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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών τεχνικός κανονισµός καλύπτει τις βασικές λειτουργικές και κατασκευαστικές
απαιτήσεις των συστηµάτων ανίχνευσης κάθε κατηγορίας οχηµάτων και δικύκλων,
εξαιρουµένων των µεταφορικών µέσων σταθερής τροχιάς. Το πεδίο εφαρµογής του
περιορίζεται στις µόνιµες εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης. Σκοπός των
συστηµάτων αυτών είναι η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών (κίνησης ή παρουσίας
οχήµατος) και των δεδοµένων για την διαχείριση της κυκλοφορίας (φόρτου, κατάληψης,
δηµιουργίας ουράς, ταχύτητας του οχήµατος κ.λ.π.).
Οι ανιχνευτές, ανάλογα προς το καθορισµένο γι’ αυτούς ιδιαίτερο πεδίο εφαρµογής τους, θα
είναι ικανοί να ανιχνεύουν µε αξιοπιστία και σαφήνεια την διέλευση ή/και την παρουσία
(στάση), είτε τέλος την προσέγγιση όλων ή επιλεγµένων κατηγοριών µεταφορικών µέσων,
όπως επιβατικών ή βαρέων οχηµάτων ή/ και δικύκλων (µηχανοκίνητων ή µη), εντός µιας
προκαθορισµένης για τον σκοπό αυτόν περιοχής –ή και σηµείου- στο οδόστρωµα, εφεξής
αποκαλούµενης ζώνης ανίχνευσης.
Στο Παράρτηµα 1 του παρόντος τίθενται τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι
τεχνικές επιδόσεις και λοιπές ιδιότητες, καθώς και οι αντίστοιχοι περιορισµοί που οφείλουν
να διέπουν την κατασκευή, την εγκατάσταση και την λειτουργία των πλέον συχνά
εφαρµοζόµενων στη χώρα συστηµάτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ
Ο παρών κανονισµός καταργεί όποιες προηγούµενες προδιαγραφές για συστήµατα
ανίχνευσης οχηµάτων. Καθώς είναι εθνικού χαρακτήρα, όλα τα συστήµατα ανίχνευσης που
θα εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια µετά από την ηµεροµηνία εφαρµογής του
παρόντος, η οποία ορίζεται σε έξι µήνες από την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ, θα πρέπει
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού προκειµένου να επιτρέπεται η χρήση τους ανά την
ελληνική επικράτεια.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη ειδική τεχνική απαίτηση, προκειµένου να
διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός και να µη παρεµποδισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και
χρήση των προϊόντων που τηρούν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και φέρουν σήµανση CE.
Εάν παρόλα αυτά θεωρείται απαραίτητη η θέσπιση συµπληρωµατικών απαιτήσεων πρέπει
να ενηµερωθεί η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(∆ιεύθυνση Οδικών Υποδοµών, τµήµα στ΄), βάσει των διατάξεων του νόµου Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57Α΄/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 10, παράγραφος 6),
προκειµένου να κινηθεί η καθοριζόµενη από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 τηρητέα από τα
κράτη-µέλη διαδικασία πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τοµέα των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.
Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού ως «το προϊόν» νοούνται όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την παροχή ολοκληρωµένου λειτουργικού συστήµατος ανίχνευσης οχηµάτων
που να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.
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ΡΗΤΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Συστήµατα ανίχνευσης οχηµάτων, τα οποία έχουν νοµίµως παρασκευασθεί ή/και έχουν
διατεθεί στο εµπόριο σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή στην Τουρκία, ή νοµίµως
παρασκευασθεί σε κράτος µέλος της ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενο µέρος της συνθήκης
του ΕΟΧ (Ν. 2155/1993, ΦΕΚ 104/Α/18-6-1993), µπορούν να διατίθενται στην αγορά στην
Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα, προδιαγραφές ή και
διαδικασίες παρασκευής και δοκιµών, που αποδεδειγµένα εγγυώνται ισοδύναµο επίπεδο
ποιότητας και ασφάλειας µε τις απαιτήσεις του παρόντος τεχνικού κανονισµού για την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚ
Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•

•

Την Οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά µε τη διαθεσιµότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού
υλικού που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσης
(ΦΕΚ1425/Β΄/20-5-2016)
Την Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΦΕΚ
1602/Β΄/7-6-2016)

Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω οδηγίες αφορά προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής τους.
Εξοπλισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας, η οποία µεταφέρει
στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/35/ΕΕ, θα συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία αυτή και δε
θα υπόκειται σε οποιοσδήποτε άλλες απαιτήσεις ασφάλειας καθορίζονται στο παρόντα
κανονισµό.
Εξοπλισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας, η οποία µεταφέρει
στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/30/ΕΕ, θα συµµορφώνεται µε αυτή και δε θα υπόκειται
σε οποιοσδήποτε άλλες απαιτήσεις ΗΜΣ καθορίζονται στο παρόντα κανονισµό.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Ο παρών τεχνικός κανονισµός ενσωµατώνει µε χρονολογηµένες και µη παραποµπές
στοιχεία από τις παρακάτω αναφερόµενες δηµοσιεύσεις. Αυτές οι τυποποιητικές
παραποµπές τίθενται σε κατάλληλες θέσεις του κειµένου και οι δηµοσιεύσεις παρατίθενται
παρακάτω. Για τις µη χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση της
σχετικής δηµοσίευσης.
ΕΝ 12675
ΕΝ 12368
ΕΝ 50293
ΕΝ 50556
EN 60529

Ρυθµιστές φωτεινής σηµατοδότησης για την οδική κυκλοφορία –
Λειτουργικές απαιτήσεις ασφαλείας.
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας – Φωτεινοί σηµατοδότες
Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – Συστήµατα σήµανσης οδικής
κυκλοφορίας – Πρότυπο προϊόντος
Συστήµατα σηµατοδότησης οδικής κυκλοφορίας
Βαθµοί προστασίας παρεχόµενης από περιβλήµατα (Κώδικας ΙΡ)
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ETSI EN 300-440-1 “Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και θέµατα ραδιοφάσµατος (ERM)
Συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισµός στην περιοχή
συχνοτήτων 1 GHz ως 40 GHz
ETSI EN 300 330-2 “Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και θέµατα ραδιοφάσµατος
(ERM) - Συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισµός στην περιοχή
συχνοτήτων 9 kHz ως 25 MHz και συστήµατα επαγωγικού βρόχου στην
περιοχή συχνοτήτων 9 kHz ως 30 MHz - Μέρος 2: Εναρµονισµένο EN για
την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE”.
Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό των εθνικών απαιτήσεων για φωτεινούς
σηµατοδότες ρύθµισης κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.
Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό των εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθµιστές
φωτεινής σηµατοδότησης κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το σχέδιο του παρόντος τεχνικού κανονισµού κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύµφωνα µε την Οδηγία 2015/1535/ΕΕ.(θα προστεθεί όταν το σχέδιο εκδοθεί στην τελική του
µορφή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1 Τα συστήµατα ανίχνευσης της κυκλοφορίας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντα κανονισµού αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικά τις µόνιµες
σηµατοδοτούµενες εγκαταστάσεις οδικών διασταυρώσεων και αναλυτικότερα: α) τις
επενεργούµενες από την κυκλοφορία αντίστοιχες εγκαταστάσεις, µε ή χωρίς καταµέτρηση
της ταχύτητας των οχηµάτων, β) τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις για τον κεντρικό έλεγχο της
κυκλοφορίας σε επίπεδο αστικού περιβάλλοντος (UTC).
Τα συστήµατα ανίχνευσης έχουν σαν σκοπό την καταγραφή της παρουσίας ή της κίνησης
οχηµάτων στο οδόστρωµα εντός µίας συγκεκριµένης περιοχής ή σηµείου (της ζώνης
ανίχνευσης), προκειµένου τα συλλεγόµενα κυκλοφοριακά στοιχεία να χρησιµοποιηθούν στη
διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο τεχνικός εξοπλισµός των εν λόγω συστηµάτων µπορεί να
περιλαµβάνει ανιχνευτές διαφόρων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά επαγωγικού τύπου,
µικροκυµατικού τύπου, επεξεργασίας εικόνας βίντεο (κάµερες οπτικής ανίχνευσης),
υπέρυθρης ακτινοβολίας, κα, ή ακόµη, για πιο εξειδικευµένες εφαρµογές, συνδυασµό των
παραπάνω τεχνολογιών.
2.2 Γενικότερα, µε κριτήριο τον χώρο τοποθέτησής τους, οι ανιχνευτές κατατάσσονται στις
εξής δύο βασικές οµάδες:
• Σε αυτούς που (αναφορικά κυρίως για τους αισθητήρες τους) προβλέπεται να
τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, οι οποίοι εφεξής θα
χαρακτηρίζονται ως ανιχνευτές «εντός εδάφους». Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει κυρίως,
αλλά όχι αποκλειστικά, τους ανιχνευτές τεχνολογίας επαγωγικού βρόχου.
• Σε αυτούς που τόσο οι ίδιοι, όσο και οι αισθητήρες τους (για όσους ανιχνευτές
διαθέτουν τέτοιους, διαχωρισµένους από την µονάδα ανίχνευσης) προβλέπεται να
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τοποθετούνται σε επίγεια θέση, οι οποίοι εφεξής θα χαρακτηρίζονται ως ανιχνευτές
«εκτός εδάφους». Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τους ανιχνευτές µικροκυµατικής
τεχνολογίας, επεξεργασίας εικόνας βίντεο και άλλων τεχνολογιών.
2.3 Μία διαφορετική κατηγοριοποίηση των ανιχνευτών κυκλοφορίας είναι ανάλογη του
σκοπού που προβλέπεται να εξυπηρετεί η κατά περίπτωση εφαρµογή τους σε µία
σηµατοδοτηµένη εγκατάσταση και προσδιορίζεται από τον προβλεπόµενο τρόπο
λειτουργίας τους. Η διάκρισή τους εν προκειµένω καθορίζεται µε κριτήριο το γεγονός εάν
προορίζονται να ανιχνεύουν την διερχόµενη κυκλοφορία ή την παρουσία οχήµατος σε
προκαθορισµένη για τον σκοπό αυτόν περιοχή (ζώνη ανίχνευσης), ή και σηµείο, του
οδοστρώµατος (passage and presence detectors), είτε διαφορετικά να ανιχνεύουν την
προσεγγίζουσα (ή/και την απερχόµενη) κυκλοφορία προς (ή από) τους φωτεινούς
σηµατοδότες σε µια ευρύτερη ζώνη ανίχνευσης (approach detectors).
2.4 Τα δεδοµένα που παρέχουν οι ανιχνευτές κατά την λειτουργία τους, ανάλογα προς την
προβλεπόµενη από την µελέτη τεχνική εφαρµογή και την εκάστοτε επιλεγόµενη τεχνολογία
και τύπο των ανιχνευτών, θα χρησιµοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Την ανίχνευση της παρουσίας ή της διέλευσης οχηµάτων ή/και δικύκλων σε περιοχή ή
σηµείο εντός της ζώνης ανίχνευσης.
• Την ανίχνευση σε θέση του οδικού δικτύου σχηµατισµού ουράς οχηµάτων.
• Τη µέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων και λοιπών κυκλοφοριακών παραµέτρων σε
θέσεις του οδικού δικτύου
• Τη µέτρηση της ταχύτητας των οχηµάτων σε θέσεις του οδικού δικτύου.
• Την ανίχνευση συµβάντων, όπως π.χ. την ανίχνευση οχηµάτων που κινούνται σε
κατεύθυνση αντίθετη προς την κανονική.
2.5 Το κατάλληλο από πλευράς τεχνολογίας και τύπου σύστηµα ανίχνευσης θα καθορίζεται
στη µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης και θα επιλέγεται µε κριτήρια παράγοντες, όπως τα
γεωµετρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου και ειδικότερα των
διασταυρώσεων αυτού, τη φύση των δεδοµένων που απαιτείται να συλλέγονται για την
εκάστοτε εφαρµογή, καθώς και τη συµβατότητα µε το λοιπό εξοπλισµό ελέγχου της
σηµατοδότησης.
Ο σωστός συνδυασµός στην επιλογή κατά τα ανωτέρω του κατάλληλου ανιχνευτή και των
αντίστοιχων ρυθµίσεων στον εξοπλισµό ελέγχου της κυκλοφορίας, αποτελούν τους
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια του
συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης.
2.6 Σε ότι αφορά την κυκλοφορία, οι ανιχνευτές πρέπει να παρέχουν αξιόπιστες ενδείξεις
αναφορικά µε την κίνηση ή την παρουσία οχήµατος. Εξ ίσου αξιόπιστα οφείλουν να
προκύπτουν και τα παρεχόµενα απ’ αυτούς δεδοµένα, εντός των ορίων που απαιτούνται για
την εκάστοτε εφαρµογή, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Σε περίπτωση
πολυκαναλικού προϊόντος, οι προδιαγραφόµενες απαιτήσεις πρέπει να επιτυγχάνονται από
κάθε κανάλι ξεχωριστά, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας όλων των υπόλοιπων
καναλιών, χωρίς η οµαδική αυτή συγκρότηση των καναλιών να επηρεάζει την λειτουργία
τους.
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
3.1 Οι ανιχνευτές και οι αντίστοιχοι αισθητήρες τους σε εγκαταστάσεις φωτεινής
σηµατοδότησης, ανάλογα µε την επιλεγµένη για την συγκεκριµένη εφαρµογή τεχνολογία
και τον τύπο τους, τοποθετούνται, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2, είτε υπό το
οδόστρωµα, χαρακτηριζόµενοι ως «εντός εδάφους», είτε άνωθεν αυτού χαρακτηριζόµενοι
ως «εκτός εδάφους». Η κατάλληλη χωροθέτηση των ανιχνευτών και η τεχνικά άρτια
εγκατάσταση αυτών και των αισθητήρων τους, αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο για τη
ορθότητα των δεδοµένων που θα παρέχουν και την επιτυχία της εφαρµογής τους. Ο
κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες τόσο για την
τοποθέτηση και την αποδοτική ρύθµιση των προϊόντων του συστήµατος που παράγει, όσο
και για την απαιτούµενη συντήρησή τους.
3.2 Εάν για την ανίχνευση επιλέγονται ανιχνευτές τεχνολογίας επαγωγικού βρόχου, οι
αντίστοιχοι αισθητήρες τους (βρόχοι) θα τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια του
οδοστρώµατος, κατόπιν της εγχάραξης των απαραίτητων τοµών σ’ αυτό.
3.3 Εάν για την ανίχνευση της κυκλοφορίας επιλέγονται ανιχνευτές διαφορετικής
τεχνολογίας ή/και κατηγορίας απ’ αυτήν που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο,
αυτοί προβλέπεται να τοποθετούνται εκτός του εδάφους, πάνω σε ιστό σηµατοδότησης ή
άλλον, ανάλογα µε τις συντρέχουσες τοπικές συνθήκες, και µε σκόπευση εξαρτώµενη από
τον σχεδιασµό λειτουργίας της εγκατάστασης (ανίχνευση προσεγγιζόντων ή απερχοµένων
οχηµάτων). Λόγω της σηµασίας που έχει η σωστή σκόπευση της µονάδας του ανιχνευτή για
τη ορθή λειτουργία του συστήµατος, ο σχεδιασµός του ιδίου του προϊόντος και του
υποστηρίγµατος στερέωσής του πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε ο σωστός
προσανατολισµός του ανιχνευτή να διατηρείται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και ο
ανιχνευτής (µε το υποστήριγµά του) να αντέχει –κατά το εφικτό- σε βανδαλισµούς.
3.4 Στην περίπτωση των ανιχνευτών κυκλοφορίας που ανήκουν στην κατηγορία «τύπου
προσέγγισης» (approach detectors), ο κατασκευαστής τους οφείλει να διασφαλίζει ότι
κανένα όχηµα ή συνδυασµός οχηµάτων δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραγωγής
σηµάτων στις εισόδους των υπόψη ανιχνευτών που θα προκαλούσαν ζηµιά στο ίδιο το
προϊόν ή θα το καθιστούσαν µη-λειτουργικό.
3.5 Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να χωροθετούνται σε θέσεις από τις οποίες
είναι δυνατόν να παρεµποδίζουν την λειτουργία παρακείµενων παρόµοιων προϊόντων που
καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, επηρεάζοντας δυσµενώς την απόδοσή
τους. Για την χωροθέτηση π.χ. µικροκυµατικών ανιχνευτών, αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω περιορισµοί που πρέπει να τηρούνται:
•
Η τοποθέτηση των ανιχνευτών, του ενός παραπλεύρως στον άλλον, στην ίδια
πλευρά του οδοστρώµατος και µε προσανατολισµό προς την ίδια κατεύθυνση, συνιστάται
να πραγµατοποιείται µε τήρηση απόστασης µεταξύ των δύο συσκευών τουλάχιστον 5
µέτρων.
•
Η τοποθέτηση των ανιχνευτών στην ίδια (ή στην απέναντι) πλευρά του
οδοστρώµατος και µε προσανατολισµό εκάστου εξ αυτών προς την κατεύθυνση του άλλου,
συνιστάται να πραγµατοποιείται µε τήρηση απόστασης µεταξύ των δύο συσκευών
τουλάχιστον 100 µέτρων.
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3.6 Εφόσον κατά την µελέτη µίας εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητο οι µονάδες
ανίχνευσης, είτε εξαρτήµατα αυτών, να τοποθετηθούν σε ανεξάρτητο ερµάριο, δεδοµένης
της προκύπτουσας ανεπάρκειας χώρου σε άλλο υφιστάµενο ή προβλεπόµενο ερµάριο της
εγκατάστασης (π.χ. σε αυτό του ρυθµιστή), πρέπει το νέο ερµάριο να είναι µηχανικά
ανθεκτικό σε κρούσεις και να παρέχει στον περιεχόµενο εξοπλισµό του προστασία από
διείσδυση σκόνης και νερού, όπως αναφέρεται παρακάτω.
Επισηµαίνεται ότι κατά την χωροθέτηση του νέου αυτού ερµαρίου, θα πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή, κατά το εφικτό, παρεµπόδισης της κυκλοφορίας των
πεζών στην θέση της εγκατάστασής του.

4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
4.1 Οι απαιτήσεις διασύνδεσης ή/και επικοινωνίας των ανιχνευτών τόσο µε τους
αισθητήρες τους (γι αυτούς που διαθέτουν ξεχωριστές τέτοιες µονάδες), όσο και µε τρίτες
συσκευές, όπως π.χ. προς τον εξοπλισµό ρύθµισης της φωτεινής σηµατοδότησης ή προς
άλλες συνδεδεµένες προς τους ανιχνευτές σχετικές διατάξεις, διαφέρουν ανάλογα µε την
κατηγορία τους και µε την τεχνολογία και τον τύπο του συστήµατος ανίχνευσης που έχει
επιλεγεί. Ο κατασκευαστής του προϊόντος οφείλει γενικά να παρέχει σχετικά συγκεκριµένες
και πλήρεις οδηγίες.
Η διασύνδεση της µονάδα ανίχνευσης µε τους αισθητήρες της ή µε τον εξοπλισµό ρύθµισης
της φωτεινής σηµατοδότησης, είτε και µε άλλες διατάξεις, επιτρέπεται να πραγµατοποιείται
µέσω του εκάστοτε συνιστώµενου από τον κατασκευαστή τύπου καλωδίου (µέθοδος
επικοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται και ως η συµβατική). Ειδικότερα όµως για τους
ανιχνευτές διαφορετικής τεχνολογίας από εκείνη των επαγωγικών βρόχων, δεν αποκλείεται
η χρήση και άλλης αποδεκτής µεθόδου επικοινωνίας εκτός της καλωδιακής.
4.2
Σε κάθε περίπτωση, το χρησιµοποιούµενο σύστηµα επικοινωνίας των ανιχνευτών
προς τρίτες συσκευές, ενσύρµατο ή ασύρµατο (περιλαµβανοµένης και της περιπτώσεως
µετάδοσης κωδικοποιηµένων δεδοµένων), πρέπει να παρέχει στο προϊόν ένα ισχυρό και
αξιόπιστο περιβάλλον ασφαλούς επικοινωνίας, παρέχοντας τα αναγκαία επίπεδα ασφάλειας,
ακρίβειας και αξιοπιστίας σε όλα τα µηνύµατα των δεδοµένων που µεταδίδονται. Σε
περίπτωση σφάλµατος και µετά την άρση του, το σύστηµα επικοινωνίας θα επανέρχεται,
όπου είναι εφικτό, χωρίς χειροκίνητη επέµβαση.
Με τον όρο «ασφαλούς επικοινωνίας» νοείται ότι κανένα σφάλµα δεν θα µπορεί να
προξενεί αλλοίωση ή καθυστέρηση ενός ψηφιακού µηνύµατος, σε βαθµό που να οδηγηθεί
το σύστηµα σηµατοδότησης σε ανασφαλή λειτουργία, είτε να προκληθεί βλάβη σε
οποιοδήποτε άλλο τµήµα της σηµατοδοτούµενης εγκατάστασης.
4.3 Η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος πρέπει να διατηρείται σε όλες τις εύλογα
αναµενόµενες συνθήκες χρήσης του και να µην επηρεάζεται -κατά το εφικτό- από
επικοινωνιακές µεταδόσεις άλλων πηγών ή ραδιοεκποµπών (εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν
τα θεµιτά όρια των σχετικών κανονισµών), είτε από την προβολή ή την αντανάκλαση των
µεταδόσεων αυτού του ιδίου του προϊόντος σε κτίρια ή οχήµατα.
4.4. Απώλεια της επικοινωνίας µεταξύ των αισθητήρων µε τη µονάδα ανίχνευσης ή των
ανιχνευτών µε τον εξοπλισµό ρύθµισης της σηµατοδότησης θα καταγράφεται ως σφάλµα
του συστήµατος ανίχνευσης.
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
5.1 Οι µονάδες των ανιχνευτών κυκλοφορίας, ανάλογα µε την θέση ή τον χώρο στον οποίο
προβλέπεται να τοποθετηθούν ή/και να στεγασθούν, οφείλουν να διαθέτουν την απαραίτητη
κατασκευαστική στιβαρότητα, ώστε να είναι ανθεκτικοί στις προβλεπόµενες
περιβαλλοντικές συνθήκες και σε ενδεχόµενους βανδαλισµούς.
Η όλη δοµή του ανιχνευτή πρέπει να διέπεται από τις αρχές της καλής µηχανικής σχεδίασης
και κατασκευαστικά να διευκολύνει τον έλεγχο και την συντήρησή του.
5.2 Η µονάδα ανίχνευσης θα λειτουργεί µε χαµηλή τάση, όπως 24 V είτε 12 V DC ή AC.
Η επιτρεπόµενη διακύµανση της τάσης λειτουργίας θα είναι µέσα στα όρια -13%....+10%.
Σε περίπτωση στέγασης των µονάδων του ανιχνευτή στο ερµάριο του ρυθµιστή, η τάση
τροφοδοσίας τους θα ορίζεται από τον κατασκευαστή του ρυθµιστή, σε συνδυασµό µε τον
όλο σχεδιασµό των υπόλοιπων ηλεκτρικών ή/και ηλεκτρονικών διατάξεων της συσκευής
ρύθµισης της κυκλοφορίας. Σε ειδικές περιπτώσεις η τάση τροφοδοσίας των µονάδων
ανίχνευσης επιτρέπεται να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, υπό την προϋπόθεση ότι τα
σηµεία του εξοπλισµού (των ανιχνευτών ή/ και αισθητήρων) που θα φέρουν την εν λόγω
αυξηµένη τάση δεν θα προσπελάσιµα κατά τρόπο που να δηµιουργείται κίνδυνος στους
χρήστες του εξοπλισµού τόσο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε περίπτωση
σφάλµατος ή ζηµίας του εξοπλισµού.
5.3 Εφόσον οι ανιχνευτές κυκλοφορίας αποτελούν αυτοτελείς µονάδες προς τοποθέτηση σε
υπαίθριο χώρο ή σε αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες, οφείλουν να διαθέτουν
περίβληµα που να παρέχει στον εσωτερικό τους εξοπλισµό προστασία από διείσδυση ξένων
σωµάτων και από εισροή σκόνης και νερού κατηγορίας τουλάχιστον ΙΡ 55, σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
5.4 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανιχνευτές κυκλοφορίας προβλέπεται να διαθέτουν
αποµακρυσµένους αισθητήρες (όπως ενδεικτικά στη περίπτωση των επαγωγικών βρόχων),
η διασύνδεση των οποίων υλοποιείται µε καλωδιακό ή µε άλλο άµεσο τρόπο και εξ αιτίας
της φύσης αυτής της διασύνδεσης καθίσταται ενδεχόµενη η µετάδοση ηλεκτρικών
διαταραχών µεταξύ των ανωτέρω δύο στοιχείων (όπως ατµοσφαιρικών ηλεκτρικών
εκκενώσεων), ο κατασκευαστής του ανιχνευτή οφείλει να µεριµνήσει µε τον κατάλληλο
κατασκευαστικά τρόπο για την -εντός ευλόγων ορίων- αποτροπή της εισόδου στις
ηλεκτρικές διατάξεις του ανιχνευτή των παραπάνω διαταραχών και για την εκτροπή τους
εκτός του συστήµατος της φωτεινής σηµατοδότησης (π.χ. στο δίκτυο γείωσης).

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
6.1 Ο ανιχνευτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ
για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Η τεκµηρίωση της συµµόρφωσής του µε την
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 50293 πρέπει να αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του.
6.2 Όπου απαιτείται, το προϊόν πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του προτύπου
ETSI EN 300-440-1 “Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και θέµατα ραδιοφάσµατος (ERM) Συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισµός στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz ως
40 GHz V1.5.1 (2010-02) και ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02), συστήµατα επαγωγικού
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βρόχου στην περιοχή συχνοτήτων 9 kHz ως 30 MHz - Μέρος 2: Εναρµονισµένο EN για
την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE”.

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.1 Η επιρροή των εκάστοτε υφιστάµενων περιβαλλοντικών συνθηκών στην απόδοση και
στην ακρίβεια των συλλεγόµενων δεδοµένων από τα συστήµατα ανίχνευσης που
περιλαµβάνει ο παρών κανονισµός, διαφέρει ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται ο ανιχνευτής και την αντίστοιχη τεχνολογία του. Οι τεχνικές επιδόσεις
ορισµένων εξ αυτών των συστηµάτων ανίχνευσης, όπως ενδεικτικά των ανιχνευτών
µικροκυµατικής τεχνολογίας είτε των αντίστοιχων επαγωγικού βρόχου, επηρεάζονται
αντιστοίχως λίγο ή σχεδόν καθόλου από τις υφιστάµενες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε
σχέση µε τους αντίστοιχους επεξεργασίας εικόνας βίντεο (κάµερες οπτικής ανίχνευσης),
των οποίων η τεχνική επίδοση κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (όπως π.χ. σε νυκτερινές
συνθήκες, µε ύπαρξη πυκνής οµίχλης κ.λ.π.) είναι µειωµένη. Λεπτοµέρειες επ’ αυτών
αναφέρονται αναλυτικότερα στο Παράρτηµα 1 του παρόντος, στο οποίο και επισηµαίνονται
τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα σε ό, τι αφορά την ακρίβεια της ανίχνευσης των επί
µέρους χρησιµοποιούµενων σχετικών τεχνολογιών.
7.2 Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ανάλογα και το είδος της τεχνολογίας που επιλέγεται
για το προϊόν, το σύστηµα ανίχνευσης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να λειτουργεί
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες µε
αναµενόµενους, µη αντιµετωπίσιµους –αντικειµενικά- επιβαρυντικούς παράγοντες (όπως
ενδεικτικά υπερβολικά χαµηλά επίπεδα φωτισµού ή/και κακές µετεωρολογικές συνθήκες),
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι το προϊόν οφείλει να διαθέτει λογισµική ικανότητα
στην αντιστάθµιση των επιβαρυντικών παραγόντων, για συγκεκριµένες εφαρµογές, εντός
των τεχνικά εφικτών ορίων.
7.3 Σε περίπτωση στέγασης των µονάδων ανίχνευσης εντός του ερµαρίου του ρυθµιστή
κυκλοφορίας της εγκατάστασης, ορίζεται ότι για τα περιβαλλοντικά όρια αντοχής τους θα
ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί που έχουν καθορισθεί από τον σχετικό Εθνικό Τεχνικό
Κανονισµό για τους ρυθµιστές κυκλοφορίας. Η πιστοποίηση της τήρησής τους θα
καλύπτεται από την αντίστοιχη σχετική πιστοποίηση του ρυθµιστή, εφόσον στον όλο
εξοπλισµό του ρυθµιστή που υπέστη τον κατά τα νόµιµα ποιοτικό έλεγχο από τον αρµόδιο
γι’ αυτό φορέα, είχαν συµπεριληφθεί και οι εν λόγω ανιχνευτές.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
8.1 Ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση του προϊόντος, σύµφωνα µε την τεχνολογία και τον
τύπο που το διακρίνει και µέσα στα ιδιαίτερα όρια λειτουργίας που µπορεί να καθορίζονται
για τον επιλεγέντα τύπο του, ο ανιχνευτής πρέπει να έχει την ικανότητα να ανιχνεύει την
διέλευση ή/και την παρουσία, είτε την προσέγγιση των παρακάτω αναφερόµενων
µεταφορικών µέσων:
•
∆ικύκλων, δηλαδή:
o
Ποδηλάτων
o
Μοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων
•
Επιβατικών και ελαφρών µεταφορικών οχηµάτων
•
Βαρέων οχηµάτων, δηλαδή:
o
Φορτηγών
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o
o

Λεωφορείων
Αρθρωτών βαρέων οχηµάτων

8.2 Ο ανιχνευτής, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται, την τεχνολογία
και τον τύπο του καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής, πρέπει να διαθέτει
επαρκή αριθµό επιλέξιµων ρυθµίσεων ευαισθησίας, ώστε να καλύπτεται ο σκοπός της
µελέτης της εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηµατοδότησης. Για παράδειγµα
όσον αφορά την ανίχνευση των ποδηλάτων, θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή ρύθµιση της ευαισθησίας των ανιχνευτών.
8.3 Η όλη σχεδίαση του ανιχνευτή και των αισθητήρων που τον συνοδεύουν, θα στοχεύει
στην αποκλειστική εξυπηρέτηση του βασικού σκοπού της λειτουργίας του, δηλαδή στην
ανίχνευση διερχοµένων ή παρόντων οχηµάτων εντός της καθοριζόµενης αντίστοιχης ζώνης,
είτε την προσέγγισή τους στους σηµατοδότες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα
ανίχνευσης άλλων τυχόν παρόµοιων στόχων ή αντικειµένων ξένων προς τους σκοπούς της
µελέτης, ιδίως δε σε άλλες, πλην των προβλεπόµενων, ζώνες ανίχνευσης. Ο κατασκευαστής
του ανιχνευτή της κυκλοφορίας πρέπει να προδιαγράφει τις ακριβείς ρυθµίσεις που πρέπει
να χρησιµοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, µε βάση τις εκάστοτε
απαιτήσεις της αντίστοιχης µελέτης.
8.4 Στις ειδικές περιπτώσεις που η ευαισθησία του ανιχνευτή µπορεί να επηρεαστεί άµεσα
από δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση
ανιχνευτών επεξεργασίας εικόνας βίντεο (κάµερες οπτικής ανίχνευσης), το προϊόν πρέπει να
διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης, κατά το εφικτό, αντιστάθµισης των τυχόν ανακριβών
δεδοµένων που συλλέγονται , ώστε να διατηρείται το απαιτούµενο επίπεδο αξιοπιστίας στην
ακρίβεια της ανίχνευσης.
8.5 Οι αναγκαίες παράµετροι για την ρύθµιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή, αλλά και
οποιεσδήποτε άλλες αντίστοιχες συνίσταται να αποθηκεύονται για άλλη τυχόν
προβλεπόµενη λειτουργία του και, σε περίπτωση τυχόν διακοπής ρεύµατος, να
διατηρούνται σ’ αυτόν αναλλοίωτες τουλάχιστον για ένα έτος.
8.6 Εφόσον οι ανιχνευτές κατατάσσονται στην κατηγορία «ανίχνευσης της διερχόµενης
κυκλοφορίας ή της παρουσίας οχήµατος» (passage and presence detectors) και τυγχάνει να
είναι πολυκαναλικοί, κάθε κανάλι τους πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ανεξάρτητης
ρύθµισης της ευαισθησίας του. Ο χρόνος ενεργοποίησης της εξόδου του ανιχνευτή (χρόνος
απόκρισης - Response Time) µετά το ερέθισµα λόγω της παρουσίας, ή/και της διέλευσης
οχήµατος από την θέση ανίχνευσης, καθώς και ο αντίστοιχος της επαναφοράς της σε
κατάσταση ηρεµίας (χρόνος αδρανοποίησης - Turn Off Time), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
100 msec, από την στιγµή της εισόδου είτε της εκκένωσης της περιοχής –ή του σηµείουανίχνευσης. Ο ίδιος χρόνος (100 msec) αδρανοποίησης του ανιχνευτή θα ισχύει και στην
περίπτωση αποχώρησης ενός οχήµατος από την περιοχή –ή το σηµείο- ανίχνευσης της
παρουσίας του, έπειτα από παρατεταµένη παραµονή σ’ αυτήν, µεταξύ άλλων λόγων και
εξαιτίας του µικρού διάκενου (gap) σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας.
8.7 Στην κατηγορία των ανιχνευτών «ανίχνευσης της διερχόµενης κυκλοφορίας ή της
παρουσίας οχήµατος», κάθε ανιχνευτής πρέπει να παράγει ένα µοναδικής µορφής και
αδιάσπαστο σήµα ανίχνευσης για όλους τους τύπους (κατηγορίες) οχηµάτων. Εάν λόγω της
διαφορετικότητας του ύψους του πλαισίου ή/και του µήκους του εκάστοτε οχήµατος
παράγονται από τον ανιχνευτή περισσότερα του ενός (πολλαπλά) και διαφορετικά είδη
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σηµάτων ανίχνευσης, τότε αυτά (τα διαφορετικά σήµατα) δεν πρέπει να εµφανίζονται για
αριθµό µεγαλύτερο του 20% των διαφόρων κυκλοφορούντων οχηµάτων.
Για την ίδια κατηγορία των ανιχνευτών, µπορεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού
τους να παρέχονται και δευτερεύουσες έξοδοι για την παράλληλη µεταβίβαση σ’ αυτές των
διαφόρων δεδοµένων που παράγονται από τον ανιχνευτή (π.χ. ανίχνευσης συµβάντων),
προκειµένου να εξυπηρετούνται και εφαρµογές που δεν σχετίζονται απ’ ευθείας µε τον
έλεγχο του συστήµατος της σηµατοδότησης.
8.8
Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας που κατατάσσονται στην κατηγορία που χαρακτηρίζεται
ως «προσέγγισης» (approach detectors), θα παρέχουν τις παρακάτω ιδιότητες, σχετικές µε
το πλάτος και µε την απόσταση της ανιχνεύσιµης ζώνης του οδοστρώµατος από την θέση
του αντίστοιχου αισθητήρα του ανιχνευτή, καθώς και µε την επιβαλλόµενη, κατά
περίπτωση, ανιχνεύσιµη κατεύθυνση κίνησης των οχηµάτων. Οι προκύπτουσες
ιδιαιτερότητες των υπόψη ανιχνευτών, από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών και
επιδόσεων, θα αποτελούν και το κριτήριο της διαφοροποίησης µεταξύ τους ως επί µέρους
είδη προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, το πλάτος της οριζόµενης ζώνης ανίχνευσης θα
εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και από την εκάστοτε εφαρµογή
που θα αποτελεί το αντικείµενο της µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης.
Αναλυτικότερα:
•
Εφόσον δεν απαιτείται διαχωρισµός των κινούµενων οχηµάτων ανά λωρίδα, το
πλάτος ανίχνευσης επί του οδοστρώµατος θα µπορεί να καλύπτει τουλάχιστον 7 µέτρα.
•
Σε περίπτωση που απαιτείται ανίχνευση οχηµάτων ανά λωρίδα, το πλάτος
ανίχνευσης θα πρέπει αντίστοιχα να µπορεί να περιορίζεται έως τα 3.5 µέτρα.
•
Ο ανιχνευτής θα διατίθεται προς χρήση, διαθέτοντας τις εξής -κατά παραγγελίαεναλλακτικές δυνατότητες που αφορούν την ανίχνευση της κατεύθυνσης της κίνησης ενός
οχήµατος:
o
την βασική (default) ικανότητα ανίχνευσης της κίνησης των οχηµάτων που
προσεγγίζουν τη ζώνη ανίχνευσης,
o
την ικανότητα ανίχνευσης της κίνησης των οχηµάτων που προσεγγίζουν και
αποµακρύνονται , χωρίς ειδικότερη διάκριση, από τον ανιχνευτή,
o
την ικανότητα ανίχνευσης των προσεγγιζόντων ή των απερχοµένων οχηµάτων, µε
δυνατότητα διάκρισης και κατόπιν επιλογής, της προτιµητέας κίνησης τους.
•
Η απόσταση του σηµείου ανίχνευσης για όλες τις κατηγορίες των οχηµάτων ή/και
δικύκλων θα είναι η ακόλουθη:
o
Η ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης για όλα τα παραπάνω µέσα ορίζεται σε 5 έως 10
µέτρα. Το προϊόν είναι αποδεκτό και µε ελάχιστη απόσταση µικρότερη των 5µ.
o
Η µέγιστη απόσταση για τα οχήµατα θα κυµαίνεται από 35 έως 60 µέτρα, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής και ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης και την σκόπευση
του ανιχνευτή .
o
Η µέγιστη απόσταση για τα δίκυκλα θα κυµαίνεται από 25 έως 60 µέτρα, µε τις ίδιες
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
8.9
Οι ανιχνευτές όλων των κατηγοριών θα µπορούν να ανιχνεύουν οχήµατα µε την
αναµενόµενη σχετική ακρίβεια, εφόσον η ταχύτητα πορείας τους βρίσκεται µέσα στα
παρακάτω αναφερόµενα όρια:
•
Η ελάχιστη ταχύτητα κίνησης των διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων θα µπορεί να
κυµαίνεται µεταξύ 4 έως 8,5 χλµ./ώρα. Το προϊόν γίνεται δεκτό και µε χαµηλότερο όριο
ταχύτητας του ανωτέρω αναφερόµενου.
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•
Η µέγιστη ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων θα µπορεί να ανέρχεται τουλάχιστον σε
120 χλµ./ώρα. Σε περίπτωση που η ανίχνευση αφορά την µέτρηση της ταχύτητας του
οχήµατος το υπόψη όριο αυξάνεται σε 190 χλµ./ώρα.
•
Η µέγιστη ταχύτητα κίνησης των δικύκλων, προκειµένου να επιτυγχάνεται
ανίχνευση θα µπορεί να ανέρχεται σε τουλάχιστον 32 χλµ./ώρα.
8.10 Εάν αντικείµενο της ανίχνευσης αποτελεί η καταµέτρηση της ταχύτητας ενός
οχήµατος και για τον σκοπό αυτόν χρησιµοποιούνται δύο κανάλια ενός πολυκαναλικού
προϊόντος, η ακρίβεια της µέτρησης προϋποθέτει ότι για το ισχύον εύρος των ταχυτήτων
της εφαρµογής τα σηµεία ενεργοποίησης έκαστου εκ των δύο ανιχνευτών (ή καναλιών) δεν
θα µεταβάλλουν την θέση τους, σε συνάρτηση µε την εκάστοτε ταχύτητά τους, πέραν
ορισµένων ανεκτών ορίων και συνεπώς την µεταξύ τους απόσταση, από την οποία
µεταβολή εξαρτάται και η ακρίβεια της µέτρησης. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις και για
τις περιπτώσεις εφαρµογών που αφορούν την µέτρηση της ταχύτητας, το σφάλµα
επιβάλλεται να µην υπερβαίνει τα όρια του ± 5%. Σε περιπτώσεις που η εφαρµογή αφορά
εγκαταστάσεις κεντρικού ελέγχου της κυκλοφορίας σε επίπεδο αστικού περιβάλλοντος
(UTC), το σφάλµα της µέτρησης της ταχύτητας επιβάλλεται να τηρείται µέσα στα όρια των
± 3 χλµ./ώρα.
8.11 Για ορισµένους τύπους ανιχνευτών, όπως ενδεικτικά για τους µικροκυµατικούς ή για
εκείνους της επεξεργασίας εικόνας βίντεο, θα πρέπει να είναι δυνατός ο περιορισµός του
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο θα διαρκεί το σήµα κατάληψης, επί όσο χρόνο διαρκεί
η ενεργοποίηση της εξόδου του ανιχνευτή ως συνέπεια της παραµονής οχήµατος στην ζώνη
ανίχνευσης. Ο χρόνος αυτός της κατάληψης χαρακτηρίζεται ως «χρόνος παρουσίας» και η
τιµή του θα καθορίζεται από το είδος της εφαρµογής, µέσα στο εύρος των παρακάτω
αναφερόµενων τιµών. Συγκεκριµένα:
•
Για εφαρµογές που αφορούν εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης που
λειτουργούν µε επενέργεια από την κυκλοφορία, ο συµβατικός χρόνος παρουσίας θα
προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή έως 5 min. Για την περίπτωση ειδικών εφαρµογών, ο
χρόνος αυτός, κατ’ επιλογήν, θα µπορεί να λαµβάνει την τιµή των 3,5 sec ± 0,5 sec.
Για εφαρµογές που αφορούν καταµέτρηση της ταχύτητας της κυκλοφορίας, ο
•
συµβατικός χρόνος παρουσίας προσδιορίζεται στην τιµή των 3,5 sec ± 0,5 sec. Για την
περίπτωση ειδικών εφαρµογών, ο χρόνος αυτός, κατ’ επιλογήν, θα µπορεί να λαµβάνει µία
τιµή έως 5 min, η οποία θα προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή.
•
Για εφαρµογές σε εγκαταστάσεις κεντρικού ελέγχου της κυκλοφορίας σε επίπεδο
αστικού περιβάλλοντος (UTC), ο συµβατικός χρόνος παρουσίας θα προσδιορίζεται από τον
κατασκευαστή έως 5 min. Για εφαρµογές ανίχνευσης δηµιουργίας ουράς, ο συµβατικός
χρόνος παρουσίας θα προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή και θα µπορεί να λαµβάνει
µία τιµή έως 35 min. ± 5 min.
•
Οι παραπάνω ιδιότητες και οι αντίστοιχες επιλογές και περιορισµοί δεν θα έχουν
εφαρµογή στην περίπτωση των ανιχνευτών επαγωγικού βρόχου.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
9.1 Το προϊόν πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες διατάξεις µε την ικανότητα να εντοπίζουν
αυτόµατα ενδεχόµενη δυσλειτουργία ή υποβάθµιση των επιδόσεων του συστήµατος κάτω
από τα προδιαγραφόµενο όρια, µε συνέπεια ο ανιχνευτής να µεταπίπτει αυτόµατα σε
κατάσταση σφάλµατος.
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9.2 Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν µία φωτεινή ένδειξη µε την οποία θα
απεικονίζεται η κατάσταση της εξόδου του σήµατός τους και επίσης, προαιρετικά,
πρόσθετη οπτική ένδειξη των καταστάσεων σφάλµατος για όσο χρονικό διάστηµα αυτό
υφίσταται, ευκρινώς ορατές σε συνήθεις συνθήκες φωτισµού του περιβάλλοντος και σε
κατάλληλη θέση για την παρατήρησή τους από τον χειριστή/συντηρητή της εγκατάστασης.
Προαιρετικά επίσης, ο κατασκευαστής µπορεί να συµπεριλάβει στην µονάδα ανίχνευσης
ξεχωριστή έξοδο που να παρέχει σήµα σφάλµατος.
9.3 Αντίστοιχες ιδιότητες, σε ότι αφορά την φωτεινή ένδειξη της κατάστασης της εξόδου
τους, θα διαθέτουν και οι ανιχνευτές τεχνολογίας επαγωγικού βρόχου που ενσωµατώνονται
σε ρυθµιστή της κυκλοφορίας.
9.4 Γενικά, σε κατάσταση διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή σε συνθήκες
παραµένοντος σφάλµατος, ο ανιχνευτής οποιασδήποτε κατηγορίας οφείλει, από πλευράς
εξόδου, να µεταπίπτει σε κατάσταση ¨ανίχνευσης¨. Ανιχνευτές κυρίως τεχνολογίας
επαγωγικού βρόχου, αλλά όχι αποκλειστικά, που έχουν ως αντικείµενο την «ανίχνευση
διερχόµενης κυκλοφορίας, είτε παρουσίας οχήµατος» (passage and presence detectors),
πρέπει µέσω των διατάξεων που διαθέτουν να µπορούν να αυτοδιαγνώσκουν την ύπαρξη
σφάλµατος. Η τελευταία αυτή ιδιότητα είναι προαιρετική για ανιχνευτές «προσέγγισης»
(approach detectors).
9.5 Ο χρόνος αντίδρασης των ανιχνευτών κάθε κατηγορίας για την προαναφερόµενη
µετάπτωση της λειτουργίας τους σε κατάσταση «ανίχνευσης» στις παρακάτω περιπτώσεις
συµβάντων, δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα, Τα συµβάντα αυτά είναι:
•
Η διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
•
Η αυτοδιάγνωση ύπαρξης σφάλµατος
Ο χρόνος αντίδρασης των ανιχνευτών κάθε κατηγορίας προς ανάκτηση της κανονικής τους
λειτουργίας, σε περίπτωση επαναφοράς κανονικών συνθηκών µετά την άρση των
προαναφερθέντων συµβάντων, δεν θα υπερβαίνει οµοίως τα 10 δευτερόλεπτα.
Στην περίπτωση ανιχνευτών τεχνολογίας επαγωγικών βρόχων που στεγάζονται στο ερµάριο
του ρυθµιστή κυκλοφορίας, ο παραπάνω όρος της µετάπτωσης σε κατάσταση «ανίχνευσης»
ή/ και επαναφοράς σε κανονικές συνθήκες έπειτα από διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού
ρεύµατος δεν είναι απαραίτητο να ισχύει.
9.6 Ανιχνευτές κυρίως τεχνολογίας επαγωγικού βρόχου αλλά όχι αποκλειστικά, οι οποίοι
έχουν γενικά ως αντικείµενο την ανίχνευση «διερχόµενης κυκλοφορίας, είτε παρουσίας
οχήµατος» (passage and presence detectors), δεν πρέπει σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος ή
αποσύνδεσης ενός υπογείου καλωδίου διασύνδεσης του βρόχου ή γενικότερα ενός
αισθητήρα, να υπόκεινται σε κίνδυνο να υποστούν ζηµίες. Σε περίπτωση πολυκαναλικών
ανιχνευτών, σφάλµα στην είσοδο ή στην έξοδο ενός καναλιού δεν πρέπει να επηρεάζει τη
λειτουργία κανενός άλλου καναλιού.

10. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10.1 Το εργοστάσιο κατασκευής του συστήµατος ανίχνευσης οφείλει να είναι
πιστοποιηµένο κατά ISO-9001:2008 ή αντίστοιχο.
10.2 Ο εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να φέρει σήµανση CE από τον κατασκευαστή ή τον
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
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10.3 Οι ιδιότητες και οι τεχνικές επιδόσεις των προϊόντων που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό και δεν θα επιβεβαιώνονται από Κοινοποιηµένους Φορείς (Notified
Bodies), εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν περιληφθεί ρητά σε ισχύον επίσηµο Πρότυπο
ΕΝ, είτε διότι για το συγκεκριµένο προϊόν δεν προβλέπεται έκδοση από τους ανωτέρω
Φορείς σχετικού «Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης», θα βεβαιώνονται µε
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του προϊόντος.
10.4 Όλα τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και οι δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα στα Ελληνικά ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
10.5 Ο ανιχνευτής οφείλει να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης,
χρήσης και προγραµµατισµού στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
10.6 Το προϊόν θα φέρει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ο τύπος του προϊόντος και ο
αύξων αριθµός του, καθώς και τα χαρακτηριστικά (π.χ. η τάση τροφοδοσίας) της παροχής
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
10.7 Οι προµηθευτές των συστηµάτων ανίχνευσης πρέπει να διασφαλίσουν κατά την
προµήθεια των εν λόγω προϊόντων ότι τούτα θα είναι συµβατά µε τον εξοπλισµό
σηµατοδότησης στον οποίο πρόκειται να συνδεθούν.
10.8 Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/διανοµέας του συστήµατος θα παρέχει όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε τον εξοπλισµό
σηµατοδότησης, στον οποίο πρόκειται να συνδεθεί.
10.9 Ο κατασκευαστής του προϊόντος οφείλει να δώσει εγγύηση της «καλής λειτουργίας»
του επί δύο έτη υπό συνθήκες συνήθους χρήσεως, καθώς και να παρέχει τεχνική
υποστήριξη σε επίπεδο υλικού και λογισµικού εξοπλισµού για δέκα χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στο παρόν Παράρτηµα παρατίθενται τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ορισµένων από τους
γνωστούς τύπους ανιχνευτών της κυκλοφορίας, εκ των πλέον συχνά χρησιµοποιούµενων
στη χώρα, καθώς και τα βασικά λειτουργικά και κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά. Η
παράθεση των υπόψη µόνο τύπων είναι ενδεικτική, χωρίς να αποκλείεται η χρήση
αντίστοιχων άλλων αντίστοιχων διαφορετικής τεχνολογίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε
επιλογή του προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων του παρόντος
κανονισµού. Με σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση και για την διευκόλυνση των
µελλοντικών χρηστών του παρόντος στην επιλογή, στο πλαίσιο µίας τεχνικής εφαρµογής,
του καταλληλότερου, κατά περίπτωση, συστήµατος ανίχνευσης, αναφέρονται επίσης
περιληπτικά παρακάτω τα διαπιστωµένα πλεονεκτήµατα ή/και µειονεκτήµατα της εκάστοτε
χρησιµοποιούµενης σχετικής τεχνολογίας.

Ι. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ.
Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στην αρχή του επαγωγικού
βρόχου, είναι κατασκευαστικά αυτόνοµες µονάδες που διαθέτουν όλο τον αναγκαίο υλικό
και λογισµικό εξοπλισµό για να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ανάγκες ανίχνευσης της
κυκλοφορίας σε θέσεις του οδικού δικτύου και συγκεκριµένα να επιτρέπουν τη συλλογή
των αναγκαίων δεδοµένων µε σκοπό την διαχείριση της κυκλοφορίας. Οι ανιχνευτές θα
πρέπει, ανάλογα µε ρύθµιση της ευαισθησίας τους, να µπορούν να ανιχνεύουν την παρουσία
(στάση) ή/και την διέλευση όλων των κατηγοριών µεταφορικών µέσων, όπως επιβατικών ή
βαρέων οχηµάτων ή/και δικύκλων (µηχανοκίνητων ή µη), πάνω από τους επαγωγικούς
βρόχους στο οδόστρωµα προς τους οποίους συνδέονται.
Οι µονάδες ανίχνευσης της κυκλοφορίας µε την τεχνολογία των επαγωγικών βρόχων θα
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους «Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά» και
«Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις» του παρόντος κανονισµού, και επί πλέον τα παρακάτω
αναφερόµενα ειδικά χαρακτηριστικά.
ΙΑ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά.
1. Η κάθε µονάδα (πλακέτα) ανιχνευτή θα είναι πολυκαναλικού τύπου και θα διαθέτει 2 ή
4 ανεξάρτητα κανάλια ανίχνευσης για την διασύνδεσή της µε αντίστοιχο αριθµό
επαγωγικών βρόχων, µεµονωµένων (απλών) ή συµπλεγµένων (διπλών), σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ανάγκες σχεδιασµού της υπό µελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής
σηµατοδότησης και µε την επιλογή του µελετητή Μηχανικού.
2. Μεταξύ των τρόπων λειτουργίας της µονάδας του ανιχνευτή πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα της συνδυασµένης αξιοποίησης των δεδοµένων από ζεύγη βρόχων (σε
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δίδυµη διάταξη), ώστε στη συγκεκριµένη θέση να καθίσταται εφικτή από τον
εξοπλισµό ελέγχου της εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης η ανίχνευση της
κατεύθυνσης της κίνησης των οχηµάτων, είτε η καταµέτρηση της ταχύτητας ή/και του
µήκους αυτών. Οι ανωτέρω επιλογές θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµες στην µονάδα µε
επέµβαση στην κυκλωµατική της διάταξη (όπως ενδεικτικά µε χρήση µικροδιακοπτών,
µικρογεφυρών – jumpers), είτε µε αντίστοιχη στο λογισµικό ή και µε τους δύο
τρόπους.
3. Σε κάθε κανάλι ανίχνευσης πρέπει να υπάρχουν οι εξής δυνατότητες ρύθµισης/
παραµετροποίησης του τρόπου λειτουργίας του, εφαρµόσιµες στη µονάδα λογισµικά ή
χειροκίνητα, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο:
• Το κάθε επί µέρους κανάλι ανάλογα µε την ρύθµισή του, να παραµένει
ενεργοποιηµένο παράγοντας σήµα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας οχήµατος
πάνω από τον διασυνδεµένο µ’ αυτό βρόχο (λειτουργία παρουσίας), είτε να
ενεργοποιείται παράγοντας σήµα µε περιορισµένη, αλλά σταθερή, χρονική διάρκεια
(λειτουργία παλµού), όταν ανιχνεύεται η διέλευση κάποιου αντίστοιχου µέσου.
• Για τον καθορισµό της ευαισθησίας του ανιχνευτή, σε κάθε επί µέρους κανάλι να
εφαρµόζεται ανεξάρτητα η κατάλληλη ρύθµιση, προκειµένου η λειτουργία του να
προσαρµόζεται αντίστοιχα τόσο στις υφιστάµενες εκάστοτε φυσικές συνθήκες της
κάθε θέσης ανίχνευσης, όσο και στις προβλεπόµενες κυκλοφοριακές ανάγκες
(διευκόλυνση της ανίχνευσης προκαθορισµένης κατηγορίας µεταφορικού µέσου).
• Ο ανιχνευτής θα έχει την ικανότητα του αυτοσυντονισµού (self-tuning)
προσαρµοζόµενος στις υφιστάµενες εκάστοτε φυσικές συνθήκες πέριξ των βρόχων,
οι οποίες καθορίζουν και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά αυτών (αυτεπαγωγή και
χωρητικότητα) και συνεπακόλουθα την συχνότητα ταλάντωσης των αντίστοιχων
καναλιών του ανιχνευτή. Ο αυτοσυντονισµός του κάθε καναλιού του ανιχνευτή θα
επέρχεται εντός 5 sec από την θέση του υπό τάση ή από την µεταβολή της ρύθµισης
της ευαισθησίας του, είτε λόγω µεταβολής της αυτεπαγωγής του βρόχου του κατά
τουλάχιστον 15%.
• Η ικανότητα αυτή της ανάταξης του συντονισµού σε κάθε κανάλι του ανιχνευτή
λόγω µεταβολής της αυτεπαγωγής του αντίστοιχου βρόχου του, θα επιτρέπει την
συνέχιση της ανίχνευσης απ’ αυτό το κανάλι και στην περίπτωση που σταθµεύσουν
οχήµατα πλησίον ή πάνω στον αντίστοιχο βρόχο του, µέχρις ποσοστού 50% της
επιφάνειάς του. Επίσης συνίσταται να είναι δυνατή η «αφοµοίωση» της µαγνητικής
επιρροής άλλων γειτνιαζόντων (σε µικρή απόσταση από τον επαγωγικό βρόχο του)
µεταλλικών αντικειµένων, όπως για παράδειγµα καλυµµάτων φρεατίων και
υδρορροών.
ΙΒ. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.
1. Η κάθε µονάδα (πλακέτα) του ανιχνευτή πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα της άµεσης
θεώρησης (π.χ. σε µετωπική της πλάκα) της λειτουργικής της κατάστασης, µε την
βοήθεια φωτεινών ενδείξεων (led ή άλλου είδους αποδεκτής διάταξης), µέσω των
οποίων θα απεικονίζεται η γενική κατάσταση λειτουργίας τόσο της µονάδας ανίχνευσης
στο σύνολο, όσο και έκαστου εκ των καναλιών της µονάδας. Η κανονική ή η
προβληµατική κατάσταση ενός καναλιού θα µπορεί στις παραπάνω ενδεικτικές
διατάξεις να επισηµαίνεται µε συνεχή ή αναλάµπουσα αφή των led ή µε οποιονδήποτε
άλλο κατανοητό τρόπο ή αποδεκτή µέθοδο επιλέξει ο κατασκευαστής της.
2. Η µονάδα (πλακέτα) του ανιχνευτή πρέπει επίσης να διαθέτει τις κατάλληλες διατάξεις
(µικροδιακόπτες ή άλλα µέσα), µε τα οποία θα καθίσταται εφικτές οι παρεµβάσεις
(ρυθµίσεις /παραµετροποιήσεις) που αναφέρονται παραπάνω.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

3. Η µονάδα του ανιχνευτή θα διαθέτει τον κατάλληλο υλικό/λογισµικό εξοπλισµό ώστε
να είναι εφικτή η σύνδεσή της µέσω σειριακής ή άλλης κατάλληλης και αποδεκτής
µεθόδου επικοινωνίας, της επιλογής του κατασκευαστή, προς τον ρυθµιστή
κυκλοφορίας ή προς άλλες συνδεδεµένες συσκευές, (όπως προς Η/Υ ή προς σταθµό
καταµέτρησης), για την λήψη ή µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων σχετικών µε την
χρήση ή µε τις παραµετρικές ρυθµίσεις της µονάδας.
4. Ο κατασκευαστής του ανιχνευτή θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε η πολυκάναλη µονάδα
να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικής συχνότητας συντονισµού του κάθε
καναλιού, µεταξύ ενός ορισµένου διαθέσιµων συχνοτήτων, µε κριτήριο την απόσβεση
παρεµβολών µεταξύ γειτονικών βρόχων, προς αποφυγή των αντίστοιχων προβληµάτων.
Οι προαναφερόµενες επιλογές εφαρµογής δηλαδή διαφορετικής συχνότητας για κάθε
κανάλι, θα πρέπει να είναι, κατά την επιλογή του κατασκευαστή, εφαρµόσιµες στην
µονάδα µε επέµβαση στην κυκλωµατική της διάταξη (π.χ. µε χρήση µικροδιακοπτών,
µικρογεφυρών – jumpers), ή µε αντίστοιχη στο λογισµικό ή και µε τους δύο τρόπους.
5. Ο κατασκευαστής του ανιχνευτή θα καθορίσει τα κατώτερα και ανώτερα επιτρεπόµενα
όρια της τιµής της αυτεπαγωγής των επαγωγικών βρόχων των καναλιών του ανιχνευτή,
η τήρηση των οποίων θα αποτελεί προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του. Τα υπόψη
όρια καθορίζονται γενικώς σε 50 έως 2000 µΗ. Κριτήριο όµως για τον προσδιορισµό
τους, θα αποτελεί ο αριθµός των επιλέξιµων βαθµίδων ευαισθησίας που οφείλει να
διαθέτει ο ανιχνευτής προκειµένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της
µελέτης µίας εγκατάστασης. Για παράδειγµα, η ανίχνευση δικύκλων, λόγω της µικρής
µεταλλικής τους µάζας, απαιτεί βρόχους µε χαµηλή αυτεπαγωγή, αντιστρόφως προς
την ανίχνευση βαρέων οχηµάτων µε µεγάλη αντιστοίχως µάζα.
6. Ο χρόνος δειγµατοληψίας (sampling time) του κάθε καναλιού µίας πολυκάναλης
µονάδας ανίχνευσης οφείλει να µπορεί να προσαρµόζεται προς τις ιδιαίτερες ανάγκες
που προκύπτουν σε κάθε θέση ανίχνευσης µίας εγκατάστασης (όπως ενδεικτικά σε
περίπτωση ταυτόχρονης εφαρµογής σε εγκατάσταση σηµατοδότησης της µεθόδου της
µικρο- και της µακρορύθµισης). Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής του ανιχνευτή θα
πρέπει να µεριµνήσει ώστε η κάθε πολυκάναλη αντίστοιχη µονάδα να διαθέτει τη
ικανότητα της διαφοροποίησης του χρόνου δειγµατοληψίας (sampling time) ξεχωριστά
για κάθε κανάλι.
ΙΓ. Εφαρµογές της τεχνολογίας των επαγωγικών ανιχνευτών.
1. Η χρήση των ανιχνευτών αυτού του τύπου παρουσιάζει λειτουργικά πλεονεκτήµατα,
όπως η καλή ακρίβεια των δεδοµένων που παρέχουν, καθώς και το γεγονός ότι η
λειτουργία τους δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισµού και τα καιρικά φαινόµενα,
όπως βροχή και οµίχλη. Η ακρίβεια των δεδοµένων που παρέχουν οι υπόψη ανιχνευτές
επιβαρύνεται κυρίως από ενδεχόµενη κακή ποιότητα του οδοστρώµατος και υψηλή
πυκνότητα της κυκλοφορίας (ισχυρό φόρτο, µικρό διάκενο – gap), καθώς και λιγότερο
από άλλους παράγοντες, όπως το είδος της κίνησης του οχήµατος (δεξιό- ή
αριστερόστροφη, είτε µικτή) και τη σύνθεση της κυκλοφορίας (αυξηµένος αριθµός
βαρέων οχηµάτων). Πλεονεκτήµατα επίσης σε ότι αφορά στο σχεδιασµό του
συγκεκριµένου συστήµατος ανίχνευση, αποτελούν η µεγάλη ευελιξία στην χρήση του,
το σχετικά χαµηλό κόστος της εγκατάστασής του και η διαδεδοµένη στην χώρα
εµπειρία στη εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας.
Σηµαντικά µειονέκτηµα αποτελεί η αυξηµένη δαπάνη της συντήρησής τους, δεδοµένων
των συνήθως συχνών ζηµιών των επαγωγικών βρόχων εξ αιτίας αντίστοιχων φθορών
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του οδοστρώµατος λόγω των διερχοµένων βαρέων οχηµάτων και της εκτέλεσης έργων
(συνήθως από Ο.Κ.Ω.).
2. Η χρήση της τεχνολογίας των ανιχνευτών επαγωγικών βρόχων ενδείκνυται σε όλες τις
περιπτώσεις για την ρύθµιση ή/και την καταµέτρηση της κυκλοφορίας , δηλαδή:
• Ανίχνευσης στη γραµµή ανακοπής, για εφαρµογή κλήση φάσης.
• Ανίχνευσης σε µικρή απόσταση από τη γραµµή ανακοπής 30-40 µέτρων, για
εφαρµογή χρονικής παράτασης φάσης (λειτουργία ∆t).
• Καταµέτρησης κυκλοφορίας πριν τη γραµµή ανακοπής, σε απόσταση εξασφάλισης
ελεύθερης ροής (free flow) 80-150 µέτρων, για εφαρµογή αλγορίθµου
µακρορύθµισης είτε προσαρµοζόµενης ρύθµισης στην κυκλοφορία (adaptive
control) µε κεντρικό έλεγχο (UTC).
• Ανίχνευσης της δηµιουργίας ουράς σε προσδιοριζόµενη από την µελέτη απόσταση
πριν τη γραµµή ανακοπής, για εφαρµογή προσαρµοζόµενης ρύθµισης στην
κυκλοφορία (adaptive control).

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - RADAR .
Η λειτουργία των µικροκυµατικών ανιχνευτών κυκλοφορίας στηρίζεται κατά βάση στην
αντίστοιχη αρχή των Radar. Οι ανιχνευτές, µέσω του ποµπού που διαθέτουν, εκπέµπουν
στην κατάλληλη συχνότητα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα προς το υπό ανίχνευση όχηµα και
υποδεχόµενοι στον αντίστοιχο δέκτη τους το αντανακλώµενο από το όχηµα σήµα,
ανιχνεύουν την κίνηση και υπολογίζουν τις απαιτούµενες παραµέτρους της ανίχνευσης. Οι
µικροκυµατικές µονάδες ανίχνευσης της κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως του τύπου τους, θα
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους «Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά» και
«Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις» του παρόντος κανονισµού, και επί πλέον τα παρακάτω
αναφερόµενα ειδικά χαρακτηριστικά.
ΙΙΑ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Οι ανιχνευτές αυτού του είδους, ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία,
διακρίνονται στους ακόλουθους δύο τύπους:
α) Ο πρώτος τύπος ανήκει στην κατηγορία των ανιχνευτών «προσέγγισης», χρησιµοποιείται
στον εντοπισµό κινούµενων οχηµάτων, καθώς και για την µέτρηση της ταχύτητάς τους. Ο
ανιχνευτής εκπέµπει την ηλεκτροµαγνητική του ακτινοβολία σε σταθερή συχνότητα
(περίπου 25 GHz) και υπολογίζει την ταχύτητα διέλευσης των οχηµάτων που βρίσκονται
εντός του πεδίου ανίχνευσης εφαρµόζοντας την αρχή Doppler Ο τύπος αυτός του
µικροκυµατικού ανιχνευτή αδυνατεί να εντοπίσει στάσιµα οχήµατα και γι’ αυτόν τον λόγο
είναι ακατάλληλος για παρόµοιες εφαρµογές.
β) Ο δεύτερος τύπος ανήκει στην κατηγορία των ανιχνευτών «παρουσίας» και
χρησιµοποιείται στον εντοπισµό στάσιµων οχηµάτων. Ο ανιχνευτής εκπέµπει την
ηλεκτροµαγνητική του ακτινοβολία σε συνεχές κύµα διαµορφωµένης συχνότητας (FMCW frequency modulated continuous wave), το οποίο µεταβάλλει διαχρονικά και συνεχώς την
εκπεµπόµενη συχνότητα. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται η παρουσία στάσιµων οχηµάτων
σε ρυθµιζόµενη/προγραµµατιζόµενη ζώνη ανίχνευσης, συνδυάζοντας τον υπολογισµό
απόστασης-ταχύτητας του οχήµατος. Αυτού του τύπου οι ανιχνευτές, επειδή µπορούν να
εντοπίζουν στάσιµα οχήµατα, αναφέρονται και ως µικροκυµατικοί ανιχνευτές «πραγµατικής
παρουσίας» (“true-presence” microwave radar).
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Οι µικροκυµατικοί ανιχνευτές είναι κατασκευαστικά αυτόνοµες µονάδες που διαθέτουν
όλο τον αναγκαίο υλικό και λογισµικό εξοπλισµό για να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις
ανάγκες ανίχνευσης της κυκλοφορίας σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου και να
επιτρέπουν τη συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων µε σκοπό την διαχείριση της
κυκλοφορίας, δηλαδή για την ρύθµισή της ή/και την καταµέτρησή της (φόρτου, ποσοστού
κατάληψης / χρονικού διακένου “gap”, ταχύτητας του οχήµατος κ.λ.π.), είτε την διαπίστωση
ακινητοποιηµένου οχήµατος στο οδόστρωµα. Οι υπόψη ανιχνευτές, ανάλογα µε τον τύπο
τους και την κατά περίπτωση σχετική ρύθµισή τους, θα πρέπει να µπορούν να επισηµαίνουν
την κίνηση όλων των κατηγοριών µεταφορικών µέσων προσερχόµενων ή απερχόµενων,
όπως επιβατικών ή βαρέων οχηµάτων ή/και δικύκλων (µηχανοκίνητων ή µη) είτε να
επισηµαίνουν την παρουσία (στάσιµων) οχηµάτων πάνω στο οδόστρωµα.
Οι επιλογές της ευαισθησίας της ανίχνευσης και των σχετικών επιδόσεων του ανιχνευτή θα
πρέπει, κατά την επιλογή του κατασκευαστή, να είναι εφαρµόσιµες στην µονάδα µε
επέµβαση στην κυκλωµατική της διάταξη (όπως ενδεικτικά µε χρήση µικροδιακοπτών,
µικρογεφυρών – jumpers), ή µε αντίστοιχη στο λογισµικό ή και µε τους δύο τρόπους.

ΙΙΒ. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
α) Η µονάδα του µικροκυµατικού ανιχνευτή θα µπορεί, ανάλογα µε τον τύπου του, να
εξάγει τα δεδοµένα της ανίχνευσης προς τον ρυθµιστή κυκλοφορίας ή προς οποιαδήποτε
άλλη συνδεµένη συσκευή µε δύο τρόπους:
• Με την βοήθεια επαφής η οποία θα ενεργοποιείται µε την ανίχνευση του οχήµατος.
Η διάρκεια ενεργοποίησης της επαφής θα είναι προγραµµατιζόµενη µε ελάχιστο
όριο τα 500 msec. Η προαναφερόµενη επαφή, καθ’ όσον αφορά τον τύπο της
(ανοιχτού ή κλειστού τύπου) θα είναι επιλέξιµη µε προγραµµατισµό.
• Με ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας, διαθέτοντας τον κατάλληλο γι’ αυτόν τον σκοπό
υλικό/λογισµικό εξοπλισµό, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή της µε σειριακή ή άλλη
κατάλληλη ψηφιακή µέθοδο επικοινωνίας της επιλογής του κατασκευαστή προς τον
ρυθµιστή κυκλοφορίας ή άλλες συνδεδεµένες συσκευές (µε Η/Υ ή µε σταθµό
καταµέτρησης), για την λήψη ή µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων από και προς την
µονάδα.
β) Το εξωτερικό περίβληµα της µονάδας του ανιχνευτή θα παρέχει βαθµό προστασίας
IP65 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
γ) Για την τοποθέτηση και την ηλεκτρική σύνδεση της µονάδας του µικροκυµατικού
ανιχνευτή, σε ότι αφορά την τροφοδότησή της και την εξαγωγή των δεδοµένων της
ανίχνευσης προς τον ρυθµιστή κυκλοφορίας ή άλλες συνδεδεµένες συσκευές, θα
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
• Η ηλεκτρική τροφοδοσία του µικροκυµατικού ανιχνευτή επιτρέπεται να γίνεται µε
χρήση των καλωδίων ζεύξης 21x1,5 τ.χ. ζεύξης των φωτεινών σηµατοδοτών του
κόµβου, εφόσον υπάρχει επάρκεια σχετικών κλώνων.
• Η καλωδιακή ζεύξη του ανιχνευτή µε τον ρυθµιστή κυκλοφορίας ή άλλες
συνδεδεµένες συσκευές για την µετάδοση των δεδοµένων, εφόσον αυτή υλοποιείται
µέσω επαφής επιτρέπεται επίσης να γίνεται µε χρήση των καλωδίων ζεύξης 21x1,5
τ.χ. ζεύξης των φωτεινών σηµατοδοτών του κόµβου.
• Η καλωδιακή ζεύξη του ανιχνευτή µε τον ρυθµιστή κυκλοφορίας ή άλλες
συνδεδεµένες συσκευές για τη µετάδοση των δεδοµένων, εφόσον υλοποιείται µέσω
σειριακής ή άλλου είδους επικοινωνίας επιβάλλεται να γίνεται µε χρήση του
κατάλληλου για το επιλεγµένο είδος επικοινωνίας καλώδιο (π.χ. για σειριακή
επικοινωνία να γίνεται χρήση τηλεφωνικού καλωδίου υπόγειου τύπου ΡΕΤ).
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• Το ύψος ανάρτησης του ανιχνευτή, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του τύπου του και
την κατά περίπτωση προβλεπόµενη χρήση του, συνιστάται να είναι 3,50 έως 5
µέτρα.
ΙΙΓ. Εφαρµογές της τεχνολογίας των µικροκυµατικών ανιχνευτών - RADAR.
1. Η χρήση των ανιχνευτών αυτού του τύπου παρουσιάζει, ανάλογα και µε την εκάστοτε
εφαρµογή, ορισµένα λειτουργικά πλεονεκτήµατα, όπως κάλυψη πολλαπλών λωρίδων
µε ένα µόνο ανιχνευτή, εφόσον για την συγκεκριµένη εφαρµογή δεν απαιτείται
διάκριση των δεδοµένων ανά λωρίδα, απευθείας µέτρηση της ταχύτητας των οχηµάτων,
δυνατότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα φωτισµού ακόµα και µε κακές καιρικές
συνθήκες, παρέχοντας έτσι ευελιξία στον σχεδιασµό των εγκαταστάσεων και στην
εφαρµογή τους.
Βασικό µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας (όπως
σε αστικό περιβάλλον µε πολύ µικρές ταχύτητες κίνησης) η ακρίβεια της ανίχνευσης
µειώνεται δραστικά και τα στάσιµα οχήµατα ανιχνεύονται µόνο από ειδικού τύπου
προϊόντα, ενώ παράλληλα είναι δυσχερής ο περιορισµός της ζώνης ανίχνευσής τους σε
µία µόνο λωρίδα, από περισσότερες που µπορεί να είναι διαθέσιµες (όπως για
παράδειγµα η περίπτωση ανίχνευσης οχηµάτων σε λωρίδα αριστερής στροφής).
2. Η χρήση της τεχνολογίας των µικροκυµατικών ανιχνευτών ενδείκνυται ιδίως για την
ρύθµιση της κυκλοφορίας στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Ανίχνευση στη γραµµή ανακοπής για κλήση φάσης, εφόσον ο ανιχνευτής διαθέτει
την ικανότητα ανίχνευσης στάσιµων οχηµάτων (τεχνολογία FMCW). Ειδικά για την
ανίχνευση στρεφουσών κινήσεων οχηµάτων στη γραµµή ανακοπής, π.χ. αριστερής
στροφής, ο ανιχνευτής θα πρέπει να διαθέτει µικροκυµατική εκποµπή στενής δέσµης
για την επίτευξη ζώνης αποτελεσµατικής ανίχνευσης 3,5 µέτρων, δηλαδή πλάτους
µίας λωρίδας, ώστε να µην ανιχνεύονται άνευ λόγου οχήµατα των παρακείµενων
λωρίδων.
• Ανίχνευση σε µικρή απόσταση από τη γραµµή ανακοπής 30-40 µέτρων, για
εφαρµογή χρονικής παράτασης φάσης (λειτουργία ∆t).
• Καταµέτρηση κυκλοφορίας πριν τη γραµµή ανακοπής και σε απόσταση 80-150
µέτρων, µε σκοπό την εξασφάλιση ελεύθερης ροής (free flow) προς επίτευξη καλής
ακρίβειας στη µέτρηση της κυκλοφορίας, για εφαρµογή αλγορίθµου µακρορύθµισης
είτε προσαρµοζόµενης ρύθµισης στην κυκλοφορία (adaptive control) µε κεντρικό
έλεγχο (UTC).
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας επεξεργασίας εικόνας προσδιορίζουν τα οχήµατα και τις
παραµέτρους της σχετικής µε αυτά κυκλοφορίας, αναλύοντας ψηφιακά την απεικόνιση της
επιφάνειας του οδοστρώµατος που παρέχεται σ’ αυτούς από αντίστοιχες κάµερες βίντεο.
Χρησιµοποιώντας την τεχνική των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι εικόνες ψηφιοποιούνται
και κατόπιν φιλτράρονται µε µία σειρά αλγορίθµων, οι οποίοι ανιχνεύουν µεταβολές στο
υπόβαθρο (background) της εικόνας, εντοπίζοντας µεταβολές της στάθµης της αντίθεσης
(κοντράστ) µεταξύ των εικονοστοιχείων (pixels) που δηµιουργούν την απεικόνιση, σε
σχέση µε αυτήν που προϋπήρχε εν ηρεµία. Με την επεξεργασία αυτή της εικόνας µπορούν
να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη διέλευση, την παρουσία, την ταχύτητα και το
µήκος των οχηµάτων, καθώς και µε την αλλαγή της λωρίδας κυκλοφορίας τους, οι οποίες
(πληροφορίες) εξαρτώνται από την τεχνική της ανάλυσης που χρησιµοποιείται από τον
κατασκευαστή του προϊόντος. Συγκεκριµένα, µερικοί κατασκευαστές χρησιµοποιούν την
τεχνική της εισαγωγής στο οπτικό πεδίο του ανιχνευτή ζωνών ανίχνευσης (εικονικούς
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βρόχους), στις οποίες εντοπίζουν τις µεταβολές της αντίθεσης (κοντράστ) των
εικονοστοιχείων (pixels) που προκαλούνται από την διέλευση των οχηµάτων, µέσα σ’
αυτές. Άλλοι κατασκευαστές χρησιµοποιούν διαφορετική τεχνική, δηλαδή παρακολουθούν
τα ίχνη των οχηµάτων σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας
τις διαδροµές (ίχνη) που παράγονται κατά τις µεταβολές που προκαλούνται στην αντίθεση
(κοντράστ)των εικονοστοιχείων (pixels).
Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας επεξεργασίας εικόνας βίντεο είναι κατασκευαστικά αυτόνοµες
µονάδες που διαθέτουν όλον τον αναγκαίο υλικό και λογισµικό εξοπλισµό, τόσο της
κάµερας καθ’ εαυτής όσο και τυχόν συµπληρωµατικών λειτουργικών µονάδων (πλακετών),
για να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ανάγκες ανίχνευσης της κυκλοφορίας σε διάφορες
θέσεις του οδικού δικτύου και συγκεκριµένα να επιτρέπουν τη συλλογή των αναγκαίων
δεδοµένων µε σκοπό την διαχείριση της κυκλοφορίας, δηλαδή για την ρύθµισή της ή/και
την καταµέτρησή της (φόρτου, ποσοστού κατάληψης – χρονικού διακένου “gap”, ταχύτητας
ή/και µήκους του οχήµατος κ.λ.π.), ή την διαπίστωση συµβάντων (π.χ. ακινητοποιηµένου
οχήµατος στο οδόστρωµα), ή ακόµη την διαπίστωση των συντρεχουσών ατµοσφαιρικών
συνθηκών µε δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία (π.χ. πυκνή οµίχλη). Οι
ανιχνευτές επεξεργασίας εικόνας βίντεο, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του τύπου τους και
την κατά περίπτωση σχετική ρύθµισή τους, θα πρέπει να µπορούν να επισηµαίνουν την
κίνηση όλων των κατηγοριών µεταφορικών µέσων, όπως επιβατικών ή βαρέων οχηµάτων ή/
και δικύκλων (µηχανοκίνητων ή µη), προσερχόµενων ή απερχόµενων σε σχέση µε τον
ανιχνευτή, είτε την παρουσία οχηµάτων (στάσιµων) πάνω στο οδόστρωµα. Από πλευράς
επιθυµητής εµβέλειας της ζώνης ανίχνευσης σε σχέση προς την θέση που βρίσκονται οι
ανιχνευτές, αυτοί οφείλουν να ανταποκρίνονται λειτουργικά και κατά περίπτωση ανάλογα
µε τον τύπο τους, εφόσον η ζώνη αυτή τυγχάνει µέσα σε προκαθορισµένα όρια ή/και σε
προγραµµατιζόµενη απόσταση, ενώ για τον ακριβέστερο εντοπισµό της επιφάνειας
ανίχνευσης (διέλευσης ή στάσης) θα µπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να χρησιµοποιείται η
τεχνική βίντεο του σχηµατισµού εικονικών βρόχων στο οδόστρωµα.
Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας επεξεργασίας εικόνας βίντεο, ανεξαρτήτως του τύπου τους, θα
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους «Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά» και
«Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις» του παρόντος κανονισµού, και επί πλέον τα παρακάτω
αναφερόµενα ειδικά χαρακτηριστικά.
ΙΙΙΑ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, εκτός από τα ήδη απαιτούµενα, θα
ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Ο ανιχνευτής επεξεργασίας εικόνας βίντεο, δηλαδή τόσο η κάµερα καθ’ εαυτή όσο και
οι τυχόν συµπληρωµατικές λειτουργικές µονάδες (πλακέτες) που την συνοδεύουν, θα
πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ικανότητες:
• Να συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισµικό για την παραµετροποίησή της.
• Να ανιχνεύει την παρουσία οχήµατος σε τουλάχιστον 4 λωρίδες κυκλοφορίας και
να παρέχει τη δυνατότητα παραµετροποίησης τουλάχιστον 8 εικονικών βρόχων
ανίχνευσης οχηµάτων εντός του οπτικού πεδίου της κάµερας.
• Τα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανίχνευση των εικονικών βρόχων να
συνδυάζονται µε λογικές πράξεις (AND, OR κτλ) και το αποτέλεσµα αυτών των
λογικών πράξεων να µπορεί να εξάγεται σε κάποια έξοδο προς το ρυθµιστή ή προς
διασυνδεδεµένη µε τον ανιχνευτή συσκευή.
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2. Η κάµερα θα είναι ικανή να µεταδίδει εικόνα προς ένα Η/Υ, µε σκοπό την
παραµετροποίηση των εικονικών βρόχων, διασφαλίζοντας τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Το σχήµα κάθε εικονικού βρόχου να διαµορφώνεται ελεύθερα, ανάλογα µε τη
γεωµετρία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε σηµείου ανίχνευσης.
• Λειτουργία zoοm για την καλύτερη προσαρµογή του οπτικού της πεδίου.
3. Το λογισµικό του ανιχνευτή επεξεργασίας εικόνας βίντεο θα είναι ικανό να
αντισταθµίζει καταστάσεις µε τις οποίες δυνατόν να προκύπτει αδυναµία ανίχνευσης ή
λανθασµένη εκτίµηση των αποτελεσµάτων της, όπως:
• Η ανίχνευση οχηµάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και µε δυσµενείς
καιρικές συνθήκες (π.χ. υπό βροχή).
• Η ύπαρξη πυκνής οµίχλης. Υπό την προϋπόθεση ότι η ανίχνευση των οχηµάτων δεν
προκύπτει ικανοποιητικά επαρκής, ο ανιχνευτής θα πρέπει να µεταδίδει αυτοµάτως
σήµα βλάβης/µόνιµης κλήσης.
• Η παρουσία κινούµενων σκιών (όπως από φυλλώµατα δέντρων ή από οχήµατα που
κινούνται σε διπλανή προς τον εικονικό βρόχο λωρίδα), ή τέλος από αντανακλάσεις
φωτός κλπ.
ΙΙΙΒ. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά, εκτός από τα ήδη απαιτούµενα,
θα ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Η κάθε µονάδα ανιχνευτή επεξεργασίας εικόνας βίντεο και συνεπακόλουθα οι
συµπληρωµατικές λειτουργικές µονάδες (πλακέτες) που τυχόν τη συνοδεύουν θα
µπορεί να εξάγει τα δεδοµένα της ανίχνευσης προς τον ρυθµιστή κυκλοφορίας ή
οποιαδήποτε άλλη συνδεµένη συσκευή µε δύο τρόπους:
• Με την βοήθεια 4 τουλάχιστον επαφών, οι οποίες θα ενεργοποιούνται όταν θα
ανιχνεύεται όχηµα στους αντίστοιχους εικονικούς βρόχους. Οι ως άνω επαφές, καθ’
όσον αφορά τον τύπο τους (ανοιχτού ή κλειστού τύπου), θα είναι επιλέξιµες µε
προγραµµατισµό.
• Με ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας, διαθέτοντας τον κατάλληλο γι’ αυτόν τον σκοπό
υλικό/λογισµικό εξοπλισµό, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή της µε σειριακή ή άλλη
κατάλληλη ψηφιακή µέθοδο επικοινωνίας της επιλογής του κατασκευαστή προς τον
ρυθµιστή κυκλοφορίας ή µε άλλες συνδεδεµένες συσκευές (όπως µε Η/Υ ή µε
σταθµό καταµέτρησης) για την λήψη ή µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων από και
προς την µονάδα.
2. Το εξωτερικό περίβληµα της µονάδας θα παρέχει βαθµό προστασίας κατ’ ελάχιστο
IP65.
3. Το ύψος και η θέση ανάρτησης της κάµερας, σε σχέση µε τον άξονα του δρόµου, θα
εξαρτάται από το πλάτος και τον αριθµό των λωρίδων που διαθέτει το οδόστρωµα και
θα επιτηρεί ο ανιχνευτής. Ακατάλληλη επιλογή των παραπάνω, είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε επικάλυψη των ανιχνευόµενων οχηµάτων, µε συνέπειες την µετάδοση
λανθασµένων αποτελεσµάτων ανίχνευσης. Για παράδειγµα, ένα υψηλό όχηµα είναι
δυνατόν να παρεµποδίζει οπτικά την φώραση των επόµενων οχηµάτων σε ζώνες
ανίχνευσης στην ίδια λωρίδα ή σε διπλανές λωρίδες.
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ΙΙΙΓ. Εφαρµογές της τεχνολογίας των ανιχνευτών επεξεργασίας εικόνας βίντεο.

1. Η χρήση των ανιχνευτών επεξεργασίας εικόνας βίντεο παρουσιάζει ορισµένα
λειτουργικά πλεονεκτήµατα, όπως η δυνατότητα να παραχθούν πληθώρα δεδοµένων,
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για εφαρµογές ανίχνευσης συµβάντων, ο
ταυτόχρονος έλεγχος πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας µε ένα µόνο ανιχνευτή, ενώ
επίσης είναι αρκετά εύκολη η τροποποίηση της ζώνης ανίχνευσης.
Σηµαντικό µειονέκτηµα αυτού του τύπου των ανιχνευτών είναι το γεγονός ότι η καλή
και µε ακρίβεια λειτουργία τους µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως
τον χαµηλό φωτισµό (π.χ. νυκτερινή λειτουργία, ιδιαίτερα σε περίπτωση ανίχνευσης
αποχωρούντων αυτοκινήτων), τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. οµίχλη και έντονη
βροχή), σκιές µετακινούµενων αντικειµένων (όπως π.χ. φυλλωµάτων δένδρων µε
άνεµο) και από αντανακλάσεις του φωτός πάνω σε βρεγµένο οδόστρωµα.
2. Η χρήση της τεχνολογίας των ανιχνευτών επεξεργασίας εικόνας βίντεο ενδείκνυται
ιδίως για την ρύθµιση ή και την παραµετροποίηση της κυκλοφορίας στις παρακάτω
περιπτώσεις:
• Ανίχνευση στη γραµµή ανακοπής για κλήση φάσης, εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός
φωτισµός των θέσεων ανίχνευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Ανίχνευση 30-40 µέτρα πριν τη γραµµή ανακοπής, για την παράταση φάσης
(λειτουργία ∆t)
• Καταµέτρηση κυκλοφορίας 80-150 µέτρα πριν τη γραµµή ανακοπής, για εφαρµογή
αλγορίθµου µακρορύθµισης ή προσαρµοζόµενης ρύθµισης στην κυκλοφορία
(adaptive control) µε κεντρικό έλεγχο (UTC) .

ΙV. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Οι ανιχνευτές οχηµάτων κατηγορίας υπέρυθρης ακτινοβολίας (infrared), ανάλογα µε την
τεχνολογία που εφαρµόζεται κατά την λειτουργία τους, διακρίνονται σε δύο είδη:
α) Στους «παθητικούς ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας», το βασικό χαρακτηριστικό των
οποίων είναι ότι δεν εκπέµπουν αλλά µόνο δέχονται την φωτεινή ενέργεια (σε υπέρυθρο
µήκος κύµατος) από το προς ανίχνευση αντικείµενο στο οδόστρωµα, προκειµένου να
επεξεργασθούν την πληροφορία και να ανιχνεύουν οχήµατα, παρέχοντας δεδοµένα για την
διέλευση και την παρουσία αυτών, αλλά όχι και της ταχύτητάς τους.
β) Στους «ενεργητικούς ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας», το βασικό χαρακτηριστικό
τους είναι ότι λειτουργούν παρόµοια µε τους µικροκυµατικούς ανιχνευτές (Radar), δηλαδή
εκπέµποντας στο προς ανίχνευση αντικείµενο πάνω στο οδόστρωµα, φωτεινή ενέργεια σε
υπέρυθρο µήκος κύµατος και δεχόµενοι στην συνέχεια τη σχετική αντανάκλαση,
προκειµένου να επεξεργασθούν την πληροφορία και να ανιχνεύουν οχήµατα, παρέχοντας
δεδοµένα για την διέλευση, την παρουσία και την ταχύτητα τούτων.
Η επιλογή των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των προαναφερόµενων διατάξεων
ανίχνευσης, τεχνολογίας υπέρυθρης ακτινοβολίας ανήκει στον κατασκευαστή του
εξοπλισµού, υπό τον όρο της τήρησης των τεχνικών επιδόσεων και των γενικών
λειτουργικών ιδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
ΙVΑ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
1. Η αρχή λειτουργίας του «παθητικού ανιχνευτή» στηρίζεται στο γεγονός ότι ένα όχηµα,
εφόσον εισέλθει στην ζώνη ανίχνευσης, θα µεταβάλλει τη φωτεινή ενέργεια που εκπέµπεται
από την επιφάνεια του οδοστρώµατος και δέχεται στο εστιακό πεδίο του ο ανιχνευτής, η
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οποία και σταθµίζεται, υπό κανονικές συνθήκες, κατά την απουσία οιουδήποτε οχήµατος
(σε κατάσταση αδράνειας του ανιχνευτή) και αποτελεί έκτοτε, ως ονοµαστικό µέγεθος, την
βάση σύγκρισης. Η µεταβολή της παραπάνω ενέργειας ως φυσικού µεγέθους, εξαρτάται
από την εκάστοτε απόλυτη θερµοκρασία του οχήµατος και τα ειδικά θερµικά
χαρακτηριστικά της µεταλλικής επιφάνειας τούτου.
Οι «παθητικοί ανιχνευτές» θα διαθέτουν για τον παραπάνω σκοπό ένα ανιχνευτή φωτονίων,
κατάλληλης ευαισθησίας, τοποθετηµένο στο οπτικό εστιακό επίπεδο της συσκευής, για την
µέτρηση της υπέρυθρης δέσµης ενέργειας που εκπέµπεται από το οδόστρωµα και από
αντικείµενα που βρίσκονται πάνω στο ίδιο, µέσα στο οπτικό πεδίο του ανιχνευτή.
2. Η αρχή λειτουργίας του «ενεργητικού ανιχνευτή», όπως προαναφέρθηκε είναι παρόµοια
µε αυτήν του µικροκυµατικού ανιχνευτή (Radar). Οι υπόψη ανιχνευτές θα διαθέτουν
φωτεινή πηγή τύπου laser ή άλλης αποδεκτής τεχνολογίας (π.χ. φωτοδιόδους LED ισχυρής
έντασης) που θα εστιάζεται στο πεδίο ανίχνευσής του ανιχνευτή. Η πηγή θα εκπέµπει
φωτεινή ενέργεια στο πλησιέστερο υπέρυθρο φάσµα, µε κατάλληλο για την εφαρµογή
µήκος κύµατος. Το µέρος της εκπεµπόµενης ενέργειας που αντανακλάται στο όχηµα που
διέρχεται ή βρίσκεται στάσιµο στην ζώνη ανίχνευσης του οδοστρώµατος και µέσα στο
οπτικό του πεδίο του ανιχνευτή, θα συλλέγεται από τον δέκτη για περαιτέρω επεξεργασία
του σχετικού σήµατος.
Η µέθοδος της ανίχνευσης µπορεί να υλοποιείται µε την προβολή ακτινοβολίας υπέρυθρου
φάσµατος σε δύο δέσµες, εγκάρσια στην επιφάνεια της οδού. Η ταχύτητα υπολογίζεται από
τον χρόνο που προκύπτει ότι χρειάζεται ένα όχηµα για να διασχίσει την (γνωστή) απόσταση
που µεσολαβεί ανάµεσα σ’ αυτές τις δύο δέσµες.
Προαιρετικά, ο κατασκευαστής του ανιχνευτή µπορεί να επιλέγει και διαφορετική τεχνική
προκειµένου να ανιχνεύει και πρόσθετα στοιχεία των οχηµάτων, όπως για παράδειγµα την
κατάταξή τους σε κατηγορίες, ανάλογα µε το µήκος τους και σύµφωνα µε τα αντίστοιχα
διεθνή πρότυπα κατάταξης. Η µέθοδος µπορεί να είναι η απεικόνιση και καταµέτρηση της
προβολής της µορφής (προφίλ) των προς ανίχνευση οχηµάτων.
ΙVΒ. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
1. Η ισχύς του ποµπού και η ευαισθησία του δέκτη πρέπει να είναι σε θέση να
προσαρµοστούν είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής. Η υπέρυθρη ακτινοβολία πρέπει, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, να έχει επαρκή ισχύ ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση της
απόδοσης του συστήµατος λόγω παρεµβολών ή άλλων περιβαλλοντικών επιδράσεων, χωρίς
παράλληλα να προκαλείται οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία του
κοινού.
2. Ο ποµπός και ο δέκτης του συστήµατος πρέπει να λειτουργούν µε τον κατάλληλο
προσανατολισµό και σκόπευση προς την κατεύθυνση των οχηµάτων, ενώ θα
ευθυγραµµίζονται µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ισχύς του ποµπού και η
ευαισθησία του δέκτη πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόζονται χειροκίνητα είτε
αυτόµατα, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εφαρµογής.
ΙVΓ. Εφαρµογές της τεχνολογίας των ανιχνευτών υπέρυθρης ακτινοβολίας.
1. Η χρήση των ανιχνευτών υπέρυθρης ακτινοβολίας παρουσιάζει ορισµένα λειτουργικά
πλεονεκτήµατα, εξαρτώµενα για κάθε είδος από την ιδιαίτερη τεχνολογία του. Γενικά, για
κάθε ένα από τα είδη των παραπάνω ανιχνευτών, αποτελεί πλεονέκτηµα ότι η λειτουργία
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τους δεν εξαρτάται από τις συνθήκες φωτισµού του περιβάλλοντος (λειτουργούν µε την ίδια
απόδοση ηµέρα ή νύκτα).
Στους πολυκάναλους «ενεργητικούς ανιχνευτές», ανάλογα και µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που διαθέτουν, είναι δυνατός ο ταυτόχρονος έλεγχος πολλαπλών λωρίδων
κυκλοφορίας, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα, ενώ η τροποποίηση της ζώνης
ανίχνευσης αποτελεί σχετικά απλή διαδικασία.
Στους «παθητικούς ανιχνευτές» αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα το γεγονός ότι η καλή και
αποδοτική λειτουργία τους επηρεάζεται σηµαντικά από τις καιρικές συνθήκες.
Συγκεκριµένα η λειτουργία τους υποβαθµίζεται δραστικά όταν µεταξύ του ανιχνευτή και
της ζώνης ανίχνευσης παρεµβάλλεται υδρατµός, βροχή, χιόνι ή οµίχλη. Επισηµαίνεται
επίσης ότι για απόσταση περίπου 6 µέτρων, τυπική για την ρύθµιση της κυκλοφορίας σε
εφαρµογές «ανίχνευσης παρουσίας», τα ατµοσφαιρικά συµβάντα δεν προξενούν αξιόλογη
υποβάθµιση της απόδοσης.
2. Η χρήση της τεχνολογίας των ανιχνευτών υπέρυθρης ακτινοβολίας ενδείκνυται ιδίως για
την ρύθµιση της κυκλοφορίας στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Ανίχνευση στη γραµµή ανακοπής για κλήση φάσης.
• Ανίχνευση σε µικρή απόσταση από τη γραµµή ανακοπής 30-40 µέτρων, για
εφαρµογή χρονικής παράτασης φάσης (λειτουργία ∆t).
• Καταµέτρηση κυκλοφορίας πριν τη γραµµή ανακοπής, σε απόσταση εξασφάλισης
ελεύθερης ροής, για εφαρµογή αλγορίθµου µακρορύθµισης είτε προσαρµοζόµενης
ρύθµισης στην κυκλοφορία (adaptive control) µε κεντρικό έλεγχο (UTC).
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