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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο τρόπος κατά τον οποίον θα αποφεύγονται 

πιθανές καθυστερήσεις των χρηστών που κατευθύνονται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών 

μέσω της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με στόχο την επιβίβασή τους σε πλοίο. 

Αναπτύχθηκε αλγόριθμος ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος σε 

πραγματικό χρόνο στην υπό μελέτη λεωφόρο ο οποίος μπορεί να αποστέλλει την σχετική 

πληροφορία σε Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), ώστε να ενημερώνονται οι 

οδηγοί. Ταυτόχρονα μελετήθηκε η ωφέλεια του χρήστη που θα συνεχίσει να κινείται στην 

λεωφόρο, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, από την χρήση της ΠΜΜ. Επίσης, 

αναλύθηκαν συστήματα ουράς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην περιοχή ελέγχου 

των οχημάτων στον λιμένα, πριν αυτά εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης. Τέλος, 

αναπτύχθηκε αλγόριθμος που μπορεί να εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο για την 

επιλογή του εκάστοτε βέλτιστου μοντέλου ουράς, με το οποίο θα προτείνεται να 

λειτουργεί η περιοχή, ώστε να επωφελούνται οι χρήστες του λιμένα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Το θέμα της εργασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν 

πιθανές καθυστερήσεις των χρηστών που κατευθύνονται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών 

μέσω της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με στόχο την επιβίβασή τους σε πλοίο. Οι 

καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν είτε από συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος 

στην λεωφόρο, είτε από χρονοβόρες διαδικασίες στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και 

των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους στον λιμένα, πριν οι χρήστες εισέλθουν στις 

αποβάθρες επιβίβασης.  

 Βασικό εργαλείο για την μελέτη μείωσης των καθυστερήσεων αυτών αποτέλεσαν τα 

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών που είναι εγκατεστημένα στο υπό μελέτη οδικό τμήμα και 

την υπό μελέτη περιοχή ελέγχου του λιμένα και πιο συγκεκριμένα τα συστήματα 

μηχανικής όρασης. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση μιας Πινακίδας 

Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Sign-VMS) η οποία θα συνέβαλλε για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από το γεγονός πως θα 

πρέπει να ενημερώνονται οι χρήστες του οδικού δικτύου σχετικά με την συμφόρηση που 

θα ανιχνεύεται από τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω 

συμβάντος σε πραγματικό χρόνο στην υπό μελέτη λεωφόρο. Έτσι, όσοι από τους χρήστες 

του οδικού δικτύου δεν θεωρούν σκόπιμο να εισέλθουν στην υπό συμφόρηση λεωφόρο, θα 

μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την συμφόρηση και θα έχουν την δυνατότητα να 

ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή.  

 Κατά αυτόν τον τρόπο, πέραν της ωφέλειας των χρηστών που θα αλλάξουν 

διαδρομή, θα ωφεληθούν και οι χρήστες που κινούνται προς τον λιμένα, καθώς η 

κυκλοφοριακή ροή εισαγωγής στην λεωφόρο θα μειωθεί σημαντικά. Για όλα τα ανωτέρω, 

πριν την ανάπτυξη του αλγόριθμου μελετήθηκε η ωφέλεια του χρήστη που θα συνεχίσει να 

κινείται στην λεωφόρο, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα από την χρήση μιας VMS. 

Χρησιμοποιήθηκε λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης ώστε να παρατηρηθούν οι 

ωφέλειες αυτές για διάφορα ποσοστά εκτροπής της κυκλοφορίας, τα οποία προέκυψαν από 

την βιβλιογραφία. 

 Το δεύτερο στάδιο της μελέτης εστιάστηκε στα συστήματα ουράς με τα οποία θα 

μπορούσε να λειτουργεί η περιοχή ελέγχου του λιμένα. Αναλύθηκε το σύστημα ουράς που 

εφαρμόζεται στην εν λόγω περιοχή καθώς και άλλα, λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκα. 

Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία ενός αλγόριθμου που  να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
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πραγματικό χρόνο για την επιλογή του εκάστοτε βέλτιστου μοντέλου ουράς με το οποίο θα 

προτείνεται να λειτουργεί η περιοχή ελέγχου, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες 

εισαγωγής οχημάτων στο σύστημα.  

 Ειδικότερα, αυτός ο αλγόριθμος προτείνεται να λειτουργεί ανά 15 λεπτά και να 

προτείνει, στον διαχειριστή του λιμένα, με βάση την τιμή μιας αντικειμενικής συνάρτησης 

ελαχιστοποίησης, το καλύτερο μοντέλο ουράς για αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε. 

Έτσι, ο διαχειριστής θα μπορεί να αποφασίζει αν το σύστημα ουράς που χρησιμοποιήθηκε 

στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ικανοποιητικό. Αν δεν κριθεί αρκετά 

αποτελεσματικό, τότε θα μπορεί να αλλάξει το σύστημα ουράς για το επόμενο χρονικό 

διάστημα και να επιλέξει το καλύτερο δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε χρήστης 

του λιμένα, που σκοπεύει να επιβιβαστεί σε πλοίο, θα είναι ο κύριος ωφελημένος της 

παραπάνω διαδικασίας.  
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ABSTRACT 

 In this thesis the main objective was to eliminate possible delays of the users that 

drive through the avenue Othonos-Amalias to the New Port of Patras, aiming to board on a 

ship. A real-time algorithm was developed in order to detect congestion and congestion 

that is due to an incident. After the detection, the road users will be informed about the 

detected congestion, through the Variable Message Sign (VMS). In the same time, the 

benefit of the users who drive through the avenue, and the societal benefits deriving from 

the VMS were studied. Moreover, different queuing systems which could be used at the 

control area of the port were analysed and an algorithm that would run in real time for 

driving the queuing systems was studied. 
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SUMMARY 

  The main subject of this thesis was to study and determine the way to eliminate 

possible delays of the users that drive through the avenue Othonos-Amalias to the New 

Port of Patras, aiming to board on a ship. Delays may occur either from congestion or 

congestion that is due to an incident on the avenue, or from potential lengthy procedures in 

vehicles' and tickets' control area at the port, before entering the boarding docks.  

 The Intelligent Transportation Systems (ITS) that are installed on the avenue and at 

the study area of the port were the key tool to reduce these delays. These ITS was actually 

three Machine Vision Systems (MVS); the installation of a Variable Message Sign (VMS) 

on the road network, that includes the avenue Othonos-Amalias is necessary in order to 

address the problem. 

 This necessity derives from the fact that we need to inform road users about the 

detected congestion through the VMS. The congestion and congestion that is due to an 

incident will be detected by the real-time algorithm developed here. Thus, the road users 

who could avoid entering the congested avenue will be informed regarding the detected 

congestion on time, and will be able to change their route. Besides the benefit of these 

users, the users that intend to reach the port will benefit because the avenue will be less 

congested.  

 So, before proceeding to the development of the congestion detection algorithm, it 

was necessary to study the benefit of the users who drive through the avenue, and the 

societal benefits. In order to be able to study the upcoming benefit of the use of a VMS, 

traffic simulation software simulated various traffic diversion rates, derived from the 

literature.  

 The second stage of this study focused on the different queuing systems which could 

be used at the control area of the port. The queuing system that is used at the port and few 

others were analysed.   

 The ultimate objective was to develop an algorithm that would run in real time for 

driving the queuing systems studied. Moreover, it will suggest the best queuing system that 

should be used at the control area, depending on the vehicles arrival rate. In particular, this 

algorithm is proposed to operate every 15 minutes, and inform the port administrator 

regarding the best queuing system that should be used for that time, taking into 

consideration the values of an objective minimization function. So, the administrator will 
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decide if the queuing system that was used for the previous 15 minutes was appropriate. If 

it was not effective, then he could change the queuing system of the control area for the 

next time interval. In this way, the travelers intending to travel through the port will be the 

main beneficiaries of this procedure. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

  Σαν πρόβλημα στην παρούσα εργασία θεωρούμε την πιθανή καθυστέρηση ενός 

χρήστη που κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών, για να επιβιβαστεί σε πλοίο, 

μέσω της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας. Ο λόγος της καθυστέρησης θεωρούμε πως θα ήταν 

πιθανή συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος που παρουσιάστηκε στην 

συγκεκριμένη οδό. Το πρόβλημα της καθυστέρησης του χρήστη αυτού θεωρούμε ότι θα 

μπορούσε να οξυνθεί ακόμα περισσότερο αν συναντούσε καθυστέρηση και στην περιοχή 

ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους στον λιμένα, πριν 

εισέλθει στις αποβάθρες επιβίβασης. 

 Συγκεκριμένα, στην υπό μελέτη λεωφόρο η συμφόρηση θα μπορούσε να προκληθεί 

από πολυάριθμη είσοδο οχημάτων σε αυτήν, ιδίως τις ώρες αιχμής. Αυτό θα αποτελούσε 

ένα πιθανώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, καθώς θεωρούμε ότι μπορεί να συμβαίνει σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα το πρωί που οι χρήστες της 

λεωφόρου θα κατευθύνονται προς τον χώρο εργασίας τους, το μεσημέρι που θα 

επιστρέφουν προς την κατοικία τους και νωρίς το απόγευμα όταν οι χρήστες πιθανώς θα 

κατευθύνονται για αναψυχή ή εργασία στο κέντρο της πόλης.  

 Αντίθετα, η ύπαρξη ενός συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) δεν μπορεί να θεωρηθεί 

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, αλλά την χρονική στιγμή που θα λάβει χώρα μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή. Τα αποτελέσματα 

του συμβάντος μπορεί να διαρκέσουν λίγα λεπτά ή ακόμα και αρκετές ώρες και μπορεί να 

είναι ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην λεωφόρο μέχρι και κλείσιμο της μίας λωρίδας 

κυκλοφορίας. Αν θα πρέπει να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας μετά από ένα 

συμβάν, τότε το πρόβλημα διογκώνεται αισθητά και η μοναδική λύση θα είναι η αλλαγή 

πορείας των χρηστών της λεωφόρου από την τροχαία.  

 Και στις δύο περιπτώσεις συμφόρησης της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, που 

περιγράφηκαν παραπάνω, ο χρήστης που κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών θα 

καθυστερήσει τουλάχιστον λίγα λεπτά για να φτάσει στον προορισμό του σε σχέση με τις 

ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει. Επίσης, ο εν λόγω 

χρήστης θεωρήσαμε πως έχει ως στόχο την επιβίβασή του σε πλοίο και έτσι θα ήταν 

πιθανό να καθυστερήσει και στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των 

επιβαινόντων τους στον λιμένα, πριν εισέλθει στις αποβάθρες επιβίβασης. 
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 Οι λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν την καθυστέρηση είναι αρκετοί. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να οφείλεται στην μαζική άφιξη 

οχημάτων στην περιοχή ελέγχου και στην αδυναμία διαχείρισής τους. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσε να είναι ανοικτές οι τέσσερις πύλες εισόδου-ελέγχου από τις οκτώ που είναι 

συνολικά διαθέσιμες, με συνέπεια να μην επαρκούν, την χρονική στιγμή που πιθανώς να 

καταφθάσουν πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Ακόμα, όπως παρατηρήθηκε, συχνά δεν 

γινόταν ίση κατανομή των οχημάτων, που εισέρχονταν στην περιοχή ελέγχου, στις πύλες 

εισόδου με αποτέλεσμα σε κάποιες πύλες να υπήρχε συνωστισμός οχημάτων. 

 Από όλα τα ανωτέρω παρατηρείται πως υπάρχει πιθανότητα ένας χρήστης που 

κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών, για να επιβιβαστεί σε πλοίο, μέσω της 

λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας να συναντήσει κάποιο από αυτά τα προβλήματα και να τον 

καθυστερήσουν. Έτσι, στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια μείωσης αυτού του χρόνου 

καθυστέρησης. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αρχικά, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αναπτύχθηκε αλγόριθμος για να ανιχνεύει 

την συμφόρηση και την συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) στην λεωφόρο 

Όθωνος-Αμαλίας σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα δύο 

προηγμένα συστήματα μηχανικής όρασης (Μ.Ο.), που είναι εγκατεστημένα στην εν λόγω 

λεωφόρο. Για την δημιουργία του αλγόριθμου έπρεπε να υπολογιστούν τα όρια πέραν των 

οποίων θεωρούμε πως παρουσιάζεται συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος. Μετά 

την ανίχνευση συμφόρησης θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά οι χρήστες του οδικού 

δικτύου.  

 Έτσι, ο αλγόριθμος μετά την ανίχνευση της συμφόρησης δύναται να 

προγραμματιστεί ώστε να αποστέλλει σε μία Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) 

την σχετική πληροφορία, για να ενημερώνονται οι χρήστες του οδικού δικτύου πριν 

εισέλθουν στο οδικό τμήμα. Κατά αυτόν τον τρόπο όσοι από τους χρήστες δεν θεωρούν 

υποχρεωτικό να εισέλθουν στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, θα έχουν την δυνατότητα να 

μην το κάνουν και να ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή χωρίς να 

διακινδυνεύσουν να καθυστερήσουν.  

 Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμο να μελετηθεί αν θα επωφελούταν ο χρήστης που 

κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών μέσω του υπό μελέτη οδικού τμήματος,  αλλά 
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και η κοινωνία γενικότερα, από την χρήση μιας ΠΜΜ. Οι οποιεσδήποτε ωφέλειες 

υπολογίστηκαν μέσω της χρήσης του λογισμικού κυκλοφοριακής προσομοίωσης 

AIMSUN για διάφορα ποσοστά εκτροπής των επιβατικών οχημάτων, που θα μπορούσαν 

εν γένει να επιλέξουν άλλη διαδρομή που δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο οδικό τμήμα.    

 Όσον αφορά στην ανίχνευση συμβάντος από τον αλγόριθμο, αυτή η πληροφορία θα 

μπορούσε να στέλνεται αυτόματα στις αρμόδιες αρχές, παραδείγματος χάριν στην τροχαία, 

για την έγκαιρη αντιμετώπισή του. 

 Πέραν της ωφέλειας από την χρήση ΠΜΜ, αν ο χρήστης είχε σκοπό να επιβιβαστεί 

σε πλοίο που θα αναχωρούσε από τον Νέο Λιμένα Πατρών, θα μπορούσε να επωφεληθεί 

και από το σύστημα μηχανικής όρασης που είναι εγκατεστημένο στο λιμάνι. Το σύστημα 

εποπτεύει την είσοδο των οχημάτων στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των 

εισιτηρίων των επιβαινόντων τους που οδηγεί στις αποβάθρες του λιμένα. Στην περιοχή 

ελέγχου εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο σύστημα ουράς και αποφασίσθηκε να μελετηθεί 

αυτό το σύστημα ουράς. Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμο να μελετηθούν και άλλα συστήματα, 

με 1-8 διαθέσιμους εξυπηρετητές, καθώς οι πύλες εισόδου που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν είναι 8,  και να πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

 Απώτερος σκοπός ήταν η δημιουργία ενός αλγόριθμου που θα εφαρμόζεται σε 

πραγματικό χρόνο για την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου ουράς ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες εισαγωγής οχημάτων στο σύστημα. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται 

δεδομένα από το σύστημα μηχανικής όρασης σε πραγματικό χρόνο και ανά δεκαπέντε 

λεπτά θα πραγματοποιείται εφαρμογή όλων των υπό μελέτη συστημάτων ουράς. Τα 

αποτελέσματα των μοντέλων θα ενσωματώνονται σε μία αντικειμενική συνάρτηση 

ελαχιστοποίησης και θα πραγματοποιείται αυτόματη σύγκριση των τιμών της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτή η πληροφορία θα φθάνει στον διαχειριστή του λιμένα 

που θα ελέγχει αν η κατάσταση λειτουργίας που εφαρμόστηκε στο προηγούμενο τέταρτο 

είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά δεν θα 

προβαίνει σε αλλαγή του συστήματος εξυπηρέτησης. Αν όχι, θα έχει την δυνατότητα να 

αλλάξει το σύστημα ουράς που εφαρμόζεται, επιλέγοντας τον νέο τρόπο λειτουργίας 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αντικειμενικής συνάρτησης που θεωρεί πως τον 

ικανοποιούν καλυτέρα. Στόχος του θα είναι, στο επόμενο 15λεπτο ο τρόπος λειτουργίας 

του συστήματος να έχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι στο προηγούμενο. Με αυτόν τον 

τρόπο ένας χρήστης που έχει σκοπό να ταξιδέψει μέσω του Νέου Λιμένα Πατρών θα 
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επωφελούταν από την αλλαγή του συστήματος ουράς που θα εφαρμοστεί στην περιοχή 

ελέγχου. 

 

1.3 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Μετά το κεφάλαιο της εισαγωγής, στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται ορισμένα 

θέματα που είναι σχετικά με την παρούσα εργασία και βρίσκονται στην βιβλιογραφία. 

Αποτελεί, δηλαδή, το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο οποίο αρχικά 

γίνεται μία γενική αναφορά για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) και εφαρμογές 

που συνδυάζουν περισσότερα από ένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Σε αυτό το 

κεφάλαιο παρουσιάζονται, επίσης, οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος και η εξέλιξή 

τους με την πάροδο των δεκαετιών, και οι κατηγορίες των αλγόριθμων αυτών, και  γίνεται 

αναφορά στις συγκοινωνίες του μέλλοντος και τις τεχνολογίες που θα τις συνοδεύουν. 

Ακολουθεί ανασκόπηση των μελετών που ασχολήθηκαν με την απόκριση των οδηγών σε 

πληροφορίες παρεχόμενες από συστήματα μεταβλητής σήμανσης και γίνεται παρουσίαση 

των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόκριση των οδηγών σε αυτές, καθώς και ορισμένων ποσοστών απόκρισης των οδηγών. 

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, αναφέρονται έρευνες που ασχολήθηκαν με τα συστήματα 

ουράς, την σημειογραφία των μοντέλων ουράς και την θεωρία ουράς γενικότερα. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και περιγραφή των βασικών λειτουργιών 

του συστήματος μηχανικής όρασης (Μ.Ο.) από το οποίο αντλήσαμε ορισμένα από τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στη εργασία μας. Ακόμα, παρουσιάζεται ο τρόπος 

λειτουργίας του λογισμικού κυκλοφοριακής προσομοίωσης AIMSUN, που 

χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιωθεί το υπό μελέτη οδικό τμήμα.  

 Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται αναλυτικά το πεδίο μελέτης και παρουσιάζονται τα 

σημεία στα οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός των συστημάτων μηχανικής όρασης, που 

παρέσχε τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Έπειτα, γίνεται περιγραφή των δεδομένων αυτών 

αλλά και των υπολοίπων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και προέκυψαν από 

προσωπικές μετρήσεις στο πεδίο και ιστορικές καταγραφές. Στο τέλος του κεφαλαίου 

αυτού παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εισήχθη το πεδίο μελέτης στο λογισμικό 

προσομοίωσης AIMSUN. 

 Αμέσως μετά ακολουθεί το Κεφάλαιο 5, στο οποίο γίνεται η περιγραφή των 

μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία. Αρχικά, περιγράφεται η 
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μέθοδος ανάλυσης για το υπό μελέτη οδικό τμήμα και παρουσιάζονται τα σενάρια για τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις. Επίσης, περιγράφεται ο αλγόριθμος 

ανίχνευσης συμφόρησης και ανίχνευσης συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό 

χρόνο. Αναφορικά με την υπό μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών γίνεται, ομοίως, 

η περιγραφή της μεθόδου ανάλυσης που εφαρμόστηκε, περιγράφοντας τα συστήματα 

ουράς που εφαρμόστηκαν στην περιοχή και παρουσιάζοντας τον αλγόριθμο που 

αναπτύχθηκε για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος ουράς σε πραγματικό χρόνο. 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην εργασία. 

 Το επόμενο κεφάλαιο αφορά στην ποιοτική ανάλυση και πιο συγκεκριμένα 

αναλύονται ποιοτικά τα αποτελέσματα που αναμένονται από την μεθοδολογία που 

εφαρμόσθηκε στην εργασία αυτή για κάθε πεδίο μελέτης. Ειδικότερα, αναλύονται οι 

προσδοκίες σχετικά με την εφαρμογή των ποσοστών εκτροπής στο υπό μελέτη οδικό 

τμήμα, και η προσδοκώμενη αξιοπιστία του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και 

συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό χρόνο, και ορίζονται οι σχετικές υποθέσεις. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων για τα διάφορα 

συστήματα ουράς που θα αναπτυχθούν για την περιοχή του λιμένα. 

 Στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζεται η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το υπό 

μελέτη οδικό τμήμα και τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας για ροή 

χωρίς εκτροπή και για 25% εκτροπή. Επίσης, παρουσιάζεται η εφαρμογή του αλγόριθμου 

ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό χρόνο με 

δεδομένα από τα δύο συστήματα μηχανικής όρασης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η 

ανάλυση και τα αποτελέσματα σχετικά με τα συστήματα πολλαπλών ουρών με 2 έως 8 

διαθέσιμους εξυπηρετητές, που εφαρμόστηκαν και αναλύθηκαν στην περιοχή ελέγχου του 

λιμένα, καθώς και η εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης του βέλτιστου συστήματος 

ουράς σε πραγματικό χρόνο. 

 Στο κεφάλαιο της εσωτερικής αξιολόγησης (Κεφ. 8) παρουσιάζεται η αξιολόγηση 

του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό 

χρόνο, όπως επίσης και η αξιολόγηση του μοντέλου που αναπτύχθηκε για το σύστημα 

πολλαπλών ουρών με 6 διαθέσιμους εξυπηρετητές.  

 Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα υπόλοιπα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

σενάρια που αναλύθηκαν. Σχετικά με το υπό μελέτη οδικό τμήμα, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του σεναρίου συμφόρησης και του σεναρίου συμφόρησης λόγω συμβάντος 
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για εκτροπή 30, 35, 40 και 45% της ροής και ακολουθεί συνολική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στην περιοχή ελέγχου του λιμένα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για μία ουρά εξυπηρέτησης και για πολλαπλές ουρές 

αναμονής, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνται μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή και για διαθέσιμους από 1- 

8 εξυπηρετητές. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για αλλαγή του συστήματος 

ελέγχου στους εξυπηρετητές με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, και 

πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση όλων των συστημάτων ουράς αναμονής που 

μελετήθηκαν. 

 Στο Κεφάλαιο 10 λαμβάνει χώρα η κοινωνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια για το υπό μελέτη οδικό τμήμα 

και την περιοχή ελέγχου του λιμένα. 

 Στην συνέχεια και στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ταυτόχρονης 

εφαρμογής των δύο αλγόριθμων που αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε να παραχθεί η συνολική 

ωφέλεια που αποκομίζει ένας χρήστης που κινείται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών μέσω 

της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με σκοπό να επιβιβαστεί σε πλοίο που θα αναχωρήσει. 

 Τέλος, στο Κεφάλαιο 12 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλα τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις αναλύσεις και τις εφαρμογές της εργασίας για το υπό μελέτη οδικό 

τμήμα και την περιοχή ελέγχου του λιμένα,. Επίσης, καταγράφονται προτάσεις για 

περαιτέρω βελτίωση της μεθοδολογίας και των αλγόριθμων. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αρχικά, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία γενική αναφορά για τα Ευφυή Συστήματα 

Μεταφορών (ΕΣΜ) και τους στόχους χρήσης τους, όπως και για ορισμένες εφαρμογές που 

συνδυάζουν περισσότερα από ένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Αυτά τα παραδείγματα 

είναι τα ευρωπαϊκά έργα "GUIDEPORT" και "ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ". 

 Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται, στην συνέχεια, οι αλγόριθμοι 

ανίχνευσης συμβάντος και η εξέλιξή τους στον χρόνο. Περιγράφονται οι κατηγορίες των 

αλγόριθμων και, πιο συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν δεδομένα σταθερών 

αισθητήρων (fixed-sensor algorithms), οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε αναμεταδότες 

(probe-based algorithms), οι αλγόριθμοι που βασίζονται στους οδηγούς (driver-based 

algorithms), οι αλγόριθμοι πολλαπλών αισθητήρων (sensor fusion-based algorithms) και οι 

αλγόριθμοι που είναι εφαρμόσιμοι σε οδικές αρτηρίες. Επίσης, γίνεται αναφορά στις 

συγκοινωνίες του μέλλοντος και τις τεχνολογίες που θα τις συνοδεύουν. 

 Ακολουθεί ανασκόπηση των μελετών που ασχολήθηκαν με την απόκριση των 

οδηγών σε πληροφορίες παρεχόμενες από συστήματα μεταβλητής σήμανσης και, 

ειδικότερα, γίνεται παρουσίαση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), των 

παραγόντων που επηρεάζουν την απόκριση των οδηγών σε αυτές, καθώς και ορισμένων 

ποσοστών απόκρισης των οδηγών, όπως βρέθηκαν στην βιβλιογραφία. 

 Τέλος, πραγματοποιείται ανασκόπηση στην βιβλιογραφία σχετικά με έρευνες που 

ασχολήθηκαν με τα συστήματα ουράς, την σημειογραφία των μοντέλων ουράς και την 

θεωρία ουράς γενικότερα. 

  

2.2 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Με τον όρο Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ – Intelligent Transportation 

Systems-ITS) εννοούμε τον συνδυασμό τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών 

στον τομέα των μεταφορών, με στόχο την αποδοτικότερη και οικονομικότερη κυκλοφορία 

οχημάτων και μεταφορά εμπορευμάτων. Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών συνδυάζουν 

την τηλεματική, την πληροφόρηση και τις τηλεπικοινωνίες ώστε να παρέχονται 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της μεταφορικής 

διαδικασίας. Έχουν εφαρμογή στα οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και εναέρια 
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συστήματα μεταφορών ή στον συνδυασμό τους, και βελτιώνουν την ασφάλεια και την 

ποιότητά τους μέσω της παροχής πληροφοριών στους διαχειριστές των συστημάτων, αλλά 

και στους χρήστες τους (Stephanedes, 2005).   

 Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) καλύπτουν όλα τα μέσα μεταφοράς και 

εξετάζουν όλα τα στοιχεία του συστήματος μεταφορών που αλληλεπιδρούν δυναμικά, 

όπως το όχημα, την υποδομή και τον οδηγό ή χρήστη. Ο γενικός σκοπός λειτουργίας τους 

είναι η βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο από τους ελεγκτές του 

δικτύου μεταφορών και από άλλους χρήστες, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του 

συνολικού συστήματος μεταφορών. Ακόμα παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 

σε πραγματικό χρόνο σχετικά με συμβάντα σε οδικά δίκτυα, αλλά και εξατομικευμένες 

πληροφορίες, όπως ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού και η συντομότερη διαδρομή για ένα 

προορισμό μέσω smartphone ή ενσωματωμένων συστημάτων στο αυτοκίνητο, που 

επικοινωνούν με την πηγή πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. 

 Το σχέδιο για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών εστιάζεται σε 

δύο βασικούς άξονες: 1) την εφαρμογή της καινοτομίας για την ολοκλήρωση των επί 

μέρους ΕΣΜ (ασύρματες τεχνολογίες, εφαρμογές τηλεματικής, κλπ.) και 2) την προώθηση 

καινοτόμων μέτρων και τεχνολογιών για τη διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών 

σε αστικό επίπεδο, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου σύγχρονων 

τερματικών υποδομών-κόμβων, στο οποίο θα εφαρμοσθούν καινοτόμες τεχνολογικές 

λύσεις με τη σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 

 Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών βασίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες συλλογής 

δεδομένων:  

1. Σημειακή συλλογή δεδομένων: σωλήνες, φωρατές, αισθητήρες και RFID 

2. Ευρείας περιοχής συλλογή δεδομένων: κάμερες, μηχανική όραση και ραντάρ 

3. Συλλογή δεδομένων από κινούμενα οχήματα: αυτόματη αναγνώριση θέσης-GPS 

και GNSS, κινητά τηλέφωνα-smartphones, τεχνολογίες "Όχημα-σε-Όχημα"  

("Vehicle-to-Vehicle"-V2V) και "Όχημα-σε-Υποδομή" ("Vehicle-to-Infrastructure" 

-V2I). 

 Τέλος, βασικοί στόχοι των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών αποτελούν η ενίσχυση 

της αποδοτικότητας των μεταφορών, η επίτευξη ικανοποιητικής ασφάλειας στις 

μεταφορές, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

που προκαλείται από τις μεταφορές, η διευκόλυνση των αναγκών όλων των χρηστών των 

συστημάτων μεταφορών, η ταχύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η 
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ενίσχυση της κινητικότητας των οχημάτων, καθώς και η ευρύτερη ανάπτυξη της 

οικονομίας μέσω αυτών. Μέσω των συστημάτων αυτών αλλά και του συνδυασμού 

διαφόρων ΕΣΜ δύναται να επιτευχθεί μείωση του χρόνου ταξιδίου των χρηστών, μείωση 

των λειτουργικών εξόδων και διευκόλυνση στα διόδια με κοινά ηλεκτρονικά εισιτήρια.  

 

2.2.1 Εφαρμογές συνδυασμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

 Από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS) η 

τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχει αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην 

περαιτέρω ανάπτυξη και διαμόρφωση νέων οριζόντων στο ευρύ πεδίο των Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών. Η συνεχόμενη αυτή εξέλιξη προσφέρεται για την συνεργασία 

και τον συνδυασμό των διαφόρων ΕΣΜ, και αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχή χρήση 

και εκμετάλλευση όλων των παρεχόμενων δυνατοτήτων τους. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός πως το κάθε Σύστημα παράγει και παρέχει μία σειρά από δεδομένα σε πραγματικό 

χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν, και ο συνδυασμός αυτής της 

πληροφόρησης αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα των 

Συστημάτων. Η επικοινωνία μεταξύ των 3 διαφορετικών κατηγοριών συλλογής 

δεδομένων, που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιτυγχάνεται μέσω του 

διαδικτύου, μικροκυμάτων και συνδέσεων Bluetooth.  

 

Εικόνα 2.1 – Συνδυασμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής συνδυασμού 

πολλαπλών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 
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2.2.1.1 Συνδυασμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στο έργο "GUIDEPORT" 

  Το έργο "GUIDEPORT: Integrated accessibility and routing GUIDancE platform 

for safe multimodal transport in sustainable smart PORTs and regions" υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" και συγκεκριμένα 

στον άξονα της "Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας".  

 Στόχος του έργου ήταν η πληροφόρηση των χρηστών και των αρχών που οδηγεί 

στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την βελτίωση της πρόσβασης στους 

λιμένες, και την αύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των επιβατικών και φορτηγών 

οχημάτων εντός των λιμένων, αλλά και στις κοντινές οδικές περιοχές. Για την επίτευξη 

των στόχων του έργου αναπτύχθηκε μια ενοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής 

υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων, την μείωση των 

ατυχημάτων και του χρόνου αναμονής στα οδικά δίκτυα που οδηγούν στους λιμένες και 

στους χώρους εντός των λιμένων. Αυτή η πληροφόρηση προέρχεται από εξοπλισμό που 

εγκαταστάθηκε, στα πλαίσια του έργου, στους λιμένες και στα τοπικά οδικά δίκτυα των 

δύο χωρών, όπως και σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν τους λιμένες.  

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα (www.e-guideport.eu) 

είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:  

 Ενημέρωση των χρηστών, των αστικών οδικών δικτύων που οδηγούν στους 

λιμένες, αλλά και των λιμενικών αρχών για την κυκλοφοριακή κατάσταση των 

δικτύων αυτών.  

 Πληροφόρηση των λιμενικών αρχών για θέματα ασφάλειας και προστασίας των 

λιμένων. 

 Υψηλής ακρίβειας πληροφόρηση των αρχών για την κίνηση των οχημάτων εντός 

των λιμένων και στα αστικά οδικά δίκτυα που οδηγούν σε αυτούς. 

 Ανίχνευση συμβάντων εντός των λιμένων και στα αστικά οδικά δίκτυα που 

οδηγούν σε αυτούς, και ενημέρωση των χρηστών και των αρχών σχετικά με αυτά 

τα συμβάντα. 

 Για τους χρήστες των αστικών οδικών δικτύων η διαδικτυακή πύλη έχει ως 

αποτέλεσμα την μειωμένη αστική οδική συμφόρηση και την μειωμένη ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Ακόμα, για τους διαχειριστές στόλου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

επιτυγχάνεται βελτιωμένη πληροφόρηση και οδηγίες σε πραγματικό χρόνο, μείωση του 

συνολικού χρόνου και κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων, βελτιωμένες συνθήκες 
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μετακίνησης, και αυξημένη ασφάλεια και προστασία των φορτίων. Τέλος, για τις λιμενικές 

αρχές μέσω της πλατφόρμας επιτυγχάνεται αυξημένη ασφάλεια και προστασία των 

λιμένων που διοικούν, καθώς και υψηλότερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών τους σε πραγματικό χρόνο. 

 Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω υπηρεσιών και στόχων ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται αποτελείται κατά βάση από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Οι 

πληροφορίες που αφορούν στην ενημέρωση των χρηστών και των λιμενικών αρχών για 

την κυκλοφοριακή κατάσταση και την ανίχνευση συμβάντων στα αστικά οδικά δίκτυα που 

οδηγούν στους λιμένες αντλούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ΕΣΜ τελευταίας 

τεχνολογίας, όπως η μηχανική όραση, το ραντάρ και οι τεχνολογίες GPS και GNSS. Τα 

συστήματα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους και επαληθεύουν το ένα το άλλο ώστε η 

παρεχόμενη πληροφόρηση να είναι ακριβής και έγκυρη. Η αύξηση του επιπέδου 

ασφαλείας των λιμένων επιτυγχάνεται με την χρήση Ευφυών Συστημάτων αυτόματης 

ανάγνωσης πινακίδος οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τους λιμένες, όπως 

και μέσω συστημάτων μηχανικής όρασης που είναι εγκατεστημένα σε καίρια σημεία των 

λιμένων αλλά και τεχνολογιών GPS και GNSS, που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα 

οχήματα που χρησιμοποιούν τους λιμένες.  

 

2.2.1.2 Συνδυασμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στο έργο "ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ" 

  Το έργο "ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφάλειας, 

πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες 

μεταφορές" υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδος-Κύπρου 2007-2013 (sites.google.com/site/itsprodromos). 

 Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μία ενιαία μεθοδολογία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της ασφάλειας των αλυσίδων τροφοδότησης και διακίνησης που διέρχονται μέσα από 

λιμένες. Για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των Συστημάτων λήφθηκαν υπ’ όψιν οι 

ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών των λιμένων, αλλά και των υπηρεσιών που 

έχουν ευθύνη για την ασφαλή διακίνηση φορτίων από και προς τα λιμάνια μέσω 

εσωτερικών οδικών δικτύων. 

 Το έργο συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοχής και χρήσης νέων λύσεων και 

τεχνολογιών στον τομέα της τροφοδοτικής αλυσίδας, κυρίως μέσω της εξέλιξης και 
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προβολής της ενιαίας ολοκληρωμένης στρατηγικής και μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 

ευφυών και διασυνδεμένων συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών. Ο κύριος στόχος του 

έργου ήταν η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών, υφιστάμενων δράσεων και μελετών 

(έργα "MIELE" και "ΔΙΑΥΛΟΣ") σε μια ενιαία μεθοδολογία με σκοπό την χρήση ΕΣΜ 

στις θαλάσσιες μεταφορές, και την βελτίωση της ασφάλειας, αποδοτικότητας και 

ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν στις αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης που 

περνούν μέσα από λιμένες.  

 Η πλατφόρμα προσφέρει πληροφόρηση στους χρήστες και στις αρχές διαχείρισης, 

ιδιαίτερα των λιμένων, αλλά και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που 

έχουν ευθύνη για την παρακολούθηση της διακίνησης επικίνδυνων φορτίων στο 

εσωτερικό οδικό δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:  

 ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

λιμένων σε πραγματικό χρόνο 

 εντοπισμό και παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων εντός και εκτός λιμένα 

 πληροφόρηση και ασφάλεια της λιμενικής κοινότητας (Μονοθυρική πύλη) 

 διαδραστική πληροφόρηση των χρηστών μέσω διαδικτυακής πύλης, smartphones, 

σταθερούς ή κινητούς κόμβους πληροφόρησης 

 έξυπνο σύστημα μετακινήσεων και ασφάλειας  

 συνδυασμένες και έξυπνες μεταφορές για τις διεπαφές του λιμανιού με το οδικό 

δίκτυο και τις υπηρεσίες που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή διακίνηση των φορτίων 

 ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ενοποιημένου συστήματος 

  Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένου εξοπλισμού Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών που έχει εγκατασταθεί στις λιμενικές περιοχές και σε οχήματα 

διερχόμενα συχνά από τους λιμένες. Οπως και στο έργο "GUIDEPORT" έχουν 

χρησιμοποιηθεί συστήματα μηχανικής όρασης καθώς και συσκευές GPS. Όλα τα εν λόγω 

Συστήματα συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και συνδυάζονται ώστε η 

παρεχόμενη πληροφόρηση να είναι ακριβής και αποτελεσματική.  

 Συμπερασματικά, λοιπόν, το εν λόγω στρατηγικό έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα 

προς την κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας, προς όφελος των 

μεταφορών, αλλά και της ασφάλειας των χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που αποτελούν την απόληξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών ΤΕΝ-Τ. 
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2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

 Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος αρχικά αναπτύσσονται τη δεκαετία του '70 και 

έκτοτε υφίσταται μία συνεχής προσπάθεια για την ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση των 

μεθόδων και των αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος καθώς και των συστημάτων 

διαχείρισης αυτών. Πριν από περίπου 31 χρόνια είχε ειπωθεί ότι οι αλγόριθμοι ανίχνευσης 

συμβάντος, παρ’όλο που ανιχνεύουν τα περισσότερα συμβάντα, θα έπρεπε να 

τελειοποιηθούν ώστε να μην δημιουργούν μεγάλο αριθμό λανθασμένων συναγερμών 

(FHWA, 1985). Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι αυτή η δήλωση ισχύει ακόμα 

και σήμερα. 

 Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος θα ήταν δυνατόν να χωριστούν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: αυτόματοι και μη-αυτόματοι. Οι αυτόματοι αλγόριθμοι αναφέρονται σε 

αυτούς τους αλγόριθμους που ενεργοποιούν αυτόματα ένα συναγερμό συμβάντος όταν 

λάβουν δεδομένα κυκλοφοριακής κατάστασης από αισθητήρες, που ικανοποιούν 

ορισμένες προκαθορισμένες συνθήκες. Οι μη-αυτόματοι αλγόριθμοι είναι αυτοί που 

βασίζονται σε ανθρώπινες μαρτυρίες.  

 Παρ’ όλο που οι αυτόματοι αλγόριθμοι αποτελούν το κύριο μέρος των υφιστάμενων 

αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος, έχει παρατηρηθεί πως, βάσει των δεικτών 

αξιολόγησης οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος εμφανίζονται αποδοτικότεροι σε ένα 

προσομοιωμένο κυκλοφοριακό περιβάλλον σε σχέση με την πραγματικότητα (Parkany και 

Xie, 2005).  

 Πρέπει να αναφερθεί πως γίνεται προσπάθεια για την εξέλιξη των μη-αυτόματων 

αλγόριθμων, δηλαδή των βασιζόμενων στον οδηγό (driver-based) διαδικασιών, όπως είναι 

η δημιουργία αναφορών που στέλνονται από τα κινητά τηλέφωνα των οδηγών.  

 Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την κατηγορία της εκάστοτε οδού, οι αλγόριθμοι 

ανίχνευσης συμβάντος θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε δύο διαφορετικές λειτουργικές 

κατηγορίες: αλγόριθμοι αυτοκινητοδρόμου και αλγόριθμοι οδικής αρτηρίας. Βέβαια, οι 

περισσότεροι αυτόματοι αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί κυρίως για την πρώτη κατηγορία, 

τους αυτοκινητόδρομους. Ορισμένοι από αυτούς δύναται να χρησιμοποιηθούν και στις 

οδικές αρτηρίες. Λιγότερες έρευνες έχουν εστιάσει στους αλγόριθμους ανίχνευσης 

συμβάντος αποκλειστικά σε οδικές αρτηρίες. 
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Πίνακας 2.1 – Κατηγορίες αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος. 

Γενική Κατηγοριοποίηση  Λειτουργική Κατηγοριοποίηση 

Αυτόματοι αλγόριθμοι  Αλγόριθμοι αυτοκινητόδρομου 

Μη-αυτόματοι αλγόριθμοι  Αλγόριθμοι οδικης αρτηριας 

 
  Οι παραθαλάσσιες οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε κόμβους, όπως για παράδειγμα 

σε λιμάνια, παρουσιάζουν ιδιάζουσα κυκλοφοριακή ροή. Η κυκλοφοριακή ροή 

περιορίζεται από την μία πλευρά λόγω ύπαρξης θαλάσσιας περιοχής και, ως συνέπεια 

αυτού, η έξοδος των οχημάτων από την αρτηρία πραγματοποιείται αναγκαστικά μόνον 

από την ελεύθερη από θαλάσσια μέτωπα πλευρά. Οι έξοδοι από την αρτηρία είναι πολύ 

πιθανόν να οδηγούν στο οδικό δίκτυο της πόλης, διογκώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

συμφόρηση στα αστικά οδικά δίκτυα και αυξάνοντας την πιθανότητα να λάβει χώρα 

συμβάν. Από την άλλη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

τέτοιες παραθαλάσσιες οδικές αρτηρίες αφού συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος συμφόρησης σε 

αυτές, ειδικά τις ώρες αιχμής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων αρτηριών, και 

ενδεικτικά αναφέρεται το αστικό οδικό δίκτυο της Βαρκελώνης, το οποίο περικλείεται από 

την μία πλευρά από θάλασσα και από την άλλη από βουνό δημιουργώντας αρκετά συχνά 

συνθήκες συμφόρησης. Αντίστοιχα παραδείγματα συναντώνται και σε άλλα οδικά δίκτυα 

πόλεων της Ελλάδος, όπως είναι και το αστικό οδικό δίκτυο της Πάτρας. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος με χρήση 

δεδομένων σταθερών αισθητήρων (fixed-sensor algorithms), οι αλγόριθμοι που είναι 

βασιζόμενοι σε αναμεταδότες (probe-based algorithms) και στους οδηγούς (driver-based 

algorithms), οι αλγόριθμοι πολλαπλών αισθητήρων (sensor fusion-based algorithms), και 

οι αλγόριθμοι που είναι εφαρμόσιμοι σε οδικές αρτηρίες. Τέλος, γίνεται μία αναφορά για 

τις συγκοινωνίες του μέλλοντος και τον τρόπο που αναμένεται να επηρεάσουν τους 

αλγόριθμους ανίχνευσης συμβάντων.  

 

2.3.1 Αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος με χρήση δεδομένων σταθερών αισθητήρων 

(fixed- sensor algorithms) 

 Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος παρουσιάζουν διαφορετικές απαιτήσεις για τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούν, αρχές λειτουργίας και πολυπλοκότητα. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν οι “παραδοσιακοί” αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος που έχουν 

αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί ευρέως. Οι αλγόριθμοι αυτοί εφαρμόζονται κυρίως σε 
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αυτοκινητόδρομους και χρησιμοποιούν δεδομένα που προέρχονται από ανιχνευτές 

βρόγχου ή από κάμερες, αισθητήρες και μηχανική όραση που παρέχουν και την 

πληροφορία που δίδεται από τους βρόγχους. Ο εξοπλισμός αυτός απαιτείται να βρίσκεται 

σε σταθερά σημεία κατά μήκος του οδοστρώματος. 

 Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος που χρησιμοποιούν δεδομένα σταθερών 

αισθητήρων (fixed-sensor algorithms) ομαδοποιούνται στις ακόλουθες επτά κατηγορίες 

αναφορικά με τις αρχές που τους διέπουν: 1) συγκριτικοί αλγόριθμοι (comparative 

algorithms), 2) στατιστικοί αλγόριθμοι (statistical algorithms), 3) αλγόριθμοι χρονοσειρών 

(time series algorithms), 4) αλγόριθμοι φιλτραρίσματος/εξομάλυνσης (filtering/smoothing 

algorithms), 5) αλγόριθμοι μοντελοποίησης της κυκλοφορίας (traffic modeling 

algorithms), 6) αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence algorithms) και 7) 

αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας (image processing algorithms) (Parkany και Xie, 2005). 

Πίνακας 2.2 – Κατηγοριοποίηση αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος με χρήση σταθερών 

αισθητήρων (fixed-sensor algorithms). 

Κατηγοριοποίηση των fixed-sensor algorithms 

(1) Συγκριτικοί αλγόριθμοι (comparative algorithms) 

(2) Στατιστικοί αλγόριθμοι (statistical algorithms) 

(3) Αλγόριθμοι χρονοσειρών (time series algorithms) 

(4) Αλγόριθμοι φιλτραρίσματος/εξομάλυνσης (filtering/smoothing algorithms) 

(5) Αλγόριθμοι μοντελοποίησης της κυκλοφορίας (traffic modeling algorithms) 

(6) Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence algorithms) 

(7) Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας (image processing algorithms) 

 

2.3.1.1 Συγκριτικοί αλγόριθμοι (comparative algorithms) 

 Οι συγκριτικοί αλγόριθμοι (comparative algorithms) έχουν σχεδιαστεί για να 

συγκρίνουν την τιμή των μετρήσιμων κυκλοφοριακών παραμέτρων, όπως της ροής, της 

κατάληψης ή της ταχύτητας, σε σχέση με μία προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου. Ο 

συναγερμός συμβάντος ενεργοποιείται όταν η μετρούμενη κυκλοφοριακή παράμετρος 

ξεπεράσει ένα καθορισμένο κατώφλι.  

 Σε αυτήν την κατηγορία αλγόριθμων περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι δέντρου 

αποφάσεως (Decision Tree –TD– algorithms) ή αλλιώς αλγόριθμοι Καλιφόρνια (California 

algorithms) με τους οποίους έχουν ασχοληθεί οι Payne et al. (1976-1978) και οι Levin και 
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Krause (1979), οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προτύπων (Pattern Recognition –PATREG– 

algorithms) τους οποίους διερεύνησαν οι Collins et al. (1979), και οι αλγόριθμοι γενικής 

ανίχνευσης συμβάντος (All-Purpose Incident Detection –APID– algorithms) με τους 

οποίους ασχολήθηκαν ερευνητικά οι Masters et al. (1991). 

 

2.3.1.2 Στατιστικοί αλγόριθμοι (statistical algorithms) 

 Οι στατιστικοί αλγόριθμοι (statistical algorithms) χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες 

στατιστικές τεχνικές για να καθορίζουν αν τα παρατηρούμενα από τον ανιχνευτή δεδομένα 

διαφέρουν στατιστικά από τα εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα κυκλοφοριακά 

χαρακτηριστικά.  

 Ο αλγόριθμος απόκλισης από την τυπική κατανομή (Standard Normal Deviate –

SND– algorithm) (Dudek et al., 1974) και ο Μπεϋζιανός (Bayesian) αλγόριθμος (Levin και 

Krause, 1978; Tsai και Case, 1979) είναι δύο αντιπροσωπευτικοί τύποι στατιστικών 

αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος. Επίσης, πρόσφατα οι Li et al. (2014) εισήγαγαν ένα 

βελτιωμένο στατιστικό μέγεθος στις κυκλοφοριακές παραμέτρους, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανίχνευση συμβάντος. Το μέγεθος αυτό σχετίζεται με τον 

συντελεστή διακύμανσης της ταχύτητας του ανιχνευτή ανάντη και τον συντελεστή 

συσχέτισης των ταχυτήτων των δύο γειτονικών ανιχνευτών. 

 

2.3.1.3 Αλγόριθμοι χρονοσειρών (time series algorithms) 

 Οι αλγόριθμοι χρονοσειρών (time series algorithms) υποθέτουν ότι η κυκλοφορία 

ακολουθεί συνήθως ένα προβλέψιμο μοτίβο σε σχέση με τον χρόνο. Χρησιμοποιούν 

μοντέλα χρονοσειρών για να εκτιμήσουν τις φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας και 

ανιχνεύουν συμβάντα όταν οι μετρήσεις των ανιχνευτών αποκλίνουν σημαντικά από 

αυτές.  

 Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για να εκτιμάται η κυκλοφορία σε συνάρτηση 

με τον χρόνο και έτσι να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντος. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων αλγόριθμων αποτελούν το μοντέλο του ολοκληρωμένου 

αυτοπαλινδρόμενου κινούμενου μέσου (Autoregressive Integrated Moving-Average –

ARIMA– model) (Ahmed και Cook, 1977, 1980, 1982) και ο αλγόριθμος υψηλής 

κατάληψης (high occupancy –HIOCC– algorithm) (Collins et al., 1979). 
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2.3.1.4 Αλγόριθμοι φιλτραρίσματος/εξομάλυνσης (filtering/smoothing algorithms) 

 Οι τεχνικές φιλτραρίσματος (filtering) και εξομάλυνσης (smoothing) αποσκοπούν 

στην εξάλειψη των βραχυπρόθεσμων θορύβων ή των ανομοιογενειών των κυκλοφοριακών 

δεδομένων, που έχουν ως άμεση συνέπεια την δημιουργία λανθασμένου συσναγερμού. Με 

αυτές τις τεχνικές επιτρέπεται στα πραγματικά κυκλοφοριακά πρότυπα να είναι πιο ορατά 

και να γίνεται έτσι ευκολότερη η ανίχνευση πραγματικών συμβάντων (Balke, 1993). Η 

εξομάλυνση αποτελεί μία μαθηματική τεχνική για την δημιουργία ενός σταθμισμένου 

μέσου όρου μιας δεδομένης κυκλοφοριακής μεταβλητής. Οι αλγόριθμοι φιλτραρίσματος 

χρησιμοποιούν ένα γραμμικό φίλτρο που επιτρέπει στα στοιχεία ορισμένων συχνοτήτων 

των δεδομένων του ανιχνευτή να περάσουν, ενώ αφαιρεί τα ανεπιθύμητα ποσοστά άλλων 

συχνοτήτων των δεδομένων.  

 Αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι φιλτραρίσματος/εξομάλυνσης (filtering/smoothing 

algorithms) θεωρούνται ο αλγόριθμος διπλής εκθετικής εξομάλυνσης (Double Exponential 

Smoothing –DES– algorithm) των Cook και Cleveland (1974), ο αλγόριθμος βαθυπέρατου 

φίλτρου (low-pass filter –LPF– algorithm) ή καλύτερα αλγόριθμος Minnesota 

(Stephanedes et al., 1992; Stephanedes και Chassiakos, 1993a, b; Chassiakos και 

Stephanedes, 1993) και ο αλγόριθμος διακριτού μετασχηματισμού κυματιδίων και 

ανάλυσης γραμμικής διακρίνουσας (Discrete Wavelet Transform and Linear Discriminant 

Analysis “DWT-LDA” algorithm) (Samant και Adeli, 2000). 

 

2.3.1.5 Αλγόριθμοι μοντελοποίησης της κυκλοφορίας (traffic modeling algorithms) 

 Κατά την μοντελοποίηση της κυκλοφορίας για ανίχνευση συμβάντος εφαρμόζεται η 

θεωρία της ροής της κυκλοφορίας για να περιγράψει και να προβλέψει την κυκλοφοριακή 

συμπεριφορά κάτω από συνθήκες συμβάντος. Σε αυτά τα μοντέλα η διάκριση μεταξύ 

κυκλοφορίας με συμβάντα και κυκλοφορίας χωρίς συμβάντα βασίζεται στη σύγκριση των 

παρατηρούμενων κυκλοφοριακών παραμέτρων με τις εκτιμώμενες από τα μοντέλα τιμές 

τους. 

 Οι αλγόριθμοι μοντελοποίησης της κυκλοφορίας (traffic modeling algorithms) 

περιλαμβάνουν το δυναμικό μοντέλο (Willsky et al., 1980), το μοντέλο θεωρίας των 

καταστροφών (catastrophe theory model) ή αλγόριθμο McMaster και τροποποιήσεις του 

(Gall και Fall, 1989; Persaud και Hall, 1989; Persaud et al., 1990; Forbes και Hall, 1990; 



18 

 

 

 

Forbes, 1992; Hall et al., 1993) και τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμβάντος χαμηλής ροής 

(Low-Volume, LV) των Fambro και Ritch (1979, 1980). 

 

2.3.1.6 Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence algorithms) 

 Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών που εφαρμόζονται σε 

ένα όχι σαφώς καθορισμένο (black box) συλλογισμό και σε πολύπλοκες και αβέβαιες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάλυσης δεδομένων.  

 Στις τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβάνονται τα νευρωνικά δίκτυα 

(Ritchie και Cheu, 1993; Cheu και Ritchie, 1995; Stephanedes και Liu, 1995; Dia και 

Rose, 1997; Abdulhai και Ritchie, 1999; Adeli και Samant, 2000; Ma et al., 2009), η 

ασαφής λογική (fuzzy logic) (Chang και Wang, 1994; Lin και Chang, 1998), καθώς και ο 

συνδυασμός των δύο παραπάνω τεχνικών (Hsiao et al., 1994; Ishak και Al-Deek, 1998). 

 

2.3.1.7 Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας (image processing algorithms) 

 Δύο τύποι αλγόριθμων επεξεργασίας εικόνας (image processing algorithms) έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση συμβάντος. Στον πρώτο, η μονάδα επεξεργασίας της 

εικόνας αποτελείται από μία κάμερα παρακολούθησης και ένα λογισμικό επεξεργασίας της 

εικόνας σε υπολογιστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανιχνευτής βρόγχου ή άλλο είδος 

σταθερού ανιχνευτή που παρέχει κυκλοφοριακές μετρήσεις, όπως η ροή, η κατάληψη, η 

ταχύτητα και το μήκος ουράς. Το λογισμικό μετατρέπει την εικόνα σε κυκλοφοριακές 

μεταβλητές έπειτα από ειδική επεξεργασία. 

 Στην δεύτερη μέθοδο, το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας ερμηνεύει αυτόματα 

ολόκληρη την εικόνα του βίντεο για να εντοπίσει ακίνητα οχήματα ή οχήματα που 

κινούνται πολύ αργά. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να ανιχνεύει συμβάντα σε πραγματικό 

χρόνο. Ένας απόλυτα αντιπροσωπευτικός αλγόριθμος της μεθόδου αυτής είναι ο 

αλγόριθμος ανίχνευσης συμβάντος Autoscope (Autoscope Incident Detection Algorithm –

AIDA (Michalopoulos, 1991; Michalopoulos et al., 1993). 

 

2.3.1.8 Σύνοψη 

 Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος που χρησιμοποιούν δεδομένα 

σταθερών αισθητήρων (fixed-sensor algorithms). Παρακάτω μπορούμε να δούμε την 
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καλύτερη απόδοση που έχει αναφερθεί για αυτούς τους αλγόριθμους που βασίζονται σε 

δεδομένα από ανιχνευτές επαγωγικού βρόγχου (Inductive Loop Detectors-ILD) σύμφωνα 

με τον Balke (1993).  

 Γενικά πρέπει να αναφερθεί πως ο ρυθμός ανίχνευσης (Detection Rate-DR) 

επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος, ενώ ο ρυθμός λανθασμένου 

συναγερμού (False Alarm Rate-FAR) να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Όσον αφορά 

στον μέσο χρόνο ανίχνευσης συμβάντος (Mean Time to Detect-MTTD), αυτός πρέπει να 

είναι ο μικρότερος δυνατός.  

Πίνακας 2.3 – Παράδειγμα συγκριτικής απόδοσης ορισμένων αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος. 

(Πηγή: Balke, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε αναμεταδότες (probe - based algorithms) 

 Είναι γνωστό πως οι περισσότεροι αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι ανίχνευσης 

συμβάντος σε οδούς χρησιμοποιούν δεδομένα που προέρχονται από σημειακούς 

ανιχνευτές. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζονται διάφορα μειονεκτήματα στη χρήση σημειακών 

κυκλοφοριακών δεδομένων. Κατ’ αρχάς, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν δεδομένα από 

βρόγχους παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά λανθασμένου συναγερμού (FAR), σχετικού με 

συμβάν (Stephanedes et al., 1992; Petty et al., 1997; Mahmassani et al., 1998) όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι ανιχνευτές βρόγχου έχουν την τάση να 

παρουσιάζουν τεχνικές δυσλειτουργίες ιδιαίτερα συχνά. Συγκεκριμένα, ανεπίσημα 
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στοιχεία μαρτυρούν πως περίπου οι μισοί από τους ανιχνευτές βρόγχου ενός συστήματος 

μπορεί να είναι ακατάλληλοι για χρήση οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή (Ygnace et al., 

2000). 

 

Σχήμα 2.1 – Σύγκριση επίδοσης των δεικτών DR και FAR σε αντιπροσωπευτικούς αλγόριθμους 

ανίχνευσης συμβάντος με σταθερούς αισθητήρες (Πηγή: Stephanedes et al., 1992). 

 Ένα εν γένει μειονέκτημα των σημειακών αισθητήρων, ακόμα και αυτών που 

χρησιμοποιούν κάμερα, ραντάρ ή υπέρυθρη ακτινοβολία, είναι ότι τα δεδομένα που 

συλλέγουν αφορούν την κυκλοφορία μόνον στην συγκεκριμένη διατομή στην οποία έχουν 

εγκατασταθεί. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, δεδομένα από μεμονωμένα σημεία ενός 

οδοστρώματος, μπορεί να είναι δύσκολο να εξακριβωθούν οι πραγματικές συνθήκες 

κυκλοφορίας. Επίσης, ο τρόπος τοποθέτησης των ανιχνευτών και η συχνότητα λήψης 

δεδομένων (data frequency) είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες για την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των δεδομένων από τα οποία θα προκύψει η ανίχνευση συμβάντος. Αν και αυτό 

αποτελεί μία πραγματικότητα, αυτοί οι δύο παράγοντες δεν προσδιορίζονται εύκολα, ενώ 

διαφορετικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση δύναται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 

αυτούς. 

 Οι ανιχνευτές τύπου αναμετάδοσης (probes), όπως οι αναμεταδότες διοδίων και οι 

δέκτες GPS που τοποθετούνται στα οχήματα, γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και 

διαδεδομένοι, έχοντας εφαρμογή στην ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων, στην κοστολόγηση 

της συμφόρησης και στην διαχείριση στόλου. Πέραν αυτών, οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές 

μπορούν να παρέχουν χρόνους ταξιδίου και άλλα κυκλοφοριακά μεγέθη που μας οδηγούν 
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σε καλύτερη και ασφαλέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες των 

οδών, παρέχοντας ευρύτερη χωρική κάλυψη οδοστρώματος σε σύγκριση με τους 

σημειακούς αισθητήρες.  

 Οι βασιζόμενοι σε αναμεταδότες αλγόριθμοι (probe-based algorithms) σχεδιάστηκαν 

και αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και τη διαθεσιμότητα δεδομένων του 

αντίστοιχου χρησιμοποιηθέντος ανιχνευτή–αναμεταδότη. Οι αλγόριθμοι αυτής της 

κατηγορίας, το είδος του ανιχνευτή, ο ρυθμός αναμετάδοσης, η κατηγορία της οδού, το 

είδος του πειράματος και τα απαιτούμενα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 

αλγόριθμο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 Από ό,τι παρατηρούμε στον πίνακα 2.4, όπου συνοψίστηκαν τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των βασιζόμενων σε αναμεταδότες αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος, οι 

περισσότεροι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τον χρόνο ταξιδίου (travel time) για να 

ανιχνεύουν μεταβολές της κυκλοφορίας ώστε να μπορούν να κρίνουν αν έχει λάβει χώρα 

συμβάν. Σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας έχουν σχεδιαστεί για 

αυτοκινητόδρομους (freeways/motorways), αν και μπορούν να εφαρμοστούν και σε οδικές 

αρτηρίες (arterials) με επιφύλαξη.  

Πίνακας 2.4 – Χαρακτηριστικά αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος βασιζόμενων σε 

αναμεταδότες. 
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 Η επιφύλαξη αυτή προκύπτει από το γεγονός πως, σε κατοικημένες περιοχές 

ελλοχεύει ο κίνδυνος εξασθένισης του σήματος των αναμεταδοτών λόγω ύπαρξης κτιρίων.  

 Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σημαντικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατασκευές 

μεγάλου ύψους, όπου το σήμα μπορεί να παρεμποδιστεί τελείως. Επίσης, για να 

πραγματοποιηθεί ανίχνευση συμβάντος σε μία οδό πρέπει να υπάρχουν δεδομένα ανάντη 

και κατάντη αυτής. Στην περίπτωση των αρτηριών δύνανται τα οχήματα να αφήσουν την 

οδό στην οποία κινούνται (έστω ότι είναι η υπό ανίχνευση για συμβάν οδός) και να 

οδηγηθούν σε άλλη οδό που δεν μας απασχολεί. Έτσι ίσως να μην υπάρχουν δεδομένα και 

ανάντη και κατάντη της υπό διερεύνηση για συμβάν οδού, αφού τα δεδομένα προκύπτουν 

από τα οχήματα με τους αναμεταδότες και μπορεί να μην περάσουν από κάποια από τις 

δύο διατομές.  

 Πέραν αυτών των αλγόριθμων, οι Wang et al. (2013) ανέπτυξαν μία υβριδική 

μέθοδο που εφαρμόζει ένα ταξινομητή μηχανικής εκπαίδευσης για να ανιχνεύει συμβάντα 

συγκρίνοντας δεδομένα πραγματικού χρόνου με τις προβλέψεις φυσιολογικών 

κυκλοφοριακών συνθηκών, οι οποίες όμως προκύπτουν από την σχέση τους με 

προγενέστερες μετρήσεις φυσιολογικών κυκλοφοριακών συνθηκών. Επίσης, οι Sommer et 

al. (2011) χρησιμοποίησαν δεδομένα οχημάτων σε υβριδική μέθοδο, όπως και οι Abuelela 

et al. (2009) που χρησιμοποίησαν την Μπεϋζιανή προσέγγιση.  

 Αρκετές μελέτες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα πως δεδομένα προερχόμενα από 

οχήματα μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις των συνθηκών κυκλοφορίας, 

συμπεριλαμβανόμενου του προσδιορισμού συμβάντος και κυκλοφοριακής συμφόρησης 

(Sermons και Koppelman, 1996; Long Cheu et al., 2002), καθώς και εκτίμηση των 

πινάκων προέλευσης-προορισμού (origin–destination matrix), όπως έκαναν οι Barcelo et 

al. (2013). 

 

2.3.3 Αλγόριθμοι βασιζόμενοι στους οδηγούς (driver - based algorithms) 

  Οι βασιζόμενοι στους οδηγούς αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν και 

να ελέγχουν τα τηλεφωνήματα των οδηγών ή άλλες μαρτυρίες συμβάντων. Σε αντίθεση με 

τους αυτόματους αλγόριθμους ανίχνευσης συμβάντος που χρησιμοποιούν κυκλοφοριακά 

δεδομένα από αισθητήρες, οι τεχνικές των βασιζόμενων στους οδηγούς αλγόριθμων 

αντιμετωπίζουν και χρησιμοποιούν ως είσοδο ανθρώπινες μαρτυρίες/αναφορές για την 

ύπαρξη συμβάντος. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού και ανίχνευσης 
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συμβάντος μέσω τέτοιου τύπου αναφορών δημιουργεί μία μεγάλη πρόκληση για τα 

συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών, λόγω της πολυπλοκότητας του περιεχομένου της 

αναφοράς, πιθανών ανακριβειών ή ελλείψεων σχετικά με την τοποθεσία και τη 

σοβαρότητα του συμβάντος ή ακόμα και λόγω σκόπιμων ψευδών αναφορών. 

 Για τους παραπάνω λόγους η δυσκολία στον σχεδιασμό της διαδικασίας ανίχνευσης 

συμβάντος μέσω ανθρώπινων αναφορών παρουσιάζεται στον τρόπο προσδιορισμού της 

τοποθεσίας και των χαρακτηριστικών του συμβάντος. Οι υπάρχουσες μέθοδοι εντοπισμού 

της τοποθεσίας συμβάντος που έχει αναφερθεί περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση της θέσης 

του οδηγού μέσω του κινητού τηλεφώνου ή μέσω πινακίδων θέσης που βρίσκονται στην 

άκρη της οδού και ο οδηγός έχει ήδη αναφέρει.  

 Η βελτίωση της ακρίβειας της ανίχνευσης συμβάντος μέσω αλγόριθμων που 

βασίζονται στους οδηγούς, δηλαδή η μείωση του ποσοστού λανθασμένου συναγερμού 

(FAR) επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μίας γενικής μεθόδου που ενεργοποιεί ένα 

συναγερμό συμβάντος όταν λαμβάνονται παραπάνω από ένα ορισμένο αριθμό αναφορές 

συμβάντος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το κατώφλι πρέπει να 

προκαθορίζεται και εξαρτάται από τις τοπικές αναφορές συμβάντων που υπάρχουν στο 

αρχείο. 

 Έχουν γίνει αρκετές πιλοτικές μελέτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των τεχνικών ανίχνευσης συμβάντος μέσω αλγόριθμων που βασίζονται στους οδηγούς. 

Ορισμένες έγιναν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (Mussa και Upchurch, 1999, 2000; 

Tavana et al., 1999) και άλλες σε πραγματικούς αυτοκινητόδρομους (Skabardonis et al., 

1998; Walters et al., 1999; Geisler et al. 2012). Είναι γεγονός πως με την εξέλιξη των 

κινητών τηλεφώνων (smartphones) όλα τα παραπάνω είναι πιο εύκολα πραγματοποιήσιμα, 

αφού η τεχνολογία αποτελεί ένα πολύ δυνατό σύμμαχο αυτών των τεχνικών ανίχνευσης 

συμβάντος.  

 

2.3.4 Αλγόριθμοι πολλαπλών αισθητήρων (sensor fusion - based algorithms) 

 Η απόδοση των αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την ποιότητα των συλλεγόμενων κυκλοφοριακών δεδομένων. Είναι λογικό να αναμένεται 

ότι η χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία και 

την πληρότητα των δεδομένων εισόδου και ως εκ τούτου να βελτιώσει γενικότερα την 

απόδοση ενός συστήματος ανίχνευσης συμβάντος. Ένας αρκετά ισχυρός συνδυασμός 
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πηγών δεδομένων εισόδου είναι οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος με χρήση σταθερών 

αισθητήρων (fixed-sensor algorithms) με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν 

αναμεταδότες (probe-based algorithms). 

 Αρκετοί ερευνητές, όπως οι Westman et al. (1996), Ivan et al. (1995), Bhandari et al. 

(1995), Ivan και Chen (1997), Ivan και Sethi (1998) και ο Thomas (1998), Dia και Thomas 

(2011) εφάρμοσαν την παραπάνω ιδέα και την χρησιμοποίηση πολλαπλών πηγών 

εισαγωγής δεδομένων στους αλγόριθμους ανίχνευσης συμβάντος.  

 Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένα παράδειγμα που συνδυάζει ένα αλγόριθμο που 

χρησιμοποιεί δεδομένα σταθερών αισθητήρων με άλλον που συλλέγει δεδομένα από 

αναμεταδότες. Από τους σταθερούς αισθητήρες της οδού λαμβάνει την ροή (flow) και την 

κατάληψη (occupancy), ενώ από τους αναμεταδότες των οχημάτων λαμβάνει δεδομένα 

σχετικά με τον χρόνο ταξιδίου (travel time). Μέσω των νευρωνικών δικτύων αποφασίζει 

για την ύπαρξη συμβάντος (Ivan et al., 1995), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 2.2 – Νευρωνικό δίκτυο που συνδυάζει σταθερούς αισθητήρες και δεδομένα από  

αναμεταδότες οχημάτων (Πηγή: Ivan et al., 1995). 

 

2.3.5 Αλγόριθμοι εφαρμόσιμοι σε οδικές αρτηρίες 

Στις οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία ποικίλλει περισσότερο από ό,τι στους 

αυτοκινητόδρομους, και παρουσιάζει αρκετά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα λόγω 

διαταραχών που προκαλούνται από τους φωτεινούς σηματοδότες, τις διασταυρώσεις 

πεζών και τους ελιγμούς από πιθανή στάθμευση οχημάτων στην άκρη της οδού. Πέρα από 

τα συνήθη συμβάντα, υπάρχουν συγκεκριμένα επιπρόσθετα συμβάντα που λαμβάνουν 
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χώρα στις αστικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε μη επαναλαμβανόμενη συμφόρηση, 

όπως δυσλειτουργία στους φωτεινούς σηματοδότες, παράνομες στάσεις και σταθμεύσεις 

οχημάτων, αποκλεισμός των διασταυρώσεων και άλλοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε 

αποκλεισμό τμημάτων της οδού (τεχνικά έργα και έργα συντήρησης). 

  Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος που χρησιμοποιούν δεδομένα σταθερών 

αισθητήρων δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουν τις παραλλαγές την κυκλοφορίας στις 

οδικές αρτηρίες. Αυτό συμβαίνει διότι η κυκλοφορία επηρεάζεται από τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα οχήματα από τις παράπλευρες οδούς και διασταυρώσεις, και είναι πιθανές οι 

ασυνέχειες στην ροή της κυκλοφορίας της οδικής αρτηρίας, ενώ επίσης υπάρχουν 

παρεμβολές από τις πιθανές στάσεις λεωφορείων και τους φωτεινούς σηματοδότες. 

 Για τον λόγο αυτόν πρέπει οι αισθητήρες να υπακούουν σε συγκεκριμένους κανόνες. 

Ο αριθμός των αισθητήρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το οδικό δίκτυο, 

αλλά και η ορθή τοποθέτησή τους έχει αναλυθεί από τους Gentili και Mirchandani (2012). 

Επίσης, οι Hu και Peeta (2009) και ο Ng (2012) έχουν αναπτύξει μεθόδους για να 

καθορίζονται οι σωστές θέσεις τοποθέτησης των αισθητήρων. 

 Παρ’ όλο που στην ανίχνευση συμβάντος σε αυτοκινητόδρομους οι μελέτες για τη 

δημιουργία αλγορίθμων ανίχνευσης συμβάντος ξεκίνησαν την δεκαετία του ’70, για τις 

οδικές αρτηρίες οι έρευνες ξεκίνησαν το 1988 ενώ οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν 

από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και έπειτα. Τότε έγινε αντιληπτή η σημασία της 

μείωσης της μη επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης στις οδικές αρτηρίες και της 

εξασφάλισης της ασφάλειας στις διελεύσεις των διερχομένων. Πρέπει να τονιστεί πως οι 

αλγόριθμοι της προηγούμενης ενότητας εφαρμόζονται στην πραγματικότητα και στις 

οδικές αρτηρίες, λαμβάνοντας κάποιες παραδοχές.  

 Παρακάτω παρουσιάζονται κατηγορίες αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος που 

έχουν εφαρμογή κυρίως στις οδικές αρτηρίες. 

 

2.3.5.1 Αλγόριθμοι αντιστοίχισης προτύπων (pattern matching algorithms) 

 Οι αλγόριθμοι αντιστοίχισης προτύπου (pattern matching) / αναγνώρισης προτύπου 

(pattern recognition) / συγκριτικοί αλγόριθμοι (comparative) που χρησιμοποιούνται για 

την ανίχνευση συμβάντος σε οδικές αρτηρίες έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν τις 

διακυμάνσεις των κυκλοφοριακών μεγεθών και να προσδιορίζουν την ύπαρξη συμβάντος 

μέσω των αντίστοιχων κυκλοφοριακών προτύπων.  
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 Με αυτήν την κατηγορία αλγόριθμων ασχολήθηκαν οι Thancanamootoo και Bell 

(1988) και οι Han και May (1989) που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικές 

ανίχνευσης συμβάντος σε οδικές αρτηρίες ήταν πιο αποτελεσματικές για εκείνα τα 

συμβάντα που λάμβαναν χώρα πολύ κοντά στον εκάστοτε ανιχνευτή. Αρκετά αργότερα, οι 

Rau και Tarko (2000) διερεύνησαν τη χρήση μετρήσιμων αποτελεσμάτων στα σημεία 

συμφόρησης οδικών αρτηριών για να εκτιμήσουν τις σχετικές κυκλοφοριακές ικανότητες 

και την ανίχνευση συμβάντων. 

 

2.3.5.2 Αλγόριθμοι φίλτρου Kalman (Kalman filtering algorithms) 

 Το φιλτράρισμα με φίλτρο Kalman αποτελεί ένα αυτό-εκπαιδευόμενο μηχανισμό 

εκτίμησης/πρόβλεψης μεταβλητής που προέκυψε από μία λύση των προβλημάτων Wiener, 

συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης τυχαίων μεταβλητών, του διαχωρισμού τυχαίων 

σημάτων από τυχαίους θορύβους και την ανίχνευση μεταβλητών γνωστής μορφής με την 

παρουσία τυχαίου θορύβου, χρησιμοποιώντας το μοντέλο χωρικής κατάστασης (state-

space model) για δυναμικές και τυχαίες διαδικασίες. Η τεχνική αυτή εκτιμά τις μεταβλητές 

καταστάσεις με επαναληπτικό τρόπο καθώς μεταβάλλονται με τον χρόνο, έτσι ώστε να 

υπάρχει μία αναδρομική σχέση μεταξύ των καταστάσεων του συστήματος σε διαδοχικές 

χρονικές περιόδους. Σε κάθε χρονικό διάστημα η προβλεπόμενη κατάσταση του 

συστήματος ρυθμίζεται για να αντιστοιχεί στις παρατηρούμενες τιμές των διαφόρων 

παραμέτρων του συστήματος.  

 Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τους αλγόριθμους φίλτρου Kalman για 

ανίχνευση συμβάντος σε οδικές αρτηρίες (Bell και Thancanamootoo,1986; Lee και Taylor, 

1999; Chen και Chang, 1993). Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν το φίλτρο Kalman για 

την ανίχνευση συμβάντος παρέχουν καλές εκτιμήσεις της κυκλοφοριακής κατάστασης και 

έτσι μπορούν να αποδίδουν αρκετά καλά σε δυναμικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των 

οδικών αρτηριών. 

 

2.3.5.3 Αλγόριθμοι διακριτής ανάλυσης (discriminant analysis algorithms) 

  Η γραμμική διακριτή ανάλυση είναι μία τεχνική ταξινόμησης, στην οποία ένας 

γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών πρόβλεψης, που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

της κυκλοφοριακής ροής χρησιμοποιείται για να κατατάξει τα χαρακτηριστικά αυτά σε 

δύο ή περισσότερες κοινές ομάδες. Οι δύο ομάδες θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει 
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συμβάν και ότι δεν υπάρχει. Η ταξινόμηση αυτή εξαρτάται από την σχέση των 

μετρήσιμων μεταβλητών και την λεγόμενη προγενέστερη πιθανότητα (prior probability). 

Η προγενέστερη πιθανότητα συμβάντος αποτελεί ένα δείκτη ευαισθησίας συμβάντος που 

επηρεάζει την εξισορρόπηση μεταξύ του ρυθμού ανίχνευσης συμβάντος και του ρυθμού 

λανθασμένου συναγερμού.   

 Με την ανίχνευση συμβάντος σε οδικές αρτηρίες μέσω αλγόριθμων διακριτής 

ανάλυσης (discriminant analysis algorithms) έχουν ασχοληθεί οι Sethi et al. (1995) και οι 

Sermons και Koppelman (1996). Η επιτυχία αυτών των αλγόριθμων εξαρτάται από την 

διαμόρφωσή τους, που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν όλους τους παράγοντες διαταραχής 

της κυκλοφορίας για να μπορέσουν να ομαδοποιηθούν σωστά τα χαρακτηριστικά της 

κυκλοφοριακής ροής. Το αρνητικό αυτών των αλγόριθμων είναι πως ο μέσος χρόνος 

ανίχνευσης συμβάντων (MTTD) είναι σχετικά μεγάλος, της τάξης των 10 λεπτών.  

 

2.3.5.4 Αλγόριθμοι αρθρωτών νευρώνων (modular neural algorithm) 

 Οι αλγόριθμοι αρθρωτών νευρώνων είναι αλγόριθμοι νευρωνικών δικτύων και 

αποτελούν κατηγορία των αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρθηκε στην 

ενότητα 2.3.1.6. Οι Khan και Ritchie (1998) πρότειναν την χρήση πολλαπλών νευρωνικών 

δικτύων σε αρθρωτή αρχιτεκτονική για την ανίχνευση λειτουργικών προβλημάτων στις 

οδικές αρτηρίες, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που εμποδίζουν την κίνηση στην οδό, 

ειδικών γεγονότων στην οδό και δυσλειτουργιών αισθητήρων. Οι δύο ερευνητές 

συνέκριναν τον αλγόριθμο αυτόν με το μοντέλο MLF, τον αλγόριθμο διακριτής ανάλυσης 

και τον αλγόριθμο Bayes, και κατέληξαν πως τα αρθρωτά νευρωνικά δίκτυα είχαν 

καλύτερες επιδόσεις από τα υπόλοιπα μοντέλα. 

 

2.3.5.5 Άλλοι αλγόριθμοι 

 Πέραν των παραπάνω τεσσάρων κατηγοριών αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος σε 

οδικές αρτηρίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλοι αλγόριθμοι για τις οδικές αρτηρίες. Οι 

Stephanedes και Vassilakis (1995) βασίστηκαν στην λογική ότι κάθε συμβάν σε οδική 

αρτηρία θα έχει αντίκτυπο στον πλησιέστερo κόμβο και έτσι ανέπτυξαν ένα στατιστικό 

αλγόριθμο που ανιχνεύει συμβάν σε κόμβο με βάση τα στατιστικά χαρακτηριστικά της 

ροής στον κόμβο. Οι Lee et al. (1998) ανέπτυξαν ένα αλγόριθμο ασαφούς λογικής για την 

ανίχνευση συμβάντος σε σηματοδοτημένους κόμβους τύπου διαμαντιού. Οι Sheu και 
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Ritchie (1998) εφάρμοσαν δοκιμές τροποποιημένης διαδοχικής αναλογίας πιθανοτήτων 

(Modified Sequential Ratio Probability Tests – MSRPT) για την ανίχνευση συμβάντος σε 

αρτηρίες.  

 Επίσης, το σωρευτικό αθροιστικό (Cumulative Sum – CUSUM) διάγραμμα είναι μία 

μορφή ελέγχου των διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα οι Sattayhatewa και Ran (1999) 

εφάρμοσαν αυτήν τη μέθοδο για να καταγράφουν έντονες αλλαγές στην κυκλοφορία. Οι 

Lee και Hwang (2001) ανέπτυξαν ένα πολυωνυμικό λογιστικό μοντέλο (multinomial logit 

“MNL” model) για την ανίχνευση συμβάντος σε οδικές αρτηρίες και παρατηρήθηκε 

ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και ακρίβεια στα αποτελέσματά του. 

 Τέλος, οι αλγόριθμοι πολλαπλών αισθητήρων (sensor fusion - based algorithms) που 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2.3.4 και χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα, ερευνήθηκαν για 

την ανίχνευση συμβάντος στις οδικές αρτηρίες από τους Ivan et al. (1995), Ivan και Chen 

(1997) και Ivan και Sethi (1998). Οι Bhandari et al. (1995) διερεύνησαν την ενσωμάτωση 

σταθερού ανιχνευτή, αναμεταδότη οχημάτων και δεδομένων αναφορών σε ένα αλγόριθμο 

για την ανίχνευση συμβάντος σε προαστιακό αρτηριακό δίκτυο. 

 

2.3.5.6 Σύνοψη 

  Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντος σε οδικές αρτηρίες 

σχεδιάστηκαν με βάση τις ρυθμίσεις των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν στα εκάστοτε 

οδικά τμήματα. Μερικοί από αυτούς είναι κατάλληλοι μόνον για συγκεκριμένες 

προδιαγραφές αισθητήρος και γι αυτό πριν τη χρήση οποιουδήποτε αλγόριθμου πρέπει να 

μελετώνται διεξοδικά οι απαιτήσεις του.  

 Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως οι φωτεινοί σηματοδότες έχουν σημαντική 

επίδραση στην εκτίμηση της κυκλοφορίας και στην απόδοση των αλγόριθμων ανίχνευσης 

συμβάντων. Για να μειωθεί αυτή η επίδραση πρέπει να λαμβάνονται δεδομένα ανά 

κατάλληλα χρονικά διαστήματα ώστε να συνυπολογίζουν ή ακόμα και να ενσωματώνουν 

τις παραμέτρους των φωτεινών σηματοδοτών, όπως τον κύκλο των σηματοδοτών, τον 

χρόνο πράσινου και κόκκινου, στους αλγόριθμους ανίχνευσης. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

αλγόριθμοι θα μπορούν να διακρίνουν μεταξύ της επαναλαμβανόμενης συμφόρησης που 

προκαλείται από τους σηματοδότες και των πραγματικών συμβάντων, και έτσι θα 

μειώνεται ο ρυθμός λανθασμένου συναγερμού (FAR). 
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2.3.6 Το μέλλον στις συγκοινωνίες 

 Οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε πειραματικό επίπεδο και συνεχίζουν να 

εξελίσσονται θα αποτελέσουν το μέλλον των συγκοινωνιών. Τα ευφυή οχήματα 

(intelligent vehicles) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες "Όχημα-σε-Όχημα" ("Vehicle-to-

Vehicle" - V2V) και "Όχημα-σε-Υποδομή" ("Vehicle-to-Infrastructure" - V2I) 

εντάσσονται στο μέλλον των συγκοινωνιών και των μεταφορών γενικότερα. 

 Τα ευφυή οχήματα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες πλοήγησης (δυναμική χάραξη 

τροχιάς με βάση την κυκλοφορία/κίνηση), συστήματα αποφυγής συγκρούσεως 

(προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, ανίχνευση πεζών στο δρόμο, stop-and-go cruise control, 

platoon driving) και παροχή "μεγαλύτερης όρασης" (οχήματα που σταθμεύουν μόνα τους, 

νυχτερινή όραση-night vision). 

 Η τεχνολογία "Όχημα-σε-Όχημα" (V2V) αναφέρεται σε επικοινωνία ανάμεσα στα 

οχήματα με σκοπό να ειδοποιούνται μεταξύ τους όταν οδεύουν προς σύγκρουση. Αποτελεί 

μία καινοτομία του συστήματος ADAS (Προχωρημένα Συστήματα Βοήθειας Οδηγού - 

Advanced Driver Assistance Systems). Η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων επιτυγχάνεται 

μέσω του δικτύου VANET (Vehicular Ad Hoc Networks, Zheng Chen 2010), το οποίο, αν 

και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο φαίνεται ότι θα μειώσει κατά πολύ τα ατυχήματα 

στους δρόμους.  

 Το δίκτυο αυτό στηρίζεται σε ασύρματη επικοινωνία μεταξύ οχημάτων ορισμένης 

εμβέλειας με χρήση του GPS (Global Positioning System), της κυψελοειδούς τοπογραφίας 

(κεραίες κινητών τηλεφώνων) και της επικοινωνίας Ad hoc που, σε συνδυασμό με τους 

αισθητήρες, τα ραντάρ και τις άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες στο όχημα δίνει τη 

δυνατότητα στον οδηγό να προβλέπει και να αποφεύγει γρήγορα την σύγκρουση με άλλο 

όχημα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία Ad Hoc επιτρέπει όλες οι ασύρματες συσκευές εντός 

εμβέλειας να ανακαλύπτουν η μία την άλλη και να επικοινωνούν σε ένα δίκτυο χωρίς τη 

συμμετοχή κεντρικών σημείων πρόσβασης (routers ή servers) αλλά μόνον των πόρων των 

κόμβων που ισομοιράζονται μεταξύ των συσκευών.   

 Η τεχνολογία "Όχημα-σε-Υποδομή" (V2I) αναφέρεται σε μία επικοινωνία μεταξύ του 

οχήματος και της υποδομής του οδοστρώματος. Κάθε όχημα που μετακινείται σε μία 

περιοχή μπορεί να αποκτήσει διάφορα δεδομένα που αφορούν την τεχνική της υπόσταση. 

Πιο συγκεκριμένα με χρήση των αισθητήριων οργάνων του, το όχημα ¨διαβάζει¨ το 

οδόστρωμα και εντοπίζει τις περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες κατά την οδήγηση. Τα 
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δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του οχήματος, και 

το όχημα αποκτά μνήμη και ιστορικό αυτών. Ακόμη, τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται 

μέσω των αισθητήρων δεν περιορίζονται στο οδόστρωμα αλλά περιλαμβάνουν και την 

πυκνότητα της κίνησης μέσω της καταμέτρησης των οχημάτων που συναντώνται κατά την 

οδήγηση, την ενημέρωση από τις πινακίδες και τα περιστατικά σε διάφορα ύψη των 

οδικών δικτύων. Επίσης, διάφοροι μόνιμοι σταθμοί ρυθμίσεως της κυκλοφορίας 

ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που μπορούν να διαδραματίζονται σε ένα οδικό 

δίκτυο, και τις εκπέμπουν σε πεπερασμένο και πραγματικό χρόνο αναλόγως της 

τεχνολογικής τους υποστήριξης.  

 Τα δίκτυα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι ασύρματα και η πρόσβαση μεταξύ 

τους είναι ελεύθερη. Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει στα οχήματα να χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα από τους αισθητήρες των προπορευόμενων οχημάτων και να ενημερώνονται για 

την υποδομή του οδοστρώματος και τους επικείμενους κινδύνους που ίσως να 

αντιμετωπίσουν στην επόμενη διασταύρωση ή ύψος της οδού. Επιπροσθέτως, το σύστημα 

παίρνει πληροφορίες από τους σταθμούς που ενημερώνουν για την υποδομή του 

οδοστρώματος και προειδοποιούν τον οδηγό έγκαιρα.  
 

 

Εικόνα 2.2 – Συστήματα V2V και V2I. 

 Οι επικοινωνίες V2V και V2I μπορούν να συνεργάζονται και να παρέχουν ένα 

αποτέλεσμα που προωθεί την ασφάλεια, την ταχύτητα και την άνεση στις μεταφορές των 

οχημάτων. Θεωρείται δεδομένο πως θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη, 

έγκυρη και αυτοματοποιημένη ανίχνευση συμβάντων σε όλα τα οδικά δίκτυα του 

μέλλοντος. Ήδη άλλωστε έχουν αρχίσει ερευνητές να ασχολούνται με αλγόριθμους που 

βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες (Khorashadi et al., 2011; Terroso-Sαenz et al., 2012; 

Bauza και Gozαlvez, 2013; Santamaria et al., 2014). 
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2.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

2.4.1 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων 

 Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τηλεματικής, σε συνδυασμό 

µε την υιοθέτηση της φιλοσοφίας διαχείρισης των οδικών δικτύων, επέτρεψαν την 

ανάπτυξη νέων συστημάτων κάθετης σήμανσης, που έρχονται να λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά στο πεδίο των συμβατικών πινακίδων, ικανοποιώντας την ανάγκη για  

πιο ευέλικτη και καίρια σήμανση. Τα συστήματα αυτά είναι γνωστά ως Συστήματα 

Μεταβλητής Σήμανσης και οι πινακίδες ως Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ -- 

Variable Message Signs-VMS ή Changeable Message Signs-CMS) ή Πινακίδες 

Δυναμικών Μηνυμάτων (Dynamic Message Signs-DMS), λόγω της δυνατότητάς τους να 

απεικονίζουν μηνύματα που μπορούν να μεταβάλλονται µε δυναμικό τρόπο, καθορισμένα 

από το κέντρο ελέγχου. Χαρακτηριστικό της μεταβλητής σήμανσης είναι ότι δεν 

δεσμεύεται με σταθερό μήνυμα, αλλά μπορεί να σημάνει οποιοδήποτε μήνυμα είναι 

επιθυμητό ανά πάσα στιγμή, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες βασικές αρχές. 

Αποτελούν βασικό στοιχείο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών παρέχοντας 

πληροφόρηση πραγματικού χρόνου στους οδηγούς. 

 Οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ – VMS) είναι οθόνες που μπορούν να 

απεικονίζουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, συνθέτοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό 

μήνυμα που απευθύνεται στους οδηγούς. Ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετούν 

μπορούν να είναι σταθερές για μόνιμη χρήση ή φορητές (Portable VMS-PVMS) όταν 

απαιτείται προσωρινή μεταβλητή σήμανση. Οι σταθερές πινακίδες τοποθετούνται σε 

βραχίονες στήριξης ή γέφυρες επάνω από την οδό ή δίπλα σε αυτήν, ενώ οι φορητές 

τοποθετούνται παρά την οδό ή επάνω σε υπηρεσιακά οχήματα. 

 Τα μηνύματα που αναγράφονται στις πινακίδες θα πρέπει να έχουν ομοιομορφία 

για να γίνονται εύκολα κατανοητά από τον οδηγό. Για παράδειγμα στα μηνύματα που 

αναγγέλλουν ένα γεγονός η κάθε γραμμή πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο 

λόγο (Σερμπής, Μπάμπης και Θεοφίλης, 2006), δηλαδή ως εξής:  

 1
η
 γραμμή: περιγραφή γεγονότος  

 2
η
 γραμμή: θέση γεγονότος  

 3
η
 γραμμή: επιπτώσεις σε οδηγό-χρήστη  
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 Σημαντικός είναι ο αριθμός των γραμμών, καθώς και το χρώμα των γραμμάτων του 

μηνύματος της πινακίδας για την καλύτερη και ταχύτερη κατανόησή του από τους 

οδηγούς. Σε έρευνα του Lai (2010) προέκυψε το συμπέρασμα πως οι οδηγοί 

ανταποκρίνονται ταχύτερα όταν το κείμενο αποτελείται από δύο γραμμές, σε σχέση με τον 

χρόνο απόκρισής τους σε κείμενο με μία και με τρείς γραμμές, και ότι με τον συνδυασμό 

δύο χρωμάτων στο κείμενο του μηνύματος επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος απόκρισης σε 

σχέση με μηνύματα ενός χρώματος ή τριών χρωμάτων. Τέλος οι οδηγοί ανταποκρίνονται 

ταχύτερα στο μήνυμα όταν το χρώμα των γραμμάτων είναι κίτρινο ή πράσινο συγκριτικά 

με το κόκκινο (Lai, 2008). 

 Μία άλλη κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων 

είναι ως προς το είδος της πληροφορίας που παρέχουν, και χαρακτηρίζονται ως παθητικά 

ή ενεργητικά μηνύματα, κυρίως για περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης. Παθητικά 

είναι τα μηνύματα που περιγράφουν το συμβάν που έχει προκύψει, την τοποθεσία του και 

την καθυστέρηση που αναμένεται να υπάρξει. Τα παθητικά μηνύματα διαχωρίζονται σε 

ποιοτικά όταν αναφέρουν γενικά το συμβάν (π.χ. ατύχημα) ή ποσοτικά όταν δίδονται 

λεπτομερείς πληροφορίες για το συμβάν (π.χ. θέση συμβάντος, αναμενόμενη 

καθυστέρηση). Ενεργητικά μηνύματα είναι αυτά που προτείνουν στους οδηγούς μία 

εναλλακτική διαδρομή, ώστε να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση (Peeta et al., 

2000). 

 

2.4.2 Απόκριση οδηγών στην πληροφόρηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 

 Με την προηγούμενη ενότητα έγινε σαφές πως ο απώτερος σκοπός των πινακίδων 

μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ-VMS-CMS-DMS) είναι να προσφέρουν καλύτερες 

κυκλοφοριακές συνθήκες στους οδηγούς. Αυτή η επικοινωνία μεταξύ των πινακίδων και 

των οδηγών αποτελεί, όμως, μία αμφίδρομη διαδικασία στην οποία δεν αρκεί μόνον η 

ακρίβεια και η ορθότητα του παρεχόμενου μηνύματος αλλά σημαντική είναι και η 

απόκριση των οδηγών, που αποτελούν και τους αποδέκτες του.  

 Αρκετές μελέτες έδειξαν πως οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ΠΜΜ σχετικά 

με την καθοδήγηση διαδρομής έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοση του 

οδικού συστήματος επηρεάζοντας τις αποφάσεις των οδηγών για πιθανή εκτροπή της 

διαδρομής τους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Mammar et al., 1996; Yim και Ygnace, 

1996). Αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα η κατανόηση της διαδικασίας λήψης 
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αποφάσεων των οδηγών υπό την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, εφ’ όσον η 

επιτυχία των στρατηγικών ελέγχου της κυκλοφορίας, που βασίζονται σε πινακίδες 

μεταβλητών μηνυμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόκριση των οδηγών στην 

παρεχόμενη πληροφορία.  

 

2.4.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόκριση των οδηγών 

 Προς το παρόν δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ 

των παρεχόμενων πληροφοριών και της αντίδρασης του οδηγού σε αυτές. Η πρώτη 

μέθοδος είναι η λεγόμενη “Αποκαλυφθείσα Προτίμηση” (Revealed Preference-RP) και η 

δεύτερη η “Δεδηλωμένη Προτίμηση” (Stated Preference-SP). Η μέθοδος “RP” προτάθηκε 

από τον Αμερικανό οικονομολόγο Paul Samuelson (1938) και αποτελεί μία μέθοδο 

σύγκρισης της επιρροής διάφορων τακτικών στην συμπεριφορά του πελάτη. Στο πεδίο των 

ΠΜΜ η μέθοδος “RP” αναλύει την απόκριση του οδηγού στις κυκλοφοριακές 

πληροφορίες που παρέχονται στο μήνυμα των πινακίδων υπό πραγματικές συνθήκες, και 

βασίζεται κυρίως στην έκθεση του ίδιου του οδηγού, που καταγράφει τις πραγματικές 

διαδρομές που έκανε, αλλά και σε παρατηρήσεις πεδίου σχετικές με την συμπεριφορά του 

οδηγού. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου (Durand-Raucher, Yim και Ygnace, 1993; 

Kawashima, 1991) είναι πως τα αποτελέσματα περιορίζονται στα μηνύματα που 

μεταβιβάζονται στους χρήστες κατά την περίοδο της μελέτης.  

 Η δεύτερη μέθοδος (SP) αναπτύχθηκε αρχικά στο πεδίο του μάρκετινγκ στις αρχές 

της δεκαετίας του ’70 και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανάλυση της επιλογής 

μεταφορικού μέσου και την ανθρώπινη συμπεριφορά στις επιλογές του μέσου. Όσον 

αφορά στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, η μέθοδος “SP” αναλύει την συμπεριφορά 

του οδηγού στην επιλογή μίας διαδρομής κάτω από συγκεκριμένα υποθετικά σενάρια.  

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν ερευνηθεί εκτενώς οι παράγοντες που 

συνδέονται άμεσα με την συμπεριφορά των οδηγών όταν τους ζητηθεί πιθανή εκτροπή της 

διαδρομής τους, και έχουν αναπτυχθεί μοντέλα που περιγράφουν την απόκριση των 

οδηγών στα μηνύματα των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων. Οι έρευνες έχουν δείξει 

πως τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των οδηγών διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στον τρόπο που επηρεάζεται η συμπεριφορά τους όταν τους ζητηθεί εκτροπή της 

διαδρομής τους από μηνύματα πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Caplice και 

Mahmassani, 1992; Emmerink et al., 1996; Wardman, Bonsall, και Hires, 1997; Peeta και 
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Ramos, 2006; Chen, 2008). Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα ίσως να διαφέρουν από 

περιοχή σε περιοχή. 

 Οι Caplice και Mahmassani (1992) παρατήρησαν πως οι γυναίκες είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν την ώρα αναχώρησής τους από ό,τι οι άνδρες, 

αλλά ήταν λιγότερο πρόθυμες να αλλάξουν την διαδρομή τους (Emmerink et al., 1996; 

Peeta και Ramos, 2006). Οι Shao, Dong, και Zheng (2009) διαπίστωσαν πως οι οδηγοί 

ιδιωτικών αυτοκινήτων ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να αλλάξουν την διαδρομή τους 

από ό,τι οι οδηγοί λεωφορείων ή ταξί, ενώ οι Kattan, Habib Ν. και Islam (2010) 

κατέληξαν πως οι οδηγοί ηλικίας 20-45 ήταν λιγότερο πρόθυμοι να ακολουθήσουν μία 

εναλλακτική προτεινόμενη διαδρομή σε σχέση με τους οδηγούς άνω των 45 ετών που θα 

το έκαναν. Επίσης, οι νέοι οδηγοί με περιορισμένη οδηγική πείρα είχαν την τάση να 

εμπιστεύονται τις παρεχόμενες πληροφορίες των ΠΜΜ (Ben-Elia, Erev και Shiftan, 

2008), όπως και οι οδηγοί που είναι ήρεμοι και συγκεντρωμένοι όταν οδηγούν (Zhuanglin 

Ma et al. 2014).  

 Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εκτροπή της διαδρομής των 

οδηγών, κάτω από πληροφορίες των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, είναι τα 

χαρακτηριστικά του ταξιδίου. Ο Dudek (1992) συμπέρανε πως η συμπεριφορά των 

οδηγών για αλλαγή διαδρομής επηρεαζόταν από τις κυκλοφοριακές συνθήκες των 

εναλλακτικών διαδρομών, την εξοικείωση των οδηγών με αυτές (Hato et al., 1999), αλλά 

και από την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην συγκεκριμένη πηγή πληροφόρησης. Εξ ίσου 

σημαντικός παράγοντας θεωρείται το περιεχόμενο των πινακίδων και πιο συγκεκριμένα η 

ακρίβεια και η λεπτομέρεια στην παρεχόμενη πληροφορία (Khattak, Schofer και 

Koppelman, 1993). Ο Pal (1998) κατέληξε πως η εμπιστοσύνη στην κυκλοφοριακή 

πληροφορία που παρεχόταν και η ποιότητά της ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τις 

προθέσεις των οδηγών σε πιθανή εκτροπή της διαδρομής τους, όπως και η τοποθεσία του 

συμβάντος (Chatterjee et al., 2002). Σημαντική επίσης είναι η αντίληψη από πλευράς 

οδηγών πως οι ΠΜΜ έχουν πραγματικά χρησιμότητα (Choolcharukul, 2008) και πως 

υπάρχουν για να βελτιώνουν τις συνθήκες κυκλοφορίας για τους ίδιους τους οδηγούς. 

Τέλος, οι οδηγοί επιλέγουν να ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή ευκολότερα όταν 

βλέπουν πληροφορίες για συγκεκριμένες χρονικές καθυστερήσεις και κλειστό δρόμο, 

παρά όταν ειδοποιούνται μόνον για την πληροφορία κλεισίματος λωρίδας κυκλοφορίας. 

 Όσον αφορά στις εφαρμοσμένες μεθοδολογίες για την εύρεση μοντέλου που να 

περιγράφει την τάση εκτροπής της διαδρομής των οδηγών, αυτές είναι αρκετές στην 
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βιβλιογραφία και ενδεικτικά αναφέρουμε το δυαδικό μοντέλο logit (Caplice και 

Mahmassani, 1992; Abedel-Aty, Kitamura, και Jovanis, 1997; Pal, 1998), το πολυωνυμικό 

μοντέλο logit (Bonsall και Palmer, 1999; Bierlaire και Thémans, 2005; Tsirimpa, 

Polydoropoulou, και Antonio, 2007), το δυαδικό μοντέλο probit (Gan, Ye, και Gao, 2008) 

και το μοντέλο παλινδρόμησης probit (Mannering et al., 1994; Abdel-Aty, 2001). 

  Από τα παραπάνω προκύπτει πως οι καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στην 

απόφαση των οδηγών να αλλάξουν την διαδρομή τους έπειτα από μήνυμα πινακίδας 

μεταβλητών μηνυμάτων έχουν καθοριστεί και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η 

μεταβλητότητα αυτών από περιοχή σε περιοχή.  

 

2.4.2.2 Ποσοστά απόκρισης οδηγών 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι παράγοντες που επηρεάζουν τους οδηγούς στην λήψη 

της απόφασης να αλλάξουν διαδρομή έπειτα από παρότρυνση των πινακίδων μεταβλητών 

μηνυμάτων είναι αρκετοί. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν ορισμένα ποσοστά οδηγών, 

από την βιβλιογραφία, που επέλεξαν να ακολουθήσουν τις πληροφορίες και να εκτραπούν 

σε μία εναλλακτική διαδρομή. 

 Οι Albrecht et al. (1978) διαπίστωσαν πως ποσοστά οδηγών μεταξύ του 5% και του 

80% θα επέλεγαν να αλλάξουν διαδρομή έπειτα από την μετάδοση ενός σχετικού 

μηνύματος σε αυτούς. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε μία έρευνα ερωτηματολογίων με 

οδηγούς που χρησιμοποιούσαν το υπεραστικό οδικό δίκτυο της περιοχής του Forth Estuary 

της Σκωτίας, μόνον το 16% θα άλλαζε διαδρομή αν ειδοποιούταν πως υπήρχε πρόβλημα 

στην διαδρομή που ακολουθούσε (Swann et al., 1995). Όμως, σε έρευνα στο Άμστερνταμ 

το ποσοστό απόκρισης των οδηγών στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων ήταν πάνω από 

το 70% (Emmerink et al., 1996). Το ίδιο έτος σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 

Ουάσινγκτον και συμμετείχαν περισσότεροι από 500 οδηγοί, στην ερώτηση για το πόσο 

συχνά επηρεάζονται από τις ΠΜΜ, το 50% των ερωτηθέντων απάντησε συχνά, το 40% 

περιστασιακά ενώ μόλις το 10% καθόλου (Benson, 1996). Έπειτα από συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, το 42.5% θα άλλαζε διαδρομή σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Λονδίνο (Chatterjee et al., 2002) αν υπήρχε ατύχημα ή συμφόρηση στην διαδρομή τους, 

ενώ το 16% των οδηγών θα άλλαζε διαδρομή μετά από πληροφόρηση πινακίδας 

μεταβλητών μηνυμάτων ότι στην οδό που ακολουθούν γίνονται έργα.  
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 Γενικότερα, από την βιβλιογραφία προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 40-45% των 

οδηγών θα άλλαζε διαδρομή αν ειδοποιούταν εγκαίρως πως η διαδρομή που ακολουθεί 

παρουσιάζει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα (Chatterjee et al., 2002). Οι Peeta και 

Ramos (2006) διαπίστωσαν πως το 70% των οδηγών θα άλλαζε διαδρομή, πηγαίνοντας σε 

μία εναλλακτική, για αποφυγή απρόσμενης συμφόρησης κάτω από αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, αν τους το πρότεινε ένα μήνυμα πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων. Στην 

Αθήνα, σε μία διαδρομή που περιέχει το τμήμα που διέρχεται μπροστά από το Πεντάγωνο, 

όπου και πραγματοποιήθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας λόγω συμβάντος, παρατηρήθηκε 

πως το 40% των οδηγών απέφυγε να οδηγήσει προς τα εκεί μετά την ανάγνωση του 

αντίστοιχου μηνύματος από πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων και επέλεξε εναλλακτική 

διαδρομή (Σερμπής, Μπάμπης και Θεοφίλης, 2006). Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στη Νορβηγία, σε αυτοκινητοδρόμους πλησίον του Όσλο, έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι 

οδηγοί που ενημερώθηκαν για κλειστό τμήμα του οδικού δικτύου στη συνέχεια της 

διαδρομής τους άλλαξαν διαδρομή και περίπου το 20% των οχημάτων ακολούθησε την 

εναλλακτική διαδρομή που πρότεινε το μήνυμα της ΠΜΜ (Erke et al., 2007). 

 Σε πιο πρόσφατες έρευνες, όπως για παράδειγμα το 2009, οι Kattan L. και Khandker 

M. διαπίστωσαν πως το 63.7% των οδηγών, ενός δείγματος 500 οδηγών, θα άλλαζε τα 

σχέδια του ταξιδιού του αν ενημερωνόταν από μία πηγή πληροφόρησης για δυσμενείς 

κυκλοφοριακές συνθήκες. Με βάση έρευνα που διεξήχθη για την εκτίμηση της απόκρισης 

των οδηγών στην πληροφόρηση που δίνεται από τις ΠΜΜ του Λεκανοπεδίου Αττικής, 

προέκυψε ποσοστό απόκρισης μεγαλύτερο του 60%, το οποίο δήλωσε πως θα άλλαζε ή 

ίσως θα άλλαζε διαδρομή (Καραβάς Μιχαήλ, 2013). Τέλος, στο Πεκίνο (Zhuanglin Ma et 

al., 2014) σε μία έρευνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τους οδηγούς στην εκτροπή 

της διαδρομής τους έπειτα από αντίστοιχη πληροφόρηση πινακίδων μεταβλητών 

μηνυμάτων, το 38.2% θα άλλαζε την διαδρομή του, το 8.8% δεν θα την άλλαζε, ενώ το 

53% πιθανώς θα την άλλαζε. 

 Πρέπει να τονιστεί πως, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα 

ερωτηματολόγια δεν αποτελούν μία αξιόπιστη μέθοδο για την εύρεση των ποσοστών των 

οδηγών που θα άλλαζαν διαδρομή έπειτα από μήνυμα, καθώς οι απαντήσεις δεν 

αντικατοπτρίζουν πραγματικές καταστάσεις και συνθήκες. Οι μετρήσεις στο πεδίο 

αποτελούν ένα πολύ πιο αντιπροσωπευτικό εργαλείο αλλά απαιτούν περισσότερο χρόνο 

και μελέτη. 
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2.5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΥΡΑΣ 

2.5.1 Σύστημα Ουράς 

 Ένα σύστημα ουράς μπορεί να περιγραφεί ως εξής: οι πελάτες φτάνουν για 

εξυπηρέτηση και, αν δεν είναι αμέσως διαθέσιμοι οι σταθμοί εξυπηρέτησης 

(εξυπηρετητές) περιμένουν στην ουρά αναμονής. Mετά την αναμονή τους στην ουρά 

φθάνουν σε ένα ή περισσότερους σταθμούς εξυπηρέτησης και, μετά το πέρας της 

εξυπηρέτησης αυτής αποχωρούν από το σύστημα. Πελάτες ενδέχεται να αποχωρήσουν 

από την ουρά δυσαρεστημένοι πριν εξυπηρετηθούν στην περίπτωση υπερβολικής 

αναμονής. Ένα παράδειγμα συστήματος ουράς παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 2.3 – Παράδειγμα συστήματος ουράς. 

 Ο όρος πελάτης χρησιμοποιείται σε ευρύτερη έννοια και δεν εννοεί απαραιτήτως τον 

ανθρώπινο πελάτη. Για παράδειγμα, πελάτης μπορεί να είναι ένα αεροπλάνο που περιμένει 

στον διάδρομο για απογείωση ή ένα λογισμικό σε υπολογιστή το οποίο περιμένει να 

εκτελεστεί. Oι εξυπηρετητές έχουν περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών 

οι οποίοι εισέρχονται στο σύστημα τυχαία και ο καθένας χρειάζεται τον δικό του χρόνο για 

να εξυπηρετηθεί. Το πρόβλημα της θεωρίας ουράς είναι να εξασφαλίσουμε ένα λογικό 

χρόνο αναμονής για τους πελάτες με μικρό κόστος εξυπηρέτησης. 

 

2.5.2 Σημειογραφία μοντέλων ουράς 

 Η συντομογραφία για την περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός συστήματος ουράς 

αναπτύχθηκε από τον David George Kendall (1953) και έκτοτε έχει καθιερωθεί στη 

βιβλιογραφία. Ο ερευνητής πρότεινε πως μια διαδικασία ουράς αρκεί να περιγράφεται από 
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µια ακολουθία του τύπου A/S/c/K/D, όπου τα σύμβολα Α, S, c, K, και D συμβολίζουν τα 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος εξυπηρέτησης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2.5 – Σύμβολα περιγραφής συστημάτων ουράς – Σημειογραφία Kendall. 

Σύμβολο Ερμηνεία συμβόλου 

"Α" κατανομή των χρόνων μεταξύ των αφίξεων (Arrival process) 

"S" 
πρότυπο εξυπηρέτησης όπως περιγράφεται από την κατανομή πιθανότητας για τους 

χρόνους εξυπηρέτησης (Service time distribution) 

"c" αριθμός παράλληλων διαθέσιμων καναλιών εξυπηρέτησης (number of servers) 

"K" περιορισμοί στην χωρητικότητα του συστήματος (number of places in system) 

"D" πειθαρχία ουράς (queue’s Discipline) 

 

 Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ουράς μπορούν να ανήκουν στις κατηγορίες που 

παρουσιάζονται ενδεικτικά στον πίνακα 2.6. Συχνά χρησιμοποιούνται τα τρία πρώτα 

σύμβολα (A/S/c), ειδικά αν δεν υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας (Κ=∞) και η 

πειθαρχία D της ουράς είναι “FIFO”. Για παράδειγμα ένα σύστημα  M/D/5 έχει εκθετική 

είσοδο, ντετερμινιστική εξυπηρέτηση, 5 εξυπηρετητές, κανένα περιορισμό στη 

χωρητικότητα και πειθαρχία ουράς “FIFO”. 

 

Πίνακας 2.6 – Ενδεικτικές κατηγορίες χαρακτηριστικών συστημάτων ουράς. 

Χαρακτηριστικό Κατηγορία 

Κατανομή των χρόνων μεταξύ 
των αφίξεων (Α) 

& 
Κατανομή των χρόνων 

εξυπηρέτησης (S) 

Μ Εκθετική κατανομή 

D Σταθερή (ντετερμινιστική) κατανομή 

Ek 
 

Κατανομή τύπου Erlang-k (k=1,2,…) 

Mk Κατανομή μείγματος k εκθετικών 

PH 
 

Κατανομή τύπου Φάσης 

G 
 

Γενικός τύπος κατανομής 

Αριθμός παράλληλων 
εξυπηρετητών (c) 

1,2,…,∞  

Μέγιστη χωρητικότητα 
συστήματος (Κ) 

1,2,…,∞  

Πειθαρχεία ουράς (D) 

FIFO  First In, First Out  

LIFO Last In, First Out 

RSS  Τυχαία επιλογή για εξυπηρέτηση  

PR  Προτεραιότητα  

GD  Γενικής πειθαρχίας  
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2.5.3 Θεωρία Ουράς 

  Η θεωρία ουράς αναπτύχθηκε από τον μαθηματικό A.K. Erlang (1909) με στόχο 

την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών στα τηλεφωνικά κέντρα. Παρουσίαζε αργή 

αλλά σταθερή ανάπτυξη μέχρι το 1950, ενώ στην συνέχεια παρουσίασε ραγδαία άνοδο, η 

οποία οφείλεται στην τεχνολογική επανάσταση και την ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών 

μονάδων που βοήθησε στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες των αριθμητικών εκτιμήσεων 

στα αναλυτικά μοντέλα για την μελέτη των ουρών.  

 Στην δεκαετία του 1960 η θεωρία ουράς ενισχύθηκε σημαντικά από τα επιστημονικά 

πεδία των μηχανικών υπολογιστών και των δικτύων επικοινωνίας. Ενδεικτικά ο Takacs 

(1963) παρουσίασε πρώτος τις ουρές με μηχανισμό ανατροφοδότησης. 

 Στην επόμενη δεκαετία η θεωρία ουράς κατάφερε να συμβαδίσει με την μεγάλη 

ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, των δικτύων των υπολογιστών και των 

δορυφορικών επικοινωνιών και να συνδυάσει διάφορα μοντέλα αφίξεως πελατών, 

κατανομές χρόνου εξυπηρέτησης και αρχιτεκτονικές εξυπηρετητών. Έτσι, οι D’Avignon 

και Disney (1976) μελέτησαν ένα σύστημα ανατροφοδότησης εξαρτώμενο από τη γενική 

κατάσταση του συστήματος και ανέλυσαν μία γενικότερη ρύθμιση για την προτεραιότητα 

στην πειθαρχεία της ουράς. 

 Τις επόμενες δεκαετίες τα μοντέλα και η θεωρία ουράς παρουσίαζαν αυξανόμενο 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι Fujian Li και Yang (1998) ανέλυσαν το μήκος ουράς και 

παρατήρησαν πως η απόδοση ενός συστήματος ουράς με περιορισμένη χωρητικότητα 

μειώνεται όσο αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των εξυπηρετητών. Ο Atalejo ασχολήθηκε 

εκτενώς με τα συστήματα ουράς (1994, 1998, 2000), ενώ οι Roszik, Sztrik και Che-Soong 

Kim (2004) χρησιμοποίησαν διάφορα εργαλεία για την βελτιστοποίηση δικτύων ουράς. Οι 

Xiaoyong, Wu, Brill, Hlynka και Wang (2005) ερεύνησαν τι συμβαίνει αν οι πελάτες 

μπορούν να αποχωρούν από την ουρά οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσουν.  

 Από τότε έως σήμερα δεκάδες επιστήμονες ασχολούνται με τα συστήματα ουράς, 

προσπαθώντας να προσθέσουν νέους ορίζοντες στην θεωρία ουράς. Όπως έχει 

παρατηρηθεί οι ερευνητές επιδίδονται σε παραλλαγές βασικών μοντέλων ουράς για να 

μελετήσουν την συμπεριφορά τους και την βελτιστοποίηση τους. 
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2.6  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Στο παρόν κεφάλαιο αναφερθήκαμε στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και σε δύο 

συγκεκριμένα ευρωπαϊκά έργα ("GUIDEPORT" και "ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ") που συνδυάζουν 

περισσότερα από ένα τέτοια συστήματα. Ακολούθησε εκτενής παρουσίαση των 

κατηγοριών των αλγόριθμων ανίχνευσης συμβάντος που συναντήθηκαν στην 

βιβλιογραφία, αλλά και η εξέλιξή τους με την πάροδο των χρόνων. Ακόμα, έγινε 

περιγραφή των τεχνολογιών που θα συνοδεύσουν τις συγκοινωνίες του μέλλοντος, ενώ 

προχωρήσαμε σε ανασκόπηση σχετικά με μελέτες που αφορούν στην απόκριση των 

οδηγών σε πληροφορίες παρεχόμενες από συστήματα μεταβλητής σήμανσης. Ειδικότερα, 

έγινε παρουσίαση των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, των παραγόντων που 

επηρεάζουν την απόκριση των οδηγών σε αυτές, καθώς και ορισμένων ποσοστών 

απόκρισης οδηγών, όπως αυτά βρέθηκαν στην βιβλιογραφία. Τέλος, παρουσιάστηκαν 

έρευνες που ασχολήθηκαν με τα συστήματα ουράς, την σημειογραφία των μοντέλων 

ουράς και την θεωρία ουράς γενικότερα. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που παρέχει κυκλοφοριακές 

μετρήσεις και το λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της εργασίας αυτής. Πραγματοποιείται περιγραφή των βασικών λειτουργιών της 

μηχανικής όρασης και ειδικότερα του συστήματος μηχανικής όρασης (Μ.Ο.) και 

ακολουθεί παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού κυκλοφοριακής 

προσομοίωσης AIMSUN. Ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί λογισμικό κυκλοφοριακής 

προσομοίωσης, καθώς χρειάστηκε να προσομοιωθούν κυκλοφοριακές συνθήκες και να 

συλλεχτούν δεδομένα σχετικά με αυτές, που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν με κάποιον 

άλλον τρόπο. 

 

3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

 Η διαχείριση και η εποπτεία της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εθνικά, αστικά και 

υπεραστικά οδικά δίκτυα και στους αυτοκινητόδρομους κρίνονται αναγκαίες για την 

ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η διαχείριση αυτή γίνεται άκρως αποτελεσματική όταν 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι οπτικής παρακολούθησης του υπό μελέτη οδικού δικτύου και 

πιο συγκεκριμένα τα συστήματα μηχανικής όρασης. 

 

3.2.1 Λειτουργία 

 Το σύστημα μηχανικής όρασης Autoscope (Michalopoulos et al., 1990) αποτελεί ένα 

προηγμένο σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας και λειτουργεί με μία κάμερα και 

έναν ειδικό επεξεργαστή (ενσωματωμένο ή όχι στην κάμερα), ο οποίος επεξεργάζεται την 

εικόνα που λαμβάνει από την κάμερα σε πραγματικό χρόνο. Μέσω αυτής της 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας της εικόνας επιτυγχάνεται η ανίχνευση οδικών 

συμβάντων στο οπτικό πεδίο που καλύπτει η κάμερα, και γίνεται η λήψη και επεξεργασία 

μετρήσεων διάφορων κυκλοφοριακών μεγεθών.  

 Η κάμερα εγκαθίσταται είτε παραπλεύρως της οδού, είτε επάνω από τις λωρίδες 

κυκλοφορίας (π.χ. σε γέφυρα) σε ύψος περίπου 12-15 μέτρων. Η απόδοση του συστήματος 
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εξαρτάται σημαντικά από την ορθή τοποθέτηση κάμερας και ανιχνευτών, και 

συγκεκριμένα από την γωνία παρακολούθησης της ροής. Για την υποστήριξη και 

βελτίωση της απόδοσης έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αυτόματης μετατροπής της γωνίας 

παρακολούθησης ώστε η ανίχνευση να γίνεται υπό βέλτιστη γωνία ή κατά τρόπο 

πανοραμικό (Tzamali et al., 2006). 

 Στο σύστημα αυτό ορίζονται ζώνες ανίχνευσης χωρίς την ανάγκη επέμβασης στην 

οδό για εγκατάσταση. Ο ορισμός των ζωνών ανίχνευσης γίνεται ψηφιακά μέσω ειδικού 

λογισμικού εγκατεστημένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσω του λογισμικού αυτού 

προγραμματίζεται μεγάλος αριθμός ζωνών ανίχνευσης, που μπορούν να συλλέγουν σε 

πραγματικό χρόνο όλες τις κατηγορίες των κυκλοφοριακών μεγεθών. 

                           

Εικόνα 3.1 – Επεξεργαστής και κάμερα μηχανικής όρασης. 

 Το σύστημα χρησιμοποιείται με επιτυχία σε σήραγγες και οδούς παγκοσμίως εδώ 

και περίπου 25 χρόνια και έχει συνδράμει στην βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. 

Στην Ελλάδα έγινε κυρίως γνωστό λόγω της εφαρμογής του μέσω ενός προγράμματος του 

ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κυκλοφοριακής σηματοδότησης 

και διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

στην Αθήνα. Το σύστημα έχει δοκιμασθεί υπό διάφορες καιρικές και κυκλοφοριακές 

συνθήκες και έχει επιδείξει ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια στις τιμές των κυκλοφοριακών 

μεγεθών, σε επίπεδα ακρίβειας περίπου 96% (Michalopoulos et al., 1993). 

 Πρέπει να αναφερθεί πως στο πεδίο μελέτης έχουν εγκατασταθεί τρία τέτοια 

συστήματα μηχανικής όρασης, τα οποία και αποτέλεσαν την βασική πηγή των 

κυκλοφοριακών δεδομένων που χρειάστηκε να εισαγάγουμε στα μοντέλα που αναπτύξαμε. 
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3.2.2  Δεδομένα Εξόδου 

  Μέσω του ειδικού λογισμικού που ήδη έχουμε αναφέρει, ο χρήστης, πέραν της 

δυνατότητας να δημιουργεί εικονικούς ανιχνευτές, μπορεί να συλλέγει τα κυκλοφοριακά 

δεδομένα που παράγονται από το σύστημα, καθώς και εικόνες και βίντεο από την κάμερα 

σε πραγματικό χρόνο. 

 Συγκεκριμένα το σύστημα Μ.Ο. παρέχει τιμές της κυκλοφοριακής ροής, της 

χρονικής και χωρικής κατάληψης, του χρονικού διαχωρισμού μεταξύ οχημάτων, της 

ταχύτητας των οχημάτων και της πυκνότητας ανά χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον 

χρήστη. Επίσης, κατηγοριοποιεί τα οχήματα βάσει του μήκους τους και καθορίζει το 

επίπεδο εξυπηρέτησης της υπό παρακολούθησης διατομής. Ακόμα, παρέχει την 

δυνατότητα ανίχνευσης: 

 παρουσίας οχημάτων 

 αντίθετης κατεύθυνσης οχημάτων 

 σταματημένου οχήματος 

 μείωσης της ταχύτητας οχημάτων 

 οχήματος που κινείται επάνω ή κάτω από το όριο ταχύτητας  

 δημιουργίας ουράς 

 αντικειμένου στο οδόστρωμα 

 πεζού στο οδόστρωμα  

 καπνού  

 ομίχλης – χαμηλής ορατότητας  

 

3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 Το λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία είναι το AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and 

Non-urban Networks). Είναι ευρέως γνωστό και αναπτύχθηκε από τους J. Barcelo και J. L. 

Ferrer (1994) στο πολυτεχνείο της Βαρκελώνης. Χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για την 

αναπαραγωγή πραγματικών συνθηκών κυκλοφορίας σε αστικό δίκτυο το οποίο μπορεί να 

περιέχει αυτοκινητοδρόμους και αστικές αρτηρίες. 
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3.3.1 Δεδομένα εισόδου 

 Το AIMSUN βασίζεται σε μια μικροσκοπική προσέγγιση και προσομοιώνει με 

αρκετά ρεαλιστικό τρόπο την ροή των οχημάτων σε οδικό δίκτυο. Δέχεται δεδομένα 

εισόδου τριών συγκεκριμένων κατηγοριών:  

 την διάταξη του δικτύου 

 τις συνθήκες του κυκλοφοριακού συστήματος  

 το είδος του κυκλοφοριακού ελέγχου.  

 Η διάταξη του δικτύου περιέχει πληροφορίες σχετικά με την γεωμετρία της οδού και 

παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει οδικό δίκτυο με οποιαδήποτε 

γεωμετρία επιθυμεί. Σε κάθε τμήμα του δικτύου παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης 

απεριόριστου αριθμού ανιχνευτών. 

 Όσον αφορά στις συνθήκες του κυκλοφοριακού συστήματος που επιθυμεί ο 

εκάστοτε χρήστης να ορίσει, αυτές σχετίζονται με τις τιμές της ροής των οχημάτων στις 

εισόδους του δικτύου, αλλά και το ποσοστό αλλαγής κατεύθυνσης που επιτρέπει στα 

οχήματα όταν βρίσκονται σε διασταύρωση. Ο αριθμός των οχημάτων που εισάγονται στο 

δίκτυο παράγεται από μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, που χρησιμοποιεί ως μέση τιμή τη 

ροή των οχημάτων στις εισόδους του δικτύου. Χρησιμοποιείται κατανομή εκθετικής 

μορφής, ενώ ο χρήστης μπορεί να επέμβει και να αλλάξει ό,τι θεωρεί απαραίτητο για την 

καλύτερη λειτουργία του δικτύου. 

 Ο κυκλοφοριακός έλεγχος καθορίζει εάν θα γίνει χρήση φωτεινών σηματοδοτών, τις 

φάσεις τους και τη χρονική διάρκεια που εφαρμόζονται για τον έλεγχο των 

διασταυρώσεων. Περιλαμβάνει, ακόμα, την προτεραιότητα των οχημάτων σε περίπτωση 

διασταύρωσης χωρίς έλεγχο και εάν θα εφαρμοστούν στρατηγικές ελέγχου.  

 Πρακτικά, τα δεδομένα που χρειάζεται ο προσομοιωτής είναι αυτά της τιμής της 

ροής εισαγωγής σε κάθε τμήμα του δικτύου, το ποσοστό στροφής των οχημάτων στις 

διασταυρώσεις και μία αρχική δήλωση της κατάστασης του δικτύου που θα ερευνηθεί. 

 Επίσης, σημαντικό στοιχείο του λογισμικού αυτού είναι πως ο χρήστης μπορεί να 

επέμβει δυναμικά οποιαδήποτε στιγμή στο δίκτυο και να πραγματοποιήσει αλλαγές που 

ίσως απαιτούνται κατά την προσομοίωση, μέσω του API (Application Programming 

Interface). Με το API ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να εφαρμόσει 

ένα δικό του έλεγχο κυκλοφορίας προκειμένου να βελτιστοποιήσει το πρόβλημά του. 
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 Τέλος, ο προσομοιωτής πραγματοποιεί λεπτομερή μοντελοποίηση της συμπεριφοράς 

των οδηγών κατά την διάρκεια της προσομοίωσης και κατ’ επέκταση των αυτοκινήτων, 

κυρίως για τις αντιδράσεις τους στην αλλαγή λωρίδας, στον τρόπο που ακολουθεί το ένα 

όχημα το άλλο, την απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους, αλλά και την αντίδρασή 

τους σε περίπτωση ξαφνικών αλλαγών (π.χ. ατύχημα).  

 

3.3.2 Παράμετροι προσομοίωσης 

  Πέρα από τα δεδομένα εισόδου το λογισμικό χρειάζεται και τρεις ακόμα 

παραμέτρους ώστε να εξομοιωθεί αποτελεσματικά το μοντελοποιημένο πρόβλημα. Αυτές 

οι παράμετροι είναι το σενάριο (Scenario), η επανάληψη (Replication) και το πείραμα 

(Experiment). 

 Μέσω του σεναρίου γίνεται η επιλογή της ζήτησης, του είδους των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων και ο καθορισμός του αρχείου API που θα εφαρμοστεί στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα. 

 Στην συνέχεια επιλέγεται ο αριθμός των επαναλήψεων που θα πραγματοποιηθούν 

στο συγκεκριμένο πρόβλημα, καθορίζοντας έτσι τους σπόρους που θα χρησιμοποιήσει ο 

προσομοιωτής για να παράγει τυχαίους αριθμούς με τη βοήθεια της γεννήτριας. 

 Τέλος, το πείραμα αποτελείται από τις πληροφορίες που αφορούν στην κίνηση των 

οχημάτων, ενώ καθορίζονται τα δυο βασικά μοντέλα κίνησης, το μοντέλο ακολουθίας των 

οχημάτων (Car-Following Model) και το μοντέλο αλλαγής λωρίδας (Lane-Changing 

Model).  

 

3.3.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 Η βασική έξοδος του λογισμικού AIMSUN συμπεριλαμβάνει πίνακες και γραφικές 

αναπαραστάσεις του δικτύου με τιμές της κυκλοφοριακής ροής, αρμονικής ταχύτητας, 

κατανάλωσης καυσίμων, πυκνότητας, διανυθείσας απόστασης, του χρόνου ταξιδίου,  

χρόνου καθυστέρησης, μήκους ουράς, των εκπομπών καυσαερίων και άλλων. Παρέχει 

επίσης στοιχειά που συλλέγονται από την τοποθέτηση φωρατών όπως, ο αριθμός 

οχημάτων, η πυκνότητα,  κυκλοφοριακή ροή, ταχύτητα, το ποσοστό κατάληψης και  

χρονικό διαχωρισμό μεταξύ οχημάτων που δημιουργούνται στα σημεία τοποθέτησής τους. 

 Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως, μέσω του API ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να επέμβει στον τρόπο λειτουργίας, και να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα που 



46 

 

 

 

του είναι απαραίτητα. Η γλώσσες προγραμματισμού που είναι εφαρμόσιμες στο εργαλείο 

αυτό είναι η C++ και η Python.  

 

3.4  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ο εξοπλισμός που μας παρείχε 

κυκλοφοριακές μετρήσεις για την υπό μελέτη περιοχή, και πιο συγκεκριμένα έγινε 

παρουσίαση της λειτουργίας των συστημάτων μηχανικής όρασης και των εξαγόμενων από 

αυτά δεδομένων. Επίσης, παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας και τα αποτελέσματα που 

παρέχει το λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης το όποιο χρησιμοποιήσαμε στην 

παρούσα εργασία. 
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4. ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το πεδίο μελέτης και παρουσιάζονται τα σημεία 

στα οποία έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που μας παρέχει τα κυκλοφοριακά δεδομένα 

στην παρούσα εργασία. Στην συνέχεια τα δεδομένα αυτά περιγράφονται αναλυτικά, όπως 

και τα υπόλοιπα δεδομένα που προέκυψαν από προσωπικές μετρήσεις στο πεδίο και 

ιστορικές καταγραφές. Στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο εισαγάγαμε το πεδίο στο λογισμικό προσομοίωσης. 

 

4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Το πεδίο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελείται ουσιαστικά από δύο τμήματα 

(Εικόνα 4.1). Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει ένα μέρος του παραλιακού οδικού άξονα της 

πόλης της Πάτρας, ενώ το δεύτερο την περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών στην οποία 

λαμβάνει χώρα ο έλεγχος ασφαλείας των οχημάτων και των εισιτήριων των επιβατών, πριν 

την είσοδο τους στις αποβάθρες επιβίβασης. 

 

Εικόνα 4.1 – Πεδίο μελέτης. 

 Το πρώτο τμήμα του πεδίου μελέτης αφορά στο οδικό τμήμα της παραλιακής 

λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας  από το ύψος της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου (ή Καρόλου) έως το 

ύψος της λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος αυτή αποτελεί μία κύρια και 

πολυσύχναστη οδική αρτηρία στο κέντρο της Πάτρας και συνδέει τον Βόρειο Λιμένα 

Πατρών με το κέντρο της πόλης, ενώ η προέκταση της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, η 
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λεωφόρος Ακτή Δυμαίων, οδηγεί στον Νέο Λιμένα Πατρών, στην Βιομηχανική Περιοχή 

και σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου.  

 Αξίζει να σημειωθεί πως η λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου προηγείται της 

λεωφόρου  Όθωνος-Αμαλίας που αποτελεί την συνέχεια του παραλιακού οδικού δικτύου 

της Πάτρας. Επίσης, επί της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας βρίσκεται ο κεντρικός 

σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, ο κεντρικός σταθμός του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, 

αλλά και η αφετηρία του αστικού ΚΤΕΛ Πατρών. Σαν επακόλουθο των παραπάνω, η 

λεωφόρος αυτή χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των βαρέων οχημάτων, αφού 

απαγορεύεται να διέρχονται από το κέντρο της πόλης, και των λεωφορείων του αστικού 

και του υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και από πολλούς οδηγούς επιβατικών οχημάτων είτε 

αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι Πατρών και Ρίου, είτε περαστικοί.  

 Στο ύψος της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου, που θεωρείται η είσοδος στο οδικό μας τμήμα 

έχει εγκατασταθεί σύστημα μηχανικής όρασης (#1). Ομοίως, γίνεται καταγραφή των 

κυκλοφοριακών μεγεθών μέσω ενός άλλου συστήματος Μ.Ο. (#2) στην έξοδο του οδικού 

μας τμήματος στο ύψος της λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη. Το υπό μελέτη οδικό τμήμα, 

τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των συστημάτων μηχανικής όρασης και ο 

εγκατεστημένος εξοπλισμός παρουσιάζονται στις επόμενες εικόνες. 

 

Εικόνα 4.2 – Το υπό μελέτη οδικό τμήμα. 
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Εικόνα 4.3 – Το υπό μελέτη οδικό τμήμα και τα σημεία εγκατάστασης των εξοπλισμών Μ.Ο.. 

   

                                                                                 

Εικόνα 4.4 – Μηχανική Όραση στο ύψος της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου (Μ.Ο. #1). 

 

Εικόνα 4.5 – Μηχανική Όραση στο ύψος της λεωφόρου Δημ. Γούναρη (Μ.Ο. #2). 

 Η λεωφόρος Όθωνος-Αμαλίας αποτελείται κατά βάση από 2 λωρίδες κυκλοφορίας 

μονής κατεύθυνσης και εκτείνεται κατά μήκος της παραθαλάσσιας περιοχής και των 

σιδηροδρομικών γραμμών. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι περίπου 10 μέτρα αλλά το 

αξιοποιήσιμο πλάτος είναι 7 μέτρα (3,5 μέτρα/λωρίδα), καθώς μονίμως παρατηρούνται 

σταθμευμένα οχήματα παραπλεύρως της λεωφόρου. Μεταξύ των κάθετων οδών 

Φιλοποίμενος και Δημ. Γούναρη δημιουργείται μία τρίτη λωρίδα που χρησιμοποιείται 
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μόνον από όσους οδηγούς επιθυμούν να εξέλθουν από την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας 

προς την λεωφόρο Δημ. Γούναρη. Μετά το ύψος της λεωφόρου Γούναρη οι λωρίδες 

κυκλοφορίας γίνονται τρεις. Αρκετοί οδοί τέμνουν την παραλιακή λεωφόρο και 

επιτρέπουν είτε την είσοδο είτε την έξοδο οχημάτων από αυτήν.  

 Τα περισσότερα οχήματα που σκοπεύουν να ταξιδέψουν μέσω του Νέου Λιμένα 

Πατρών ακολουθούν τις λεωφόρους Όθωνος-Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων για να 

καταλήξουν σε αυτόν. Το νέο λιμάνι Πατρών αποτελεί ένα σύγχρονο λιμάνι με 

εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών που προσφέρουν ασφαλή και άνετη 

εξυπηρέτηση. Τονίζεται επίσης η κομβικής σημασίας γεωγραφική θέση της πόλης της 

Πάτρας που επιτρέπει, μέσω του Νέου Λιμένα, τη σύνδεση της Ελλάδος με την κεντρική 

Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Ταυτόχρονα, από το 2011 που εγκαινιάστηκε η λειτουργία του, δρα 

ευεργετικά για την πόλη της Πάτρας και τους κατοίκους της βοηθώντας στην ανάπτυξη 

του τουρισμού και της οικονομίας.  

 Το δεύτερο τμήμα του πεδίου μελέτης βρίσκεται εντός της λιμενικής ζώνης και 

συγκεκριμένα στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων. Ο έλεγχος του 

φορτίου των βαρέων οχημάτων, αλλά και του εσωτερικού των επιβατικών οχημάτων 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας επιβίβασης αυτών στο πλοίο. 

Παράλληλα, γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων των οδηγών και των επιβαινόντων και αυτό 

αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας εισόδου των οχημάτων στις αποβάθρες 

επιβίβασης του λιμανιού. Η διαδικασία αυτή δύναται να λάβει χώρα στις 8 διαθέσιμες 

πύλες ελέγχου που υπάρχουν στην υπό μελέτη περιοχή. 

 Λόγω της σημαντικότητας της όλης διαδικασίας ελέγχου των οχημάτων και των 

εισιτηρίων, έχει εγκατασταθεί στην είσοδο της περιοχής ελέγχου σύστημα μηχανικής 

όρασης (#3) για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή. 

Το οπτικό πεδίο της κάμερας του συστήματος Μ.Ο. εποπτεύει και τις λωρίδες 

κυκλοφορίας που οδηγούν στην έξοδο του λιμένα, αλλά και τα οχήματα που κινούνται 

προς τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Η Μ.Ο., όπως έχει αναφερθεί στην περιγραφή του, 

προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ανίχνευσης περιστατικών και παράγει τους 

αντίστοιχους συναγερμούς σε διάφορες περιπτώσεις παραβίασης κανόνων οδικής 

ασφάλειας. Η υπό μελέτη περιοχή, το σημείο εγκατάστασης της μηχανικής όρασης και ο 

εγκατεστημένος εξοπλισμός παρουσιάζονται στις επόμενες εικόνες. 
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Εικόνα 4.6 – Η υπό μελέτη περιοχή του Λιμένα Πατρών. 

 

Εικόνα 4.7 – Η υπό μελέτη περιοχή του Λιμένα Πατρών και το σημείο εγκατάστασης του 

εξοπλισμού Μ.Ο.. 

 

Εικόνα 4.8 – Μηχανική Όραση στην είσοδο της περιοχής μελέτης του Λιμένα Πατρών (Μ.Ο. #3). 
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4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

εργασία, καθώς και ο τρόπος συλλογής τους. Ορισμένα δεδομένα προέκυψαν από τα τρία 

συστήματα μηχανικής όρασης, ενώ τα υπόλοιπα προέκυψαν από μετρήσεις στο πεδίο και 

από συλλογή ιστορικών καταγραφών. 

 

4.3.1 Συλλογή δεδομένων από τα συστήματα μηχανικής όρασης  

 Όπως έχουμε αναφέρει στο Κεφάλαιο 3, το σύστημα μηχανικής όρασης 

χρησιμοποιείται για την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και την ανίχνευση 

συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της 

κυκλοφορίας. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε συλλογή συγκεκριμένων 

κυκλοφοριακών δεδομένων από τα τρία εγκατεστημένα συστήματα Μ.Ο. στην περιοχή της 

πόλης της Πάτρας. Διαφορετικά δεδομένα χρειάστηκαν για την λεωφόρο Όθωνος-

Αμαλίας, και διαφορετικά για την μελέτη της περιοχής ελέγχου των οχημάτων στον 

λιμένα. 

 

4.3.1.1 Δεδομένα μηχανικής όρασης για την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας 

 Στο Κεφάλαιο 3 αναφερθήκαμε στην δυνατότητα δημιουργίας ζωνών ανίχνευσης 

από τον χρήστη του συστήματος μηχανικής όρασης, για την συλλογή κυκλοφοριακών 

δεδομένων. Οι ζώνες ανίχνευσης αποτελούνται από εικονικούς ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές 

που έχουν δημιουργηθεί στα δύο συστήματα Μ.Ο. της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας 

παρουσιάζονται στις επόμενες εικόνες. 
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Εικόνα 4.9 – Ζώνες ανίχνευσης και   

ανιχνευτές του Autoscope #1.                    

Εικόνα 4.10 – Ζώνες ανίχνευσης και 

ανιχνευτές του Autoscope #2.

 

  Όπως παρατηρούμε στις εικόνες αυτές, στον σταθμό Μ.Ο. που βρίσκεται στο ύψος 

της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου (αριστερή εικόνα) έχουν ορισθεί εικονικοί ανιχνευτές και ζώνες 

ανίχνευσης στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ στον σταθμό στο ύψος της λεωφόρου Δημ. 

Γούναρη (δεξιά εικόνα) έχουμε τρεις ανιχνευτές που καταγράφουν την κυκλοφορία προς 

το λιμάνι και ένα ανιχνευτή που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα που 

κινούνται στην αριστερή λωρίδα και προς την έξοδο από το υπό μελέτη οδικό τμήμα, την 

λεωφόρο Δημ. Γούναρη. 

 Στα πλαίσια της εργασίας τα δεδομένα από τις δύο κάμερες αφορούσαν στις 

μετρήσεις σχετικά με το πλήθος πέντε κατηγοριών οχημάτων (Class A, B, C, D, E) και το 

ποσοστό της χρονικής κατάληψης (time occupancy), όπως και την ημερομηνία και ώρα 

της κάθε καταγραφής. Τα δεδομένα αφορούσαν στο χρονικό διάστημα από 02-11-2015 και 

ώρα 9:00 έως 12-11-2015 και ώρα 19:00 με τις μετρήσεις να δίνονται ανά 20 

δευτερόλεπτα, αφού έτσι είχε ορισθεί στα συστήματα Μ.Ο.. 

 Ειδικότερα, το σύστημα Μ.Ο. κατηγοριοποιεί τα οχήματα σε κλάσεις ανάλογα με το 

μήκος τους, αφού έχει την δυνατότητα να μετράει το μήκος του κάθε οχήματος που 

περνάει από τον εκάστοτε αισθητήρα. Οι κατηγορίες των οχημάτων ανάλογα με το μήκος 

τους είναι οι ακόλουθες: 
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 Με αυτό το μέγεθος ορίσαμε στο λογισμικό προσομοίωσης τα ποσοστά των 

επιβατικών οχημάτων και των βαρέων οχημάτων - λεωφορείων. Έτσι, θεωρήσαμε τις δύο 

πρώτες κατηγορίες (Class A, B) ως επιβατικά οχήματα, και τις υπόλοιπες 3 (Class C, D, E) 

βαρέα οχήματα ή λεωφορεία. Τα ποσοστά που προέκυψαν για ανάλυση των σχετικών 

δεδομένων ενός μήνα (Νοέμβριος 2015) των δύο συστημάτων Μ.Ο. είναι: 

                          

                               

 Οι τιμές του ποσοστού χρονικής κατάληψης (time occupancy) ήταν απαραίτητες 

στην εφαρμογή του μοντέλου ανίχνευσης συμφόρησης και ανίχνευσης συμφόρησης λόγω 

συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) σε πραγματικό χρόνο. 

 

4.3.1.2 Δεδομένα Μ.Ο. για την περιοχή ελέγχου οχημάτων και εισιτηρίων στον Νέο 

Λιμένα Πατρών 

 Οι εικονικοί ανιχνευτές που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα μηχανικής όρασης του 

Νέου Λιμένα Πατρών για την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και την ανίχνευση 

συμβάντων παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. Στην εικόνα αυτήν παρατηρούμε πως 

υπάρχουν ανιχνευτές και ζώνες ανίχνευσης για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στην 

είσοδο της περιοχής του ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων, στις τρεις λωρίδες 

κυκλοφορίας που οδηγούν στην έξοδο από τον λιμένα, και στην λωρίδα που οδηγεί προς 

τα εκδοτήρια εισιτηρίων (αριστερή στροφή). Επίσης, υπάρχουν ανιχνευτές που ειδοποιούν 

για διάφορες παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, καθώς και για τη 

δημιουργία ουράς που παρεμποδίζει την έξοδο από τον χώρο στάθμευσης τον οποίο 

εποπτεύει η κάμερα του συστήματος. 
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Εικόνα 4.11 – Ζώνες ανίχνευσης και ανιχνευτές του Autoscope #3. 

 Τα δεδομένα από το σύστημα μηχανικής όρασης (Μ.Ο.) ήταν η ώρα άφιξης στον 

αισθητήρα που οδηγεί στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων, ξεχωριστά 

για το κάθε όχημα, καθώς και το μήκος του οχήματος. Πρακτικά η Μ.Ο. παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την ώρα εισόδου του οχήματος στον αισθητήρα και την ώρα 

εξόδου από αυτόν. Στα πλαίσια της μελέτης συστημάτων ουράς στην περιοχή μελέτης, 

αποφασίσαμε πως ως ώρα άφιξης ενός οχήματος θεωρείται η χρονική στιγμή κατά την 

οποία το όχημα εξέρχεται από τον αισθητήρα. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν σε περίοδο 

μιας εβδομάδας, και οι καταγραφές γίνονταν όποτε ένα όχημα εισερχόταν και εξερχόταν 

από τον αισθητήρα.  

 Όσον αφορά στο μήκος των οχημάτων παρατηρήθηκε πως υπήρχαν ασάφειες στις 

μετρήσεις. Όπως αποδείχτηκε αυτά τα σφάλματα παρουσιάστηκαν επειδή η κάμερα του 

συστήματος χρειαζόταν καθάρισμα. Η συντήρηση των καμερών των συστημάτων Μ.Ο. 

πραγματοποιείται μία φορά το εξάμηνο.  

 

4.3.2 Συλλογή δεδομένων από μετρήσεις πεδίου στον Νότιο Λιμένα Πατρών 

  Όπως αναφέρθηκε, υπήρξε πρόβλημα σχετικά με τις μετρήσεις του συστήματος 

Μ.Ο. που αφορούσαν στο μήκος των οχημάτων. Έτσι αποφασίσαμε να μετρήσουμε επί 

δύο ώρες την ημέρα και για μία εβδομάδα πόσα οχήματα έφθαναν στο λιμάνι για να 

επιβιβαστούν από κάθε κατηγορία οχημάτων, ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το 
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ποσοστό της κάθε κατηγορίας και αυτό το ποσοστό να διέπει όλα τα μοντέλα ουράς που 

αναπτύξαμε.  

 Ταυτόχρονα μετρούσαμε τον χρόνο εξυπηρέτησης για το κάθε όχημα, γιατί στα 

μοντέλα ουράς που έχουμε δημιουργήσει απαιτείται σαν είσοδος στο μοντέλο η ώρα 

άφιξης του οχήματος και ο χρόνος εξυπηρέτησής του. Κατά τις μετρήσεις μας οι ενεργές 

πύλες ελέγχου ήταν οι 6 από τις 8. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πως οι ακόλουθες κατηγορίες: 

μηχανές, ιδιωτικά επιβατικά οχήματα (ΙΧ), βαν, τράκτορες, φορτηγά με δεξαμενές υγρών 

και φορτηγά με καρότσα παρουσίαζαν διαφορετικούς χρόνους εξυπηρέτησης. Έτσι, από 

τις ώρες που μετρήσαμε προέκυψαν οι ακόλουθοι ελάχιστοι και μέγιστοι χρόνοι 

εξυπηρέτησης για κάθε κατηγορία οχήματος. 

Πίνακας 4.1 – Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης ανά κατηγορία οχήματος. 

Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης (sec) 

Κατηγορία Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 
Φορτηγά με 

δεξαμενές υγρών 
Φορτηγά με 

καρότσα 

min 6 10 80 14 14 105 

max 15 22 190 27 27 335 

 

 Αναφορικά με το ποσοστό οχημάτων από κάθε κατηγορία έχουμε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.2 – Ποσοστό οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος. 

Ποσοστό οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος 

Κατηγορία Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 
Φορτηγά με 

δεξαμενές υγρών 
Φορτηγά με 

καρότσα 

Ποσοστά 4,49% 17,98% 7,87% 5,62% 10,11% 53,93% 

 

 Τέλος, μετρούσαμε και τον χρόνο αναμονής ορισμένων οχημάτων στην ουρά 

αναμονής ώστε να πραγματοποιήσουμε την εσωτερική αξιολόγηση του μοντέλου ουράς 

που αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες. Το λιμάνι λειτουργεί κατά βάση με 6 

εξυπηρετητές ανοιχτούς και με σχηματισμό πολλαπλών ουρών. Έτσι προέκυψε πως ο 

μέσος χρόνος αναμονής για μία εβδομάδα μετρήσεων είναι 1 min και 2 sec. 

 Περίπου δύο μήνες αργότερα θεωρήσαμε σκόπιμο να ξαναμετρήσουμε ορισμένα 

από τα παραπάνω στοιχεία που συλλέξαμε, για δύο αντιπροσωπευτικές ημέρες. Αυτό το 

κάναμε για να παρατηρήσουμε αν υπήρξε σημαντική αλλαγή σε αυτά. Γιατί σε περίπτωση 

ύπαρξης αλλαγής, τα δεδομένα θα πρέπει να μετρώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
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να ενημερώνεται με αυτά ο αλγόριθμος εύρεσης του βέλτιστου συστήματος ουράς στην 

περιοχή ελέγχου του λιμένα, που θα παρουσιαστεί σε παρακάτω κεφάλαιο. Οι συγκριτικές 

μετρήσεις των χρόνων εξυπηρέτησης για κάθε κατηγορία οχήματος παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4.1α – Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης ανά κατηγορία οχήματος: 1
η
 μέτρηση. 

Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης (sec) 

Κατηγορία Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 
Φορτηγά με 

δεξαμενές υγρών 
Φορτηγά με 

καρότσα 

min 5 8 69 9 11 87 

max 14 35 69 31 30 342 

 

Πίνακας 4.1β – Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης ανά κατηγορία οχήματος: 2
η
 μέτρηση. 

Εύρος χρόνου εξυπηρέτησης (sec) 

Κατηγορία Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 
Φορτηγά με 

δεξαμενές υγρών 
Φορτηγά με 

καρότσα 

min 8 10 72 12 11 98 

max 12 30 165 28 25 340 

 

 Οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων είναι σχετικά μικρές αλλά αν υπήρχε η 

δυνατότητα θα ήταν θετικό να γίνεται επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

4.3.3 Συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο αναφορικά με προηγμένα συστήματα 

ελέγχου οχημάτων και ανάγνωσης εισιτηρίων  

 Πέραν των μετρήσεων των χρόνων εξυπηρέτησης στο πεδίο, μελετήσαμε και 

συστήματα ουράς οι εξυπηρετητές των οποίων θα χρησιμοποιούσαν πιο προηγμένο 

εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε συστήματα ουράς όπου το σύστημα ελέγχου θα 

ήταν περισσότερο αυτοματοποιημένο, δηλαδή οι εξυπηρετητές θα είχαν εγκατεστημένο 

σύστημα ακτινών x που θα μπορούσαν να σκανάρουν το όχημα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Επίσης, ο έλεγχος των εισιτηρίων θα πραγματοποιούνταν από σύστημα αυτόματης 

ανάγνωσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Έτσι, οι χρόνοι εξυπηρέτησης θα άλλαζαν 

δραματικά για κάθε κατηγορία οχήματος, και ειδικά για τα φορτηγά. Αυτοί 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.    
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Πίνακας 4.3 – Χρόνοι εξυπηρέτησης αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου. 

Χρόνοι εξυπηρέτησης αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου(sec) 

Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 
Φορτηγά με 

δεξαμενές υγρών 
Φορτηγά με 

καρότσα 

9 12 17 17 25 25 

  

 Οι χρόνοι εξυπηρέτησης των αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου που 

φαίνονται στον Πίνακα 4.3 προέκυψαν από έρευνα στο διαδίκτυο (http://simon-

technologies.co, www.ponyindustry.co.jp/english) όπου διαπιστώσαμε πως ο μέσος χρόνος 

για να σκαναριστεί πλήρως ένα φορτηγό 12 μέτρων από ένα σύστημα ελέγχου ακτινών x 

είναι 20 sec. Με απλή αναλογία υπολογίσαμε τους αντίστοιχους χρόνους για την κάθε 

κατηγορία οχήματος. Σε αυτούς τους χρόνους προσθέσαμε 5 sec που θεωρούμε πως είναι 

ο χρόνος που απαιτείται για να αποφασιστεί από τους ελεγκτές αν το όχημα πέρασε τον 

έλεγχο.  

 Τονίζεται πως, κατά την διάρκεια που το όχημα σκανάρεται, το σύστημα αυτόματης 

ανάγνωσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων έχει ήδη αναγνώσει τους κωδικούς των εισιτηρίων 

και έχει δώσει μήνυμα στον ελεγκτή σχετικά με τον αριθμό των εισιτηρίων των επιβατών, 

αλλά και με τον αν ανάγνωσε εισιτήριο οχήματος. Έτσι, οι παραπάνω χρόνοι αφορούν 

στην διαδικασία ελέγχου του οχήματος, ελέγχου των εισιτηρίων και διασταύρωσης από 

τον ελεγκτή αν ο αριθμός των επιβαινόντων που εντοπίστηκαν από τις ακτίνες x είναι ίσος 

με τον αριθμό των εισιτηρίων των επιβατών που αναγνώστηκαν, καθώς και αν έχει 

αναγνωστεί εισιτήριο για το όχημα. 

 

4.3.4 Συλλογή δεδομένων από ιστορικές καταγραφές της τροχαίας Πατρών 

  Για την πραγματοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης του μοντέλου που 

αναπτύξαμε για την ανίχνευση συμφόρησης λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) σε 

πραγματικό χρόνο, έπρεπε να διερευνήσουμε αν όντως είχε γίνει συμβάν κατά τη διάρκεια 

που είχαμε δεδομένα από τα δύο συστήματα μηχανικής όρασης, ώστε να δούμε αν 

επιβεβαιώνεται ο αλγόριθμός μας.  

 Τα σχετικά δεδομένα τα αντλήσαμε από το ιστορικό καταγραφών τροχαίων 

ατυχημάτων της τροχαίας Πατρών και διαπιστώθηκε πως, από τα λίγα ατυχήματα που 

συμβαίνουν στην υπό μελέτη λεωφόρο, μόνον για ένα ατύχημα είχαμε κυκλοφοριακά 

δεδομένα και από τις δύο κάμερες τη στιγμή που συνέβη. Συγκεκριμένα το ατύχημα αυτό 

http://simon-technologies.co/
http://simon-technologies.co/
http://www.ponyindustry.co.jp/english
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καταγράφηκε στις 02/11/2015 και ώρα 18:00. Το πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων είτε 

από το πρώτο σύστημα Μ.Ο., είτε από το δεύτερο, είτε και από τα δύο που έχουν 

εγκατασταθεί στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας οφείλεται στο γεγονός πως τα συστήματα 

παρουσίαζαν τεχνικά προβλήματα που άργησαν να επιλυθούν και η παρούσα εργασία είχε 

προχωρήσει. 

 

4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ AIMSUN 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα εισαγωγής του υπό μελέτη 

οδικού τμήματος στο λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης.  

 Αρχικά, έπρεπε να εισαγάγουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού μας 

τμήματος, δηλαδή της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας. Το AIMSUN παρέχει στον χρήστη την 

δυνατότητα να εισαγάγει το δίκτυό του από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από το Open 

Street Map, και εκμεταλλευτήκαμε αυτήν την δυνατότητα. Εισάγοντας όμως το τμήμα του 

οδικού δικτύου της Πάτρας που περιελάμβανε την υπό μελέτη λεωφόρο, έπρεπε να το 

επεξεργαστούμε κατάλληλα και να διορθώσουμε τις διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν. Ορίσαμε τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας και το πλάτος τους όπως 

περιγράφηκαν στην περιγραφή του πεδίου (Κεφ. 4.2).  

 Επίσης, ελέγξαμε τις κάθετες οδούς και προσαρμόσαμε τις λωρίδες τους όπως είναι 

στην πραγματικότητα, δηλαδή δημιουργήσαμε από δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην 

Κολοκοτρώνη και στην Ερμού, ενώ από μία στις υπόλοιπες κάθετες οδούς. Η κάθε μία 

λωρίδα έχει πλάτος 3,0 μέτρων. Τις κάθετες οδούς δεν τις προσομοιώσαμε σε όλο το 

μήκος τους, αλλά λίγα μόνο μέτρα μετά την τομή τους με την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. 

Αυτό ήταν απαραίτητο για να μπορεί ο προσομοιωτής να εισάγει και να εξάγει οχήματα 

από τις κάθετες οδούς μας. Έτσι, προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 4.12 – Το υπό μελέτη οδικό τμήμα (λεωφόρος Όθωνος-Αμαλίας) στο AIMSUN. 
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 Το όριο ταχύτητας ορίστηκε ως 50 km/h αφού το οδικό μας τμήμα θεωρείται αστική 

οδική αρτηρία. Το μοντέλο για την προσομοίωση της κίνησης των οχημάτων ήταν το 

"Two-Lanes Car Following Model", κατά το οποίο η κίνηση των οχημάτων δεν 

επηρεάζεται μόνον από τα οχήματα που βρίσκονται στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας αλλά 

επηρεάζεται και από την κίνηση των οχημάτων στις γειτονικές λωρίδες. Επιπρόσθετα, 

καθορίσαμε τους κόμβους που έχουν φωτεινή σηματοδότηση και την διάρκεια του 

πράσινου, πορτοκαλί και κόκκινου σε αυτούς, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 4.4 – Διάρκεια φωτεινών ενδείξεων στους σηματοδοτούμενους κόμβους του οδικού  

τμήματος. 

Σηματοδοτούμενος 

Κόμβος 

Ρεύμα 

κυκλοφορίας 

Διάρκεια (sec) 

Πρασίνου Πορτοκαλί Κόκκινου 

Όθωνος-Αμαλίας 

& Κολοκοτρώνη 

Όθωνος-Αμαλίας 55 3 32 

Κολοκοτρώνη 27 3 60 

Όθωνος-Αμαλίας 

& Αγίου Νικολάου 
Όθωνος-Αμαλίας 70 3 17 

Όθωνος-Αμαλίας 

& Ερμού 

Όθωνος-Αμαλίας Μονίμως πράσινο 

προς Ερμού 47 3 20 

Όθωνος-Αμαλίας 

& Πατρέως 

Όθωνος-Αμαλίας 58 3 29 

Πατρέως 24 3 63 

  

 Έπειτα, ορίσαμε την κάθετη σήμανση (πινακίδες "STOP") στο ρεύμα των οδών 

Ζαΐμη και Βότση που οδηγούν στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, καθώς στους κόμβους 

αυτούς δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση. Ακολούθως ορίσαμε την στάση των αστικών 

λεωφορείων στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας η οποία βρίσκεται ακριβώς μετά το ύψος της 

οδού Κολοκοτρώνη. Πέραν της στάσης ορίσαμε και την διαδρομή των λεωφορείων, τη 

συχνότητα δρομολογίων και τον χρόνο που διαρκεί η επιβίβαση και η αποβίβαση 

επιβαινόντων στην υπό μελέτη στάση, όπως φαίνεται στο πίνακα 4.5. 

 Επόμενο βήμα ήταν να ορίσουμε τα σημεία που θα τοποθετούσαμε ανιχνευτές και 

να τους σχεδιάσουμε. Αρχικά, τοποθετήσαμε ανιχνευτές στα ίδια σημεία που υπάρχουν οι 

εικονικοί ανιχνευτές των δύο συστημάτων Μ.Ο., έτσι ώστε τα κυκλοφοριακά δεδομένα 

που θα συλλέγαμε από τους ανιχνευτές του AIMSUN να έχουν αντιστοιχία με τα δεδομένα 

που συλλέξαμε από τα συστήματα Μ.Ο.. Ακόμα, προσθέσαμε πέντε ανιχνευτές μεταξύ 

των δύο πρώτων, κατά μήκος της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας. Ο λόγος που προσθέσαμε 

αυτούς τους ανιχνευτές ήταν για να έχουμε καλύτερη εποπτεία του υπό μελέτη οδικού 
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τμήματος, αλλά και για να έχουμε περισσότερα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη 

ασφάλειας της λεωφόρου, που θα παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο.   

Πίνακας 4.5 – Δρομολόγια αστικών λεωφορείων που διέρχονται από το πεδίο μελέτης. 

Γραμμή 

Περίοδος δρομολογίου (min) Μέση 

διάρκεια 

στάσης (sec) 
Μέση τιμή 

Τυπική 

διακύμανση 

Νο. 5: Πάτρα – Μιντιλόγλι 140 5 18 

Νο. 5: Πάτρα – Μονοδένδρι – Τσουκαλέικα 60 5 18 

Νο. 5: Πάτρα – Τσουκαλέικα 60 2 18 

Νο. 8: Πάτρα – Κάτω Οβρυά 30 1 18 

Νο. 8: Πάτρα – Άνω Οβρυά 15 1 18 

Νο. 8: Πάτρα – Καλλιθέα 90 5 18 

Νο. 8: Πάτρα – Καλλιθέα – Θέα 210 5 18 

Νο.10: Πάρκινγκ Αγ. Ανδρέα – Κέντρο 20 1 18 

Νο.11: Πάρκινγκ Τερψιθέας – Κέντρο 20 1 18 

Νο.18: Νέο Λιμάνι 90 5 18 

 

 Οι ανιχνευτές αυτοί τοποθετήθηκαν σε περίπου ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ 

επιλέχθηκε να μην βρίσκονται κοντά σε φωτεινούς σηματοδότες για να είναι πιο 

αντιπροσωπευτικές οι μετρήσεις τους και να μην επηρεάζονται άμεσα από αυτούς. Στην 

παρακάτω εικόνα μπορεί κανείς να παρατηρήσει τους αισθητήρες (μπλε χρώμα) και την 

στάση των λεωφορείων (κίτρινο χρώμα) όπως διαμορφώθηκαν στο AIMSUN. 

 

Εικόνα 4.13 – Οι αισθητήρες (μπλε χρώμα) και η στάση των λεωφορείων (κίτρινο χρώμα) στο υπό 

μελέτη οδικό τμήμα. 
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  Χρησιμοποιήσαμε τους βασικούς τύπους οχημάτων στο AIMSUN σχετικά με τα 

επιβατικά (car) και τα βαρέα οχήματα (truck). Στους τύπους οχημάτων του AIMSUN 

έχουν προκαθοριστεί διάφορες παράμετροι, όπως το μήκος και πλάτος κάθε τύπου και οι 

μέγιστες και ελάχιστες ταχύτητες κίνησης. Χωρίσαμε τα επιβατικά οχήματα (car) σε δύο 

υποκατηγορίες: επιβατικά που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο, και θεωρήσαμε πως στα 

βαρέα οχήματα εντάσσονται και τα λεωφορεία και, όπως έχει ήδη προεπιλεγεί στο 

AIMSUN, αυτά τα οχήματα κινούνται με πετρέλαιο. Στην κατηγορία αυτή πρακτικά 

θεωρούμε πως βρίσκονται όλα τα οχήματα με μήκος μεγαλύτερο των 7 μέτρων (Class C, 

D, E του συστήματος Μ.Ο.).  

 Ο διαχωρισμός των επιβατικών οχημάτων ήταν σημαντικός καθώς διαφορετικές 

παράμετροι λαμβάνονται υπ’ όψιν ανά κατηγορία καυσίμου σχετικά με την κατανάλωση 

και τις εκπομπές CO2 από το AIMSUN. Η αρχή που διέπει την παρούσα εργασία είναι πως 

στο υπό μελέτη οδικό τμήμα το 75% των επιβατικών οχημάτων χρησιμοποιεί σαν καύσιμο 

την βενζίνη και το 25% το πετρέλαιο. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι 

παράμετροι που εισήχθησαν στο μοντέλο και επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου και 

εκπομπές CO2 για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία οχημάτων. 

Πίνακας 4.6 – Τιμές των παραμέτρων του μοντέλου κατανάλωσης καυσίμου που εισήχθησαν στο 

AIMSUN. (Πηγή: Μαρούση, 2016) 

Κατηγορία 

καυσίμου 

   

          

   

          

   

(    ) 

   

(    ) 

    

(    ) 

    

(    ) 

   

(    ) 

Επιβατικά οχήματα 

Βενζίνη 7,5 8,8 50 0,33 0,42 0,26 0,53 

Πετρέλαιο 5,1 5,7 50 0,2 0,31 0,16 0,42 

Φορτηγά/λεωφορεία 

Πετρέλαιο 27 42,4 40 0,6 0,74 0,49 0,9 

 

Πίνακας 4.7 – Τιμές των παραμέτρων του μοντέλου εκπομπών CO2 που εισήχθησαν στο 

AIMSUN. (Πηγή: Panis et al., 2006). 

Τιμές παραμέτρων του μοντέλου εκπομπών CO2 

Κατηγορία                      

Επιβατικά οχήματα 

(βενζίνη) 
0 0,553 0,161 -0,00289 0,266 0,511 0,183 

Επιβατικά οχήματα 

(πετρέλαιο) 
0 0,324 0,0859 0,00496 -0,0586 0,448 0,23 

Φορτηγά/λεωφορεία 

(πετρέλαιο) 
0 1,52 1,88 -0,0695 4,71 5,88 2,09 
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 Στο επόμενο βήμα, ορίσαμε την κυκλοφοριακή κατάσταση (Traffic State) του υπό 

μελέτη οδικού τμήματος, για να γίνει η προσομοίωση. Ειδικότερα, στο AIMSUN πρέπει 

να εισαγάγουμε την κυκλοφοριακή ροή του κάθε επί μέρους οδικού τμήματος που 

αποτελεί είσοδο για την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, όπως επίσης και τα ποσοστά στροφής 

των οχημάτων, από την λεωφόρο προς τις κάθετες εξόδους. Η κυκλοφοριακή ροή 

εισαγωγής και τα ποσοστά στροφής είναι διαφορετικά για τα επιβατικά οχήματα βενζίνης, 

τα επιβατικά οχήματα πετρελαίου και τα φορτηγά/λεωφορεία. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζονται αυτά τα δεδομένα εισόδου που παραμένουν σταθερά σε όλες τις δοκιμές, 

αλλά δεν παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακές ροές εισαγωγής που έχουν σχέση με την 

είσοδο οχημάτων στην αρχή του οδικού τμήματος, λίγο μετά το ύψος της κάθετης οδού 

28
ης

 Οκτωβρίου. Αυτό συμβαίνει διότι οι ροές αυτές δεν αποτελούν δεδομένα και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το σενάριο και την περίπτωση μελέτης τα οποία και 

αναλύονται σε επόμενα κεφάλαια. 

Πίνακας 4.8 – Ροή εισαγωγής (οχήματα/ώρα) επιβατικών οχημάτων. 

Ροή εισαγωγής (οχήματα/ώρα) 

Κατηγορία 
Διασταύρωση 

Ζαΐμη 

Διασταύρωση 

Κολοκοτρώνη 

Διασταύρωση 

Πατρέως 

Διασταύρωση 

Βότση 
 

Συνολικά επιβατικά οχήματα 40 464 214 133 

Επιβατικά οχήματα βενζίνης 

(75%) 
30 348 161 100 

Επιβατικά οχήματα πετρελαίου 

(25%) 
10 116 53 33 

 

Φορτηγά/λεωφορεία  6 22 12 5 

 

Πίνακας 4.9 – Ποσοστό στροφής οχημάτων προς τις κάθετες εξόδους. 

Διασταυρώσεις 
Ποσοστό στροφής 

επιβατικών οχημάτων (%) 

Ποσοστό στροφής 

φορτηγών/λεωφορείων (%) 

Αράτου 10 15 

Ερμού 15 30 

Γεροκωστοπούλου 7 15 

Παντανάσσης 5 3 

Φιλοποίμενος 2 3 

Γούναρη 30 46 
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 Τέλος, δημιουργήσαμε το σενάριο (Scenario) το οποίο περιλάμβανε όλη την 

παραπάνω πληροφορία, την επανάληψη (Replication) και το πείραμα (Experiment). Στις 

περιπτώσεις που προσομοιώσαμε ένα ατύχημα στο υπό μελέτη οδικό τμήμα προσθέσαμε 

ένα νέο σενάριο (Scenario) που, εκτός από την πληροφορία του προηγούμενου σεναρίου 

περιελάμβανε και τα στοιχεία που αφορούσαν στο ατύχημα. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε το 

ατύχημα να συμβαίνει μεταξύ των οδών Ερμού και Γεροκωστοπούλου, να εκτείνεται για 

16 μέτρα και να γίνεται ορατό από τον ερχόμενο οδηγό σε απόσταση 60 μέτρων. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η περιοχή του ατυχήματος. 

 

Εικόνα 4.14 – Δημιουργία ατυχήματος στο AIMSUN. 

 

4.5  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το πεδίο μελέτης το οποίο αποτελείται από δύο 

τμήματα: ένα μέρος του παραλιακού οδικού άξονα της πόλης της Πάτρας (την λεωφόρο 

Όθωνος-Αμαλίας) και την περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών στην οποία λαμβάνει χώρα ο 

έλεγχος ασφαλείας των οχημάτων και των εισιτήριων των επιβατών, πριν την είσοδό τους 

στις αποβάθρες επιβίβασης. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι θέσεις στις οποίες έχει 

εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της μηχανικής όρασης που παρέχει τα κυκλοφοριακά 

δεδομένα στην εργασία.  

 Εγινε η περιγραφή των δεδομένων αυτών, όπως και των υπόλοιπων δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από προσωπικές μετρήσεις στο πεδίο, αλλά και από το διαδίκτυο και 

ιστορικές καταγραφές της τροχαίας Πατρών. Τέλος, περιγράφηκε ο τρόπος με τον οποίο 

εισαγάγαμε το πεδίο και τα δεδομένα εισόδου στο λογισμικό κυκλοφοριακής 

προσομοίωσης. 



65 

 

 

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην παρούσα 

εργασία. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα αναφερόμαστε στην μέθοδο ανάλυσης του υπό 

μελέτη οδικού τμήματος, δηλαδή της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας. Επίσης, παρουσιάζουμε 

τα σενάρια για τα οποία πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του υπό μελέτη οδικού 

τμήματος, και περιγράφουμε τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμφόρησης και ανίχνευσης 

συμφόρησης λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) σε πραγματικό χρόνο.  

 Ακολουθεί η περιγραφή της μεθόδου ανάλυσης που εφαρμόστηκε στην περιοχή του 

Νέου Λιμένα Πατρών. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα συστήματα ουράς που 

εφαρμόστηκαν στην περιοχή ελέγχου ασφαλείας των οχημάτων και των εισιτήριων των 

επιβαινόντων σε αυτά, πριν την είσοδό τους στις αποβάθρες επιβίβασης. Επίσης, 

παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε για την επιλογή του βέλτιστου 

συστήματος ουράς σε πραγματικό χρόνο.  

 Τέλος, περιγράφονται οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία 

μας. 

 

5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης που ακολουθήθηκε για το 

υπό μελέτη οδικό τμήμα, την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Βασικός στόχος σχετικά με το 

οδικό τμήμα μελέτης ήταν να ορισθεί η τιμή των απαιτούμενων ορίων πάνω από τα οποία 

θεωρούμε πως παρουσιάζεται συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. 

ατυχήματος) στο οδικό τμήμα. Το ζητούμενο ήταν ότι, αφού θα βρίσκαμε τα όρια των δύο 

αυτών καταστάσεων θα θέλαμε να ενημερώνουμε σχετικά τους χρήστες του οδικού 

δικτύου, έτσι ώστε, αν εκτιμάται ύπαρξη συμφόρησης, όσοι δεν θεωρούν αναγκαία την 

διέλευσή τους από αυτό το τμήμα, να εκτραπούν. Επίσης, στην περίπτωση που ανιχνεύεται 

συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος), αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να 

στέλνεται αυτόματα στις αρμόδιες αρχές, παραδείγματος χάριν στην τροχαία, για την 

έγκαιρη αντιμετώπισή του. 

 Ο τρόπος ενημέρωσης των χρηστών θα μπορούσε να επιτυγχάνεται μέσω μίας 

Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ-VMS) που θα ενημερώνει τους χρήστες, πριν 
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εισέλθουν στο υπό μελέτη οδικό δίκτυο, σχετικά με την συμφόρηση. Κατά αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή που να μην 

περιλαμβάνει την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. 

 Δεύτερος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε τα οφέλη για την 

κοινωνία και ειδικότερα για τον χρήστη που κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών, 

τα οποία απορρέουν από την ύπαρξη Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων και την 

εκτροπή ορισμένων οχημάτων πριν εισέλθουν στην υπό μελέτη λεωφόρο.  

 Το τελευταίο αποτέλεσμα της εργασίας σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο μελέτης 

ήταν να αναπτύξουμε ένα αλγόριθμο που θα ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την 

συμφόρηση ή την συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) και θα ενημερώνει τους 

χρήστες της παραλιακής οδού πριν εισέλθουν στο οδικό μας τμήμα για αυτήν την 

ανίχνευση. Έτσι όσοι από τους χρήστες δεν θεωρούν υποχρεωτικό να εισέλθουν στην 

λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας θα έχουν την δυνατότητα να μην το κάνουν και να 

ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή χωρίς να διακινδυνεύσουν να καθυστερήσουν. 

  

5.2.1 Προσομοίωση οδικού τμήματος 

 Ο λόγος για τον οποίο απαιτήθηκε να γίνουν κυκλοφοριακές προσομοιώσεις του υπό 

μελέτη οδικού τμήματος εξηγείται παρακάτω. Για να βρούμε τα ζητούμενα όρια ώστε 

μετέπειτα να μπορούμε να ανιχνεύουμε συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. 

ατυχήματος) σε πραγματικό χρόνο, έπρεπε να αποκτήσουμε δεδομένα που περιλαμβάνουν 

αυτές τις δύο καταστάσεις. Στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε αν τα δεδομένα που 

συλλέγουμε από τα συστήματα Μηχανικής Όρασης (Μ.Ο.) αναφέρονται σε μία από τις 

δύο αυτές περιπτώσεις και επομένως έπρεπε να διερευνήσουμε περαιτέρω τις καταστάσεις 

αυτές. Έτσι, προχωρήσαμε στην προσομοίωση του υπό μελέτη οδικού τμήματος για 

διάφορες τιμές της ροής εισαγωγής, που απαιτείται σαν είσοδος από το λογισμικό 

κυκλοφοριακής προσομοίωσης (βλέπε Κεφάλαιο 4.4), για να καταλήξουμε στην οριακή 

ροή εισαγωγής που προκαλεί συμφόρηση (σενάριο 1).  

 Το κύριο κριτήριο για να αποφασίσουμε ποια θα ήταν η οριακή ροή εισαγωγής σε 

κάθε σενάριο ήταν να μην παραμένει κανένα όχημα στον ίδιο φωτεινό σηματοδότη για 

παραπάνω από μία περίοδο και να μην εμποδίζεται η διέλευση και η είσοδος οχημάτων 

από τις κάθετες οδούς στην υπό μελέτη λεωφόρο. Ομοίως, για την περίπτωση της 

συμφόρησης λόγω συμβάντος (σενάριο 2) στο οδικό τμήμα, κάναμε προσομοιώσεις για 
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διάφορες τιμές της ροής εισαγωγής μέχρις ότου να καταλήξουμε στην οριακή ροή 

εισαγωγής. Έχοντας καταλήξει στην τιμή της οριακής ροής εισαγωγής για κάθε σενάριο 

μελέτης και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των αντίστοιχων προσομοιώσεων, είχαμε 

πλέον την δυνατότητα να προχωρήσουμε στον υπολογισμό των ορίων του αλγόριθμου που 

θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 5.2.2. 

 Έπειτα, ξαναχρησιμοποιήσαμε το λογισμικό προσομοίωσης AIMSUN για να 

παράγει δεδομένα ώστε να αξιολογήσουμε την χρήση Πινακίδας Μεταβλητών 

Μηνυμάτων. Τα σενάρια που προσομοιώσαμε θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως 

υποσενάρια καθώς, για κάθε ένα από τα δύο βασικά σενάρια μειώσαμε την οριακή ροή 

εισαγωγής κατά συγκεκριμένα ποσοστά για να διαπιστώσουμε τι κέρδη θα έχουμε σε κάθε 

μείωση της ροής από την εκτροπή ορισμένων χρηστών του οδικού δικτύου, πριν εισέλθουν 

στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Τα οφέλη χωρίζονται σε (α) κοινωνικά και (β) ως προς 

τον χρήστη που κατευθύνεται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών. 

 

5.2.2 Αλγόριθμος ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος σε 

πραγματικό χρόνο 

 Αφού βρήκαμε την οριακή ροή εισαγωγής για τις δύο καταστάσεις, δηλαδή την 

συμφόρηση και την συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) προχωρήσαμε στην 

εύρεση του ορίου, για κάθε σενάριο ξεχωριστά, πάνω από το οποίο εμφανίζονται αυτές οι 

καταστάσεις.  

 Για την ανίχνευση συμφόρησης χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη σχέση (Stephanedes 

και Chassiakos, 1993): 

   
                 

                         
                                          

όπου    

                                                                              

  την δεδομ νη χρονικ  στιγμ  

                                           

                             

                        ή      ή 
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 Πρακτικά αυτή η σχέση μελετάει την αλλαγή στην τιμή της χρονικής κατάληψης 

μεταξύ των δύο συστημάτων Μ.Ο. για να αποφασίσει αν υπάρχει συμφόρηση στο οδικό 

τμήμα μεταξύ των δύο σταθμών μέτρησης. Όσον αφορά στην σχέση που χρησιμοποιήσαμε 

για την ανίχνευση συμβάντος, αυτή ενεργοποιείται την χρονική στιγμή που ανιχνεύεται 

συμφόρηση για να ερευνήσει αν η συμφόρηση προκλήθηκε από συμβάν (π.χ. ατύχημα). Η 

σχέση ελέγχου ύπαρξης συμβάντος είναι η παρακάτω (Stephanedes και Chassiakos, 1993) 

και μελετάει την διαφορά των διαφορών των τιμών της χρονικής κατάληψης μεταξύ δύο 

σταθμών και δύο χρονικών στιγμών. 

    
                                         

                         
                            

όπου     

                                                                              

  την δεδομ νη χρονικ  στιγμ  

                        

                             

                        ή      ή 

                        

 Έτσι, λάβαμε δεδομένα από τις προσομοιώσεις των δύο σεναρίων μέσω του 

προγράμματος προσομοίωσης (AIMSUN) σχετικά με την χρονική κατάληψη των 

αισθητήρων που είχαν τοποθετηθεί στα ίδια σημεία με τους πραγματικούς ανιχνευτές των 

δύο συστημάτων Μ.Ο., όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4. Εφαρμόσαμε τις παραπάνω 

σχέσεις για τα δεδομένα αυτά ανάλογα με την περίπτωση και, παίρνοντας την μέση τιμή 

των   και    καταλήξαμε στις τιμές των κατωφλίων    και   .  

 Η λογική του αλγόριθμου που ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την συμφόρηση ή την 

συμφόρηση λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) και αυτόματα ενημερώνει τους χρήστες 

της παραλιακής οδού μέσω της Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων, σχετικά με την 

συμφόρηση, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Καταλήξαμε σε αυτήν την 

συγκεκριμένη λογική μετά από πολλές δοκιμές και ελέγχους για επαλήθευση του 

αλγόριθμου με τις πραγματικές συνθήκες της υπό μελέτη λεωφόρου, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα που συλλέξαμε από τα συστήματα Μ.Ο. και από την τροχαία Πατρών. 
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Σχήμα 5.1 – Διάγραμμα ροής αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω 

συμβάντος σε πραγματικό χρόνο. 
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5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

 Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόστηκε στην υπό 

μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών. Σκοπός της ανάλυσης ήταν να αναπτυχθούν 

μοντέλα ουράς με διαφορετικό αριθμό ανοικτών εξυπηρετητών σε κάθε περίπτωση και να 

γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Ακόμα, περιγράφεται η λογική του αλγόριθμου 

που μπορεί να εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο για την επιλογή του εκάστοτε βέλτιστου 

μοντέλου ουράς, για την περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων τους, ανάλογα 

με τις εκάστοτε συνθήκες εισόδου οχημάτων στο σύστημα.  

 

5.3.1 Συστήματα Ουράς 

 Έγινε ανάλυση διάφορων συστημάτων ουράς για την υπό μελέτη περιοχή. 

Επιλέξαμε να μην χρησιμοποιήσουμε τους κλειστούς τύπους που συναντήσαμε στην 

βιβλιογραφία, αλλά να δημιουργήσουμε τα μοντέλα μας στο Microsoft Office Excel. Αυτή 

η επιλογή, αν και περισσότερο χρονοβόρα στην ανάπτυξη, επιλέχθηκε για να μην 

υπάρχουν οι περιορισμοί που απορρέουν από την χρήση των κλειστών τύπων, και έτσι τα 

αποτελέσματά μας να είναι πιο αντιπροσωπευτικά και γενικά. 

 Στα μοντέλα μας απαιτείται η εισαγωγή της ώρας άφιξης του κάθε οχήματος και του 

χρόνου εξυπηρέτησής του, δηλαδή του χρόνου που απαιτείται για να ελεγχθεί το όχημα 

και τα εισιτήρια του οχήματος και των επιβαινόντων στις πύλες εισόδου που οδηγούν στις 

αποβάθρες του λιμένα. Αναφορικά με την ώρα άφιξης των οχημάτων, αντλήσαμε 

δεδομένα από το σύστημα μηχανικής όρασης που εποπτεύει την είσοδο οχημάτων στην 

υπό μελέτη περιοχή. Θεωρήσαμε σαν ώρα άφιξης του κάθε οχήματος, στο σύστημά μας, 

την χρονική στιγμή κατά την οποία το σύστημα Μ.Ο. ανιχνεύει πως το όχημα έχει 

αποχωρήσει από τον ανιχνευτή. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιαστήκαν στο 

Κεφάλαιο 4 σχετικά με αυτήν την παραδοχή.  

 Όσον αφορά στον χρόνο εξυπηρέτησης παρατηρήθηκε πως εξαρτάται άμεσα από 

την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε όχημα (μηχανή, ιδιωτικό επιβατικό όχημα-ΙΧ, 

βαν, τράκτορας, φορτηγό με δεξαμενή υγρού ή φορτηγό με καρότσα). Έτσι, αφού κάναμε 

μετρήσεις στο πεδίο σχετικά με την μεταβλητή αυτή καταγράψαμε τον ελάχιστο και τον 

μέγιστο χρόνο εξυπηρέτησης που μετρήσαμε για κάθε κατηγορία οχήματος. Ανάλογα με 

την κατηγορία που βρίσκεται το κάθε όχημα, τα μοντέλα μας μέσω του Microsoft Office 
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Excel δημιουργούν μία τυχαία τιμή του χρόνου εξυπηρέτησης που ανήκει στο εύρος της 

ελάχιστης και της μέγιστης τιμής του χρόνου εξυπηρέτησης της κάθε κατηγορίας. Το 

ζητούμενο, όμως, σε αυτήν την περίπτωση ήταν να γνωρίζουμε σε ποια κατηγορία 

οχήματος ανήκει το εκάστοτε όχημα που εισερχόταν στα συστήματα ουράς που 

αναπτύξαμε. Αυτό θα μπορούσε να υπολογίζεται αυτόματα λαμβάνοντας πληροφορίες 

σχετικά με το μήκος του κάθε οχήματος από την Μ.Ο., αλλά για τεχνικούς λόγους αυτό 

δεν κατέστη δυνατόν.  

 Για τον λόγο αυτό συλλέξαμε προσωπικές μετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες 

οχήματος και το ποσοστό της κάθε κατηγορίας που παρατηρήθηκε, τα οποία 

περιγράφηκαν ήδη στο Κεφάλαιο 4. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα ποσοστά και με την 

χρήση του λογισμικού Evolver (της οικογένειας προγραμμάτων βελτιστοποίησης Palisade) 

γινόταν τυχαία κατηγοριοποίηση του κάθε οχήματος. 

 Η ώρα άφιξης κάθε οχήματος και η κατηγορία του παρέμειναν σταθερά σε όλα τα 

μοντέλα που αναπτύξαμε, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης ήταν σταθερός στα μοντέλα, στα 

οποία υποθέσαμε το ίδιο σύστημα ελέγχου. Αυτό συνέβη για να είναι τα αποτελέσματα 

άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Σαν αποτελέσματα παράγονταν αυτόματα ο μέσος χρόνος 

εξυπηρέτησης των οχημάτων του συστήματος, ο μέσος χρόνος αναμονής τους στην ουρά 

ή στις ουρές, ο μέσος συνολικός χρόνος των οχημάτων στο σύστημα, και το μέσο 

συνολικό μήκος του συστήματος για κάθε μοντέλο συστήματος ουράς και ουρών που 

δημιουργήσαμε. 

 Για κάθε σύστημα ουράς ή ουρών εφαρμόσαμε το μοντέλο μας για χρονική περίοδο 

μίας εβδομάδας και για τις ώρες που υπήρχαν αναχωρήσεις πλοίων. Επιλέχθηκε να 

μελετηθούν τα συστήματα από την στιγμή κατά την οποία η εισαγωγή οχημάτων στο 

σύστημα ήταν πάνω από 10 οχήματα/ώρα. Για να καταλήξουμε στα αποτελέσματα που 

αντιστοιχούν στο κάθε σύστημα συνολικά, υπολογίσαμε τον σταθμισμένο μέσον όρο των 

αποτελεσμάτων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων για την περίοδο μελέτης της μίας 

εβδομάδας. Η σχέση του σταθμισμένου μέσου όρου και το διάγραμμα ροής της εφαρμογής 

ενός μοντέλου ουράς ή ουρών παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Σχήμα 5.2 – Διάγραμμα ροής της εφαρμογής ενός μοντέλου ουράς. 

 



73 

 

 

 

5.3.2 Αλγόριθμος για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος ουρών σε πραγματικό 

χρόνο 

 Όσον αφορά στον αλγόριθμο για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος ουρών σε 

πραγματικό χρόνο η λογική που προτείνεται να εφαρμόζεται είναι η ακόλουθη. Θα 

λαμβάνονται δεδομένα από το σύστημα μηχανικής όρασης σε πραγματικό χρόνο και ανά 

δεκαπέντε λεπτά, ή ανά άλλο χρονικό διάστημα που θα θεωρηθεί καλύτερο από τις 

αρμόδιες αρχές του λιμένα, θα πραγματοποιείται εφαρμογή όλων των υπό μελέτη 

συστημάτων ουρών. Δεν θα εφαρμόζονται μοντέλα που αφορούν σε συστήματα ελέγχου 

των οχημάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στις πύλες του Νέου Λιμένα Πατρών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε πραγματικό χρόνο δεν θα εφαρμόζονται τα μοντέλα στα οποία 

υποθέσαμε πως υπάρχει αυτοματοποιημένος εξοπλισμός ελέγχου με συστήματα ακτινών x 

και αυτόματους αναγνώστες ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Τα συστήματα αυτά μελετήθηκαν 

στην παρούσα εργασία για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Έτσι, θα υπολογίζονται τα αποτελέσματα των μοντέλων και θα ενσωματώνονται σε 

μία αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης. Η συνάρτηση αυτή προτείνεται να 

περιλαμβάνει τον μέσο χρόνο αναμονής στο σύστημα, τον μέσο συνολικό χρόνο των 

οχημάτων στο σύστημα, το μέσο μήκος συστήματος και ουράς του συστήματος, και τον 

μέσον αριθμό οχημάτων που δεν πρόλαβαν να επιβιβαστούν. Όλες οι παραπάνω 

μεταβλητές της αντικειμενικής συνάρτησης είναι επιθυμητό να ελαχιστοποιούνται και για 

τον λόγο αυτό έχουν το ίδιο πρόσημο, όπως φαίνεται παρακάτω (Εξ. 5.4). 

                         

                                                                          

                                                             

                                                                    

      

 Όπως παρατηρείται στην παραπάνω εξίσωση, οι μεταβλητές μέσο μήκος 

συστήματος, μέσο μήκος ουράς του συστήματος και μέσος αριθμός οχημάτων που δεν 

πρόλαβαν να επιβιβαστούν έχουν πολλαπλασιαστεί με την τιμή 100, έτσι ώστε να 

παράγουν τιμή ίδιας τάξης μεγέθους με τις υπόλοιπες δύο μεταβλητές. 

 Θα πραγματοποιείται αυτόματη αξιολόγηση των τιμών της αντικειμενικής 

συνάρτησης και θα ελέγχει ο διαχειριστής του λιμένα αν η κατάσταση λειτουργίας που 

εφαρμόστηκε στο προηγούμενο τέταρτο είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αν τα 
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αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, δεν θα προβαίνει σε αλλαγή του συστήματος 

εξυπηρέτησης. Αν όχι, θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει το σύστημα ουρών που 

εφαρμόζεται, επιλέγοντας τον νέο τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

αντικειμενικής συνάρτησης, που θεωρεί πως τον ικανοποιούν καλυτέρα. Στόχος του θα 

είναι στο επόμενο 15λεπτο ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα από ό,τι στο προηγούμενο. Το διάγραμμα ροής του αλγόριθμου 

παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.3 – Διάγραμμα ροής αλγόριθμου που υποδεικνύει το βέλτιστο σύστημα ουράς σε 

πραγματικό χρόνο. 
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 Στον αλγόριθμο αυτό μπορούν να προστεθούν στοιχεία που αφορούν, για 

παράδειγμα, στο κόστος του προσωπικού του λιμένα, το οποίο απαιτείται ανά ανοικτή 

πύλη ελέγχου και αυτό να συνυπολογίζεται στην αντικειμενική συνάρτηση 

ελαχιστοποίησης.  

 

5.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των σεναρίων ανάλυσης του υπό εξέταση οδικού 

τμήματος και της υπό εξέταση περιοχής του Νέου Λιμένα Πατρών. Για να γίνει η 

αξιολόγηση επιλέξαμε δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι προέκυψαν από την βιβλιογραφία 

και θεωρήσαμε πως είναι αντιπροσωπευτικοί και χρήσιμοι για τα προβλήματα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Οι κατηγορίες των δεικτών είναι οι ακόλουθες: 

 Χρ νος Ταξιδίου 

 Κατανάλωση Καυσίμου 

 Εκπομπ ς CO2 

 Ποι τητα Μετακίνησης 

 Ασφάλεια Μετακίνησης 

 Ο τρόπος υπολογισμού του κάθε δείκτη αξιολόγησης για το υπό μελέτη οδικό τμήμα 

και την υπό μελέτη περιοχή του λιμένα περιγράφεται στις επόμενες δύο ενότητες. 

 

5.4.1 Δείκτες αξιολόγησης για το υπό μελέτη οδικό τμήμα 

 Με τους δείκτες αξιολόγησης για το υπό μελέτη οδικό τμήμα, την λεωφόρο Όθωνος-

Αμαλίας, συγκρίναμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Συγκεκριμένα, θέλαμε να 

συγκρίνουμε τα σενάρια προσομοίωσης της συμφόρησης και της συμφόρησης λόγω 

συμβάντος για την οριακή ροή εισαγωγής με τα αντίστοιχα σενάρια προσομοίωσης που 

ακολούθησαν σε κάθε ένα από τα δύο σενάρια για μειωμένη ροή εισαγωγής. Αυτές οι 

μειωμένες ροές εισαγωγής θεωρήσαμε πως οφείλονται στην εκτροπή των οδηγών επειδή 

ενημερώθηκαν για την συμφόρηση της υπό μελέτη λεωφόρου μέσω της Πινακίδας 

Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) από μήνυμα που δημιουργήθηκε βάσει του αλγόριθμου 

ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος (π.χ. ατυχήματος). 

 Για την κατηγορία "Χρ νος Ταξιδίου" συλλέξαμε τον μέσο χρόνο ταξιδίου που 

παράγει το AIMSUN ανά 1 km και το πολλαπλασιάσαμε με την απόσταση των δύο 
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συστημάτων μηχανικής όρασης, έτσι ώστε να έχουμε τον μέσο χρόνο ταξιδίου από το ένα 

σύστημα στο άλλο. Ο μέσος χρόνος ταξιδίου δημιουργείται από το AIMSUN και ισούται 

με     για απόσταση 1 km, όπου                              . Η απόσταση 

μεταξύ των δύο σταθμών μέτρησης είναι 900 μέτρα. Έτσι, έχουμε την ακόλουθη σχέση: 

                        

                                                                

             

 Όσον αφορά στην "Κατανάλωση Καυσίμου" το λογισμικό κυκλοφοριακής 

προσομοίωσης AIMSUN υπολογίζει την συνολική κατανάλωση καυσίμου για όλη την 

διάρκεια της προσομοίωσης. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί είναι του Akcelik (1981, 1982) 

και οι σχέσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ ο Πίνακας 4.6 περιέχει τους 

συντελεστές ανά κατηγορία οχήματος που χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις. 

Πίνακας 5.1 – Κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος.  (Πηγή: Akcelik, 

1981,1982)  

Κατάσταση οχήματος 
Κατανάλωση καυσίμου (  ) σε χρονικό 

διάστημα    

Ρελαντί       

Επιταχύνοντας με επιτάχυνση             

και ταχύτητα            
               

Οδηγώντας με σταθερή ταχύτητα 

           
        

 

    
              

Επιβραδύνοντας       
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Επομένως, έχουμε την παρακάτω σχέση. 

"                                                                   

        

 Ομοίως, το AIMSUN περιέχει στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα την συνολική 

εκπομπή CO2 για όλη την διάρκεια της προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 

Panis et al. (2006) και συγκεκριμένα την Σχέση 5.6 για κάθε όχημα. Οι συντελεστές της 

σχέσης παίρνουν τις τιμές τους από τον Πίνακα 4.7 ανάλογα με την κατηγορία οχήματος. 

         
 

   
                     

           
             

       

όπου 

        : Ο ρυθμός εκπομπής του CO2 συναρτήσει της ταχύτητας     και της   

                   επιτάχυνσης     (     ) 

  : Το ελάχιστο όριο εκπομπών ρύπων (     ). Η τιμή του εξαρτάται από το είδος  

      ρύπου, την κατηγορία οχήματος και καυσίμου. 

    : Σταθερές εκπομπών, διαφορετικές για κάθε είδος ρύπου, κατηγορία οχήματος και  

         καυσίμου. 

 : Η ταχύτητα ενός οχήματος (     ) 

 : Η επιτάχυνση ενός οχήματος (      ) 

Έτσι έχουμε την ακόλουθη σχέση για την κατηγορία του δείκτη "Εκπομπ ς CO2". 

"                                                                      

  Αναφορικά με τον δείκτη "Ποι τητα Μετακίνησης" θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να 

περιγραφεί από το Επίπεδο Εξυπηρέτησης (Ε.Ε.) που υπήρχε στο υπό μελέτη οδικό τμήμα 

για την μέση ροή κυκλοφορίας του τμήματος κατά την διάρκεια της εκάστοτε 

προσομοίωσης. 

"                                                                    

 Για την εύρεση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω 

πίνακα, ο οποίος υπολογίζει το Ε.Ε. (A, B, C, D, E) για τα αστικά οδικά δίκτυα με βάση 
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την μέση κυκλοφοριακή ροή της υπό μελέτη οδού και τον αριθμό των λωρίδων 

κυκλοφορίας. Επίσης, βασικό στοιχείο για την επιλογή της κλάσης (class) αποτελεί η 

ταχύτητα ελεύθερης ροής. Η ταχύτητα αυτή είναι η ταχύτητα που θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν τα οχήματα αν δεν επηρεάζονταν από τα υπόλοιπα οχήματα του οδικού 

δικτύου και τους φωτεινούς σηματοδότες. Στην περίπτωσή μας θεωρήθηκε ίση με 80 km/h 

και έτσι βρισκόμαστε στην κλάση Ι. 

 

Πίνακας 5.2 – Επίπεδο Εξυπηρέτησης για αστικά οδικά δίκτυα και κλάση Ι. (Πηγή: Highway 

Capacity Manual, 2000)  

 

 Τέλος, ο δείκτης "Ασφάλεια Μετακίνησης" θεωρήσαμε πως μπορεί να ισούται με τον 

Μέσον Όρο των χρονικών διαχωρισμών μεταξύ των οχημάτων. Τις τιμές των χρονικών 

διαχωρισμών τις συλλέξαμε από τους αισθητήρες που είχαμε σχεδιάσει στο μοντέλο της 

προσομοίωσης,  όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4.  

"                                                                     

 

5.4.2 Δείκτες αξιολόγησης για την υπό μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών 

 Όπως για το υπό μελέτη οδικό τμήμα, την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας χρειαστήκαμε 

τους δείκτες αξιολόγησης, έτσι και για την υπό μελέτη περιοχή ελέγχου οχημάτων και 

εισιτηρίων του Νέου Λιμένα Πατρών αυτοί οι δείκτες ήταν απαραίτητοι. Οι δείκτες σε 

αυτήν την περίπτωση χρειάστηκαν για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

για κάθε ένα από τα μοντέλα ουρών που μελετήσαμε και συνεπώς για την γενικότερη 

αξιολόγηση των μοντέλων μεταξύ τους. 

 Ο δείκτης "Χρ νος Ταξιδίου" θεωρήθηκε πως ισούται και περιγράφεται 

ικανοποιητικά από τον μέσο χρόνο που ξοδεύουν τα οχήματα, και συνεπώς οι 

επιβαίνοντες, στο εκάστοτε σύστημα ουρών που μελετάμε.  
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 Για τον δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" αναγκαστήκαμε να κάνουμε παραδοχές 

λόγω της πολυπλοκότητας του υπολογισμού της κατανάλωσης καυσίμου σε περιπτώσεις 

συστημάτων ουράς. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός της κατανάλωσης 

επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες που δεν μπορούν να καταγραφούν εύκολα. Μερικοί 

από τους παράγοντες αυτούς είναι η διάρκεια κατά την οποία τα οχήματα παραμένουν στο 

ρελαντί, η χρονική διάρκεια που παραμένουν με σβηστή την μηχανή και δεν 

καταναλώνουν καύσιμο, αλλά και οι επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις και στάσεις τους με 

τις επιταχύνσεις να αυξομειώνονται συνεχώς. Επειδή δεν είχαμε στην διάθεσή μας 

λεπτομερή δεδομένα για τους παράγοντες αυτούς, έγινε η παραδοχή ότι ο υπολογισμός της 

κατανάλωσης καυσίμου γίνεται θεωρώντας πως όση ώρα τα οχήματα βρίσκονταν στο 

σύστημα παρέμεναν στην κατάσταση του ρελαντί. Με αυτήν την παραδοχή θεωρούμε ότι 

καλύπτουμε όλες τις διαφορετικές καταστάσεις κίνησης των οχημάτων στα συστήματα 

ουράς. Από τον Πίνακα 5.1 παρατηρούμε πως η σχέση που περιγράφει την κατανάλωση 

καυσίμου στην κατάσταση ρελαντί είναι η      , με το Fi να είναι ο ρυθμός 

κατανάλωσης καυσίμου στην κατάσταση ρελαντί (idling).  

 Το Fi ισούται με 0,33 ml/sec για τα επιβατικά οχήματα που κινούνται με βενζίνη, 

0,20 ml/sec για τα επιβατικά οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο και 0,60 ml/sec για τα 

βαρέα οχήματα (φορτηγά/λεωφορεία), όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6. Για τις μηχανές ο 

αντίστοιχος ρυθμός κατανάλωσης καυσίμου ισούται με 0,12 ml/sec, και για τα βαν 

υποθέτουμε ότι ισούται με 0,20 ml/sec, όπως είναι για τα επιβατικά οχήματα που 

κινούνται με πετρέλαιο. Έπειτα, υπολογίσαμε τον σταθμισμένο μέσο του ρυθμού 

κατανάλωσης καυσίμου (Fi) με τα βάρη να είναι ο αριθμός των οχημάτων κάθε 

κατηγορίας σε κάθε μοντέλο. Τον μέσο                  πολλαπλασιάζουμε με τον 

μέσο χρόνο στο σύστημα και με το μέσο μήκος συστήματος. Έτσι, προκύπτει η τιμή του 

δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" που πρακτικά αποτελεί την μέση κατανάλωση καυσίμου 

του μέσου μήκος συστήματος, όπως φαίνεται παρακάτω. 

"                          

   

    
  

  
   

     

                                                                    

         

 Ομοίως, για τον δείκτη "Εκπομπ ς CO2" θεωρήσαμε ότι όλα τα οχήματα 

παραμένουν σε κατάσταση ρελαντί κατά την αναμονή τους στο σύστημα και έτσι η 
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εξίσωση υπολογισμού των εκπομπών CO2 (Εξ. 5.6) διαμορφώνεται ως εξής: 

              
 
 (για        ).  

 Ο ρυθμός εκπομπής CO2 (f1) ισούται με 0,553 g/sec για τα επιβατικά οχήματα που 

κινούνται με βενζίνη, 0,324 g/sec για τα επιβατικά οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο 

και 1,52 g/sec για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά/λεωφορεία), όπως φαίνεται στον Πίνακα 

4.7. Για τις μηχανές ο συντελεστής f1 ισούται με 0,219 ml/sec, ενώ για τα βαν υποθέτουμε 

ότι είναι ίδιος με αυτόν των επιβατικών οχημάτων που κινούνται με πετρέλαιο. Στην 

συνέχεια, υπολογίσαμε τον σταθμισμένο μέσο του ρυθμού εκπομπής CO2 με την ίδια 

λογική που υπολογίσαμε τον μέσο ρυθμό κατανάλωσης καυσίμου. Ο μέσος     

            πολλαπλασιάζεται, επίσης, με τον μέσο χρόνο στο σύστημα και με το μέσο 

μήκος συστήματος. Πρακτικά αποτελεί την μέση εκπομπή CO2 του μέσου μήκος 

συστήματος. 

                   

  
 
  

 
   

     

                                                                    

        

  Όσον αφορά στον δείκτη "Ποι τητα Μετακίνησης" κρίθηκε πως θα μπορούσε να 

ισούται με τον μέσο χρόνο αναμονής των οχημάτων στην ουρά, γιατί η ποιότητα για ένα 

χρήστη του συστήματος θα μπορούσε να περιγράφεται από τον χρόνο αναμονής του στην 

ουρά. 

"                                                                 

 Τέλος, για τον δείκτη "Ασφάλεια Μετακίνησης" δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι από 

τα μοντέλα μας που να τον περιγράφει επαρκώς και επιλέξαμε να μην τον 

χρησιμοποιήσουμε. 

  

5.4.3 Συντελεστές βαρύτητας δεικτών αξιολόγησης 

 Οι συντελεστές βαρύτητας στους δείκτες αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

όταν θέλουμε να δώσουμε περισσότερη σημασία σε ένα δείκτη από ότι σε έναν άλλον. Πιο 

συγκεκριμένα οι τιμές των συντελεστών αυτών διαφοροποιούνται ανάλογα με την οπτική 

από την οποία εξετάζει κανείς τους δείκτες αξιολόγησης, δηλαδή αν τους εξετάζει μόνο 
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από τη σκοπιά του χρήστη του οδικού δικτύου ή από την πλευρά της ευρύτερης κοινωνίας. 

Από την βιβλιογραφία προκύπτει πως ο χρήστης ενδιαφέρεται κυρίως για τους δείκτες 

"Χρ νος Ταξιδίου", "Κατανάλωση Καυσίμου", "Ποι τητα Μετακίνησης", ενώ η κοινωνία 

για τον δείκτη που αφορά σε εκπομπές ρύπων (δείκτης "Εκπομπ ς CO2") και μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Ο δείκτης "Ασφάλεια Μετακίνησης" ναι μεν αφορά μεμονωμένα τον 

εκάστοτε χρήστη, αλλά περισσότερο την κοινωνία ως σύνολο.  

 Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία όταν αναφερόμαστε στον χρήστη, 

χρησιμοποιούμε τους δείκτες "Χρ νος Ταξιδίου", "Κατανάλωση Καυσίμου", "Ποι τητα 

Μετακίνησης" ενώ, όταν αναφερόμαστε στην κοινωνία μελετάμε τους δείκτες "Εκπομπ ς 

CO2" και "Ασφάλεια Μετακίνησης".  

 Σχετικά με συντελεστές βαρύτητας στους δείκτες, από την πλευρά του χρήστη 

μπορεί να ορισθεί συντελεστής ίσος με 1 για τους δείκτες "Χρ νος Ταξιδίου", 

"Κατανάλωση Καυσίμου", "Ποι τητα Μετακίνησης", 0.6-0.7 για τον δείκτη "Ασφάλεια 

Μετακίνησης" και 0 για τον δείκτη "Εκπομπ ς CO2" (Elvik, 2002). Από την πλευρά της 

κοινωνίας όλοι οι συντελεστές θα έπρεπε να είναι ίσοι με μονάδα. Αυτό προτείνεται καθώς 

την κοινωνία την απασχολούν μεν οι δείκτες "Εκπομπ ς CO2" και "Ασφάλεια 

Μετακίνησης" αλλά, επειδή στην κοινωνία εντάσσονται και οι χρήστες την απασχολούν 

και οι υπόλοιπο τρεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.3 – Προτεινόμενοι συντελεστές βαρύτητας για τους δείκτες αξιολόγησης. 

Δείκτης Από πλευράς χρήστη Από πλευράς κοινωνίας 

"Χρόνος Ταξιδίου" 100% 100% 

"Κατανάλωση Καυσίμου" 100% 100% 

"Εκπομπές CO2" 0% 100% 

"Ποιότητα Μετακίνησης" 100% 100% 

"Ασφάλεια Μετακίνησης" 60-70% 100% 
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5.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Συγκεντρωτικά, στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα περιγράφηκε η μέθοδος ανάλυσης του υπό 

μελέτη οδικού τμήματος, δηλαδή της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, καθώς και τα σενάρια 

για τα οποία πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του οδικού τμήματος. Ακόμα, 

παρουσιάστηκε ο αλγόριθμος ανίχνευσης συμφόρησης και ανίχνευσης συμφόρησης λόγω 

συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) σε πραγματικό χρόνο. 

 Ακολούθησε η παρουσίαση της μεθόδου ανάλυσης που εφαρμόστηκε στην περιοχή 

του Νέου Λιμένα Πατρών και ειδικότερα περιγράφηκαν τα συστήματα ουράς που 

εφαρμόστηκαν στην περιοχή ελέγχου ασφαλείας των οχημάτων και των εισιτήριων των 

επιβαινόντων, πριν την είσοδό τους στις αποβάθρες επιβίβασης. Τέλος, παρουσιάστηκε ο 

αλγόριθμος που αναπτύχθηκε για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος ουράς σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς και οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. 
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6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε ποιοτικά τι αποτελέσματα αναμένουμε από την 

μεθοδολογία που εφαρμόσαμε για κάθε πεδίο μελέτης. 

 Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα αναλύουμε τις προσδοκίες μας σχετικά με την 

εφαρμογή διαφόρων ποσοστών εκτροπής στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, την λεωφόρο 

Όθωνος-Αμαλίας. Επίσης, αναφέρουμε πότε και για ποιους λόγους θα είμαστε 

ικανοποιημένοι σχετικά με την αξιοπιστία του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και 

συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό χρόνο, και παρουσιάζουμε τις σχετικές 

υποθέσεις. 

 Ακολουθεί, στην δεύτερη ενότητα, η παρουσίαση των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων για τα διάφορα συστήματα ουράς που θα αναλύσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο της ποσοτικής ανάλυσης. Τα συστήματα αυτά αφορούν στην περιοχή ελέγχου 

των οχημάτων και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, στον Νέο Λιμένα Πατρών. Στο 

τέλος παρουσιάζουμε τις σχετικές υποθέσεις. 

 

6.2 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Αρχικά, πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι οριακές ροές εισαγωγής στο υπό μελέτη 

οδικό τμήμα για την περίπτωση της συμφόρησης και της συμφόρησης λόγω συμβάντος, 

μέσω προσομοιώσεων με την βοήθεια του λογισμικού κυκλοφοριακής προσομοίωσης 

AIMSUN. Έπειτα από μελέτη των δεδομένων των δύο συστημάτων μηχανικής όρασης  

της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, αναμένουμε η οριακή ροή εισαγωγής για την περίπτωση 

της συμφόρησης να κυμανθεί μεταξύ 1700 και 2500 οχημάτων/ώρα. Αυτές οι τιμές 

προκύπτουν για τις ώρες αιχμής κατά τις οποίες, στην πραγματικότητα, παρατηρείται 

συμφόρηση. Για την περίπτωση της συμφόρησης λόγω συμβάντος στην λεωφόρο 

αναμένουμε η οριακή ροή εισαγωγής να είναι μικρότερη από την οριακή ροή εισαγωγής 

της προηγούμενης περίπτωσης μελέτης. Για να είμαστε πιο ακριβείς, περιμένουμε σίγουρα 

να είναι μικρότερη έστω και κατά 100 οχήματα/ώρα. 

 Όσον αφορά στα διάφορα ποσοστά εκτροπής της οριακής ροής εισαγωγής των δύο 

περιπτώσεων μελέτης, θα τα εφαρμόσουμε στο ποσοστό των επιβατικών οχημάτων που 

θεωρούμε πως εν δυνάμει θα μπορούσε να εκτραπεί και να επιλέξει διαδρομή που να μην 
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περιλαμβάνει την υπό μελέτη λεωφόρο. Λόγω, λοιπόν, της μείωσης του αριθμού των 

οχημάτων που θα εισέρχονται στο οδικό τμήμα, αναμένουμε σημαντικές διαφορές στα 

αποτελέσματα και στις τιμές των δεικτών αξιολόγησης για τα διάφορα ποσοστά εκτροπής 

που εφαρμόσαμε στα δύο σενάρια μελέτης. Συγκεκριμένα, θα μας φαινόταν λογικό όσο 

αυξάνουμε την εκτροπή, τόσο να μειώνεται ο χρόνος ταξιδίου (δείκτης "Χρόνος 

Ταξιδίου") που αφορά στην μετακίνηση των οχημάτων από το σημείο που είναι 

εγκατεστημένο το πρώτο σύστημα Μ.Ο. έως το δεύτερο. Ταυτόχρονα αναμένουμε μείωση 

της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου (δείκτης "Κατανάλωση Καυσίμου"), της συνολικής 

εκπομπής CO2 (δείκτης "Εκπομπές CO2") και της μέσης ροής του οδικού τμήματος που θα 

προκύψουν από τις προσομοιώσεις.  

 Επίσης, για όλα τα ποσοστά εκτροπής περιμένουμε πως δεν θα υπάρχουν οχήματα 

που να αναμένουν να εισέλθουν στο οδικό τμήμα που μελετάμε. Ακόμα, αναμένεται 

αύξηση της μέσης ταχύτητας του οδικού τμήματος. Παράλληλα περιμένουμε αύξηση της 

ασφάλειας του οδικού τμήματος (δείκτης "Ασφάλεια Μετακίνησης") καθώς τα οχήματα, 

αν και πιστεύουμε πως θα κινούνται ταχύτερα θα είναι αρκετά λιγότερα και έτσι οι 

χρονικοί διαχωρισμοί μεταξύ τους θα είναι μεγαλύτεροι όσο αυξάνουμε το ποσοστό 

εκτροπής. Τέλος, σαν επακόλουθο των παραπάνω αναμένεται βελτίωση του Επιπέδου 

Εξυπηρέτησης της λεωφόρου (δείκτης "Ποιότητα Μετακίνησης") όσο αυξάνεται το 

ποσοστό εκτροπής της κάθε περίπτωσης μελέτης. 

 Σχετικά με τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω 

συμβάντος σε πραγματικό χρόνο, αναμένεται να επαληθεύσει το τροχαίο που έχουμε 

καταγράψει πως έχει συμβεί κατά την περίοδο εφαρμογής. Επίσης, ευελπιστούμε πως δεν 

θα υποδεικνύει συμφόρηση σε ώρες που σίγουρα δεν υπάρχει συμφόρηση στο υπό μελέτη 

οδικό τμήμα, όπως για παράδειγμα αργά την νύχτα ή νωρίς το πρωί. 

 

6.2.1 Υποθέσεις για το υπό μελέτη οδικό τμήμα 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω προκύπτουν οι παρακάτω γενικές 

υποθέσεις. 

 Υπ θεση #1: Αναμ νεται οριακή ροή εισαγωγής μεταξ  1700-2500 οχήματα/ώρα για το 

σενάριο 1, ενώ για το σενάριο 2 αναμ νεται μικρ τερη. 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα αποτελεί μία πολυσύχναστη, κεντρική, παραθαλάσσια οδική 

αρτηρία 2 λωρίδων κυκλοφορίας (3,5 μέτρα/λωρίδα) μονής κατεύθυνσης. Για αυτό το 
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οδικό τμήμα υποθέτουμε πως η οριακή ροή για την περίπτωση της συμφόρησης θα 

κυμανθεί μεταξύ 1700 και 2500 οχημάτων/ώρα, όπως προκύπτει από μελέτη των 

δεδομένων από τα δύο υπάρχοντα συστήματα Μ.Ο. για τις ώρες αιχμής, κατά τις οποίες 

παρατηρείται συμφόρηση στην πραγματικότητα. Για την περίπτωση της συμφόρησης 

λόγω συμβάντος η οριακή ροή περιμένουμε να είναι μικρότερη, έστω και κατά 100 

οχήματα/ώρα από την προηγούμενη περίπτωση μελέτης αφού, λόγω του ατυχήματος θα 

υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο οδικό τμήμα και άρα η συμφόρηση θα παρουσιαστεί 

για μικρότερη ροή. 

 

 Υπ θεση #2: Αναμ νεται  τι  σο θα αυξάνεται το ποσοστ  εκτροπής, τ σο θα 

βελτιώνονται τα αποτελ σματα και οι τιμ ς των δεικτών αξιολ γησης.  

Και για τις δύο περιπτώσεις μελέτης του οδικού τμήματος υποθέτουμε ότι, όσο θα 

αυξάνουμε το ποσοστό εκτροπής τόσο θα μειώνεται ο χρόνος ταξιδίου (δείκτης "Χρόνος 

Ταξιδίου"), η συνολική κατανάλωση καυσίμου (δείκτης "Κατανάλωση Καυσίμου"), η 

συνολική εκπομπή CO2 (δείκτης "Εκπομπές CO2") και η μέση ροή του οδικού τμήματος. 

Ο κύριος λόγος που αναμένονται τα παραπάνω αποτελέσματα είναι η μείωση της ροής 

εισαγωγής του οδικού τμήματος, η οποία προφανώς θα μειώνεται όσο περισσότερο 

μεγαλώνει η εκτροπή, αφού όλο και λιγότερα οχήματα θα εισέρχονται στο υπό μελέτη 

οδικό τμήμα. Ταυτόχρονα, σαν επακόλουθο της συνεχόμενης μείωσης των οχημάτων 

περιμένουμε αύξηση της μέσης ταχύτητας του οδικού τμήματος και βελτίωση του 

Επιπέδου Εξυπηρέτησης της λεωφόρου (δείκτης "Ποιότητα Μετακίνησης"). Τέλος, 

υποθέτουμε αύξηση της ασφάλειας του οδικού τμήματος (δείκτης "Ασφάλεια 

Μετακίνησης") καθώς τα οχήματα, αν και θα κινούνται ταχύτερα θα είναι αρκετά 

λιγότερα, και έτσι οι χρονικοί διαχωρισμοί μεταξύ τους θα είναι μεγαλύτεροι όσο 

αυξάνεται το ποσοστό εκτροπής. 

 

6.3 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

 Για την υπό μελέτη περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των 

επιβαινόντων τους, στον Νέο Λιμένα Πατρών, αναπτύξαμε μοντέλα διάφορων 

συστημάτων ουράς και τα εφαρμόσαμε για διάφορους αριθμούς διαθέσιμων 

εξυπηρετητών. Επίσης, σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα υποτέθηκε πως οι πύλες 

εξυπηρέτησης θα λειτουργούσαν με ένα πιο προηγμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα 
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ελέγχου. Έτσι, τα συστήματα ουράς με το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

αναμένεται να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και για αυτά να προκύπτουν οι καλύτερες 

τιμές των δεικτών αξιολόγησης. 

 Όσον αφορά στα υπόλοιπα συστήματα ουράς που δεν λειτουργούν με 

αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πιστεύουμε πως για ένα ή δύο διαθέσιμους 

εξυπηρετητές θα συναντήσουμε προβλήματα. Για παράδειγμα μπορεί ορισμένοι χρήστες 

των συστημάτων να μην προλάβουν να επιβιβαστούν στα πλοία. Επίσης, αναμένεται ότι, 

όσο θα αυξάνεται ο αριθμός των ανοικτών εξυπηρετητών στο εκάστοτε σύστημα μελέτης, 

τόσο θα μειώνεται ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα (δείκτης "Ποιότητα 

Μετακίνησης"), όπως και ο μέσος χρόνος στο σύστημα (δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου"). 

Αυτό είναι λογικό καθώς, για τον ίδιο αριθμό οχημάτων θα έχουμε περισσότερους 

εξυπηρετητές διαθέσιμους ανά πάσα στιγμή. Κατά αυτόν τον τρόπο αναμένεται να 

παρατηρηθεί μείωση του μέσου μήκους συστήματος και του μέσου μήκους της ουράς 

αναμονής, με ταυτόχρονη μείωση των τιμών των δεικτών "Κατανάλωση Καυσίμου" και 

"Εκπομπές CO2". 

 

6.3.1 Υποθέσεις για την υπό μελέτη περιοχή 

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω προχωρήσαμε στην δημιουργία των ακόλουθων 

υποθέσεων. 

 Υπ θεση #1: Αναμ νεται με τα αυτοματοποιημ να συστήματα ελ γχου στις π λες 

(εξυπηρετητ ς) να λειτουργο ν καλ τερα τα συστήματα ουράς. 

Η υπό μελέτη περιοχή του λιμένα αφορά στον έλεγχο των οχημάτων και των εισιτηρίων 

των επιβαινόντων τους για να μπορέσουν να εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης του 

λιμένα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα στις 8 διαθέσιμες πύλες αν οι συνθήκες 

το επιβάλλουν. Αν σε 1 ή 2 πύλες υπήρχε η δυνατότητα αγοράς και λειτουργίας ενός 

προηγμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου (π.χ. σύστημα ελέγχου 

οχημάτων με ακτίνες x και αυτόματος αναγνώστης ηλεκτρονικών εισιτήριων), τότε 

είμαστε πεπεισμένοι πως θα είχαμε δραματικά καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι με τον 

συμβατικό τρόπο λειτουργίας των πυλών, καθώς ο χρόνος εξυπηρέτησης θα ήταν 

ελάχιστος σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο διαδίκτυο (βλέπε 

Κεφάλαιο 4.3.3).    

 



87 

 

 

 

 Υπ θεση #2: Αναμ νουμε  τι  σο θα αυξάνονται οι διαθ σιμοι εξυπηρετητ ς σε κάθε 

σ στημα ουράς, τ σο θα βελτιώνονται τα αποτελ σματα και οι τιμ ς των δεικτών 

αξιολ γησης. 

Για την υπό μελέτη περιοχή του λιμένα, που αφορά στον έλεγχο των οχημάτων και των 

εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στις αποβάθρες 

επιβίβασης του λιμένα, εφαρμόσαμε συστήματα ουράς στα οποία αυξάναμε σταδιακά τους 

εξυπηρετητές για να δούμε τι αλλαγές θα παρατηρηθούν στον τρόπο λειτουργίας τους. Για 

όλα τα συστήματα που δεν λειτουργούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου 

αναμένουμε πως για ένα ή δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές κάποιοι χρήστες των 

συστημάτων δεν θα προλάβουν να επιβιβαστούν στα πλοία. Επίσης, όταν θα αυξάνεται ο 

αριθμός των ανοικτών εξυπηρετητών, αναμένεται ότι θα μειώνεται ο μέσος χρόνος 

αναμονής στο σύστημα (δείκτης "Ποιότητα Μετακίνησης") και ο μέσος χρόνος στο 

σύστημα (δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου"). Αυτό το υποθέτουμε διότι, για τον ίδιο αριθμό 

οχημάτων θα έχουμε περισσότερους εξυπηρετητές διαθέσιμους ανά πάσα στιγμή. Έτσι, 

αντιστοίχως αναμένουμε μείωση του μέσου μήκους ουράς αναμονής και συστήματος, 

καθώς και μείωση της τιμής των δεικτών "Κατανάλωση Καυσίμου" και "Εκπομπές CO2". 

 

6.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε το τι πραγματικά αναμένουμε από την 

μεθοδολογία που εφαρμόσαμε σε κάθε πεδίο μελέτης. Αρχικά, περιγράψαμε τι 

αποτελέσματα αναμένονται από την εφαρμογή διαφόρων ποσοστών εκτροπής στο υπό 

μελέτη οδικό τμήμα και διατυπώσαμε δύο βασικές υποθέσεις: (1) Αναμένεται οριακή ροή 

εισαγωγής μεταξύ 1700-2500 οχήματα/ώρα για το σενάριο 1, ενώ για το σενάριο 2 

αναμένεται μικρότερη, και (2) Αναμένεται ότι όσο θα αυξάνεται το ποσοστό εκτροπής, 

τόσο θα βελτιώνονται τα αποτελέσματα και οι τιμές των δεικτών αξιολόγησης.  

 Ακολούθησε η παρουσίαση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων για τα διάφορα 

συστήματα ουράς που θα αναλύσουμε για την περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των 

εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, στον Νέο Λιμένα Πατρών. Έτσι, προέκυψαν οι 

ακόλουθες υποθέσεις: (1) Αναμένεται με τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου στις 

πύλες (εξυπηρετητές) να λειτουργούν καλύτερα τα συστήματα ουράς, και (2) Αναμένουμε 

ότι όσο θα αυξάνονται οι διαθέσιμοι εξυπηρετητές σε κάθε σύστημα ουράς, τόσο θα 

βελτιώνονται τα αποτελέσματα και οι τιμές των δεικτών αξιολόγησης. 
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7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και τα πρώτα 

αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας, που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 4. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα αναφέρεται η ανάλυση και τα αποτελέσματα του υπό 

μελέτη οδικού τμήματος, δηλαδή της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, ενώ παρουσιάζεται και 

η εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) σε 

πραγματικό χρόνο με δεδομένα από τα δύο συστήματα μηχανικής όρασης. 

 Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται η ανάλυση και τα αποτελέσματα σχετικά με 

ορισμένα από τα συστήματα ουράς που εφαρμόστηκαν και αναλύθηκαν στην περιοχή 

ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, στον Νέο Λιμένα 

Πατρών. Ακολούθως, παρουσιάζεται μία εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης του 

βέλτιστου συστήματος ουράς σε πραγματικό χρόνο. 

 

7.2 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

7.2.1 Οριακή ροή εισαγωγής  

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης AIMSUN για τις διάφορες τιμές της ροής 

εισαγωγής στο υπό μελέτη οδικό τμήμα για τα δύο σενάρια. Στόχο μας αποτέλεσε η 

εύρεση της οριακή ροής εισαγωγής του κάθε σεναρίου. Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο 

σενάριο αφορά σε συνθήκες συμφόρησης στο υπό μελέτη οδικό τμήμα και το δεύτερο 

σενάριο, σε συνθήκες συμβάντος (π.χ. ατυχήματος).  

 Το κάθε σενάριο προσομοίωσης διαρκεί 120 λεπτά για να αποκτήσουμε ένα σχετικά 

μεγάλο σύνολο δεδομένων, καθώς επιλέξαμε οι αισθητήρες να παράγουν δεδομένα ανά 20 

δευτερόλεπτα, όπως γίνεται και με τους αισθητήρες των συστημάτων Μ.Ο. 

 

7.2.1.1 Συνθήκες συμφόρησης στο υπό μελέτη οδικό τμήμα (σενάριο 1) 

 Σαν ροή εισαγωγής  δοκιμάσαμε τις ακόλουθες τιμές: 5000, 2500, 2400, 2300, 2200, 

2100 και 2000 οχήματα/ώρα με τα επιβατικά οχήματα να αποτελούν το 94,6% της 

εκάστοτε συνολικής ροής εισαγωγής και το υπόλοιπο 5,4% να θεωρείται πως είναι βαρέα 
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οχήματα και λεωφορεία. Το 75% των επιβατικών οχημάτων κινείται με βενζίνη, ενώ το 

25% και το σύνολο των βαρέων οχημάτων/λεωφορείων κινείται με πετρέλαιο. Οι τιμές της 

ροής εισαγωγής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7.1 – Ροή εισαγωγής για συμφόρηση. 

Ροή 
εισαγωγής 

(veh/h) 

Σύνολο 
επιβατικών 
οχημάτων 

(veh/h) 

Επιβατικά 
οχήματα 

βενζίνης (veh/h) 

Επιβατικά  
οχήματα 

πετρελαίου (veh/h) 

Βαρέα οχήματα/ 
λεωφορεία 

(veh/h) 

5000 4730,00 3547,50 1182,50 270,00 

2500 2365,00 1773,75 591,25 135,00 

2400 2270,40 1702,80 567,60 129,60 

2300 2175,80 1631,85 543,95 124,20 

2200 2081,20 1560,90 520,30 118,80 

2100 1986,60 1489,95 496,65 113,40 

2000 1892,00 1419,00 473,00 108,00 

 

 Κριτήριο για να ορισθεί η οριακή ροή εισαγωγής στο σενάριο της συμφόρησης του 

οδικού τμήματος ήταν να μην παραμένει κανένα όχημα στον ίδιο φωτεινό σηματοδότη για 

παραπάνω από μία περίοδο και να μην εμποδίζεται η διέλευση και η είσοδος οχημάτων 

από τις κάθετες οδούς. Για ροή εισαγωγής ≥2300 οχήματα/ώρα και τα δύο φαινόμενα 

παρουσιάζονταν συνεχώς, ενώ η ροή εισαγωγής 2200 οχήματα/ώρα ήταν η πρώτη για την 

οποία οριακά τα οχήματα δεν παρέμεναν στον ίδιο φωτεινό σηματοδότη για παραπάνω 

από μία περίοδο και οι κάθετες ροές δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Για τις μικρότερες ροές 

εισαγωγής κανένα από τα δύο φαινόμενα δεν παρουσιαζόταν. Έτσι η οριακή ροή 

εισαγωγής για συνθήκες συμφόρησης στο υπό μελέτη οδικό τμήμα αποφασίστηκε να είναι 

τα 2200 οχήματα/ώρα.  

 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του AIMSUN παρουσιάζονται για κάθε ροή 

εισαγωγής στον Πίνακα 7.2. 
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Πίνακας 7.2 – Αποτελέσματα AIMSUN για τις τιμές της ροής εισαγωγής του σεναρίου 1. 

Ροή εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 1ο 

στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 (g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

5000 2470,42 1570,78 2739038 1,31 6383 

2500 469,58 1609,24 2593023 6,90 488 

2400 321,43 1638,69 2488685 10,08 237 

2300 167,37 1505,64 2272167 19,36 18 

2200 145,14 1377,39 2085991 22,32 0 

2100 128,99 1249,20 1872867 25,12 0 

2000 121,76 1122,73 1735489 26,61 0 

 

 Παρατηρούμε πως, καθώς μειώνεται η ροή εισαγωγής, μειώνεται ταυτόχρονα ο 

μέσος χρόνος ταξιδίου μεταξύ των δύο συστημάτων Μ.Ο., η συνολική εκπομπή CO2 και 

τα οχήματα που αναμένουν να εισέλθουν στο υπό μελέτη οδικό τμήμα. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η ροή εισαγωγής, τόσο περισσότερα οχήματα αδυνατούν να εισέλθουν στο οδικό 

τμήμα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας. Αντίθετα παρατηρούμε πως, όσο μικρότερη είναι η 

ροή εισαγωγής τόσο αυξάνεται η μέση αρμονική ταχύτητα του οδικού τμήματος. Για ροή 

εισαγωγής ίση με 5000 οχήματα/ώρα η μέση αρμονική ταχύτητα είναι σχεδόν μηδενική 

και το οδικό τμήμα είναι σχεδόν ακινητοποιημένο.  

 Σχετικά με την συνολική κατανάλωση καυσίμου παρατηρούμε κάτι που φαίνεται ως 

μη αναμενόμενο εκ πρώτης όψεως. Οι αυξομειώσεις που παρουσιάζονται στην 

κατανάλωση καυσίμου εξηγούνται από το μοντέλο υπολογισμού της που εφαρμόζει το 

AIMSUN. Συγκεκριμένα για ροή εισαγωγής 5000 οχήματα/ώρα παρατηρείται μικρότερη 

κατανάλωση καυσίμου από ότι για ροές 2500 και 2400 οχήματα/ώρα. Αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι, για μεγάλη ροή εισαγωγής τα ποσοστά των οχημάτων που βρίσκονται σε 

κατάσταση ρελαντί αλλά και οι μικρές τιμές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης οδηγούν σε 

μειωμένη συνολική κατανάλωση καυσίμου. Για ροή εισαγωγής 2300 οχήματα/ώρα ή 

μικρότερη η συνολική κατανάλωση καυσίμου μειώνεται όσο μειώνεται η ροή, όπως και θα 

φαινόταν λογικό.  
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7.2.1.2 Συνθήκες συμφόρησης λόγω κάποιου συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) στο υπό 

μελέτη οδικό τμήμα (σενάριο 2) 

 Για να καταλήξουμε στην ροή εισαγωγής για συνθήκες συμβάντος (π.χ. ατυχήματος) 

στο υπό μελέτη οδικό τμήμα (σενάριο 2) δοκιμάσαμε διάφορες τιμές ροής εισαγωγής στον 

προσομοιωτή. Αυτές οι τιμές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7.3 – Ροή εισαγωγής για συμφόρηση λόγω ατυχήματος. 

Ροή 
εισαγωγής 

(veh/h) 

Σύνολο 
επιβατικών 
οχημάτων 

(veh/h) 

Επιβατικά 
οχήματα 

βενζίνης (veh/h) 

Επιβατικά  
οχήματα 

πετρελαίου (veh/h) 

Βαρέα οχήματα/ 
λεωφορεία 

(veh/h) 

2100 1986,60 1489,95 496,65 113,40 

2000 1892,00 1419,00 473,00 108,00 

1900 1797,40 1348,05 449,35 102,60 

1800 1702,80 1277,10 425,70 97,20 

 

 Και σε αυτό το σενάριο τα επιβατικά οχήματα αποτελούν το 94,6% της συνολικής 

ροής, ενώ το 5,4% θεωρείται πως είναι βαρέα οχήματα και λεωφορεία. Το 75% των 

επιβατικών οχημάτων κινείται με βενζίνη, το 25% και το σύνολο των βαρέων 

οχημάτων/λεωφορείων κινείται με πετρέλαιο.  

 Σαν κριτήριο για να ορισθεί η οριακή ροή εισαγωγής στο σενάριο συμβάντος (π.χ. 

ατυχήματος) στο οδικό τμήμα χρησιμοποιήσαμε τα δύο φαινόμενα που περιγράφηκαν στο 

σενάριο 1. Για ροή εισαγωγής ίση με 2100 οχήματα/ώρα και τα δύο φαινόμενα 

παρουσιάζονταν συνεχώς, ενώ για ροή 2000 και 1900 οχήματα/ώρα, παρ’όλο που οι 

κάθετες οδοί δεν παρουσίαζαν πρόβλημα, αρκετά οχήματα παρέμεναν στον ίδιο φωτεινό 

σηματοδότη για παραπάνω από μία περίοδό του. Για ροή εισαγωγής ίση με 1800 

οχήματα/ώρα οριακά τα οχήματα δεν παρέμεναν στον ίδιο φωτεινό σηματοδότη για 

παραπάνω από μία περίοδο και οι κάθετες ροές δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Για τον λόγο 

αυτό, η οριακή ροή εισαγωγής για το σενάριο 2 αποφασίστηκε να είναι τα 1800 

οχήματα/ώρα.  

 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του AIMSUN παρουσιάζονται στον Πίνακα 

7.4 για κάθε ροή εισαγωγής. 
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Πίνακας 7.4 – Αποτελέσματα AIMSUN για τις τιμές της ροής εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Ροή εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 1ο 

στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 

(g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

2100 327,13 1618,12 2400844 9,90 159 

2000 198,01 1506,70 2278665 16,36 0 

1900 152,01 1220,04 1867756 21,31 0 

1800 130,79 1120,92 1743424 24,77 0 

 

 Παρατηρούμε πως, καθώς μειώνεται η ροή εισαγωγής, μειώνεται ταυτόχρονα ο 

μέσος χρόνος ταξιδίου μεταξύ των δύο συστημάτων Μ.Ο., η συνολική κατανάλωση 

καυσίμου, η συνολική εκπομπή CO2 και ο αριθμός των οχημάτων που αναμένουν να 

εισέλθουν στο υπό μελέτη οδικό τμήμα. Ειδικότερα, για ροή εισαγωγής ≤2000 

οχήματα/ώρα δεν αναμένει κανένα όχημα να εισέλθει στο οδικό τμήμα.  

 Αντίθετα παρατηρούμε πως, όσο μικρότερη είναι η ροή εισαγωγής τόσο αυξάνεται η 

μέση αρμονική ταχύτητα του οδικού τμήματος. Είναι σαφές πως αν είχαμε και σε αυτό το 

σενάριο υψηλή ροή, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα με τις αυξομειώσεις της συνολικής 

κατανάλωσης καυσίμου -- αλλά δεν χρειάστηκε να δοκιμάσουμε τόσο υψηλές τιμές εφ’ 

όσον ξέρουμε πως σίγουρα δεν αποτελούν την οριακή ροή εισαγωγής. 

 

7.2.2 Εκτροπή οχημάτων για αποσυμφόρηση του οδικού τμήματος μέσω χρήσης 

VMS 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης AIMSUN για τιμές ροής εισαγωγής μειωμένες 

κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό και για τα δύο σενάρια μελέτης.  

 Η μειωμένη ροή προέκυψε από εκτροπή των οχημάτων, η οποία θεωρούμε ότι 

επιτυγχάνεται μέσω της ενημέρωσης των οδηγών από Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων 

(ΠΜΜ-VMS) σχετικά με την συμφόρηση στο υπό μελέτη οδικό τμήμα. Το μήνυμα 

ενημερώνει τους χρήστες της παραλιακής οδού, πριν αυτοί εισέλθουν στην λεωφόρο 

Όθωνος-Αμαλίας, πως θα ήταν προτιμότερο για τους ίδιους να αποφύγουν την λεωφόρο 

αν δεν σκοπεύουν να κατευθυνθούν προς τον Νέο Λιμένα Πατρών και να ακολουθήσουν 

εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους. Με τον τρόπο αυτό 
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ευελπιστούμε σε αποτελέσματα που θα ωφελούν τους χρήστες του οδικού δικτύου που 

ταξιδεύουν προς τον λιμένα, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. 

 Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρατηρήσαμε πως το 40-45% των 

οδηγών σε ένα οδικό δίκτυο θα ακολουθούσε το μήνυμα μιας Πινακίδας Μεταβλητών 

Μηνυμάτων και συγκεκριμένα θα άλλαζε διαδρομή αν ενημερωνόταν για πιθανή 

καθυστέρηση λόγω συμφόρησης στην επικείμενη οδό. Αποφασίσαμε να μην εφαρμόσουμε 

απ’ ευθείας μείωση της οριακής ροής εισαγωγής κατά αυτό το ποσοστό αλλά να 

μελετήσουμε το ποσοστό της ροής το οποίο θα μπορούσε να εκτραπεί, και σε αυτό να 

εφαρμόσουμε την μείωση.  

 Ειδικότερα, έπειτα από μελέτη των δεδομένων ροής των δύο σταθμών Μ.Ο. για ένα 

μήνα (Νοέμβριος 2015) παρατηρήθηκε πως η μέση ροή επιβατικών οχημάτων που 

κατέγραψε το σύστημα Μ.Ο. #1 που βρίσκεται στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας στο ύψος 

της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου (ή Καρόλου) ισούταν με     οχήματα/ώρα και αντίστοιχα η 

μέση ροή επιβατικών οχημάτων που κατέγραψε το σύστημα Μ.Ο. #2 που βρίσκεται στο 

ύψος της λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη ήταν     οχήματα/ώρα. Πρέπει να τονιστεί πως 

μελετάμε την εκτροπή μονάχα των επιβατικών οχημάτων, καθώς θεωρούμε πως τα βαρέα 

οχήματα και τα λεωφορεία δεν έχουν την δυνατότητα να εκτραπούν αφού τα βαρέα 

οχήματα απαγορεύεται να διέρχονται από το κέντρο της πόλης, και τα λεωφορεία έχουν 

καθορισμένα δρομολόγια. Επίσης, θεωρήθηκε ότι όσα οχήματα εισέρχονται από τις 

κάθετες οδούς, τόσα οχήματα εξέρχονται από αυτές καθώς παρατηρήσαμε πως η ροή των 

εισερχόμενων από αυτές οχημάτων είναι περίπου ίση με την ροή των εξερχόμενων. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει πως τα                οχήματα/ώρα, από τα 847 

οχήματα/ώρα που καταγράφει το πρώτο σύστημα Μ.Ο., θα μπορούσαν εν δυνάμει να 

εκτραπούν. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως αυτά τα οχήματα δεν διέσχισαν ολόκληρο 

το υπό μελέτη οδικό τμήμα της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, αλλά ένα μέρος του, αφού 

ενώ εισήλθαν στο τμήμα στο ύψος της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου, δεν εξήλθαν από το ύψος της 

λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη, που είναι το τέρμα του οδικού τμήματος που μελετάμε. 

Έτσι, υποδηλώνεται πως τα οχήματα αυτά εξήλθαν από το οδικό τμήμα νωρίτερα και 

εισήλθαν στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα 

οχήματα αυτά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κάποια εναλλακτική διαδρομή για να 

εισέλθουν στο κέντρο αν το επιθυμούσαν. 

 Ακολούθως, υποθέσαμε πως τα μισά οχήματα από τα υπόλοιπα     οχήματα/ώρα 

που διέσχισαν όλο το τμήμα και τα κατέγραψε το δεύτερο σύστημα Μ.Ο. θα είχαν την 
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δυνατότητα να αλλάξουν διαδρομή, καθώς εικάζουμε πως δεν κατευθύνονται απαραίτητα 

προς τον Νέο Λιμένα Πατρών ή προς εκείνη την περιοχή γενικότερα (περιοχή Παραλίας, 

Βραχναίικα, κ.ο.κ.). Έτσι, θα μπορούσαν να μην ακολουθήσουν το υπό μελέτη οδικό 

τμήμα για να καταλήξουν στον προορισμό τους.  

 Επομένως,     
   

 
     οχήματα/ώρα από τα     οχήματα/ώρα που 

εισέρχονται στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, δηλαδή το        των επιβατικών οχημάτων 

που καταγράφει το σύστημα Μ.Ο. #1, θα μπορούσαν θεωρητικά να αλλάξουν πορεία και 

να εκτραπούν. Συνεπώς, η οποιαδήποτε εκτροπή θα εφαρμοστεί στο 62,69% της οριακής 

ροής εισαγωγής των επιβατικών οχημάτων, καθώς η διατομή εισόδου του οδικού 

τμήματος που προσομοιώνουμε στο AIMSUN συμπίπτει με την διατομή ελέγχου του 

πρώτου σταθμού Μ.Ο. και συνεπώς το ποσοστό παραμένει ίδιο.  

 Παρ’όλο που η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως το 40-45% των οδηγών 

συμμορφώνεται με τα μηνύματα των VMS, επιλέξαμε να μελετήσουμε διάφορα ποσοστά 

εκτροπής, αρχίζοντας από το 25% και καταλήγοντας στο 45% ώστε να εξαγάγουμε 

συμπεράσματα για τα οφέλη της κάθε μείωσης. Στην ποσοτική ανάλυση παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της πρώτης μείωσης του 62,69% της οριακής ροής εισαγωγής των 

επιβατικών οχημάτων, και τα υπόλοιπα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της εξωτερικής 

αξιολόγησης. Από εδώ και έπειτα όταν αναφερόμαστε στον όρο εκτροπή θα εννοούμε την 

εκτροπή του 62,69% των επιβατικών οχημάτων που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο.  

 

7.2.2.1 Εκτροπή οριακής ροής συμφόρησης (σενάριο 1) 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για εκτροπή 

της οριακής ροής συμφόρησης στο υπό μελέτη οδικό τμήμα κατά 25%. Στον επόμενο 

πίνακα φαίνονται οι τιμές της ροής εισαγωγής στο AIMSUN για την εκτροπή αυτή. 

Πίνακας 7.5 – Μειωμένες οριακές ροές εισαγωγής για 25% εκτροπή  της ροής του σεναρίου 1. 

Ροή Εισαγωγής (veh/h) 

Εκτροπή 

0% 25% 

Οριακή ροή εισαγωγής 

100% 75% 

Συνολική 2200,00 1097,33 

Επιβατικά οχήματα βενζίνης 1560,90 733,90 

Επιβατικά οχήματα πετρελαίου 520,30 244,63 

Φορτηγά/λεωφορεία   118,80 118,80 
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 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του AIMSUN όταν επιβάλαμε 25% εκτροπή 

του 62,69% των επιβατικών οχημάτων της οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου 

συμφόρησης  παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.6, ενώ τα αποτελέσματα από τους ανιχνευτές 

που έχουν σχεδιαστεί κατά μήκος του οδικού τμήματος, στον Πίνακα 7.7. 

Πίνακας 7.6 – Αποτελέσματα AIMSUN για 25% εκτροπή  της ροής του σεναρίου 1. 

Εκτροπή 
Ροή εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 

1ο στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 (g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

0% 2200,00 145,14 1377,39 2085991 22,32 0 

25% 1097,33 114,29 617,32 1093005 28,35 0 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως, για εκτροπή 25% ο μέσος χρόνος 

ταξιδίου του υπό μελέτη οδικού τμήματος μειώνεται κατά 21,26%. Η συνολική 

κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε πάνω από 50,00%, ενώ η συνολική εκπομπή CO2 

ελαττώθηκε κατά 47,60%. Η μέση αρμονική ταχύτητα αυξήθηκε από 22,32 km/h στα 

28,35 km/h. Επίσης, όπως αναμενόταν κανένα όχημα δεν αναμένει σε κάθετη οδό σε 

καμμία από τις δύο περιπτώσεις.  

Πίνακας 7.7 – Αποτελέσματα AIMSUN από τους ανιχνευτές για 25% εκτροπή  της ροής του 

σεναρίου 1. 

Αισθητήρες 
Μέση ροή (veh/h) 

Μέσος χρονικός 

διαχωρισμός (time 

headway) (sec) 

0% εκτροπή 25% εκτροπή 0% εκτροπή 25% εκτροπή 

camera 1 2188,00 1052,50 1,638 3,380 

βοηθητικός αισθητήρας 1 2228,00 1094,00 1,630 3,290 

βοηθητικός αισθητήρας 2 2049,50 985,00 1,705 3,660 

βοηθητικός αισθητήρας 3 2564,50 1467,50 1,680 2,620 

βοηθητικός αισθητήρας 4 1983,00 1107,00 1,690 2,350 

βοηθητικός αισθητήρας 5 2087,00 1259,50 1,920 2,640 

camera 2 1515,00 948,50 2,600 3,800 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 2087,86 1130,57 1,84 3,11 
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 Από τον Πίνακα 7.7 παρατηρούμε πως η μέση ροή του υπό μελέτη οδικού τμήματος 

μειώθηκε κατά 45,85% και συγκεκριμένα, από 2087,86 οχήματα/ώρα έγινε 1130,57 

οχήματα/ώρα, ενώ ο μέσος χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε από το 1,84 sec στα 3,11 sec, 

δηλαδή σημειώθηκε μία αύξηση του 1,27 sec. 

 Συμπεραίνουμε, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω πως στο υπό μελέτη οδικό τμήμα 

μόνο θετικά αποτελέσματα επέφερε μία εκτροπή οχημάτων κατά 25%. 

 

7.2.2.2 Εκτροπή οριακής ροής συμφόρησης λόγω ατυχήματος (σενάριο 2) 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για 25% εκτροπή της οριακής 

ροής συμφόρησης, που προέκυψε κατά την ανάλυση του σεναρίου με το ατύχημα στο υπό 

μελέτη οδικό τμήμα. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τιμές της ροής εισαγωγής στο 

AIMSUN για την εκτροπή αυτή. 

Πίνακας 7.8 – Μειωμένες οριακές ροές εισαγωγής για 25% εκτροπή της ροής του σεναρίου 2. 

Ροή Εισαγωγής 

(veh/h) 

Εκτροπή 

0% 25% 

Οριακή ροή εισαγωγής 

100% 75% 

Συνολική 1800,00 897,81 

Επιβατικά οχήματα 

βενζίνης 
1277,10 600,46 

Επιβατικά οχήματα 

πετρελαίου 
425,70 200,15 

Φορτηγά/λεωφορεία 97,20 97,20 

 

 Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για 

25% εκτροπή των επιβατικών οχημάτων της οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Πίνακας 7.9 – Αποτελέσματα AIMSUN για 25% εκτροπή  της ροής του σεναρίου 2. 

Ροή εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 

1ο στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 (g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

1800,00 130,79 1120,92 1743424 24,77 0 

897,81 116,33 581,77 1035836 27,85 0 
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Πίνακας 7.10 – Αποτελέσματα AIMSUN από τους ανιχνευτές για 25% εκτροπή της ροής του 

σεναρίου 2. 

Αισθητήρες 
Μέση ροή (veh/h) 

Μέσος χρονικός 

διαχωρισμός (time 

headway) (sec) 

0% εκτροπή 25% εκτροπή 0% εκτροπή 25% εκτροπή 

camera 1 1831,50 882,00 1,800 3,840 

βοηθητικός αισθητήρας 1 1885,00 937,00 1,940 3,630 

βοηθητικός αισθητήρας 2 1717,00 845,50 2,100 3,970 

βοηθητικός αισθητήρας 3 2202,50 1327,00 1,950 2,860 

βοηθητικός αισθητήρας 4 1697,00 1019,50 2,000 2,710 

βοηθητικός αισθητήρας 5 1823,00 1191,50 2,260 3,010 

camera 2 1331,50 915,00 3,000 3,710 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 1783,93 1016,79 2,15 3,39 

 

 Στον Πίνακα 7.9 παρατηρούμε πως, για 25% εκτροπή της οριακής ροής εισαγωγής 

επιβατικών οχημάτων, ο μέσος χρόνος ταξιδίου του υπό μελέτη οδικού τμήματος 

μειώνεται κατά 14,46% και, από 130,79 sec γίνεται 116.33 sec. Η συνολική κατανάλωση 

καυσίμου μειώνεται περίπου κατά 50,00%, ενώ η συνολική εκπομπή CO2 ελαττώνεται 

κατά περίπου 40,00%. Η μέση αρμονική ταχύτητα αυξήθηκε λίγο παραπάνω από 3 km/h 

και έγινε 27,85 km/h. Επίσης, κανένα όχημα δεν αναμένει σε κάθετη οδό σε καμμία από 

τις δύο περιπτώσεις μελέτης.  

 Από τον Πίνακα 7.10 παρατηρούμε πως, για εκτροπή 25% της οριακής ροής 

εισαγωγής επιβατικών οχημάτων, η μέση ροή του υπό μελέτη οδικού τμήματος μειώθηκε 

κατά 43,00%, ενώ ο μέσος χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε από 2,15 sec σε 3,39 sec, 

δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,24 sec. 

 Όπως και στο σενάριο 1, έτσι και στο σενάριο 2 παρατηρούμε πως μία εκτροπή της 

ροής εισαγωγής κατά 25% μόνο θετικές επιπτώσεις προκάλεσε στο υπό μελέτη οδικό 

τμήμα. 
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7.2.3 Αλγόριθμος ανίχνευσης συμφόρησης και συμβάντος σε πραγματικό χρόνο 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του αλγόριθμου 

ανίχνευσης συμφόρησης και ατυχήματος σε πραγματικό χρόνο. Για να μπορέσει όμως να 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος έπρεπε πρώτα να υπολογίσουμε τις τιμές των κατωφλίων    και 

  , όπως αυτά περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

 

7.2.3.1 Υπολογισμός κατωφλίων    και    

 Το κατώφλι    αποτελεί το όριο της Σχέσης 5.1, πάνω από το οποίο θεωρούμε πως 

υπάρχει συμφόρηση. Αν ανιχνευτεί συμφόρηση, εφαρμόζεται η Σχέση 5.2 η οποία 

διαπιστώνει αν η συμφόρηση προκλήθηκε από συμβάν. Για να πραγματοποιείται αυτός ο 

έλεγχος πρέπει να υπολογιστεί η τιμή του κατωφλίου    , πάνω από το οποίο θεωρούμε 

πως η συμφόρηση προκλήθηκε από συμβάν. 

 Για την εύρεση των τιμών των κατωφλίων χρησιμοποιήσαμε δεδομένα που 

συλλέξαμε από το λογισμικό προσομοίωσης AIMSUN κατά τις προσομοιώσεις των 

σεναρίων συμφόρησης και συμβάντος στο οδικό τμήμα για τις οριακές ροές εισαγωγής 

τους. Συγκεκριμένα, έχοντας σχεδιάσει ανιχνευτές στα ίδια σημεία που βρίσκονται οι 

ανιχνευτές των δύο συστημάτων Μ.Ο. της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας συλλέξαμε 

δεδομένα σχετικά με το ποσοστό της χρονικής κατάληψης (time occupancy) των 

αισθητήρων αυτών κατά την προσομοίωση. Οι αισθητήρες επιλέχθηκε να είναι στην ίδια 

θέση με τους αισθητήρες των σταθμών Μ.Ο., έτσι ώστε οι τιμές των ορίων    και    που 

προέκυψαν από τα ποσοστά χρονικής κατάληψης της προσομοίωσης, να μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμφόρησης και συμβάντος σε 

πραγματικό χρόνο, αφού τα δεδομένα που συλλέγονται προέρχονται από τους δύο 

σταθμούς Μ.Ο.. 

 Αφού συλλέξαμε τα δεδομένα από τις δύο προσομοιώσεις, υπολογίσαμε το 

άθροισμα των τιμών των ποσοστών χρονικής κατάληψης για τους αισθητήρες που 

βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αισθητήρες των σταθμών Μ.Ο., ξεχωριστά για κάθε 

σενάριο. Έτσι, για κάθε 20 sec της δίωρης προσομοίωσης του κάθε σεναρίου είχαμε πλέον 

μία τιμή ποσοστού χρονικής κατάληψης που αντιστοιχούσε για κάθε ένα από τους δύο 

σταθμούς Μ.Ο.. Είχαμε, δηλαδή, 360 τιμές για κάθε διατομή ανίχνευσης και για κάθε 

σενάριο. 



99 

 

 

 

 Για τον υπολογισμό του κατωφλίου    χρησιμοποιήσαμε την Σχέση 5.1 στα 

δεδομένα που δημιουργήσαμε και πήραμε 360 πιθανές τιμές του ορίου. Όσες τιμές ήταν 

θετικές θεωρήσαμε πως αντικατοπτρίζουν συνθήκες συμφόρησης και το όριο προέκυψε 

ως ο μέσος όρος των τιμών αυτών. Η τιμή του ορίου είναι          και αποτελεί 

καθαρό αριθμό. 

 Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του δεύτερου κατωφλίου    χρησιμοποιήσαμε την 

Σχέση 5.2 στα δεδομένα που δημιουργήσαμε και ο μέσος όρος των θετικών αυτών τιμών 

ήταν η τιμή του ορίου. Έτσι το δεύτερο όριο πήρε την τιμή         . 

 

7.2.3.2 Εφαρμογή του αλγόριθμου σε πραγματικό χρόνο 

 Για την εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμβάντος σε 

πραγματικό χρόνο συλλέξαμε τα δεδομένα του συνολικού ποσοστού της χρονικής 

κατάληψης των αισθητήρων για το κάθε ένα από τα δύο συστήματα μηχανικής όρασης 

που έχουν εγκατασταθεί στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν 

στο χρονικό διάστημα από 02-11-2015 και ώρα 9:00 έως 12-11-2015 και ώρα 19:00 με τις 

μετρήσεις να δίνονται ανά 20 δευτερόλεπτα.  

 Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ροής του αλγόριθμου, όπως παρουσιάστηκε στο 

Σχήμα 5.1 δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στο Microsoft Office Excel. Στο μοντέλο αυτό 

εισάγονται τα δεδομένα του ποσοστού της χρονικής κατάληψης ανά 20 sec, και 

πραγματοποιείται εξομάλυνση των δεδομένων αυτών δημιουργώντας τον μέσο όρο τους 

ανά 1 λεπτό (δηλαδή ανά 3 μετρήσεις). Στην συνέχεια εφαρμόζεται η Σχέση 5.1 στα 

εξομαλυμένα δεδομένα, και γίνεται έλεγχος για κάθε τιμή   της σχέσης για να διαπιστωθεί 

αν ξεπερνάει το κατώφλι    και αν δύο συνεχόμενες τιμές   είναι μεγαλύτερες από το 

κατώφλι. Αν συμβαίνει αυτό, τότε θεωρείται πως υπάρχει συμφόρηση και στέλνεται το 

σχετικό μήνυμα στην ΠΜΜ (VMS).  

 Η διαδικασία για να αποφασισθεί η αποστολή μηνύματος στην ΠΜΜ 

επαναλαμβάνεται ανά δύο λεπτά. Στην επόμενη εικόνα εμφανίζονται ενδεικτικά 

αποτελέσματα του αλγόριθμου, για αυτό το χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 7.1 – Ενδεικτικά αποτελέσματα αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμβάντος σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Σε αυτά τα αποτελέσματα του μοντέλου εφαρμογής του αλγόριθμου συμφόρησης σε 

πραγματικό χρόνο παρατηρούμε πως την χρονική στιγμή 7:35:40 μμ της ημέρας 

02/11/2105 ανιχνεύτηκε συμφόρηση, καθώς οι δύο προηγούμενες τιμές του   είναι 

μεγαλύτερες από την τιμή του κατωφλίου   . Για αυτήν την χρονική στιγμή εφαρμόζουμε 

τον επόμενο έλεγχο (Σχέση 5.2) για να ερευνηθεί αν η συμφόρηση προκλήθηκε λόγω 

συμβάντος. 

 Ειδικότερα, για τις εξομαλυμένες τιμές των ποσοστών χρονικής κατάληψης των δύο 

σταθμών Μ.Ο. την συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά και την προηγούμενη χρονική 

στιγμή που έγινε έλεγχος συμφόρησης, υπολογίζεται η τιμή   . Αν και οι δύο αυτές τιμές 

του    είναι μεγαλύτερες από το όριο   , τότε εξάγεται το συμπέρασμα πως η συμφόρηση 

οφείλεται σε συμβάν που έλαβε χώρα μεταξύ των σταθμών Μ.Ο.. Στον εν λόγω 

παράδειγμα φαίνεται πως η συμφόρηση δεν προκλήθηκε λόγω συμβάντος.  

 Καθ' όλη την διάρκεια που εφαρμόσαμε (από 02-11-2015 και ώρα 9:00 έως 12-11-

2015 και ώρα 19:00) τον συγκεκριμένο αλγόριθμο διαπιστώσαμε πως θα έπρεπε να 

σταλούν 823 μηνύματα σχετικά με την πληροφορία συμφόρησης της λεωφόρου Όθωνος-

Αμαλίας στην Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), ώστε να ενημερώνονταν οι 

οδηγοί πριν προχωρήσουν στο εν λόγω οδικό τμήμα, και να είχαν την δυνατότητα αλλαγής 

της διαδρομής τους. Επίσης, 6482 φορές ο αλγόριθμος δεν ανίχνευσε συμφόρηση και δεν 
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απαιτήθηκε να στείλει μήνυμα στην ΠΜΜ. Αυτό σημαίνει πως το ποσοστό των 

μηνυμάτων ήταν το 11,27% των συνολικών ανιχνεύσεων που πραγματοποίησε ο 

αλγόριθμος. Τέλος, μόνον μία φορά ανιχνεύτηκε συμφόρηση η οποία προκλήθηκε από 

πιθανό συμβάν, και αφορά στην χρονική στιγμή 5:46:40 μμ της 02/11/2105, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 7.2 – Ενδεικτικά αποτελέσματα ανίχνευσης συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό 

χρόνο. 
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 Από την παραπάνω εικόνα παρατηρούμε πως, αν και το ατύχημα ανιχνεύτηκε την 

χρονική στιγμή 5:46:40 μμ της 02/11/2105 πιθανώς να έλαβε χώρα στις 5:41:00 μμ όταν 

και άρχισε να υπάρχει συμφόρηση. Η συμφόρηση ανιχνεύτηκε για τις εξής χρονικές 

στιγμές: 5:42:40 μμ, 5:44:40 μμ, 5:46:40 μμ και 5:48:40 μμ, γεγονός που υποδηλώνει πως 

η συμφόρηση υπήρχε για το χρονικό διάστημα 5:41:00 μμ - 5:48:40 μμ. Το ότι 

ανιχνεύτηκε ατύχημα στις 5:46:40 μμ και όχι νωρίτερα οφείλεται στο ότι ο αλγόριθμος 

έχει δημιουργηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να απαιτούνται αρκετά δεδομένα για να 

αποφασίζει αν υπάρχει ατύχημα, με απώτερο σκοπό να αποφεύγονται οι λανθασμένες 

ανιχνεύσεις. 

 

7.3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται η ανάλυση και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για μελέτη συστημάτων πολλαπλών ουρών με διαθέσιμους από 2 έως 8 

εξυπηρετητές στην υπό μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών. Με τον όρο 

εξυπηρετητές εννοούμε τις πύλες του λιμένα στις οποίες γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων 

και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους πριν εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης. 

Επίσης, παρουσιάζουμε μία εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης του βέλτιστου 

συστήματος ουρών σε πραγματικό χρόνο. 

 

7.3.1 Συστήματα πολλαπλών ουρών αναμονής 

 Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε την λειτουργία του μοντέλου των συστημάτων 

πολλαπλών ουρών που αναπτύξαμε, και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

που προέκυψαν για τη μελέτη των συστημάτων αυτών, στην περιοχή του λιμένα. Οι 

εξυπηρετητές που ήταν διαθέσιμοι ήταν από 2 έως 8 και τους "ανοίγαμε" σταδιακά. Έγινε, 

δηλαδή, μελέτη ξεχωριστή για 2, 3, 4 κ.ο.κ. εξυπηρετητές μέχρις ότου να καταλήξουμε 

στους 8 διαθέσιμους εξυπηρετητές, που είναι και ο μέγιστος αριθμός των πυλών του 

λιμένα.   

 Θεωρήσαμε πως δεν σχηματίζεται μία μόνο ουρά, αλλά πως σχηματίζεται μία ουρά 

σε κάθε διαθέσιμο εξυπηρετητή. Πρέπει να τονιστεί πως στην πραγματικότητα όσες 

ημέρες χρειάστηκε να συλλέξουμε δεδομένα στο πεδίο, συναντήσαμε λειτουργία του 

συστήματος με πολλαπλές ουρές και 6 πύλες σε λειτουργία. Έτσι, ξεκινήσαμε σε αυτό το 
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κεφάλαιο με την παρουσίαση των πολλαπλών ουρών εξυπηρέτησης για κάθε σενάριο 

διαθέσιμων εξυπηρετητών (7 σενάρια), ενώ στην εξωτερική αξιολόγηση παρουσιάζονται 

όλα τα υπόλοιπα διαφορετικά συστήματα και σενάρια που μελετήσαμε. 

 

7.3.1.1 Περιγραφή λειτουργίας μοντέλου στο Microsoft Office Excel 

 Τα μοντέλα μας τα δημιουργήσουμε στο Microsoft Office Excel και αυτό που 

χρειαζόταν να εισαγάγουμε χειροκίνητα ήταν οι ώρες άφιξης των οχημάτων, οι χρόνοι 

εξυπηρέτησής τους, και η ώρα που άνοιξε το εκάστοτε σύστημα. Τις ώρες άφιξης των 

οχημάτων τις αντλήσαμε από το σύστημα μηχανικής όρασης που εποπτεύει την είσοδο 

οχημάτων στην υπό μελέτη περιοχή. Αυτές αφορούν στην είσοδο οχημάτων στο σύστημα 

για την χρονική περίοδο 18/03/2016 - 24/03/2016, δηλαδή για μία εβδομάδα λειτουργίας 

του λιμένα. 

 Από όλα αυτά τα δεδομένα της μίας εβδομάδας έπρεπε να κρατήσουμε τα δεδομένα 

που αφορούσαν σε οχήματα τα οποία έρχονταν με σκοπό την είσοδό τους στις αποβάθρες. 

Για τον λόγο αυτόν κάναμε έρευνα που αφορούσε τις ώρες αναχωρήσεως πλοίων κατά την 

εβδομάδα μελέτης, οι οποίες και φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7.11 – Ημερομηνίες και ώρες αναχωρήσεως πλοίων κατά την περίοδο μελέτης. 

Ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης 

Προορισμός 18/3/2016 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 22/3/2016 23/3/2016 24/3/2016 

Ανκόνα 
17:00 17:30 

18:00 
17:30 17:30 

17:30 17:00 
17:30 18:00 19:00 19:00 

Μπάρι 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 

Μπρίντιζι 17:00 - 17:00 - 17:00 - 17:00 

Βενετία 23:59 - 23:59 - - - - 

 

 Θεωρήσαμε πως η ροή εισαγωγής στο σύστημα έπρεπε να είναι πάνω από 10 

οχήματα/ώρα για να δεχτούμε πως τα οχήματα που εισέρχονται στο σύστημα έχουν σκοπό 

να αποκτήσουν πρόσβαση στις αποβάθρες. Έτσι κατηγοριοποιήσαμε τις ώρες άφιξης των 

οχημάτων ανάλογα με την ημερομηνία και την ώρα που καταφθάνουν, και προέκυψε το 

Σχήμα 7.1 των ωριαίων αφίξεων οχημάτων. 
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Σχήμα 7.1 – Ωριαίες αφίξεις οχημάτων κατά την περίοδο μελέτης. 

 Επίσης, επιλέξαμε να μελετάμε τα συστήματα μέχρι και περίπου 5 λεπτά πριν 

αναχωρήσει το εκάστοτε πλοίο, θεωρώντας πως τότε πρέπει να σταματάει η εισροή 

οχημάτων στις αποβάθρες αφού, και να εισέρχονταν δεν θα προλάβαιναν να επιβιβαστούν. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω σχετικά με τις ώρες αφίξεως των 

οχημάτων και την ώρα τερματισμού της διαδικασίας εισόδου, καταλήξαμε στα παρακάτω 

χρονικά διαστήματα ανάλυσης για την ορθή μελέτη των συστημάτων κατά την διάρκεια 

της εβδομάδας. 

Πίνακας 7.12 – Χρονικά διαστήματα ανάλυσης για την εβδομάδα μελέτης. 

Χρονικά διαστήματα ανάλυσης για την εβδομάδα μελέτης 

Ημερομηνία Χρονικά διαστήματα 

18-3-2016 
12.00-17.45 

21.00-23.45 

19-3-2016 12.00-17.45 

20-3-2016 
12.00-17.45 

19.00-23.45 

21-3-2016 11.00-18.45 

22-3-2016 12.00-18.45 

23-3-2016 13.00-17.45 

24-3-2016 13.00-17.45 
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 Πρέπει να σημειωθεί πως στο Σχήμα 7.1, για κάποιες μέρες παρατηρεί κανείς έντονη 

κινητικότητα τις βραδινές ώρες μετά την αναχώρηση των πλοίων. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός πως η ασφάλεια του λιμένα περιπολεί εκείνο το χρονικό διάστημα, όπως 

παρατηρήσαμε από επίσκεψή μας στον λιμένα σε αντίστοιχες ώρες. 

 Επιπρόσθετα, λόγω έλλειψης σωστών δεδομένων αναφορικά με το μήκος των 

οχημάτων, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, κάναμε την παραδοχή πως το ποσοστό της 

κάθε κατηγορίας οχημάτων (μηχανή, ιδιωτικό επιβατικό όχημα-ΙΧ, βαν, τράκτορας, 

φορτηγό με δεξαμενή υγρού ή φορτηγό με καρότσα) ακολουθεί τα ποσοστά του Πίνακα 

4.2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα ποσοστά και με την χρήση του λογισμικού Evolver 

(οικογένεια προγραμμάτων Palisade) γινόταν τυχαία η κατηγοριοποίηση του κάθε 

οχήματος. Ο αριθμός των οχημάτων κάθε κατηγορίας ανά χρονικό διάστημα μελέτης 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7.13 – Αριθμός οχημάτων κάθε κατηγορίας ανά χρονικό διάστημα μελέτης. 

Αριθμός οχημάτων κάθε κατηγορίας ανά χρονικό διάστημα μελέτης 

Χρονικό διάστημα 

ανάλυσης 

Σύνολο 

οχημάτων 
Μηχανές ΙΧ ΒΑΝ Τράκτορες 

Φορτηγά με 

δεξαμενές 

υγρών 

Φορτηγά με 

καρότσα 

18-3-2016 (12.00-17.45) 253 11 46 20 14 26 136 

18-3-2016 (21.00-23.45) 135 5 24 11 8 14 73 

19-3-2016 (12.00-17.45) 217 10 39 17 12 22 117 

20-3-2016 (12.00-17.45) 228 10 41 18 13 23 123 

20-3-2016 (19.00-23.45) 110 5 19 9 6 12 59 

21-3-2016 (11.00-18.45) 359 16 65 28 20 36 194 

22-3-2016 (12.00-18.45) 261 12 47 20 15 26 141 

23-3-2016 (13.00-17.45) 168 8 30 13 9 17 91 

24-3-2016 (13.00-17.45) 239 11 43 19 13 24 129 

 Ο χρόνος εξυπηρέτησης εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε 

όχημα. Τα μοντέλα μας μέσω του Microsoft Office Excel δημιουργούν μία τυχαία τιμή του 

χρόνου εξυπηρέτησης που ανήκει στο εύρος της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του χρόνου 

εξυπηρέτησης που μετρήσαμε για την κάθε κατηγορία, βλ. Πίνακα 4.1.  

 Τέλος, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ένα δείγμα από το μοντέλο πολλαπλών 

ουρών με 4 εξυπηρετητές διαθέσιμους για το χρονικό διάστημα 13.00-17.45 (24-3-2016), 

το οποίο αναπτύξαμε στο Microsoft Office Excel, όπου φαίνονται όλα τα παραπάνω 

στοιχεία, καθώς και όσα στοιχεία παράγονται αυτόματα, όπως η επιλογή του εξυπηρετητή 

στον οποίο θα στείλουμε το κάθε όχημα λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως θα το στείλουμε στην 
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ουρά με το μικρότερο μήκος συστήματος, η αρχή και το τέλος της εξυπηρέτησης του κάθε 

οχήματος, ο χρόνος αναμονής του, ο χρόνος που καταναλώνει στο σύστημα, και το μήκος 

του συστήματος και της ουράς που θα συναντήσει το κάθε όχημα την ώρα που εισέρχεται 

στο σύστημα. 

 Παρουσιάζονται επίσης ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των οχημάτων του 

συστήματος, ο μέσος χρόνος αναμονής, ο μέσος χρόνος στο σύστημα, το μέσο μήκος 

συστήματος και ουράς για κάθε χρησιμοποιηθέντα εξυπηρετητή, καθώς και το σύνολο των 

οχημάτων που εξυπηρέτησε ο κάθε εξυπηρετητής.  

 Τέλος, μέσω της Σχέσης 5.3 υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι όλων των παραπάνω 

μεγεθών για το κάθε χρονικό διάστημα μελέτης του εκάστοτε συστήματος. Συγκεκριμένα 

υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης, ο μέσος χρόνος αναμονής, ο μέσος χρόνος 

στο σύστημα, και το μέσο μήκος συστήματος και ουράς για το κάθε σύστημα για το κάθε 

χρονικό διάστημα, με τα βάρη της σχέσης να αποτελούνται πρακτικά από τον αριθμό των 

οχημάτων που εξυπηρέτησε ο κάθε εξυπηρετητής. 
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Εικόνα 7.3 – Δείγμα από το μοντέλο πολλαπλών ουρών με 4 εξυπηρετητές διαθέσιμους, για το 

χρονικό διάστημα 13.00-17.45 (24-3-2016). 
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7.3.1.2 Αποτελέσματα συστημάτων πολλαπλών ουρών αναμονής 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την μελέτη 

των συστημάτων πολλαπλών ουρών για 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 διαθέσιμους εξυπηρετητές. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7.14 – Αποτελέσματα μελέτης συστημάτων πολλαπλών ουρών εξυπηρέτησης για 2 έως 8 

διαθέσιμους εξυπηρετητές.  

Πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα   

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(veh) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(veh) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(veh) 

2 0:12:10 0:13:58 5,50 4,75 12,50 

3 0:01:16 0:03:33 0,60 0,23 0,00 

4 0:00:21 0:02:37 0,17 0,03 0,00 

5 0:00:08 0:02:24 0,07 0,01 0,00 

6 0:00:04 0:02:20 0,03 0,00 0,00 

7 0:00:01 0:02:17 0,01 0,00 0,00 

8 0:00:01 0:02:17 0,00 0,00 0,00 

 

 Τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.14 υπολογίστηκαν μέσω της Σχέσης 5.3 και 

απεικονίζουν τον μέσο χρόνο αναμονής, τον μέσο χρόνο στο σύστημα, το μέσο μήκος 

συστήματος και ουράς, και τον μέσο αριθμό οχημάτων που δεν πρόλαβαν να εισέλθουν 

στις αποβάθρες επιβίβασης για το κάθε σύστημα συνολικά συνυπολογίζοντας τα 

αποτελέσματα όλων των χρονικών διαστημάτων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε και ο 

μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των συστημάτων που ήταν 2 min και 16 sec, και ήταν ίδιος 

για όλα τις περιπτώσεις ανοιχτών εξυπηρετητών, αφού επιλέξαμε να έχουμε τους ίδιους 

χρόνους εξυπηρέτησης για κάθε όχημα σε όλα τα συστήματα, έτσι ώστε να είναι άμεσα 

συγκρίσιμα τα αποτελέσματα.  

 Στον Πίνακα 7.14 παρατηρούμε πως το σενάριο συστήματος πολλαπλών ουρών με 2 

διαθέσιμους εξυπηρετητές απορρίπτεται επειδή 12,50 οχήματα κατά μέσον όρο δεν 

πρόλαβαν να επιβιβαστούν. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια μαρτυρούν πως, όσο αυξάνουμε 

τους εξυπηρετητές τόσο μειώνονται ο μέσος χρόνος αναμονής, ο μέσος χρόνος στο 

σύστημα, και το μέσο μήκος συστήματος και ουράς. Ειδικότερα, ο μέσος χρόνος αναμονής 

στο σύστημα για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές είναι 1 min και 16 sec, για 4 εξυπηρετητές 
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είναι 21 sec, ενώ για διαθέσιμους 5, 6, 7 και 8 εξυπηρετητές μειώνεται κάτω από τα 10 sec 

κι έτσι θεωρείται αμελητέος. Ο μέσος χρόνος στο σύστημα μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν 

ίδιος για περισσότερους από 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές, ενώ για 3 είναι περίπου 1 min 

μεγαλύτερος. Τέλος, το μέσο μήκος συστήματος και ουράς είναι σχεδόν 0 για 

περισσότερους από 3 εξυπηρετητές. 

 

7.3.2 Εφαρμογή αλγόριθμου για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος ουρών σε 

πραγματικό χρόνο 

 Η λογική του αλγόριθμου περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 και στο 

διάγραμμα ροής του Σχήματος 5.3. Για ένα 15λεπτο πραγματικών δεδομένων προκύπτουν 

τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.15 για τα συστήματα πολλαπλών ουρών με διαθέσιμους 

από 2 έως 8 εξυπηρετητές, ενώ στην τελευταία στήλη έχουν υπολογιστεί οι τιμές της 

αντικειμενικής συνάρτησης ελαχιστοποίησης (Εξ. 5.4) για το κάθε σύστημα.  

Πίνακας 7.15 – Αποτελέσματα μελέτης συστημάτων πολλαπλών ουρών εξυπηρέτησης για 2 έως 8 

διαθέσιμους εξυπηρετητές για 15 λεπτά.  

Πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξ. (#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα 

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(veh) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(veh) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(veh) 

Τιμή 

αντικειμενικής 

συνάρτησης 

(Εξ. 5.4) 

2 
0:01:24 

(84 sec) 

0:03:53 

(233 sec) 
0,70 0,17 0 404 

3 
0:00:13 

(13 sec) 

0:02:42 

(162 sec) 
0,17 0,00 0 192 

4 
0:00:00 

(0 sec) 

0:02:29 

(149 sec) 
0,00 0,00 0 149 

5 
0:00:00 

(0 sec) 

0:02:29 

(149 sec) 
0,00 0,00 0 149 

6 
0:00:00 

(0 sec) 

0:02:29 

(149 sec) 
0,00 0,00 0 149 

7 
0:00:00 

(0 sec) 

0:02:29 

(149 sec) 
0,00 0,00 0 149 

8 
0:00:00 

(0 sec) 

0:02:29 

(149 sec) 
0,00 0,00 0 149 
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 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα καλύτερα σενάρια είναι αυτά των 4, 5, 

6, 7 και 8 εξυπηρετητών, αφού έχουν ακριβώς την ίδια τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης η οποία είναι και η ελάχιστη. Δεύτερο καλύτερο σενάριο είναι αυτό που 

λειτουργεί με 3 εξυπηρετητές και τελευταίο αυτό με 2. Είναι σαφές πως δεν έχει νόημα η 

λειτουργία 5 ή παραπάνω εξυπηρετητών, αφού επί της ουσίας βάσει της αντικειμενικής 

συνάρτησης το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο με το να χρησιμοποιούνταν 4. 

 Στον διαχειριστή του λιμένα θα ερχόταν ένα μήνυμα όπως αυτό της παρακάτω 

εικόνας, και εκείνος θα έβλεπε αν το σύστημα που χρησιμοποιούταν για το προηγούμενο 

15λεπτο είχε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούνταν 4 

εξυπηρετητές τότε θα υπήρχε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, όπως επίσης και για 5 ή 

παραπάνω. Για τον λόγο αυτό δεν θα είχε νόημα να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από 4 

εξυπηρετητές. Επίσης, αν είχε διαθέσιμους προς χρήση 3 εξυπηρετητές θα έπρεπε να 

σκεφτεί αν θα τους έκανε 4 για το επόμενο τέταρτο λειτουργίας του συστήματος, ενώ αν 

ήταν 2 σίγουρα θα έπρεπε να σκεφτεί να τους αυξήσει. 

 

Εικόνα 7.4 – Μήνυμα προς τον διαχειριστή του λιμένα σχετικά με το καλύτερο σενάριο για 

λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης.  

  

7.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε, περιληπτικά, ότι για το υπό μελέτη οδικό τμήμα, 

την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σχετικά με την οριακή 

ροή εισαγωγής για κάθε ένα από τα δύο σενάρια μελέτης και ακολούθησε η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων των δύο σεναρίων για συνθήκες κυκλοφορίας 

χωρίς εκτροπή και με 25% εκτροπή των επιβατικών οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 

προέκυψε ότι η οριακή ροή εισαγωγής είναι ίση με 2200 οχήματα/ώρα για την περίπτωση 

της συμφόρησης (σενάριο 1) και 1800 οχήματα/ώρα για την περίπτωση της συμφόρησης 

Σύστημα:

# Ανοιχτοί εξυπηρετητές Τιμή συνάρτησης

1 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8 149

2 3 192

3 2 404

4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

Πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

Ταξινόμηση με βάση την καλυτερη τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης
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λόγω συμβάντος (σενάριο 2). Επίσης, αναφορικά με τις τιμές του μέσου χρόνου ταξιδίου 

από το πρώτο έως το δεύτερο σύστημα μηχανικής όρασης, της συνολικής κατανάλωσης 

καυσίμου και της εκπομπής CO2, της μέσης αρμονικής ταχύτητας, της μέσης ροής και του 

μέσου χρονικού διαχωρισμού του οδικού τμήματος παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωσή 

τους, όταν εφαρμόστηκε 25% εκτροπή συγκριτικά με την μη εκτροπή και στα δύο σενάρια 

μελέτης.  

 Από την εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω 

ατυχήματος σε πραγματικό χρόνο στην υπό μελέτη λεωφόρο συμπεραίνουμε πως οι 

ανιχνεύσεις συμφόρησης έλαβαν χώρα σε λογικές χρονικές στιγμές, ενώ ανίχνευσε και 

επαλήθευσε την ύπαρξη συμβάντος στην λεωφόρο.  

 Αναφορικά με την υπό μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών παρουσιάστηκαν 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν για μελέτη συστημάτων πολλαπλών ουρών με 

διαθέσιμους από 2 έως 8 εξυπηρετητές, αφού προηγουμένως παρουσιάσαμε τον τρόπο 

λειτουργίας του μοντέλου που αναπτύχθηκε σε Microsoft Office Excel. Από τα 

αποτελέσματα αυτών των συστημάτων ουράς προέκυψε πως το μοντέλο πολλαπλών 

ουρών με 2 διαθέσιμους εξυπηρετητές απορρίφθηκε, καθώς 12,50 οχήματα κατά μέσον 

όρο δεν θα προλάβαιναν να εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης εγκαίρως. Για 

διαθέσιμους από 3 έως 8 εξυπηρετητές παρατηρείται πως όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

εξυπηρετητών, τόσο καλύτερες τιμές λαμβάνουν ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα, 

ο μέσος χρόνος στο σύστημα, το μέσο μήκος συστήματος και το μέσο μήκος ουράς του 

συστήματος. 

 Τέλος, ακολούθησε μία ενδεικτική εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης του 

βέλτιστου συστήματος ουρών σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος θα στέλνει το σχετικό 

μήνυμα στον διαχειριστή του λιμένα με βάση την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, 

που έχουμε ορίσει. 
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8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

8.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται η αξιολόγηση του 

αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω ατυχήματος σε πραγματικό 

χρόνο. Ο αλγόριθμος περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του με πραγματικά δεδομένα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του μοντέλου, που αναπτύξαμε, 

για το σύστημα πολλαπλών ουρών με 6 διαθέσιμους εξυπηρετητές. Η αξιολόγηση μπορεί 

να γίνει μόνον για αυτό το μοντέλο ουρών, καθώς για αυτό έχουμε πραγματικές μετρήσεις 

του χρόνου αναμονής των οχημάτων. Αυτό συνέβη διότι όσες φορές πραγματοποιήσαμε 

μετρήσεις στο λιμάνι η περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των 

επιβαινόντων λειτουργούσε με αυτό το σύστημα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

μοντέλου αυτού του συστήματος ουρών παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της ποσοτικής 

ανάλυσης. 

 

8.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

  Η εφαρμογή του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω 

συμβάντος σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα από 02-11-

2015 και ώρα 9:00 έως 12-11-2015 και ώρα 19:00 και για πραγματικά δεδομένα τα οποία 

συλλέξαμε από τα δύο συστήματα μηχανικής όρασης της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας.  

 Για αυτό το χρονικό διάστημα αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι πως θα 

έπρεπε να σταλούν 823 μηνύματα σχετικά με την πληροφορία συμφόρησης της λεωφόρου 

Όθωνος-Αμαλίας, στην Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων. Μελετώντας την ώρα που 

εμφανιζόταν το κάθε μήνυμα εξάγουμε το συμπέρασμα πως τα μηνύματα αφορούσαν 

εκείνες τις χρονικές στιγμές που από προσωπική εμπειρία θα λέγαμε πως όντως υπάρχει 

συμφόρηση. Πιο συγκεκριμένα τα μηνύματα αφορούσαν κυρίως ώρες αιχμής, όπως για 

παράδειγμα 11:00 με 12:30 μμ, 1:30 με 3:00 μμ και 5:30 με 7:30 μμ. 

 Επίσης, για την συγκεκριμένη περίοδο μελέτης ανιχνεύτηκε μία φορά ανίχνευση 

συμφόρησης λόγω πιθανού ατυχήματος. Η ανίχνευση αυτή αφορά την χρονική στιγμή 

5:46:40 μμ της 02/11/2105. Από την ποσοτική ανάλυση εξηγήσαμε πως το ατύχημα 



114 

 

 

 

μπορεί να έλαβε χώρα στην πραγματικότητα στις 5:41:00 μμ. Από το ιστορικό των 

τροχαίων ατυχημάτων της τροχαίας Πατρών διαπιστώσαμε πως, όντως, υπήρχε 

καταγραφή τροχαίου στις 02/11/2015 και ώρα 6:00:00 μμ. 

 Συμπερασματικά, λοιπόν, από ίδια εμπειρία οδήγησης στην λεωφόρο Όθωνος-

Αμαλίας τις ώρες αιχμής 11:00 με 12:30 μμ, 1:30 με 3:00 μμ και 5:30 με 7:30 μμ, μας 

φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν μηνύματα συμφόρησης στην VMS κατά 

αυτές τις ώρες. Όσον αφορά στην ανίχνευση συμφόρησης λόγω ατυχήματος, φαίνεται να 

επαληθεύεται το ατύχημα που ανίχνευσε ο αλγόριθμος. Η επαλήθευση προκύπτει από το 

γεγονός πως η καταγραφή του ατυχήματος έγινε στις 6:00:00 μμ και συνεπώς φαντάζει 

λογικό το ατύχημα να έλαβε χώρα περίπου 20 λεπτά νωρίτερα της καταγραφής του, 

δηλαδή στις 5:41:00 μμ. 

 

8.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 6 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ 

 Κατά την εφαρμογή του μοντέλου για το σύστημα πολλαπλών ουρών με 6 

διαθέσιμους εξυπηρετητές προέκυψαν αρκετά αποτελέσματα στο Κεφάλαιο 7. Προφανώς 

ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των οχημάτων που προέκυψε από το μοντέλο μας είναι 

πολύ κοντά στον πραγματικό μέσο χρόνο εξυπηρέτησης. Αυτό συνέβη επειδή τα δεδομένα 

που αφορούσαν τον χρόνο εξυπηρέτησης των οχημάτων και τα οποία εισάγαμε στο 

μοντέλο προέκυψαν από πραγματικές μετρήσεις.  

 Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι πως ο μέσος χρόνος αναμονής που προκύπτει 

από το μοντέλο που αναπτύξαμε είναι ίσος με 4 sec (Πίνακας 7.14) για το σύστημα 

πολλαπλών ουρών αναμονής και 6 ανοιχτών εξυπηρετητών, ενώ ο πραγματικός μέσος 

χρόνος αναμονής που υπολογίσαμε, από τις μετρήσεις που κάναμε, ισούται με 1 min και 2 

sec.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει πως για το μοντέλο μας ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 

μικρότερος κατά περίπου 1 min από ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτή η διαφορά 

κρίνουμε πως είναι ικανοποιητική και το μοντέλο μας παραμένει αξιόπιστο για δύο πολύ 

συγκεκριμένους λόγους. Καταρχάς, το μοντέλο λειτουργεί με την αρχή ότι το εκάστοτε 

όχημα που εισέρχεται στο σύστημα πρέπει να κατευθυνθεί, από κάποιον υπεύθυνο του 

λιμένα, στην ουρά με το μικρότερο μήκος συστήματος. Στην πραγματικότητα αυτό δεν 

συνέβαινε και το κάθε όχημα επέλεγε τυχαία την ουρά αναμονής. Ο δεύτερος λόγος και 
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ίσως ο σημαντικότερος, που επηρεάζεται και από τον πρώτο, ήταν πως στην 

πραγματικότητα αξιοποιούνταν συνεχώς μόνο οι 4 πρώτες πύλες (εξυπηρετητές), γιατί οι 

οδηγοί συγκεντρώνονταν σε αυτές και δεν επέλεγαν τις δύο τελευταίες πιθανώς επειδή 

ήταν πιο απομακρυσμένες από την είσοδο του συστήματος. Έτσι, οι δύο τελευταίες πύλες 

υπολειτουργούσαν και άρα η απόκλιση του ενός λεπτού ίσως να μην υπήρχε αν 

αξιοποιούνταν πλήρως και οι 6 πύλες. 

 

8.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Κατά την αξιολόγηση του αλγόριθμου ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης 

λόγω ατυχήματος στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας σε πραγματικό χρόνο, διαπιστώθηκε 

πως ο αλγόριθμος ανιχνεύει συμφόρηση φυσιολογικές ώρες (ώρες αιχμής), γεγονός που 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς αυτές τις ώρες υπάρχει στην πραγματικότητα 

συμφόρηση, όπως προκύπτει από ίδια εμπειρία οδήγησης στην λεωφόρο. Επίσης, ο 

αλγόριθμος ανίχνευσε ένα ατύχημα το οποίο επαληθεύτηκε ότι συνέβη εκείνη την χρονική 

στιγμή, από το αρχείο της τροχαίας Πατρών, ενώ δεν συνέβη κάποιο άλλο την χρονική 

περίοδο που μελετήσαμε.  

 Τέλος, από την σύγκριση ορισμένων αποτελεσμάτων του μοντέλου που 

αναπτύχθηκε στο Microsoft Office Excel για το σύστημα πολλαπλών ούρων εξυπηρέτησης 

με 6 διαθέσιμους εξυπηρετητές με τις μετρήσεις πεδίου, που πραγματοποιήσαμε στην 

περιοχή ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών, εξάγεται το συμπέρασμα πως το μοντέλο 

κρίνεται αξιόπιστο. 
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9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

9.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αναφορικά με το υπό μελέτη οδικό τμήμα παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 7 τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων για τις οριακές ροές εισαγωγής στην περίπτωση της 

συμφόρησης (σενάριο 1) και της συμφόρησης που προκλήθηκε λόγω ατυχήματος (σενάριο 

2) στο τμήμα αυτό. Επίσης, αυτά τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα της ανάλυσης που έγινε για ροές εισαγωγής μειωμένες κατά 25%, όσον 

αφορά τα επιβατικά οχήματα που θεωρήσαμε πως θα είχαν την δυνατότητα να αλλάξουν 

πορεία. Πέραν όμως αυτού του ποσοστού εκτροπής, αναλύσαμε τα δύο σενάρια για 

εκτροπή 30, 35, 40 και 45%, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στην πρώτη 

ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Έπειτα, ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης και αυτών που προέκυψαν για τα υπόλοιπα 

ποσοστά εκτροπής.   

 Όσον αφορά στα συστήματα ουρών που εφαρμόσαμε στην περιοχή ελέγχου των 

οχημάτων και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, στον Νέο Λιμένα Πατρών, στην 

ποσοτική ανάλυση περιγράφηκε το μοντέλο που αναπτύξαμε στο λογισμικό Microsoft 

Office Excel και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα συστήματα 

πολλαπλών ουρών για 2 έως 8 διαθέσιμους εξυπηρετητές. Στην δεύτερη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου γίνεται περεταίρω διερεύνηση των συστημάτων ουρών και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για μία ουρά εξυπηρέτησης και για 

πολλαπλές ουρές αναμονής, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών 

με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή και για 

διαθέσιμους από έναν έως οκτώ εξυπηρετητές. Ακολούθως αναλύονται τα αποτελέσματα 

για αλλαγή του συστήματος ελέγχου στους εξυπηρετητές, σε ένα αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 4.3.3, για συστήματα ουρών μίας 

ουράς αναμονής και έναν διαθέσιμο εξυπηρετητή και δύο ουρών αναμονής και δύο 

διαθέσιμους εξυπηρετητές. Επίσης, πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση όλων των 

συστημάτων ουρών αναμονής που μελετήσαμε. 
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9.2 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

λογισμικό κυκλοφοριακής προσομοίωσης AIMSUN για ροές εισαγωγής μειωμένες κατά 

30, 35, 40 και 45%, για τα δύο σενάρια μελέτης. Στην συνέχεια πραγματοποιείται 

αξιολόγηση όλων των αναλύσεων που κάναμε για το κάθε σενάριο μελέτης. 

 Τονίζουμε για πολλοστή φορά πως το ποσοστό που υπολογίσαμε ότι θα μπορούσε εν 

δυνάμει να εκτραπεί, έπειτα από μελέτη των δεδομένων ροής των δύο συστημάτων Μ.Ο. 

που λειτουργούν στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, είναι το 62,69% της οριακής ροής 

εισαγωγής. Αυτό το ποσοστό αφορά μόνον τα επιβατικά οχήματα και όχι τα βαρέα 

οχήματα και τα λεωφορεία.  

 

9.2.1  Για συνθήκες συμφόρησης στο οδικό τμήμα (σενάριο 1) 

9.2.1.1 Αποτελέσματα για 30 - 45% εκτροπή της οριακής ροής εισαγωγής 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για 

εκτροπή κατά 30, 35, 40 και 45% της οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου της 

συμφόρησης στο υπό μελέτη οδικό τμήμα. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τιμές της 

ροής εισαγωγής στο AIMSUN για την εκάστοτε εκτροπή. 

Πίνακας 9.1 – Μειωμένες ροές εισαγωγής για 30, 35, 40 και 45% εκτροπή της οριακής ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 1. 

Ροή Εισαγωγής 

(veh/h) 

Εκτροπή 

0% 30% 35% 40% 45% 

Οριακή ροή εισαγωγής 

100% 70% 65% 60% 55% 

Συνολική 2200,00 1032,09 966,86 901,62 836,39 

Επιβατικά οχήματα 

βενζίνης 
1560,90 684,97 636,04 587,12 538,19 

Επιβατικά οχήματα 

πετρελαίου 
520,30 228,32 212,01 195,71 179,40 

Φορτηγά/λεωφορεία 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 

 

 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του AIMSUN όταν επιβάλαμε τα παραπάνω 

ποσοστά εκτροπής του 62,69% των επιβατικών οχημάτων της οριακής ροής εισαγωγής 
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του σεναρίου 1 παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.2, ενώ τα αποτελέσματα από τους 

ανιχνευτές, που είχαμε σχεδιάσει, στον Πίνακα 9.3. 

Πίνακας 9.2 – Αποτελέσματα AIMSUN για 30, 35, 40 και 45%  εκτροπή της οριακής ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 1. 

Εκτροπή 

(%) 

Ροή 

εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 

1ο στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 (g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

0 2200,00 145,14 1377,39 2085991 22,32 0 

30 1032,09 113,21 615,45 1104620 28,62 0 

35 966,86 113,00 575,21 1062614 28,67 0 

40 901,62 113,86 537,51 1011069 28,46 0 

45 836,39 115,34 538,64 1029825 28,09 0 

 

Πίνακας 9.3 – Αποτελέσματα AIMSUN από τους ανιχνευτές για 30, 35, 40 και 45%  εκτροπή της 

οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου 1. 

Αισθητήρες 
Μέση ροή (veh/h) 

0% εκτροπή 30% εκτροπή 35% εκτροπή 40% εκτροπή 45% εκτροπή 

camera 1 2188,00 1053,50 979,00 882,00 851,50 

βοηθητικός αισθητήρας 1 2228,00 1093,00 1018,50 921,50 892,50 

βοηθητικός αισθητήρας 2 2049,50 980,00 908,50 818,00 796,50 

βοηθητικός αισθητήρας 3 2564,50 1449,50 1375,00 1282,00 1275,50 

βοηθητικός αισθητήρας 4 1983,00 1122,50 1057,00 979,50 969,00 

βοηθητικός αισθητήρας 5 2087,00 1273,00 1208,50 1138,50 1126,50 

camera 2 1515,00 974,00 931,00 880,00 879,50 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 2087,86 1135,07 1068,21 985,93 970,14 
 

Αισθητήρες 
Μέσος χρονικός διαχωρισμός (time headway) (sec) 

0% εκτροπή 30% εκτροπή 35% εκτροπή 40% εκτροπή 45% εκτροπή 

camera 1 1,638 3,410 3,660 3,770 4,050 

βοηθητικός αισθητήρας 1 1,630 3,190 3,390 3,670 3,750 

βοηθητικός αισθητήρας 2 1,705 3,260 3,770 3,920 4,010 

βοηθητικός αισθητήρας 3 1,680 2,890 2,810 2,990 2,970 

βοηθητικός αισθητήρας 4 1,690 2,390 2,540 2,720 2,700 

βοηθητικός αισθητήρας 5 1,920 2,680 2,620 2,720 2,780 

camera 2 2,600 3,510 3,490 3,630 3,570 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 1,84 3,05 3,18 3,35 3,40 
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 Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε πως όσο και να αυξάναμε το ποσοστό 

εκτροπής, ο μέσος χρόνος ταξιδίου του υπό μελέτη οδικού τμήματος παρέμενε σχεδόν 

ίδιος, αλλά σίγουρα αρκετά μειωμένος από τον χρόνο ταξιδίου της περίπτωσης χωρίς 

εκτροπή και συγκεκριμένα ελαττώθηκε κατά περίπου 22,00%. Μία μικρή αύξηση του 

χρόνου παρατηρείται για 45% εκτροπή συγκριτικά με τα προηγούμενα ποσοστά εκτροπής, 

αλλά θεωρούμε πως οφείλεται στην τυχαιότητα με την οποία λειτούργησε η κάθε 

προσομοίωση αναφορικά με τον συγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών και την 

εισαγωγή ροής από τις διασταυρώσεις.  

 Η συνολική κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε πάνω από 55,00% για την περίπτωση 

30% εκτροπή, ενώ για κάθε επόμενη εκτροπή παρατηρήθηκε μία μείωση της τάξης των 40 

λίτρων ή περίπου 6%. Και για αυτήν την παράμετρο παρατηρείται αύξηση κατά 1 λίτρο 

καυσίμου από την περίπτωση 40% εκτροπή στην 45% και η εξήγηση είναι η ίδια με την 

προηγούμενη. Εφάμιλλα ποσοστά μείωσης παρατηρούνται για την συνολική εκπομπή 

CO2, ενώ η μέση αρμονική ταχύτητα του οδικού τμήματος αυξήθηκε κατά 6 km/h περίπου 

για όλες τις περιπτώσεις εκτροπής από την περίπτωση μη εκτροπής όπου η τιμή της ήταν 

22,32 km/h. Η μέση ροή του υπό μελέτη οδικού τμήματος μειώθηκε σημαντικά σε σχέση 

με την τιμή που είχε πριν την εφαρμογή εκτροπών και η οποία ήταν 2087,86 οχήματα/ώρα. 

Ειδικότερα, για ποσοστό εκτροπής 30% μειώθηκε κατά 45,63%, για 35% εκτροπή κατά 

48,83%, για 40% εκτροπή κατά 52,78% και για 45% εκτροπή κατά 53,53%. Τέλος, ο 

μέσος χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε από το 1,84 sec στα 3,05 sec για 30% εκτροπή, 

ενώ για κάθε επόμενο ποσοστό εκτροπής υπήρξε αύξηση περίπου κατά 0,13-0,15 sec από 

την προηγούμενη αύξηση. 
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9.2.1.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για 0 - 45% εκτροπή της οριακής ροής εισαγωγής 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την οριακή ροή εισαγωγής της περίπτωσης της συμφόρησης (σενάριο 1) 

αλλά και για τα σενάρια εκτροπής της από 25 έως 45%. Πραγματοποιείται επίσης η 

συνολική αξιολόγηση και σύγκριση των σεναρίων αυτών.  

 Στο επόμενο σχήμα παρατηρούμε πως διαμορφώθηκε η ροή εισαγωγής στο 

λογισμικό προσομοίωσης AIMSUN, ανάλογα με το ποσοστό εκτροπής. 

 

Σχήμα 9.1 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – ροής εισαγωγής. 

 Παρατηρούμε ότι προφανώς όσο αυξάνουμε το ποσοστό εκτροπής της οριακής ροής 

εισαγωγής τόσο μειώνεται η ροή εισαγωγής. Κατά το πρώτο ποσοστό εκτροπής (25%) 

έγινε μία μεγάλη μείωση της ροής εισαγωγής και συγκεκριμένα μειώθηκε κατά 50,12%, 

ενώ για κάθε επόμενο ποσοστό εκτροπής διαγράφεται μία αναλογική σχέση μείωσης της 

τιμής της ροής εισαγωγής σε σχέση με την τιμή της κατά την προηγούμενη εκτροπή. 

 Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε πως διαμορφώθηκε ο χρόνος ταξιδίου στο υπό μελέτη 

οδικό τμήμα, ανάλογα με το ποσοστό εκτροπής. 
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Σχήμα 9.2 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσου χρόνου ταξιδίου. 

 Στο Σχήμα 9.2 παρατηρούμε πως για 25% εκτροπή της ροής εισαγωγής έχουμε 

μείωση του χρόνου ταξιδίου στο υπό μελέτη οδικό τμήμα κατά 21,26% και από 145,14 sec 

γίνεται 114,29 sec. Για ποσοστά εκτροπής μεγαλύτερα από 25% παρατηρούμε πως ο 

μέσος χρόνος ταξιδίου παρέμενε σχεδόν ίδιος, αλλά και πάλι μειωμένος από τον χρόνο 

ταξιδίου της περίπτωσης χωρίς εκτροπή, με την μείωση να είναι της τάξης του 22,00%. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η μικρή αύξηση του χρόνου ταξιδίου που παρατηρείται για 45% 

εκτροπή συγκριτικά με τα προηγούμενα ποσοστά εκτροπής, θεωρούμε ότι οφείλεται στην 

τυχαίοτητα του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού AIMSUN αναφορικά με τον 

συγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών και την εισαγωγή ροής από τις διασταυρώσεις.  

 Στο σχήμα που ακολουθεί παρατηρούμε πως η συνολική κατανάλωση καυσίμου 

μειώνεται αισθητά για μείωση της ροής κατά 25%. Παρατηρείται μείωση της τάξης του 

55,18% της κατανάλωσης καυσίμου και πιο συγκεκριμένα από 1377,39 λίτρα μειώθηκε 

στα 617,32 λίτρα. Για 30% εκτροπή έχουμε σχεδόν την ίδια μείωση που είχαμε 

προηγουμένως ενώ για 35 και 40% εκτροπή παρατηρείται σταθερή μείωση της 

κατανάλωσης. Τέλος, για 45% εκτροπή έχουμε σχεδόν την ίδια τιμή συνολικής 

κατανάλωσης καυσίμου που είχαμε για το ακριβώς προηγούμενο ποσοστό εκτροπής. 
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Σχήμα 9.3 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – συνολικής κατανάλωσης καυσίμου. 

 Στο σχήμα 9.4 φαίνεται η μείωση της συνολικής εκπομπής CO2 ανάλογα με το 

ποσοστό εκτροπής των οχημάτων. 

 

Σχήμα 9.4 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – συνολικής εκπομπής CO2. 
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  Αυτό που παρατηρούμε στο παραπάνω σχήμα είναι πως με οποιαδήποτε μείωση 

της ροής εισαγωγής στο υπό μελέτη δίκτυο η συνολική εκπομπή CO2 έχει μεγαλύτερη 

μείωση από 47,00%. Μικρές αυξομειώσεις μεταξύ τους είναι φυσιολογικές αν και θα 

αναμέναμε όσο αυξάνεται η εκτροπή να μειώνονται οι εκπομπές. Ο λόγος που δεχόμαστε 

αυτές τις αυξομειώσεις είναι η τυχαιότητα λειτουργίας του AIMSUN, όπως έχουμε 

αναφέρει ήδη. Αυτό επηρεάζει προφανώς τον χρόνο που τα οχήματα βρίσκονται στην 

εκάστοτε κατάσταση (επιτάχυνση, επιβράδυνση και ρελαντί) σε κάθε προσομοίωση και 

συνεπώς την συνολική εκπομπή CO2.  

 Στο σχήμα που ακολουθεί παρατηρεί κανείς πως η μέση αρμονική ταχύτητα του 

δικτύου ήταν 22,32 km/h για την οριακή ροή εισαγωγής. Για τα διάφορα ποσοστά 

εκτροπής η μέση ταχύτητα του δικτύου κυμαίνεται από 28,09 έως 28,67 km/h, δηλαδή 

αυξάνεται κατά περίπου 22,00% σε κάθε σενάριο εκτροπής. 

 

Σχήμα 9.5 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσης αρμονικής ταχύτητας. 

 Τα επόμενα δύο σχήματα παρουσιάζουν την σχέση του ποσοστού εκτροπής με την 

μέση ροή του δικτύου και με το μέσο χρονικό διαχωρισμού. Τα δεδομένα αυτά 

συλλέχθηκαν από τους αισθητήρες που σχεδιάσαμε στον προσομοιωτή και μέσω αυτών 

προέκυψαν οι μέσες τιμές τους που αντιπροσωπεύουν όλο το υπό μελέτη οδικό τμήμα.  
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Σχήμα 9.6 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσης ροής δικτύου. 

 

Σχήμα 9.7 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – Μέσου χρονικού διαχωρισμού στο δίκτυο. 
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εκτροπή κατά 48,83%, για 40% εκτροπή κατά 52,78% και για 45% εκτροπή κατά 53,53%. 

 Ο μέσος χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε από το 1,84 sec στα 3,11 sec για 25% 

εκτροπή, ενώ για κάθε επόμενο ποσοστό εκτροπής ο χρονικός διαχωρισμός κυμάνθηκε 

πολύ κοντά στα 3,11 sec. 

 

9.2.1.3 Αξιολόγηση της εκτροπής οχημάτων για αποσυμφόρηση του οδικού τμήματος 

μέσω χρήσης VMS 

 Για να αξιολογήσουμε τα σενάρια εκτροπής των οχημάτων που εφαρμόστηκαν για 

την αποσυμφόρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος απαιτήθηκε να υπολογίσουμε τις 

τιμές των δεικτών αξιολόγησης. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ενότητα 

είναι αυτοί που αφορούν άμεσα τον χρήστη και παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τους δείκτες "Χρόνος Ταξιδίου", "Κατανάλωση 

Καυσίμου" και "Ποιότητα Μετακίνησης". Σημειώνεται, ότι οι υπόλοιποι δείκτες 

αξιολόγησης που αφορούν την κοινωνία γενικότερα, αξιοποιήθηκαν στο κεφάλαιο της 

κοινωνικής αξιολόγησης. 

 Χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις 5.4, 5.5, 5.8 υπολογίσαμε τις τιμές των δεικτών 

αξιολόγησης για κάθε ένα από τα σενάρια εκτροπής που μελετήσαμε και παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα.   

Πίνακας 9.4 – Τιμές δεικτών αξιολόγησης για τα σενάρια εκτροπής της ροής εισαγωγής του 

σεναρίου 1. 

Εκτροπή 

(%) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(E.E.) 

0 145,14 1377,39 E 

25 114,29 617,32 A 

30 113,21 615,45 A 

35 113,00 575,21 A 

40 113,86 537,51 A 

45 115,34 538,64 A 

 

 Από τις τιμές των δεικτών αξιολόγησης του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο 

δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου" μειώνεται σημαντικά, της τάξεως του ≈ 22%, όταν 

εφαρμόζεται εκτροπή της ροής. Οι τιμές του για όλα τα ποσοστά εκτροπής είναι 

παραπλήσιες, όπως συμβαίνει και με τον δείκτη  "Ποιότητα Μετακίνησης" κατά τον οποίο 
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από Ε που είναι για την οριακή ροή εισαγωγής γίνεται Α για όλα τα ποσοστά εκτροπής. 

Όσον αφορά στον δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου", για την ελάχιστη εκτροπή που 

εφαρμόσαμε (25%) εμφάνισε μείωση μεγαλύτερη του 50% σε σχέση με την τιμή του για 

την οριακή ροή εισαγωγής. Τέλος, για τα υπόλοιπα ποσοστά εκτροπής παρουσιάστηκε 

μειωτική τάση στις τιμές του δείκτη, με τις επι μέρους τιμές τους να έχουν άλλοτε 

μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες διαφορές. 

 Από την παραπάνω αξιολόγηση συμπεραίνουμε πως ακόμα και μία εκτροπή 25% 

της οριακής ροής εισαγωγής θα είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τους χρήστες που 

εισέρχονται στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, αφού είναι σαφές πως οι τιμές των δεικτών 

αξιολόγησης βελτιώθηκαν αισθητά. Έτσι, θεωρούμε ότι η εμφάνιση μηνυμάτων 

συμφόρησης σε μία VMS, εγκατεστημένη πριν την είσοδο του υπό μελέτη οδικού 

τμήματος, θα προσέφερε σημαντικές ωφέλειες στους χρήστες που διασχίζουν το 

συγκεκριμένο οδικό τμήμα, ακόμα και αν μόνο το 25% των οχημάτων που δεν σκόπευε να 

κατευθυνθεί προς τον λιμένα ακολουθούσε το μήνυμα εκτροπής. Προφανώς, όσο 

μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων ακολουθήσει το μήνυμα για εκτροπή, τόσο πιο ευεργετικά 

θα είναι τα αποτελέσματα για τους χρήστες που κινούνται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών.  

 

9.2.2 Για συνθήκες συμφόρησης λόγω ατυχήματος στο οδικό τμήμα (σενάριο 2) 

9.2.2.1 Αποτελέσματα για 30 - 45% εκτροπή της οριακής ροής εισαγωγής 

 Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τιμές της ροής εισαγωγής στο AIMSUN για την 

εκάστοτε εκτροπή της οριακής ροής (30, 35, 40 και 45%) που μελετήσαμε σε συνθήκες 

συμφόρησης λόγω ατυχήματος (σενάριο 2). 

 

Πίνακας 9.5 – Μειωμένες ροές εισαγωγής για 30, 35, 40 και 45% εκτροπή της οριακής ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Ροή Εισαγωγής 

(veh/h) 

Εκτροπή 

0% 30% 35% 40% 45% 

Οριακή ροή εισαγωγής 

100% 70% 65% 60% 55% 

Συνολική 1800,00 844,44 791,07 737,69 684,32 

Επιβατικά οχήματα 

βενζίνης 
1277,10 560,43 520,40 480,37 440,34 

Επιβατικά οχήματα 

πετρελαίου 
425,70 186,81 173,47 160,12 146,78 

Φορτηγά/λεωφορεία 97,20 97,20 97,20 97,20 97,20 
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 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του AIMSUN όταν επιβάλαμε τα παραπάνω 

ποσοστά εκτροπής των επιβατικών οχημάτων της οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου 2 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 9.6 – Αποτελέσματα AIMSUN για 30, 35, 40 και 45%  εκτροπή της οριακής ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Εκτροπή 

(%) 

Ροή 

εισαγωγής 

(veh/h) 

Μέσος Χρόνος 

ταξιδίου από το 

1ο στο 2ο σταθμό 

Μ.Ο. (sec) 

Συνολική 

Κατανάλωση 

καυσίμου (L) 

Συνολική 

Εκπομπή CO2 (g) 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Οχήματα που 

αναμένουν να 

εισέλθουν στο 

δίκτυο (veh) 

0 1800,00 130,79 1120,92 1743424 24,77 0 

30 844,44 117,63 577,64 1003945 27,54 0 

35 791,07 117,08 559,26 1009954 27,67 0 

40 737,69 117,83 531,35 939223 27,50 0 

45 684,32 117,21 505,64 934516 27,95 0 

 

Πίνακας 9.7 – Αποτελέσματα AIMSUN από τους ανιχνευτές για 30, 35, 40 και 45%  εκτροπή της 

οριακής ροής εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Αισθητήρες 
Μέση ροή (veh/h) 

0% εκτροπή 30% εκτροπή 35% εκτροπή 40% εκτροπή 45% εκτροπή 

camera 1 1831,50 856,00 829,50 759,00 691,50 

βοηθητικός αισθητήρας 1 1885,00 909,50 883,50 813,50 746,00 

βοηθητικός αισθητήρας 2 1717,00 823,50 788,00 732,50 674,00 

βοηθητικός αισθητήρας 3 2202,50 1301,50 1265,50 1211,00 1154,00 

βοηθητικός αισθητήρας 4 1697,00 992,00 960,00 914,50 859,00 

βοηθητικός αισθητήρας 5 1823,00 1166,00 1133,50 1086,50 1036,50 

camera 2 1331,50 885,50 869,00 824,00 803,50 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 1783,93 990,57 961,29 905,86 852,07 
 

Αισθητήρες 
Μέσος χρονικός διαχωρισμός (time headway) (sec) 

0% εκτροπή 30% εκτροπή 35% εκτροπή 40% εκτροπή 45% εκτροπή 

camera 1 1,800 3,910 4,000 4,130 4,170 

βοηθητικός αισθητήρας 1 1,940 3,720 3,690 4,010 4,040 

βοηθητικός αισθητήρας 2 2,100 3,980 4,230 4,070 4,540 

βοηθητικός αισθητήρας 3 1,950 2,910 2,890 2,980 2,940 

βοηθητικός αισθητήρας 4 2,000 2,640 2,700 2,780 2,830 

βοηθητικός αισθητήρας 5 2,260 2,860 3,000 3,190 3,080 

camera 2 3,000 3,960 3,790 4,040 3,790 

υπό μελέτη οδικό τμήμα 2,15 3,43 3,47 3,60 3,63 
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 Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε πως όσο αυξάνονταν τα ποσοστά 

εκτροπής, ο μέσος χρόνος ταξιδίου είχε οριακά την ίδια τιμή, η οποία ήταν σαφώς 

μικρότερη από αυτήν της περίπτωσης χωρίς εκτροπή. Συγκεκριμένα από 130,79 sec 

μειωνόταν περίπου στα 117 sec, δηλαδή παρουσίαζε μείωση της τάξης του ≈ 10,50%. Η 

συνολική κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε περίπου κατά 50,00% για εκτροπή 30%, ενώ 

για κάθε επόμενη εκτροπή παρατηρήθηκε μείωση της τάξης των 18-26 λίτρων. Σχετικά με 

την συνολική εκπομπή CO2 παρατηρούμε μείωση 42,41% όταν έχουμε εκτροπή 30%, ενώ 

όσο μειώνεται η ροή εισαγωγής τόσο μειώνεται και η συνολική εκπομπή.  

 Η μέση αρμονική ταχύτητα του οδικού τμήματος αυξήθηκε κατά 3 km/h περίπου για 

όλες τις περιπτώσεις εκτροπής από την περίπτωση μη εκτροπής όπου η τιμή της ήταν 

24,77 km/h. Η μέση ροή του υπό μελέτη οδικού τμήματος μειώθηκε σημαντικά σε σχέση 

με την τιμή που είχε πριν την εφαρμογή εκτροπών και η οποία ήταν 1783,93 οχήματα/ώρα 

με την μείωση να αγγίζει ποσοστά από 44,50% έως 52,22%. Τέλος, ο μέσος χρονικός 

διαχωρισμός αυξήθηκε από τα 2,15 sec στα 3,43 sec για 30% εκτροπή, ενώ για κάθε 

επόμενο ποσοστό εκτροπής υπήρξε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη 

περίπτωση εκτροπής. 

 

9.2.2.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για 0 - 45% εκτροπή της οριακής ροής εισαγωγής 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την οριακή ροή εισαγωγής της περίπτωσης της συμφόρησης λόγω 

ατυχήματος (σενάριο 2) αλλά και για τα σενάρια εκτροπής. Πραγματοποιείται επίσης η 

συνολική σύγκριση των σεναρίων αυτών.  

 Στο επόμενο σχήμα παρατηρούμε πως διαμορφώθηκε η ροή εισαγωγής στο 

λογισμικό προσομοίωσης AIMSUN, ανάλογα με το ποσοστό εκτροπής. Όπως 

παρατηρούμε στο εν λόγω σχήμα όσο αυξάνουμε το ποσοστό εκτροπής της οριακής ροής 

εισαγωγής, τόσο μειώνεται η ροή εισαγωγής στο υπό μελέτη οδικό τμήμα. Κατά το πρώτο 

ποσοστό εκτροπής έγινε μείωση της ροής εισαγωγής πάνω από 50,00%, ενώ για κάθε 

επόμενο ποσοστό εκτροπής παρουσιάζεται σταθερή περίπου μείωση της ροής εισαγωγής. 
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Σχήμα 9.8 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – ροής εισαγωγής. 

 Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε πως διαμορφώθηκε ο χρόνος ταξιδίου στο υπό μελέτη 

οδικό τμήμα, ανάλογα με το ποσοστό εκτροπής. 

 

Σχήμα 9.9 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσου χρόνου ταξιδίου. 
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 Στο Σχήμα 9.9 παρατηρούμε πως για 25% εκτροπή της ροής εισαγωγής έχουμε 

μείωση του χρόνου ταξιδίου στο υπό μελέτη οδικό τμήμα κατά 11,06% και από 130,79 sec 

γίνεται 116,33 sec. Για ποσοστά εκτροπής μεγαλύτερα από 25% παρατηρούμε πως ο 

μέσος χρόνος ταξιδίου ήταν κοντά στα 117 sec. Φαίνεται, λοιπόν, πως για τα ποσοστά 

εκτροπής οι τιμές του μέσου χρόνου ταξιδίου είναι παραπλήσιες.  

 Στο σχήμα που ακολουθεί παρατηρούμε πως η συνολική κατανάλωση καυσίμου 

μειώνεται κατά 48,10% για μείωση της ροής κατά 25%. Παρατηρείται συνεχής μείωση της  

κατανάλωσης για όλα τα υπόλοιπα ποσοστά εκτροπής με ελάχιστη τιμή ίση με 505,64 

λίτρα για 45% εκτροπή. 

 

Σχήμα 9.10 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – συνολικής κατανάλωσης καυσίμου. 

 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η μείωση της συνολικής εκπομπής CO2 ανάλογα 

με το ποσοστό εκτροπής των οχημάτων. 
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Σχήμα 9.11 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – συνολικής εκπομπής CO2. 

 Σημαντική μείωση της συνολικής εκπομπής CO2 παρατηρείται για ποσοστό 

εκτροπής 25% και συγκεκριμένα της τάξης του 40,59%. Για τα περεταίρω ποσοστά 

εκτροπής συνεχίζεται να υπάρχει μείωση της εκπομπής με τις μικρές αυξομειώσεις μεταξύ 

τους να θεωρούνται φυσιολογικές λόγω της τυχαιότητας στην λειτουργία του AIMSUN.

 Όσον αφορά στο Σχήμα 9.12 η μέση αρμονική ταχύτητα του οδικού τμήματος 

αυξήθηκε κατά 3 km/h περίπου για όλες τις περιπτώσεις εκτροπής από την περίπτωση μη 

εκτροπής όπου η τιμή της ήταν 24,77 km/h.  
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Σχήμα 9.12 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσης αρμονικής ταχύτητας. 

 Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η σχέση του ποσοστού εκτροπής με την μέση 

ροή του δικτύου.  

 

Σχήμα 9.13 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – μέσης ροής δικτύου. 
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 Παρατηρούμε πως η μέση ροή του υπό μελέτη οδικού τμήματος μειώθηκε κατά 

43,00%  για ποσοστό εκτροπής 25%. Επίσης, για ποσοστό εκτροπής 30% μειώθηκε κατά 

44,47%, για 35% εκτροπή κατά 46,11%, για 40% εκτροπή κατά 49,22% και για 45% 

εκτροπή κατά 52,24%. 

 Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η σχέση του ποσοστού εκτροπής με 

το μέσο χρονικό διαχωρισμό στο δίκτυο. Ο μέσος χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε από τα 

2,15 sec στα 3,39 sec για 25% εκτροπή, ενώ για κάθε επόμενο ποσοστό εκτροπής ο 

χρονικός διαχωρισμός αυξανόταν κατά λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου και κατέληξε 

στα 3,63 sec για 45% εκτροπή. 

 

Σχήμα 9.14 – Διάγραμμα ποσοστού εκτροπής οχημάτων – Μέσου χρονικού διαχωρισμού στο δίκτυο. 
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9.2.2.3 Αξιολόγηση της εκτροπής οχημάτων για αποσυμφόρηση του οδικού τμήματος 

μέσω χρήσης VMS 

 Όπως και στην αξιολόγηση που έλαβε χώρα για το σενάριο μελέτης 1 έτσι και εδώ 

προχωράμε στην αξιολόγηση των σεναρίων εκτροπής των οχημάτων. Για την 

πραγματοποίησή της, υπολογίσαμε τις τιμές των δεικτών αξιολόγησης "Χρόνος Ταξιδίου", 

"Κατανάλωση Καυσίμου" και "Ποιότητα Μετακίνησης". Ο υπολογισμός έγινε με βάση τις 

Σχέσεις 5.4, 5.5, 5.8 για κάθε ένα από τα σενάρια εκτροπής.  

 Πρέπει να τονιστεί πως σχετικά με τον υπολογισμό του Επιπέδου Εξυπηρέτησης 

(Ε.Ε.) έγινε αναπροσαρμογή των τιμών του Πίνακα 5.2 προκειμένου να γίνει 

αντιπροσωπευτικός για τις συνθήκες ατυχήματος στο οδικό τμήμα. Συγκεκριμένα, 

αποφασίσαμε να μειώσουμε την ροή για Επίπεδο Εξυπηρέτησης Ε και να την κάνουμε ίση 

με την οριακή ροή εισαγωγής του σεναρίου 2 (1800 οχήματα/ώρα), δηλαδή να την 

μειώσουμε κατά 320 οχήματα/ώρα. Την ίδια μείωση εφαρμόσαμε και στην τιμή της ροής 

των υπόλοιπων Ε.Ε. όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9.8 – Αναπροσαρμοσμένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης για το υπό μελέτη οδικό τμήμα υπό 

συνθήκες ατυχήματος. 

Λωρίδες 
Ροές (οχήματα/ώρα) 

Α Β C D E 

2 - 1170 1460 1620 1800 

 

 Έτσι, λοιπόν, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των δεικτών αξιολόγησης 

για τα σενάρια εκτροπής του σεναρίου 2. 

Πίνακας 9.9 – Τιμές δεικτών αξιολόγησης για τα σενάρια εκτροπής της ροής εισαγωγής του 

σεναρίου 2. 

Εκτροπή 

(%) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(E.E.) 

0 130,79 1120,92 E 

25 116,33 581,77 A 

30 117,63 577,64 A 

35 117,08 559,26 A 

40 117,83 531,35 A 

45 117,21 505,64 A 
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 Καταρχήν, η τιμή του δείκτη "Χρόνος Ταξιδίου" μειώνεται από τα 130,79 sec στα 

116,33 sec για εκτροπή 25% της οριακής ροής. Για τα υπόλοιπα ποσοστά εκτροπής ο 

δείκτης έχει τιμή γύρω στα 117 sec, η οποία μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ίδια με αυτήν που 

προέκυψε για 25% εκτροπή. Όσον αφορά στον δείκτη "Ποιότητα Μετακίνησης" ισούται 

με Ε.Ε.=Ε για την οριακή ροή εισαγωγής του σεναρίου 2. Καθώς εφαρμόζουμε εκτροπή ο 

δείκτης λαμβάνει τιμή ίση με Α και την διατηρεί για όλα τα ποσοστά εκτροπής. Σχετικά με 

τον δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" μειώθηκε κατά 48,10% για 25% εκτροπή της ροής. 

Για μεγαλύτερα ποσοστά εκτροπής παρουσίασε διαρκή μειωτική τάση.  

 Όπως και στην αξιολόγηση του σεναρίου 1, έτσι και για την περίπτωση συμφόρησης 

λόγω ατυχήματος, εκτροπή της τάξεως του 25% επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο υπό 

μελέτη οδικό τμήμα. Οι δείκτες υποδεικνύουν πως οι χρήστες που θα εισέλθουν στο εν 

λόγω οδικό τμήμα θα επωφεληθούν αναφορικά με τον χρόνο που θα κάνουν για να το 

διασχίσουν και την μέση κατανάλωση καυσίμου, ενώ οι συνθήκες κυκλοφορίας που θα 

συναντήσουν θα είναι ικανοποιητικές, αφού το Ε.Ε. ισούται με Α.  

 Είναι φανερό πως αν το ποσοστό εκτροπής είναι μεγαλύτερο από 25%, μόνο 

επιπλέον κέρδη θα υπάρξουν για τους χρήστες του οδικού τμήματος.  

 

9.3 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

 Στην Ενότητα 9.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την 

περεταίρω μελέτη των συστημάτων ουρών στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών. 

Αρχικά, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για συστήματα μίας ουράς αναμονής 

και για έναν έως οκτώ εξυπηρετητές διαθέσιμους. Στην συνέχεια, ακολουθούν τα 

αποτελέσματα για συστήματα πολλαπλών ουρών αναμονής με την προϋπόθεση ότι όλα τα 

οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή και οι διαθέσιμοι εξυπηρετητές ήταν από δύο έως οκτώ, αλλά και 

για τις δύο περιπτώσεις συστημάτων που μελετήσαμε, τα οποία είχαν διαφορετικό 

σύστημα  ελέγχου στους εξυπηρετητές. Επίσης, ακολουθεί η αξιολόγηση όλων των 

συστημάτων ουρών αναμονής που μελετήσαμε. 

 Σημειώνουμε ότι το διαφορετικό σύστημα ελέγχου αφορά αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ελέγχου, οι χρόνοι εξυπηρέτησης των οποίων περιγράφηκαν στην Ενότητα 

4.3.3, για εφαρμογή τους σε συστήματα ουρών μίας ουράς αναμονής και έναν διαθέσιμο 

εξυπηρετητή και δύο ουρών αναμονής και δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές.  
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9.3.1 Αποτελέσματα για συστήματα μίας ουράς αναμονής 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, μελετήσαμε συστήματα μίας ουράς αναμονής για 

διαθέσιμους από έναν έως οκτώ εξυπηρετητές. Πρόκειται δηλαδή για 8 διαφορετικά 

συστήματα ουρών, στα οποία η ουρά αναμονής ήταν πάντοτε μία.  

 Τα αποτελέσματα αυτών των συστημάτων ουρών, που υπολογίστηκαν μέσω της 

σχέσης του σταθμισμένου μέσου όρου (Εξ. 5.3), παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, 

ενώ το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των συστημάτων και τα δεδομένα 

εισαγωγής που χρειάστηκαν σε αυτό ήταν ίδια με αυτά που περιγράφηκαν στην Ενότητα 

7.3.1.1 με την διαφορά πως υπήρχε μόνον μία ουρά εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, ο μέσος 

χρόνος εξυπηρέτησης προέκυψε 2 min και 16 sec και ήταν ίδιος για όλες τις περιπτώσεις 

ανοιχτών εξυπηρετητών, ενώ είχε την ίδια τιμή που είχε για τα συστήματα πολλαπλών 

ουρών που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό συμβαίνει διότι επιλέξαμε να 

έχουμε τους ίδιους χρόνους εξυπηρέτησης για κάθε όχημα σε όλα τα συστήματα και τα 

σενάρια που μελετήσαμε, έτσι ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 9.10 – Αποτελέσματα μελέτης συστημάτων μίας ουράς εξυπηρέτησης για 1 έως 8 

διαθέσιμους εξυπηρετητές.  

1 ουρά εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα 

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(οχήματα) 

1 1:52:42 1:54:58 50,45 49,48 108,06 

2 0:11:59 0:14:15 12,00 10,28 12,25 

3 0:01:03 0:03:19 2,87 1,03 0,00 

4 0:00:17 0:02:33 2,13 0,30 0,00 

5 0:00:06 0:02:22 1,96 0,12 0,00 

6 0:00:02 0:02:18 1,90 0,05 0,00 

7 0:00:01 0:02:17 1,87 0,02 0,00 

8 0:00:00 0:02:16 1,86 0,01 0,00 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως το σύστημα μίας ουράς αναμονής με έναν 

εξυπηρετητή απορρίπτεται, καθώς 108,06 οχήματα κατά μέσο όρο δεν πρόλαβαν να 

εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης και συνεπώς θα έχαναν το πλοίο σε πραγματικές 

συνθήκες. Αυτός ο μέσος όρος προκύπτει από τις τιμές του αριθμού οχημάτων που δεν 
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πρόλαβαν να εισέλθουν στις αποβάθρες για το κάθε χρονικό διάστημα μελέτης. Ομοίως 

απορρίπτεται και το σύστημα μίας ουράς αναμονής με 2 εξυπηρετητές.  

 Στα υπόλοιπα συστήματα μελέτης παρατηρούμε πως ο μέσος χρόνος αναμονής, ο 

μέσος χρόνος στο σύστημα, το μέσο μήκος συστήματος και ουράς μειώνονται όσο 

αυξάνουμε τον αριθμό των εξυπηρετητών. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος αναμονής 

στο σύστημα ακολούθησε την εξής πτωτική τάση: για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές είναι 1 

min και 3 sec, για 4 εξυπηρετητές είναι 17 sec, ενώ για διαθέσιμους 5, 6, 7 και 8 

εξυπηρετητές κυμάνθηκε στις τιμές των 6, 2, 1 και 0 sec αντίστοιχα και θεωρείται 

πρακτικά ίσος με μηδέν. Ο μέσος χρόνος στο σύστημα μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ίδιος 

για πάνω από 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές, ενώ για 3 είναι περίπου 50 sec μεγαλύτερος. 

Επίσης, το μέσο μήκος συστήματος ξεκινάει στα 2,87 οχήματα για 3 διαθέσιμους 

εξυπηρετητές και μειωνόταν όσο αυξάναμε τους εξυπηρετητές καταλήγοντας στα 1,86 

οχήματα για 8 ανοικτούς εξυπηρετητές.  Τέλος, το μέσο μήκος της ουράς του συστήματος 

ήταν κοντά στο 1 όχημα για 3 εξυπηρετητές διαθέσιμους, ενώ για τα υπόλοιπα συστήματα 

παραπάνω διαθέσιμων εξυπηρετητών ήταν πρακτικά πολύ κοντά στο μηδέν. 

 

9.3.2 Αποτελέσματα για συστήματα πολλαπλών ουρών αναμονής, με την 

προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή 

 Στα συγκεκριμένα συστήματα πολλαπλών ουρών αναμονής έγινε τροποποίηση του 

μοντέλου της Ενότητας 7.3.1.1 έτσι ώστε να στέλνει όλα τα οχήματα, πλην των φορτηγών 

με καρότσα, μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή του εκάστοτε συστήματος 

μελέτης. Μελετήσαμε τα συστήματα με διαθέσιμους εξυπηρετητές από 2 έως και 8 και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Αναφέρουμε πως και σε αυτές τις 

περιπτώσεις μελέτης ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης προέκυψε 2 min και 16 sec και ήταν 

ίδιος για όλες τις περιπτώσεις ανοιχτών εξυπηρετητών. Η τιμή αυτή ήταν ίδια και για τα 

προηγούμενα μοντέλα πολλαπλών ουρών, καθώς επίσης και για τα μοντέλα μίας ουράς 

εξυπηρέτησης. 
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Πίνακας 9.11 – Αποτελέσματα μελέτης συστημάτων πολλαπλών ουρών αναμονής για 1 έως 8 

διαθέσιμους εξυπηρετητές, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των 

φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο 

εξυπηρετητή.  

Πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης (διαθέσιμη μόνον η τελευταία για οχήματα που δεν είναι 

φορτηγά με καρότα) 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα 

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(οχήματα) 

2 0:44:24 0:44:57 12,04 11,46 46,40 

3 0:03:16 0:05:32 1,17 0,68 1,46 

4 0:00:38 0:02:54 0,38 0,11 0,00 

5 0:00:18 0:02:34 0,25 0,07 0,00 

6 0:00:12 0:02:28 0,21 0,07 0,00 

7 0:00:10 0:02:26 0,19 0,07 0,00 

8 0:00:09 0:02:25 0,19 0,07 0,00 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως τα συστήματα με δύο και τρεις 

εξυπηρετητές διαθέσιμους απορρίπτονται, καθώς υπάρχουν οχήματα που δεν πρόλαβαν να 

εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης και συνεπώς θα έχαναν το πλοίο σε πραγματικές 

συνθήκες. 

 Στα υπόλοιπα συστήματα μελέτης ο μέσος χρόνος αναμονής, ο μέσος χρόνος στο 

σύστημα, το μέσο μήκος συστήματος και ουράς μειώνονται όσο αυξάνουμε τον αριθμό 

των εξυπηρετητών. Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα ήταν 38 sec για 

4 διαθέσιμους εξυπηρετητές, 18 sec για 5, 12 sec για 6, 10 sec για 7 και 9 sec για 8 

εξυπηρετητές. Ο μέσος χρόνος στο σύστημα μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ίδιος για 4 και 

πάνω διαθέσιμους εξυπηρετητές όντας ίσος με 2 min και 54 sec για 4 εξυπηρετητές και 

καταλήγοντας στα 2 min και 25 sec για τους 8 εξυπηρετητές. Τέλος, το μέσο μήκος 

συστήματος και ουράς μπορεί να θεωρηθεί μηδενικό για 4 έως 8 διαθέσιμους 

εξυπηρετητές.  
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9.3.3 Αποτελέσματα για συστήματα ουρών που λειτουργούν με αυτοματοποιημένα 

συστήματα ελέγχου 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δύο 

συστημάτων ουρών στα οποία θεωρήσαμε ότι λειτουργούσαν οι αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ελέγχου, που περιγράφηκαν στην Ενότητα 4.3.3 και μείωσαν σημαντικά τον 

χρόνο εξυπηρέτησης των οχημάτων. Το πρώτο υπό μελέτη σύστημα ουρών αποτελείται 

από μία ουρά αναμονής και έναν ή δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές, ενώ το δεύτερο από 

δύο ουρές αναμονής και δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές. Τονίζουμε πως ο μέσος χρόνος 

εξυπηρέτησης των δύο αυτών συστημάτων είναι 20,9 sec. 

  

9.3.3.1 Σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης με 1 έως 2 εξυπηρετητές διαθέσιμους 

 Τα αποτελέσματα των συστημάτων ουρών που αποτελούνται από μία ουρά 

αναμονής και έναν ή δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Η λογική του μοντέλου είναι η ίδια με προηγουμένως αλλά έχουμε αλλάξει 

τους χρόνους εξυπηρέτησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία άνηκε το κάθε όχημα. 

Πίνακας 9.12 – Αποτελέσματα μελέτης συστημάτων μίας ουράς εξυπηρέτησης για 1 και 2 

διαθέσιμους εξυπηρετητές, στα οποία λειτουργούσαν αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ελέγχου.  

1 ουρά εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα 

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(οχήματα) 

1 0:00:06 0:00:27 0,39 0,13 0,00 

2 0:00:01 0:00:21 0,29 0,01 0,00 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως το σύστημα μίας ουράς αναμονής με έναν 

εξυπηρετητή ή δύο εξυπηρετητές διαθέσιμους έχει σχεδόν μηδενικό μέσο χρόνο 

αναμονής, 6 sec για έναν εξυπηρετητή και 1 sec για 2 εξυπηρετητές. Ο μέσος χρόνος στο 

σύστημα για τις δύο περιπτώσεις μελέτης είναι 27 και 21 sec αντίστοιχα, ενώ το μέσο 

μήκος συστήματος και ουράς είναι σχεδόν μηδέν και για τις δύο περιπτώσεις διαθέσιμων 

εξυπηρετητών. Τέλος, κανένα όχημα δεν μένει εκτός αποβάθρων επιβίβασης. 
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9.3.3.2 Σύστημα πολλαπλών (2) ουρών εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές διαθέσιμους 

 Τα αποτελέσματα του συστήματος ουρών που αποτελείται από δύο ουρές αναμονής 

και δύο διαθέσιμους εξυπηρετητές, στους οποίους λειτουργούσαν αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ελέγχου, ακολουθούν στον πίνακα 9.13. 

Πίνακας 9.13 – Αποτελέσματα μελέτης συστήματος 2 ουρών εξυπηρέτησης για 2 διαθέσιμους 

εξυπηρετητές, στους οποίους λειτουργούσαν αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

ελέγχου.  

1 ουρά εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής στο 

σύστημα 

(hh:mm:sec) 

Μέσος 

χρόνος στο 

σύστημα  

(hh:mm:sec) 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσος αριθμός 

οχημάτων που 

δεν πρόλαβαν να 

επιβιβαστούν 

(οχήματα) 

2 0:00:01 0:00:20 0,04 0,00 0,00 

 

 Παρατηρούμε πως ο μέσος χρόνος αναμονής είναι αμελητέος (1 sec), ενώ ο μέσος 

χρόνος στο σύστημα είναι μόνον 20 sec. Το μέσο μήκος συστήματος είναι 0,04 και 

θεωρείται σχεδόν μηδενικό, ενώ το μέσο μήκος ουράς στο σύστημα είναι 0. Προφανώς, 

κανένα όχημα δεν μένει εκτός αποβάθρων επιβίβασης υπό την λειτουργία της περιοχής 

ελέγχου του λιμένα κατά αυτόν τον τρόπο. 

 

9.3.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συστημάτων ουρών 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για όλα τα συστήματα ουρών που προσομοιώσαμε για την εβδομάδα μελέτης 

(18/03/2016 - 24/03/2016) και πραγματοποιείται μεταξύ τους σύγκριση. 

 Στο επόμενο σχήμα παρατηρούμε πως ορσιμένα από τα συστήματα που μελετήσαμε 

απορρίπτονται, καθώς σε αυτά ορισμένα οχήματα παραμένουν εκτός αποβάθρων 

επιβίβασης και επομένως θα έχαναν την αναχώρηση του πλοίου με το οποίο θα 

επιθυμούσαν τα ταξιδέψουν.  
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Σχήμα 9.15 – Διάγραμμα ανοιχτών εξυπηρετητών – Μέσου αριθμού οχημάτων που δεν πρόλαβαν 

να εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης.  

 

Αυτά είναι τα ακόλουθα 5 συστήματα ουρών από τα 25 που μελετήσαμε: 

 1 ουρά εξυπηρέτησης με 1 εξυπηρετητή ανοιχτό  

 1 ουρά εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς 

 πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς 

 πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς, με την προϋπόθεση 

ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον 

τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή 

 πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 3 εξυπηρετητές ανοιχτούς, με την προϋπόθεση 

ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον 

τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή 
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου αριθμού οχημάτων                                                                     
που δεν πρόλαβαν να επιβιβαστον 

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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 Τα υπόλοιπα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα σχήματα που ακολουθούν στις 

επόμενες σελίδες. Στα σχήματα αυτά απεικονίζεται πως μεταβάλλονται ο μέσος χρόνος 

αναμονής, ο μέσος χρόνος στο σύστημα, το μέσο μήκος συστήματος και το μέσο μήκος 

ουράς, για την κάθε περίπτωση συστημάτων ουρών που μελετήθηκαν, σε σχέση με τους 

εκάστοτε διαθέσιμους εξυπηρετητές. Στο πρώτο διάγραμμα του κάθε μεγέθους που 

αναλύεται, παρατηρείται ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται αυτό το μέγεθος ανάλογα με 

τον αριθμό των διαθέσιμων εξυπηρετητών για κάθε σύστημα μελέτης, ενώ στο δεύτερο 

διάγραμμα φαίνονται περισσότερα στοιχεία σχετικά με το εν λόγω μέγεθος, καθώς έχουμε 

μειώσει την κατακόρυφη κλίμακα και τον τύπο του διαγράμματος ώστε να φαίνονται 

καλύτερα οι λεπτομέρειες.  

 Αναφορικά με τα 5 σενάρια που απορρίφθηκαν παρατηρούμε πως οι μέσοι χρόνοι 

αναμονής και παραμονής στο σύστημα είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Συγκεκριμένα, ο μέσος 

χρόνος αναμονής και ο μέσος χρόνος στο σύστημα για 1 ουρά εξυπηρέτησης με 1 

εξυπηρετητή ανοιχτό είναι περίπου 2 ώρες, ενώ για πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 2 

εξυπηρετητές ανοιχτούς, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με 

καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή είναι περίπου 45 

min. Για τις υπόλοιπες απορριφθείσες περιπτώσεις οι χρόνοι κυμαίνονται από 3,5 min έως 

ένα τέταρτο. Όσον αφορά στο μέσο μήκος στο σύστημα και το μέσο μήκος ουράς, για τα 

τέσσερα πρώτα σενάρια που απερρίφθησαν προκύπτουν μήκη από 4,75 οχήματα έως και 

50,45 οχήματα. Για το σύστημα με πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης και 3 εξυπηρετητές 

ανοιχτούς, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή, αν και τα μήκη 

συστήματος και ουράς ήταν μικρά σχετικά (1,17 και 0,68 οχήματα αντίστοιχα) αυτό 

απορρίφθηκε καθώς κατά μέσο όρο 1,46 οχήματα έμεναν εκτός αποβάθρων επιβίβασης. 
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Σχήμα 9.16 – Διαγράμματα ανοιχτών εξυπηρετητών – Μέσου χρόνου αναμονής. 
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου χρόνου αναμονής  

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου χρόνου αναμονής  

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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 Αναφορικά με τα υπόλοιπα συστήματα ουρών που μελετήσαμε, όπως αναμέναμε, τα 

συστήματα στα οποία λειτούργησε το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου στους 

εξυπηρετητές παρουσίασαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης λίγων δευτερολέπτων ενώ στα 

υπόλοιπα ο χρόνος ήταν 2 min και 16 sec, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 9.14 – Μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης στα υπό μελέτη συστήματα. 

Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου 

Μέσος χρόνος 

εξυπηρέτησης 

(mm:sec) 

x 02:16,0 

√ 00:20,9 

 

 Στα συστήματα που λειτουργούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ο 

μέσος χρόνος αναμονής είναι σχεδόν μηδέν, αφού για σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης με 

1 εξυπηρετητή ισούται με 6 sec ενώ για τις άλλες δύο περιπτώσεις, 1 ουράς εξυπηρέτησης 

με 1 εξυπηρετητές και 2 ουρών εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές, ο χρόνος είναι μόνον 1 

sec. Αντίστοιχα, οι χρόνοι στο σύστημα είναι 27, 21 και 20 sec, το μέσο μήκος στο 

σύστημα είναι 0,39, 0,29, 0,04 οχήματα και πρακτικά είναι μηδενικό όπως και το μήκος 

της μέσης ουράς αναμονής (0,13, 0,01 και 0,00 οχήματα). 

 Όσον αφορά στα υπόλοιπα συστήματα ουρών που λειτουργούν με τον τρόπο που 

λειτουργεί το λιμάνι και όχι με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου, για 3 διαθέσιμους 

εξυπηρετητές έχουμε 1 min και 3 sec χρόνο αναμονής για σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης 

και 1 min και 16 sec για το σύστημα πολλαπλών ουρών. Για 4 εξυπηρετητές και 1 ουρά 

εξυπηρέτησης παρατηρούμε πως ο μέσος χρόνος αναμονής μειώθηκε στα 17 sec, ενώ για 

το σύστημα πολλαπλών ουρών έγινε 21 sec και για το σύστημα πολλαπλών ουρών στο 

οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον 

τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή 38 sec. Όσο αυξάναμε τους διαθέσιμους εξυπηρετητές 

τόσο μειωνόταν ο μέσος χρόνος αναμονής στα συστήματα 1 ουράς εξυπηρέτησης, 

πολλαπλών ουρών και πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών 

με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή. Συγκεκριμένα, 

για 5 εξυπηρετητές είχαμε χρόνος αναμονής 6, 8 και 18 sec αντίστοιχα για το κάθε 

σύστημα. Για 6 εξυπηρετητές είχαμε 2, 4, 12 sec, ενώ για 7 και 8 εξυπηρετητές όλοι οι 

χρόνοι ήταν κάτω από 10 sec. 
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Σχήμα 9.17 – Διαγράμματα ανοιχτών εξυπηρετητών – Μέσου χρόνου στο σύστημα. 
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου χρόνου στο σύστημα

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου χρόνου στο σύστημα

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Σχήμα 9.18 – Διαγράμματα ανοιχτών εξυπηρετητών – Μέσου μήκους συστήματος. 
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου μήκους συστήματος

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου μήκους συστήματος

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Σχήμα 9.19 – Διαγράμματα ανοιχτών εξυπηρετητών – Μέσου μήκους ουράς. 
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου μήκους ουράς

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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Ανοιχτοί εξυπηρετητές (αριθμός)

Διάγραμμα Ανοιχτών εξυπηρετητών - Μέσου μήκους ουράς

1 ουρά εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης

πολλαπλές ουρές εξ.  (μόνο η τελευταία ουρά για μηχανές, ΙΧ, βαν, τράκτορες και φορτηγά με δεξαμενές υγρών)

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξυπηρετητές

2 ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξ. με σύστημα ελέγχου X-RAY και αυτόματη ανάγνωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους εξ.
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 Αναφορικά με τον μέσο χρόνο στο σύστημα για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές έχουμε 

3 min και 19 sec για σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης και 3 min και 33 sec για το σύστημα 

πολλαπλών ουρών. Για 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές και 1 ουρά εξυπηρέτησης 

παρατηρούμε πως ο χρόνος μειώθηκε στα 2 min και 33 sec, ενώ για το σύστημα 

πολλαπλών ουρών 2 min και 37 sec και για το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα 

τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή 2 min και 54 sec. Όσο αυξάναμε τους διαθέσιμους εξυπηρετητές, 

τόσο μειωνόταν ο μέσος χρόνος αναμονής στα συστήματα και ακολούθησε αναλογική 

μείωση με την μείωση που παρατηρήσαμε στον μέσο χρόνο αναμονής. 

 Σχετικά με το μέσο μήκος στο σύστημα παρατηρούμε πως για σύστημα 1 ουράς 

εξυπηρέτησης ήταν από 2,87 οχήματα για 3 εξυπηρετητές έως 1,86 οχήματα για 8 

εξυπηρετητές. Για κάθε αύξηση του αριθμού των εξυπηρετητών είχαμε μία αρκετά μικρή 

μείωσή του. Για το σύστημα πολλαπλών ουρών το μέσο μήκος του συστήματος ήταν 

ιδιαίτερα μικρό και πιο συγκεκριμένα ήταν 0,60 οχήματα για 3 εξυπηρετητές, 0,17 για 5 

και σχεδόν μηδέν για τους υπόλοιπους διαθέσιμους εξυπηρετητές (για 8 ακριβώς 0). Για το 

σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή το μέσο μήκος συστήματος 

ήταν σχεδόν μηδέν για 4 εξυπηρετητές διαθεσίμους ή παραπάνω με τιμές από 0,30 έως 

0,19 οχήματα. 

 Το μέσο μήκος ουράς για σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης μειωνόταν από 1,03 

οχήματα για 3 εξυπηρετητές διαθέσιμους στα μηδέν ή περίπου μηδέν οχήματα για 6, 7 και 

8 εξυπηρετητές διαθέσιμους. Για τις πολλαπλές ουρές ήταν ακόμα μικρότερο το μήκος 

ουράς και από 0,23 οχήματα που ήταν για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές έγινε σχεδόν μηδέν 

ή ακόμα και ακριβώς μηδέν για παραπάνω από 3 εξυπηρετητές διαθέσιμους. Τέλος, για το 

σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή το μέσο μήκος ουράς ήταν 

κι αυτό σχεδόν μηδέν ή μηδέν για 4 ή παραπάνω εξυπηρετητές διαθέσιμους. 
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9.3.5 Αξιολόγηση συστημάτων ουρών 

 Για την πραγματοποίησή της αξιολόγησης των συστημάτων ουρών που μελετήσαμε 

για την περιοχή ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών, υπολογίσαμε τις τιμές των δεικτών 

αξιολόγησης "Χρόνος Ταξιδίου", "Κατανάλωση Καυσίμου" και "Ποιότητα Μετακίνησης". 

Οι δείκτες αυτοί είναι οι δείκτες που θεωρούμε πως αφορούν άμεσα τον χρήστη και 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην Ενότητα 5.4.2. Ο υπολογισμός τους έγινε με βάση τις 

Σχέσεις 5.10, 5.11, 5.13 για κάθε ένα από τα συστήματα μελέτης. Τέλος ο δείκτης 

"Εκπομπές CO2" αξιοποιήθηκε στο κεφάλαιο της κοινωνικής αξιολόγησης που ακολουθεί. 

Οι τιμές των δεικτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 9.15 – Τιμές δεικτών αξιολόγησης των συστημάτων ουρών. 

Σύστημα 1 ουρά εξυπηρέτησης πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

1 6897,97 171,56 6761,95 - - - 

2 854,70 5,06 718,68 837,68 2,27 730,34 

3 199,49 0,28 63,46 212,52 0,06 76,49 

4 153,08 0,16 17,05 157,48 0,01 21,45 

5 142,13 0,14 6,10 144,26 0,00 8,24 

6 138,26 0,13 2,24 139,66 0,00 3,64 

7 136,75 0,13 0,72 137,43 0,00 1,40 

8 136,31 0,13 0,29 136,71 0,00 0,69 
 

Σύστημα 

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης (όλα τα 

οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή) 

1 ουρά εξυπηρέτησης με σύστημα 

αυτοματοποιημένου ελέγχου 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

1 - - - 26,73 0,01 5,86 

2 2697,22 16,01 2664,33 21,40 0,00 0,52 

3 331,62 0,19 195,59 - -  

4 173,65 0,03 37,62 - - - 

5 153,82 0,02 17,79 - - - 

6 147,95 0,02 11,92 - - - 

7 145,64 0,01 9,62 - - - 

8 2697,22 16,01 2664,33 - - - 
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Πίνακας 9.15 (συνέχεια) –  Τιμές δεικτών αξιολόγησης των συστημάτων ουρών.  

Σύστημα 
2 ουρές εξυπηρέτησης με σύστημα 

αυτοματοποιημένου ελέγχου 

Διαθέσιμοι 

εξυπηρετητές 

(#) 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

1 - - - 

2 19,68 0,00 0,61 

3 - -  

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

 

 Για το κάθε σύστημα ουρών παρατηρούμε ότι όσο αυξάνουμε τον αριθμό των 

εξυπηρετητών τόσο μειώνονται οι τιμές των δεικτών, όπως και είναι λογικό αν σκεφτεί 

κανείς τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι δείκτες.  

 Παρατηρούμε πως τα συστήματα που λειτουργούν με αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες ελέγχου βρίσκονται εκτός συναγωνισμού αφού έχουν για τον συγκεκριμένο 

αριθμό εξυπηρετητών την ελάχιστη τιμή των δεικτών με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα 

συστήματα. Μεταξύ τους θα μπορούσε να γίνει μία σύγκριση που να αφορά την 

λειτουργία 2 εξυπηρετητών. Για 2, λοιπόν, διαθέσιμους εξυπηρετητές φαίνεται πως για τον 

δείκτη "Χρόνος Ταξιδίου" καλύτερο σύστημα είναι αυτό με τις 2 ουρές αναμονής, ενώ από 

την πλευρά του δείκτη "Ποιότητα Μετακίνησης" καλύτερο φαίνεται να είναι οριακά (για 

0,9 sec) το σύστημα με την 1 ουρά εξυπηρέτησης. Η "Κατανάλωση Καυσίμου" και στις 

δύο περιπτώσεις ισούται με μηδέν. 

 Τα υπόλοιπα συστήματα επιλέξαμε να τα αξιολογήσουμε ξεχωριστά για κάθε 

περίπτωση διαθέσιμων εξυπηρετητών. Αρχικά, για 1 ή 2 διαθέσιμους εξυπηρετητές δεν 

προβαίνουμε σε περαιτέρω αξιολόγηση καθώς και στα 3 συστήματα που μελετήσαμε 

υπήρχαν οχήματα που δεν προλάβαιναν να εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης 

εγκαίρως, όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

 Για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα 

οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή δεν επέτρεπε σε 1,46 οχήματα κατά μέσο όρο να εισέλθουν 

εγκαίρως στις αποβάθρες. Από τα άλλα δύο συστήματα με βάση τον δείκτη "Χρόνος 
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Ταξιδίου" και "Ποιότητα Μετακίνησης" το σύστημα με την 1 ουρά εξυπηρέτησης φαίνεται 

να είναι καλύτερο καθώς παρουσιάζει μικρότερες τιμές των δεικτών αυτών. Με βάση, 

όμως, τον δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" το σύστημα με τις πολλαπλές ουρές κρίνεται 

πιο αποτελεσματικό. 

 Όταν είχαμε 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές το σύστημα με την 1 ουρά εξυπηρέτησης 

αποδείχθηκε καταλληλότερο σε σχέση με το σύστημα πολλαπλών ουρών και το σύστημα 

πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή, σύμφωνα με τους δείκτες 

"Χρόνος Ταξιδίου" και "Ποιότητα Μετακίνησης". Σύμφωνα, όμως με τον δείκτη 

"Κατανάλωση Καυσίμου" καλύτερο φαίνεται να είναι το σύστημα πολλαπλών ουρών ενώ 

πολύ κοντά ακολουθεί το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των 

φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή και 

ως τρίτο αξιολογείται το σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης. 

 Για όλους τους υπόλοιπους αριθμούς διαθέσιμων εξυπηρετητών καταλήγουμε σε 

αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση των συστημάτων που έγινε για 4 

διαθέσιμους εξυπηρετητές. Αυτό που παρατηρήσαμε, όμως, είναι πως όσο αυξάνουμε τον 

αριθμό των διαθέσιμων εξυπηρετητών, τόσο οι διαφορές των τιμών των τριών δεικτών 

μεταξύ των συστημάτων μειώνονται. Τονίζουμε, όμως, πως δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

στην κατάταξη των τριών συστημάτων ουρών βάσει κάθε δείκτη αξιολόγησης, δηλαδή για 

τους δείκτες "Χρόνος Ταξιδίου" και "Ποιότητα Μετακίνησης" πάντοτε καλύτερο σύστημα 

προέκυπτε αυτό με την 1 ουρά εξυπηρέτησης, δεύτερο καλύτερο το σύστημα πολλαπλών 

ουρών και το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών 

με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή τελευταίο. 

Σύμφωνα με το δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" καλύτερο ήταν το σύστημα πολλαπλών 

ουρών ενώ ακολουθούσε με πολύ κοντινές τιμές το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο 

όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή και ως τρίτο αξιολογείται το σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης για 

εξυπηρετητές πάνω από 4. 
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9.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Αναφορικά με το υπό μελέτη οδικό τμήμα, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε 

συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για 0, 25, 30, 35, 40 και 45% 

εκτροπή των επιβατικών οχημάτων, που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διαφορετική 

πορεία η οποία να μην περιλαμβάνει την υπό μελέτη λεωφόρο, για την περίπτωση της 

συμφόρησης (σενάριο 1) και της συμφόρησης που προκλήθηκε λόγω ατυχήματος (σενάριο 

2). Κατά την μετάβαση από το σενάριο της 0% εκτροπής στο σενάριο της 25% εκτροπής 

παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στις τιμές των αποτελεσμάτων και των δεικτών 

αξιολόγησης.  Πιο συγκεκριμένα οι δείκτες "Χρόνος Ταξιδίου", "Ποιότητα Μετακίνησης" 

και "Κατανάλωση Καυσίμου" παρουσίασαν θεαματική βελτίωση. Όσο το ποσοστό 

εκτροπής αυξανόταν, παρατηρούταν μία συνεχής βελτίωση των τιμών των παραπάνω 

δεικτών. Είναι σαφές, πως όσο μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων θα ακολουθούσε το 

μήνυμα της Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα 

παρουσιάζονταν, αλλά θεωρούμε πως τα οφέλη είναι παραπλήσια για όλα τα ποσοστά 

εκτροπής συγκριτικά με την περίπτωση μη εφαρμογή εκτροπής. Έτσι, ακόμα και το 25% 

των επιβατικών οχημάτων να εκτραπεί, θα υπήρχαν σημαντικές ωφέλειες.  

 Αναφορικά με την υπό μελέτη περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών πραγματοποιήθηκε 

συγκριτική αξιολόγηση όλων των συστημάτων ουρών αναμονής που μελετήσαμε. Από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν στα ακόλουθα συστήματα ουράς ορισμένα οχήματα δεν 

πρόλαβαν να εισέλθουν εγκαίρως στις αποβάθρες επιβίβασης: (α) 1 ουρά εξυπηρέτησης με 

1 εξυπηρετητή ανοιχτό, (β) 1 ουρά εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς, (γ) 

πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς, (δ) πολλαπλές ουρές 

εξυπηρέτησης με 2 εξυπηρετητές ανοιχτούς, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα πλην 

των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή 

και (ε) πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 3 εξυπηρετητές ανοιχτούς, με την προϋπόθεση 

ότι όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον 

τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή. 

 Για την περίπτωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου στις πύλες, 

δηλαδή για συστήματα ελέγχου οχημάτων με ακτίνες x και αυτόματους αναγνώστες 

ηλεκτρονικών εισιτήριων, προκύπτουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τα 

συστήματα ουρών με 1 ή 2 διαθέσιμους εξυπηρετητές. Σχετικά με τα συστήματα που δεν 

είχαν αυτές τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου, παρατηρήθηκε πως όσο 
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αυξανόταν ο αριθμός των διαθέσιμων εξυπηρετητών, τόσο μειωνόταν ο μέσος χρόνος 

αναμονής στο σύστημα (δείκτης "Ποιότητα Μετακίνησης"), ο μέσος χρόνος στο σύστημα 

(δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου"), το μέσο μήκος συστήματος και το μέσο μήκος της ουράς 

αναμονής, καθώς και οι τιμές του δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου".  
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10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

10.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο παρών κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η κοινωνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο της ποσοτικής ανάλυσης και της 

εξωτερικής αξιολόγησης. Επίσης, αναφέρουμε πως η εξωτερική αξιολόγηση 

πραγματοποιήθηκε με βάση τους δείκτες που αφορούν άμεσα τον χρήστη, ενώ προφανώς 

η κοινωνική αξιολόγηση γίνεται με βάση τους δείκτες που αφορούν την κοινωνία 

γενικότερα. 

 Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται η κοινωνική αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για την περίπτωση της συμφόρησης (σενάριο 1) και 

της συμφόρησης που προκλήθηκε λόγω ατυχήματος (σενάριο 2) στο υπό μελέτη οδικό 

τμήμα. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται η κοινωνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν για τις διάφορες περιπτώσεις συστημάτων ουρών που μελετήσαμε στην 

περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των επιβαινόντων τους, στον Νέο 

Λιμένα Πατρών. 

 

10.2 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

10.2.1 Αξιολόγηση της εκτροπής οχημάτων για αποσυμφόρηση του οδικού τμήματος 

μέσω χρήσης VMS για την περίπτωση του σεναρίου 1 

 Για την πραγματοποίηση της κοινωνικής αξιολόγησης των σεναρίων εκτροπής των 

οχημάτων για την αποσυμφόρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος για την πρώτη 

περίπτωση μελέτης (σενάριο 1) που αναλύσαμε, έπρεπε να υπολογίσουμε τις τιμές των 

δεικτών αξιολόγησης που αφορούν την κοινωνία. Συγκεκριμένα, υπολογίσαμε τους 

δείκτες "Εκπομπές CO2" και "Ασφάλεια Μετακίνησης". Αναφορικά με τον δεύτερο δείκτη 

που αναφέραμε, εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως δεν αφορά την 

κοινωνία, αλλά τον χρήστη του υπό μελέτη οδικού τμήματος. Πρέπει να σκεφτεί, όμως, 

πως οι οδηγοί ενδιαφέρονται στην πλειονότητά τους για τον χρόνο που θα χρειαστούν για 

να καλύψουν την διαδρομή που επιθυμούν να ακολουθήσουν και για το κόστος που 

απαιτείται, δηλαδή την κατανάλωση καυσίμου. Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που τους 

απασχολεί συνειδητά η ασφάλεια κι έτσι θεωρούμε πως ο δείκτης "Ασφάλεια 
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Μετακίνησης" πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία των κοινωνικών δεικτών αξιολόγησης, 

έτσι ώστε η ίδια η κοινωνία να μεριμνεί για την ασφάλεια των χρηστών των οδικών 

δικτύων.  

 Οι κοινωνικοί δείκτες αξιολόγησης υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις 5.7 

και 5.9 της Ενότητας 5.4.1 και οι τιμές τους για το εκάστοτε ποσοστό εκτροπής της ροής 

του πρώτου σεναρίου μελέτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 10.1 – Τιμές κοινωνικών δεικτών αξιολόγησης για τα σενάρια εκτροπής της ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 1. 

Εκτροπή 

(%) 

"Εκπομπές CO2" 

(g) 

"Ασφάλεια 

Μετακίνησης" 

(sec) 

0 2085991 1,84 

25 1093005 3,11 

30 1104620 3,05 

35 1062614 3,18 

40 1011069 3,35 

45 1029825 3,40 

 

  Από τον Πίνακα 10.1 παρατηρούμε πως για οποιοδήποτε ποσοστό εκτροπής της 

ροής έχουμε μείωση του δείκτη "Εκπομπές CO2" κατά περίπου 50%. Γενικά κρίνουμε πως 

οι τιμές του δείκτη για οποιοδήποτε ποσοστό εκτροπής είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, αν 

σκεφτούμε πως για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 το AIMSUN λαμβάνει πολλές 

παραμέτρους υπ’ όψιν οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν έμμεσα τις εκπομπές, όπως για 

παράδειγμα τον συγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών του οδικού τμήματος. 

 Σχετικά με τον δείκτη "Ασφάλεια Μετακίνησης" είναι φανερό πως αυξάνεται όσο 

αυξάνουμε το ποσοστό εκτροπής. Η αύξηση αυτή είναι σχετικά μικρή μεταξύ των 

διαφόρων ποσοστών εκτροπής, αλλά σίγουρα σημαντική σε σύγκριση με τα 1,84 sec που 

είναι η τιμή του δείκτη για την περίπτωση μελέτης του δικτύου χωρίς εκτροπή της ροής 

του. 

 

10.2.2 Αξιολόγηση της εκτροπής οχημάτων για αποσυμφόρηση του οδικού τμήματος 

μέσω χρήσης VMS για την περίπτωση του σεναρίου 2 

 Ομοίως με την προηγούμενη ενότητα, για να πραγματοποιήσουμε την κοινωνική 

αξιολόγηση των σεναρίων εκτροπής των οχημάτων για την αποσυμφόρηση του υπό 
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μελέτη οδικού τμήματος για την δεύτερη περίπτωση μελέτης (σενάριο 2), υπολογίσαμε τις 

τιμές των δεικτών αξιολόγησης που αφορούν την κοινωνία, δηλαδή τους δείκτες 

"Εκπομπές CO2" και "Ασφάλεια Μετακίνησης".  

 Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις 5.7 και 5.9 της 

Ενότητας 5.4.1 και οι τιμές τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 10.2 – Τιμές κοινωνικών δεικτών αξιολόγησης για τα σενάρια εκτροπής της ροής 

εισαγωγής του σεναρίου 2. 

Εκτροπή 

(%) 

"Εκπομπές CO2" 

(g) 

"Ασφάλεια 

Μετακίνησης" 

(sec) 

0 1743424 2,15 

25 1035836 3,39 

30 1003945 3,43 

35 1009954 3,47 

40 939223 3,60 

45 934516 3,63 

 

  Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση 

μελέτης, για οποιοδήποτε ποσοστό εκτροπής της ροής έχουμε σημαντική μείωση του 

δείκτη "Εκπομπές CO2" σε σχέση με την τιμή που είχε όταν δεν εφαρμόστηκε εκτροπή. 

Ειδικότερα από 1.743.424 g που ήταν η τιμή του για τις 2 ώρες προσομοίωσης χωρίς 

κάποιο ποσοστό εκτροπής να εφαρμόζεται, μειώθηκε κατά 40,59% για 25% εκτροπή έως 

46,40% για 45% εκτροπή. Είναι σαφές πως οι μειώσεις που παρατηρήθηκαν είναι πολύ 

κοντά μεταξύ τους. 

 Όσον αφορά στον δείκτη "Ασφάλεια Μετακίνησης" οι τιμές του αυξάνονται όσο 

αυξάνουμε το ποσοστό εκτροπής. Από 2,15 sec που είναι για μη εφαρμογή εκτροπής 

αυξάνεται παραπάνω από 1 sec και γίνεται 3,39 sec για 25% εκτροπή. Για παραπάνω 

ποσοστά εκτροπής υπάρχει μία μικρή σχετικά αύξηση των τιμών του. 
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10.3 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

10.3.1 Αξιολόγηση των συστημάτων ουρών 

 Για να πραγματοποιήσουμε κοινωνική αξιολόγηση των συστημάτων ουρών που 

μελετήσαμε για την περιοχή ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών, υπολογίσαμε τις τιμές του 

δείκτη αξιολόγησης "Εκπομπές CO2". Ο υπολογισμός του έγινε με βάση την Σχέση 5.12 

για κάθε μία από τις περιπτώσεις μελέτης και οι τιμές του φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 10.3 – Τιμές δείκτη αξιολόγησης "Εκπομπές CO2" για τα υπό μελέτη συστήματα ουρών. 

Σύστημα 
1 ουρά 

εξυπηρέτησης 

πολλαπλές 

ουρές 

εξυπηρέτησης 

πολλαπλές ουρές 

εξυπηρέτησης (τα 

φορτηγά με καρότσα 

δεν εξυπηρετούνταν 

στον τελευταίο 

εξυπηρετητή) 

1 ουρά 

εξυπηρέτησης 

με σύστημα 

αυτοματ. 

ελέγχου 

2 ουρές 

εξυπηρέτησης 

με σύστημα 

αυτοματ. 

ελέγχου 

Διαθέσιμοι 

εξ. (#) 

"Εκπομπές CO2" 

(g) 

1 412,01 - - 0,01 - 

2 12,14 5,46 38,46 0,01 0,00 

3 0,68 0,15 0,46 - - 

4 0,39 0,03 0,08 - - 

5 0,33 0,01 0,05 - - 

6 0,31 0,00 0,04 - - 

7 0,30 0,00 0,03 - - 

8 0,30 0,00 0,03 - - 
 

 

 Στον Πίνακα 10.3 παρατηρούμε πως όσο αυξάνουμε τον αριθμό των εξυπηρετητών 

τόσο μειώνονται οι τιμές του δείκτη για κάθε περίπτωση συστήματος ουρών. Τα υπό 

μελέτη συστήματα επιλέξαμε να τα αξιολογήσουμε ξεχωριστά για κάθε περίπτωση 

διαθέσιμων εξυπηρετητών. 

  Για διαθέσιμους 1 ή 2 εξυπηρετητές το σύστημα με 1 ουρά εξυπηρέτησης, το 

σύστημα πολλαπλών ουρών και το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα 

πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο 

εξυπηρετητή δεν έχει νόημα να τα αξιολογήσουμε, καθώς απερρίφθησαν αφού υπήρχαν 

οχήματα που δεν προλάβαιναν να εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης εγκαίρως σε 
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αυτές τις περιπτώσεις μελέτης (Σχήμα 9.15). Όσον αφορά στα συστήματα που 

λειτουργούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ο δείκτης "Εκπομπές CO2" είναι 

οριακά 0 σε όλες τις περιπτώσεις διαθέσιμων εξυπηρετητών που εφαρμόστηκαν. 

  Για 3 διαθέσιμους εξυπηρετητές το σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα 

οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο 

διαθέσιμο εξυπηρετητή απορρίφθηκε για τον ίδιο λόγο με προηγουμένως. Το σύστημα με 

πολλαπλές ουρές αναμονής είναι σαφώς καλύτερο καθώς η τιμή του δείκτη είναι κατά 

77,94% μικρότερη από ότι στο σύστημα με 1 ουρά εξυπηρέτησης. 

 Για τα σενάρια μελέτης με 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές πάλι το σύστημα πολλαπλών 

ουρών είναι το καλύτερο σε σχέση με το σύστημα 1 ουράς εξυπηρέτησης που είναι το 

τρίτο καλύτερο, ενώ πολύ κοντά στην κορυφή βρίσκεται και το σύστημα πολλαπλών 

ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον 

στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή. Για το πρώτο η τιμή του δείκτη είναι 0,03, για το 

τελευταίο 0,39 και για το δεύτερο καλύτερο 0,08. 

 Από 5 και πάνω διαθέσιμους εξυπηρετητές ακολουθείται η ίδια σειρά κατάταξης. 

Ειδικότερα, το σύστημα πολλαπλών ουρών έχει τιμές του δείκτη ίσες με μηδέν (για ≥6 

εξυπηρετητές διαθέσιμους) ή οριακά ίσες με μηδέν (για 5 εξυπηρετητές διαθέσιμους). Το 

σύστημα πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών με καρότσα 

εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή είναι σταθερά το δεύτερο 

καλύτερο σύστημα, αφού οι τιμές του δείκτη είναι πολύ κοντά στο μηδέν (από 0,05 έως 

0,03). Το σύστημα μίας ουράς εξυπηρέτησης έχει σε κάθε περίπτωση διαθέσιμων 

εξυπηρετητών τιμές του δείκτη αρκετά μεγαλύτερες από τα άλλα δύο συστήματα μελέτης 

(από 0,33 έως 0,30).  
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10.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Κατά την κοινωνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 0, 25, 30, 35, 40 και 45% 

εκτροπής για την περίπτωση της συμφόρησης (σενάριο 1) και της συμφόρησης που 

προκλήθηκε λόγω ατυχήματος (σενάριο 2) στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, παρατηρήθηκε 

πως για οποιοδήποτε ποσοστό εκτροπής της ροής έχουμε μείωση του δείκτη "Εκπομπές 

CO2" κατά περίπου 50%, ενώ ο δείκτης "Ασφάλεια Μετακίνησης" αυξάνεται όσο 

αυξάνεται το ποσοστό εκτροπής.  

 Αναφορικά με τις περιπτώσεις συστημάτων ουρών που μελετήσαμε στην περιοχή 

ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών παρατηρήθηκε πως όσο αυξανόταν ο αριθμός των 

εξυπηρετητών, τόσο μειώνονταν οι τιμές του δείκτη "Εκπομπές CO2" για κάθε περίπτωση 

που μελετήσαμε.  
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11. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

11.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύχθηκε αλγόριθμος για την ανίχνευση συμφόρησης και 

συμφόρησης λόγω συμβάντος σε πραγματικό χρόνο στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Το 

μήνυμα του αλγόριθμου θα στέλνεται σε Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων έτσι ώστε να 

ενημερώνουμε τους χρήστες του οδικού δικτύου σχετικά με αυτήν την πληροφορία και 

όσοι δεν θεωρούν αναγκαία την διέλευση τους από το υπό συμφόρηση τμήμα, να 

εκτραπούν. Από αυτή την πιθανή εκτροπή θα επωφελούνταν οι χρήστες του οδικού 

δικτύου που θα έπρεπε να διασχίσουν την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Αναφέρουμε, ότι ο 

αλγόριθμος αυτός εφαρμόστηκε για το χρονικό διάστημα από 02-11-2015 και ώρα 9:00 

έως 12-11-2015 και ώρα 19:00 και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 7 

και αξιολογήθηκαν στο κεφάλαιο της εσωτερικής αξιολόγησης.  

 Επίσης, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάστηκε εκτενώς ο αλγόριθμος για την επιλογή, από 

τον διαχειριστή του Νέου Λιμένα Πατρών, του βέλτιστου συστήματος ουρών σε 

πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα, ο αλγόριθμος προτείνουμε να εφαρμόζεται ανά 15 λεπτά 

και να προσομοιώνει για τα προηγούμενα 15 λεπτά όλα τα υπό μελέτη συστήματα ουρών 

τα οποία περιέχουν διαδικασίες ελέγχου που υπάρχουν στον λιμένα. Έτσι, ο διαχειριστής 

θα μπορεί να ελέγχει αν το σύστημα ουρών με βάση το οποίο λειτουργούσε η περιοχή 

ελέγχου οχημάτων και εισιτηρίων των επιβαινόντων τους του λιμένα, για τα προηγούμενα 

15 λεπτά, τον ικανοποίησε. Αν δεν τον ικανοποίησε τότε θα μπορεί να επιλέξει κάποιο από 

τα προτεινόμενα από τον αλγόριθμο συστήματα ουρών, ώστε να το εφαρμόσει για το 

επόμενο 15λεπτό. 

 Στο παρόν κεφάλαιο επιλέξαμε να υποθέσουμε ένα παράδειγμα ταυτόχρονης 

εφαρμογής των δύο αλγόριθμων που αναπτύξαμε, έτσι ώστε να δούμε την συνολική 

ωφέλεια που αποκομίζει ένας χρήστης που κινείται προς τον Νέο Λιμένα Πατρών, μέσω 

της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με σκοπό να επιβιβαστεί σε κάποιο πλοίο που αναχωρεί 

από το εν λόγω λιμάνι. 
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11.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Αρχικά, υποθέτουμε πως λίγα λεπτά πριν εισέλθει ο χρήστης στο υπό μελέτη οδικό 

δίκτυο έχει αναγγελθεί συμφόρηση στο οδικό τμήμα της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας 

μέσω της VMS. Θεωρούμε πως μόνο το 25% των οδηγών των επιβατικών οχημάτων που 

μπορούν εν δυνάμει να εκτραπούν, αλλάζουν πορεία και αποφεύγουν να κινηθούν μέσω 

της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας. Έτσι όταν εισέλθει ο χρήστης μας στην συγκεκριμένη 

λεωφόρο θα συναντήσει ευνοϊκότερες συνθήκες κυκλοφορίας από ότι θα συναντούσε αν 

δεν υπήρχε εκτροπή (Πίνακας 7.6)  

 Έστω, λοιπόν, ότι έφτασε στον λιμένα. Εικάζουμε πως λίγα λεπτά πριν την άφιξη 

του χρήστη, ο διαχειριστής του λιμένα ενημερώθηκε από τον αλγόριθμο για το ποιο θα 

ήταν το βέλτιστο σύστημα ουρών, για την περιοχή ελέγχου, για τα προηγούμενα 15 λεπτά. 

Ας υποθέσουμε πως τον ενημερώνει πως το βέλτιστο σύστημα ήταν αυτό της μίας ουράς 

εξυπηρέτησης και 4 διαθέσιμων εξυπηρετητών. Στην πραγματικότητα όμως τα 

προηγούμενα 15 λεπτά λειτουργούσαν πολλαπλές ουρές εξυπηρέτησης με 3 ανοιχτούς 

εξυπηρετητές. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών περιπτώσεων ας υποθέσουμε ότι 

συμπίπτουν με αυτά των Πινάκων 7.14 και 9.10 αντίστοιχα. Έτσι, ο διαχειριστής λίγο πριν 

αφιχθεί ο χρήστης μας αποφασίζει να αλλάξει το σύστημα με το οποίο λειτουργούσε η 

περιοχή ελέγχου και να εφαρμόσει το σύστημα της μίας ουράς εξυπηρέτησης με 4 

ανοιχτούς εξυπηρετητές. 

 Στον Πίνακα 11.1 παρουσιάζουμε τις διαφορές στα αποτελέσματα του μοντέλου και 

στις τιμές των δεικτών αξιολόγησης που προέκυψαν όταν από την αρχική κατάσταση 

συμφόρησης εφαρμόσαμε 25% εκτροπή στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας. Επίσης, στον 

Πίνακα 11.2 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες διαφορές που προέκυψαν λόγω της μετάβασης 

από το σύστημα πολλαπλών ουρών εξυπηρέτησης με 3 ανοιχτούς εξυπηρετητές στο 

σύστημα μίας ουράς εξυπηρέτησης με 4 διαθέσιμους εξυπηρετητές στην περιοχή ελέγχου 

του λιμένα. 
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Πίνακας 11.1 – Αλλαγή στα αποτελέσματα του μοντέλου και στους δείκτες αξιολόγησης όταν από  

την αρχική κατάσταση συμφόρησης εφαρμόσαμε 25% εκτροπή στην λεωφόρο  

Όθωνος-Αμαλίας. 

Μέση 

Αρμονική 

ταχύτητα 

(km/h) 

Δείκτης 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

Δείκτης 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

Δείκτης 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(Ε.Ε.) 

Δείκτης 

"Εκπομπές 

CO2" (g) 

Δείκτης 

"Ασφάλεια 

Μετακίνησης" 

(sec) 

+ 6,03 

(+ 27,02%) 

- 30,85 

(- 21,26%) 

- 760,07 

(- 55,18%) 
Ε  -> Α 

- 992986 

(- 47,60%) 

+ 1,27 

(+ 69,02%) 

 

Πίνακας 11.2 – Αλλαγή στα αποτελέσματα του μοντέλου και στους δείκτες αξιολόγησης λόγω της  

μετάβασης από το σύστημα πολλαπλών ουρών εξυπηρέτησης με 3 ανοιχτούς  

εξυπηρετητές στο σύστημα μίας ουράς εξυπηρέτησης με 4 διαθέσιμους  

εξυπηρετητές. 

Μέσο μήκος 

συστήματος 

(οχήματα) 

Μέσο μήκος 

ουράς 

συστήματος 

(οχήματα) 

Δείκτης 

"Χρόνος 

Ταξιδίου" 

(sec) 

Δείκτης 

"Κατανάλωση 

Καυσίμου" 

(L) 

Δείκτης 

"Ποιότητα 

Μετακίνησης" 

(sec) 

Δείκτης 

"Εκπομπές 

CO2" (g) 

+ 1,53 

(+255%) 

+ 0,07 

(+30,43%) 

- 59,44 

(- 27,97%) 

+ 0,10 

(+ 166,67%) 

- 59,44 

(- 77,71%) 

+ 0,24 

(+ 160%) 

 

 Παρατηρούμε πως λόγω της 25% εκτροπής της ροής του υπό μελέτη οδικού 

τμήματος ο χρήστης ωφελείται ως προς τον χρόνο που θα χρειαστεί για να διασχίσει το 

τμήμα της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας από την θέση που βρίσκεται το πρώτο σύστημα 

Μ.Ο. ως την θέση του δεύτερου συστήματος Μ.Ο. (δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου"). Κερδίζει 

επί της ουσίας 30,85 sec ή αλλιώς μειώνεται ο χρόνος διέλευσης κατά 21,26%. Επίσης, η 

κατανάλωση καυσίμου του οχήματος του χρήστη μειώθηκε κατά περίπου 55,18% (δείκτης 

"Κατανάλωση Καυσίμου"), ενώ η συνολική εκπομπή CO2 που αφορά περισσότερο την 

κοινωνία μειώθηκε κατά 47,60% (δείκτης "Εκπομπές CO2"). Ο δείκτης "Ποιότητα 

Μετακίνησης" μας δείχνει πως από το Επίπεδο Εξυπηρέτησης Ε που περιέγραφε την 

λεωφόρο ανεβήκαμε στο Α, το οποίο υποδηλώνει μεγάλη διαφορά στην αίσθηση 

οδήγησης του χρήστη. Ο χρονικός διαχωρισμός αυξήθηκε κατά 69,02% γεγονός που 

σημαίνει πως αυξήθηκε σημαντικά η ασφάλεια της μετακίνησης του χρήστη (δείκτης 

"Ασφάλεια Μετακίνησης"). Τέλος, η ταχύτητα στο οδικό τμήμα αυξήθηκε κατά 6,03 

km/h. 
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 Όσον αφορά στην αλλαγή του συστήματος ουρών στην περιοχή ελέγχου του λιμένα 

ο χρήστης επωφελείται αρχικά από το γεγονός πως μειώθηκε ο μέσος συνολικός χρόνος 

στο σύστημα κατά 27,97% ή καλύτερα ο χρήστης εξοικονόμησε 59,44 sec (δείκτης 

"Χρόνος Ταξιδίου"). Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα μειώθηκε κατά  

77,71% (δείκτης "Ποιότητα Μετακίνησης"). Αν και το σημαντικότερο για τον χρήστη 

είναι ο χρόνος που θα ξοδέψει μέχρις ότου περάσει την διαδικασία ελέγχου και εισέλθει 

στις αποβάθρες επιβίβασης, πρέπει να αναφέρουμε ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις από 

την αλλαγή του συστήματος. Καταρχάς, το μέσο μήκος συστήματος και ουράς αυξήθηκαν 

κατά 1,53 οχήματα και 0,07 οχήματα αντίστοιχα, τιμές που βεβαίως δεν προκαλούν 

ιδιαίτερο πρόβλημα στον χρήστη. Σαν επακόλουθο, όμως, παρατηρήθηκε αύξηση του 

δείκτη "Κατανάλωση Καυσίμου" κατά 0,10 λίτρα που σαν τιμή δεν μας φαίνεται ιδιαίτερα 

μεγάλη αλλά συγκριτικά με προηγουμένως αποτελεί αύξηση του δείκτη κατά 166,67%. 

Τέλος, από την πλευρά της κοινωνίας ο δείκτης "Εκπομπές CO2" υποδηλώνει μία αρκετά 

μεγάλη αύξηση των εκπομπών κατά 160% (0,24 g). 

 Συνολικά, πάντως, αν το ενδιαφέρον μας εστιαζόταν στον χρήστη θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι επωφελείται από τους δύο αλγόριθμους που μπορούν να εφαρμόζονται σε 

πραγματικό χρόνο. Ο συνολικός χρόνος που κερδίζει είναι                      , 

δηλαδή παραπάνω από 1,5 λεπτό. Η ποιότητα μετακίνησης βελτιώθηκε θεαματικά, ειδικά 

στην λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας όπου το Ε.Ε. από Ε έγινε Α. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια 

μετακίνησης στην λεωφόρο βελτιώθηκε κατά 69,02%.  

 Η κατανάλωση καυσίμου στο υπό μελέτη οδικό τμήμα μειώθηκε κατά 55,18%, ενώ 

αυξήθηκε στην περιοχή του λιμένα κατά 166,67%. Αν και τα ποσοστά δεν μαρτυρούν κάτι 

τέτοιο, τα καύσιμα που γλιτώνει ένας χρήστης της λεωφόρου είναι πολύ περισσότερα σαν 

λίτρα, και όχι σαν ποσοστά, από τα αυξημένα καύσιμα που καταναλώνονται στο λιμάνι 

και έτσι ακόμα και σε αυτήν την κατηγορία θα λέγαμε ότι επωφελείται στην 

πραγματικότητα ο χρήστης. 

 Από την πλευρά της κοινωνίας παρατηρήθηκε μείωση της εκπομπής CO2 κατά 

47,60% όσον αφορά στην υπό μελέτη διαδρομή, αλλά αυξήθηκε κατά 160% στην περιοχή 

του λιμένα. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, οι εκπομπές σαν σύνολο γραμμαρίων 

είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά με πριν την εφαρμογή των αλγόριθμων, οπότε θεωρούμε 

πως παρουσιάζονται θετικές επιπτώσεις και στην κοινωνία.  

 Είναι σαφές, λοιπόν, πως από την πλευρά του χρήστη, αλλά και της κοινωνίας, μόνο 

θετικά αποτελέσματα έχει η εφαρμογή των αλγόριθμων, που αναπτύξαμε, σε πραγματικό 
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χρόνο. Σε όλους τους δείκτες έχουμε συνολικά θετικό πρόσημο στην αλλαγή των τιμών 

τους. 

 Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως πολλά παραδείγματα με διαφορετικά 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν από διάφορους συνδυασμούς των 

αλγόριθμων, αλλά στα πλαίσια της εργασίας αυτής ένα ενδεικτικό παράδειγμα σαν αυτό 

που ακολούθησε κρίναμε πως ήταν αρκετό για να παρουσιάσει την ωφέλεια στον χρήστη. 

 

11.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Συνοψίζοντας, στο εν λόγω παράδειγμα εφαρμογής των δύο προτεινόμενων 

αλγόριθμων προκύπτει το συμπέρασμα πως ο ταυτόχρονος συνδυασμός τους μπορεί να 

προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε κάποιον πιθανό χρήστη που κινείται προς τον Νέο Λιμένα 

Πατρών, μέσω της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με σκοπό να επιβιβαστεί σε κάποιο πλοίο 

που αναχωρεί από το εν λόγω λιμάνι, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό φάνηκε 

από τα αποτελέσματα της ανάλυσης και από το γεγονός πως σε όλους τους δείκτες έχουμε 

συνολικά θετικό πρόσημο στην αλλαγή των τιμών τους. 
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά όλα τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις αναλύσεις και τις εφαρμογές που πραγματοποιήσαμε στην παρούσα 

εργασία για το υπό μελέτη οδικό τμήμα και την περιοχή ελέγχου του λιμένα, ενώ 

καταγράφουμε τις προτάσεις μας για περεταίρω βελτίωση. 

 Αρχικά, στο κεφάλαιο της ποσοτικής ανάλυσης καταλήξαμε πως η οριακή ροή 

εισαγωγής στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, την λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας, είναι ίση με 2200 

οχήματα/ώρα για την περίπτωση της συμφόρησης και 1800 οχήματα/ώρα για την 

περίπτωση της συμφόρησης λόγω συμβάντος. Αυτές οι τιμές προέκυψαν έπειτα από 

διάφορες προσομοιώσεις που κάναμε στο AIMSUN, αλλά και ταυτόχρονες παρατηρήσεις 

της κυκλοφορίας κατά τις προσομοιώσεις αυτές. Οι παραπάνω τιμές επαληθεύουν την 

υπόθεση #1 του υποκεφαλαίου 6.1.1.  

 Επίσης, στο κεφάλαιο της εξωτερικής αξιολόγησης παρουσιάσαμε συγκεντρωτικά 

όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την περίπτωση της συμφόρησης και της 

συμφόρησης λόγω ατυχήματος για ποσοστά εκτροπής της κυκλοφορίας από 0% έως 45%. 

Πιο συγκεκριμένα η εκτροπή αφορά την αλλαγή της διαδρομής των επιβατικών οχημάτων, 

που θεωρήσαμε πως θα μπορούσαν εν δυνάμει να εκτραπούν και να ακολουθήσουν 

διαφορετική πορεία που να μην περιλαμβάνει την υπό μελέτη λεωφόρο. Η αλλαγή στα 

αποτελέσματα και στις τιμές των δεικτών αξιολόγησης για την περίπτωση που δεν 

εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας και για την περίπτωση που εφαρμόστηκε 25% 

εκτροπή ήταν εντυπωσιακή.  

 Ειδικότερα, ο δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου" μειώθηκε σημαντικά, ενώ και ο δείκτης 

"Ποιότητα Μετακίνησης" παρουσίασε τεράστια βελτίωση. Όσον αφορά στον δείκτη 

"Κατανάλωση Καυσίμου" παρουσίασε πολύ μεγάλη μείωση, όπως και ο δείκτης 

"Εκπομπές CO2", ενώ ο δείκτης "Ασφάλεια Μετακινήσεις" αυξήθηκε αισθητά σε σχέση με 

την περίπτωση που δεν εφαρμόστηκε εκτροπή. Όσο αυξάναμε το ποσοστό εκτροπής, 

παρατηρούταν μία συνεχής βελτίωση των τιμών των παραπάνω δεικτών, αλλά οι τιμές 

τους ήταν σχετικά κοντά μεταξύ τους. Έτσι, επαληθεύεται έως έναν βαθμό η υπόθεση #2 

της ενότητας 6.2.1.  

 Τονίζουμε, λοιπόν πως ακόμα και μία εκτροπή της τάξης του 25% της οριακής ροής 

εισαγωγής στην λεωφόρο είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές 

στους δείκτες, παρουσιάζοντας έτσι ωφέλειες ως προς τον χρήστη και την κοινωνία 
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γενικότερα. Προφανώς όσο μεγαλύτερο ποσοστό θα ακολουθούσε το μήνυμα της 

Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα υπήρχαν, αλλά 

θεωρούμε πως τα οφέλη είναι παραπλήσια για όλα τα ποσοστά εκτροπής σχετικά με την 

μη εφαρμογή εκτροπής. Κατά αυτόν τον τρόπο κρίνεται πολύ σημαντική η τοποθέτηση 

Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων, καθώς τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι 

πολλαπλά. 

 Ο αλγόριθμος ανίχνευσης συμφόρησης και συμφόρησης λόγω ατυχήματος σε 

πραγματικό χρόνο στην υπό μελέτη λεωφόρο είναι αυτός που θα ενεργοποιεί το μήνυμα 

της Πινακίδας. Από την εφαρμογή του αλγόριθμου και την αξιολόγησή του, 

συμπεραίνουμε πως παρέχει άκρως λογικά αποτελέσματα σχετικά με την ανίχνευση 

συμφόρησης, ενώ ανίχνευσε και επαλήθευσε την ύπαρξη συμβάντος στην λεωφόρο. Το 

ατύχημα αυτό είχε καταγραφεί από την τροχαία Πατρών και συνεπώς γνωρίζαμε πότε 

ακριβώς συνέβη. Έτσι, ο αλγόριθμος που αναπτύξαμε κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός 

και θα μπορούσε να γίνει χρήσιμος σε ένα ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Μεταφορών. 

 Όσον αφορά στην περιοχή ελέγχου των οχημάτων και των εισιτηρίων των 

επιβαινόντων τους, πριν εισέλθουν στις αποβάθρες επιβίβασης του Νέου Λιμένα Πατρών, 

εφαρμόσαμε και μελετήσαμε διάφορα συστήματα ουρών. Από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για τα συστήματα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα πως αν υπήρχε η 

οικονομική δυνατότητα από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών να εγκαταστήσει 1 ή 2 

συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου στις πύλες, δηλαδή συστήματα ελέγχου 

οχημάτων με ακτίνες x και αυτόματους αναγνώστες ηλεκτρονικών εισιτήριων, τότε 

σίγουρα θα έπρεπε να το πράξει. Για την περίπτωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών 

ελέγχου προκύπτουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τα συστήματα ουρών με 1 ή 2 

διαθέσιμους εξυπηρετητές, επαληθεύοντας την υπόθεση #1 της ενότητας 6.3.1.  

 Πρέπει να τονιστεί πως για τα υπόλοιπα συστήματα ουρών (μιας ουράς 

εξυπηρέτησης, πολλαπλών ουρών και πολλαπλών ουρών στο οποίο όλα τα οχήματα πλην 

των φορτηγών με καρότσα εξυπηρετούνταν μόνον στον τελευταίο διαθέσιμο εξυπηρετητή) 

με 1 ή 2 διαθέσιμους εξυπηρετητές όχι μόνο προέκυψαν χειρότερα αποτελέσματα από ότι 

με τα συστήματα ουρών αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου, αλλά αρκετά οχήματα 

εισέρχονταν στις αποβάθρες επιβίβασης καθυστερημένα με συνέπεια να χάνουν τη 

αναχώρηση του εκάστοτε πλοίου.  

 Για αυτά τα συστήματα, λοιπόν, όσο αυξάναμε τον αριθμό των ανοιχτών 

εξυπηρετητών, τόσο μειωνόταν ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα (δείκτης 
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"Ποιότητα Μετακίνησης") και ο μέσος χρόνος στο σύστημα (δείκτης "Χρόνος Ταξιδίου"). 

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε μείωση του μέσου μήκους συστήματος και του μέσου μήκους 

της ουράς αναμονής, καθώς και μείωση των τιμών των δεικτών "Κατανάλωση Καυσίμου" 

και "Εκπομπές CO2", επαληθεύοντας την υπόθεση #2 της ενότητας 6.3.1. Πρέπει να 

τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως στην πραγματικότητα εφαρμόζεται στον λιμένα το 

σύστημα πολλαπλών ουρών, για το οποίο προκύπτει το μικρότερο μέσο μήκος συστήματος 

και μέσο μήκος ουράς, για κάθε περίπτωση διαθέσιμων εξυπηρετητών, συγκριτικά με τα 

άλλα δύο συστήματα. Δυστυχώς, από την πλευρά του χρήστη, δηλαδή από την πλευρά του 

μέσου χρόνου αναμονής και του μέσου χρόνου στο σύστημα, το σύστημα πολλαπλών 

ουρών είναι το δεύτερο καλύτερο με πρώτο να είναι το σύστημα μιας ουράς 

εξυπηρέτησης. Αυτό είναι και λογικό και δίκαιο καθώς τα οχήματα αναμένουν σε μία 

ουρά αναμονής και όποιος έχει σειρά να εξυπηρετηθεί θα εξυπηρετηθεί από τον πρώτο 

εξυπηρετητή που θα καταστεί ελεύθερος. Ισχυριζόμαστε πως είναι "δίκαιο" γιατί αν 

είχαμε για παράδειγμα δύο ουρές αναμονής κάποιος που ήρθε αργότερα στο σύστημα και 

μπήκε στην δεύτερη ουρά αναμονής υπάρχει πιθανότητα να εξυπηρετηθεί ταχύτερα από 

κάποιον που ήρθε νωρίτερα και μπήκε στη πρώτη ουρά. 

 Σχετικά με τον αλγόριθμο εύρεσης του βέλτιστου μοντέλου ουρών στην περιοχή 

ελέγχου του λιμένα, η εφαρμογή του παραδείγματος του Κεφαλαίου 11 μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως με ταυτόχρονο συνδυασμό του με τον αλγόριθμο ανίχνευσης 

συμφόρησης και συμφόρησης λόγω συμβάντος μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τα 

οφέλη από τους δύο αλγόριθμους αποτυπώνονται σε κάποιον πιθανό χρήστη που κινείται 

προς τον Νέο Λιμένα Πατρών, μέσω της λεωφόρου Όθωνος-Αμαλίας, με σκοπό να 

επιβιβαστεί σε κάποιο πλοίο που αναχωρεί από το εν λόγω λιμάνι, καθώς και στην 

κοινωνία γενικότερα. Αυτό πιστεύουμε πως είναι και το βασικότερο συμπέρασμα της 

συγκεκριμένης εργασίας. 

 Τέλος, καταγράφουμε τις σκέψεις μας για περαιτ ρω μελ τη όσων πραγματευτήκαμε 

στην παρούσα εργασία. Αρχικά, για την εύρεση της πραγματικής ροής εισαγωγής στην 

λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας που προκαλεί συμφόρηση ή συμφόρηση λόγω συμβάντος, θα 

ήταν ωφέλιμο να υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης της κυκλοφοριακής κατάστασης 

όλου του οδικού τμήματος. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό 

κυκλοφορικής προσομοίωσης και οι οριακές κυκλοφοριακές ροές εισαγωγής θα ήταν πιο 

ακριβείς. Επίσης, στο μέλλον θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος ανίχνευσης 

συμφόρησης ή συμφόρησης λόγω συμβάντος για άλλα πραγματικά δεδομένα γνωρίζοντας 
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τις ακριβείς στιγμές συμφόρησης ή ύπαρξης άλλων ατυχημάτων, ώστε να ελεγχθεί 

περεταίρω η απόδοση του αλγόριθμου. 

 Όσον αφορά στην περιοχή ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών, προτείνεται η 

πιλοτική εφαρμογή του αλγόριθμου εύρεσης του βέλτιστου συστήματος ουράς σε 

πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να παρατηρηθεί αν τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για τον 

διαχειριστή του λιμένα και προφανώς για τους χρήστες. Επίσης, κατά την εφαρμογή του 

αλγόριθμου προτείνεται να ελεγχθεί αν το χρονικό διάστημα που προτείναμε να 

εφαρμόζεται ο αλγόριθμος είναι ικανοποιητικό.  
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