από τις διαφορετικές αρχικές καταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται. Στην πρώτη εφαρμογή τα οδικά τμήμα έχουν βέλτιστη αρχική 

κατάσταση και μέσα στην περίοδο ανάλυσης των δέκα ετών δεν έχουν προλάβει να 

επιδεινωθούν σε μεγάλο βαθμό με συνέπεια τη μικρή αύξηση του γενικευμένου κόστους. 

Από την άλλη πλευρά, στη δεύτερη εφαρμογή κάποια οδικά τμήματα βρίσκονται ήδη σε 
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αρκετά κακή κατάσταση με αποτέλεσμα μέσα στα επόμενα δέκα έτη να επιδεινωθούν 

ακόμη περισσότερο και το γενικευμένο κόστος να αυξηθεί σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό. 

 

6.4.4 4
η
 Μελέτη περίπτωσης 

 

Οι επόμενες περιπτώσεις είναι παρόμοιες με τα παραδείγματα της 1
ης

 μελέτης 

περίπτωσης με διαφοροποίηση κάποιων δεδομένων.  

Το πρώτο παράδειγμα που πραγματοποιείται έχει ίδια δεδομένα με την 1
η
 μελέτη 

περίπτωσης και η χρηματοδότηση είναι ίση με 900.000 €. Η διαφορά έγκειται στα 

διευρυμένα όρια της κατάστασης του οδοστρώματος στα οποία η εργασία Cape seal 

επιλέγεται, τα οποία ορίζονται από 2,2 m/km – 3,9 m/km (Πίν. 6.27 - 6.28 & Σχ. 6.17). 

 

Πίνακας 6.27 Εργασίες συντήρησης για διευρυμένα όρια cape seal 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver.  

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 4 - 1 - - - - - - - 150.000 22.562 1,0075 

Β 3 - 1 - - - - - - - 79.472 12.739 0,8950 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326.040 18.858 0,7879 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158.400 51.569 0,7611 

Ε 2 - - - - - - - - - 173.400 78.752 0,9204 

887.312 184.480 0,8744 

 

 

Σχήμα 6.17 IRI γράφημα για διευρυμένα όρια cape seal  
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Πίνακας 6.28 Σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του οδοστρώματος για 

διευρυμένα όρια cape seal 

 

IRIaver 

(m/km) 

IRIL 

(m/km) 

IRIQ 

(m/km) 

IRILQ 

(m/km) 

IRISQRT(L,Q) 

(m/km) 

0,8744 0,8719 0,8754 0,8741 0,8734 

 

Αλλάζοντας τα όρια της εργασίας συντήρησης cape seal παρατηρείται 

διαφοροποίηση της λύσης συγκριτικά με αυτή που προέκυψε στον Πίν. 6.14 που οδηγεί σε 

καλύτερη κατάσταση οδοστρώματος και μικρότερο γενικευμένο κόστος. Ουσιαστικά, η 

δοκιμή αυτή δείχνει την επιρροή των αποτελεσμάτων από τα δεδομένα εισόδου που 

σχετίζονται με τις εργασίες συντήρησης. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος αντιδρά σωστά και 

για το οδικό τμήμα Α το έτος 1 επιλέγει την εργασία συντήρησης cape seal αντί για την 

HMA Overlay καθώς έχουν την ίδια αναμενόμενη διάρκεια ζωής αλλά με μικρότερο 

κόστος. Με τα προηγούμενα όρια δεν μπορούσε να επιλέξει την cape seal και αναγκαστικά 

επέλεγε την HMA Overlay. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής εξοικονομούνται χρήματα που 

δίνουν τη δυνατότητα στο οδικό τμήμα Ε να συντηρηθεί με καλύτερη εργασία συντήρησης 

από ό,τι έγινε στο παράδειγμα της 1
ης

 μελέτης περίπτωσης.  

Το δεύτερο παράδειγμα που πραγματοποιείται έχει, όπως και πριν, ίδια δεδομένα με 

την 1
η
 μελέτη περίπτωσης ενώ το ποσό χρηματοδότησης ορίζεται ίσο με 900.000 €. Το 

μοναδικό δεδομένο που μεταβάλλεται είναι ο φόρτος στο οδικό τμήμα Ε που αυξάνεται 

σχεδόν στο διπλάσιο. Συνεπώς, σε αυτή την εφαρμογή για το οδικό τμήμα Ε κυκλοφορούν 

2000 δίκυκλα / ημέρα, 13400 μεσαία επιβατικά αυτοκίνητα / ημέρα, 4600 μεσαία φορτηγά 

/ ημέρα και 2000 βαρέα φορτηγά / ημέρα (Πίν. 6.29 – Πίν. 6.30 & Σχ. 6.18). 

 

Πίνακας 6.29 Εργασίες συντήρησης για διπλάσιο φόρτο στο οδικό τμήμα Ε 

 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης 

(€) 

Γενικευμένο 

κόστος (x 10
3
) 

(€) 

IRIaver. 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - - - - 210.960 22.623 1,0075 

Β 3 - - - - - - - - - 69.748 12.995 1,6728 

Γ 7 - 1 - - - - - - - 271.920 19.039 1,5120 

Δ 2 - - - - - - - - - 130.800 52.051 1,4776 

Ε 1 - - 2 - - - - - - 209.200 156.604 0,7208 

892.628 263.312 1,2781 
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Σχήμα 6.18 IRI γράφημα για διπλάσιο φόρτο στο οδικό τμήμα Ε 

 

Πίνακας 6.30 Σταθμισμένοι μέσοι όροι της κατάστασης του οδοστρώματος για διπλάσιο 

φόρτο στο οδικό τμήμα Ε 

 

IRIaver 

(m/km) 

IRIL 

(m/km) 

IRIQ 

(m/km) 

IRILQ 

(m/km) 

IRISQRT(L,Q) 

(m/km) 

1,2781 1,2011 1,0971 1,0071 1,1481 

 

Στην εφαρμογή της 1
ης

 μελέτης περίπτωσης ο αλγόριθμος επιλέγει να δώσει 

προτεραιότητα και να συντηρήσει τα οδικά τμήματα Α, Β, Γ, Δ έναντι του οδικού 

τμήματος Ε παρόλο που το τελευταίο έχει μεγαλύτερο μήκος και κυκλοφοριακό φόρτο. 

Αντίθετα, στο παράδειγμα αυτό που το οδικό τμήμα Ε έχει διπλάσιο κυκλοφοριακό φόρτο 

επιλέγεται να πραγματοποιηθεί συντήρηση σε αυτό. Η μεταβολή αυτή της λύσης 

αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις για το ποιο τμήμα θα συντηρηθεί δεν εξαρτώνται 

αποκλειστικά από την κατάσταση του οδοστρώματος. Το γενικευμένο κόστος εξαρτάται 

τόσο από την κατάσταση του οδοστρώματος όσο και από το μήκος και τον κυκλοφοριακό 

φόρτο του οδικού τμήματος. Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 

συντηρηθεί ένα οδικό τμήμα με μεγάλο μήκος και κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι ένα οδικό 

τμήμα με μεγαλύτερο IRI. Τέλος, όσον αφορά στους σταθμισμένους μέσους όρους 

παρατηρείται ότι όλοι είναι καλύτεροι συγκριτικά με το IRIaver εξαιτίας του γεγονότος ότι 

αποφασίζεται να συντηρηθεί το οδικό τμήμα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα οδικά έργα είναι ιδιαίτερα  σημαντικά για μία κοινωνία καθώς συνεισφέρουν 

στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών και για αυτό το λόγο απαιτείται η 

διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσω των συστημάτων 

διαχείρισης οδοστρωμάτων που προτείνουν τις βέλτιστες στρατηγικές συντήρησης για την 

καλύτερη κατανομή των πόρων και τη διατήρηση της οδού σε υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας της 

κατάστασης του οδοστρώματος είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται η ανάλυση 

βιωσιμότητάς τους. 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των οδικών έργων απαιτεί ότι όλες οι αρνητικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν εξαιτίας της κατάστασης του οδοστρώματος λαμβάνονται 

υπόψη για τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση και συντήρησή 

τους. Οι παράγοντες βιωσιμότητας περιλαμβάνουν το κόστος των επεμβάσεων, τις 

καθυστερήσεις του χρήστη, τα ατυχήματα, το κόστος λειτουργίας οχήματος, τις εκπομπές 

των αερίων, το θόρυβο, την εξάντληση των πόρων.  

Στην εργασία αυτή, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης με στόχο την 

υποστήριξη αποφάσεων των φορέων οδοποιίας σχετικά με τις εργασίες συντήρησης 

οδοστρωμάτων ώστε να εξασφαλιστούν τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και 

λειτουργικότητας ενός οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια του χρόνου και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πραγματοποιείται υπολογισμός και αξιολόγηση των 

παραμέτρων βιωσιμότητας συναρτήσει της κατάστασης του οδοστρώματος και άλλων 

παραγόντων όπως είναι το είδος και τα χαρακτηριστικά της οδού, το κυκλοφοριακό 

φορτίο, ο τύπος του οχήματος. Επίσης, ερευνώνται διάφορα μοντέλα επιδείνωσης της 

κατάστασης του οδοστρώματος με το χρόνο και επιλέγεται αυτό που λαμβάνει υπόψη του 

διάφορους παράγοντες και ανταποκρίνεται ορθότερα στην πραγματικότητα. Ο δείκτης που 

επιλέχθηκε για να περιγράψει την κατάσταση του οδοστρώματος είναι ο Διεθνής Δείκτης 

Τραχύτητας IRI που λαμβάνει τιμές από 0 – 20 m/km. Το 0 περιγράφει τη βέλτιστη 

κατάσταση και το 20 τη χείριστη. Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης αναλύθηκαν 

βάσει του κόστους τους και της αποτελεσματικότητάς τους δηλαδή τη βελτίωση που θα 

επέφεραν στο οδόστρωμα σε περίπτωση εφαρμογής τους. 



165 

 

 

 

Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και εξετάζουν στην 

πλειοψηφία τους τη σχέση του κόστους συντήρησης με την κατάσταση του 

οδοστρώματος, το προτεινόμενο μοντέλο θεωρεί μία πιο ολοκληρωμένη παράμετρο για τη 

λήψη των αποφάσεων, που είναι το γενικευμένο κόστος. Στην παράμετρο αυτή 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος επεμβάσεων, το κόστος χρήστη και το περιβαλλοντικό 

κόστος. Το κόστος χρήστη περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας οχήματος, το κόστος 

μετακίνησης και το κόστος ατυχημάτων ενώ το περιβαλλοντικό κόστος συνίσταται από το 

κόστος της εκπομπής ρύπων, το κόστος θορύβου και το κόστος στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτική ζωή.  Αφού υπολογιστεί το γενικευμένο κόστος, δημιουργείται η 

αντικειμενική συνάρτηση και τίθενται οι περιορισμοί του προβλήματος. 

Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του προβλήματος, η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την επίλυσή του είναι ο γενετικός αλγόριθμος μέσω του λογισμικού 

Palisade Evolver το οποίο λειτουργεί ως πρόσθετο στο Excel. Επιλέχθηκε η μέθοδος αυτή 

καθώς μπορεί να εξετάσει μεγάλο αριθμό οδικών δικτύων, να ερευνήσει ευρύ φάσμα 

πιθανών λύσεων, να ξεφύγει από τοπικά ακρότατα και να βρει λύση σε μικρό 

υπολογιστικό χρόνο.   

Για την αξιολόγηση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε πλήθος δοκιμών και 

διαφορετικών περιπτώσεων. Επίσης, σχεδιάστηκε η καμπύλη Pareto που περιλαμβάνει το 

σύνολο των βέλτιστων λύσεων  που ικανοποιούν είτε το ελάχιστο κόστος συντήρησης είτε 

τη βέλτιστη κατάσταση του οδοστρώματος και συνεπώς μικρότερο γενικευμένο κόστος. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν λογικά και αποτελούν μία καλή ένδειξη ότι το 

προτεινόμενο σύστημα της εργασίας αυτής μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη λήψη 

ορθών αποφάσεων σχετικά με το χρόνο, το είδος και την περιοχή εφαρμογής των 

εργασιών συντήρησης. 

Συνοπτικά, τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την πραγματοποίηση και 

την αξιολόγηση των λύσεων των διαφορετικών εφαρμογών είναι τα ακόλουθα. 

 Αξίζει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων 

και τη διατήρησή τους σε ικανοποιητικό επίπεδο καθώς η ωφέλεια που προκύπτει 

από το μειωμένο γενικευμένο κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, 

ανάλογα με την αρχική κατάσταση του οδοστρώματος και το ρυθμό επιδείνωσής του 

ο λόγος αποτελεσματικότητας του γενικευμένου κόστους ως προς το κόστος 

επεμβάσεων λαμβάνει τιμές περίπου από 3 – 150.  
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 Όταν το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης είναι δυνατό να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή κρίνεται απαραίτητο χωρίς να τίθεται περιορισμός ανά έτος, τότε 

προκύπτει καλύτερη λύση συγκριτικά με την περίπτωση να υπάρχει αυτός ο 

περιορισμός. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση τα οδικά 

τμήματα μπορούν να συντηρηθούν ανά πάσα χρονική στιγμή χωρίς να προλάβουν να 

επιδεινωθούν πολύ ενώ στη δεύτερη περίπτωση καθυστερεί η συντήρησή τους μέχρι 

να είναι διαθέσιμο το ποσό που απαιτείται για αυτήν. Όπως είναι αναμενόμενο για 

τη δεύτερη περίπτωση όσο μεγαλύτερο είναι το διατιθέμενο ποσό ανά έτος τόσο 

καλύτερη λύση προκύπτει. 

  Η απόφαση για το ποιο οδικό τμήμα συντηρείται δεν εξαρτάται μόνο από την 

κατάστασή του αλλά και από το μήκος που αυτό έχει και τον κυκλοφοριακό του 

φόρτο.  

 Είναι προτιμότερο το οδικό τμήμα να συντηρείται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί 

αφενός δεν προλαβαίνει να χειροτερέψει σε μεγάλο βαθμό αφετέρου 

χρησιμοποιούνται φθηνότερες εργασίες συντήρησης για την επιδιόρθωσή του. Με 

αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται χρήματα τα οποία μπορούν να διατεθούν για τη 

συντήρηση ενός άλλου οδικού τμήματος που επιδεινώνεται με ταχύτερους ρυθμούς 

και συνεπώς απαιτεί και μεγαλύτερο πλήθος επεμβάσεων. 

 Ο γενετικός αλγόριθμος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο βελτιστοποίησης αφού μπορεί 

να εξετάσει πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων και να βρει μία αποτελεσματική 

λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η λύση που 

τελικά προτείνεται δεν είναι απαραίτητα η βέλτιστη αλλά βρίσκεται πολύ κοντά σε 

αυτή.  

Το προτεινόμενο σύστημα αυτής της εργασίας περιλαμβάνει πλήθος παραγόντων 

που σχετίζονται τόσο με την κατάσταση του οδοστρώματος όσο και με τον προσδιορισμό 

των επιπτώσεων που προέρχονται από τη χρήση του. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ως μέθοδο 

επίλυσης τους γενετικούς αλγορίθμους που έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για τέτοιου είδους προβλήματα. Εντούτοις, υπάρχουν 

προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και βελτίωση του υπάρχοντος μοντέλου οι οποίες 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Διερεύνηση του μοντέλου επιδείνωσης της κατάστασης των οδοστρωμάτων. 

 Έλεγχος του κόστους και της αποτελεσματικότητας των εργασιών συντήρησης. 
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 Έλεγχος των εξισώσεων για τον υπολογισμό των επιπτώσεων εξαιτίας της 

κατάστασης του οδοστρώματος. 

 Εύρεση του κόστους θορύβου και του κόστους στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ζωή. 

 Εισαγωγή δεδομένων εισόδου για τον ελλαδικό χώρο. 

 Επίλυση προβλήματος με άλλον εξελικτικό αλγόριθμο και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων 

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Π1. ΕΠΙΛΥΣΗ VDRIVE 

Η βασική εξίσωση για τον υπολογισμό της ταχύτητας είναι: 

                                                                                             

Αυτή μπορεί να μετατραπεί σε: 

                                 

Ζητείται η επίλυση της παραπάνω κυβικής εξίσωσης που μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

                           

όπου: 

   
  

    
 

   
       

    
 

Η λύση εξαρτάται από τη διακρίνουσα DT που υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

           

Αν DT > 0: 

                      
 

               
 

 

Αν DT ≤ 0: 

                            
  

 
           

  

 
   

όπου: 
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Π2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ IRI 

 

Π2.1 Δίκυκλα 
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Π2.2 Μεσαία φορτηγά 
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Π2.3 Βαρέα φορτηγά 
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Π3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Π3.1 1
η
 Μελέτη Περίπτωσης 

 

Π3.1.1 Χρηματοδότηση = 660.000 € 

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 2,502 3,032 3,637 1,795 

Β 2,474 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 2,474 2,997 3,591 1,673 

Γ 4,854 0,535 0,786 1,067 1,380 1,726 2,110 2,537 3,013 3,548 4,156 2,338 

Δ 1,490 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 1,478 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 4,028 4,640 5,341 2,792 

IRIaver (m/km) 2,678 0,434 0,669 0,939 1,244 1,585 1,964 2,388 2,862 3,397 4,005 2,015 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - - - - - - - - - 198120 22960404,75 1,795 

Β 3 - - - - - - - - - 69748 12994937,06 1,673 

Γ 7 - - - - - - - - - 259080 19398156,42 2,338 

Δ 2 - - - - - - - - - 130800 52051050,78 1,478 

Ε - - - - - - - - - - 0 81622378,49 2,792 

Cmaint (€) 657748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657748 189026927,5 2,015 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 198120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198120 

Β 69748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69748 

Γ 259080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259080 

Δ 130800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130800 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 657748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657748 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2480720 2220042 2228000 2237685 2249253 2263046 2279608 2299861 2326449 2375742 22960404,75 

Β 1351081 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297305 1312807 1332885,1 1368148 12994937,06 

Γ 2190830 1853573 1862296 1872482 1884403 1898462 1915316 1935509 1967454,1 2017832 19398156,42 

Δ 5278893 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205488 5236014 5274490,6 5332253 52051050,78 

Ε 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 8341365 8553815,1 8821265 81622378,49 

Σύνολο 19174527 18339143 18404284 18482020 18575099 18691232 18864732 19125556 19455094 19915241 189026927,5 
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Π3.1.2 Χρηματοδότηση = 900.000 € 

 

IRI (m/km) 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,149 0,363 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 0,000 0,149 0,363 0,609 

Β 2,474 0,147 0,359 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 0,895 

Γ 4,854 0,535 0,786 1,067 0,000 0,129 0,315 0,000 0,129 0,315 0,535 0,788 

Δ 1,490 0,138 0,338 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 0,761 

Ε 0,934 0,471 0,690 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 1,709 

IRIaver (m/km) 2,678 0,288 0,507 0,400 0,327 0,538 0,789 0,968 1,016 1,312 1,653 0,952 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - 2 - - 265080 22546065,86 0,609 

Β 3 - 1 - - - - - - - 79472 12738699,27 0,895 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326040 18857853,52 0,788 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158400 51568644,51 0,761 

Ε 1 - - - - - - - - - 35800 79465577,17 1,709 

Cmaint (€) 693548 0 50164 54120 0 0 12840 54120 0 0 864792 185176840,3 0,952 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 198120 0 12840 0 0 0 0 54120 0 0 265080 

Β 69748 0 9724 0 0 0 0 0 0 0 79472 

Γ 259080 0 0 54120 0 0 12840 0 0 0 326040 

Δ 130800 0 27600 0 0 0 0 0 0 0 158400 

Ε 35800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35800 

Σύνολο 693548 0 50164 54120 0 0 12840 54120 0 0 864792 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2480720 2220042 2230425 2214092 2220042 2228000 2237685 2280928 2214092 2220042 22546065,86 

Β 1351081 1251462 1259284 1246856 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297305 12738699,27 

Γ 2190830 1853573 1862296 1903658 1835284 1839959 1850866 1835284 1839959 1846146 18857853,52 

Δ 5278893 5115144 5139031 5106178 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205488 51568644,51 

Ε 7877351 7831570 7850723 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 79465577,17 

Σύνολο 19178875 18271791 18341758 18343787 18320853 18381947 18460404 18557655 18583775 18735996 185176840,3 
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Π3.1.3 Χρηματοδότηση = 1.200.000 € 

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,000 0,149 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 0,000 0,149 0,363 0,576 

Β 2,474 0,147 0,359 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 0,000 0,147 0,359 0,501 

Γ 4,854 0,535 0,786 1,067 0,000 0,129 0,315 0,000 0,129 0,315 0,535 0,788 

Δ 1,490 0,138 0,338 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 0,761 

Ε 0,934 0,000 0,114 0,278 0,000 0,114 0,278 0,471 0,690 0,934 1,203 0,456 

IRIaver (m/km) 2,678 0,164 0,349 0,269 0,087 0,261 0,480 0,626 0,394 0,607 0,866 0,616 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 6 - 1 - - - - 2 - - 338280 22606565,64 0,576 

Β 3 - 1 - - - - 2 - - 117404 12675763 0,501 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326040 18857853,52 0,788 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158400 51568644,51 0,761 

Ε 2 - - 1 - - - - - - 209200 78385284,17 0,456 

Cmaint (€) 904348 0 50164 89920 0 0 12840 92052 0 0 1149324 184094110,8 0,616 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 271320 0 12840 0 0 0 0 54120 0 0 338280 

Β 69748 0 9724 0 0 0 0 37932 0 0 117404 

Γ 259080 0 0 54120 0 0 12840 0 0 0 326040 

Δ 130800 0 27600 0 0 0 0 0 0 0 158400 

Ε 173400 0 0 35800 0 0 0 0 0 0 209200 

Σύνολο 904348 0 50164 89920 0 0 12840 92052 0 0 1149324 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2550663 2214092 2226932 2214092 2220042 2228000 2237685 2280928 2214091,7 2220042 22606565,64 

Β 1351081 1251462 1259284 1246856 1251462 1257609 1265073 1294618 1246856,5 1251462 12675763 

Γ 2190830 1853573 1862296 1903658 1835284 1839959 1850866 1835284 1839958,7 1846146 18857853,52 

Δ 5278893 5115144 5139031 5106178 5115144 5127169 5141841 5159402 5180355,7 5205488 51568644,51 

Ε 7995881 7791289 7801592 7833120 7791289 7801592 7815224 7831570 7850722,7 7873003 78385284,17 

Σύνολο 19367349 18225560 18289134 18303904 18213220 18254328 18310689 18401801 18331985 18396140 184094110,8 
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Π3.2 2
η
 Μελέτη Περίπτωσης 

 

Π3.2.1 Χρηματοδότηση = 120.000 €/έτος 

 

IRI (m/km) 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 4,334 5,152 6,135 7,356 8,959 11,269 15,394 20,000 20,000 20,000 11,112 

Β 2,474 0,147 0,359 0,613 0,147 0,359 0,613 0,903 0,000 0,147 0,359 0,557 

Γ 4,854 5,670 6,647 7,856 9,433 11,685 0,000 0,129 0,000 0,129 0,315 4,247 

Δ 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 3,907 4,605 5,424 6,405 7,623 9,217 4,445 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 4,028 4,640 5,341 2,792 

IRIaver (m/km) 2,678 2,645 3,190 3,838 4,483 5,496 3,899 5,068 6,087 6,508 7,046 4,631 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96200369,88 11,112 

Β 3 - - 1 - - - 2 - - 117404 12691739,48 0,557 

Γ - - - - - 8 - 1 - - 650160 23223606,7 4,247 

Δ - - - - - - - - - - 0 57474177,33 4,445 

Ε - - - - - - - - - - 0 81622378,49 2,792 

Cmaint (€) 69748 0 0 9724 0 637320 0 50772 0 0 767564 271212271,9 4,631 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β 69748 0 0 9724 0 0 0 37932 0 0 117404 

Γ 0 0 0 0 0 637320 0 12840 0 0 650160 

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 69748 0 0 9724 0 637320 0 50772 0 0 767564 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2455641 2559260 2703251 2914122 3255795 3916406 6170330 15538300 28343633 28343633 96200369,88 

Β 1351081 1251462 1257609 1264508 1251462 1257609 1265073 1294618 1246856,5 1251462 12691739,48 

Γ 2166452 2285727 2462559 2740987 3330643 2878589 1835284 1848124 1835283,8 1839959 23223606,7 

Δ 5205488 5236014 5274491 5332253 5451527 5610869 5819579 6113759 6462371,1 6967826 57474177,33 

Ε 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 8341365 8553815,1 8821265 81622378,49 

Σύνολο 19051664 19231385 19627121 20216809 21297488 21728253 23257282 33136165 46441959 47224145 271212271,9 
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Π3.2.2 Χρηματοδότηση = 240.000 €/έτος 

 

IRI (m/km) 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,149 0,363 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 1,008 

Β 2,474 2,997 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 2,474 1,346 

Γ 4,854 5,670 6,647 7,856 9,433 0,000 0,129 0,315 0,535 0,786 1,067 3,390 

Δ 1,490 1,869 2,292 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 2,292 1,305 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 4,028 4,640 5,341 2,792 

IRIaver (m/km) 2,678 2,378 2,160 1,993 2,492 0,824 1,100 1,419 1,779 2,184 2,641 1,968 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - - - - 210960 22622911,21 1,008 

Β - 4 - - - - - - - - 94676 12904461,27 1,346 

Γ - - - - 8 - - - - - 637320 21634168,63 3,390 

Δ - - 3 - - - - - - - 247200 52027502,16 1,305 

Ε - - - - - - - - - - 0 81622378,49 2,792 

Cmaint (€) 198120 94676 260040 0 637320 0 0 0 0 0 1190156 190811421,8 1,968 

 

  



 

 

 

 

1
9
4

 

 

Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 198120 0 12840 0 0 0 0 0 0 0 210960 

Β 0 94676 0 0 0 0 0 0 0 0 94676 

Γ 0 0 0 0 637320 0 0 0 0 0 637320 

Δ 0 0 247200 0 0 0 0 0 0 0 247200 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 198120 94676 260040 0 637320 0 0 0 0 0 1190156 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2480720 2220042 2230425 2214092 2220042 2228000 2237685 2249253 2263045,8 2279608 22622911,21 

Β 1332885 1381897 1246856 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297304,6 1312807 12904461,27 

Γ 2166452 2285727 2462559 2740987 2741187 1835284 1839959 1846146 1853573,2 1862296 21634168,63 

Δ 5205488 5236014 5420587 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205487,7 5236014 52027502,16 

Ε 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 8341365 8553815,1 8821265 81622378,49 

Σύνολο 19058547 19022602 19289638 19286623 19354068 18534979 18678041 18901707 19173226 19511990 190811421,8 
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Π3.2.3 Χρηματοδότηση = 360.000 €/έτος 

 

IRI (m/km) 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 4,334 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 2,502 1,582 

Β 2,474 0,147 0,359 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 0,895 

Γ 4,854 0,535 0,786 0,315 0,535 0,786 1,067 1,380 1,726 2,110 2,537 1,512 

Δ 1,490 1,869 2,292 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 2,292 1,305 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 0,114 0,278 0,471 0,690 0,934 1,203 1,498 0,968 

IRIaver (m/km) 2,678 1,618 0,987 0,485 0,299 0,523 0,782 1,073 1,399 1,763 2,168 1,252 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - 6 - - - - - - - - 271320 23013622,47 1,582 

Β 3 - 1 - - - - - - - 79472 12738699,27 0,895 

Γ 7 - 1 - - - - - - - 271920 19039987,73 1,512 

Δ - - 3 - - - - - - - 247200 52027502,16 1,305 

Ε - - - 3 - - - - - - 328600 78964971,25 0,968 

Cmaint (€) 328828 271320 269764 328600 0 0 0 0 0 0 1198512 185784782,9 1,252 

 

  



 

 

 

 

1
9
6

 

 

Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 271320 0 0 0 0 0 0 0 0 271320 

Β 69748 0 9724 0 0 0 0 0 0 0 79472 

Γ 259080 0 12840 0 0 0 0 0 0 0 271920 

Δ 0 0 247200 0 0 0 0 0 0 0 247200 

Ε 0 0 0 328600 0 0 0 0 0 0 328600 

Σύνολο 328828 271320 269764 328600 0 0 0 0 0 0 1198512 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2455641 2566396 2214092 2220042 2228000 2237685 2249253 2263046 2279608 2299861 23013622,47 

Β 1351081 1251462 1259284 1246856 1251462 1257609 1265073 1273980 1284587,7 1297305 12738699,27 

Γ 2190830 1853573 1862908 1846146 1853573 1862296 1872482 1884403 1898461,5 1915316 19039987,73 

Δ 5205488 5236014 5420587 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205487,7 5236014 52027502,16 

Ε 7873003 7898922 7929211 8192801 7801592 7815224 7831570 7850723 7873002,9 7898922 78964971,25 

Σύνολο 19076043 18806367 18686081 18620989 18261795 18314655 18377780 18452507 18541148 18647417 185784782,9 
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Π3.2.4 Μεγιστοποίηση κόστους συντήρησης με χρηματοδότηση = 120.000 €/έτος 

 

IRI (m/km) 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 4,334 5,152 6,135 7,356 8,959 11,269 15,394 20,000 20,000 20,000 11,112 

Β 2,474 0,147 0,359 0,613 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 0,000 0,147 0,636 

Γ 4,854 5,670 6,647 7,856 9,433 11,685 15,615 20,000 20,000 0,129 0,315 9,291 

Δ 1,490 1,869 2,292 0,138 0,338 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 0,000 0,729 

Ε 0,934 0,471 0,690 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 1,709 

IRIaver (m/km) 2,678 2,498 3,028 3,135 3,695 4,500 5,892 7,763 8,875 4,796 4,790 4,696 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96200369,88 11,112 

Β 3 - - 1 - - - - 2 - 117404 12718694,51 0,636 

Γ - - - - - - - - 8 - 637320 61320469,28 9,291 

Δ - - 3 - 1 - - - - 2 405600 51862694,47 0,729 

Ε 1 - - - - - - - - - 35800 79465577,17 1,709 

Cmaint (€) 105548 0 247200 9724 27600 0 0 0 675252 130800 1196124 301567805,3 4,696 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β 69748 0 0 9724 0 0 0 0 37932 0 117404 

Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 637320 0 637320 

Δ 0 0 247200 0 27600 0 0 0 0 130800 405600 

Ε 35800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35800 

Σύνολο 105548 0 247200 9724 27600 0 0 0 675252 130800 1196124 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2455641 2559260 2703251 2914122 3255795 3916406 6170330 15538300 28343633 28343633 96200369,88 

Β 1351081 1251462 1257609 1264508 1251462 1257609 1265073 1273980 1299054,5 1246856 12718694,51 

Γ 2166452 2285727 2462559 2740987 3330643 5339085 13384486 23988336 3782236,2 1839959 61320469,28 

Δ 5205488 5236014 5420587 5115144 5139031 5106178 5115144 5127169 5141841,4 5256100 51862694,47 

Ε 7877351 7831570 7850723 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781,1 8167016 79465577,17 

Σύνολο 19056012 19164034 19694729 19907763 20875852 23548488 33899972 53935845 46631546 44853563 301567805,3 
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Π3.3 3
η
 Μελέτη Περίπτωσης 

 

Π3.3.1 IRI0 = 0 και χωρίς καμία εργασία συντήρησης  

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 2,502 3,032 3,637 1,464 

Β 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 2,474 2,997 3,591 1,448 

Γ 0,000 0,129 0,315 0,535 0,786 1,067 1,380 1,726 2,110 2,537 3,013 1,236 

Δ 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 1,342 

Ε 0,000 0,114 0,278 0,471 0,690 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 1,069 

IRIaver (m/km) 0,000 0,136 0,330 0,562 0,827 1,125 1,458 1,828 2,240 2,702 3,222 1,312 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 22693776,84 1,464 

Β - - - - - - - - - - 0 12890712,47 1,448 

Γ - - - - - - - - - - 0 18743428,02 1,236 

Δ - - - - - - - - - - 0 51878334,96 1,342 

Ε - - - - - - - - - - 0 78764535,26 1,069 

Cmaint (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184970787,5 1,312 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2214092 2220042 2228000 2237685 2249253 2263046 2279608 2299861 2326449 2375742 22693776,84 

Β 1246856 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297305 1312807 1332885 1368148 12890712,47 

Γ 1835284 1839959 1846146 1853573 1862296 1872482 1884403 1898462 1915316 1935509 18743428,02 

Δ 5106178 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205488 5236014 5274491 5332253 51878334,96 

Ε 7791289 7801592 7815224 7831570 7850723 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 78764535,26 

Σύνολο 18193699 18228198 18274148 18329743 18395653 18473474 18565725 18676355 18814079 19019714 184970787,5 
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Π3.3.2 IRI0 = 0 με εργασίες συντήρησης  

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0,000 0,149 0,363 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 0,000 0,149 0,363 0,279 

Β 0,000 0,147 0,359 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 0,000 0,147 0,359 0,276 

Γ 0,000 0,129 0,315 0,000 0,129 0,315 0,535 0,786 1,067 0,000 0,129 0,310 

Δ 0,000 0,138 0,338 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 0,000 0,138 0,338 0,259 

Ε 0,000 0,114 0,000 0,114 0,278 0,471 0,690 0,934 0,000 0,114 0,278 0,272 

IRIaver (m/km) 0,000 0,136 0,275 0,023 0,168 0,369 0,606 0,876 0,213 0,110 0,293 0,279 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - 1 - - - - 2 - - 66960 22279437,96 0,279 

Β - - 1 - - - - 2 - - 47656 12571538,4 0,276 

Γ - - 1 - - - - - 2 - 66960 18502307,09 0,310 

Δ - - 1 - - - - 2 - - 158400 51328104,45 0,259 

Ε - 1 - - - - - 2 - - 209200 78297539,51 0,272 

Cmaint (€) 0 35800 63004 0 0 0 0 396252 54120 0 549176 182978927,4 0,279 

  

  



 

 

 

 

2
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 12840 0 0 0 0 54120 0 0 66960 

Β 0 0 9724 0 0 0 0 37932 0 0 47656 

Γ 0 0 12840 0 0 0 0 0 54120 0 66960 

Δ 0 0 27600 0 0 0 0 130800 0 0 158400 

Ε 0 35800 0 0 0 0 0 173400 0 0 209200 

Σύνολο 0 35800 63004 0 0 0 0 396252 54120 0 549176 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2214092 2220042 2230425 2214092 2220042 2228000 2237685 2280928 2214092 2220042 22279437,96 

Β 1246856 1251462 1259284 1246856 1251462 1257609 1265073 1294618 1246856 1251462 12571538,4 

Γ 1835284 1839959 1850866 1835284 1839959 1846146 1853573 1862296 1903658 1835284 18502307,09 

Δ 5106178 5115144 5139031 5106178 5115144 5127169 5141841 5256100 5106178 5115144 51328104,45 

Ε 7791289 7827089 7791289 7801592 7815224 7831570 7850723 7995881 7791289 7801592 78297539,51 

Σύνολο 18193699 18253695 18270895 18204002 18241830 18290494 18348895 18689822 18262073 18223523 182978927,4 
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Π3.3.3 IRI0 με δεδομένα εισόδου και χωρίς εργασίες συντήρησης  

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 4,334 5,152 6,135 7,356 8,959 11,269 15,394 20,000 20,000 20,000 11,112 

Β 2,474 2,997 3,591 4,276 5,077 6,036 7,222 8,764 10,952 14,699 35,898 9,271 

Γ 4,854 5,670 6,647 7,856 9,433 11,685 15,615 20,000 20,000 20,000 20,000 12,887 

Δ 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 3,907 4,605 5,424 6,405 7,623 9,217 4,445 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 4,028 4,640 5,341 2,792 

IRIaver (m/km) 2,678 3,215 3,836 4,571 5,469 6,632 8,343 10,614 12,277 13,393 18,091 8,102 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - - - - - - 0 96200369,88 11,112 

Β - - - - - - - - - - 0 119405116,9 9,271 

Γ - - - - - - - - - - 0 103674945,7 12,887 

Δ - - - - - - - - - - 0 57474177,33 4,445 

Ε - - - - - - - - - - 0 81622378,49 2,792 

Cmaint (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458376988,3 8,102 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2455641 2559260 2703251 2914122 3255795 3916406 6170330 15538300 28343633 28343633 96200369,88 

Β 1332885 1368148 1426656 1502322 1607008 1753981 1957151 2417203 3875449 1,02E+08 119405116,9 

Γ 2166452 2285727 2462559 2740987 3330643 5339085 13384486 23988336 23988336 23988336 103674945,7 

Δ 5205488 5236014 5274491 5332253 5451527 5610869 5819579 6113759 6462371 6967826 57474177,33 

Ε 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 8341365 8553815 8821265 81622378,49 

Σύνολο 19033468 19348071 19796167 20454624 21653034 24685121 35498563 56398962 71223604 1,7E+08 458376988,3 

 

  



 

 

 

 

2
0
5

 

Π3.3.4 IRI0 με δεδομένα εισόδου και  εργασίες συντήρησης  

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 4,334 5,152 6,135 7,356 8,959 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 3,419 

Β 2,474 2,997 3,591 4,276 5,077 6,036 7,222 8,764 0,000 0,147 0,359 3,722 

Γ 4,854 5,670 6,647 7,856 9,433 0,000 0,129 0,315 0,535 0,786 1,067 3,390 

Δ 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 3,907 4,605 5,424 6,405 7,623 9,217 4,445 

Ε 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 2,572 3,005 3,488 4,028 4,640 5,341 2,792 

IRIaver (m/km) 2,678 3,215 3,836 4,571 5,469 4,295 2,992 3,628 2,266 2,763 3,379 3,554 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α - - - - - 8 - - - - 637320 25946966,12 3,419 

Β - - - - - - - 8 - - 436452 15354134,35 3,722 

Γ - - - - 8 - - - - - 637320 21634168,63 3,390 

Δ - - - - - - - - - - 0 57474177,33 4,445 

Ε - - - - - - - - - - 0 81622378,49 2,792 

Cmaint (€) 0 0 0 0 637320 637320 0 436452 0 0 1711092 202031824,9 3,554 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 0 0 0 0 0 637320 0 0 0 0 637320 

Β 0 0 0 0 0 0 0 436452 0 0 436452 

Γ 0 0 0 0 637320 0 0 0 0 0 637320 

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 637320 637320 0 436452 0 0 1711092 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2455641 2559260 2703251 2914122 3255795 3159079 2214092 2220042 2228000 2237685 25946966,12 

Β 1332885 1368148 1426656 1502322 1607008 1753981 1957151 1907665 1246856 1251462 15354134,35 

Γ 2166452 2285727 2462559 2740987 2741187 1835284 1839959 1846146 1853573 1862296 21634168,63 

Δ 5205488 5236014 5274491 5332253 5451527 5610869 5819579 6113759 6462371 6967826 57474177,33 

Ε 7873003 7898922 7929211 7964939 8008062 8064781 8167016 8341365 8553815 8821265 81622378,49 

Σύνολο 19033468 19348071 19796167 20454624 21063578 20423994 19997797 20428977 20344616 21140533 202031824,9 
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Π3.4 4
η
 Μελέτη Περίπτωσης 

 

Π3.4.1 Διευρυμένα όρια cape seal 

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,149 0,363 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 1,008 

Β 2,474 0,147 0,359 0,000 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 0,895 

Γ 4,854 0,535 0,786 1,067 0,000 0,129 0,315 0,000 0,129 0,315 0,535 0,788 

Δ 1,490 0,138 0,338 0,000 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 0,761 

Ε 0,934 0,000 0,114 0,278 0,471 0,690 0,934 1,203 1,498 1,823 2,179 0,920 

IRIaver (m/km) 2,678 0,194 0,392 0,269 0,181 0,376 0,611 0,773 1,051 1,369 1,726 0,874 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 4 - 1 - - - - - - - 150000 22561951,21 1,008 

Β 3 - 1 - - - - - - - 79472 12738699,27 0,895 

Γ 7 - - 2 - - 1 - - - 326040 18857853,52 0,788 

Δ 2 - 1 - - - - - - - 158400 51568644,51 0,761 

Ε 2 - - - - - - - - - 173400 78752354,97 0,920 

Cmaint (€) 770188 0 50164 54120 0 0 12840 0 0 0 887312 184479503,5 0,874 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 137160 0 12840 0 0 0 0 0 0 0 150000 

Β 69748 0 9724 0 0 0 0 0 0 0 79472 

Γ 259080 0 0 54120 0 0 12840 0 0 0 326040 

Δ 130800 0 27600 0 0 0 0 0 0 0 158400 

Ε 173400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173400 

Σύνολο 770188 0 50164 54120 0 0 12840 0 0 0 887312 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2419760 2220042 2230425 2214092 2220042 2228000 2237685 2249253 2263046 2279608 22561951,21 

Β 1351081 1251462 1259284 1246856 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297305 12738699,27 

Γ 2190830 1853573 1862296 1903658 1835284 1839959 1850866 1835284 1839959 1846146 18857853,52 

Δ 5278893 5115144 5139031 5106178 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205488 51568644,51 

Ε 7995881 7791289 7801592 7815224 7831570 7850723 7873003 7898922 7929211 7964939 78752354,97 

Σύνολο 19236445 18231510 18292627 18286008 18253502 18303459 18368468 18416840 18497159 18593485 184479503,5 
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Π3.4.2 Διπλάσιος φόρτος στο οδικό τμήμα Ε 

 

IRI (m/km) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης IRIaver 

(m/km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 3,637 0,149 0,363 0,000 0,149 0,363 0,619 0,912 1,244 1,616 2,033 1,008 

Β 2,474 0,147 0,359 0,613 0,903 1,231 1,599 2,011 2,474 2,997 3,591 1,673 

Γ 4,854 0,535 0,786 0,315 0,535 0,786 1,067 1,380 1,726 2,110 2,537 1,512 

Δ 1,490 0,138 0,338 0,575 0,845 1,150 1,490 1,869 2,292 2,766 3,300 1,478 

Ε 1,104 0,553 0,812 1,104 0,000 0,133 0,325 0,553 0,812 1,104 1,429 0,721 

IRIaver (m/km) 2,712 0,304 0,532 0,521 0,486 0,733 1,020 1,345 1,710 2,118 2,578 1,278 

 

Είδος συντήρησης 

Οδικό  

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης Κόστος 

συντήρησης (€) 

Γενικευμένο 

 κόστος (€) 

IRIaver 

(m/km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 5 - 1 - - - - - - - 210960 22622911,21 1,008 

Β 3 - - - - - - - - - 69748 12994937,06 1,673 

Γ 7 - 1 - - - - - - - 271920 19039987,73 1,512 

Δ 2 - - - - - - - - - 130800 52051050,78 1,478 

Ε 1 - - 2 - - - - - - 209200 156604104,3 0,721 

Cmaint (€) 693548 0 25680 173400 0 0 0 0 0 0 892628 263312991,1 1,278 
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Κόστος συντήρησης (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 198120 0 12840 0 0 0 0 0 0 0 210960 

Β 69748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69748 

Γ 259080 0 12840 0 0 0 0 0 0 0 271920 

Δ 130800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130800 

Ε 35800 0 0 173400 0 0 0 0 0 0 209200 

Σύνολο 693548 0 25680 173400 0 0 0 0 0 0 892628 

 

Γενικευμένο κόστος (€) 

Οδικό 

τμήμα 

Περίοδος ανάλυσης 
Σύνολο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 2480720 2220042 2230425 2214092 2220042 2228000 2237685 2249253 2263046 2279608 22622911,21 

Β 1351081 1251462 1257609 1265073 1273980 1284588 1297305 1312807 1332885 1368148 12994937,06 

Γ 2190830 1853573 1862908 1846146 1853573 1862296 1872482 1884403 1898462 1915316 19039987,73 

Δ 5278893 5115144 5127169 5141841 5159402 5180356 5205488 5236014 5274491 5332253 52051050,78 

Ε 15697665 15640317 15681562 15794899 15555222 15576788 15605527 15640317 15681562 15730245 156604104,3 

Σύνολο 26999190 26080537 26159673 26262051 26062219 26132027 26218486 26322794 26450445 26625570 263312991,1 

 

 

 


