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5.1 Εισαγωγή
Η φωτεινή σηµατοδότηση είναι η δραστηριότητα στα πλαίσια του ελέγχου της
κυκλοφορίας, που δίνει οδηγίες για την κίνηση των χρηστών της οδού µε τη βοήθεια
φωτεινών ενδείξεων. Η σηµατοδότηση επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια συσκευών που
συνήθως λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια, των φωτεινών σηµατοδοτών. Βασικό
χαρακτηριστικό της σηµατοδότησης είναι ότι χρησιµοποιεί απλές χρωµατικές
ενδείξεις ή απλά κωδικοποιηµένα σύµβολα, και συνήθως έχει σκοπό τη ρύθµιση της
κυκλοφορίας απλώς σταµατώντας ή επιτρέποντας τη διέλευση των χρηστών της οδού
σε σηµεία εµπλοκής.
Τα επιµέρους στοιχεία που αποτελούν ένα σύστηµα σηµατοδότησης είναι οι
κεφαλές σηµατοδότησης, που δίνουν τις φωτεινές ενδείξεις, οι διατάξεις στήριξής
τους και οι κεντρικές µονάδες, που αναλαµβάνουν τη διαχείριση της σηµατορρύθµισης. Σε περιπτώσεις επενεργούµενης σηµατοδότησης απαραίτητοι είναι και οι
κατάλληλοι ανιχνευτές, ενώ είναι δυνατόν η λειτουργία της σηµατοδότησης µίας
εκτεταµένης περιοχής να πραγµατοποιείται από κάποιο κέντρο διαχείρισης σηµατορρύθµισης.
Από τον τρόπο λειτουργίας της και από το σκοπό που επιτελεί, είναι φανερό
ότι η σηµατοδότηση σε πολλές περιπτώσεις είναι τελείως απαραίτητη για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία ενός οδικού σηµείου. Ωστόσο, στην περίπτωση των
ισόπεδων κόµβων, που είναι και το πεδίο της ευρύτερης εφαρµογής της, απαιτείται
σύνεση στην εγκατάσταση της. Εν γένει, σε έναν κόµβο µία κατάλληλα µελετηµένη
και εγκατεστηµένη φωτεινή σηµατοδότηση παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτηµάτων,
καθώς εξασφαλίζει την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων των κατευθύνσεων, αυξάνει την
κυκλοφοριακή ικανότητα των κόµβων, µειώνει τον αριθµό συγκεκριµένων ειδών
ατυχηµάτων (πρόσθιες υπό γωνία), εξασφαλίζει συνεχή ροή µεταξύ διαδοχικών
κόµβων και επιτρέπει την ασφαλή διασταύρωση δευτερευόντων ρευµάτων οχηµάτων
ή πεζών. Αντίθετα, η ανεξέλεγκτη και αδικαιολόγητη σηµατοδότηση κόµβων µπορεί
να προκαλέσει αύξηση των καθυστερήσεων, παραβιάσεις των ενδείξεων, εκτροπή της
κυκλοφορίας σε τοπικές οδούς και αύξηση κάποιων άλλων τύπων ατυχηµάτων
(νωτοµετωπικές) [8].
Η φωτεινή σηµατοδότηση είναι δυνατόν να απευθύνεται σε οποιοδήποτε
χρήστη µίας οδού, είτε οδηγό, είτε πεζό. Έτσι, η σηµασία της προτυποποίησης και
του σωστού σχεδιασµού ενός συστήµατος σηµατοδότησης γίνεται κατανοητή
λαµβάνοντας υπόψη την επιρροή της στην οδική ασφάλεια, όπως και το ότι στους
πεζούς συγκαταλέγονται άτοµα µεγάλης ηλικίας, άτοµα µε κινητικές δυσκολίες και
άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Επίσης, σηµασία έχει και το γεγονός ότι οι
σηµατοδότες απαιτείται να δουλεύουν µε ορθότητα και σαφήνεια υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες καιρού και ορατότητας. Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται µία ανασκόπηση
στα χαρακτηριστικά και στον τεχνικό εξοπλισµό της σηµατοδότησης, σε συνάρτηση
µε διάφορα διεθνή πρότυπα και κανονισµούς.
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5.2 Πεδίο εφαρµογής - Τοποθέτηση σηµατοδοτών
Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, φωτεινή σηµατοδότηση εφαρµόζεται
σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ρύθµιση της διέλευσης ή µη, κατά κύριο λόγο
οχηµάτων, σε συγκεκριµένα σηµεία µίας οδού και για συγκεκριµένους λόγους.
Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ισόπεδοι κόµβοι µε µεγάλους φόρτους κυκλοφορίας ή χωρίς ασφαλή διαµόρφωση, ή κόµβοι όπου επιθυµείται επενεργούµενη σηµατοδότηση λόγω
υψηλού φόρτου στη µία διεύθυνση και χαµηλού στην άλλη.
Σε ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόµων.
Σε σταθµούς διοδίων, για έγκαιρη επιλογή της κατάλληλης λωρίδας.
Σε εισόδους αυτοκινητοδρόµων, για έλεγχο της προσπέλασης.
Στις προσβάσεις στενών τµηµάτων µε µία λωρίδα κυκλοφορίας, όπως στενές
γέφυρες ή σήραγγες, ή περιοχές εκτέλεσης έργων, για την εναλλάξ κίνηση
των δύο αντίθετων ρευµάτων κυκλοφορίας.
Μπροστά από κινητές γέφυρες, για ακινητοποίηση των οχηµάτων.
Σε περιπτώσεις εφαρµογής αντιστροφής κατεύθυνσης λωρίδων, για υπόδειξη
των επιτρεπόµενων λωρίδων κίνησης.
Σε συνδυασµό µε αυτόµατες κινητές πύλες.
Μέσα σε περιοχές φορτοεκφορτώσεων, για την ασφαλή κίνηση των
οχηµάτων.
Μπροστά και κοντά σε σταθµούς οχηµάτων άµεσης ανάγκης, για παραχώρηση προτεραιότητας σε αυτά.
Σε διαβάσεις µε αυξηµένο φόρτο πεζών.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται απλή προειδοποίηση, µε παλλόµενη κίτρινη
ένδειξη.

Η καθηµερινή εµπειρία δείχνει, βέβαια, ότι µία από τις συνηθέστερες
εφαρµογές της σηµατοδότησης γίνεται σε κόµβους αστικών περιοχών. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, για την απόφαση σηµατοδότησης, όπως και για τη λεπτοµερή σηµατορρύθµιση, απαιτούνται εκτεταµένες συγκοινωνιακές µελέτες, που περιλαµβάνουν
µετρήσεις οχηµάτων και πεζών, διερεύνηση ατυχηµάτων, µελέτη της µορφής του
κόµβου και του ευρύτερου δικτύου κλπ. Στη διαδικασία προσδιορίζονται στοιχεία
όπως η περίοδος σηµατοδότησης, η διαδοχή και οι χρόνοι των φάσεων, οι
συνδυασµοί κινήσεων, οι χρόνοι καθυστερήσεων και τα µήκη ουράς, η ανάγκη
επενέργειας και συντονισµού κλπ., στοιχεία που καθορίζουν, εκτός των άλλων, και
την τοποθέτηση ή µη συγκεκριµένων κεφαλών, τη µορφή των σηµατοδοτών και το
είδος του λοιπού εξοπλισµού.
Σηµείωση: Στο παρόν Κεφάλαιο δεν θα εξεταστούν τα κυκλοφοριακά και λοιπά
στοιχεία που καθορίζουν τη σηµατορρύθµιση, δεδοµένου ότι το παρόν σύγγραµµα
έχει περισσότερο τεχνικό προσανατολισµό. Για όλα τα συναφή, ο αναγνώστης
παραπέµπεται σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (π.χ. [7]), όπου
και θα βρει όλα τα στοιχεία για τον υπολογισµό.
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5.3 Συστήµατα σηµατοδότησης
Τα συστήµατα σηµατοδότησης διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, µε
βάση το είδος επενέργειας από την κυκλοφορία και το είδος του συντονισµού µεταξύ
διαφορετικών κόµβων. Το είδος του εφαρµοζόµενου συστήµατος επηρεάζει τον
απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό.
Ως προς το είδος επενέργειας, διακρίνονται οι παρακάτω τύποι:
• Σηµατοδότηση σταθερού χρόνου (pretimed ή fixed time): Ο χρόνος κάθε
φάσης σηµατορρύθµισης είναι σταθερός. Μπορεί να υπάρχουν απλώς
διαφορετικά προγράµµατα µε βάση την περίοδο της ηµέρας.
• Σηµατοδότηση ηµιεπενεργούµενη από την κυκλοφορία (semi-actuated):
Στην περίπτωση αυτή καταγράφεται η κυκλοφορία σε µία ή περισσότερες,
αλλά όχι σε όλες, προσβάσεις. Με βάση τις καταγραφές αυτές είναι δυνατό να
µεταβληθούν δυναµικά και επί τόπου οι χρόνοι σηµατοδότησης. Συνήθως η
καταγραφή γίνεται στις προσβάσεις των ασθενέστερων κινήσεων, ώστε να
διακόπτονται οι κύριες κινήσεις µόνο όταν παρουσιάζονται οχήµατα ή πεζοί
στις προσβάσεις αυτές.
• Σηµατοδότηση πλήρως επενεργούµενη (full actuated): Η καταγραφή γίνεται
σε όλες τις προσβάσεις.
Η ύπαρξη επενέργειας καθιστά υποχρεωτική τη χρήση των κατάλληλων
ανιχνευτών, καθώς και των κατάλληλων κεντρικών µονάδων. Τυπικό παράδειγµα
συσκευών επενέργειας είναι τα πλήκτρα των πεζών.
•
•

•

Ως προς το είδος του συντονισµού, διακρίνονται οι εξής τύποι:
Μη συντονισµένη σηµατοδότηση: Κάθε κόµβος σε ένα δίκτυο εκτελεί το
δικό του ανεξάρτητο πρόγραµµα.
Σηµατοδότηση συντονισµένη κατά µήκος αρτηρίας: Η σηµατοδότηση των
διαδοχικών κόµβων µίας οδού γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ροή (πράσινο κύµα). Σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιείται µία κύρια µονάδα ρύθµισης που συντονίζει τις τοπικές µονάδες κάθε
κόµβου.
Συστήµατα καθολικής ρύθµισης κυκλοφορίας: Αποτελούν την πιο σύγχρονη
εξέλιξη στο χώρο της σηµατοδότησης ενός αστικού δικτύου. Ένα τέτοιο
σύστηµα καταγράφει ανά πάσα στιγµή τους φόρτους σε διάφορα σηµεία του
δικτύου, ενώ µία κεντρική µονάδα αναλαµβάνει τη σηµατορρύθµιση όλης της
περιοχής, µε τρόπο ώστε να πληρούνται κάποια κριτήρια, όπως η ελαχιστοποίηση του κόστους καθυστερήσεων και των στάσεων. Και σε αυτήν την
περίπτωση απαραίτητη είναι η χρήση ανιχνευτών.

5.4 Είδη φωτεινών ενδείξεων
Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, σκοπός της φωτεινής σηµατοδότησης
είναι να περάσει στον οδηγό, όπως εν γένει και σε οποιονδήποτε χρήστη της οδού,
απλά και σαφή µηνύµατα, µε τη βοήθεια απλών και σαφών ενδείξεων. Έτσι, στα
πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης εφαρµόζονται είτε απλές χρωµατικές
ενδείξεις, είτε συµβολικές ενδείξεις, είτε συνδυασµός τους.
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Όσον αφορά στις χρωµατικές ενδείξεις, στην Ελλάδα, όπως και παγκοσµίως,
εφαρµόζονται τρία διαφορετικά χρώµατα, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο, σε σταθερή
και αναλάµπουσα µορφή. Κατά τον ελληνικό Κ.Ο.Κ. [9], υπάρχουν οι παρακάτω
ενδείξεις:
• Πράσινη (green) σταθερή ένδειξη: Επιτρέπει την κίνηση.
• Κόκκινη (red) σταθερή ένδειξη: ∆ηλώνει υποχρέωση στάσης.
• Κίτρινη (yellow) σταθερή ένδειξη: Επιτρέπει την κίνηση µόνο εάν προφταίνεται η κόκκινη ένδειξη.
• Πράσινη αναλάµπουσα ένδειξη: Συναντάται µόνο σε ενδείξεις για πεζούς και
τους επιτρέπει την κίνηση, µε ιδιαίτερη προσοχή.
• Κόκκινη αναλάµπουσα ένδειξη: Επιβάλλει ακινητοποίηση λόγω ιδιαίτερου
κινδύνου.
• Κίτρινη αναλάµπουσα ένδειξη: Επιτρέπει την κίνηση, µε ιδιαίτερη προσοχή
και µε παραχώρηση προτεραιότητας προς όλους τους χρήστες.
Τα σύµβολα που είναι δυνατόν να εµφανίζονται στις ενδείξεις των φωτεινών
σηµατοδοτών είναι βέλη πορείας, σύµβολα για πεζούς, ενδείξεις απαγόρευσης ή
υποχρεωτικής πορείας, ενδείξεις προειδοποιήσεως. Επίσης, υπάρχουν ειδικές
ενδείξεις για επιλογή λωρίδας (Εικόνα 5.3).

Εικόνα 5.1: Τυπικές µορφές φωτεινών σηµάτων απευθυνόµενων σε οχήµατα (κυκλικής
µορφής και βέλη πορείας).

Εικόνα 5.2: Φωτεινός σηµατοδότης µε
σύµβολο προειδοποίησης.

Εικόνα 5.3: Ειδική σήµανση για υπόδειξη λωρίδων σε σταθµούς διοδίων.
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5.5 Στοιχεία χρώµατος και φωτεινότητας - Πρότυπο ΕΝ 12368
Όπως έχει γίνει κατανοητό, ένας φωτεινός σηµατοδότης είναι ένα στοιχείο
εξοπλισµού της οδού µε πρωτεύουσα σηµασία στη ρύθµιση της κυκλοφορίας των
χρηστών της οδού, όπως και γενικότερα στην οδική ασφάλεια. Κατά συνέπεια, είναι
επιτακτική η ανάγκη για προτυποποίηση των βασικών στοιχείων της σηµατοδότησης,
δηλαδή των οπτικών χαρακτηριστικών των σηµατοδοτών.
Η προτυποποίηση του χρώµατος επιτρέπει την εξοικείωση των οδηγών µε τη
σηµατοδότηση και την εύκολη αναγνώρισή της κάθε φορά που το όχηµα προσεγγίζει
ένα σηµατοδοτούµενο σηµείο, αφού ουσιαστικά όλοι οι σηµατοδότες έχουν πάντα τις
ίδιες αποχρώσεις των χρωµάτων τους. Η προτυποποίηση των στοιχείων φωτεινότητας επιτρέπει στον οδηγό την έγκαιρη αντίληψη του σηµατοδότη από απόσταση,
καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσµα συνθηκών, όπως µειωµένη
ορατότητα, πρόσπτωση ηλιακών ακτίνων απευθείας επάνω στο σηµατοδότη ή
θάµβωση του οδηγού, ή λειτουργία κατά τη νύχτα, όπου δεν πρέπει ο σηµατοδότης να
εκπέµπει έντονο φως.
Στον ευρωπαϊκό χώρο εφαρµόζεται τα πρότυπα ΕΝ 12368 και DIN 67527.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία του ΕΝ 12368, το οποίο καθορίζει τα
οπτικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των σηµατοδοτών, τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και τις απαιτούµενες επιδόσεις κατά τους ελέγχους. Σηµειώνεται ότι τα
αναφερόµενα στο εν λόγω πρότυπο σχετικά µε τα φωτεινά χαρακτηριστικά δεν
καλύπτουν τους σηµατοδότες µε φωτεινή πηγή τύπου LED.
5.5.1 Χρωµατικές αποχρώσεις
Τα όρια αποχρώσεως κάθε χρώµατος -πράσινου, κόκκινου και κίτρινουδίνονται σύµφωνα µε τις συντεταγµένες τους x και y στο χρωµατικό διάγραµµα, κατά

∆ιάγραµµα 5.1: Όρια χρωµατικών αποχρώσεων φωτεινών σηµατοδοτών
κατά το πρότυπο ΕΝ 12368.
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τη µέθοδο της CIE, 1931 (Commission Internationale d’ Eclairage) και φαίνονται στο
∆ιάγραµµα 5.1 και στον Πίνακα 5.1.
Πίνακας 5.1: Όρια χρωµατικών αποχρώσεων φωτεινών σηµατοδοτών κατά το πρότυπο ΕΝ 12368.
Πράσινη Ένδειξη (Green)
Κίτρινο (Yellow)
y = 0.726 - 0.726x
Άσπρο (White)
x = 0.625y - 0.041
Γαλάζιο (Blue)
y = 0.400
Κίτρινη Ένδειξη (Yellow)
Κόκκινο (Red)
y = 0.387
Άσπρο (White)
y = 0.980 - x
Πράσινο (Green)
y = 0.727x + 0.054
Κόκκινη Ένδειξη (Red)
Κόκκινο (Red)
y = 0.290
Πορφυρό (Purple)
y = 0.980 - x
Κίτρινο (Yellow)
y = 0.320

5.5.2 Χαρακτηριστικά φωτεινότητας
Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η φωτεινή ένταση (luminous intensity), η
αντίθεση µε το περιβάλλον (contrast) και ο περιορισµός της θάµβωσης λόγω
απευθείας πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός (phantom effect).
Όσον αφορά στη φωτεινή ένταση, ορίζονται τρεις κατηγορίες ελάχιστης και
δύο κατηγορίες µέγιστης φωτεινής έντασης µε τα αντίστοιχα όρια, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 5.2. Έτσι, υπάρχουν οι κατηγορίες 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Για
παράδειγµα, ο τύπος 3/2 έχει Imin=400 cd και Imax=2500 cd. Για τα ελληνικά
κλιµατικά δεδοµένα οι συνηθέστεροι εφαρµοζόµενοι τύποι είναι οι 2/2 και 3/2.
Πίνακας 5.2: Όρια φωτεινής έντασης κατά κλάση, κατά το πρότυπο ΕΝ 12368.
κλάση της Ιmin
Imin
Imax, κλάση 1
Imax, κλάση 2

1
100 cd
400 cd
1100 cd

2
200 cd
800 cd
2000 cd

3
400 cd
1000 cd
2500 cd

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η ακτινική διασπορά της φωτεινής έντασης.
Ορίζονται τέσσερις κατηγορίες διασποράς, Ε (Extra-wide beam signal), W (Wide
beam signal), M (Medium wide beam signal) και N (Narrow beam signal). Στο
πρότυπο ΕΝ 12368 αναφέρεται το ποσοστό διασποράς για κάθε κατηγορία, καθώς
και οι επιτρεπόµενοι συνδυασµοί κατηγοριών διασποράς και φωτεινής έντασης.
Για εξασφάλιση επαρκούς αντίθεσης µε το περιβάλλον επιβάλλεται η
εφαρµογή ειδικού πλαισίου όπισθεν της κεφαλής σηµατοδότησης, οι διαστάσεις του
οποίου δίνονται µε βάση τέσσερις κατηγορίες αντίθεσης, και συναρτήσει της διαµέτρου των σηµάτων, Πίνακας 5.3.
Πίνακας 5.3: ∆ιαστάσεις πλαισίου αντίθεσης κατά το πρότυπο ΕΝ 12368, για κεφαλή µε τρία σήµατα.
Κατηγορία
αντίθεσης
περιβάλλοντος
C1
C2
C3
C4

∆ιαστάσεις πλαισίου αντίθεσης (mm)
Για διάµετρο
Για διάµετρο
σηµάτων
σηµάτων
d=200 mm
d=300 mm
222×647
336×980
350×995
650×1367
450×982
800×1517
500×1000
900×1500
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Τέλος, για τον περιορισµό της θάµβωσης, στο πρότυπο αναφέρονται οι ελάχιστοι επιτρεπόµενοι λόγοι I / Iphantom, για πέντε κατηγορίες του φαινοµένου.
Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που δίνει το πρότυπο ΕΝ 12368 σχετικά µε τα
οπτικά χαρακτηριστικά των φωτεινών σηµατοδοτών σε οδούς. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες ο αναγνώστης παραπέµπεται στο ίδιο το πρότυπο.

5.6 Θέσεις κεφαλών σηµατοδότησης και διατάξεις στήριξής τους
5.6.1 Θέσεις κεφαλών σηµατοδότησης
Ουσιαστικά, τα βασικά στοιχεία εξοπλισµού σε µία σηµατοδότηση είναι οι
κεφαλές µε τα φωτεινά σήµατα, αφού αυτές δίνουν τα εν λόγω σήµατα ρύθµισης της
κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, βασικής σηµασίας στη σηµατοδότηση είναι η θέση των
κεφαλών σε σχέση µε την κυκλοφορία.
Υπάρχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες τοποθέτησης µίας κεφαλής, επάνω
από το οδόστρωµα και δίπλα από το οδόστρωµα (είτε αριστερά, είτε δεξιά).
Κεφαλές τοποθετούνται επάνω από το οδόστρωµα όταν επιθυµείται η έγκαιρη
αντίληψή τους από τους οδηγούς από µακρινές αποστάσεις, καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται σηµατοδότηση για κάθε λωρίδα ξεχωριστά (όπως σε σταθµούς
διοδίων µε πολλαπλές λωρίδες, ή σε περιπτώσεις ελέγχου της χρήσης των λωρίδων).
Επίσης, η εν λόγω διάταξη έχει το πλεονέκτηµα ότι η κεφαλή διακρίνεται από
περισσότερες λωρίδες σε κόµβους. Η διάταξη της κεφαλής δίπλα από το οδόστρωµα,
όπου συνήθως τοποθετείται και χαµηλότερα σε σχέση µε την προηγούµενη διάταξη,
έχει το πλεονέκτηµα της ευκολότερης παρακολούθησης της ένδειξης όταν τα
οχήµατα είναι σταµατηµένα µπροστά στο φωτεινό σηµατοδότη. Συνήθως, σε όλους
τους ισόπεδους κόµβους µε αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο τοποθετούνται κεφαλές
και υπεράνω και δεξιά από το οδόστρωµα, ενώ αν το οδόστρωµα έχει µεγάλο πλάτος,
υπάρχει κεφαλή και αριστερά, στην πιθανή διαχωριστική νησίδα, ή διαγώνια
αριστερά, µετά τη διασταύρωση.
Το ύψος τοποθέτησης των κεφαλών σηµατοδότησης θα πρέπει να είναι
τέτοιο ώστε να µην προκαλείται πρόβληµα στα διερχόµενα από κάτω οχήµατα ή
πεζούς. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε όρια που να κάνουν την κεφαλή
ορατή από ένα εκτεταµένο εύρος αποστάσεων από αυτήν. Κατά τις αµερικανικές
προδιαγραφές, για σηµατοδότες µε κατακόρυφη διάταξη των ενδείξεων, που είναι και
ο κανόνας για τα ελληνικά δεδοµένα, ισχύουν τα εξής µεγέθη [8]:
• Για κεφαλές συνήθων σηµατοδοτών υπεράνω της οδού, η κάτω βάση του
σώµατος της κεφαλής πρέπει να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 4,6 m από το
οδόστρωµα, ενώ η άνω βάση το πολύ 7,8 m από αυτό.
• Για κεφαλές συνήθων σηµατοδοτών δίπλα από την οδό, η κάτω βάση του
σώµατος της κεφαλής πρέπει να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2,4 m από το
πεζοδρόµιο ή από το οδόστρωµα (ή 1,4 m από το επίπεδο της νησίδας, εάν ο
σηµατοδότης είναι τοποθετηµένος εκεί), ενώ η άνω βάση το πολύ 5,8 m από
αυτά.
• Για κεφαλές σηµατοδοτών σε προσβάσεις αυτοκινητοδρόµων, οι οποίοι
τοποθετούνται δίπλα από την οδό πρόσβασης, η κάτω βάση του σώµατος της
κεφαλής πρέπει να βρίσκεται σε ύψος από 1,4 m έως 1,8 m από το
οδόστρωµα.
• Για κεφαλές σηµατοδοτών που βρίσκονται επάνω από κάθε λωρίδα κυκλοφορίας (όπως σε σταθµούς διοδίων ή σε περιπτώσεις ελέγχου της χρήσης των
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λωρίδων), η κάτω βάση του σώµατος της κεφαλής πρέπει να βρίσκεται σε
ύψος από 4,6 m έως 5,8 m από το οδόστρωµα.
Κεφαλές σηµατοδοτών µε ενδείξεις για πεζούς πρέπει να βρίσκονται σε ύψος
από 2,1 m έως 3,0 m από το πεζοδρόµιο.

5.6.2 Είδη διατάξεων στήριξης
Για τη στήριξη των σωµάτων των κεφαλών σηµατοδότησης µπορούν να
εφαρµοστούν διάφορες διατάξεις στήριξης. Στην Ελλάδα οι πιο συνήθεις διατάξεις
είναι οι µεταλλικοί στύλοι, σε σηµατοδότες κόµβων. Άλλες διατάξεις είναι µεταλλικά
πλαίσια, για περιπτώσεις σηµατοδοτών επάνω από κάθε λωρίδα, ή αιώρηση από
καλώδια, τα οποία µπορεί να στηρίζονται είτε σε κατακόρυφους στύλους, είτε σε
άλλα σώµατα έξω από την οδό. Επίσης, είναι δυνατή η στήριξη της κεφαλής
απευθείας σε κάποιο αντικείµενο έξω από την οδό, όπως τοίχος ή γέφυρα.
5.6.3 Μεταλλικοί στύλοι στήριξης
Όσον αφορά στους µεταλλικούς στύλους, αυτοί µπορεί να είναι είτε
κατακόρυφοι, είτε κατακόρυφοι µε οριζόντιο βραχίονα επάνω από το οδόστρωµα.
Οι κατακόρυφοι στύλοι είναι συνήθως κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 100-150 mm
και ύψους που εξαρτάται από το ύψος τοποθέτησης της κεφαλής (συνήθως περί τα

Εικόνα 5.4: Τυπική περίπτωση στύλου µε οκταγωνική διατοµή και
οριζόντιο βραχίονα.
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Εικόνα 5.5: Τυπική περίπτωση στύλου µε κυκλική διατοµή και
οριζόντιο βραχίονα.

3,0 m ύψος στύλου). Χρησιµεύουν για τη στήριξη σηµατοδοτών δίπλα από την οδό, η
σηµατοδοτών πεζών.
Οι στύλοι µε οριζόντιο βραχίονα χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται η
τοποθέτηση κεφαλής σηµατοδότησης επάνω από το οδόστρωµα (στήριξη κεφαλής
στο βραχίονα). Χρησιµοποιούνται είτε πολυγωνικές διατοµές µεταβλητών διαµέτρων
της τάξεως των 200-100 mm, είτε κυκλικές διατοµές µεταβλητών διαµέτρων της
τάξεως των 170-140 mm. Το µήκος του χρησιµοποιούµενου βραχίονα εξαρτάται από
το πλάτος της οδού, καθώς σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες απαιτείται η κεφαλή να
βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο εσωτερικά στην οδό. Συνήθη µήκη βραχιόνων είναι
περί τα 3,5-7,0 m (αυτό δεν είναι βέβαια και το βάθος της κεφαλής µέσα στην οδό,
αφού ο κατακόρυφος στύλος τοποθετείται σε απόσταση από το άκρο της οδού). Οι
βραχίονες είναι συνήθως κυκλικής διατοµής, διαµέτρου περί τα 75-140 mm.
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο στύλος στήριξης -κάτι που ισχύει και για
όλες τις υπόλοιπες διατάξεις στήριξης πέραν των µεταλλικών- πρέπει να βρίσκεται σε
µία ελάχιστη απόσταση από το άκρο της οδού. Κατά τις αµερικανικές προδιαγραφές,
η απόσταση του στύλου από το άκρο του πεζοδροµίου, ή αν δεν υπάρχει, από το άκρο
του ερείσµατος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6 m [8].
Τέλος, για τη στήριξη των στύλων στο έδαφος εφαρµόζεται είτε έµπηξη του
στύλου σε βάθος περί το 1 m µε επιφανειακό θεµέλιο από σκυρόδεµα, είτε κοχλίωση
επάνω σε βάση από σκυρόδεµα, µε κατάλληλη απόληξη του στύλου.
Στις Εικόνες 5.4 και 5.5 δίνονται τυπικές διατάξεις στήριξης στύλων.
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5.6.4 Στερέωση της κεφαλής επάνω στη διάταξη στήριξης
Όταν η κεφαλή στηρίζεται επάνω σε µεταλλικούς στύλους, ή και απευθείας σε
εξωτερικές επιφάνειες, η στήριξη επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια τοπικών βραχιόνων
που συνδέουν το σώµα της κεφαλής µε την επιφάνεια στήριξης.
Σε περίπτωση που η κεφαλή στηρίζεται επάνω σε κατακόρυφο στύλο ή
εξωτερική επιφάνεια, χρησιµοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις στερέωσης:
• Απλοί βραχίονες: Για τη στερέωση ενός µεµονωµένου σώµατος σηµατοδότησης.
• ∆ιπλοί βραχίονες: Για τη στερέωση σε µία θέση, δύο όµοιων σωµάτων
σηµατοδότησης (µε ίδιο αριθµό σηµάτων, ίδιας διαµέτρου).
• Απλοί βραχίονες µε επέκταση: Για τη στερέωση σε µία θέση, δύο σωµάτων
σηµατοδότησης, όπου το δεύτερο έχει µικρότερο αριθµό σηµάτων (π.χ. σώµα
µε τρία σήµατα, συνοδευόµενο από δεύτερο σώµα µε δύο σήµατα αναλάµποντων κίτρινων βελών).
• Βραχίονες προέκτασης: Πρόκειται για βραχίονες µε µεγάλο άνοιγµα
στήριξης, για τη στερέωση του σώµατος σηµατοδότησης σε απόσταση από
τον κατακόρυφο στύλο όταν υπάρχουν εµπόδια που εµποδίζουν την
ορατότητα.
Όλοι οι βραχίονες επιτρέπουν την περιστροφή του σώµατος γύρω από τον
κατακόρυφο άξονα, για τη βέλτιστη ρύθµιση του προσανατολισµού του.
Οι εν λόγω βραχίονες εφαρµόζονται όταν το σώµα στερεώνεται στο πλάι του
κατακόρυφου στύλου. Υπάρχει και µία δυνατότητα για στερέωση επάνω στην
κορυφή του στύλου, µε κατάλληλη διάταξη.

Εικόνα 5.6: Αριστερά στερέωση µε απλό
βραχίονα και δεξιά µε βραχίονα προέκτασης.

Εικόνα 5.7: Στερέωση µε βραχίονα µε επέκταση.

Εικόνα 5.8: ∆ιάταξη στερέωσης επάνω σε
οριζόντιο βραχίονα.
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Σε περίπτωση που η κεφαλή στηρίζεται επάνω σε οριζόντιο βραχίονα,
χρησιµοποιείται η διάταξη της Εικόνας 5.8, µε δυνατότητα περιστροφής γύρω από
τον οριζόντιο άξονα για ρύθµιση της κλίσης της κεφαλής.

5.7 Λεπτοµέρειες κεφαλής σηµατοδότησης
Σε αυτήν την Παράγραφο γίνεται µία λεπτοµερής προσέγγιση στα επιµέρους
εξαρτήµατα που συνθέτουν την κεφαλή της σηµατοδότησης.
5.7.1 Αριθµός, διάταξη και µέγεθος σηµάτων
Ο απαιτούµενος αριθµός των σηµάτων σε µία κεφαλή καθορίζεται βασικά από
το σκοπό της σηµατοδότησης και από τις φάσεις που έχουν αποφασιστεί για την
προσεγγίζουσα κυκλοφορία. Μία κεφαλή µπορεί να έχει ένα, δύο ή τρία φωτεινά
σήµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κεφαλές που απευθύνονται σε αυτοκίνητα
σε θέσεις κόµβων διαθέτουν τρία σήµατα, από ένα για κάθε χρώµα. Επίσης, τρία
σήµατα µπορούν να βρεθούν σε κεφαλές µε κόκκινο βέλος και δύο αντίστοιχα βέλη
αναλάµποντος κίτρινου, σε συνοδευτική σηµατοδότηση συγκεκριµένου ελιγµού. ∆ύο
σήµατα βρίσκονται σε κεφαλές µε δύο σήµατα (κυκλικά ή µορφής βέλους) αναλάµποντος κίτρινου, ή όπου δεν απαιτείται η ύπαρξη κίτρινου σήµατος, παρά µόνο
πράσινου και κόκκινου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγµα, σηµατοδότες σε
εισόδους αυτοκινητοδρόµων ή σε σταθµούς διοδίων, ή σηµατοδότες για πεζούς και
ποδήλατα. Επίσης, σηµατοδότες σε ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις, µε εναλλάξ
αναλάµπουσες κόκκινες ενδείξεις. Περιπτώσεις µε ένα φωτεινό σήµα συναντώνται σε
σηµατοδότες µε απλό αναλάµπον κίτρινο, καθώς και σε σηµατοδότες ελέγχου
χρήσεων λωρίδων, όπου συνυπάρχουν στο ίδιο σήµα η ένδειξη του πράσινου βέλους
και του κόκκινου Χ.
Η διάταξη των σηµάτων είναι τις περισσότερες φορές κατακόρυφη, χωρίς να
αποκλείονται και περιπτώσεις οριζόντιας διάταξης, κυρίως σε περιπτώσεις
σηµατοδοτών µε πράσινη και κόκκινη ένδειξη. Επίσης, οριζόντια είναι η διάταξη
σηµατοδοτών ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων. Πάντως, αυτή η διάταξη, αν και
δεν συνηθίζεται στην Ευρώπη, είναι κοινός τόπος στην Αµερική.
Το σχήµα του σήµατος είναι στη συντριπτική πλειοψηφία κυκλικό, ακόµη και
στις περιπτώσεις που απεικονίζεται σύµβολο. Τετραγωνικό είναι το σχήµα των
σηµάτων που περιέχουν πράσινο βέλος - κόκκινο Χ. Στις περιπτώσεις κυκλικών
σηµάτων υπάρχουν τρεις δυνατές διάµετροι, κοινές για τα περισσότερα κράτη του
κόσµου. Οι διάµετροι αυτές είναι 100 mm, 200 mm και 300 mm. Από αυτές, σε όλες
τις συνήθεις περιπτώσεις σηµατοδότησης οχηµάτων χρησιµοποιούνται µόνο οι
διάµετροι 200 mm και 300 mm, και κυρίως αυτή των 200 mm. Η διάµετρος 300 mm
χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται ο σηµατοδότης να φαίνεται από
µακρινές αποστάσεις, ή σε οδούς µε µεγάλη ταχύτητα κίνησης. Είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται πράσινα και κίτρινα σήµατα των 200 mm, µε κόκκινο σήµα των
300 mm στην ίδια κεφαλή. Οι σηµατοδότες των πεζών είναι διαµέτρου 200 mm, ενώ
σήµατα των 100 mm χρησιµοποιούνται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
5.7.2 Σώµα κεφαλής σηµατοδότησης
Το σώµα είναι το βασικό δοµικό στοιχείο µίας κεφαλής σηµατοδότησης,
καθώς επάνω του στηρίζονται όλες οι λοιπές διατάξεις του σηµατοδότη. Για τη
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διαµόρφωσή του υπάρχουν δύο δυνατότητες. Στην πρώτη περίπτωση το σώµα είναι
ενιαίο ανεξάρτητα από το πλήθος των σηµάτων, ενώ στη δεύτερη κάθε σήµα
βρίσκεται στο δικό του διαµέρισµα, µε τα επιµέρους διαµερίσµατα να συνδέονται
µεταξύ τους µε κατάλληλη διαµόρφωση των βάσεών τους.
Το υλικό κατασκευής του σώµατος µπορεί να είναι µεταλλικό ή πλαστικό, το
δε χρώµα του τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή αντίθεση µε το
περιβάλλον. Με αυτήν την προϋπόθεση, το καταλληλότερο χρώµα είναι το σκούρο
πράσινο, χωρίς να αποκλείονται και κάποια άλλα.
Στην µπροστινή όψη του σώµατος, δηλαδή στην όψη που είναι ορατή στους
χρήστες, εφαρµόζονται θυρίδες που κλείνουν τα διάκενα µεταξύ των κυκλικών
σηµάτων και του σώµατος. Τα υλικά κατασκευής και το χρώµα είναι τα ίδια όπως και
του σώµατος.
Σηµειώνεται ότι σε ένα σηµατοδότη η λειτουργικότητα και το κόστος
συντήρησης εξαρτώνται, εκτός των άλλων, και από τη γενικότερη ποιότητα κατασκευής του σώµατος. Οι ενδείξεις ενός σηµατοδότη εναλλάσσονται συνεχώς, και η
εσωτερική θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία του, αν δεν υπάρχει
επαρκής στεγανότητα, προκαλεί ρεύµατα αέρα που µεταφέρουν σκόνη και υγρασία
στο εσωτερικό του σηµατοδότη, που επικάθονται στις επιφάνειες και µειώνουν τη
χρηστικότητα του συστήµατος. Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί και ανάλογες
προδιαγραφές.
5.7.3 ∆ιατάξεις υποβοήθησης οπτικών χαρακτηριστικών
Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 5.5, δύο σοβαρά προβλήµατα που
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη είναι η
απαίτηση αντίθεσης µε το περιβάλλον, καθώς και η θάµβωση που προκαλείται κατά
την απευθείας πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων επάνω στο σηµατοδότη. Τα δύο
αυτά φαινόµενα προκαλούν δυσκολίες στην οπτική αναγνώριση των σηµάτων.
Για την εξασφάλιση επαρκούς αντίθεσης, βασικής σηµασίας είναι αρχικά το
χρώµα της πρόσθιας επιφάνειας του σώµατος της κεφαλής (θυρίδες). Από εκεί και
πέρα, σε περιπτώσεις που ο προσανατολισµός και το περιβάλλον του σηµατοδότη
επιτείνει το πρόβληµα, τοποθετείται περιµετρικά της κεφαλής ειδικό πλαίσιο
αντίθεσης κατάλληλων διαστάσεων. Συνήθως σε κεφαλές που τοποθετούνται χαµηλά,
όπως οι σηµατοδότες δίπλα από την οδό, δεν απαιτείται ένα τέτοιο πλαίσιο, ενώ σε
κεφαλές που τοποθετούνται επάνω από την οδό, οι οποίες φαίνονται πολλές φορές µε
φόντο τον ουρανό, τα εν λόγω πλαίσια είναι κοινός τόπος. Ένα τέτοιο πλαίσιο
φαίνεται στην Εικόνα 5.9.

Εικόνα 5.9: Φωτεινός σηµατοδότης επάνω από την
οδό, όπου διακρίνεται το λευκό πλαίσιο αντίθεσης
και το σκιάδιο επάνω από κάθε σήµα.
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Η θάµβωση είναι εν γένει ένα από τα πιο συνήθη προβλήµατα, συνήθως κατά
τις πρωινές ώρες όπου ο ήλιος βρίσκεται χαµηλά, και είναι περισσότερο έντονο σε
χώρες µε άφθονη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα. Οι ακτίνες του ήλιου προσπίπτουν
απευθείας επάνω στο κρύσταλλο, µε αποτέλεσµα, λίγο ως πολύ, σήµατα που είναι
αναµµένα να µην φαίνονται ως αναµµένα, και το αντίστροφο.
Για την αντιµετώπιση της θάµβωσης απαιτείται καταρχήν να ληφθεί πρόνοια
κατά το σχεδιασµό του κρυστάλλου επικάλυψης, καθώς και γενικά του όλου οπτικού
συστήµατος. Επειδή, όµως, αυτό δεν είναι αρκετό, κάθε σήµα του σηµατοδότη
εφοδιάζεται και µε ένα σκιάδιο (visor), το οποίο αντιµετωπίζει, συνήθως, επαρκώς το
φαινόµενο. Τα σκιάδια είναι τα χαρακτηριστικά σώµατα που καλύπτουν κάθε σήµα,
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.9. Ωστόσο, πολλές φορές παραλείπονται
αδικαιολόγητα σε σηµατοδότες πεζών (πιθανόν θεωρούνται µικρότερης σηµασίας),
µε αποτέλεσµα οι πεζοί αρκετές φορές να αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα
αναγνώρισης των ενδείξεων. Τα εν λόγω σώµατα επιτελούν και µία δεύτερη
λειτουργία, περιορίζοντας την ορατότητα των ενδείξεων από πολύ πλάγιες θέσεις,
αποτρέποντας έτσι την αναγνώρισή τους από οδηγούς στους οποίους δεν
απευθύνονται.
Σε περιπτώσεις που ούτε τα σκιάδια επαρκούν, µπορούν να εφαρµοστούν στο
εσωτερικό του σήµατος κατάλληλες αντιθαµβωτικές µάσκες (anti-phantom masks),
οι οποίες φαίνονται στις Εικόνες 5.10 και 5.11. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι
πολλές φορές οι εν λόγω µάσκες προκαλούν ελάττωση της φωτεινότητας των
ενδείξεων, γι’ αυτό και πρέπει να εφαρµόζονται µε σύνεση. Κατασκευαστικές
εταιρίες του εξωτερικού έχουν επινοήσει συστήµατα προγραµµατιζόµενης ρύθµισης
των σχισµών της µάσκας, για την εφαρµογή της µόνο όταν χρειάζεται.

Εικόνα 5.10: Αντιθαµβωτική
µάσκα µε κυψέλες.

Εικόνα 5.11: Αντιθαµβωτική
µάσκα µε σχισµές.

5.7.4 Κρύσταλλα επικάλυψης, διαφράγµατα συµβόλων και ανακλαστήρες
Τα κρύσταλλα, εκτός από την κάλυψη των οπών του σηµατοδότη, επιτελούν
και τη βασικότατη λειτουργία της παραγωγής του χρώµατος της ένδειξης. Όλα όσα
αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 5.5 σχετικά µε τις χρωµατικές απαιτήσεις,
ουσιαστικά ζητούνται από το κρύσταλλο της επικάλυψης. Τα εν λόγω κρύσταλλα
κατασκευάζονται από γυαλί ή πολυκαρβονικό πλαστικό και διαθέτουν ραβδώσεις για
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την καλύτερη διασπορά του φωτός σε όλη την επιφάνειά τους. Στην Εικόνα 5.12
δίνονται διάφορες µορφές και αποχρώσεις κρυστάλλων, κατά διάφορα ισχύοντα
πρότυπα.

Εικόνα 5.12: Μορφές και αποχρώσεις κρυστάλλων κατά τα πρότυπα ΕΝ 12368 και DIN 6163.

Για την εµφάνιση διαφόρων συµβόλων στους σηµατοδότες, όπως βέλη και
ενδείξεις πεζών, απλώς τοποθετούνται διαφράγµατα µε το αντίστοιχο σύµβολο στο
εσωτερικό του σήµατος.
Τέλος, απαραίτητος σε ένα σήµα είναι και ένας ανακλαστήρας (κάτοπτρο)
φωτός, για τη συγκέντρωση του φωτός του λαµπτήρα. Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις χρήσης φωτεινής πηγής µε στοιχεία τύπου LED δεν απαιτείται ανακλαστήρας,
αφού η οµοιοµορφία φωτισµού όλης της επιφάνειας του σήµατος επιτυγχάνεται
ούτως ή άλλως.

Εικόνα 5.13: Ανακλαστήρες φωτός σηµατοδότη, αριστερά µε
λαµπτήρα πυρακτώσεως και δεξιά µε λαµπτήρα αλογόνου.

5.7.5 Φωτεινές πηγές
Οι φωτεινές πηγές που χρησιµοποιούνται σε έναν σηµατοδότη είναι ο πιο
καθοριστικός παράγοντας στο ζήτηµα του κόστους λειτουργίας του συστήµατος
σηµατοδότησης. Η φωτεινή πηγή θα πρέπει να συνδυάζει χαµηλή κατανάλωση,
ικανοποιητικά φωτεινά χαρακτηριστικά, διάρκεια στην απόδοση και αξιοπιστία
λειτουργίας.
Οι τύποι φωτεινών πηγών που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι οι εξής:
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Λαµπτήρες πυρακτώσεως: Είναι οι παλαιότεροι τύποι λαµπτήρων σε
σηµατοδότες. Λειτουργούν µε τάση 220 V και έχουν ισχύ 25-100 Watt (για
σηµατοδότες οχηµάτων, 75-100 Watt). Έχουν διάρκεια ζωής περί τις 8.000
ώρες.
Λαµπτήρες αλογόνου: Βελτιωµένη εκδοχή λαµπτήρων, µε πολύ χαµηλότερη
κατανάλωση και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λειτουργούν µε τάση 10-15 V,
µε χρήση µετασχηµατιστή, και έχουν ισχύ 20-30 Watt σε κάθε εφαρµογή.
Έχουν διάρκεια ζωής περί τις 15.000 ώρες.
Φωτεινές πηγές µε διόδους LED: Η τελευταία εξέλιξη στο χώρο της
φωτεινής σηµατοδότησης. Έχουν ισχύ 10-15 Watt, αλλά µε πολύ χαµηλές
απώλειες, και διάρκεια ζωής περί τις 100.000 ώρες.

Η εφαρµογή των διόδων τύπου LED κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Αµερική,
όπου ήδη σε πολλές περιπτώσεις οι κλασικές κεφαλές µε λαµπτήρες αντικαθίστανται
µαζικά από συστήµατα LED. Τα εν λόγω συστήµατα συνδυάζουν πολύ χαµηλή
κατανάλωση και πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, κάτι που ελαχιστοποιεί το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης. Αλλά και από τεχνικής απόψεως, τα συστήµατα LED
προσφέρουν µεγάλη φωτεινή ένταση και διάρκεια των χαρακτηριστικών τους σε
βάθος χρόνου και φωτεινή οµοιοµορφία της επιφάνειας του σήµατος. Επίσης, αξίζει
να σηµειωθεί και ότι η µη απαίτηση του ανακλαστήρα και η χρήση διαφορετικού
είδους κρυστάλλων, εξαλείφουν και το πρόβληµα της θάµβωσης.
Στην περίπτωση του συστήµατος LED, οι εν λόγω λυχνίες τοποθετούνται
διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια του σήµατος, Εικόνα 5.16.

Εικόνα 5.14: Λαµπτήρες σηµατοδοτών. Αριστερά
διακρίνεται λαµπτήρας πυρακτώσεως και δεξιά
λαµπτήρας αλογόνου.

Εικόνα 5.15: Σήµα µε σύστηµα φωτισµού τύπου LED.
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Εικόνα 5.16: Μορφή σηµατοδότη µε φωτισµό
τύπου LED.

Στην Εικόνα 5.17 δίνεται ένα ενδεικτικό κατασκευαστικό διάγραµµα κεφαλής
φωτεινής σηµατοδότησης.

5.8 Ανιχνευτές κινήσεων (φωρατές)
Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 5.3, η σηµατοδότηση µπορεί να διακριθεί
σε κατηγορίες µε βάση το αν ο χρονισµός της είναι σταθερός, βάσει ενός ή
περισσότερων προγραµµάτων, ή το αν υφίσταται επενέργεια από την κυκλοφορία,
δηλαδή δυνατότητα άµεσης δυναµικής µεταβολής του χρονισµού επιτόπου. Όπως
καταλαβαίνει κανείς, απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτήν την τελευταία περίπτωση
είναι η ύπαρξη του ειδικού τεχνικού εξοπλισµού που θα αναλαµβάνει την ανίχνευση
και µέτρηση των χρηστών της οδού. Στη συνέχεια, τα δεδοµένα που λαµβάνονται
από αυτούς τους ανιχνευτές αξιοποιούνται από τις µονάδες επεξεργασίας, που
αναλαµβάνουν τη ρύθµιση της σηµατοδότησης.
5.8.1 Είδη ανιχνευτών
Οι ανιχνευτές διακρίνονται σε τοποθετούµενους εντός του οδοστρώµατος και
υπεράνω αυτού. Υπάρχουν οι εξής τύποι ανιχνευτών:
• Μαγνητικού πεδίου: Η λειτουργία τους βασίζεται στη µεταβολή που
προκαλεί η διέλευση ενός οχήµατος σε ένα µαγνητικό πεδίο που υλοποιεί η
διάταξη του ανιχνευτή. Ο πιο συνήθης τύπος είναι οι µαγνητικοί βρόχοι, που
τοποθετούνται σε σχισµή µέσα στο οδόστρωµα (inductive loops), και είναι ο
πιο δηµοφιλής τύπος ανιχνευτών παγκοσµίως. Το πηνίο έχει ορθογωνική
µορφή, µε εγκάρσια διάσταση περί τα 1,8 m και διαµήκη 1,8-7,5 m, και
τοποθετείται σε σχισµή µέσα στο οδόστρωµα, η οποία κλείνει µε εποξειδικό
υλικό. Άλλοι τύποι µαγνητικών ανιχνευτών είναι τα µαγνητόµετρα
(magnetometers) και οι αυτόνοµοι ανιχνευτές οχηµάτων (SPVD).
• Ανιχνευτές µε πλήκτρο (push-buttons): Οι πιο συνηθισµένοι τύποι
ανιχνευτών για πεζούς, αλλά µπορεί να χρησιµοποιούνται και για οχήµατα. Οι
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1
2
3
4
5
6Α
6Β
7Α
7Β
8Α
8Β

σκιάδιο
κρύσταλλο επικάλυψης
διάφραγµα συµβόλων
στεγανωτικός δακτύλιος
θυρίδα
αντιθαµβωτική µάσκα, µε σχισµές
αντιθαµβωτική µάσκα, κυψελωτή
λαµπτήρας αλογόνου
λαµπτήρας πυρακτώσεως
κάτοπτρο λαµπτήρα αλογόνου
κάτοπτρο λαµπτήρα πυρακτώσεως
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9Α
9Β
10Α
10Β
11Α
12Α
13Α, 13Β
14
15
15Α
16

λυχνιολαβή λαµπτήρα αλογόνου
λυχνιολαβή λαµπτήρα πυρακτώσεως
καλωδίωση
καλωδίωση
µετασχηµατιστής
καλωδίωση
συνδετήρες καλωδίωσης
στεγανωτικός δακτύλιος θυρίδας
σώµα διαµερίσµατος
στεγανωτικός δακτύλιος οπής καλωδίων
βραχίονας στερέωσης

Εικόνα 5.17: Ενδεικτικό κατασκευαστικό διάγραµµα κεφαλής σηµατοδότησης (Πηγή: VRX S.A.).

•

•
•
•

διακόπτες πεζών τοποθετούνται επάνω στο στύλο του σηµατοδότη, σε ύψος
περί τα 1,1 m.
Πιεζοδιακόπτες (pressure-sensitive): Χρησιµοποιούνταν παλιότερα, αλλά
πλέον η χρήση τους έχει εξασθενήσει, λόγω της φθοράς στο οδόστρωµα.
Ουσιαστικά αποτελούνται από µία επιφάνεια-διακόπτη, την οποία το όχηµα
ενεργοποιεί πιέζοντάς την.
Ανιχνευτές µικροκυµάτων (microwave): Τοποθετούνται επάνω από το
οδόστρωµα και αποτελούνται από µία συσκευή εκποµπής µικροκυµάτων.
Ανιχνευτές λέιζερ: Ανιχνευτές µε δυνατότητα µεγάλης ακρίβειας στις
µετρήσεις, αλλά και µεγάλο κόστος.
Ανιχνευτές φωτός (high-intensity light receivers): Ενεργοποιούνται όταν
ανιχνεύουν φως ισχυρής έντασης. Χρησιµοποιούνται κυρίως όταν επιθυµείται
η επενέργεια από οχήµατα άµεσης ανάγκης, τα οποία εφοδιάζονται µε
ανάλογη φωτεινή πηγή.
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Ανιχνευτές µε βίντεο: Ουσιαστικά βασίζονται στην επεξεργασία εικόνας που
λαµβάνεται από κάµερα, µε τη βοήθεια υπολογιστή.
Ανιχνευτές υπερήχων
Ανιχνευτές υπερύθρων (infrared)
Φωτοκύτταρα (photocells)

Κάθε τύπος ανιχνευτή µπορεί να παρουσιάζει διαφορετικές δυνατότητες
ανίχνευσης. Στοιχεία που µπορεί να ανιχνευτούν από κάποιον ανιχνευτή είναι η
διέλευση οχηµάτων, η κίνηση µε µικρή ταχύτητα, οχήµατα σε στάση, η κατάληψη
λωρίδων, η ταχύτητα κίνησης και ο κυκλοφοριακός φόρτος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους ανιχνευτές µπορούν να βρεθούν στο Κεφάλαιο 9 του παρόντος.
5.8.2 Τοποθέτηση ανιχνευτών
Όπως αναφέρθηκε, οι ανιχνευτές µπορεί να τοποθετούνται είτε µέσα στο
οδόστρωµα, είτε επάνω από αυτό. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται η εκσκαφή ή
χάραξη του οδοστρώµατος για την εγκατάσταση του συστήµατος, που συνήθως είναι
τύπου µαγνητικού βρόχου. Στη δεύτερη περίπτωση η εγκατάσταση της συσκευής
ανίχνευσης µπορεί να γίνει είτε σε κάποιον στύλο τοποθετηµένο ειδικά για αυτόν το
σκοπό, είτε σε υπάρχον στύλο κοινωφελούς δικτύου, είτε στο στύλο του ίδιου του
σηµατοδότη. Το πλεονέκτηµα των συσκευών ανίχνευσης υπέργειας τοποθέτησης
είναι η δυνατότητα ρύθµισης της διεύθυνσής τους, οπότε µπορούν να τοποθετηθούν
σε ένα ευρύ φάσµα θέσεων γύρω από την οδό.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, βασικό στοιχείο αναφορικά µε την τοποθέτηση
ενός ανιχνευτή είναι το σηµείο ανίχνευσης, δηλαδή το σηµείο στο οποίο ένα όχηµα
θα ανιχνευθεί, µόλις βρεθεί επάνω του. Η απόσταση του σηµείου αυτού από τη
θέση του σηµατοδότη εξαρτάται επακριβώς από την ταχύτητα κίνησης και από το
είδος της ανίχνευσης. Στο εν λόγω σηµείο τοποθετείται η υπό το οδόστρωµα διάταξη
ανίχνευσης ή, αντίστοιχα, στο σηµείο αυτό στρέφεται η υπέργεια συσκευή
ανίχνευσης.
Μία απλή µέθοδος προσδιορισµού του σηµείου τοποθέτησης δίνεται κατά το
εγχειρίδιο Traffic Manual του Τµήµατος Συγκοινωνιών της Καλιφόρνια [11], κατά
την οποία θεωρείται ότι ο ανιχνευτής τοποθετείται στο σηµείο όπου ο οδηγός
αντιλαµβάνεται την ύπαρξη του σηµατοδότη και ξεκινάει να επιβραδύνει σε
περίπτωση κόκκινης ένδειξης. Το σηµείο αυτό απέχει από το σηµατοδότη τόση
απόσταση, όση η απόσταση επιβράδυνσης επαυξηµένη κατά την απόσταση
αντίδρασης µετά την αντίληψη της ένδειξης. Η επιβράδυνση θεωρείται d=3,6 m/s² και
ο χρόνος αντίδρασης r=1 sec. Η απόσταση υπολογίζεται µε τους απλούς τύπους της
κινηµατικής και είναι S=V²/2d+V⋅r, όπου V η ταχύτητα κίνησης. Στον Πίνακα 5.4
δίνονται οι προτεινόµενες αποστάσεις κατά τη µέθοδο, ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί
ότι για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα η µέθοδος µάλλον οδηγεί σε µεγαλύτερες αποστάσεις,
καθώς η επιβράδυνση που γίνεται δεκτή πιθανότατα αναφέρεται στα εν γένει
µεγαλύτερα αµερικάνικα αυτοκίνητα.
Πίνακας 5.4: Συνιστώµενη απόσταση ανιχνευτή από το σηµατοδότη [11].
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Πάντως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδεχόµενη απόπειρα ανίχνευσης σε
απόσταση από το σηµατοδότη ενδέχεται να είναι προβληµατική. Τέτοιες περιπτώσεις
µπορεί να είναι χαµηλή ταχύτητα κίνησης, εισροή οχηµάτων από διασταύρωση στην
υπό ανίχνευση οδό µετά από τη θέση ανίχνευσης, καµπύλη πρόσβαση όπου τα
αποµακρυνόµενα από τον κόµβο οχήµατα ανιχνεύονται και αυτά, κλπ. Σε αυτές τις
περιπτώσεις χρειάζεται και ένα δεύτερο σύστηµα ανίχνευσης, στη θέση του
σηµατοδότη.

Εικόνα 5.18: Σύστηµα ανιχνευτών για ταυτόχρονη
κάλυψη πολλαπλών προσβάσεων, τοποθετηµένο επάνω
στο στύλο του σηµατοδότη.

5.9 Επίλογος - Νέες τάσεις στη σηµατοδότηση
Από τα όσα εκτέθηκαν στο παρόν Κεφάλαιο, γίνεται κατανοητό ότι η εξέλιξη
της σηµατοδότησης λαµβάνει χώρα σε δύο βασικού άξονες, στο τεχνικό µέρος της
σηµατοδότησης και στις εφαρµογές της.
Όσον αφορά στο πρώτο, το ζητούµενο είναι η εφαρµογή ολοένα και πιο
ποιοτικών σηµατοδοτών, καθώς και ολοένα και πιο αξιόπιστων και πλήρων
ανιχνευτών. Ποιότητα σε ένα σηµατοδότη νοείται ουσιαστικά το τρίπτυχο οικονοµίααξιοπιστία-ανθεκτικότητα στις κλιµατικές συνθήκες, ενώ, αντίστοιχα, αξιοπιστία και
πληρότητα σε έναν ανιχνευτή θεωρείται η δυνατότητα επιτυχούς ανίχνευσης όσο το
δυνατόν περισσότερων στοιχείων της κυκλοφορίας. Η βασικότερη νέα τεχνολογία
που έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται στο εξωτερικό, και που αναµένεται πλέον και
στην Ελλάδα, είναι η εφαρµογή των φωτεινών πηγών τύπου LED, οι οποίες
συνδυάζουν χαµηλή ισχύ λειτουργίας µε ταυτόχρονα χαµηλές απώλειες ενέργειας,
µεγάλη διάρκεια ζωής, καλύτερη αξιοπιστία και βέλτιστα οπτικά χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, το διαρκώς αυξανόµενο κυκλοφοριακό πρόβληµα όλων των
µεγάλων πόλεων του κόσµου επιβάλλει µία νέα προσέγγιση στη διαχείριση της
σηµατοδότησης, που ξεφεύγει από την κλασική αντιµετώπιση µε τους στατικούς
σηµατοδότες, και που οδηγεί στην εφαρµογή ολοκληρωµένων «έξυπνων» συστηµάτων καθολικής διαχείρισής της, στα πλαίσια ευρύτερων περιοχών µέσα σε ένα
αστικό δίκτυο. Προς το σκοπό αυτό, την καθοριστική ώθηση δίνουν η ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της τηλεµατικής και των τηλεπικοινωνιών.
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