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Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση των συνθηκών φωτισμού στην κυκλοφοριακή ροή. Η 
διερεύνηση εστιάζει στην ευθεία κίνηση, σε κόμβο φωτεινής σηματοδότησης σταθερού χρόνου και στηρίζεται 
σε μετρήσεις πεδίου, που συλλέχθηκαν με τη χρήση του φωρατή πεπιεσμένου αέρα MetroCount 5600, τη 
μέθοδο του παρατηρητή και τη βιντεοσκόπηση της κυκλοφορίας. Αρχικά ελέγχθηκαν οι καταγραφές ως προς 
την ποιότητά τους, προσδιορίστηκε η θέση έναρξης του κορεσμού και στη συνέχεια υπολογίστηκαν η ροή 
κορεσμού και οι συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ με τη μέθοδο του λόγου χρονικών διαχωρισμών. Από την 
ανάλυση που ακολούθησε συνάχθηκε πως οι συνθήκες φωτισμού επηρεάζουν χαρακτηριστικά μεγέθη της 
κυκλοφοριακής ροής καθώς, παρατηρήθηκε αύξηση των χρονικών διαχωρισμών και των ταχυτήτων και μείωση 
της ροής κορεσμού και κατά συνέπεια, της κυκλοφοριακής ικανότητας κατά τη μετάβαση από συνθήκες 
φυσικού φωτισμού ημέρας σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, οι 
συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ και η θέση έναρξης του κορεσμού φαίνεται να είναι ανεπηρέαστοι. 

 
Λέξεις κλειδιά: Συνθήκες φωτισμού, χρονικός διαχωρισμός, ροή κορεσμού, μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων, 
φωρατής πεπιεσμένου αέρα. 

 
 

Abstract 

 
The objective of this study is to investigate the impact of light conditions on traffic flow. The investigation is 
focused on through movement at a signal-controlled junction, under fixed-time control and it is based on field 
measurements which were collected using the pneumatic detector MetroCount 5600, as well as through the 
observer method and video-recordings. First, data quality control was performed and the position in queue where 
saturation started was determined. Following this, saturation flow and passenger car units (PCUs) were 
calculated applying the headway ratio method. Data analysis followed and led to the conclusion that light 
conditions influence characteristic traffic quantities as higher headways and speed and lower saturation flow and 
consequently capacity were observed at night. Nevertheless, PCU and saturation start queue position seemed to 
be unaffected. 
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1. Εισαγωγή 

Μέχρι σήμερα, οι μελέτες σχεδιασμού και αναβάθμισης της οδικής υποδομής βασίζονται 
αποκλειστικά σε μετρήσεις, οι οποίες έχουν συλλεχθεί σε συνθήκες φυσικού φωτισμού χωρίς 
βροχή, κατά τη διάρκεια δηλαδή της ύπαρξης των λεγόμενων τυπικών συνθηκών 
περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν λαμβάνεται υπόψη το δείγμα που θα μπορούσε να είχε 
συλλεχθεί υπό άλλες συνθήκες, όπως λ.χ. υπό συνθήκες νυχτερινού φωτισμού και αμελείται 
η ενδεχόμενη επίδραση των καιρικών συνθηκών και των συνθηκών φωτισμού στην 
κυκλοφοριακή ροή. Σε ό,τι αφορά μάλιστα στις συνθήκες φωτισμού, η διασάφηση της 
πιθανής σχέσης που τις συνδέει με χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφοριακής τεχνικής είναι 
κρίσιμη καθώς κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται υψηλοί φόρτοι και μετά τη δύση 
του ηλίου. Η επίδραση των συνθηκών φωτισμού έχει διερευνηθεί ώστε να μελετηθεί η 
οδηγική συμπεριφορά και να προσδιοριστεί η κυκλοφοριακή ικανότητα με τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια. Ωστόσο, η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί γύρω από το συγκεκριμένο 
αντικείμενο δεν είναι εκτενής και τα αποτελέσματά της δεν είναι ομόφωνα καθώς ορισμένοι 
ερευνητές θεωρούν πως οι συνθήκες φωτισμού επιδρούν σε χαρακτηριστικά μεγέθη της 
κυκλοφοριακής ροής ενώ κάποιοι άλλοι έχουν υποστηρίξει πως η επίδραση αυτή είναι 
αμελητέα.  

Ο Branston (1979) διερεύνησε την επίδραση των συνθηκών φωτισμού στη ροή κορεσμού 
εξετάζοντας τις τιμές της σε συνθήκες φυσικού φωτισμού ημέρας και σε συνθήκες νύχτας, 
χωρίς φωτισμό, συνάγοντας πως η ροή κορεσμού παρουσιάζει μικρότερη τιμή τη νύχτα. 
Επιπλέον, διαπίστωσε πως οι συντελεστές αναγωγής σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων 
(ΜΕΑ) και η ροή κορεσμού είναι ποσά ανάλογα συμπεραίνοντας πως οι τελευταίοι 
μεταβάλλονται στη διάρκεια της ημέρας όπως η ροή κορεσμού (Branston, 1979). Στα ίδια 
συμπεράσματα κατέληξαν και οι Agent και Crabtree (1982). Εξετάστηκε η ροή κορεσμού σε 
συνθήκες φυσικού φωτισμού ημέρας και σε συνθήκες νύχτας, χωρίς φωτισμό και 
παρατηρήθηκε έξι τοις εκατό μείωση της τιμής της τη νύχτα. Εξάχθηκε λοιπόν, το 
συμπέρασμα πως ο φωτισμός επιδρά στην οδηγική συμπεριφορά γεγονός που οδηγεί στη 
μείωση της τιμής της ροής κορεσμού. Οι συγγραφείς υπογράμμισαν πως η επίδραση του 
φωτισμού στη ροή κορεσμού είναι σημαντική για το σχεδιασμό μόνο στην περίπτωση που τη 
νύχτα εξυπηρετούνται κυκλοφοριακοί φόρτοι αιχμής. Για την περίπτωση αυτή μάλιστα, 
πρότειναν την υιοθέτηση ενός μειωτικού συντελεστή (Fd = 0.94), υπολογίζοντας τη ροή 
κορεσμού ως το γινόμενο της βασικής ροής κορεσμού και του διορθωτικού συντελεστή 
(Agent και Crabtree, 1982). Οι Brilon και Ponzlet (1995) διερεύνησαν την επίδραση του 
φωτισμού στην κυκλοφοριακή ικανότητα (Al-Kaisy και Hall, 2000). Η έρευνά τους 
διεξάχθηκε σε αυτοκινητοδρόμους της Γερμανίας και από τα αποτελέσματά της εξάχθηκε το 
συμπέρασμα πως οι συνθήκες φωτισμού επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα. 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας τη νύχτα (χωρίς 
φωτισμό), η οποία αγγίζει το 13% για αυτοκινητοδρόμους έξι λωρίδων και το 19% για 
αυτοκινητοδρόμους τεσσάρων λωρίδων (Transportation Research Board, 2010).  

Αντίστοιχες διερευνήσεις πραγματοποιήθηκαν και για συνθήκες τεχνητού φωτισμού κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Πιο συγκεκριμένα, ο Teply (1981) μελέτησε τη ροή κορεσμού σε 
συνθήκες φυσικού φωτισμού (ημέρα) και σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού (νύχτα) και 
συμπέρανε πως η τιμή της δεν μεταβάλλεται με την εναλλαγή των συνθηκών φωτισμού 
(Teply, 1981). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν παρεμφερείς διερευνήσεις. Οι Ben-Edigbe 
και Kurnia (2013) και οι Ben-Edigbe et al. (2014) εξέτασαν την επίδραση των συνθηκών 
φωτισμού στα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής ροής σε οδό δύο κατευθύνσεων με 
διαχωριστική νησίδα. Από την έρευνά τους προέκυψε το συμπέρασμα πως τόσο οι χρονικοί 
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διαχωρισμοί όσο και η ταχύτητα δεν επηρεάζονται από την εναλλαγή των συνθηκών 
φωτισμού, από συνθήκες φυσικού φωτισμού σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού (Ben-Edigbe 
και Kurnia, 2013, Ben-Edigbe et al., 2014). 

Το 2000, οι Al-Kaisy και Hall εξέτασαν την επίδραση του φωτισμού στην κυκλοφοριακή 
ικανότητα σε ζώνες αυτοκινητοδρόμων όπου πραγματοποιούνται οδικά έργα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι ανωτέρω μελέτησαν δύο τέτοιες ζώνες στον Καναδά, σε συνθήκες 
φυσικού και τεχνητού φωτισμού και παρατήρησαν μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας 
κατά 7.5% και 3.25% αντίστοιχα. Οι συγγραφείς συνέδεσαν τη διαφορά των παραπάνω 
ποσοστών με την κλίση της δεύτερης ζώνης και υποστήριξαν πως όταν περισσότεροι από 
ένας παράγοντες δρουν συνδυαστικά η επίδρασή τους στην κυκλοφοριακή ικανότητα δεν 
είναι προσθετική αλλά αλληλεπιδραστική (Al-Kaisy και Hall, 2000). 

Στην Ελλάδα, οι Παπαηλιού κ.ά. (2012) διερεύνησαν την επίδραση του περιβαλλοντικού 
φωτισμού στη συμπεριφορά των οδηγών σε υπεραστική οδό. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους δείχνουν πως η ταχύτητα και η φωτεινότητα είναι ανάλογες αφού η ταχύτητα λαμβάνει 
υψηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας και μειώνεται κατά τη μετάβαση σε 
δυσμενέστερες συνθήκες φωτισμού. Από την ίδια έρευνα φαίνεται πως οι συνθήκες 
φωτισμού επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά στις ευθυγραμμίες και σε καμπύλες ακτίνας 
μεγαλύτερης των 60μ (Παπαηλιού κ.ά., 2012). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας στο ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο. 

 
 

 Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας σχετικά με την 
επίδραση των συνθηκών φωτισμού στην κυκλοφοριακή ροή 

 

Έτος Ερευνητής/ες Κατηγορία Οδού Εξεταζόμενο Μέγεθος Μεταβολή Τιμής

1979 Branston Κόμβος φωτεινής 
σηματοδότησης 

Κυκλοφοριακή ικανότητα   
↓  

1981 Teply Κόμβος φωτεινής 
σηματοδότησης 

Ροή κορεσμού   
−  

1982 Agent και Crabtree Κόμβος φωτεινής 
σηματοδότησης 

Ροή κορεσμού   
↓  

1995 Brilon και Ponzlet Αυτοκινητόδρομος Κυκλοφοριακή ικανότητα   
↓  

2000 Al-Kaisy et al. Αυτοκινητόδρομος, 
ζώνες ανακατασκευής 

Κυκλοφοριακή ικανότητα   
↓  

2012 Παπαηλιού κ.ά. Υπεραστική οδός Ταχύτητα   

↓  
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2013 Ben-Edigbe και Kurnia Οδός δύο κατευθύνσεων 
με διαχωριστική νησίδα

Ταχύτητα, 
Χρονικοί Διαχωρισμοί 

  
−  

2014 Ben-Edigbe et al. Οδός δύο κατευθύνσεων 
με διαχωριστική νησίδα

Ταχύτητα, 
Χρονικοί Διαχωρισμοί 

  
−  

 

Υπόμνημα 
 

   Συνθήκες φυσικού φωτισμού ημέρας   

   Συνθήκες τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας  

   Συνθήκες νύχτας, χωρίς φωτισμό  

 

Παρατηρώντας τον πίνακα γίνεται αντιληπτή η ασυμφωνία μεταξύ των συμπερασμάτων της 
διεθνούς έρευνας όσον αφορά στην επίδραση των συνθηκών τεχνητού φωτισμού κατά τη 
διάρκεια της νύχτας στην κυκλοφοριακή ροή. Με αφορμή κυρίως αυτήν την ασυμφωνία στην 
παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση των συνθηκών τεχνητού φωτισμού σε βασικά 
μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής. Επιπλέον, εξετάζεται η αντίδραση των διαφόρων 
κατηγοριών οχημάτων στις εναλλαγές του φωτισμού μέσα από τη μεταβολή των 
συντελεστών αναγωγής σε ΜΕΑ. Η διερεύνηση εστιάζει στην επιρροή των συνθηκών 
φωτισμού στη διακοπτόμενη κυκλοφοριακή ροή, σε κόμβο φωτεινής σηματοδότησης 
σταθερού χρόνου και ερευνώνται εκτός των άλλων, οι επιπτώσεις των συνθηκών φωτισμού 
στη θέση έναρξης του κορεσμού και τη ροή κορεσμού. 

 

2. Διερεύνηση της Επίδρασης των Συνθηκών Φωτισμού 

Η παρούσα διερεύνηση βασίζεται σε μετρήσεις πεδίου, η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και η 
επεξεργασία των οποίων αναλύονται στην ενότητα αυτή, αφότου δικαιολογηθούν οι επιλογές 
μεθόδου, εξοπλισμού και περιοχής μελέτης. Την παραπάνω ανάλυση ακολουθεί η μελέτη της 
σχέσης που συνδέει τις συνθήκες φωτισμού με χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφοριακής 
ροής. 

2.1. Συλλογή Δεδομένων 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται ο προσδιορισμός των συντελεστών 
αναγωγής σε ΜΕΑ σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Εφόσον η επίδραση των συνθηκών 
φωτισμού σε βασικά κυκλοφοριακά μεγέθη από τα οποία εξαρτώνται οι συντελεστές 
αναγωγής σε ΜΕΑ είναι άγνωστη απαιτείται η συλλογή επιτόπιων μετρήσεων. Μεταξύ των 
μεθόδων που βασίζονται σε μετρήσεις πεδίου, όπως η μέθοδος του λόγου χρονικών 
διαχωρισμών, η μέθοδος της παλινδρόμησης και η αναθεωρημένη μέθοδος πυκνότητας, 
καταλληλότερη κρίθηκε η πρώτη, καθώς η μέθοδος της παλινδρόμησης στη μεν σύγχρονη 
εκδοχή της φέρει συστηματικά σφάλματα (Branston και Van Zuylen, 1978), στη δε 
ασύγχρονη εκδοχή της δίνει χαμηλότερες τιμές από τις υπόλοιπες μεθόδους (Kimber et al., 
1985), αποκλείοντας τη σύγκριση των τιμών με τα αποτελέσματα άλλων μελετών, ενώ η 
αναθεωρημένη μέθοδος πυκνότητας αναφέρεται σε συνθήκες ετερογενούς κυκλοφορίας 
(Tiwari et al., 2000, Tiwari et al. 2007), οι οποίες δεν συναντώνται στις ελληνικές οδούς. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 
προαναφερθεισών μεθόδων. 
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 Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας των μεθόδων υπολογισμού των συντελεστών αναγωγής σε ΜΕΑ που 
απαιτούν μετρήσεις πεδίου 

 

Μέθοδος 
Υπολογισμού ΜΕΑ 

Κριτήριο 
Ισοδυναμίας 

Παρατηρούμενα Μεγέθη Σχεδιάστηκε για 
Οδό 

Λόγος χρονικών διαχωρισμών 
(Kimber et al., 1985) 

Μέσος χρονικός 
διαχωρισμός 

• Χρονική στιγμή διέλευσης 
• Κατηγορία οχήματος 

Μίας λωρίδας 
 

Σύγχρονη παλινδρόμηση 
(Branston and Van Zuylen, 1978, 
Kimber et al., 1985) 

Μέσος χρονικός 
διαχωρισμός 

• Χρονική στιγμή διέλευσης 
• Κατηγορία οχήματος 

Μίας λωρίδας 
 

Ασύγχρονη παλινδρόμηση 
(Branston and Van Zuylen, 1978, 
Branston and Gipps, 1981, 
Kimber et al., 1985) 

Μέσος χρονικός 
διαχωρισμός 

• Χρονική στιγμή διέλευσης 
• Κατηγορία οχήματος 

Μίας λωρίδας 
 

Αναθεωρημένη μέθοδος 
πυκνότητας 
(Tiwari et al., 2000, Tiwari et 
al. 2007) 

Πυκνότητα • Ταχύτητα 
• Πυκνότητα 
• Κατηγορία Οχήματος 
• Πλάτος οδού που 
καταλαμβάνεται από τα 
οχήματα 

Υπεραστική  

 

Υπόμνημα 
 

 
 Ρύθμιση κυκλοφορίας με φωτεινή σηματοδότηση   

 

Όσον αφορά στη μέθοδο του λόγου χρονικών διαχωρισμών, οι συντελεστές αναγωγής σε 
ΜΕΑ υπολογίζονται από μετρήσεις χρονικών διαχωρισμών σε συνθήκες κορεσμού, οι οποίοι 
προκύπτουν ως διαφορά του χρόνου διέλευσης διαδοχικών οχημάτων από τη διατομή 
αναφοράς. Οι χρονικοί διαχωρισμοί ταξινομούνται με βάση το ακολουθούν όχημα και έτσι ο 
συντελεστής αναγωγής σε ΜΕΑ κάθε κατηγορίας προσδιορίζεται ως λόγος του μέσου 
χρονικού διαχωρισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας και του μέσου χρονικού διαχωρισμού 
των επιβατικών αυτοκινήτων (1). 

c

i
i h

h
p   (1) 

Όπου : 

ip : συντελεστής αναγωγής σε ΜΕΑ των οχημάτων της κατηγορίας i 

ih : μέσος χρονικός διαχωρισμός για τα οχήματα της κατηγορίας i 

ch : μέσος χρονικός διαχωρισμός για τα επιβατικά οχήματα 

 
Δεδομένου ότι στο δρόμο κινούνται οχήματα διαφόρων κατηγοριών καταγράφονται οι 
χρονικοί διαχωρισμοί πολλών συνδυασμών π.χ. επιβατικό όχημα που ακολουθεί επιβατικό 
όχημα, επιβατικό όχημα που ακολουθεί φορτηγό, φορτηγό που ακολουθεί επιβατικό όχημα, 
φορτηγό που ακολουθεί φορτηγό. Οι χρονικοί διαχωρισμοί όμως, υπό προϋποθέσεις, 
μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητοι του προπορευόμενου οχήματος. Η αναγκαία συνθήκη 
για την ικανοποίηση της παραπάνω θεώρησης είναι η ακόλουθη ισότητα, η οποία είναι 
γνωστή ως ισότητα του Scraggs (Kimber et al., 1985): 
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ciiciicc hhhh   (2) 

Όπου : 

cch : μέσος χρονικός διαχωρισμός επιβατικού οχήματος που ακολουθεί επιβατικό όχημα 

iih : μέσος χρονικός διαχωρισμός οχήματος κατηγορίας i που ακολουθεί όχημα κατηγορίας i 

ich : μέσος χρονικός διαχωρισμός επιβατικού οχήματος που ακολουθεί όχημα κατηγορίας i 

cih : μέσος χρονικός διαχωρισμός οχήματος κατηγορίας i που ακολουθεί επιβατικό όχημα 

 
Στην περίπτωση που δεν επαληθεύεται η παραπάνω συνθήκη απαιτείται διόρθωση των μέσων 
χρονικών διαχωρισμών, αποσκοπώντας στην απόδοση κατάλληλων βαρών στις μετρήσεις 
χρονικών διαχωρισμών. Κατά τον Scraggs, οι διορθωμένοι μέσοι χρονικοί διαχωρισμοί 
προκύπτουν από ελαχιστοτετραγωνική επίλυση υπό τη δέσμευση ότι οι νέες τιμές θα 
ικανοποιούν την παρακάτω ισότητα (Kimber et al., 1985). 

'''' ciiciicc hhhh   (3) 

Όπου : 
'cch : μέσος χρονικός διαχωρισμός επιβατικού οχήματος που ακολουθεί επιβατικό όχημα 

'iih : μέσος χρονικός διαχωρισμός οχήματος κατηγορίας i που ακολουθεί όχημα κατηγορίας i 

'ich : μέσος χρονικός διαχωρισμός επιβατικού οχήματος που ακολουθεί όχημα κατηγορίας i 

'cih : μέσος χρονικός διαχωρισμός οχήματος κατηγορίας i που ακολουθεί επιβατικό όχημα 

 
Σε αυτή την περίπτωση, οι συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ υπολογίζονται ως εξής: 

'

'
'

cc

ii
i h

h
p   (4) 

Όπου : 
'ip : συντελεστής αναγωγής σε ΜΕΑ των οχημάτων της κατηγορίας i (με διορθώσεις Scraggs) 

 
Στην περίπτωση που δεν έχουν καταγραφεί χρονικοί διαχωρισμοί οχημάτων κατηγορίας i που 
ακολουθούν όχημα κατηγορίας i χρησιμοποιείται η ακόλουθη σχέση, με τις αρχικές, μη 
διορθωμένες τιμές μέσων χρονικών διαχωρισμών, υποθέτοντας πως ισχύει η ισότητα του 
Scraggs. 

cc

ccicci
i h

hhh
p

)( 
  (5) 

Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 2, η μέθοδος του λόγου χρονικών διαχωρισμών απαιτεί την 
καταγραφή της χρονικής στιγμής κατά την οποία ένα όχημα διέρχεται από τη διατομή 
αναφοράς και την αναγνώριση της κατηγορίας του οχήματος. Για τη συλλογή των δεδομένων 
αυτών χρησιμοποιήθηκε ο φωρατής πεπιεσμένου αέρα MetroCount 5600, ο οποίος προσφέρει 
πρόσθετα τη δυνατότητα καταγραφής ταχυτήτων. Ο μετρητής κατέγραψε κυκλοφοριακά 
συμβάντα σε συνθήκες φυσικού φωτισμού (ημέρα) και τεχνητού φωτισμού (νύχτα), 
αδιάκοπα, σε διάστημα δεκατριών ημερών. Συμπληρωματικά έγιναν περιστασιακές μετρήσεις 
με τη μέθοδο του παρατηρητή αλλά και βιντεοσκόπηση της κυκλοφορίας σε συνθήκες 
φυσικού φωτισμού και αιθρίας, φυσικού φωτισμού και νέφωσης και τεχνητού φωτισμού, 
χωρίς βροχή. Οι τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τον ποιοτικό έλεγχο των καταγραφών 



 

- 7 - 

του μετρητή ενώ αποτέλεσαν πηγή πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά στην περιοχή 
μελέτης, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Μπενάκη 
στο Χαλάνδρι και συγκεκριμένα, στη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πεντέλη (Σχήμα 1). 

 

 

 

Σχήμα 1: Σκαρίφημα του κόμβου Ηρακλείτου-Μπενάκη 

 

Η επιλογή της οδού στηρίχθηκε στην παραίνεση των Kimber et al. κάθε μέθοδος 
υπολογισμού των συντελεστών αναγωγής σε ΜΕΑ να εφαρμόζεται στις συνθήκες για τις 
οποίες σχεδιάστηκε (Kimber et al., 1985). Επιπλέον, ο συγκεκριμένος κόμβος πληροί 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν να μελετηθεί αποκλειστικά και μόνο η επίδραση της κίνησης 
των ίδιων των οχημάτων στους συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί 
αντιπαραβάλλονται τα επιζητούμενα χαρακτηριστικά, όπως αυτά υπαγορεύονται από την 
εφαρμοσθείσα μέθοδο υπολογισμού των συντελεστών αναγωγής σε ΜΕΑ και τους 
πρόσθετους περιορισμούς, και τα χαρακτηριστικά της επιλεχθείσης οδού. 

 
 

Πίνακας 3: Αντιπαραβολή των επιζητούμενων χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της 
επιλεχθείσης οδού 

 

 Επιζητούμενα Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Επιλεχθείσης Οδού 

Περιορισμοί 
Μεθόδου 

Οδός μίας λωρίδας Οδός τριών λωρίδων 
Σηματοδοτούμενος κόμβος 
Υψηλοί φόρτοι 
Απρόσκοπτη κίνηση  

Πρόσθετοι 
Περιορισμοί 

Αμελητέα κλίση  
Απουσία στρεφουσών κινήσεων Αποκλειστική λωρίδα στρεφουσών κινήσεων 

(με γραμμή στάσης διαφορετική από αυτή της 
εξεταζόμενης πρόσβασης) 
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Απουσία λεωφορειολωρίδας 
Απουσία εμποδίων 
Διαχωρισμός κατευθύνσεων με 
διαχωριστική νησίδα 



 

2.2. Ποιοτικός Έλεγχος Μετρήσεων 

Προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα χρήσης των μετρήσεων εξετάστηκαν 
διαγράμματα που παρήχθησαν από τα αρχικά ακατέργαστα δεδομένα. Αρχικά, μελετήθηκε το 
φάσμα κρούσεων, το οποίο ουσιαστικά είναι το ιστόγραμμα συχνοτήτων του χρόνου που 
μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών κρούσεων του εκάστοτε σωλήνα. Το συγκεκριμένο διάγραμμα 
χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες ανάλογα με τα διαδοχικά συμβάντα μεταξύ των οποίων 
σημειώνεται η χρονική διαφορά που η αντίστοιχη ζώνη αναπαριστά. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 2 διαφορές μεταξύ των ιστογραμμάτων των δύο σωλήνων εντοπίζονται στην πρώτη 
ζώνη, [0.0-0.1 δλ),η οποία αντιστοιχεί στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ κρούσεων που δεν 
οφείλονται σε πραγματικά συμβάντα αλλά στην αναπήδηση ή την κακή γεωμετρία των 
λαστιχένιων σωλήνων. Οι υπόλοιπες ζώνες αναφέρονται στις χρονικές διαφορές [0.1-0.7), 
[0.7-20.0) και [20.0- e7] και αναπαριστούν το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των διελεύσεων 
του νοστού και του ν+1ου άξονα του οχήματος, μεταξύ της διέλευσης του τελευταίου άξονα 
οχήματος του παρόντος κύκλου και του πρώτου άξονα του επόμενου οχήματος του ίδιου 
κύκλου (διάκενο) και μεταξύ της διέλευσης του τελευταίου άξονα του τελευταίου οχήματος 
του προηγούμενου κύκλου και της διέλευσης του πρώτου άξονα του πρώτου οχήματος του 
νέου κύκλου αντίστοιχα.  

 

 

 

Σχήμα 2: Φάσμα κρούσεων 

 
Στη συνέχεια, μελετήθηκε το διάγραμμα κρούσεων-χρόνου, το οποίο παρουσιάζει τον αριθμό 
των αξόνων ανά ώρα που διήλθαν από κάθε σωλήνα του συστήματος Metrocount 5600 σε 
συνάρτηση με το χρόνο. Εξετάζοντας το Σχήμα 3 διαπιστώνεται πως τα διαγράμματα των δύο 
σωλήνων παρουσιάζουν αισθητή διαφορά σε περιόδους που ταυτίζονται με συμβάντα όπως  
η απαγκίστρωση του άκρου και η εκτόπιση του πώματος ενός πνευματικού σωλήνα 
(Περίοδοι Β και Ι, Περίοδοι ΣΤ και Η αντίστοιχα).  
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Σχήμα 3: Διάγραμμα κρούσεων-χρόνου 

 
Συνεπώς, από τα παραπάνω διαγράμματα γίνεται αντιληπτό πως οι διαφορές μεταξύ των 
καταγραφών των δύο σωλήνων οφείλονται κυρίως σε: 

 Αναπήδηση  των λαστιχένιων σωλήνων εξαιτίας της διέλευσης οχημάτων που 
κινούνται με υψηλή ταχύτητα. 

 Πολλαπλά χτυπήματα των σωλήνων από τον ίδιο άξονα εξαιτίας της διέλευσης 
οχημάτων που κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. 

 Συμβάντα που μετέβαλαν τη γεωμετρία των σωλήνων, όπως αυτά που περιγράφηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

Από τις προαναφερθείσες αιτίες μόνο η τελευταία επηρεάζει την ορθή λειτουργία του 
μετρητή. Για το λόγο αυτό οι μεν μετρήσεις που συλλέχθηκαν σε περιόδους στη διάρκεια των 
οποίων ένας εκ των δύο σωλήνων είχε απαγκιστρωθεί αφαιρέθηκαν ως ακατάλληλες, οι δε 
μετρήσεις που συλλέχθηκαν σε διαστήματα όπου το πώμα ενός εκ των δύο σωλήνων είχε 
εκτοπιστεί εξετάστηκαν ως προς την ορθότητά τους καθώς δεν φαίνονταν λανθασμένες. 
Συγκεκριμένα, κριτήριο για την καταλληλότητα των τελευταίων αποτέλεσε η επιτυχία της 
ταξινόμησης και η ορθότητα των τιμών των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των 
οχημάτων. Από τη σύγκριση των καταγραφών περιόδων ορθής και μη ορθής λειτουργίας του 
συστήματος προέκυψε πως οι περιπτώσεις λανθασμένης ταξινόμησης δεν αυξήθηκαν 
εξαιτίας της μη ορθής λειτουργίας του συστήματος και πως οι τιμές των χρονικών 
διαχωρισμών που καταγράφηκαν μπορούν στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν στον ίδιο 
πληθυσμό με αυτές που καταγράφηκαν σε περιόδους ορθής λειτουργίας του οργάνου 
(επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). Επομένως, οι μετρήσεις που συλλέχθηκαν σε περιόδους όπου 
το πώμα ενός εκ των δύο πνευματικών σωλήνων είχε εκτοπιστεί κρίθηκαν κατάλληλες για 
χρήση. 

2.3. Επεξεργασία μετρήσεων 

Στη μέθοδο του λόγου χρονικών διαχωρισμών ο υπολογισμός των συντελεστών αναγωγής σε 
ΜΕΑ βασίζεται στις μετρήσεις χρονικών διαχωρισμών οχημάτων που βρίσκονταν σε 
κορεσμό. Επομένως, η επεξεργασία των μετρήσεων αποσκοπεί στην αφαίρεση τυχόν 
άχρηστων και άκυρων καταγραφών άλλα και τη διαγραφή εκείνων που αναφέρονται σε 
οχήματα που δεν βρίσκονταν σε κορεσμό. Ως όχημα σε κορεσμό ορίζεται το όχημα, το οποίο 
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αναγκάζεται να σταματήσει ή να ελαττώσει σημαντικά την ταχύτητά του εξαιτίας της ουράς 
που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη (Branston and 
Van Zuylen, 1978) ενώ στη διάρκεια της πράσινης ένδειξης κινείται απρόσκοπτα, με 
ταχύτητα ελεύθερης ροής σε συνθήκες αυξημένης κίνησης (Transport for London, 2010) . 

Για το σκοπό αυτό, αρχικά διαγράφηκαν ως άχρηστες καταγραφές που αναφέρονται σε 
ημέρες μειωμένης ζήτησης (Σαββατοκύριακο), σε χρονικές περιόδους στη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου, οι οποίες παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση (21:30-07:30 με βάση επιτόπιες 
παρατηρήσεις) και σε χρονικές περιόδους στη διάρκεια των οποίων οι συνθήκες δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν απόλυτα ως συνθήκες ημέρας ή νύχτας (σούρουπο, 17:20-18:20). 

Στη συνέχεια, διαγράφηκαν ως άκυρες καταγραφές που αφορούν σε οχήματα που δεν 
κινούνταν απρόσκοπτα (π.χ. εξαιτίας της στάθμευσης προπορευόμενων οχημάτων σε κάποιο 
από τα παρόδια καταστήματα), καταγραφές που αναφέρονται σε κατεύθυνση αντίθετη αυτής 
που η μελετώμενη λωρίδα εξυπηρετεί αλλά και καταγραφές που αφορούν σε λανθασμένα 
ταξινομημένα οχήματα με μηδενικούς χρονικούς διαχωρισμούς. 

Από τις εναπομένουσες μετρήσεις αφαιρέθηκαν αυτές που αναφέρονται σε οχήματα που δεν 
βρίσκονταν σε κορεσμό και χαρακτηρίστηκαν ως οχήματα που καθυστέρησαν, εισήλθαν στη 
μέση της ουράς κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης, έπονταν οχήματος που εισήλθε στη 
μέση της ουράς κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης ή διήλθαν από τη γραμμή στάσης 
είτε πριν την έναρξη είτε μετά τη λήξη του κορεσμού.  

Σε ό,τι αφορά στην καθυστέρηση των οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας, αυτή μπορεί να 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού (π.χ. ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο), στην ύπαρξη 
ουράς κατάντη που επηρέασε την κίνηση του μελετώμενου οχήματος, στην κίνηση αλλαγής 
λωρίδας του προπορευόμενου οχήματος κ.α. 

Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός «όχημα που εισήλθε στη μέση της ουράς στη διάρκεια της 
πράσινης ένδειξης» αποδόθηκε σε οχήματα που παρέκαμψαν τα προηγηθέντα οχήματα και 
εισήλθαν στη μέση της ουράς στη διάρκεια της πράσινης ένδειξης. Μαζί με τις καταγραφές 
που αναφέρονται στα οχήματα αυτά αφαιρέθηκαν και οι καταγραφές του επόμενου οχήματος 
(«όχημα που έπεται οχήματος που εισήλθε στη μέση της ουράς στη διάρκεια της πράσινης 
ένδειξης») δεδομένου ότι η κίνηση του τελευταίου επηρεάζεται από την είσοδο του πρώτου 
στη μέση της ουράς.  

Η αναγνώριση των οχημάτων των παραπάνω κατηγοριών στηρίχθηκε σε επιτόπιες 
παρατηρήσεις για τις μετρήσεις που συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις 
παρατηρητή και στη σύγκριση των χρονικών διαχωρισμών που μετρήθηκαν στην κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση με τους αντίστοιχους χρονικούς διαχωρισμούς που αποτυπώθηκαν 
στις καταγραφές που συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή για το 
σύνολο των μετρήσεων. 

Όσον αφορά στα μεν οχήματα που διήλθαν από τη γραμμή στάσης πριν την έναρξη του 
κορεσμού ο εντοπισμός τους βασίζεται στην παρατήρηση πως οι χρονικοί διαχωρισμοί των 
πρώτων οχημάτων της ουράς είναι μεγαλύτεροι από τους χρονικούς διαχωρισμούς των 
υπολοίπων, κορεσμένων οχημάτων, καθώς οι χρονικοί διαχωρισμοί των πρώτων οχημάτων 
εμπεριέχουν την επίδραση της αντίδρασης εκκίνησης και της επιτάχυνσης. Μελετώντας την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνεται πως η διεθνής έρευνα δεν συγκλίνει σε μία 
συγκεκριμένη θέση στην οποία παύουν να επιδρούν οι προαναφερθέντες παράγοντες και οι 
τιμές των χρονικών διαχωρισμών παρουσιάζουν μία σχετική σταθερότητα (Πίνακας 4). 
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 Πίνακας 4: Προτεινόμενες και χρησιμοποιηθείσες θέσεις σταθεροποίησης των χρονικών διαχωρισμών 

 

Έτος Ερευνητής/ες  Περιοχή Μελέτης  Θέση  

1947 Greenshields et al.  
(Branston and Van Zuylen, 1978,  
Moussavi and Tarawneh, 1990) 

New York, USA 
New Haven, USA 

6η 

1964 Leong  
(Branston and Van Zuylen, 1978) 

Sydney, Australia 5η 

1982 Agent and Crabtree  
(Agent and Crabtree, 1982) 

Lexington, USA 
Louisville, USA 

4η 

1990 Moussavi and Tarawneh  
(Moussavi and Tarawneh, 1990) 

Omaha, USA 
Lincoln, USA 
Columbus, USA 
Norfolk, USA 
Bellevue, USA 
Fremont, USA 

5η 

1997 Σερμπής και Σπυροπούλου 
(Σερμπής και Σπυροπούλου, 1997) 

Αθήνα, Ελλάδα 3η 

2005 Rahman et al. 
(Rahman et al., 2005) 

Yokohama, Japan 
Dhaka, Bangladesh 

3η-6η 

2007 Bester and Meyers 
(Bester and Meyers, 2007) 

Stellenbosch, South Africa 7η 

2010 Transport for London 
(Transport for London, 2010) 

- 3η 

2010 Transportation Research Board 
(Transportation Research Board, 2010)

- 5η 

2013 Partha et al. 
(Partha et al., 2013) 

Bhubaneswar, India 6η 

 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο προσδιορισμός της θέσης αυτής με βάση τις 
συλλεχθείσες μετρήσεις. Ειδικότερα, εφαρμόστηκε ο έλεγχος t στις μετρήσεις χρονικών 
διαχωρισμών της κατηγορίας ΙΧ-ΙΧ (ΙΧ που ακολουθεί ΙΧ) που συλλέχθηκαν σε συνθήκες 
φυσικού φωτισμού και αιθρίας και συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις 
παρατηρητή, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι μέσες τιμές των 
χρονικών διαχωρισμών διαδοχικών θέσεων στην ουρά διαφέρουν σημαντικά. Από τα 
αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστώθηκε πως οι προαναφερθείσες διαφορές παύουν να είναι 
σημαντικές από την τέταρτη θέση στην ουρά. Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με το 
διάγραμμα μέσης τιμής χρονικών διαχωρισμών κατηγορίας ΙΧ-ΙΧ ανά θέση στην ουρά σε 
συνθήκες φυσικού φωτισμού και αιθρίας (Σχήμα 4) οδηγεί στο συμπέρασμα πως η τέταρτη 
θέση είναι η θέση έναρξης του κορεσμού. 

Όσον αφορά στα δε οχήματα που διήλθαν από τη γραμμή στάσης μετά τη λήξη του 
κορεσμού, ο προσδιορισμός τους βασίστηκε σε επιτόπιες παρατηρήσεις για τις μετρήσεις που 
συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή και στην παραδοχή πως η 
λήξη του κορεσμού σηματοδοτείται από τη διέλευση δύο διαδοχικών οχημάτων που 
καθυστέρησαν για το σύνολο των μετρήσεων. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται πως οι συγκρίσεις τιμών που προαναφέρθηκαν, 
πραγματοποιούνται σε σχέση με ακραίες τιμές, οι οποίες αναπαριστούν τη μέγιστη τιμή που 
δεν υπερβαίνει το 95% των κορεσμένων οχημάτων και την ελάχιστη τιμή που δεν υποβαίνει 
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το 95% των κορεσμένων οχημάτων. Η αφαίρεση των καταγραφών αυτών με βάση τις ακραίες 
τιμές αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση της επεξεργασίας, η οποία έδειξε να αστοχεί στη 
διαχείριση του 20% του συνόλου των καταγραφών. Λαμβάνοντας όμως υπόψη πως το 30% 
του συνόλου των καταγραφών αναφέρεται σε οχήματα που καθυστέρησαν, εισήλθαν στη 
μέση της ουράς κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης ή διήλθαν από τη γραμμή στάσης 
μετά τη λήξη του κορεσμού, η χρήση των παραπάνω αλγορίθμων βελτιώνει το 
χρησιμοποιηθέν δείγμα, καθώς μειώνει από 30% σε 20% το ποσοστό των καταγραφών που 
αναφέρονται σε οχήματα, τα οποία δεν βρίσκονταν σε κορεσμό και δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν από το δείγμα με κριτήριο τη θέση τους στην ουρά. 

2.4. Επίδραση των συνθηκών φωτισμού 

Στην παρούσα διερεύνηση εξετάζεται η επιρροή των συνθηκών φωτισμού στη θέση έναρξης 
του κορεσμού, τις τιμές χρονικών διαχωρισμών και ταχυτήτων, τους συντελεστές αναγωγής 
σε ΜΕΑ και τη ροή κορεσμού, μελετώντας ξεχωριστά τις καταγραφές που συνοδεύονται από 
δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή και το σύνολο των καταγραφών του συστήματος 
MetroCount 5600. Πριν τη μετάβαση στην ανάλυση των αποτελεσμάτων σημειώνεται πως 
εξαιτίας της αδυναμίας εύρεσης δεδομένων βροχής και νεφοκάλυψης για την περίοδο των 
μετρήσεων, υιοθετήθηκε μία γενικευμένη διάκριση των συνθηκών φωτισμού για το σύνολο 
των καταγραφών, διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τις καταγραφές που 
συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται 
πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοιχία μεταξύ των κατηγοριών του Scheme F της FHWA 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την αυτόματη ταξινόμηση του συνόλου των καταγραφών στο 
λογισμικό ανάλυσης των καταγραφών του φωρατή (MetroCount Traffic Executive) και των 
κατηγοριών που προέκυψαν από τα δεδομένα βίντεο και τις μετρήσεις του παρατηρητή. 

Ξεκινώντας από τη θέση έναρξης του κορεσμού, από τη μελέτη του Σχήματος 4 προκύπτει 
πως για τις μετρήσεις που συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή 
αυτή είναι η τέταρτη θέση στην ουρά τόσο σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και αιθρίας όσο 
και σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού, χωρίς βροχή ενώ σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και 
νέφωσης αυτή είναι η τρίτη, γεγονός που είναι πιθανό να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. 
Με βάση το ίδιο σχήμα, για το σύνολο των καταγραφών ο κορεσμός επέρχεται και πάλι στην 
τέταρτη  θέση σε συνθήκες φυσικού αλλά και τεχνητού φωτισμού.  
 

 
 

Σχήμα 4: Μέση τιμή χρονικών διαχωρισμών κατηγορίας ΙΧ-ΙΧ ανά θέση στην ουρά και συνθήκες 
φωτισμού με βάση τις καταγραφές που συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή 

(αριστερά )και το σύνολο των καταγραφών του μετρητή MetroCount 5600 (δεξιά) 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα της παρούσας 
διερεύνησης. 

 
 

 Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διερεύνησης επίδρασης συνθηκών φωτισμού σε 
χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής 

 

 Καταγραφές που Συνοδεύονται από    
Δεδ. Βίντεο και Μετρήσεις Παρατηρητή 

Σύνολο Καταγραφών 

Συνθήκες Φωτισμού Φυσικός 
Αιθρία 

Φυσικός 
Νέφωση 

Τεχνητός 
Χωρίς Βροχή 

Φυσικός Τεχνητός 

Χρ. Διαχωρισμός ΙΧ-ΙΧ 1.791±0.024 1.778±0.022 1.822±0.022 1.780±0.006 1.811±0.008 
Ροή Κορεσμού 2010±27 2025±26 1976±24 2022±7 1988±9 
ΜΕΑ      
 ΙΧ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Ημιφορτηγό - - - 1.57±0.25 1.57±0.53 
 Φορτηγό δύο αξόνων - - - 2.22±0.05 2.23±0.07 
Ταχύτητα ΙΧ-ΙΧ 22.84±0.19 22.87±0.17 25.10±0.18 24.90±0.11 25.18±0.12 
 

Εξετάζοντας τη μέση τιμή των χρονικών διαχωρισμών μετά την έναρξη του κορεσμού στο 
δείγμα για το οποίο υπάρχουν δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή προκύπτει πως ο 
μέσος χρονικός διαχωρισμός σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και αιθρίας είναι ίσος με το 
μέσο χρονικό διαχωρισμό σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και νέφωσης ενώ ο μέσος 
χρονικός διαχωρισμός σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού, χωρίς βροχή είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του μέσου χρονικού διαχωρισμού σε συνθήκες φυσικού φωτισμού. Μελετώντας τη μέση 
τιμή των χρονικών διαχωρισμών μετά την έναρξη του κορεσμού στο σύνολο των μετρήσεων 
προκύπτει πως ο μέσος χρονικός διαχωρισμός σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού είναι 
μεγαλύτερος από το μέσο χρονικό διαχωρισμό σε συνθήκες φυσικού φωτισμού. Από τα 
παραπάνω συνάγεται πως οι τιμές των χρονικών διαχωρισμών σε συνθήκες διακοπτόμενης 
ροής αυξάνονται κατά τη μετάβαση από συνθήκες φυσικού φωτισμού σε συνθήκες τεχνητού 
φωτισμού. Επισημαίνεται πως το συμπέρασμα αυτό έρχεται μεν σε αντίθεση με αυτό των 
Ben-Edigbe και Kurnia (2013) και των Ben-Edigbe et al. (2014), οι οποίοι υποστηρίζουν πως 
οι χρονικοί διαχωρισμοί δεν επηρεάζονται από την εναλλαγή των συνθηκών φωτισμού αλλά 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις τους επικεντρώνονται σε υπεραστικό οδικό τμήμα σε 
συνθήκες ελεύθερης ροής και κατά συνέπεια δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. 

Όσον αφορά στη ροή κορεσμού, όπως αυτή υπολογίστηκε από τις καταγραφές που 
συνοδεύονται από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή, διαπιστώνεται πως παραμένει 
σταθερή κατά τη μετάβαση από συνθήκες φυσικού φωτισμού και αιθρίας σε συνθήκες 
φυσικού φωτισμού και νέφωσης ενώ η τιμή της σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού, χωρίς 
βροχή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής σε συνθήκες φυσικού φωτισμού. Επιπλέον, με βάση το 
σύνολο των καταγραφών η ροή κορεσμού είναι μικρότερη σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού 
απ' ότι σε συνθήκες φυσικού φωτισμού. Επομένως, η ροή κορεσμού μειώνεται κατά τη 
μετάβαση από συνθήκες φυσικού σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού που δεδομένης της 
αναλογίας της με την κυκλοφοριακή ικανότητα συνεπάγεται μείωση της κυκλοφοριακής 
ικανότητας σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
αυτό του Teply (1981), ο οποίος δεν παρατήρησε διαφορά μεταξύ των τιμών της ροής 
κορεσμού σε συνθήκες φυσικού και τεχνητού φωτισμού ενώ υποστηρίζει την άποψη των 
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Agent και Crabtree (1982), Brilon και Ponzlet (1995) και Al-Kaisy και Hall (2000) πως η ροή 
κορεσμού και η κυκλοφοριακή ικανότητα αντίστοιχα μειώνεται σε συνθήκες νύχτας, χωρίς 
φωτισμό. 

Σε ό,τι αφορά στις ταχύτητες δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης 
ταχύτητας μετά την έναρξη του κορεσμού σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και αιθρίας και σε 
συνθήκες φυσικού φωτισμού και νέφωσης ενώ τόσο από τις καταγραφές που συνοδεύονται 
από δεδομένα βίντεο και μετρήσεις παρατηρητή όσο και από το σύνολο των καταγραφών 
προκύπτει πως αυτή είναι μεγαλύτερη σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού απ' ότι σε συνθήκες 
φυσικού φωτισμού. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με αυτό των 
Παπαηλιού κ.ά. (2012), των Ben-Edigbe και Kurnia (2013) και των Ben-Edigbe et al. (2014), 
ωστόσο διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για ουσιαστική διαφωνία καθώς οι 
προαναφερθέντες μελέτησαν τις ταχύτητες σε διαφορετικές συνθήκες (τύπος εξεταζόμενου 
οδικού τμήματος, συνθήκες ροής) από αυτές στις οποίες επικεντρώνεται η παρούσα εργασία. 

Τέλος, σχετικά με τους συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ, όπως αυτοί υπολογίστηκαν με βάση 
το σύνολο των μετρήσεων, δεν παρατηρούνται μεταβολές των τιμών τους εξαιτίας της 
εναλλαγής των συνθηκών φωτισμού, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το 
συμπέρασμα του Branston (1979), πως αυτοί μεταβάλλονται στη διάρκεια της ημέρας. 
Επίσης, σημειώνεται πως οι τιμές των συντελεστών αναγωγής σε ΜΕΑ που προέκυψαν για 
τις υπό μελέτη κατηγορίες οχημάτων (Ημιφορτηγό, Φορτηγό δύο αξόνων) διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους και πως οι απόλυτες τιμές τους είναι μεγαλύτερες των τιμών που 
προτείνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και το TfL (τόσο το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και το TfL προτείνουν τιμή 
1.00 και 2.00 για την κατηγορία Ημιφορτηγό και την κατηγορία Φορτηγό δύο αξόνων 
αντίστοιχα). 

 

3. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας διαμορφώνεται το συμπέρασμα πως σε κόμβο 
φωτεινής σηματοδότησης σταθερού χρόνου και συγκεκριμένα στην ευθεία κίνηση, η 
εναλλαγή των συνθηκών φωτισμού συμβάλλει στη μεταβολή των τιμών χαρακτηριστικών 
μεγεθών της κυκλοφοριακής τεχνικής. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση των 
χρονικών διαχωρισμών και των ταχυτήτων και μείωση της ροής κορεσμού και κατ' επέκταση 
της κυκλοφοριακής ικανότητας κατά τη μετάβαση από συνθήκες φυσικού φωτισμού σε 
συνθήκες τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρ' όλα αυτά οι συντελεστές 
αναγωγής σε ΜΕΑ φαίνεται να είναι ανεπηρέαστοι από τη μεταβολή των συνθηκών 
φωτισμού όπως επίσης και η θέση έναρξης του κορεσμού. Επισημαίνεται πως δεν 
καταγράφηκαν διαφορές μεταξύ των συνθηκών φυσικού φωτισμού και αιθρίας και φυσικού 
φωτισμού και νέφωσης.  

Η μελλοντική έρευνα οφείλει να επικεντρωθεί στην αποσαφήνιση της σχέσης που συνδέει τις 
συνθήκες φωτισμού με χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής με τη συλλογή 
περισσότερων μετρήσεων από περισσότερους κόμβους, σε βασικές οδικές και κυκλοφοριακές 
συνθήκες αλλά και σε κόμβους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τέλος, όσον αφορά στους 
συντελεστές αναγωγής σε ΜΕΑ θα ήταν ενδιαφέρουσα η σύγκριση των τιμών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου του λόγου χρονικών διαχωρισμών με τις τιμές 
άλλων μεθόδων. 
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