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Περίληψη 
 
Κατά τη διάρκεια της κυκλοφοριακής συμφόρησης, οπότε τα οχήματα υπόκεινται σε συνεχείς 
στάσεις, παραμένουν ακίνητα για μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά και εξαναγκάζονται σε 
επαναλαμβανόμενους ελιγμούς επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων και η 
κατανάλωση καυσίμου αυξάνονται σημαντικά συγκριτικά με τις περιόδους ελεύθερης ροής της 
κυκλοφορίας. Οι προαναφερθείσες συνθήκες αποτελούν συχνό φαινόμενο περιμετρικά πολλών 
σηματοδοτημένων αστικών κόμβων. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών προσφέρουν νέες δυνατότητες αναφορικά με την περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση της κυκλοφορίας σε σηματοδοτημένες διασταυρώσεις. Η υπηρεσία ενεργειακής 
διαχείρισης της κυκλοφορίας σε σηματοδοτημένους κόμβους αναλύει στοιχεία του προγράμματος 
σηματοδότησης , της θέσης και της κίνησης μεμονωμένων οχημάτων παρέχοντας στους οδηγούς 
μηνύματα (δηλ. ενδεικνυόμενη ταχύτητα κίνησης), ώστε να επιλέξουν τροχιά κίνησης που 
ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου. Η παρούσα μελέτη 
αξιολογεί τις επιπτώσεις της υπηρεσίας αυτής μέσω ενός μικροσκοπικού μοντέλου προσομοίωσης της 
κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπομπή ρύπων, κατανάλωση καυσίμου, συνεργατικά συστήματα ευφυών μεταφορών, 
προσομοίωση κυκλοφορίας. 

 
 

Abstract 
 
Traffic congestion induces excessive emissions and fuel consumption compared to free-flow 
conditions, since vehicles are subject to stop-and-go traffic, long idling periods and 
deceleration/acceleration maneuvers. These later conditions prevail frequently around signalized 
intersections. However, recent advancements in communication technologies offer new possibilities 
regarding the energy efficient management of urban street traffic. Cooperative mobility systems (C-
ITS) allow the exchange of messages and information between vehicles and the road infrastructure 
(i.e. traffic signals) to serve the aforementioned goal. The Energy Efficient Intersection Service (EEIS) 
utilizes the Signal Phase and Timing (SPAT) message and a velocity planning algorithm to provide 
energy efficient speed advices to drivers. This study assesses the environmental impacts and the real-
world applicability of the EEIS through simulation experiments. A microscopic simulation model 
developed in AIMSUN for the city of Thessaloniki, Greece, is used to conduct this assessment. 
 
Keywords: Emissions, fuel consumption, cooperative intelligent transportation systems, traffic simulation. 
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1. Εισαγωγή 

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Giannopoulos, Mitsakis and Salanova, 2012) μελετώνται 
διεξοδικά και υλοποιούνται σε ευρεία έκταση τα τελευταία 15 χρόνια. Προσφάτως, το 
ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας των μεταφορών έχει εστιαστεί και στη μελέτη και 
ανάλυση των Συνεργατικών Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (Cooperative Intelligent 
Transportation Systems, C-ITS). Οι δυνατότητες ανάπτυξης και υλοποίησης τους διερευνάται 
πλέον συστηματικά. Η υπηρεσία διαχείρισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
κυκλοφορίας περιμετρικά σηματοδοτημένου κόμβου αποτελεί μια από τις προεξέχουσες 
υπηρεσίες των C-ITS, η λειτουργία της οποίας εξετάζεται πιλοτικά τόσο στις Η.Π.Α., όσο και 
στην Ευρώπη. Η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων 
του προγράμματος σηματοδότησης, της θέσης και κίνησης μεμονωμένων οχημάτων, με 
σκοπό την αποστολή μηνυμάτων στον οδηγό (δηλ. ενδεικνυόμενη ταχύτητα κίνησης) 
προκειμένου να ακολουθήσει εκείνη τη τροχιά κίνησης που θα ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές 
αέριων ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος.  

 

Η μελέτη ενός δυναμικού συστήματος αποστολής μηνυμάτων περιβαλλοντικά φιλικών 
ταχυτήτων κίνησης σε οχήματα κινούμενα κατά μήκος μιας σηματοδοτημένης οδικής 
αρτηρίας, κατέδειξε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμου κατά 
13% (Mandava, Boriboonsomsin and Barth, 2009). Αντίστοιχα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν από την προσομοίωση παρόμοιας υπηρεσίας σε απλοποιημένο οδικό δίκτυο 
δύο διαδοχικών σηματοδοτημένων διασταυρώσεων (Li et al., 2009). Οι Barth et al. (2011) 
ανέπτυξαν μια εφαρμογή της οποίας ο αλγόριθμος βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της 
ελκτικής δύναμης που απαιτείται για την κίνηση ενός οχήματος, ώστε να υπολογιστεί ένα 
προφίλ ταχυτήτων του οποίου η υλοποίηση θα ελαχιστοποιεί κατά συνέπεια τις εκπομπές 
αέριων ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου. Η ίδια ερευνητική ομάδα (Xia, 
Boriboonsomsin and Barth, 2013) πραγματοποίησε πειράματα προσομοίωσης της εφαρμογής 
αυτής σε μια υποθετική σηματοδοτημένη οδική αρτηρία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
η εφαρμογή αυτή μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων κατά 
12,3% και 14,1% αντίστοιχα. Επίσης, μελέτησε τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
της εφαρμογής αυτής υπό διαφορετικές συνθήκες κυκλοφοριακής ζήτησης και για 
διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης της στο στόλο των οχημάτων. Κατέληξε στο συμπέρασμα, 
ότι τα οφέλη υλοποίησης της εφαρμογής αυτής μεγιστοποιούνται σε επίπεδο δικτύου, υπό 
μέτριες συνθήκες ζήτησης και για υψηλά ποσοστά διείσδυσης της στο στόλο των οχημάτων. 

 

Οι Rakha and Kamalanathsharma (2011) υπερθεμάτισαν την αξία χρήσης μικροσκοπικών 
μοντέλων υπολογισμού εκπομπών ρύπων για την υλοποίηση μελετών προσομοίωσης 
πρακτικών αλλά και συστημάτων οικολογικής οδήγησης. Οι Schuricht, Michler and Baker 
(2011) ανέπτυξαν μια υπηρεσία διαχείρισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
κυκλοφορίας περιμετρικά σηματοδοτημένων κόμβων που λαμβάνει υπόψη το μήκος της 
σχηματιζόμενης ουράς στις διασταυρώσεις για τον υπολογισμό των ενδεικνυόμενων 
ταχυτήτων κίνησης που αποστέλλονται ως μηνύματα στους οδηγούς. Η λειτουργία της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας μελετήθηκε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης σε μία μεμονωμένη 
σηματοδοτημένη διασταύρωση την οποία προσέγγιζαν είτε μεμονωμένα οχήματα είτε ομάδες 
οχημάτων. Τα πειράματα αυτά κατέδειξαν ότι η υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής δύναται, υπό 
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συνθήκες ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας, να προσφέρει οφέλη της τάξης του 28% ως προς 
τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου. 

 

Η πιλοτική εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος οικολογικής οδήγησης σ’ έναν 
αυτοκινητόδρομο, είχε ως συνέπεια τη μείωση κατά 12% των εκπομπών ρύπων και κατά 13% 
της κατανάλωσης καυσίμου των συμμετεχόντων επιβατηγών οχημάτων (Barth and 
Boriboonsomsin, 2009). Τα αποτελέσματα πειραμάτων προσομοίωσης ενός συστήματος 
αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της κυκλοφορίας σ’ ένα αστικό οδικό δίκτυο στα 
πλαίσια ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου, κατέδειξαν ότι το συγκεκριμένο σύστημα 
μπορεί να μειώσει την καταναλισκόμενη ενέργεια των οχημάτων κατά 20% (Vreeswijk, 
Mahmod and van Arem, 2010). Οι Saust et al. (2010) τόνισαν τη σπουδαιότητα αξιοποίησης 
του μέγιστου δυνατού πλήθους κυκλοφοριακών δεδομένων για την αποτελεσματική 
λειτουργία των συνεργατικών συστημάτων ευφυών μεταφορών. Επίσης, η ενσωμάτωση ενός 
συστήματος οικολογικής οδήγησης σ’ ένα αυτόματα προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου της 
ταχύτητας κίνησης ενός οχήματος, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων 
κατά 56% και της κατανάλωσης καυσίμου κατά 47% σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη 
προσομοίωσης λειτουργίας της συνολικής εφαρμογής (Asadi and Vahidi, 2011).  

 

Στη παρούσα εργασία, η λογική του αλγόριθμου που υλοποιεί την υπηρεσία διαχείρισης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κυκλοφορίας περιμετρικά σηματοδοτημένου κόμβου 
που αναπτύχθηκε από τους Barth et al. (2011) επεκτείνεται, ώστε να λαμβάνει υπόψη 
περισσότερες παραμέτρους της συμπεριφοράς των οδηγών. Η επέκταση αυτή αναμένεται να 
καταστήσει ρεαλιστικότερα και πιο εύκολα υλοποιήσιμα τα υπολογιζόμενα περιβαλλοντικά 
φιλικά προφίλ ταχυτήτων που αποστέλλονται ως μηνύματα στους οδηγούς. Οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αλγόριθμου αυτού μελετώνται μέσω μικροσκοπικής 
προσομοίωσης της κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναλύεται η 
επιρροή των παραμέτρων του προγράμματος σηματοδότησης, των συνθηκών ζήτησης, του 
επιπέδου διείσδυσης της εφαρμογής στους χρήστες, καθώς και της απόστασης μετάδοσης του 
μηνύματος στους οδηγούς στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας. 

 

2. Υπηρεσία Αποδοτικής Ενεργειακής Διαχείρισης της Κυκλοφορίας σε 
Σηματοδοτημένο Κόμβο 

2.1 Περιγραφή του Αλγόριθμου της Υπηρεσίας 

Ο αλγόριθμος που υλοποιεί την υπηρεσία αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε σηματοδοτημένο κόμβο η οποία μελετάται στην παρούσα εργασία, 
πρωταρχικά αναπτύχθηκε από τους Barth et al. (2011) και Xia, Boriboonsomsin and Barth 
(2013). Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 
καυσίμου των εξοπλισμένων οχημάτων, διαμέσου της ελαχιστοποίησης της ελκτικής δύναμης 
που απαιτείται για την κίνηση τους, καθώς και του χρόνου που αυτά παραμένουν ακίνητα 
μπροστά από τον φωτεινό σηματοδότη. Ταυτόχρονα, συνυπολογίζεται ότι η ενδεικνυόμενη 
περιβαλλοντικά φιλική ταχύτητα που υπολογίζεται μέσω του αλγόριθμου και αποστέλλεται 
ως μήνυμα στον οδηγό δεν είναι ποτέ μικρότερη μιας ελάχιστης ταχύτητας κίνησης που είναι 
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συνάρτηση αποκλειστικά της απόστασης του οχήματος από τη σηματοδοτημένη 
διασταύρωση και του υπολειπόμενου χρόνου πρασίνου/κόκκινου ανάλογα με την υφιστάμενη 
φωτεινή ένδειξη του σηματοδότη.  

 

Προς το παρόν η προαναφερθείσα υπηρεσία δύναται να υλοποιηθεί αποκλειστικά σε 
σηματοδοτημένους κόμβους όπου το πρόγραμμα σηματοδότησης είναι προκαθορισμένο και 
σταθερό. Παράμετροι που καθορίζουν τα περιβαλλοντικά φιλικά υπολογιζόμενα προφίλ 
ταχυτήτων είναι η απόσταση του οχήματος από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση τη στιγμή 
λήψης του μηνύματος και ο υπολειπόμενος χρόνος πρασίνου/κόκκινου ανάλογα με την 
ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη. Τα προφίλ επιτάχυνσης/επιβράδυνσης εμπεριέχουν την  
προτεινόμενη επιτάχυνση και ταχύτητα κίνησης του εξοπλισμένου οχήματος για ολόκληρη 
την τροχιά κίνησης του οχήματος από τη στιγμή λήψης του μηνύματος έως τη διέλευσή του 
από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση. Κατά την προσομοίωση τα εξοπλισμένα οχήματα 
κινούνται βάσει των συγκεκριμένων προφίλ εκτός εάν επηρεάζεται η κίνηση τους από 
προπορευόμενα οχήματα. Κατά την εφαρμογή της υπηρεσίας σε πραγματικό οδικό δίκτυο οι 
οδηγοί λαμβάνουν με μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος την ενδεικνυόμενη ταχύτητα κίνησης 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και πληροφορούνται παράλληλα για τον υπολειπόμενο χρόνο 
της υφιστάμενης ένδειξης του φωτεινού σηματοδότη. Η ενδεικνυόμενη ταχύτητα κίνησης 
ανανεώνεται ανάλογα με τη συμμόρφωση ή μη του οδηγού στο μήνυμα που λαμβάνει.  

 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά υπό μορφή διαγράμματος ροής ο αλγόριθμος που 
καθορίζει τη λειτουργία της υπό μελέτη υπηρεσίας. 
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Ποια είναι η 
υφιστάμενη φωτεινή 

ένδειξη?
ΚόκκινοΠράσινο

Υφιστάμενη ταχύτητα 
επαρκής για να διέλθει 

της διασταύρωσης?

Ναι

Όχι

Υπολογισμός προφίλ επιτάχυνσης/
επιβράδυνσης βάσει 
υπολειπόμενου χρόνου πρασίνου/
πρασίνου+κόκκινου και δυναμικών 
χαρακτηριστικών του οχήματος.

Υφιστάμενη ταχύτητα 
επαρκής για να διέλθει 

της διασταύρωσης?

Ναι

Όχι

Υπολογισμός προφίλ 
επιβράδυνσης βάσει 
υπολειπόμενου χρόνου 
κόκκινου και δυναμικών 
χαρακτηριστικών του οχήματος.

Τέλος διαδικασίας

Επηρεάζεται η τροχιά του οχήματος 
από το προπορευόμενο?

Όχι

Ναι

 

 

Σχήμα 1: Η λογική του αλγόριθμου της υπηρεσίας υπό μορφή διαγράμματος ροής 

 

Παρακάτω επεξηγείται περιληπτικά η λογική του συγκεκριμένου αλγόριθμου. Εάν η ένδειξη 
του φωτεινού σηματοδότη είναι πράσινη, τότε υπολογίζεται η απόσταση που μπορεί να 
διανύσει το όχημα διατηρώντας την ταχύτητά του σταθερή για τον υπολειπόμενο χρόνο 
πρασίνου. Εάν η υπολογισθείσα απόσταση είναι μεγαλύτερη της απόστασης του οχήματος 
από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση, τότε καμιά ενέργεια δεν εκτελείται και το όχημα 
συνεχίζει την πορεία του διατηρώντας την ταχύτητά του σταθερή. Κατά συνέπεια, το όχημα 
θα διέλθει από τη διασταύρωση κατά τη διάρκεια της παρούσης πράσινης ένδειξης δίχως να 
απαιτείται να τροποποιήσει την ταχύτητά του. Αντιθέτως, εάν η υπολογισθείσα απόσταση 
είναι μικρότερη της αποστάσεως του οχήματος από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση τότε 
υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώσεις. Είτε το όχημα θα επιταχύνει και θα διέλθει από τη 
διασταύρωση κατά τη διάρκεια της παρούσας φάσης, είτε μη προλαβαίνοντας να διέλθει 
ακόμα και εάν επιταχύνει θα επιβραδύνει προκειμένου να διέλθει με την εκκίνηση της 
επόμενης πράσινης ένδειξης. Τα αντίστοιχα προφίλ ταχυτήτων που αντιστοιχούν είτε σε 
επιτάχυνση είτε σε επιβράδυνση υπολογίζονται βάσει των συναρτήσεων που παρουσιάζονται 
στις εργασίες των Barth et al. (2011) και Xia, Boriboonsomsin and Barth (2013). 
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Εάν η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη είναι κόκκινη (στην παρούσα εργασία η διάρκεια 
της πορτοκαλί ένδειξης ενσωματώνεται σε αυτή της κόκκινης για την πραγματοποίηση των 
απαιτούμενων υπολογισμών), υπολογίζεται η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα 
διατηρώντας την ταχύτητά του σταθερή έως ότου η ένδειξη μεταβληθεί για πρώτη φορά σε 
πράσινη. Η υπολογισθείσα απόσταση θα πρέπει να είναι μικρότερη από την απόσταση του 
οχήματος από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση, ώστε το τελευταίο να διέλθει της 
διασταύρωσης αφού έχει μεταβληθεί η ένδειξη δίχως να απαιτηθεί η μεταβολή της ταχύτητάς 
του. Στην περίπτωση αυτή καμιά ενέργεια δεν απαιτείται. Διαφορετικά, το όχημα θα πρέπει 
να επιβραδύνει ανάντη της σηματοδοτημένης διασταύρωσης, ώστε να αποφύγει μία πλήρη 
στάση μπροστά από τον σηματοδότη πριν την αλλαγή της ένδειξης. 

 

2.2 Τροποποιήσεις και επεκτάσεις της δομής του αρχικού αλγόριθμου 

Η λογική του αλγόριθμου τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε, ώστε να λαμβάνει υπόψη τη 
συμπεριφορά των οδηγών λεπτομερέστερα. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις αναβαθμίζουν 
τις δυνατότητες του αλγόριθμου και καθιστούν τη λειτουργία του ρεαλιστικότερη. Βάσει της 
αρχικής δομής του αλγόριθμου, η ελάχιστη ενδεικνυόμενη ταχύτητα που μπορεί να 
αποσταλεί ως μήνυμα στον οδηγό είναι συνάρτηση αποκλειστικά της απόστασης του 
οχήματος από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση και του υπολειπόμενου χρόνου 
πρασίνου/κόκκινου ανάλογα με την υφιστάμενη φωτεινή ένδειξη του σηματοδότη. Παρόλα 
αυτά, στην πράξη, ουδείς οδηγός θα ήταν διατεθειμένος να οδηγήσει σε μία πολύ χαμηλή 
ταχύτητα επί μακρό χρονικό διάστημα, ακόμα και εάν μια εφαρμογή του παρείχε την 
αντίστοιχη συμβουλή. Για το λόγο αυτό, οι συγγραφείς προτείνουν να μην αποστέλλεται 
μήνυμα επιβράδυνσης στον οδηγό σε περίπτωση που η υπολογισθείσα περιβαλλοντικά φιλική 
ταχύτητα κίνησης του οχήματος είναι χαμηλότερη από μια προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή 
ταχύτητας.  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη την απόσταση του οχήματος από τη 
σηματοδοτημένη διασταύρωση, ώστε να υπολογίζει ενδεικνυόμενες περιβαλλοντικά φιλικές 
ταχύτητες κίνησης για το όχημα. Συνεπώς, ένας οδηγός που λαμβάνει και ακολουθεί μια 
συμβουλή επιβράδυνσης θα προσεγγίσει τη σηματοδοτημένη διασταύρωση ακριβώς τη 
χρονική στιγμή που η φωτεινή ένδειξη θα μεταβληθεί από κόκκινη σε πράσινη. Στη πράξη 
όμως, κανείς οδηγός δε θα προσέγγιζε μια σηματοδοτημένη διασταύρωση οδηγώντας υπό 
σταθερή ταχύτητα ενώ η φωτεινή ένδειξη παρέμενε κόκκινη. Οι συγγραφείς της παρούσας 
εργασίας προτείνουν μια μεθοδολογία που επεκτείνει τη λογική του αλγόριθμου και επιλύει 
το συγκεκριμένο περιορισμό λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, το 
προτεινόμενο προφίλ ταχυτήτων επιβράδυνσης υπολογίζεται αρχικά βάσει του αρχικού 
αλγόριθμου. Εν συνεχεία η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας του συγκεκριμένου προφίλ 
χρησιμοποιείται για το υπολογισμό της απόστασης που θα απαιτείτο, ώστε το όχημα να 
σταματήσει πλήρως χρησιμοποιώντας το σύστημα πέδησης. Η υπολογισθείσα απόσταση 
αφαιρείται εν συνεχεία από την απόσταση του οχήματος από τη σηματοδοτημένη 
διασταύρωση και πραγματοποιείται νέος υπολογισμός του προτεινόμενου προφίλ 
επιβράδυνσης. Εφόσον ο οδηγός ακολουθήσει τις νέες ενδεικνυόμενες ταχύτητες κίνησης, θα 
επιβραδύνει εντονότερα συγκριτικά με το αρχικό προφίλ, αλλά η φωτεινή ένδειξη θα 
μεταβληθεί από κόκκινη σε πράσινη προτού προσεγγίσει σε πολύ κοντινή απόσταση τη 
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διασταύρωση. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη λειτουργία θα θεωρηθεί ασφαλέστερη από την 
πλευρά των οδηγών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος και κατά 
συνέπεια και το ποσοστό εφαρμογής των συμβουλών που παρέχει το σύστημα από τους 
χρήστες της υπηρεσίας. 

 

3. Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Αποδοτικής Ενεργειακής Διαχείρισης της 
Κυκλοφορίας σε Σηματοδοτημένο Κόμβο 

3.1 Μικροσκοπικό υπόδειγμα προσομοίωσης της κυκλοφορίας και της υπηρεσίας 

Ένα μικροσκοπικό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας έχει αναπτυχθεί για τμήμα του 
αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το τμήμα συμπεριλαμβάνει την οδό Τσιμισκή μαζί με 
τις κάθετες οδούς που την τροφοδοτούν με κυκλοφορία και απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Οι 
κυκλοφοριακές λειτουργίες στο τμήμα αυτό έχουν προσομοιωθεί μέσω του μικροσκοπικού 
προσομοιωτή της κυκλοφορίας Aimsun (TSS, 2011). Το δίκτυο που έχει προσομοιωθεί 
αποτελείται από 155 οδικά τμήματα, 70 διασταυρώσεις και το συνολικό του μήκος είναι 15 
χιλιόμετρα. Από τις 70 διασταυρώσεις οι 38 είναι σηματοδοτημένες και τα προγράμματα 
σηματοδότησής τους είναι προκαθορισμένα και σταθερά. Επίσης, εφτά λεωφορειακές 
γραμμές έχουν προσομοιωθεί μαζί με τα αντίστοιχα δρομολόγιά τους. Η υπηρεσία 
αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της κυκλοφορίας σε σηματοδοτημένο κόμβο έχει 
υλοποιηθεί σε 18 από τις 38 σηματοδοτημένες διασταυρώσεις. 

 

Η κυκλοφοριακή ζήτηση για το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο έχει υπολογισθεί μέσω ενός 
μακροσκοπικού μοντέλου καταμερισμού της κυκλοφορίας το οποίο είχε αναπτυχθεί 
προγενέστερα στο VISUM από τους Stamos, Salanova and Mitsakis (2013). Το 
μακροσκοπικό μοντέλο καταμερισμού της κυκλοφορίας παρήγαγε τις απαιτούμενες 
πληροφορίες ζήτησης για το μικροσκοπικό μοντέλο (δηλ. πίνακας προέλευσης-προορισμού 
και κατανομή της κυκλοφορίας ανά διαδρομή), βασιζόμενο σε στοιχεία κυκλοφοριακών 
φόρτων που είχαν συλλεχθεί από μετρητές εγκατεστημένους στο οδικό δίκτυο της 
Θεσσαλονίκης και αντιστοιχούν σε μία ώρα πρωινής αιχμής (δηλ. 8:00πμ-9:00πμ) μιας 
τυπικής καθημερινής (δηλ. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013). Στοιχεία σύνθεσης της 
κυκλοφορίας συλλέχθηκαν από προηγούμενη μελέτη (Mitsakis et al., 2013), σύμφωνα με την 
οποία ο στόλος των οχημάτων που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτελείται 
κατά 90% από Ι.Χ., 5% από ταξί, 4% από φορτηγά και κατά 1% από λεωφορεία. 
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Σχήμα 2: Τμήμα του αστικού οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης που έχει προσομοιωθεί στο Aimsun. 

 

Προκειμένου το μικροσκοπικό μοντέλο να είναι ικανό να αναπαράγει με αξιοπιστία τις 
πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες του υπό μελέτη δικτύου, οι τιμές διαφόρων 
παραμέτρων που καθορίζουν τη λειτουργία των υποδειγμάτων ακολουθούντος οχήματος, 
αλλαγής λωρίδος και αποδοχής διακένου στη ροή κυκλοφορίας του Aimsun (TSS, 2011) 
τροποποιήθηκαν με τη μέθοδο της δοκιμής και λάθους. Κυκλοφοριακά δεδομένα (δηλ. 
κυκλοφοριακοί φόρτοι και μέση σημειακή ταχύτητα κίνησης των οχημάτων) έχουν συλλεχθεί 
από 21 ανιχνευτές τις κυκλοφορίας που βρίσκονται τοποθετημένοι στο αστικό οδικό δίκτυο 
της Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα δεδομένα που 
υπολογίσθηκαν μέσω του μοντέλου προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν για την 
πραγματοποίηση στατιστικών ελέγχων που καταδεικνύουν την αξιοπιστία του τελευταίου.  

 

Το στατιστικό μέτρο GEH (Chu et al., 2004) υπολογίσθηκε για κάθε μια από τις μετρήσεις 
των 21 ανιχνευτών, ώστε να διαπιστωθεί η καλή προσαρμογή των φόρτων της προσομοίωσης 
στις αντίστοιχες τιμές του πεδίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1, οι τιμές του στατιστικού μέτρου είναι μικρότερες της οριακής τιμής 5 για ποσοστό 
μεγαλύτερο του 85% των ελεγχθέντων ανιχνευτών. Συνεπώς, η κατανομή των κυκλοφορικών 
φόρτων στο δίκτυο που έχει προσομοιωθεί κρίνεται αντιπροσωπευτική της πραγματικής 
κατανομής. Το στατιστικό μέτρο του THEIL (Theil, 1961) χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο καλής 
προσαρμογής της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων μεταξύ πεδίου και προσομοίωσης 
για τις 21 προαναφερθείσες θέσεις των ανιχνευτών. Οι τιμές του συγκεκριμένου στατιστικού 
μέτρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και είναι μικρότερες της οριακής τιμής 0,02 για όλες 
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τις μετρήσεις των ανιχνευτών. Συνεπώς, η μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στις θέσεις 
των ανιχνευτών στο δίκτυο που έχει προσομοιωθεί κρίνεται αντιπροσωπευτική της μέσης 
ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις αντίστοιχες θέσεις στο πραγματικό δίκτυο. 
Γενικότερα, οι στατικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύουν ότι το μικροσκοπικό 
μοντέλο που αναπτύχτηκε στο Aimsun (TSS, 2011) μπορεί να αναπαράγει με ακρίβεια τις 
πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες στο υπό μελέτη οδικό δίκτυο.  

 

Πίνακας 1: Τιμές στατιστικού μέτρου GEH 

 

α/α 
Θέση Ανιχνευτή Φόρτος 

Προσομοίωσης 
Πραγματικός 

Φόρτος 
Τιμή GEH

1 Λ.Στρατού – Βελίδειο 1628 1556 1,80 

2 Τσιμισκή – Ε.Αμύνης & Φ.Εταιρείας 3218 3053 2,94 

3 Τσιμισκή – Π.Μελά & Γ.Παλαμά 2875 2678 3,74 

4 Τσιμισκή – Ικτίνου & Α.Σοφίας 2571 2461 2,20 

5 Τσιμισκή – Α.Σοφίας & Κ.Ντηλ 2293 2104 4,04 

6 Τσιμισκή – Κ.Ντηλ & Αριστοτέλους 2398 2126 5,73 

7 Τσιμισκή & Αριστοτέλους 2324 2095 4,87 

8 Τσιμισκή – Κομνηνών & Ε.Βενιζέλου 2219 2075 3,12 

9 Τσιμισκή – Ι.Δραγούμη & Κατούνη 2488 2252 4,85 

10 Πολυτεχνείου – Δωδεκανήσου  2546 2292 5,17 

11 Πολυτεχνείου – Φράγκων 2575 2317 5,22 

12 Ανδρόνικου – Αρχ. Μουσείο 2093 2088 0,10 

13 Ε.Αμύνης – Τσιμισκή 584 583 0,05 

14 Π.Μελά 365 377 0,63 

15 Κούσκουρα 132 118 1,24 

16 Κ.Ντηλ – Μητροπόλεως & Τσιμισκή 143 148 0,37 

17 Ε.Βενιζέλου – Μητροπόλεως 425 430 0,26 

18 Ι.Δραγόυμη 511 534 1,01 

19 Δωδεκανήσου 530 569 1,68 

20 26ης Οκτωβρίου 711 721 0,36 

21 Σ.Σταθμού 848 883 1,18 
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Πίνακας 2: Τιμές στατιστικού μέτρου THEIL 

 

α/α 
Θέση Ανιχνευτή Ταχύτητα 

Προσομοίωσης 
Πραγματική 

Ταχύτητα 
Τιμή 
Theil 

1 Λ.Στρατού – Βελίδειο 45,23 41,33 0,030
2 Τσιμισκή – Ε.Αμύνης & Φ.Εταιρείας 30,13 31,81 0,040
3 Τσιμισκή – Π.Μελά & Γ.Παλαμά 29,56 35,49 0,030
4 Τσιμισκή – Ικτίνου & Α.Σοφίας 32,12 37,71 0,030
5 Τσιμισκή – Α.Σοφίας & Κ.Ντηλ 33,25 37,41 0,040
6 Τσιμισκή – Κ.Ντηλ & Αριστοτέλους 29,23 33,40 0,050
7 Τσιμισκή & Αριστοτέλους 26,50 30,41 0,040
8 Τσιμισκή – Κομνηνών & Ε.Βενιζέλου 25,36 27,69 0,030
9 Τσιμισκή – Ι.Δραγούμη & Κατούνη 27,98 33,77 0,010

10 Πολυτεχνείου – Δωδεκανήσου  44,76 38,94 0,010
11 Πολυτεχνείου – Φράγκων 43,65 51,63 0,070
12 Ανδρόνικου – Αρχ. Μουσείο 44,74 46,57 0,030
13 Ε.Αμύνης – Τσιμισκή 35,36 47,42 0,020
14 Π.Μελά 34,69 53,49 0,001
15 Κούσκουρα 31,63 32,16 0,004
16 Κ.Ντηλ – Μητροπόλεως & Τσιμισκή 32,47 28,73 0,006
17 Ε.Βενιζέλου – Μητροπόλεως 34,71 40,99 0,010
18 Ι.Δραγόυμη 40,62 49,60 0,010
19 Δωδεκανήσου 45,69 52,56 0,003
20 26ης Οκτωβρίου 52,36 41,32 0,040
21 Σ.Σταθμού 47,26 54,28 0,002

 

Η προσομοίωση της υπηρεσίας αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της κυκλοφορίας σε 
σηματοδοτημένο κόμβο επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης μιας Διεπαφής Προγραμματισμού 
Εφαρμογών (TSS, 2011) που επιτρέπει την αλληλεπίδραση (δηλ. ανταλλαγή δεδομένων) 
μεταξύ του Aimsun και της εξωτερικής εφαρμογής. Η συγκεκριμένη διεπαφή αναπτύχθηκε 
με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού C++. Οι παράμετροι που καθορίζουν τη λειτουργία 
του αλγόριθμου της υπηρεσίας μπορούν να καθοριστούν μέσω του γραφικού περιβάλλοντος 
της διεπαφής. Αναφορικά με τα πειράματα προσομοίωσης που εκπονήθηκαν στην παρούσα 
μελέτη, η τιμή της παραμέτρου που επηρεάζει το ρυθμό επιτάχυνσης/επιβράδυνσης των 
υπολογιζόμενων προφίλ ταχυτήτων επιλέχθηκε ίση με 0,15, ενώ το ελάχιστο επιτρεπτό όριο 
ενδεικνυόμενης ταχύτητας που μπορεί να αποσταλεί ως μήνυμα στον οδηγό ίσο με 20 
χλμ/ώρα. Η απόσταση του οχήματος από τη σηματοδοτημένη διασταύρωση μπορεί επίσης να 
καθορισθεί μέσω του γραφικού περιβάλλοντος της διεπαφής. Η απόσταση αυτή είναι 
διαφορετική για κάθε σηματοδοτημένη διασταύρωση και στην εργασία αυτή έχει επιλεγεί 
βάσει των περιορισμών της τοπολογίας του δικτύου. Δηλαδή, όταν το όχημα βρεθεί μεταξύ 
δύο σηματοδοτημένων διασταυρώσεων λαμβάνει το μήνυμα άμεσα κατάντη της πρώτης 
διασταύρωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά όλες τις σηματοδοτημένες διασταυρώσεις, 
όπου υλοποιείται η υπηρεσία. 
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3.2 Πειράματα προσομοίωσης 

Η λειτουργία και οι επιπτώσεις της υπηρεσίας αξιολογήθηκαν για πέντε διαφορετικά επίπεδα 
κυκλοφοριακής ζήτησης και για πέντε διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας στο στόλο των οχημάτων. Συνολικά προσομοιώθηκαν 30 σενάρια, εκ των 
οποίων τα 25 προσομοιώθηκαν με την υπηρεσία ενεργοποιημένη, ενώ τα υπόλοιπα 5 με την 
υπηρεσία μη ενεργοποιημένη. Το βασικό σενάριο αντιστοιχεί σε επίπεδο ζήτησης 100% της 
συνολικής. Τα υπόλοιπα επίπεδα ζήτησης αντιστοιχούν στο 80%, 60%, 40% και 20% της 
πραγματικής ζήτησης. Στα πειράματα προσομοίωσης που εκπονήθηκαν μόνο τα Ι.Χ. οχήματα 
λαμβάνουν μηνύματα μέσω της υπηρεσίας. Συνεπώς, τα πέντε διαφορετικά επίπεδα 
διείσδυσης της τεχνολογίας αντιστοιχούν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τύπο οχημάτων.  

 

Το Aimsun είναι ένα στοχαστικό μικροσκοπικό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η προσομοίωση κάθε σεναρίου πολλές φορές για διαφορετικές 
τιμές των παραμέτρων του μοντέλου που έχουν στοχαστική φύση, ώστε τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης να είναι στατιστικώς σημαντικά. Αρχικά, προσομοιώθηκε το βασικό σενάριο 
πέντε φορές για διαφορετικές τιμές των συγκεκριμένων παραμέτρων και υπολογίσθηκε η 
μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων σε όλο το 
δίκτυο. Το διάστημα εμπιστοσύνης επιλέχθηκε 95%, το αποδεκτό σφάλμα ίσο με 0,5 
χλμ/ώρα, και καθώς η τυπική απόκλιση της μέσης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στο 
δίκτυο είχε υπολογισθεί 0,398 χλμ/ώρα, ο απαιτούμενος αριθμός προσομοιώσεων κάθε 
σεναρίου προσδιορίσθηκε σε 10 σύμφωνα με την Εξίσωση 1. 

/
 

(1)

όπου ν είναι ο απαιτούμενος αριθμός προσομοιώσεων, /  είναι το στατιστικό  για 

επίπεδο εμπιστοσύνης 1	– 	 , και Ε είναι το επιτρεπτό σφάλμα. 
 
3.2 Αποτελέσματα πειραμάτων προσομοίωσης 
Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από την προσομοίωση των 30 διαφορετικών 
σεναρίων αναλύθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες και 
οι δείκτες των συνθηκών της κυκλοφοριακής ροής που επελέγησαν για την αξιολόγηση 
της υπηρεσίας αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της κυκλοφορίας σε 
σηματοδοτημένο κόμβο είναι οι εξής: 

 Χρόνος διαδρομής: η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης δεν αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο της υπηρεσίας, ωστόσο ο συγκεκριμένος δείκτης θα καταδείξει 
τις επιπτώσεις της στις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

 Χρόνος στάσης: αποτελεί πρωταρχικό στόχο της υπηρεσίας να μειώσει το χρόνο 
που παραμένουν σε στάση τα οχήματα μπροστά από τον φωτεινό σηματοδότη, 
καθώς αυτό σχετίζεται άμεσα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας. 

 Αριθμός στάσεων: αυτός ο δείκτης είναι σε άμεση συσχέτιση με τον προηγούμενο. 
 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: ο δείκτης αυτός συνδέεται άμεσα με τη στιγμιαία 

ταχύτητα κίνησης των οχημάτων και λαμβάνει μεγάλες τιμές για μικρές τιμές 
ταχύτητας (κίνηση οχημάτων που σχετίζεται με συνεχείς στάσεις λόγω 
συμφόρησης σε σηματοδοτημένες διασταυρώσεις). 

 Κατανάλωση καυσίμου: υπάρχει γραμμική συσχέτιση του συγκεκριμένου δείκτη με 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Όσο αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου 
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τόσο αυξάνονται και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς όμοια 
συμπεράσματα αναμένονται από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης για τους 
δύο αυτούς δείκτες. 

 

Οι παραπάνω δείκτες έχουν υπολογιστεί για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 

 Ι.Χ. οχήματα, τα οποία λαμβάνουν συμβουλές μέσω μηνυμάτων από την υπηρεσία. 
 Ι.Χ. οχήματα, τα οποία δε λαμβάνουν συμβουλές μέσω μηνυμάτων από την 

υπηρεσία. 
 Σύγκριση αποτελεσμάτων, μεταξύ εξοπλισμένων και μη εξοπλισμένων με την 

υπηρεσία οχημάτων για το ίδιο σενάριο προσομοίωσης. 

 

Ο χρόνος μετακίνησης τόσο των εξοπλισμένων όσο και των μη εξοπλισμένων 
οχημάτων στο δίκτυο αυξάνεται σημαντικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας για το 
μέγιστο επίπεδο ζήτησης. Το μέγεθος της αύξησης αυτής ελαττώνεται με τη μείωση του 
ποσοστού διείσδυσης της υπηρεσίας στο στόλο των μετακινούμενων οχημάτων. Για τα 
χαμηλότερα επίπεδα ζήτησης, το ποσοστό αύξησης του χρόνου μετακίνησης των 
εξοπλισμένων οχημάτων είναι χαμηλότερο και ελαττώνεται όσο μειώνεται το επίπεδο 
της ζήτησης. Είναι ενδεικτικό, ότι για συνθήκες ελεύθερης κυκλοφοριακής ροής, η 
αύξηση του χρόνου μετακίνησης των εξοπλισμένων οχημάτων λαμβάνει την ελάχιστη 
τιμή της. Η επίπτωση της λειτουργίας της υπηρεσίας στο χρόνο μετακίνησης των μη 
εξοπλισμένων οχημάτων είναι σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τα εξοπλισμένα 
οχήματα, για όλα τα επίπεδα ζήτησης πλην του μέγιστου. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία 
των εξοπλισμένων οχημάτων λαμβάνει σύσταση επιβράδυνσης, είναι αναμενόμενο ότι ο 
χρόνος μετακίνησης των εξοπλισμένων οχημάτων είναι μεγαλύτερος αυτού των μη 
εξοπλισμένων οχημάτων σχεδόν για όλα τα επίπεδα ζήτησης και διείσδυσης της 
τεχνολογίας στο μετακινούμενο στόλο (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Μεταβολή του χρόνου διαδρομής των οχημάτων μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας 

 

Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 

Διείσδυση της Υπηρεσίας στον Στόλο 

100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% 6,88% 4,17% 3,06% 2,94% 3,42% 

80% 1,67% 2,25% 1,74% 1,90% 1,56% 
60% 1,02% 0,92% 1,08% 1,39% 1,44% 
40% 0,79% 1,16% 0,42% 1,18% 1,47% 
20% 0,42% 0,66% 0,31% 0,76% 0,82% 

Μη Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - 3,01% 3,07% 1,52% 2,52% 

80% - 1,47% 0,77% 0,19% 0,23% 
60% - 0,22% 0,26% -0,09% -0,07% 
40% - -0,26% 0,54% -0,15% -0,45% 
20% - -0,32% -0,01% -0,22% -0,14% 

Εξοπλισμένα έναντι  
Μη Εξοπλισμένων Οχημάτων 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - 1,12% -0,01% 1,39% 0,88% 

80% - 0,76% 0,96% 1,71% 1,33% 
60% - 0,69% 0,82% 1,48% 1,51% 
40% - 1,43% -0,12% 1,34% 1,94% 
20% - 0,98% 0,32% 0,98% 0,97% 

 

Ο χρόνος στάσης των εξοπλισμένων οχημάτων αυξάνεται αποκλειστικά και μόνο για το 
μέγιστο επίπεδο ζήτησης και διείσδυσης της υπηρεσίας στο μετακινούμενο στόλο 
(Πίνακας 4). Διαφορετικά ο χρόνος στάσης των εξοπλισμένων οχημάτων ελαττώνεται 
σημαντικά με την ελάττωση της ζήτησης, αλλά το ποσοστό ελάττωσης μειώνεται καθώς 
μειώνεται το ποσοστό διείσδυσης της υπηρεσίας στο στόλο. Η επίπτωση της 
λειτουργίας της υπηρεσίας στο χρόνο στάσης των μη εξοπλισμένων είναι αρνητική για 
το μέγιστο επίπεδο ζήτησης. Αντιθέτως, όταν η ζήτηση βρίσκεται στο 80%, 60% και 
40% της πραγματικής, τότε ο χρόνος στάσης των μη εξοπλισμένων οχημάτων 
μειώνεται, αλλά σε βαθμό μικρότερο αυτού των εξοπλισμένων. Η μικρή τιμή μείωσης 
του χρόνου στάσης των μη εξοπλισμένων οχημάτων για το ελάχιστο επίπεδο ζήτησης, 
σχετίζεται με τη μικρή επιρροή των τροχιών των εξοπλισμένων οχημάτων επί αυτών 
των μη εξοπλισμένων, δεδομένης της ύπαρξης ελεύθερου χώρου για τα τελευταία για 
την πραγματοποίηση ελιγμών προσπέρασης που τους επιτρέπουν να προσέλθουν στη 
γραμμή στάσης της διασταύρωσης πριν την έναρξη της πράσινης  ένδειξης του 
σηματοδότη. Εύλογη είναι επίσης η μεγαλύτερη μείωση που παρατηρείται στο χρόνο 
στάσης των εξοπλισμένων οχημάτων έναντι των μη εξοπλισμένων, καθώς τα 
εξοπλισμένα είναι αυτά που λαμβάνουν και υλοποιούν άμεσα τις συμβουλές 
επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. 
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Πίνακας 4: Μεταβολή του χρόνου στάσης των οχημάτων μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας 

 

Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 

Διείσδυση της Υπηρεσίας στον Στόλο 

100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% 2,94% -1,67% -3,25% -3,10% -2,03% 

80% -16,73% -14,84% -15,08% -13,23% -12,67% 
60% -20,42% -20,02% -19,01% -16,88% -15,77% 
40% -21,90% -20,63% -21,75% -19,02% -17,25% 
20% -23,73% -23,00% -23,17% -22,06% -21,12% 

Μη Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - 1,19% 1,99% 0,26% 3,22% 

80% - -6,37% -5,69% -4,63% -1,87% 
60% - -7,85% -5,86% -4,46% -2,22% 
40% - -7,02% -3,38% -3,31% -2,50% 
20% - -3,72% -2,34% -1,55% -0,71% 

Εξοπλισμένα έναντι  
Μη Εξοπλισμένων Οχημάτων 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - -2,83% -5,14% -3,35% -5,08% 

80% - -9,04% -9,96% -9,01% -11,01% 
60% - -13,21% -13,97% -13,00% -13,85% 
40% - -14,64% -19,00% -16,24% -15,13% 
20% - -20,02% -21,33% -20,84% -20,56% 

 

Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που αφορούν το χρόνο στάσης των οχημάτων έχουν 
εξαχθεί και για το αριθμό των στάσεων που αυτά πραγματοποιούν (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 5: Μεταβολή του αριθμού στάσεων των οχημάτων μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας 

 

Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 

Διείσδυση της Υπηρεσίας στον Στόλο 

100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% 1,76% 0,14% -0,28% 0,13% 1,21% 

80% -5,22% -3,81% -4,01% -2,85% -2,33% 
60% -8,50% -8,14% -7,05% -5,21% -4,39% 
40% -10,29% -9,65% -10,24% -7,89% -5,44% 
20% -13,38% -13,42% -12,35% -11,28% -11,12% 

Μη Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - 0,34% 1,49% 0,73% 2,33% 

80% - -1,97% -1,32% -1,23% -0,64% 
60% - -3,66% -2,59% -1,99% -0,71% 
40% - -3,39% -1,17% -0,99% -1,11% 
20% - -2,03% -1,41% -1,20% 0,32% 

Εξοπλισμένα έναντι  
Μη Εξοπλισμένων Οχημάτων 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - -0,20% -1,74% -0,59% -1,09% 

80% - -1,87% -2,73% -1,64% -1,71% 
60% - -4,66% -4,58% -3,29% -3,71% 
40% - -6,48% -9,18% -6,96% -4,38% 
20% - -11,62% -11,09% -10,20% -11,41% 

 

 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των εξοπλισμένων οχημάτων μειώνονται σε επίπεδο 
δικτύου με την εφαρμογή της υπηρεσίας. Η μείωση των εκπομπών αυξάνεται καθώς οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες μεταβάλλονται από κορεσμένες σε συνθήκες ελεύθερης ροής, ενώ 
ελαχιστοποιείται όταν μειώνεται η διείσδυση της υπηρεσίας στο μετακινούμενο στόλο 
(Πίνακας 6). Για τα μη εξοπλισμένα οχήματα η μεταβολή των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα είναι μικρή για το ίδιο επίπεδο διείσδυσης της υπηρεσίας στο στόλο, αλλά για 
διαφορετικά επίπεδα ζήτησης. Αντιθέτως, όσο μειώνεται η διείσδυση της υπηρεσίας στο 
στόλο, τόσο μειώνεται και η επίπτωση του συστήματος στις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα για ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζήτησης, πλην του μέγιστου που αντιστοιχεί σε 
κορεσμένες συνθήκες κυκλοφορίας. 
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Πίνακας 6: Μεταβολή του εκπομπών CO2 των οχημάτων μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας 

 

Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 

Διείσδυση της Υπηρεσίας στον Στόλο 

100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% -0,13% -1,26% -0,54% -0,32% -0,05% 

80% -1,67% -1,08% -1,23% -0,95% -0,87% 
60% -2,25% -2,07% -1,70% -1,40% -0,98% 
40% -2,19% -2,14% -1,94% -1,52% -1,12% 
20% -2,49% -2,46% -2,34% -2,04% -1,78% 

Μη Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - -0,72% 0,04% 0,23% 0,67% 

80% - -0,33% -0,34% -0,17% 0,07% 
60% - -0,86% -0,61% -0,28% 0,02% 
40% - -0,77% -0,43% -0,25% 0,13% 
20% - -0,75% -0,63% -0,18% -0,09% 

 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίσθηκαν μεμονωμένα και σε μία συγκεκριμένη 
πρόσβαση σηματοδοτημένης διασταύρωσης του οδικού δικτύου, όπου η γεωμετρία του 
δικτύου σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σηματοδότησης δίνουν τη 
δυνατότητα να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπηρεσίας 
(Πίνακας 7). Παρατηρείται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται σημαντικά 
για υψηλά ποσοστά διείσδυσης της τεχνολογίας στο μετακινούμενο στόλο, όταν δεν 
υφίσταται κυκλοφοριακή συμφόρηση (δηλ. για όλα τα επίπεδα ζήτησης πλην του μέγιστου).  

 

Πίνακας 7: Μεταβολή του εκπομπών CO2 των οχημάτων σε σηματοδοτημένη διασταύρωση 

 

Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 

Διείσδυση της Υπηρεσίας στον Στόλο 

100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% -2,06% -2,48% -1,63% 0,90% -1,28% 

80% -7,96% -6,67% -6,60% -5,95% -4,42% 
60% -8,02% -7,82% -7,23% -5,61% -4,83% 
40% -7,38% -7,05% -7,33% -6,56% -4,64% 
20% -6,39% -6,56% -7,39% -6,12% -7,17% 

Μη Εξοπλισμένα Οχήματα 
(πριν και μετά) 100% 80% 60% 40% 20% 

Ε
πί

πε
δο

 
Ζ

ή
τη

ση
ς 100% - -1,49% -1,58% 2,71% 0,18% 

80% - -4,38% -4,22% -1,75% -0,24% 
60% - -5,04% -4,74% -2,35% -0,48% 
40% - -4,57% -2,94% -2,15% -0,17% 
20% - -2,85% -2,28% -0,94% -0,40% 
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Βάσει της συνολικής εικόνας των αποτελεσμάτων, γίνεται εμφανές ότι η εφαρμογή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την 
κατανάλωση καυσίμου σε μια μεμονωμένη πρόσβαση διασταύρωσης σε ποσοστό της τάξης 
του 8,02%, όταν όλα τα οχήματα είναι εξοπλισμένα και οι επικρατούσες κυκλοφοριακές 
συνθήκες δεν είναι κορεσμένες. Υπό κορεσμένες κυκλοφορικές συνθήκες όμως η μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ελαχιστοποιείται τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο δικτύου.  

 

4. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία η υπηρεσία αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης της κυκλοφορίας σε 
σηματοδοτημένο κόμβο, η οποία αποτελεί μια από τις προεξέχουσες υπηρεσίες των 
συνεργατικών συστημάτων ευφυών μεταφορών, αξιολογήθηκε υπό διαφορετικές συνθήκες 
κυκλοφοριακής ζήτησης και για διαφορετικά ποσοστά εξοπλισμένων με την υπηρεσία Ι.Χ. 
οχημάτων. Η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας βασίστηκε στην επέκταση της λογικής 
ενός υφιστάμενου αλγόριθμου, ο οποίος έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κυκλοφορίας. Ένα μικροσκοπικό μοντέλο προσομοίωσης 
της κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκε για την 
πραγματοποίηση της αξιολόγησης της λειτουργίας και των επιπτώσεων της υπηρεσίας.  

 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων καταδεικνύουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και η κατανάλωση καυσίμου δύναται να μειωθούν έως 8,02%, ως αποτέλεσμα της 
μείωσης του χρόνου παραμονής σε στάση των οχημάτων. Τα συγκεκριμένα οφέλη 
παρατηρούνται όμως μόνο όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες είναι μη κορεσμένες, και σε 
εξάρτηση με το ποσοστό των εξοπλισμένων οχημάτων. Για την περίπτωση των κορεσμένων 
κυκλοφοριακών συνθηκών προτείνεται να μελετηθεί η αποστολή συμβουλευτικών 
μηνυμάτων ως προς την τροχιά κίνησης των οχημάτων σε ομάδες αυτών αντί σε μεμονωμένα 
οχήματα. Επίσης, να ληφθεί υπόψη το μήκος της υφιστάμενης ουράς πίσω από το φωτεινό 
σηματοδότη για τον υπολογισμό ενός προφίλ επιτάχυνσης/επιβράδυνσης που δύναται να 
υλοποιηθεί στην πράξη από τον οδηγό. Καθώς ο υφιστάμενος αλγόριθμός μπορεί να 
εφαρμοστεί αποκλειστικά σε μεμονωμένες σηματοδοτημένες διασταυρώσεις, είναι σκόπιμο 
να αναπτυχθεί μια εφαρμογή η οποία θα παρέχει μηνύματα στους οδηγούς λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες παραμέτρους των κυκλοφοριακών συνθηκών και των προγραμμάτων 
σηματοδότησης κατά μήκος μιας οδικής αρτηρίας. 
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