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Ρερίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ κατάκεςθ προτάςεων για τθ 
ςωςτι εφαρμογι του προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ (adaptive lighting) ςτο οδικό 
δίκτυο. 

Αρχικά, γίνεται μία εκτενισ παρουςίαςθ τθσ χριςθσ του προςαρμοςτικοφ 
οδοφωτιςμοφ ςε 7 χϊρεσ τθσ Ε.Ε., ενϊ τονίηεται θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ των 
υπαρχόντων Ρροτφπων για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτο φωτιςμό των οδϊν. 
Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ τωρινι κατθγοριοποίθςθ των καταςτάςεων 
φωτιςμοφ των οδικϊν δικτφων ςτθ χϊρα μασ, όπου επίςθσ διακρίνεται θ ζλλειψθ 
ενόσ πλαιςίου για τθν εφαρμογι προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ. Στο επόμενο 
κεφάλαιο, κατατίκενται προτάςεισ για τθ ςωςτι εφαρμογι του adaptive lighting ςτθν 
Ελλάδα, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν όλεσ τισ δυνατζσ παραμζτρουσ, ενϊ παράλλθλα 
γίνεται μια πρϊτθ αναφορά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ οι οποίεσ είναι δυνατό να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτον οδοφωτιςμό. Τζλοσ, παρουςιάηονται εκτενϊσ 3 είδθ 
τεχνολογιϊν με ευρεία χριςθ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε., οι οποίεσ ςυνδυάηουν ενεργειακι 
απόδοςθ και χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ και κα χρθςιμοποιοφνται όλο και 
περιςςότερο μελλοντικά ςτο φωτιςμό των οδικϊν δικτφων.  

Κατά τθν πραγμάτωςθ τθσ εργαςίασ, μελετικθκαν αναλυτικά δθμοςιεφςεισ 
κορυφαίων μελετθτϊν του φωτιςμοφ, ενϊ παράλλθλα παρουςιάςτθκε για πρϊτθ 
φορά ζνα ςφνολο προτάςεων για τθν εφαρμογι προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςτθν 
Ελλάδα.  
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φωτιςμόσ, οδοφωτιςμόσ, προτάςεισ, φωτιςτικζσ κλάςεισ, παράμετροι   
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Abstract 

The purpose of this thesis is the submission of proposals for the proper application of 
adaptive lighting (adaptive lighting) on the roads. 

Initially, there is an extensive presentation of the use of adaptive street lighting in 7 
EU countries, while stressing the need to revise the existing Standards for 
implementing new technologies in street lighting. Then presents the current 
categorization of lighting conditions of the roads in our country, which is also 
characterized by lack of a framework for implementing adaptive street lighting. In the 
next chapter, proposals were submitted for the proper application of adaptive lighting 
in Greece, taking into account all possible factors, while a first reference to new 
technologies was made, that can be used in street lighting. Finally, an extensive 
presentation of three kinds of technologies widely used in EU countries, which 
combine energy efficiency and low cost of operation and will be increasingly used in 
future lighting of roads. 

During the realization of the work, analytically posts were studied from leading 
scholars of lighting, while it was the first time that was presented a set of proposals to 
implement adaptive street lighting in Greece.  

 

Key Words 

Lighting, adaptive street lighting, standard, street lighting, suggestions, lighting 
classes, parameters   
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 
Το ςφςτθμα οδικοφ φωτιςμοφ, αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ, ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι 
τθσ υποδομισ κάκε ςφγχρονθσ πόλθσ. Θ καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτον φωτιςμό 
των δρόμων αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται 
ςε μία πόλθ ενϊ τα κόςτθ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
ςυγκαταλζγονται, αδιαμφιςβιτθτα, ςτα κυριότερα ζξοδα των περιςςότερων 
μεγαλουπόλεων. Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω τθσ χριςθσ 
εξελιγμζνων τεχνολογιϊν ςτον φωτιςμό των οδικϊν αρτθριϊν, ζχει αναμφίβολα 
πολλοφσ υποςτθρικτζσ ςτθν Ευρϊπθ τα τελευταία χρόνια. Αν και είναι γεγονόσ πωσ 
κάποιεσ χϊρεσ είναι τεχνολογικά πιο ανεπτυγμζνεσ από άλλεσ, θ γενικι εικόνα είναι 
θ ίδια ςε όλθ τθν Γθραιά ιπειρο. Οι ερωτιςεισ-κλειδιά που χριηουν απάντθςθσ είναι 
οι εξισ:  
 Ροια βαςικι τεχνολογία κα επικρατιςει, θ καλωδιακι ι θ αςφρματθ; 
 Ροιεσ λφςεισ υπάρχουν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ ρφκμιςθσ 

φωτεινότθτασ(dimming) ςτισ οδικζσ αρτθρίεσ; 
 Ρϊσ θ ζλλειψθ ρφκμιςθσ φωτεινότθτασ επθρεάηει τθν οδικι αςφάλεια και 

ποιο Πρότυπο πρζπει να ακολουκθκεί;  
 Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ενθμερωκοφν και να εκπαιδευτοφν οι 

υπεφκυνοι ςυντιρθςθσ των οδϊν(Ρολιτεία ι ιδιϊτεσ), ζτςι ϊςτε να 
εξοικειωκοφν με τισ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ και να λαμβάνουν ςωςτζσ 
αποφάςεισ αξιοποίθςισ του;   

 

 

Εικόνα 1-1 Προςαρμοςτικόσ οδικόσ φωτιςμόσ ςτισ Η.Π.Α. 

 
Υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτον οδοφωτιςμό 
και μποροφν να περιγραφοφν με τον όρο προςαρμοςτικόσ οδοφωτιςμόσ(adaptive 
street lighting). Ο προςαρμοςτικόσ οδοφωτιςμόσ κυμαίνεται από τθν απλι 
αντικατάςταςθ πεπαλαιωμζνων φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων με αντίςτοιχα τεχνολογίασ 
LED,  ζωσ τθν εφαρμογι εξελιγμζνων προςαρμοςτικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου 
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φωτιςμοφ που παρζχουν ακριβϊσ το απαιτοφμενο επίπεδο φωτόσ ωσ ςυνάρτθςθ του 
χρόνου κατά εκτιμϊμενθ ι πραγματικι χριςθ. Θ πραγματικι χριςθ προςδιορίηεται 
είτε με τθ χριςθ τεχνολογίασ αιςκθτιρων, όπωσ μετρθτϊν τεχνολογίασ ι 
μετεωρολογικϊν ςτακμϊν διαπίςτωςθσ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ, είτε με χριςθ 
χρονοδιακοπτϊν όπωσ είναι για παράδειγμα ο αςτρονομικόσ χρονοδιακόπτθσ.  
Ο προςαρμοςτικόσ φωτιςμόσ ςτισ οδικζσ αρτθρίεσ αποτελείται από τα ακόλουκα 
βιματα: 

 Κακοριςμόσ του ςεναρίου χριςθσ για τθν περιοχι με τθν πάροδο του χρόνου 
και ςυνταίριαςμα του με τθ νομοκεςία. 

 Σχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ με γνϊμονα τθ  χαμθλότερθ δυνατι 
κατανάλωςθ ενζργειασ, δεδομζνου του ςεναρίου χριςθσ και τθσ νομοκεςίασ 
τθσ περιοχισ, με βάςθ τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ και τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Επανακακοριςμόσ του ςεναρίου χριςθσ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν πρόςκετθ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ από τθν εξαςκζνιςθ ι τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ 
των φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ.  

 Εφόςον θ εξαςκζνιςθ του φωτόσ επιτρζπεται και είναι πρακτικά εφικτι, 
κακοριςμόσ του τφπου εξαςκζνιςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ που απαιτείται 
με βάςθ τθ χριςθ και τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ τθσ περιοχισ.  

Ο προςαρμοςτικόσ οδοφωτιςμόσ αποτελείται ,λοιπόν, από κάποια πρακτικά βιματα 
τα οποία βαςίηονται ςε οριςμζνεσ περίπλοκεσ αρχζσ και αναφορζσ. Ππωσ 
παρατθροφμε, θ ςωςτι εφαρμογι του μζςω τθσ δθμιουργίασ Προτφπων είναι 
απαραίτθτθ  και ζχει μια ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εφαρμογι τζτοιων νζων 
τεχνολογιϊν, κακϊσ τα Πρότυπα είναι Τεχνικζσ Εκκζςεισ οι οποίεσ περιζχουν όλεσ τισ 
αρχζσ και τισ μελζτεσ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται τα ςυςτιματα προςαρμοςτικοφ 
οδοφωτιςμοφ.  
 

 

Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται τισ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τθν πολιτικι θ 
οποία είναι απαραίτθτο να ακολουκθκεί για 
τθ ςωςτι αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 
ευφυϊν ςυςτθμάτων οδικοφ φωτιςμοφ 
διατυπϊνοντασ παράλλθλα πρόταςθ για τθν 
εφαρμογι ενόσ νζου Ρροτφπου  όςον 
αφορά τον προςαρμοςτικό οδικό φωτιςμό 
ςτθν   Ελλάδα. 
 
 

 
Σιμερα, επικρατεί μία δικαιολογθμζνθ ςφγχυςθ ανάμεςα ςτισ κυβερνιςεισ των 
κρατϊν, ςχετικά με το ποια Πρότυπα πρζπει να ιςχφςουν για τθν αςφαλι 
εγκατάςταςθ και τθ ςωςτι ςυντιρθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ. Κάποια κράτθ ζχουν τισ 
δικζσ τουσ απαρχαιωμζνεσ «κατευκυντιριεσ γραμμζσ» όςον αφορά τον οδοφωτιςμό, 
οι οποίεσ διαφζρουν αιςκθτά μεταξφ τουσ. Επιπλζον, ςε κάκε κράτοσ παρατθρείται 
το φαινόμενο, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ να αποφαςίηει το αν κα ακολουκιςει τα 
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εκάςτοτε Πρότυπο με τθν πλειονότθτα των αποφάςεων να μθν ςυνάδει με τισ 
εκνικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Θ ζκδοςθ του ανακεωρθμζνου οδθγοφ εφαρμογισ 
προςαρμοςτικοφ οδικοφ φωτιςμοφ ΕΝ13201:2014 αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν 
οποία κα ςτθριχκοφν τα επόμενα χρόνια οι πολιτικζσ εφαρμογισ προςαρμοςτικοφ 
οδοφωτιςμοφ ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε., δίνοντασ λφςθ ςε ζνα χρόνιο πρόβλθμα.  
Μία άλλθ διαφωνία που ζχει δθμιουργθκεί είναι θ τεχνολογία που κα 
χρθςιμοποιθκεί ςτον προςαρμοςτικό φωτιςμό. Κάποιοι τάςςονται υπζρ τθσ 
καλωδιακισ και κατά τθσ αςφρματθσ, άλλοι κεωροφν λειτουργικότερθ τθν αςφρματθ 
ενϊ δεν μπορεί να αποκλειςτεί και ο ςυνδυαςμόσ των 2 τεχνολογιϊν. Θ χριςθ 
αςφρματθσ τεχνολογίασ ςτον φωτιςμό των οδικϊν αρτθριϊν βζβαια, είναι ακόμα 
υπό ζρευνα και ζχει να αντιμετωπίςει πολλά προβλιματα όπωσ τθν εξαςκζνιςθ του 
ςιματοσ από παρεμβολζσ βροχισ, δζντρων ι κτθρίων κάτι που κα κακιςτά 
επικίνδυνθ τθ χριςθ του ςτον φωτιςμό εξωτερικϊν χϊρων.  
Στο ςθμείο αυτό, αξίηει να αναφερκεί θ κοινοπραξία μίασ ομάδασ μεγάλων 
εταιρειϊν, το TALQ consortium, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει τθν εφαρμογι 
των υπαίκριων ςυςτθμάτων δικτφου προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ μζςω τθσ 
παράδοςθσ ενόσ πρωτοκόλλου λογιςμικοφ για τθ διαςφνδεςθ των κεντρικϊν 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ με τα εξωτερικά δίκτυα φωτιςμοφ και μζςω τθσ διαχείριςθσ 
ενόσ προγράμματοσ προϊκθςθσ, πιςτοποίθςθσ και ςυμμόρφωςθσ. Οι προδιαγραφζσ 
του πρωτοκόλλου λογιςμικοφ κα είναι ανεξάρτθτεσ από τισ διάφορεσ τεχνολογίεσ 
επικοινωνίασ που υπάρχουν ςιμερα (π.χ. αςφρματθ, ενςφρματθ, κλπ) και κα είναι ςε 
κζςθ να φιλοξενιςουν μελλοντικζσ βελτιϊςεισ των υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν. 
Επιπλζον ςτόχοσ τθσ κοινοπραξίασ αυτισ, είναι θ κζςπιςθ ενόσ παγκοςμίωσ 
αποδεκτοφ Προτφπου που κα αφορά τθ διαςφνδεςθ του  λογιςμικοφ διαχείριςθσ για 
τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των ετερογενϊν δικτφων εξωτερικοφ φωτιςμοφ, 
δθμιουργϊντασ ζτςι μία διαλειτουργικότθτα μεταξφ των εξωτερικϊν δικτφων 
φωτιςμοφ. 

 
Εικόνα 1-2 φςτθμα Σθλεδιαχείριςθσ Οδοφωτιςμοφ 

 

Ππωσ γίνεται κατανοθτό, ο κακοριςμόσ και θ ζγκριςθ τζτοιων Προτφπων κα πρζπει 
να αποτελεί μια κοινι προςπάκεια μεταξφ τθσ βιομθχανίασ και του κράτουσ. Θ μεν 
βιομθχανία οφείλει να εξελίξει τθν αςφρματθ τεχνολογία και να βρει τρόπουσ 
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ςυνφπαρξθσ των 2 τεχνολογιϊν ςτον οδοφωτιςμό, το δε κράτοσ να κακορίςει κάτω 
από ποιεσ ςυνκικεσ κα επιλζγεται το επίπεδο φωτιςμοφ ανά περιοχι.  
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Κεφάλαιο 2 
Ευφυισ οδικόσ φωτιςμόσ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουςιάηεται θ κατάςταςθ του φωτιςμοφ των οδικϊν δικτφων 
7 χωρϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ χριςθσ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτα 
δίκτυα αυτά. Σε όλεσ τισ χϊρεσ παρατθρείται ζνα «κενό» νομοκετικά όςον αφορά τα 
ευφυι δίκτυα φωτιςμοφ αλλά ςυνάμα είναι ζντονθ θ ςτροφι προσ αυτά και όλα 
δείχνουν πωσ ςτο μζλλον, ο οδικόσ φωτιςμόσ κα λειτουργεί εξ ολοκλιρου 
αυτοματοποιθμζνα. 

 
Εικόνα 2-1 Προςαρμοςτικόσ οδικόσ φωτιςμόσ ςε αυτοκινθτόδρομο  

2.1. Ολλανδία 
Τα τελευταία χρόνια, θ Ολλανδία ζχει επικεντρωκεί ςτθν εφαρμογι του 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςτα οδικά δίκτυά τθσ, κακϊσ το αρμόδιο υπουργείο 
το κεωρεί ωσ ςθμείο κλειδί ςτο πλάνο που ζχουν ςχεδιάςει για εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ.  
 
Ραρατίκενται ςτθ ςυνζχεια κάποια βαςικά ςτοιχεία ςχετικά με τον φωτιςμό των 
οδικϊν αρτθριϊν ςτθ «χϊρα τθσ τουλίπασ»:  
 

Πίνακασ 2-1 τοιχεία Οδικοφ Φωτιςμοφ ςτθν Ολλανδία 

Κάτοικοι 16,115,940 

Εςτίεσ φωτόσ  3,652,286 

Κάτοικοι ανά εςτία φωτόσ  4.4 

Άνκρωποι που ταξιδεφουν κατά μζςο όρο 870,261 

Εςτίεσ φωτόσ ανά ταξιδιϊτθ 8.9 

Εςτίεσ φωτόσ ανά χλμ 26 

Μζςοσ όροσ ετιςιων ωρϊν λειτουργίασ  4,100 

Χριςθ ανά κάτοικο  49 kWh/ζτοσ 

 

Ππωσ γίνεται κατανοθτό από τον παραπάνω πίνακα, θ Ολλανδία είναι μία εξαιρετικά 
καλά φωτιςμζνθ χϊρα, θ οποία όμωσ ςπαταλά μεγάλεσ ποςότθτεσ ενζργειασ γι αυτό 
το ςκοπό.  
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Θ ευκφνθ για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του  μεγαλφτερου μζρουσ του 
εξωτερικοφ φωτιςμοφ υπάγεται ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Συνεπϊσ, το αρμόδιο 
υπουργείο δίνει ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ μφθςθ των τοπικϊν αρχϊν ςτθν 
τεχνολογία των ευφυϊν δικτφων φωτιςμοφ και τα πρϊτα αποτελζςματα είναι πολφ 
ικανοποιθτικά με τισ  μεγαλφτερεσ πόλεισ ιδθ να χρθςιμοποιοφν προςαρμοςτικό 
φωτιςμό ςε αρκετά μεγάλο μζροσ τουσ. Επιπλζον, οι ολλανδικζσ αρχζσ 
προγραμματίηουν, το ςφνολο των οδικϊν δικτφων ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ να 
χρθςιμοποιεί προςαρμοςτικό φωτιςμό και ιδθ εργάηονται για τθ δθμιουργία ενόσ 
εκνικοφ Προτφπου, το οποίο κατά πάςα πικανότθτα κα ονομάηεται Εγχειρίδιο 
Δυναμικοφ Εξωτερικοφ Φωτιςμοφ ςτα Ολλανδικά Οδικά Δίκτυα.  
 

Ζργα με χριςθ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ 
Θ Ολλανδία παρουςιάηει μεγάλθ τεχνολογικι ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια. Ζχει 
ιδθ αποφαςιςτεί από τισ ολλανδικζσ αρχζσ ότι ο οδοφωτιςμόσ κα εφαρμόηεται πια 
μόνο υπό τθ χριςθ ευφυϊν αυτοματοποιθμζνων δικτφων. Σε αυτό το πλαίςιο, το 
40% των οδικϊν δικτφων μίασ εκ των μεγαλφτερων επαρχιϊν τθσ χϊρασ φωτίηεται 
αυτοματοποιθμζνα, ενϊ πολλοί διμοι «τρζχουν» πιλοτικά προγράμματα adaptive 
lighting ςε μικρότερθ κλίμακα, αν και οριςμζνοι από αυτοφσ αρχίηουν να τα 
εξελίςςουν και ςε μεγαλφτερθ κλίμακα από το αναμενόμενο. Επιπλζον, πολλζσ αρχζσ 
διερευνοφν τισ δυνατότθτεσ για μείωςθ του αρικμοφ των εςτιϊν φωτόσ, ειδικότερα 
ςε δρόμουσ πολφ χαμθλισ κίνθςθσ, όμωσ θ ζλλειψθ τθσ κατάλλθλθσ νομοκεςίασ 
παρεμποδίηει αυτι τθ διαδικαςία. Τζλοσ θ χριςθ τεχνολογίασ LED αναπτφςςεται όλο 
και περιςςότερο τα τελευταία χρόνια. Θ τεχνολογία LED γενικά αναφζρεται ωσ πολλά 
υποςχόμενθ, αλλά ςυνάμα αρκετά πιο ακριβι ςε ςφγκριςθ με τθ ςυμβατικι 
τεχνολογία. 
 

 
Εικόνα 2-2 Χϊροσ τάκμευςθσ, Γκρόνιγκεν 

   

 
Ραραγωγοί και Ερευνθτικά Κζντρα 

Σιμερα υπάρχουν διάφοροι καταςκευαςτζσ ευφυϊν ςυςτθμάτων φωτιςμοφ ςτθν 
Ολλανδία. Οι δφο μεγαλφτεροι από αυτοφσ, χρθςιμοποιοφν τα ίδια Πρότυπα, είτε 
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πρόκειται για επικοινωνίεσ ενςφρματεσ είτε για αςφρματεσ(RF). Αξίηει να 
αναφζρουμε πωσ ο μεγαλφτεροσ καταςκευαςτισ ςυςτθμάτων φωτιςμοφ 
παγκοςμίωσ είναι μία ολλανδικι εταιρεία και το γεγονόσ αυτό, δίνει τεράςτια ϊκθςθ 
ςτθν ανάπτυξθ δικτφων τελευταίασ τεχνολογίασ και ςτθν πειραματικι χριςθ τουσ 
ςτθν χϊρα αυτι.  
Δεν ζχει γίνει προσ το παρόν κάποια ςθμαντικι προςπάκεια πάνω ςτθν μελζτθ και 
εξζλιξθ του προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ από το μεγαλφτερο ολλανδικό ινςτιτοφτο 
ερευνϊν ΤΝΟ. Σε γενικζσ γραμμζσ και τα πανεπιςτιμια ακόμα, ψάχνουν τρόπουσ να 
λάβουν πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τα ευφυι δίκτυα ϊςτε να φανοφν χριςιμα είτε ςτθ 
βιομθχανία καταςκευαςτϊν είτε ςτο κράτοσ.  
 

 
 

Οργανιςμοί και Νομοκεςία 
Ππωσ ζχει αναφερκεί, προσ το παρόν δεν υπάρχει ζνα επίςθμο Πρότυπο όςον αφορά 
τον προςαρμοςτικό φωτιςμό. Τθ δθμιουργία κάποιων κατευκυντιριων γραμμϊν που 
κα κακοδθγιςουν το κράτοσ και τθ βιομθχανία, ζχει αναλάβει ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ οργανιςμοφσ τθσ χϊρασ ςτον τομζα αυτό, ο  NSVV(Nederlandse 
Stichting Voor Verlichtingskunde). Ο οργανιςμόσ αυτόσ ζχοντασ αναπτφξει γνϊςεισ 
ςχετικά με το κζμα μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, δθμοςιεφει πολλά 
εξαιρετικά ςθμαντικά ζγγραφα τα οποία μποροφν να βοθκιςουν τθν Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ να λάβει αποφάςεισ ςχετικά με τα ευφυι δίκτυα φωτιςμοφ ςτισ οδικζσ 
αρτθρίεσ. Ραρόλα αυτά θ δθμιουργία ενόσ επίςθμου Προτφπου είναι απαραίτθτθ.  
 
 

2.2. Γερμανία 
Στθ Γερμανία, τθν ευκφνθ για το φωτιςμό των οδικϊν δικτφων τθν ζχει θ Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ, ενϊ ςε μικρότερουσ διμουσ και κοινότθτεσ, θ δθμόςια υπθρεςία 
ζργων είναι υπεφκυνθ για τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του 
οδοφωτιςμοφ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, το προςωπικό των διμων και των κοινοτιτων 
δε διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςχετικά με τα ςυςτιματα φωτιςμοφ και 
αυτό κακιςτά δυςκολότερθ τθν εφαρμογι προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτα 
γερμανικά οδικά δίκτυα, κακϊσ θ τεχνολογία των ςφγχρονων ςυςτθμάτων ελζγχου 
και τθλεδιαχείριςθσ απαιτεί εξειδικευμζνο προςωπικό.  
Ασ παρακζςουμε κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάςταςθ του οδοφωτιςμοφ ςτθ 
Γερμανία:  
 Θ μζςθ "πυκνότθτα" των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτθ Γερμανία 

είναι περίπου 111 φωτιςτικά ςϊματα ανά 1.000 κατοίκουσ. Με πλθκυςμό 
περίπου 83,3 εκατομμφρια, μποροφμε να υποκζςουμε ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων αγγίηει τα 9.5 εκατομμφρια.  

 Είναι γεγονόσ ότι θ εγκατεςτθμζνθ τεχνολογία του φωτιςμοφ ςτθ Γερμανία είναι 
ωσ επί το πλείςτον απαρχαιωμζνθ. Το μερίδιο των λαμπτιρων ατμϊν 
υδραργφρου υψθλισ πίεςθσ είναι περίπου 38 τοισ εκατό. 

 Θ ποςότθτα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που χρθςιμοποιείται για το φωτιςμό των 
οδικϊν δικτφων ςτθ Γερμανία είναι περίπου 4 εκατομμφρια MWh ετθςίωσ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ για τθ ςυντιρθςθ και τθν 
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ανακαίνιςθ, μποροφμε να κεωριςουμε ότι το μζςο κόςτοσ λειτουργίασ ανά 
φωτιςτικό ςϊμα κυμαίνεται από 83-90 €.  
 Υπολογίηεται ότι με τθ χριςθ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ, ςυςτθμάτων 

ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ και χριςθσ τεχνολογίασ LED, κα εξοικονομθκεί 
περίπου το 50% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.  

 

 
Εικόνα 2-3 Ευφυζσ δίκτυο οδικοφ φωτιςμοφ, Γερμανία 

 
Ευφυι Δίκτυα Φωτιςμοφ ςτθν Γερμανία 

Τα ζργα που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθ Γερμανία με εφαρμογι προςαρμοςτικοφ 
φωτιςμοφ και ευφυϊν δικτφων, ζχουν πιλοτικό χαρακτιρα και προσ το παρόν δεν 
ζχει γίνει εγκατάςταςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ ςε ευρεία κλίμακα. Αυτό ςτο μζλλον 
πρόκειται να αλλάξει κακϊσ θ Γερμανία κζλοντασ να ανταποκρικεί ςτον θγετικό τθσ 
ρόλο ςτθν διεκνι προςταςία του κλίματοσ αλλά και αποςκοπϊντασ ςε οικονομικά 
οφζλθ, ζχει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ κατά 40% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.  
τουτγάρδθ 
Στθν πόλθ τθσ Στουτγάρδθσ, υπιρξε μια εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ 
φωτιςμοφ του δρόμου ςε μια νζα οικιςτικι ηϊνθ με 130 φωτιςτικά ςϊματα. 
Συγκεντρϊκθκαν διαφορετικά ςυςτιματα επικοινωνίασ( ενςφρματα και 
ραδιοεπικοινωνίασ) με ςκοπό τθ ςφνταξθ μιασ τεχνοοικονομικισ ςφγκριςθσ. 
Στθν εγκατάςταςθ αυτι εφαρμόςτθκαν τα ακόλουκα:  
 Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ ι εξαςκζνιςθσ του φωτόσ του 

κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ 
 Εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν πθνίων ςε κάκε φωτιςτικό ςϊμα  
 Μόνιμθ παρακολοφκθςθ των δυςλειτουργιϊν  
 Μόνιμθ τθλεδιαχείρθςθ μζςω διαδικτφου  
 Οπτικι παρακολοφκθςθ μζςω καμερϊν 
 
 
Στα πλαίςια του ζργου ςτθν πόλθ τθσ Στουτγάρδθσ, αποδείχκθκε θ δυνατότθτα 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςω τθσ χριςθσ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςε μια 
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ςυνοικία και επιπλζον αποκτικθκε εμπειρία ςχετικά με τα διαφορετικά ςυςτιματα 
επικοινωνίασ που είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια τζτοια εγκατάςταςθ.  

Χριςθ τεχνολογίασ LED ςτθ Γερμανία 
Θ τεχνολογία LED ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ ςτον οδοφωτιςμό. Τα τελευταία χρόνια ςθμειϊκθκε μεγάλθ πρόοδοσ ςε 
αυτόν τον τομζα. Ραρόλα αυτά, το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ τθσ τεχνολογίασ LED είναι  
υψθλό, ακόμθ και αν υπάρχουν ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και 
ενζργειασ κατά τθν εφαρμογι αυτισ τθσ τεχνολογίασ. Σε ςυνδυαςμό με τα ευφυι 
δίκτυα ςυςτθμάτων ελζγχου, θ τεχνολογία LED δείχνει τθν ιςχφ τθσ διότι θ 
εξαςκζνιςθ των φωτιςτικϊν μπορεί να προκφψει πολφ πιο δφςκολα ςε ςφγκριςθ με 
τθ ςυμβατικι τεχνολογία.  
Οι εγκαταςτάςεισ με LED ςτθ Γερμανία αναμζνεται μζχρι το 2018 να αποτελοφν το 
27% του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων οδικοφ φωτιςμοφ και οι αρμόδιεσ αρχζσ ζχουν 
ςτόχο το ποςοςτό αυτό να «αγγίξει» το 80% το 2020. Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε πωσ 
ςτθ Γερμανία δραςτθριοποιοφνται περιςςότερεσ από 40 εταιρείεσ καταςκευισ 
θμιαγωγϊν LED.  

 

Εικόνα 2-4 Αμβοφργο, οδοφωτιςμόσ με LED 

 

Πςον αφορά τθν υπάρχουςα νομοκεςία για τον προςαρμοςτικό οδικό φωτιςμό ςτθ 
Γερμανία, τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμζνα. Κάκε κρατίδιο, ακολουκεί τθ δικι 
του ενεργειακι πολιτικι, ςυνεπϊσ κάποια χρθςιμοποιοφν τον EN 13201 ενϊ άλλα 
τον προςαρμόηουν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. Ραράλλθλα, ωσ μία χϊρα 
υπζρμαχοσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ακολουκεί τα Πρότυπα ΕΝ 15900 και ΕΝ 16001 
ςε όλα τα νζα ενεργειακά ςυςτιματα που εγκακίςτανται. Από τα παραπάνω γίνεται 
κατανοθτό το πόςο απαραίτθτθ είναι θ δθμιουργία Ενιαίου Προτφπου για τον οδικό 
φωτιςμό, το οποίο κα ακολουκείται από όλα τα κρατίδια και κα περιζχει όλεσ τισ 
παραμζτρουσ για τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.   
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2.3. Ηνωμζνο Βαςίλειο & Ιρλανδία 
Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ζχει αυξθκεί δραματικά τα τελευταία 
χρόνια. Ο νυχτερινόσ ουρανόσ πάνω από τθν Αγγλία είναι πιο φωτεινόσ από 
οποιαδιποτε άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα με εξαίρεςθ ίςωσ τισ Κάτω Χϊρεσ. Ραράλλθλα, 
ζντονο είναι το φαινόμενο τθσ φωτορφπανςθσ το οποίο ζχει ςθμαντικζσ, 
περιβαλλοντικζσ κυρίωσ, επιπτϊςεισ.  
Σιμερα, περίπου το 90% του Θνωμζνου Βαςιλείου φωτίηεται με λαμπτιρεσ νατρίου, 
οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολφ τθν απαίτθςθ τθσ κυβζρνθςθσ για μζτρο φωτιςμοφ 
τθσ τάξθσ των 100 lm/W.  
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα παραπάνω, κακϊσ και το γεγονόσ ότι υπάρχει θ ανάγκθ για 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, Κυβζρνθςθ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ οφείλουν να 
προωκιςουν τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτον οδοφωτιςμό, όπωσ για παράδειγμα τθ 
χριςθ φωτιςτικϊν τεχνολογίασ  LED, τθ χριςθ λευκοφ φωτόσ ι τθ χριςθ 
θλεκτρονικϊν εργαλείων ελζγχου αντί των παλαιϊν μαγνθτικϊν κάτι που κα 
εξοικονομοφςε άμεςα το 10% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Αναλυτικότερα:    
Χριςθ Λευκοφ Φωτόσ: Το Θ.Β. υπιρξε θ πρϊτθ χϊρα ςτον κόςμο που αναγνϊριςε ότι 
το λευκό φωσ παρζχει καλφτερεσ ςυνκικεσ οπτικισ επαφισ για τουσ αυτοκινθτιςτζσ, 
ενϊ παράλλθλα βελτιϊνει τθν ορατότθτα ςε χαμθλά επίπεδα φωτιςμοφ. Το 2003 οι 
αρμόδιοι φορείσ μετζβαλαν του εκνικοφσ κανονιςμοφσ οδοφωτιςμοφ, ζτςι ϊςτε να 
επιτραπεί μία πτϊςθ του επίπεδου φωτιςμοφ μίασ τάξθσ φωτιςμοφ, εάν 
χρθςιμοποιοφνται λευκά φϊτα ςε κατοικθμζνθ περιοχι. Ρεραιτζρω ζρευνεσ ζχουν 
καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι αυτό κα μποροφςε να εφαρμοςτεί και ςε δρόμουσ 
ταχείασ κυκλοφορίασ και ςχεδιάηεται να ςυμπεριλθφκεί αυτι θ αλλαγι ςτθν 
επόμενθ ενθμζρωςθ του BS.  
LEDs: Τα LEDs ζχουν πολφ μεγάλθ διάρκεια ηωισ, προςφζρουν εξαιρετικό ζλεγχο 
φωτιςμοφ και είναι όλο και πιο ενεργειακά αποδοτικζσ. Μονάδεσ LED ικανζσ να 
φωτίηουν δρόμουσ εντόσ αςτικισ ηϊνθσ ςτο ςωςτό επίπεδο, ιταν διακζςιμεσ εδϊ και 
πολλά χρόνια και πρόςφατα μεγαλφτερεσ μονάδεσ LED, ικανζσ να φωτίηουν ακόμα 
και αυτοκινθτόδρομουσ, ιρκαν ςτθν αγορά με ςκοπό τθν κακιζρωςι τουσ.  
Συςτιματα Κεντρικισ Διαχείριςθσ(CMS): τα ςυςτιματα CMS ζχουν τθ δυνατότθτα να 
επιτρζπουν τον ζλεγχο κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ, ζχοντασ ελάχιςτο κόςτοσ. Το 
ςφςτθμα αυτό, όχι μόνο εξοικονομεί χριματα μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ζνταςθσ του 
φωτιςμοφ, αλλά και εξαςφαλίηει ότι το ςφςτθμα φωτιςμοφ κα λειτουργεί πάντα ςτθ 
μζγιςτθ απόδοςθ. Τζλοσ, μπορεί να παρζχει πλθροφορίεσ για τθ ςυντιρθςθ ενόσ 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να προβλζπεται θ αντικατάςταςι του προτοφ 
εξαςκενίςει ολοκλθρωτικά, με αποτζλεςμα να αποφεφγονται κίνδυνοι ατυχθμάτων 
και να ςυντθρείται ζτςι θ δθμόςια αςφάλεια κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.  
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Εικόνα 2-5 Σύστημα CMS 

Ραράλλθλα με τα παραπάνω, το Λνςτιτοφτο Επαγγελματιϊν Φωτιςμοφ (ILP) ςτο 
Θνωμζνο Βαςίλειο, κατζκεςε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ 
των νζων τεχνολογιϊν ςτον οδοφωτιςμό, οι οποίεσ και πικανότατα κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτισ εκνικζσ οδθγίεσ: 

 Οι αρχζσ οφείλουν να εξαςκενοφν τον φωτιςμό των οδικϊν αρτθριϊν με 
χριςθ ςυςτθμάτων CMS ι προκακοριςμζνου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςε 
περιπτϊςεισ όπου κρίνεται απαραίτθτο:  

 Σε διαδρομζσ ταχείασ κυκλοφορίασ κα παρζχεται ο ςωςτόσ φωτιςμόσ 
ςε πλιρθ εξάρτθςθ με τθν ροι τθσ κίνθςθσ. Πταν για παράδειγμα θ 
ροι ςτθν οδό είναι χαμθλι, τα επίπεδα φωτιςμοφ οφείλουν να 
εξαςκενοφν  

 Σε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, μετά από διαβουλεφςεισ με τουσ κατοίκουσ 
και τισ τοπικζσ αρχζσ, κα υπάρξει εξαςκζνιςθ του φωτιςμοφ κατά 50% 
από τισ 8:00 πμ και κα εξεταςτεί θ περαιτζρω εξαςκζνιςθ κατά 30% 
αν είναι δυνατόν από τα μεςάνυχτα ζωσ τισ 5:00 πμ. Για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των κατοίκων παρόλθ τθν εξαςκζνιςθ του 
οδοφωτιςμοφ, κα εξεταςτεί θ χριςθ τοπικϊν ανιχνευτϊν παρουςίασ 
οι οποίοι κα αυξάνουν τα επίπεδα φωτιςμοφ, με το που αντιλθφκοφν 
παρουςία πεηϊν ι οχθμάτων.  

 Είναι απαραίτθτθ θ διατιρθςθ τθσ ομοιομορφίασ του φωτιςμοφ ςε οδικζσ 
αρτθρίεσ εντόσ και εκτόσ αςτικισ ηϊνθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει 
να υπάρξει απενεργοποίθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων για οποιοδιποτε 
χρονικό διάςτθμα τθσ μζρασ.  

 Μία απενεργοποίθςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ κα μποροφςε να ςυηθτθκεί 
μόνο για απομονωμζνεσ, αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ και μετά από 
διαβουλεφςεισ με όλεσ τισ ενδιαφερόμενεσ πλευρζσ(κατοίκουσ, τοπικζσ 
αρχζσ).  

 



24 
 

2.4. Φινλανδία 
Ο οργανιςμόσ ELY centres είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό, τον ςχεδιαςμό, 
τθν εγκατάςταςθ και τθ ςυντιρθςθ του φωτιςμοφ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ. Ο 
αρικμόσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που ανικει ςτουσ οργανιςμοφσ αυτοφσ αγγίηει τα 
230.000, ενϊ θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ είναι 150 GWh.  
Θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ κατζχει το μεγαλφτερο μζροσ των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 
εντόσ αςτικισ ηϊνθσ. Στθ Φινλανδία υπάρχουν 336 διμοι οι οποίοι είναι υπεφκυνοι 
για 1.100.000 φωτιςτικζσ μονάδεσ και θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 
υπολογίηεται ότι είναι 650 GWh.  
Στθ Φινλανδία αντιςτοιχοφν 4,2 κάτοικοι ανά φωτιςτικό ςϊμα. Θ χαμθλι αυτι τιμι 
μπορεί να εξθγθκεί από τθ χαμθλι πυκνότθτα πλθκυςμοφ ςτθ χϊρα θ οποία είναι 
περίπου 16 κάτοικοι/km2.     
 

Ευφυισ οδικόσ φωτιςμόσ ςτθν Φινλανδία 
Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 10 ετϊν, ςτθ Φινλανδία, υπάρχουν αρκετά 
τμιματα αυτοκινθτόδρομων όπου ζχουν εγκαταςτακεί ευφυι ςυςτιματα ελζγχου 
φωτιςμοφ. Ο κφριοσ ςκοπόσ των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι να εξοικονομεί ενζργεια 
και να μειϊνει το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του φωτιςμοφ των οδικϊν αρτθριϊν, χωρίσ να 
επθρεάηει αρνθτικά οφτε τθν αςφάλεια τθσ οδιγθςθσ οφτε τθν ποιότθτα του 
φωτιςμοφ. Από τθν άποψθ ενόσ μθχανικοφ, αυτό ςθμαίνει τθν παροχι των 
βζλτιςτων επιπζδων φωτεινότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με τθν πραγματικι ανάγκθ για 
φωτιςμό. Μερικά παραδείγματα ζργων με χριςθ ευφυϊν ςυςτθμάτων ελζγχου 
οδοφωτιςμοφ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακασ 2-2 Σμιματα Οδικϊν δικτφων όπου ζγινε χριςθ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ 

Τμιμα Μικοσ 

Kolmperä-Lohjanharju 17km 

Muurla-Lohja 20km 

Ring Road III 5km 

Vuosaari Harbour Road 3km 

Västersundom-Harabacka 31km 

  

Σε όλα τα παραπάνω τμιματα των αυτοκινθτόδρομων, το ςφςτθμα ςυλλζγει 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ροι τθσ κυκλοφορίασ, τον καιρό και τθ φωτεινότθτα και 
κακορίηει τα επίπεδα φωτιςμοφ βαςιςμζνο ςε αυτζσ. Θ βαςικι ιδζα των ςυςτθμάτων 
ελζγχου είναι θ ίδια, αλλά θ τεχνολογία, το λογιςμικό και ο εξοπλιςμόσ που 
χρθςιμοποιείται διαφζρει ανάλογα με το τμιμα του οδικοφ δικτφου.  
Θ φινλαδικι υπθρεςία Μεταφορϊν και ο οργανιςμόσ ELY ζχουν ορίςει μία πολιτικι 
κατά τθν οποία όλεσ οι νζεσ εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ ςε οδικά δίκτυα πρζπει να 
ζχουν τθ δυνατότθτα να εξαςκενοφν το φωτιςμό όποτε κρίνεται απαραίτθτο. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τθν εγκατάςταςθ μονάδων ελζγχου ςε κάκε νζο ςφςτθμα.  
Επιπλζον, κάποιεσ από τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ Φινλανδίασ ζχουν αρχίςει να 
αναβακμίηουν και να εκςυγχρονίηουν τα ςυςτιματα ελζγχου του φωτιςμοφ τουσ. Για 
παράδειγμα, οι πόλεισ του Tampere και του Jyväskylä ζχουν βελτιςτοποιιςει τον 
φωτιςμό ςτισ οδικζσ αρτθρίεσ τουσ μζςω τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ ελζγχου  C2 
Smartlight. Ακόμα και μικρότερεσ κοινότθτεσ τθσ φινλανδικισ επαρχίασ, άρχιςαν ςιγά 
- ςιγά να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ των υπαίκριων ςυςτθμάτων ελζγχου φωτιςμοφ. 
Τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ εφαρμογι των ςυςτθμάτων αυτϊν ςτον 
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φωτιςμό των οδϊν επαρχιακϊν πόλεων και κοινοτιτων είναι θ ζλλειψθ γνϊςεων και 
εμπειρίασ από πιλοτικά προγράμματα, κακϊσ και θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων.  

 
    

 
Εικόνα 2-6 οδικόσ φωτιςμόσ ςτθν πόλθ Jyväskylä, Φινλανδία 

 
Τεχνολογία LED ςτθν Φινλανδία 

Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ με LED ςτθ Φινλανδία είναι ωσ επί το πλείςτον 
εγκαταςτάςεισ δοκιμϊν και ςυνικωσ αποτελοφνται από μικρζσ ποςότθτεσ 
φωτιςτικϊν ςωμάτων(από 1 ζωσ 30). Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 100 
εγκαταςτάςεισ υπαίκριεσ πιλοτικζσ εγκαταςτάςεισ με LED και ςυνολικά 1000 
λαμπτιρεσ αυτισ τθσ τεχνολογίασ.  
Οι εμπειρίεσ παλαιότερων ετϊν από τισ πρϊτεσ εγκαταςτάςεισ LED ςτθν Φινλανδία 
άφθςαν κυρίωσ αρνθτικζσ εντυπϊςεισ. Ωςτόςο, κατά τα τελευταία 2 χρόνια, ζχει 
υπάρξει ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν οπτικι των φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων με LED, ςτθν 
αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ, ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι τουσ που γίνεται 
ολοζνα και φκθνότερθ. Επίςθσ, αρχίηει ςιγά – ςιγά και αποκτάται τεχνογνωςία, όχι 
μόνο από τουσ καταςκευαςτζσ, αλλά και από του αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ, 
ςχετικά με τθν τεχνολογία αυτι αλλά παρόλα αυτά το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςτθν 
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ςτον οδοφωτιςμό παραμζνουν τα υψθλά 
κόςτθ.  
 

 
 

2.5. Νορβθγία 
Το 1996 εγκαταςτάκθκε το πρϊτο δοκιμαςτικό δίκτυο προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ 
ςτθν Νορβθγία, με χριςθ ενόσ ευφυοφσ ςυςτιματοσ ελζγχου.  
Ζνα από τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από αυτι τθ δοκιμι, ιταν θ ανάγκθ για 
αλλαγζσ ςτα εκνικά Πρότυπα, τα οποία από δω και ςτο εξισ ζπρεπε να επιτρζπουν 
τθν αλλαγι των επιπζδων φωτεινότθτασ ςτα οδικά δίκτυα ςε ςυνάρτθςθ με 
παραμζτρουσ όπωσ θ κυκλοφοριακι πυκνότθτα ι οι καιρικζσ ςυνκικεσ ςε ζνα 
δρόμο.  
Τα κατάλλθλα μζςα επίπεδα για τον οδοφωτιςμό μποροφν να επιλεγοφν μετά από 
διάφορεσ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςε πρότυπα όπωσ το BS 5489 ι τα ΕΝ 
13201 1-4. Ρροςωρινζσ αλλαγζσ ςτισ παραμζτρουσ οι οποίεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν 
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κατά τθν επιλογι των επιπζδων φωτιςμοφ επιτρζπουν τθν προςαρμογι, δθλαδι μία 
ελεγχόμενθ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ. Θ χριςθ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτα 
οδικά δίκτυα μπορεί να παρζχει ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ, 
ςε ςφγκριςθ με τθν παλαιότερθ τεχνολογία και μπορεί να αυξιςει τθν ενεργειακι 
αποδοτικότθτα του οδικοφ φωτιςμοφ.  
 

 
Εικόνα 2-7 Αυτοκινθτόδρομοσ, Νορβθγία 

 

Οι απαιτιςεισ του φωτιςμοφ, όπωσ ζχουν κακοριςτεί για τισ διάφορεσ περιοχζσ 
οδικισ κυκλοφορίασ ςτο ςθμερινό ευρωπαϊκό Πρότυπο οδοφωτιςμοφ παρουςιάηουν 
κάποιεσ αντιφάςεισ, οι οποίεσ περιορίηουν τθν εξάπλωςθ τθσ χριςθσ 
προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτα οδικά δίκτυα. Είναι απαραίτθτθ λοιπόν, θ 
τροποποίθςθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ των κατάλλθλων επιπζδων φωτιςμοφ κακϊσ 
και ςτισ ςυναφείσ απαιτιςεισ ποιότθτασ που περιζχονται ςτουσ ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ οδιγθςε τθ Νορβθγία και άλλεσ 
ςκανδιναβικζσ χϊρεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ CIE και ςτο CEN αποςκοπϊντασ 
ςτθν τροποποίθςθ των παλαιϊν Προτφπων ι ακόμα και ςτθ δθμιουργία νζων, τα 
οποία κα επιτρζπουν ςτισ κυβερνιςεισ να χρθςιμοποιοφν τισ δυνατότθτεσ του 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά και για τθ μείωςθ 
τθσ εκπομπισ ρφπων CO2.  
 
 

Σιμερα ςτθ Νορβθγία ζχουν εγκαταςτακεί περίπου 25.000 φωτιςτικά ςϊματα με 
ευφυι ςυςτιματα ελζγχου. 

 
 

Θ πόλθ του Πςλο ζχει εγκαταςτιςει περί τα 9.000 φωτιςτικά ςϊματα με χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν και θγείται μεταξφ των άλλων πόλεων ςτθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
πιλοτικϊν ςχεδίων προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ.  Τα αποτελζςματα αυτϊν των 
πιλοτικϊν προγραμμάτων ζχουν αποδείξει τθ χρθςιμότθτα τθσ διαςφνδεςθσ 
δυναμικϊν δικτφων οδικοφ φωτιςμοφ ςτθν ςταδιακι μετατροπι τθσ πόλθσ ςε Smart 
City.  

Λόγω τθσ προςωρινισ ζλλειψθσ τθσ κατάλλθλθσ νομοκεςίασ, οι τοπικζσ αρχζσ του 
Πςλο ςε ςυνεργαςία με τθ Νορβθγικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων Οδϊν ςυνζταξαν κάποια 
άρκρα με τισ απαραίτθτεσ παραμζτρουσ ζτςι ϊςτε οι νζεσ εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ 
οδικϊν δικτφων να είναι εφοδιαςμζνεσ με ευφυι ςυςτιματα ελζγχου. Ρεριείχαν 
επίςθσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ χριςθ ανοικτϊν πρωτοκόλλων με κακοριςμζνεσ 
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διεπαφζσ για τθν επικοινωνία μεταξφ των οδθγϊν και τα τμιματα ελζγχου ι μεταξφ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ςυςτθμάτων ελζγχου.  

 
Εικόνα 2-9 Χρήση ηλιακής ενέργειας στον οδοφωτισμό, Νορβηγία 

 

 
2.6. Πολωνία 

Το 2007, εγκαταςτάκθκαν ςτισ πόλεισ Poznao και  Kalisz τα πρϊτα ‘ευφυι’ 
ςυςτιματα οδικοφ φωτιςμοφ, εγκαινιάηοντασ ζτςι μία νζα εποχι τθλεδιαχείριςθσ 
του φωτιςμοφ ςτθν Ρολωνία.  
Τα οφζλθ των προγραμμάτων αυτϊν ιταν οικονομικά και οικολογικά, κακϊσ 
οδιγθςαν ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο κατανάλωςθσ ενζργειασ. Επιπλζον, ςε 
περίπτωςθ μικρότερθσ κυκλοφοριακισ ροισ οχθμάτων από τα προβλεπόμενα 
επίπεδα, υπιρχε θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί 
πρόςκετθ εξοικονόμθςθ. Ραράλλθλα βελτιϊκθκε θ αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ με 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ των ατυχθμάτων ςτουσ δρόμουσ.  
Μετά τθν αποδεδειγμζνθ επιτυχία των εγκαταςτάςεων τθλεδιαχείριςθσ ςε Poznao 
και Kalisz, οι αρχζσ εγκατζςτθςαν το μεγαλφτερο ςφςτθμα τθλεδιαχείριςθσ ςτθν 
Ευρϊπθ ςτθ διαςταφρωςθ ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ αυτοκινθτόδρομουσ τθσ 
Ρολωνίασ, αιςιοδοξϊντασ για ανάλογα αποτελζςματα. 
 

Τεχνολογία LED ςτθν Ρολωνία 
Είναι ςε ιςχφ εδϊ και λίγα χρόνια οι πρϊτεσ πολφ μικρζσ εγκαταςτάςεισ LED ςτθν 
Ρολωνία. Το ςυμπζραςμα για τον ιδθ εγκατεςτθμζνο φωτιςμό LED ςτα οδικά 
δίκτυα, βαςιςμζνο ςε απόψεισ τελικϊν χρθςτϊν αλλά και ςε οριςμζνα επιςτθμονικά 
πειράματα που παρουςιάηονται ςε ςυνζδρια, είναι ότι οι υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ 
ποικίλουν ςε ποιότθτα και κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ τα πρϊτα πιλοτικά 
προγράμματα για τθν περαιτζρω αξιολόγθςθ τθσ τεχνολογίασ αυτισ. Επιπλζον, 
κάποιεσ από τισ εγκαταςτάςεισ είναι εξοπλιςμζνεσ με φωτοβολταϊκά πάνελ και 
μικρζσ ανεμογεννιτριεσ, εξοικονομϊντασ ενζργεια ςε μεγαλφτερο ποςοςτό και 
μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ ρφπων CO2. Ραρόλα αυτά, κοιτάηοντασ από τθν οικονομικι 
ςκοπιά, τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ δεν μποροφν προσ το παρόν να ανταγωνιςτοφν 
εγκαταςτάςεισ με HPS ι CPO φωτιςτικά ςϊματα.  
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Εικόνα 2-10 Φωτιςμόσ LED ςε διάβαςθ πεηϊν, Πολωνία 

 

Τζλοσ πρζπει να τονιςτεί ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ακριβισ νομοκεςίασ πάνω ςτθν 
οποία ςτθρίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του φωτιςμοφ των οδικϊν δικτφων. Θ 
ζλλειψθ τθσ κατάλλθλθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθ χριςθ προςαρμοςτικοφ 
οδοφωτιςμοφ αποτελεί τθν κφρια αιτία των κακυςτεριςεων ι ακόμθ και τθσ 
εγκατάλειψθσ των επενδφςεων ςτον εκμοντερνιςμό του φωτιςμοφ των οδικϊν 
αρτθριϊν εντόσ και εκτόσ αςτικισ ηϊνθσ ςτθν Ρολωνία. Είναι ςαφζσ ότι θ βελτίωςθ 
τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων Προτφπων κα επιταχφνει 
τθν ανάπτυξθ ςε αυτόν τον τομζα με πολλαπλά οικονομικά και οικολογικά οφζλθ για 
τθν χϊρα.  
 
 
 

2.7. Βουλγαρία 
Στθ γειτονικι χϊρα, ζχει υπάρξει ςθμαντικι ανάπτυξθ ςτθ χριςθ προςαρμοςτικοφ 
φωτιςμοφ ςτισ οδικζσ αρτθρίεσ τα τελευταία χρόνια.  
Στισ μεγαλφτερεσ πόλεισ, χρθςιμοποιοφνται τελευταίασ τεχνολογίασ ςυςτιματα 
ελζγχου οδικοφ φωτιςμοφ μζςω ραδιοςυχνοτιτων, με βάςθ ζνα φωτοκφτταρο το 
οποίο εκπζμπει ραδιοςιματα για τθν ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ, από τισ 
υπαίκριεσ εξόδουσ φωτιςμοφ ςτουσ ςτακμοφσ μεταςχθματιςτϊν και θλεκτρικϊν 
πινάκων διανομισ φωτιςμοφ. Επιπλζον, ςε αρκετζσ περιοχζσ εκτόσ αςτικισ ηϊνθσ, 
ζχουν καταςκευαςτεί υπαίκρια ςυςτιματα ελζγχου φωτιςμοφ, τα οποία μειϊνουν το 
εκπεμπόμενο φωσ κατά το δεφτερο μιςό τθσ νφχτα, με αποτζλεςμα τθν μείωςθ ςτθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ.  
Ρολλζσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται τα τελευταία χρόνια ςτθ 
βουλγαρικι αγορά ενζργειασ, άρχιςαν τα τελευταία χρόνια να προςφζρουν ‘ευφυι’ 
υπαίκρια ςυςτιματα φωτιςμοφ. Αυτά περιλαμβάνουν τισ θλεκτρονικζσ μονάδεσ που 
είναι τοποκετθμζνεσ ςτα φωτιςτικά ςϊματα και ςτουσ υπαίκριουσ πίνακεσ 
φωτιςμοφ. Ζχουν τθ δυνατότθτα να διαβιβάηουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςτο κζντρο ελζγχου μζςω του δικτφου παροχισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ι μζςω GPRS. Τζλοσ επιτρζπουν τθ μετάδοςθ των ςθμάτων 
ελζγχου διαβάκμιςθσ του εκπεμπόμενου φωτόσ προσ τισ ομάδεσ των φωτιςτικϊν.  
Οι εγκαταςτάςεισ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτθ Βουλγαρία αναλυτικά είναι οι 
εξισ:  
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 Ο οδικόσ φωτιςμόσ ςτο διμο Smolyan ανακαταςκευάςτθκε το 2009 με τθν 
ενςωμάτωςθ ενόσ ‘ευφυοφσ’ τεχνολογικά ςυςτιματοσ ελζγχου. Θ 
ενεργοποίθςθ και θ απενεργοποίθςθ των φωτιςτικϊν πραγματοποιείται 
μζςω των ςθμάτων του θλεκτρικοφ ελεγκτι με ενςωματωμζνο αςτρονομικό 
θμερολόγιο με τισ χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ ανατολισ και τθσ δφςθσ του θλίου. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, 644 φωτιςτικά ςϊματα κατά μικοσ τθσ 
κεντρικισ λεωφόρου τθσ πόλθσ διαβακμίηονται μζςω GPRS ζτςι ϊςτε να 
εκπζμπουν το ιμιςυ τθσ ςυνικθσ ποςότθτασ φωτόσ κατά το υπόλοιπο τθσ 
νφχτασ μειϊνοντασ ζτςι τθν κατανάλωςθ ενζργειασ κατά 40%. Ακόμα, λόγω 
τθσ φπαρξθσ του ‘ευφυοφσ’ ςυςτιματοσ ελζγχου, υπάρχει θ δυνατότθτα όλεσ 
οι παράμετροι φωτιςμοφ να παρακολουκοφνται ανά πάςα ϊρα και ςτιγμι. 
Μετά τθν ανακαταςκευι του οδικοφ φωτιςμοφ, ο λογαριαςμόσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ τθσ πόλθσ μειϊκθκε κατά 30% παρόλεσ τισ αυξιςεισ ςτα τιμολόγια, 
ςυνεπϊσ θ χριςθ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτθν πόλθ Smolyan βελτίωςε 
κατά πολφ τα οικονομικά του διμου.  

 
Εικόνα 2-11 Οδικόσ φωτιςμόσ μζςω ραδιοκυμάτων ςτθν πόλθ Vraza, Βουλγαρία 

 Στθν πόλθ τθσ Vraza ο ζλεγχοσ του φωτιςμοφ ςτθν κεντρικι λεωφόρο γίνεται 
μζςω ραδιοκυμάτων. Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ μετάδοςθ ςθμάτων για τθν 
ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ, τθν εξαςκζνιςθ ζωσ 50%, αλλά το κζντρο 
αποςτολισ δεν λαμβάνει πίςω τισ πλθροφορίεσ από τα φωτιςτικά και 
θλεκτρικζσ πίνακεσ διανομισ.  

 Στουσ διμουσ Belene, Byala κακϊσ και τισ πόλεισ Veliko Tarnovo και Stara 
Zagora ζχουν υλοποιθκεί εξωτερικά ςυςτιματα ελζγχου φωτιςμοφ, με βάςθ 
ζναν ελεγκτι GPRS με ενςωματωμζνο αςτρονομικό θμερολόγιο για τισ 
χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ ανατολισ και τθσ δφςθσ του θλίου, με ςυγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα για κάκε θμζρα του ζτουσ. Τα πλεονεκτιματα τθσ 
εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τον φωτιςμό των οδϊν. 

 Ευζλικτο ζλεγχο και διαχείριςθ του εξωτερικοφ ςυςτιματοσ 
φωτιςμοφ. 

 Αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα τθσ τεχνικισ ςυντιρθςθσ.  
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 Το 2010 ο διμοσ του Sungurlare ανακαταςκεφαςε τισ εγκαταςτάςεισ 
οδοφωτιςμοφ. Ρερίπου 1000 ξεπεραςμζνα φωτιςτικά ςϊματα υδραργφρου 
και λαμπτιρων νατρίου υψθλισ πίεςθσ αντικαταςτάκθκαν από 2700 
φωτιςτικά LED των 40 W. Σφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποίθςε θ 
ουγγρικι εταιρεία Ecolight, ο διμοσ αυτόσ ιταν ο πρϊτοσ διμοσ τθσ Ε.Ε. ςτον 
οποίο όλοι οι οικιςμοί φωτίηονταν με LED.  

Νομοκεςία: Οι αρχζσ τθσ Βουλγαρίασ, ςυνειδθτοποιϊντασ τα πολλαπλά οφζλθ 
τθσ χριςθσ του προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςχεδιάηουν τθ κζςπιςθ κανόνων ςε 
ζνα Πρότυπο για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ αυτισ. Σχεδιάηεται 
λοιπόν, θ ανακεϊρθςθ του ςθμερινοφ Προτφπου οδοφωτιςμοφ μζςω τθσ 
προςκικθσ νζων απαιτιςεων για τα ςυςτιματα ελζγχου, π.χ. κάκε νζα ι 
ανακαταςκευαςμζνθ εξωτερικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςτο μζλλον πρζπει να 
ςχεδιάηεται με βάςθ τθν προςαρμογι του φωτιςμοφ μζςω ενόσ ‘ευφυοφσ’ 
ςυςτιματοσ ελζγχου, το οποίο κα επιτρζπει διαβακμίςεισ ςτο εκπεμπόμενο 
φωσ. Τζλοσ, είναι απαραίτθτεσ νζεσ τροποποιιςεισ του βουλγαρικοφ νόμου 
ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ και θ προςκικθ νζων κανονιςμϊν, 
προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ο οδικόσ φωτιςμόσ ςτθν ομάδα των τεχνικϊν 
ςυςτθμάτων με ελεγχόμενθ ενεργειακι απόδοςθ, πράγμα που κα τονϊςει τθ 
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτον φωτιςμό των οδικϊν αρτθριϊν.  
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Κεφάλαιο 3 
Κατθγοριοποίθςθ Οδικοφ Φωτιςμοφ 

 
3.1. Βαςικοί Στόχοι Οδικοφ Φωτιςμοφ  
Σφμφωνα με τον CIE, υπάρχουν 3 βαςικοί ςτόχοι του οδοφωτιςμοφ:  

 Να παρζχει άριςτεσ ςυνκικεσ ορατότθτασ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, ζτςι ϊςτε όλοι 
οι χριςτεσ του οδικοφ δικτφου να αναγνωρίηουν τουσ άλλουσ χριςτεσ τθσ οδοφ, να 
παρατθροφν ζγκαιρα τθ ςθματοδότθςθ και να βλζπουν τουσ κινδφνουσ. 

 Να φωτίηει επαρκϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, υπόγειεσ διαβάςεισ και ςιραγγεσ 
ζτςι ϊςτε επιτρζπει ςε οδθγοφσ που ειςζρχονται ςε τζτοιεσ οδικζσ δομζσ τθν επιτυχι 
και αςφαλι μετάβαςι τουσ από το τεχνθτό φωσ ςτο φωσ τθσ θμζρασ και τοφμπαλιν. 

 Να βελτιϊνει τθν άποψθ του περιβάλλοντοσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, π.χ.  για τθν 
αφξθςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ μιασ αςτικισ περιοχισ.  
Οι ςχετικζσ απαιτιςεισ φωτιςμοφ ζχουν να κάνουν με τα κριτιρια ποιότθτασ τθσ 
φωτεινότθτασ και / ι το επίπεδο φωτιςμοφ, τθ διαφορετικι ομοιομορφία ανά 
περιοχι, τον περιοριςμό τθσ αντανάκλαςθσ, τθ μοντελοποίθςθ, κακϊσ και με τθν  
εμφάνιςθ και απόδοςθ των χρωμάτων. Εκτόσ από αυτά τα φωτομετρικά κριτιρια, ςε 
όλα τα Πρότυπα Οδικοφ Φωτιςμοφ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο κόςτοσ τθσ 
απόκτθςθσ, εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ - ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ - του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. 
 
 
3.2. Νομοκεςία Οδικοφ Φωτιςμοφ ςτθν Ελλάδα 
Στθ χϊρα μασ ιςχφει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201/2004 από τον Λανουάριο του 2005, 
το οποίο αποτελείται από 4 μζρθ:  
 Το ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.01:2005: Επιλογι Κατθγοριϊν Φωτιςμοφ 
 Το ΕΛΟΤ EN 13201.02/2004: Απαιτιςεισ Επιδόςεων  
  Το ΕΛΟΤ EN 13201.03/2004: Υπολογιςμόσ Επιδόςεων 
 Το ΕΛΟΤ EN 13201.04/2004: Μζκοδοι Μζτρθςθσ Επιδόςεων Φωτιςμοφ  

Το πρϊτο μζροσ αποτελεί ζνα ςφνολο οδθγιϊν, δθλαδι δεν είναι υποχρεωτικό, ενϊ 
τα υπόλοιπα 3 μζρθ είναι υποχρεωτικά. Με υπουργικι απόφαςθ ζχει οριςτεί ότι οι 
κανόνεσ, τα ςτοιχεία, τα μεγζκθ και οι προδιαγραφζσ υλικϊν για τθ ςφνταξθ μελετϊν 
και τθν εκτζλεςθ ζργων οδικοφ φωτιςμοφ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα 
Πρότυπα ΕΛΟΤ.  
Στο πρϊτο μζροσ, ορίηονται οι κατθγορίεσ φωτιςμοφ ενόσ δρόμου ι μιασ περιοχισ 
κακϊσ και θ μεκοδολογία για τθν επιλογι των καταςτάςεων φωτιςμοφ ανά δρόμο ι 
περιοχι.  
Στο δεφτερο μζροσ ζχοντασ επιλζξει τθν κατθγορία φωτιςμοφ του δρόμου ι τθσ 
περιοχισ, επιλζγονται από πίνακεσ τα φωτοτεχνικά δεδομζνα που πρζπει να 
εφαρμοςτοφν ςτθν μελετϊμενθ περιοχι. 
Ραρατθρείται και ςτθ χϊρα μασ θ ζλλειψθ ενόσ ενιαίου Ρροτφπου για τον 
προςαρμοςτικό οδοφωτιςμό, πράγμα που εξθγεί ςε μεγάλο βακμό τθν μθ 
πραγματοποίθςθ πιλοτικϊν προγραμμάτων adaptive street lighting. Είναι 
απαραίτθτεσ λοιπόν, οι τροποποιιςεισ τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ ζτςι ϊςτε να 
γίνεται εφικτι θ μελλοντικι εγκατάςταςθ τζτοιων ςυςτθμάτων ςτον ελλαδικό χϊρο.  
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3.3. Κατθγορίεσ Φωτιςμοφ 
Σκοπόσ τθσ ειςαγωγισ κατθγοριϊν φωτιςμοφ είναι να διευκολυνκοφν οι μελετθτζσ 
ςτθ ςφνταξθ των μελετϊν των εγκαταςτάςεων οδοφωτιςμοφ κακϊσ και ςτθ 
χρθςιμοποίθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν του οδικοφ φωτιςμοφ ςτισ χϊρεσ μζλθ 
CEN. 
Χρθςιμοποιϊντασ τισ κατθγορίεσ φωτιςμοφ που κακιερϊκθκαν ςτο ΕΛΟΤ EN 
13201.02/2004, κα διατυπωκεί ςτθν παροφςα εργαςία πρόταςθ κανονιςμϊν για τθν 
βζλτιςτθ εφαρμογι adaptive lighting ςτον οδικό φωτιςμό.  
Αρχικά επιχειρείται ςτον Ρίνακα 1 μία ομαδοποίθςθ των καταςτάςεων φωτιςμοφ 
όπου θ κατάςταςθ φωτιςμοφ εξαρτάται από τουσ εξισ παράγοντεσ:  
 Ταχφτθτα του κφριου χριςτθ του δρόμου 
 Τφποσ κφριου χριςτθ του δρόμου, επιπλζον επιτρεπόμενοσ/οι χριςτθσ/εσ, 

αποκλειόμενοσ τφποσ χριςτθ 
Γενικά τφποι χρθςτϊν ενόσ δρόμου είναι μθχανοκίνθτα οχιματα, οχιματα βραδείασ 
κίνθςθσ όπωσ ποδιλατα και πεηοί. 
 
 
 

Πίνακασ 3-1 Κατθγοριοποίθςθ καταςτάςεων οδοφωτιςμοφ 

Πίνακασ 1- Ομαδοποίθςθ περιπτϊςεων φωτιςμοφ 

Ταχφτθτα του 
κφριου χριςτθ 

(km/h) 

Τφποσ χρθςτϊν ανά ςχετικι περιοχι 
Καταςτάςεισ 

φωτιςμοφ Κφριοσ Χριςτθσ 
Άλλοι επιτρεπόμενοι 

χριςτεσ 
Απαγορευμζνοι 

χριςτεσ 

>60 
Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων 

 
Αργά κινοφμενα 

οχιματα, ποδθλάτεσ, 
πεηοί 

Α1 

Αργά κινοφμενα 
οχιματα 

Ροδθλάτεσ, πεηοί Α2 

Αργά κινοφμενα 
οχιματα, ποδθλάτεσ 

 Α3 

>30 και ≤60 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

αργά κινοφμενα 
οχιματα 

Ροδθλάτεσ, πεηοί  Β1 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

αργά κινοφμενα 
οχιματα, 

ποδθλάτεσ 

Ρεηοί  Β2 

Ροδθλάτεσ Ρεηοί 
Κυκλοφορία 

αυτοκινιτων, αργά 
κινοφμενα οχιματα 

C1  

>5 και ≤30 Ροδθλάτεσ Ρεηοί   C1 
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Πίνακασ 3-1(ςυνζχεια) Κατθγοριοποίθςθ καταςτάςεων οδοφωτιςμοφ 

>5 και ≤30 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

πεηοί 

 
Αργά κινοφμενα 
οχιματα, πεηοί 

D1 

Αργά κινοφμενα 
οχιματα, ποδθλάτεσ 

 D2 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

ποδθλάτεσ 

Αργά κινοφμενα 
οχιματα, πεηοί 

 D3 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

αργά κινοφμενα 
οχιματα, πεηοί, 

ποδθλάτεσ 

  D4 

Ταχφτθτα 
βαδίςματοσ 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, 

αργά κινοφμενα 
οχιματα, 

ποδθλάτεσ, 
πεηοί 

  D4 

Ρεηοί 

 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, αργά 

κινοφμενα οχιματα, 
ποδθλάτεσ 

E1 

Κυκλοφορία 
αυτοκινιτων, αργά 

κινοφμενα οχιματα, 
ποδθλάτεσ 

 E2 

 

 
 
Στθ ςυνζχεια εξετάηεται θ επιλογι τθσ κλάςθσ φωτιςμοφ του δρόμου θ οποία 
κακορίηεται από τα εξισ: 
 Καιρικζσ ςυνκικεσ 
 Φπαρξθ διαηϊματοσ  
 Απόςταςθ μεταξφ ανιςόπεδων κόμβων και διαςταυρϊςεων 
 Φπαρξθ περιοχισ εμπλοκισ  
 Ρολυπλοκότθτα οπτικοφ πεδίου. Θ πολυπλοκότθτα οπτικοφ πεδίου 

αναφζρεται ςε ςτοιχεία ςτο οπτικό πεδίο του χριςτθ του δρόμου, τα οποία 
είναι πικανό να του αποςπάςουν τθν προςοχι με αποτζλεςμα τθ μθ ζγκαιρθ 
διάκριςθ των ςθματοδοτϊν ι των πινακίδων κυκλοφορίασ. Τζτοια ςτοιχεία 
είναι οι διαφθμίςεισ, οι φωτεινζσ ςτιλεσ ι τα υπερβολικά φωτιςμζνα κτιρια. 

 Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ  
 Δυςκολίεσ ςτθν οδιγθςθ 

 
 
 

Ριο αναλυτικά παρατίκενται ςτον πίνακα 3-2: 
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Πίνακασ 3-2 Πίνακασ παραμζτρων που εξετάηονται κατά τθν κατθγοριοποίθςθ του οδικοφ φωτιςμοφ 

Πίνακασ 2 – Παράμετροι 

Ραράμετροι Επιλογζσ 

Ρεριοχι (γεωμετρικά 
χαρακτθριςτικά) 

Διαχωριςμόσ λωρίδων ι δρόμων Ναι         όχι 

Τφποσ διαςταυρϊςεων 
Ανιςόπεδοι κόμβοι         

ιςόπεδοι κόμβοι 

Αποςτάςεισ μεταξφ ανιςόπεδων 
κόμβων – αποςτάςεισ μεταξφ 

γεφυρϊν 

>3km 
≤3km 

Ρυκνότθτα ιςόπεδων κόμβων 
< 3 ΛΚ/km 
≥ 3 ΛΚ/km 

Ρεριοχι ςφγκρουςθσ Πχι             ναι 

Γεωμετρικά μζτρα ιπιασ 
κυκλοφορίασ 

Πχι              ναι 

Κυκλοφοριακά δεδομζνα 

Κυκλοφοριακι ροι ςε οχιματα ανά 
θμζρα 

 <4 000 

 4000 ζωσ 7000 

 7000 ζωσ 15000 

 15000 ζωσ 25000 

 25000 ζωσ 40000 

 >40000 

Κυκλοφ. ροι ποδθλάτων Φυςιολογικι    Υψθλι 

Κυκλοφοριακι ροι πεηϊν Φυςιολογικι    Υψθλι 

Δυςκολία ςτθν οδιγθςθ Φυςιολογικι    Υψθλι 

Στακμευμζνα οχιματα 
Δεν υπάρχουν      

Υπάρχουν 

Αναγνϊριςθ προςϊπων 
Δεν απαιτείται    

Απαιτείται 

Εγκλθματικότθτα Φυςιολογικι    Υψθλι 

Ρολυπλοκότθτα οπτ. πεδίου Φυςιολογικι    Υψθλι 

Ρεριβαλλοντικζσ και λοιπζσ 
εξωτερικζσ επιδράςεισ 

Υπάρχων φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ 
Υπεραςτικόσ        

Αςτικόσ 
Κζντρο πόλθσ 

Καιρικζσ ςυνκικεσ Στεγνά          Υγρά 

Επιπλζον, οι χϊρεσ – μζλθ του CEN ζχουν κατθγοριοποιιςει τον φωτιςμό ςτισ εξισ 5 
κλάςεισ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13201-2:2004  :   

 Οι κλάςεισ ΜΕ αφοροφν αυτοκινθτόδρομουσ(ςε οριςμζνεσ χϊρεσ αφοροφν και 
δρόμουσ αςτικϊν περιοχϊν), που επιτρζπουν μζςεσ ι υψθλζσ ταχφτθτεσ 
κυκλοφορίασ(μεγαλφτερεσ από 60 km/h)  

 Οι κλάςεισ CE αφοροφν αυτοκινθτόδρομουσ αλλά για χριςθ ςτισ περιοχζσ 
ςφγκρουςθσ(διαςταυρϊςεισ), όπωσ είναι για παράδειγμα εμπορικοί δρόμοι, οδικοί 
κόμβοι κακϊσ και ποδθλατοδρόμοι, πεηόδρομοι και υπόγειεσ διαβάςεισ πεηϊν.  

 Οι κλάςεισ S και A, προορίηονται για ποδθλατοδρόμουσ και πεηόδρομουσ, ςτισ 
Λωρίδεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Λ.Ε.Α.) των αυτοκινθτόδρομων και άλλεσ οδικζσ περιοχζσ 
που βρίςκονται κατά μικοσ των αυτοκινθτόδρομων, κατοικθμζνουσ δρόμουσ, 
πεηόδρομουσ, προαφλια ςχολείων και περιοχζσ χϊρων ςτάκμευςθσ.  

 Οι κλάςεισ ES, προορίηονται ωσ πρόςκετθ κατθγορία ςε περιπτϊςεισ όπου ο 
δθμόςιοσ φωτιςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τον προςδιοριςμό των προςϊπων και των 
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αντικειμζνων και ςε οριςμζνεσ περιοχζσ με υψθλότερθ από το μζςο όρο 
εγκλθματικότθτα.  

 Οι κλάςεισ EV, προορίηονται ωσ πρόςκετθ κατθγορία ςτθν περίπτωςθ που οι κάκετεσ 
επιφάνειεσ οφείλουν να είναι ορατζσ όπωσ για παράδειγμα ςε ςτακμοφσ διοδίων. 
Υπάρχουν επιπλζον άλλοι 20 πίνακεσ ςτο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201, οι οποίοι κακορίηουν τισ 
καταςτάςεισ φωτιςμοφ ανά κλάςθ και βοθκοφν ςτθν επιλογι των φωτοτεχνικϊν 
δεδομζνων. Ωσ παραδείγματα μποροφμε να ςχεδιάςουμε τουσ 2 πρϊτουσ πίνακεσ 
Α1 και Α2 για τισ κλάςεισ ΜΕ:  
 

Πίνακασ 3-3 πίνακασ διαχωριςμοφ κατάςταςθσ οδοφωτιςμοφ Α1 ςυναρτιςει του τφπου οδοςτρϊματοσ 

 
 

Αξίηει να αναφερκεί ότι και οι 2 πίνακεσ διαχωρίηουν τισ καταςτάςεισ φωτιςμοφ όςον 
αφορά τθ κάμβωςθ και βοθκοφν ςτθν επιλογι των κατάλλθλων δεικτϊν και 
παραμζτρων για τον περιοριςμό τθσ. 
 

Πίνακασ 3-4 Κατθγοριοποίθςθ οδοφωτιςμοφ ςυναρτιςει τθσ πολυπλοκότθτασ οπτικοφ πεδίου 

 

Πίνακασ A.2 — ςυνιςτϊμενθ επιλογι από τθ ςειρά 

Ηϊνεσ 
ςφγκρουςθσ 

Ρολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίο 

Δυςκολία 
οδιγθςθσ 

Ρεριβάλλων φωτιςμόσ 

   Χαμθλόσ Μεςαίοσ Υψθλόσ 

Ναι 

Κανονικό  
Κανονικι  ← ←  

Μεγαλφτερθ τθσ 
κανονικισ 

∙ ∙ → 

Υψθλό  
Κανονικι  ← ∙ ∙ 

Μεγαλφτερθ τθσ 
κανονικισ 

∙ → → 

Πχι  → 

 

Πίνακασ Α.1 - Καταςτάςεισ Φωτιςμοφ Α1 

Βαςικόσ 
τφποσ 

καιροφ 

Διαχωριςμόσ 
κατευκφνςεων 
κυκλοφορίασ 

Τφποσ Διαςταυρϊςεων Κυκλοφοριακι ροι ςε οχιματα ανά θμζρα 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ανιςόπεδοι 

κόμβοι 
 

Λςόπεδοι 
κόμβοι 

<15000 15000 ζωσ 25000 
>25000 

 

Αποςτάςεισ 
μεταξφ των 
Α.Κ. ςε km 

 

Ρυκνότθτα 
Διαςταυρϊςε

ισ/km 

         

← ∙ → ← ∙ → ← ∙ → 

Στεγνό 
 
 
 

Ναι 
 

>3 
 

ΜΕ5 MΕ4a MΕ3a MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ4a MΕ3a MΕ2 

≤3 MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ3a MΕ2 MΕ1 

 
<3 MΕ5 MΕ4a MΕ3a MΕ5 MΕ4a MΕ3a MΕ4a MΕ3a MΕ2 

≥3 MΕ4a MΕ4a MΕ3a MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ3a MΕ2 MΕ1 

Πχι 
 

>3  
 

MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ3a MΕ2 MΕ1 MΕ3a MΕ2 MΕ1 

≤3 MΕ3a MΕ2 MΕ1 MΕ3a MΕ2 MΕ1 MΕ2 MΕ2 MΕ1 

 
<3 MΕ4a MΕ4a MΕ3a MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ3a MΕ2 MΕ1 

≥3 MΕ4a MΕ3a MΕ2 MΕ3a MΕ2 MΕ1 MΕ2 MΕ2 MΕ4a 

Υγρό 
Εξζταςε όπωσ για ςτεγνό οδόςτρωμα αλλά επζλεξε τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ ΜΕW 
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3.4. EN – 13201: 2014  
Το 2014, εκδόκθκε θ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του Πρότυπου ΕΝ – 13201, 
εμπλουτιςμζνο με οδθγίεσ για τθν εφαρμογι προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτα οδικά 
δίκτυα. Σε αυτιν τθν Τεχνικι Ζκκεςθ, καταγράφεται μια ςειρά από τισ πιο 
ςθμαντικζσ παραμζτρουσ για τισ διάφορεσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ - περιοχζσ 
μθχανοκίνθτθσ κυκλοφορίασ, περιοχζσ ςυγκροφςεων, περιοχζσ χαμθλισ ταχφτθτασ. 
Αυτζσ οι παράμετροι περιλαμβάνουν τθν ταχφτθτα, τθ ςφνκεςθ τθσ κυκλοφοριακι 
ροισ, τθ λειτουργία και τθ ςυνολικι διαμόρφωςθ του δρόμου, κακϊσ και τισ 
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.  
Θ επιλογι κατθγορίασ οδικοφ φωτιςμοφ πριν το ανακεωρθμζνο Πρότυπο γινόταν με 
χριςθ των πιο επαχκϊν τιμϊν των παραμζτρων, ωςτόςο δεν λαμβάνονταν υπ όψιν 
οι μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ, όπωσ οι μεταβολζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ ι τυχόν 
αλλαγζσ ςτθν προβλεπόμενθ κυκλοφοριακι ροι λόγω κάποιου μεμονωμζνου 
περιςτατικοφ.  Χρονικζσ μεταβολζσ ςτισ παραμζτρουσ που εξετάηονται κατά τθν 
επιλογι τθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ κα μποροφςαν να επιτρζψουν, ι να απαιτιςουν, 
τθν προςαρμογι του κανονικοφ επιπζδου μζςθσ φωτεινότθτασ ι φωτιςμοφ, 
ςυνικωσ με τθ μείωςι του. Οι πιο ςθμαντικζσ παράμετροι ςτο πλαίςιο αυτό είναι ο 
όγκοσ τθσ κυκλοφορίασ, θ ςφνκεςθ τθσ κυκλοφορίασ, οι ιδιότθτεσ αντανάκλαςθσ του 
οδοςτρϊματοσ ςε πραγματικό χρόνο και θ τρζχουςα κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ 
(ςκοτάδι, φωσ, ξθρό, υγρό, αλμυρό, χιονιςμζνο), κακϊσ επίςθσ και θ ατμοςφαιρικι 
φωτεινότθτα είναι πικανό να ζχει μια επιρροι.  
Οι κλάςεισ φωτιςμοφ, λοιπόν, χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ πλζον: 
 Κλάςθ Μ, όπου ο κφριοσ χριςτθσ είναι τα μθχανοκίνθτα οχιματα και οι 

επιτρεπόμενεσ ταχφτθτεσ είναι οι μεςαίεσ και οι υψθλζσ 
 Κλάςθ C, που προορίηεται για τον φωτιςμό περιοχϊν εμπλοκισ, δθλαδι 

περιοχϊν όπου διαςταυρϊνονται κυκλοφοριακά ρεφματα 
 Κλάςθ P, όπου ο κφριοσ χριςτθσ είναι πεηοί και οι επιτρεπόμενεσ ταχφτθτεσ 

είναι οι χαμθλζσ 
Κατά το ΕΝ 13201 – 1, το προςαρμοςτικό επίπεδο φωτιςμοφ ι επίπεδα κα πρζπει να 
είναι ο μζςοσ όροσ φωτεινότθτασ ι φωτιςμοφ που επιλζγεται από μια τάξθ ι τάξεισ 
του ίδιου πίνακα από τον οποίο ζχει επιλεγεί θ κανονικι τάξθ φωτιςμοφ. Πταν 
χρθςιμοποιείται προςαρμοςτικόσ οδοφωτιςμόσ, είναι ςθμαντικό οι αλλαγζσ ςτο 
μζςο επίπεδο φωτιςμοφ να μθν επθρεάηουν τα άλλα ποιοτικά κριτιρια, ζξω από τα 
όρια που προβλζπονται ςτο ςφςτθμα των Μ, C ι P κλάςεων φωτιςμοφ. Θ μείωςθ του 
φωτιςμοφ από κάκε πθγι φωτόσ κατά το ίδιο ποςό χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ 
ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ δεν κα επθρεάςει τθ φωτεινότθτα ι τθν ομοιομορφία του 
περιβάλλοντοσ ι τθν αντίκεςθ αντικειμζνου, αλλά κα οδθγιςει ςε αφξθςθ των ορίων 
αντίκεςθσ. Θ μείωςθ του μζςου επιπζδου φωτιςμοφ απενεργοποιϊντασ κάποια 
φωτιςτικά ςϊματα τα οποία δεν πλθροφν γενικά τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ δεν 
ςυνιςτάται.  
Πταν το πρότυπο διακφμανςθσ των τιμϊν των παραμζτρων είναι ευρζωσ γνωςτό,  
από τα πρακτικά των ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ τθσ κυκλοφορίασ (TMS) και τουσ 
μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ (AWS) ςτουσ διαδρόμουσ κυκλοφορίασ, ι μπορεί εφλογα 
να υποτεκεί, όπωσ ςε πολλζσ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, προτείνεται θ χριςθ ενόσ 
απλοφ χρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, μπορεί να προτιμάται 
ζνα διαδραςτικό ςφςτθμα ελζγχου το οποίο να ςυνδζεται με τα δεδομζνα ςε 
πραγματικό χρόνο. Αυτι θ προςζγγιςθ κα επιτρζψει τθν ενεργοποίθςθ τθσ κανονικισ 



37 
 

τάξθσ φωτιςμοφ ςε περίπτωςθ οδικϊν ζργων, ςοβαρϊν ατυχθμάτων, κακϊν 
καιρικϊν ςυνκθκϊν ι κακισ ορατότθτασ.  
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται παραδείγματα τθσ διαδικαςίασ επιλογισ τθσ κλάςθσ 
φωτιςμοφ Μ, όπωσ ορίηεται ςτο ανακεωρθμζνο ΕΝ 13201. Επιπλζον ςε παράρτθμα 
του οδθγοφ, παρζχονται πρόςκετεσ οδθγίεσ ςχετικά με το επίπεδο των απαιτιςεων 
ανά κατθγορία χρθςιμοποιϊντασ 2 μεκόδουσ:  

 Τθ μζγιςτθ μζςθ διατθρθτζα φωτεινότθτα  

 Τθ μζςθ διατθρθτζα φωτεινότθτα του φωτιςμοφ ι τιμζσ εντόσ τθσ περιοχισ 
μεταξφ των ελάχιςτων και μζγιςτων τιμϊν φωτεινότθτασ  

 
Πίνακασ 3-5 παράμετροι για τθν επιλογι κλάςεων Μ 

 

Παράμετροσ Επιλογζσ Περιγραφι 
τακμιςμζνθ 

τιμι Vw 

 
Πριο ταχφτθτασ 

 

Ρολφ υψθλι v ≥ 100 km/h 2 

Υψθλι 70 < v < 100 km/h 1 

Μζτρια 40 < v ≤ 70 km/h -1 

Χαμθλι v ≤ 40 km/h -2 

 
 
 

Κυκλοφοριακι ροι 
 
 

 
 

Αυτοκινθτόδρομοι, 
δρόμοι πολλϊν 

λωρίδων 
Δρόμοι δφο λωρίδων  

Υψθλι 
>65% τθσ μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 
>45% τθσ μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 
1 
 

Μζτρια 
35% - 65% τθσ 

μζγιςτθσ 
χωρθτικότθτασ 

15% - 45% τθσ 
μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 

0 
 

Χαμθλι 
<35% τθσ μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 
<15% τθσ μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 
1 

Σφνκεςθ 
κυκλοφοριακισ 

ροισ 

Μικτι με υψθλό 
ποςοςτό μθ 

μθχανοκίνθτων 
 2 

Μικτι  1 

Μόνο 
μθχανοκίνθτα 

 0 

Φπαρξθ διαηϊματοσ 
Πχι  1 

Ναι   0 

Ρυκνότθτα 
διαςταυρϊςεων 

 Διαςταυρϊςεισ/km 
Α/Κ, απόςταςθ 

μεταξφ γεφυρϊν, km 
 

Υψθλι  >3 <3 1 

Μζτρια  ≤3 ≥3 0 

Στακμευμζνα 
οχιματα 

Ραρόντα   1 

Μθ παρόντα   0 

Λαμπρότθτα 
περιβάλλοντοσ 

χϊρου  

Υψθλι  
Βιτρίνεσ καταςτθμάτων, ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, ςτακμοί ΜΜΜ, φωτιηόμενεσ 
ρυκμιηόμενεσ πινακίδεσ  

1 

Μζτρια  Συνικθσ κατάςταςθ  0 

Χαμθλι   -1 

Δυςκολία οδιγθςθσ  

Ρολφ δφςκολθ  2 

Δφςκολθ   1 

Εφκολθ   0 
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Με τον ίδιο τρόπο επιλζγονται και οι C, P κλάςεισ. Γενικά μποροφμε να 
αντιςτοιχίςουμε τισ Μ κλάςεισ ςτισ ΜΕ του προτφπου του 2004, τισ C κλάςεισ ςτισ CE 
και τισ P κλάςεισ ςτισ S. Οι κλάςεισ A, ES και EV δεν υπάρχουν.  
Τα κριτιρια ελζγχου ποιότθτασ του οδικοφ φωτιςμοφ για τθν κλάςθ M, είναι θ μζςθ 
λαμπρότθτα του οδοςτρϊματοσ(Lav), θ ςυνολικι(Uo) και θ διαμικθσ 
ομοιομορφία(Ul), το κατϊφλι προςαφξθςθσ (fTI) και ο δείκτθσ λαμπρότθτασ 
περιβάλλοντοσ χϊρου(Rs).  
      

Πίνακασ 3-6 απαιτιςεισ κλάςεων φωτιςμοφ Μ 

Κλάςθ 
φωτιςμοφ 

 

Επιφάνεια του δρόμου Κατϊφλι 
προςαφξθςθσ 

περιβάλλοντοσ 
χϊρου 

Δείκτθσ 
λαμπρότθτασ Ξθρι Τγρι 

Lav (cd/m2) Uo UI Uo fTI (%) Rs 

M1 2,0 0,40 0,70 0,15 10 0,5 

M2 1,5 0,40 0,70 0,15 10 0,5 

M3 1,0 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,5 

M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,5 

 
 
 

Εφαρμογι του ΕΝ13201-1:2014 
Ο ΕΝ13201-1:2014 προςδιορίηει τισ κατθγορίεσ φωτιςμοφ οι οποίεσ ορίηονται ςτο 
13201-2 και δίνει κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
κατθγορίασ για μια δεδομζνθ κατάςταςθ.  
Θ απόφαςθ για το κατά πόςο ζνα δρόμοσ πρζπει να φωτίηεται ορίηεται ςτθν εκνικι 
πολιτικι για τον οδικό φωτιςμό κάκε κράτουσ, θ οποία ποικίλει από χϊρα ςε χϊρα 
και από διμο ςε διμο. Θ ανακεωρθμζνθ τεχνικι ζκκεςθ δεν παρζχει τα κριτιρια 
βάςει των οποίων κα λθφκοφν αποφάςεισ ςχετικά με τον οδοφωτιςμό κάκε 
περιοχισ, οφτε και για το πϊσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί μια εγκατάςταςθ 
φωτιςμοφ. Οι μζκοδοι που παρουςιάηονται ςτθν ζκκεςθ αυτι είναι απαραίτθτο να 
κεωροφνται ςαν ςθμεία εκκίνθςθσ μιασ ςυνολικισ προςζγγιςθσ τθσ εφαρμογισ 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ. Συνεπϊσ, μελετϊντασ τον ΕΝ13201:2014 
κατανοοφμε ότι ειςάγονται γενικζσ παράμετροι και γενικζσ απαιτιςεισ φωτιςμοφ ςτα 
οδικά δίκτυα. Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ είναι αναγκαία 
θ μελζτθ των μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν κάκε οδοφ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τισ 
γενικζσ παραμζτρουσ όπωσ οι εξισ:  
 Γεωμετρία του δρόμου 
 Σιμανςθ 
 Οπτικι περιβάλλοντοσ  
 Δυςκολίεσ πλοιγθςθσ 
 Ζλλειψθ ορατότθτασ  
 Τοπικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
 Χριςτεσ οδοφ  
 Ειδικοί χριςτεσ οδοφ (θλικιωμζνοι, άτομα με προβλιματα όραςθσ)  

Οι οπτικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου κατά τθ διάρκεια οριςμζνων 
περιόδων τθσ νφχτασ ι υπό μεταβαλλόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και τα οφζλθ 
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από τθ μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και τισ πικανζσ περιβαλλοντικζσ βελτιϊςεισ 
είναι μερικά από τα ηθτιματα που δικαιολογοφν τθ χριςθ προςαρμοςτικοφ οδικοφ 
φωτιςμοφ. Ππωσ αναφζρεται αναλυτικότερα ςε επόμενο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ 
υπάρχει ποικιλία μζςων, ςυςκευϊν και μεκόδων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
για τον ευφυι ζλεγχο μιασ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ οδϊν.  
Τα ςυςτιματα ελζγχου κυμαίνονται από ςφνκετεσ ζωσ πολφ απλζσ εφαρμογζσ. Στο 
παράρτθμα του ΕΝ13201-1:2014 γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθν επιλογι του ςωςτοφ 
επιπζδου φωτιςμοφ όταν χρθςιμοποιείται προςαρμοςτικόσ οδοφωτιςμόσ, κακϊσ 
παρζχει μια λεπτομερι αξιολόγθςθ τθσ φωτεινότθτασ και των επιπζδων φωτιςμοφ. 
Επιπλζον, ςθμαντικι είναι και θ ανανζωςθ των απαρχαιωμζνων και αςφμφορων 
εγκαταςτάςεων. Στθν τεχνικι ζκκεςθ προτείνεται θ λιψθ περιςςότερων 
προςαρμοςμζνων επιπζδων φωτιςμοφ με χαμθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ με τθ 
χριςθ νζων ςχεδίων και τεχνολογιϊν. Θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ και 
ελζγχου κα δϊςει μια καλι ςχζςθ κόςτουσ - οφζλουσ και ςφντομεσ περιόδουσ 
απόςβεςθσ. 
 
3.5. Ραράδειγμα εφαρμογισ οδικοφ φωτιςμοφ ςε δρόμο 
Στο παρόν υποκεφάλαιο επιλζγεται μία πολυςφχναςτθ λεωφόροσ τθσ Ακινασ, θ 
Λεωφόροσ Μεςογείων και γίνεται προςπάκεια εφαρμογισ ευφυοφσ οδικοφ 
φωτιςμοφ ςφμφωνα με το ΕΝ13201:2004 και ςτθ ςυνζχεια ςφμφωνα με τθν 
ανακεωρθμζνθ ζκδοςι του. Τα ςυμπεράςματα του παραδείγματοσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν και ςτα επόμενα κεφάλαια για τθ διατφπωςθ πρόταςθσ ςχετικά με 
τθ ςωςτι εφαρμογι του προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςτθν Ελλάδα.  

ΕΝ13201:2004 
Αρχικά, θ Λεωφόροσ Μεςογείων αποτελεί μία λεωφόρο που ςυνδζει τα βόρεια και 
ανατολικά προάςτια τθσ Ακινασ με το κζντρο τθσ πόλθσ. Ραρουςιάηει ςθμαντικζσ 
μεταβολζσ ςτθν κυκλοφοριακι ροι κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, ςυνεπϊσ είναι 
προτιμότερο να μελετθκεί ο φωτιςμόσ ςε 4 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ.   
 

 
Εικόνα 3-1 Σμιμα τθσ Λεωφόρου Μεςογείων  
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Επιλζγονται 4 χρονικζσ περίοδοι(Δt1, Δt2, Δt3 και Δt4): 
 Δt1 : από τθ ςτιγμι που ανάβουν τα φωτιςτικά ςϊματα μζχρι τισ 22:00(το 

τζλοσ τθσ βραδινισ αιχμισ) 
 Δt2 : από τισ 22:00 μζχρι τα μεςάνυχτα  
 Δt3 : από τα μεςάνυχτα μζχρι τισ 6:00(πρωινι ϊρα αιχμισ)  
 Δt4 : από τισ 6:00 μζχρι το ςβιςιμο  

Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε τθν κατάςταςθ φωτιςμοφ τθσ λεωφόρου, ςφμφωνα με τισ 
παραμζτρουσ του παρακάτω πίνακα, γνωρίηοντασ ότι το όριο ταχφτθτασ είναι 
50km/h, αφοφ πρόκειται για κατοικθμζνθ περιοχι:  
 

Πίνακασ 3-7 Παράμετροι για τθν επιλογι κατάςταςθσ φωτιςμοφ τθσ Λεωφόρου Μεςογείων 

Τυπικι ταχφτθτα κφριου χριςτθ >30 και ≤60 km/h 

Τφποσ χριςτθ 

Κφριοσ χριςτθσ 
Μθχανοκίνθτα οχιματα 

Οχιματα βραδείασ χριςθσ 

Άλλοι επιτρεπόμενοι 
χριςτεσ 

Ροδθλάτεσ 
Ρεηοί  

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα, επιλζγουμε κατάςταςθ φωτιςμοφ 
Β1. Συνεπϊσ, οι πίνακεσ που κα μασ βοθκιςουν για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
κλάςθσ φωτιςμοφ είναι οι εξισ:  

 
Πίνακασ 3-8 προτεινόμενο εφροσ κλάςεων φωτιςμοφ 

Βαςικόσ 
τφποσ καιροφ 

Γεωμετρικζσ 
μετριςεισ για 
κυκλοφοριακι 

θρεμία 

Ρυκνότθτα 
διακλάδωςθσ 

Διακλαδϊςεισ/
χμ 

Δυςκολία 
ζργου 

πλοιγθςθσ 

Κυκλοφοριακι ροι οχθμάτων 

<7000 ≥ 7000 

← 0 → ← 0 → 

ξθρόσ 
όχι 

<3 

κανονικι ΜΕ6 ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ 

≥3 

κανονικι ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ3γ 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ2 ΜΕ3γ ΜΕ3γ ΜΕ2 

ναι 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά επζλεξε -1 μόνο για 

τθν περιοχι κυκλοφοριακισ θρεμίασ 

υγρόσ Επιλογι όπωσ παραπάνω αλλά επζλεξε MEW ςειρζσ 

Πταν θ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ δεν είναι πρακτικι , θ ζνταςθ του φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
.Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 
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Πίνακασ 3-9 προτεινόμενθ επιλογι από το διακζςιμο εφροσ(κατάςταςθ Β1) 

Περιοχι 
ςυγκροφςεων 

Πολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίου 

Παρκαριςμζνα 
οχιματα 

Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ 
χαμθλι μεςαία υψθλι 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι 

όχι 

κανονικι 
όχι ← 0 ← 0 0 0 

ναι 0 → 0 → → → 

Υψθλι 
όχι 0 0 0 0 0 0 

ναι 0 0 → → → → 

ναι → α 

 Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. Πμωσ , όπου θ 
προβολι των αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν τθ χριςθ των κριτθρίων 
φωτιςμοφ , θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ 
προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 

Στον επόμενο πίνακα, παρατίκενται τα επιπλζον χαρακτθριςτικά τθσ Λεωφόρου 
Μεςογείων. 

Πίνακασ 3-10 Αποτίμθςθ παραμζτρων για τθ Λεωφόρο Μεςογείων 

 Δt1 Δt2 Δt3 Δt4 
Καιρικζσ ςυνκικεσ Ξθρόσ καιρόσ 

Μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ  Πχι 

Πυκνότθτα διαςταυρϊςεων ≥3 /km  

Δυςκολία ςτθν πλοιγθςθ Φυςιολογικι 

Περιοχι εμπλοκισ Πχι 

Πολυπλοκότθτα οπτικοφ πεδίου Πχι 

τακμευμζνα οχιματα  Μθ παρόντα  

Κυκλοφοριακι ροι ποδθλατϊν Χαμθλι  

Λαμπρότθτα περιβάλλοντοσ χϊρου Υψθλι Μζτρια Μζτρια  Μζτρια 

Κυκλοφοριακι ροι ? ? ? ? 

 
 
Για τον προςδιοριςμό τθσ κυκλοφοριακισ ροισ ανά διάςτθμα κεωροφμε αρχικά πωσ 
είναι εκφραςμζνθ ςε οχιματα ανά θμζρα. Για ευκολία, ανάγουμε τα 7000 
οχιματα/μζρα ςε 292 οχιματα/ϊρα κατά μζςο όρο διότι θ ροι των οχθμάτων κα 
υπολογιςτεί ςε χρονικά διαςτιματα μερικϊν ωρϊν. Επιπλζον, κεωροφμε τα 292 
οχιματα/ϊρα ωσ τθ μζςθ ωριαία κυκλοφοριακι ροι. Είναι εφκολο να εκτιμθκεί αν 
κατά τθ διάρκεια τθσ ϊρασ αιχμισ, θ κυκλοφοριακι ροι ξεπερνάει τθ μζςθ ωριαία 
κυκλοφοριακι ροι μζςω τθσ παρατιρθςθσ τθσ Λεωφόρου. Με βάςθ τα παραπάνω, 
επιλζγεται θ κλάςθ ανά χρονικό διάςτθμα όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 3-11.  
 

Πίνακασ 3-11 Κλάςθ Λεωφόρου Μεςογείων ανά χρονικι περίοδο 

 Δt1 Δt2 Δt3 Δt4 
Κυκλοφοριακι 

ροι 
Υψθλι(≥292 οχ./h) Μζτρια(≥292 οχ./h) Χαμθλι(<292 οχ./h) Υψθλι(≥292 οχ./h) 

Κλάςθ ΜΕ4b ME4b ME5 ME4b 
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Τζλοσ, ςτον πίνακα 3-12 παρουςιάηονται τα όρια των κλάςεων ςφμφωνα με το 
13201-1:2004:  
 

Πίνακασ 3-12 κλάςεισ φωτιςμοφ δρόμου ανά χρονικι περίοδο 

  
Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του ΕΝ13201 

Θ αποτίμθςθ των παραμζτρων για τθν εφαρμογι του προςαρμοςτικοφ οδικοφ 
φωτιςμοφ ςφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του ΕΝ13201 που εκδόκθκε το 
2014, παρουςιάηεται ςτον πίνακα 3-13:  
 

Πίνακασ 3-13 παράμετροι για τθν επιλογι κλάςεων φωτιςμοφ Μ για τθ Λεωφόρο Μεςογείων 

Παράμετροσ Επιλογζσ 
τακμιςμζνθ τιμι 

Vw 
Επιλεχκείςα τιμι Vw 

Δt1 Δt2 Δt3 Δt4 

Πριο ταχφτθτασ 
 

Ρολφ υψθλι 2     

Υψθλι 1     
Μζτρια -1 -1 -1 -1 -1 

Χαμθλι -2     

Κυκλοφοριακι ροι 
Υψθλι 1 1   1 

Μζτρια 0  0   

Χαμθλι -1   -1  

Σφνκεςθ 
κυκλοφοριακισ ροισ 

 

Μικτι με υψθλό 
ποςοςτό μθ 

μθχανοκίνθτων 
2     

Μικτι 1 1 1 1 1 

Μόνο μθχανοκίνθτα 0     

Φπαρξθ διαηϊματοσ 
 

Πχι 1     

Ναι 0 0 0 0 0 

Ρυκνότθτα 
διαςταυρϊςεων 

Υψθλι 1 1 1 1 1 

Μζτρια 0     

Στακμευμζνα 
οχιματα 

Ραρόντα 1     

Μθ παρόντα 0 0 0 0 0 

Λαμπρότθτα 
περιβάλλοντοσ 

χϊρου 

Υψθλι 1 1    

Μζτρια 0  0 0 0 

Χαμθλι -1     

Δυςκολία πλοιγθςθσ 

Ρολφ δφςκολθ 2     
Δφςκολθ  1     
Εφκολθ  0 0 0 0 0 

Άκροιςμα Vws 3 1 0 2 

Κλάςθ  Μ3 Μ5 Μ6 Μ4  

 
 

Χρονικι 
περίοδοσ 

Κλάςθ 
Απαιτιςεισ κλάςθσ 

Lav (cd/m2) Uo UI fTI (%) Rs 

Δt1 MΕ4b 0,75 0,40 0,50 15 0,5 

Δt2 MΕ4b 0,75 0,40 0,50 15 0,5 

Δt3 MΕ5 0,50 0,35 0,40 15 0,5 

Δt4 MΕ4b 0,75 0,40 0,50 15 0,5 
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Στον πίνακα 3-13 θ επιλογι των κλάςεων Μ ζγινε ςφμφωνα με τον τφπο:  
Μ = 6 – Vws  

, όπου Vws είναι το άκροιςμα των τιμϊν Vw.  
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο πρότυπο ΕΝ13201 του 
2014 τισ κλάςεισ και τισ απαιτιςεισ τουσ για κάκε χρονικό διάςτθμα:  
 

Πίνακασ 3-14 κλάςεισ φωτιςμοφ δρόμου ανά χρονικι περίοδο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Χρονικι 
περίοδοσ 

Κλάςθ 
Απαιτιςεισ κλάςθσ 

Lav (cd/m2) Uo UI fTI (%) Rs 

Δt1 Μ3 1,00 0,40 0,60 15 0,5 

Δt2 Μ5 0,50 0,35 0,40 15 0,5 

Δt3 Μ6 0,30 0,35 0,40 20 0,5 

Δt4 Μ4 0,75 0,40 0,60 15 0,5 
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Κεφάλαιο 4 
Ρροτάςεισ εφαρμογισ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ των τεχνολογιϊν 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ που είναι δυνατόν να εγκαταςτακοφν ςτθν Ελλάδα. 
Στθ ςυνζχεια κατατίκενται προτάςεισ για τθν κατάλλθλθ επιλογι τθσ τεχνολογίασ 
που κα χρθςιμοποιθκεί ανά περιοχι φωτιςμοφ όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 1 του 
κεφαλαίου 3.3, λαμβάνοντασ υπ όψιν και τισ παραμζτρουσ του πίνακα 2, κεφάλαιο 
3.3.  
4.1. Τεχνολογίεσ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ  
Οι εγκαταςτάςεισ οδικοφ φωτιςμοφ αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι των 
υποδομϊν ςε αςτικζσ και μθ αςτικζσ περιοχζσ, ενϊ θ καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο 
φωτιςμό δρόμων αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενζργειασ που καταναλϊνεται 
ςε μία πόλθ. Συνεπϊσ τα τελευταία χρόνια δθμιουργικθκε θ ανάγκθ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ από τον φωτιςμό παράλλθλα με τθ μείωςθ τθσ εκπομπισ των ρφπων, 
πυροδοτϊντασ ζνα κφμα ανακαταςκευισ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων φωτιςμοφ ςε 
όλο τον κόςμο. Ιδθ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο κεφάλαιο 2, ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 
ζχουν εφαρμοςτεί πιλοτικά προγράμματα εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων 
προςαρμοςτικοφ οδικοφ φωτιςμοφ και ςε λίγα χρόνια οι αρχζσ ευελπιςτοφν το 
μεγαλφτερο μζροσ των ςυςτθμάτων αυτϊν να χρθςιμοποιθκεί ‘ζξυπνεσ’ τεχνολογίεσ.  
Ρροςωρινζσ λφςεισ όπωσ θ αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν λαμπτιρων υδραργφρου 
υψθλισ πίεςθσ με αντίςτοιχουσ λαμπτιρεσ νατρίου υψθλισ πίεςθσ δεν ςυνιςτϊνται 
διότι θ ενζργεια που εξοικονομείται είναι ελάχιςτθ και το κζρδοσ μικρό.  

 
Εικόνα 4-1 Εξαςκζνιςθ ζνταςθσ φωτιςμοφ με χριςθ ρολογιοφ 

 

υςτιματα Ελζγχου Οδικοφ Φωτιςμοφ 
Οι βαςικζσ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων ρφκμιςθσ του οδικοφ φωτιςμοφ είναι 2:  

 Να τίκενται εκτόσ λειτουργίασ όςα φωτιςτικά δεν είναι απαραίτθτο να 
λειτουργοφν κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

 Το ςφςτθμα ρυκμίηει τθν φωτεινι απόδοςθ των φωτιςτικϊν ζτςι ϊςτε να 
παράγεται όςοσ φωτιςμόσ χρειάηεται.  
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Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφν τα ςυςτιματα ελζγχου οδικοφ φωτιςμοφ είναι οι 
εξισ:  
 Τεχνολογία ρφκμιςθσ φωτιςμοφ(dimming technology)  
 Τεχνολογία ελζγχου φωτιςμοφ  

 
Εικόνα 4-2 Χριςθ θλιακά φορτιηόμενων φωτιςτικϊν ιςτϊν  

Σεχνολογία Ρφκμιςθσ Φωτιςμοφ 

Θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του φωτιςμοφ (dimming) περιγράφεται ςαν 
όροσ του ποςοςτοφ τθσ μζγιςτθσ παραγωγισ φωτιςμοφ τθσ μετροφμενθσ 
φωτεινότθτασ και τθσ αντιλαμβανόμενθσ φωτεινότθτασ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4-3 Θεωρθτικι ςυνάρτθςθ μεταξφ τθσ μετροφμενθσ φωτεινότθτασ και τθσ αντιλαμβανόμενθσ 

φωτεινότθτασ 

Θ τεχνολογία ρφκμιςθσ του οδικοφ φωτιςμοφ χωρίηεται ςε 5 κατθγορίεσ:  
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 Dimming μζςω θλεκτρομαγνθτικοφ ςυςτιματοσ ζναυςθσ και λειτουργίασ 
(ballast) δφο επιπζδων (bi-level electromagnetic ballast) 

 Dimming μζςω μείωςθσ τθσ τροφοδοτοφμενθσ ιςχφοσ χρθςιμοποιϊντασ 
μεταςχθματιςτζσ για τθ μείωςθ του πλάτουσ τθσ θμιτονοειδοφσ 
κυματομορφισ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ 

 Dimming μζςω μείωςθσ τθσ τροφοδοτοφμενθσ ιςχφοσ χρθςιμοποιϊντασ 
θλεκτρονικά κυκλϊματα τα οποία ψαλιδίηουν τθν κυματομορφι τθσ τάςθσ 
τροφοδοςίασ 

 Dimming μζςω θλεκτρομαγνθτικοφ ballast με διαμορφωτι - αποδιαμορφωτι  
γραμμισ ιςχφοσ (power line modem) 

 Dimming μζςω θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων για μείωςθ τθσ τροφοδοτοφμενθσ 
ιςχφοσ μεμονωμζνων φωτιςτικϊν 

Στθν πρϊτθ κατθγορία υπάρχει θ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ζωσ 20%, 
ςτισ επόμενεσ 3 κατθγορίεσ ζωσ 30% ενϊ ςτθν τελευταία κατθγορία ζωσ 42%.  
 

Σεχνολογία Ελζγχου Φωτιςμοφ 
Θ τεχνολογία ελζγχου του οδικοφ φωτιςμοφ χωρίηεται ςε 2 κατθγορίεσ:  

 Ζλεγχοσ μζςω ενςωματωμζνων χρονοδιακοπτϊν  
 Ζλεγχοσ μζςω απομακρυςμζνων ςυςτθμάτων  

Με τθ χρθςιμοποίθςθ των λεγόμενων ‘θλεκτρικϊν κουτιϊν’ (Electrical Boxes), 
υπάρχει θ δυνατότθτα εφαρμογισ του ελζγχου μζςω χρονοδιακοπτϊν και ςε 
μεμονωμζνα φωτιςτικά αλλά και ςε ομάδεσ φωτιςτικϊν. Θ δυνατότθτα 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αγγίηει το 20%.  
Ο ζλεγχοσ μζςω απομακρυςμζνων ςυςτθμάτων, αφορά ‘ζξυπνα’ θλεκτρονικά 
ςυςτιματα με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κάποιο κζντρο ελζγχου φωτιςμοφ το οποίο 
μπορεί να βρίςκεται χιλιόμετρα μακριά (απομακρυςμζνα ςυςτιματα) και θ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ κυμαίνεται από 20-30%.  
 

Σεχνολογία LED 
Οι ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςτον φωτιςμό δρόμων εκφραςμζνεσ μζςω των κανονιςμϊν 
και οδθγιϊν, απαιτοφν ποικιλία λφςεων και ευελιξία από τθν πλευρά τθσ 
βιομθχανίασ φωτιςμοφ. Οι πθγζσ φωτιςμοφ LED,  μζςω του μικροφ του μεγζκουσ 
δίνουν τθν δυνατότθτα για ςχεδίαςθ φακϊν με μεγάλθ ευελιξία και 
προςαρμοςτικότθτα. Θ απόδοςθ των LED, θ οποία κινείται με εκρθκτικοφσ ρυκμοφσ, 
πλζον κακιςτά τα LED ικανά να ανταπεξζλκουν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
οδικοφ φωτιςμοφ. Επιπλζον, θ διάρκεια ηωισ τουσ είναι 2 και 3 φορζσ μεγαλφτερθ 
από τθ διάρκεια ηωισ των ςυμβατικϊν λαμπτιρων HID που χρθςιμοποιοφνται 
ευρζωσ ςτον οδικό φωτιςμό, ενϊ παράλλθλα καταναλϊνουν ςθμαντικά λιγότερθ  
ενζργεια από τουσ λαμπτιρεσ HID, ζχοντασ τθν ίδια φωτεινι ροι. Τζλοσ, κάτι που 
κακιςτά τα LED ιδανικά για χριςθ ςτον οδοφωτιςμό είναι θ δυνατότθτά τουσ να 
ορίηουν τθ δζςμθ του φωτόσ αξιοποιϊντασ ςτο μζγιςτο το φωσ των λαμπτιρων, ςε 
αντίκεςθ με τουσ κοινοφσ λαμπτιρεσ που εκπζμπουν το φωσ προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ, ενιςχφοντασ τθ φωτορφπανςθ.  
Στθν αγορά κυριαρχοφν 2 μεγάλεσ κατθγορίεσ φακϊν LED για τον φωτιςμό των οδϊν, 
αυτοί με ςυμμετρικι κατανομι και αυτοί με αςφμμετρθ. Θ επιλογι του φακοφ 
εξαρτάται από τισ προδιαγραφζσ τθσ εφαρμογισ.  
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Εικόνα 4-4 Φωτιςτικά LED ςε λεωφόρο 

 

 υμμετρικι κατανομι: είναι οι πρϊτοι φακοί που καταςκευάςτθκαν για LED 
και ςτοχεφουν ςτθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςτισ οδικζσ 
υποδομζσ. Επιπλζον, αξίηει να αναφερκεί ότι οι φακοί αυτοί χρειάηονται 
περιςςότερθ ιςχφ για να φωτίςουν ζνα δρόμο ςωςτά ςε ςφγκριςθ με τουσ 
αςφμμετρουσ.  

 Αςφμμετρθ κατανομι: είναι θ βελτιςτοποίθςθ των ςυμμετρικϊν φακϊν και 
χρθςιμοποιοφνται ςε ςφγχρονεσ εφαρμογζσ φωτιςμοφ δρόμων. Το 
χαρακτθριςτικό των φακϊν αυτϊν είναι ότι είναι ςυμμετρικοί ςτο επίπεδο 
C0-C180 (παράλλθλα με το δρόμο δθλαδι ) και αςφμμετροι ςτο επίπεδο C90-
C270 ( κάκετα ςτον διαμικθ άξονα του δρόμου).  

 
4.2. Οδθγόσ Εφαρμογισ Ρροςαρμοςτικοφ Οδικοφ Φωτιςμοφ  
Ο οδικόσ φωτιςμόσ ζχει ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ καλά φωτιςμζνου νυχτερινοφ 
περιβάλλοντοσ για οδθγοφσ και πεηοφσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν 
ζγκαιρα τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτον ορίηοντά τουσ. Οι διάφορεσ χριςεισ του 
οδοφωτιςμοφ, επιβάλλουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ ςχετικά με το είδοσ και τθν 
ζνταςθ του φωτιςμοφ και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τθν ανάπτυξθ 
τεχνολογιϊν adaptive lighting και τθν ολοζνα και αυξανόμενθ χριςθ LED, οι 
απαιτιςεισ γίνονται ολοζνα και πιο πολφπλοκεσ. Για τθν αποφυγι αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτο περιβάλλον λόγω κακισ χριςθσ του 
φωτιςμοφ ςτισ οδοφσ, ζχουν δθμιουργθκεί Σεχνικζσ Εκκζςεισ ι Πρότυπα. Ππωσ ζχει 
ιδθ αναφερκεί, τα Πρότυπα αποτελοφνται από κανόνεσ και προδιαγραφζσ, οι οποίεσ 
ρυκμίηουν τον οδοφωτιςμό και εξαςφαλίηουν τθ ςωςτι χριςθ του από πολλζσ 
απόψεισ. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προςπάκεια κατάκεςθσ μιασ πρόταςθσ 
ενόσ οδθγοφ εφαρμογισ, ο οποίοσ ρυκμίηει τον οδικό φωτιςμό με χριςθ 
τεχνολογιϊν adaptive lighting, ενϊ παράλλθλα αναλφονται εκτενϊσ οι παράγοντεσ οι 
οποίοι λαμβάνονται υπ’ όψιν για τθ ςχεδίαςθ ενόσ ςυςτιματοσ οδικοφ φωτιςμοφ. 
Με τθν ζκδοςθ του ανακεωρθμζνου προτφπου ΕΝ13201:2014, το οποίο αναφζρεται 
ςτον προςαρμοςτικό οδοφωτιςμό, κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε. προβλζπεται να χρθςιμοποιεί 
τθν τεχνικι ζκκεςθ αυτι, ςαν βάςθ για τθν πολιτικι εφαρμογισ οδικοφ φωτιςμοφ 
και να τθν προςαρμόηει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ. Στον οδθγό εφαρμογισ που 
προτείνεται ςτθν παροφςα εργαςία, ο ΕΝ13201:2014 αποτελεί το ςθμείο εκκίνθςθσ 
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και το μζςο κακοριςμοφ των περιςςότερων παραμζτρων για τθν ςωςτι εφαρμογι 
των νζων τεχνολογιϊν ςτον οδικό φωτιςμό.   
4.2.1. Σχεδίαςθ και ςυντιρθςθ     
Αρχικά, είναι απαραίτθτο να αναφερκεί ότι οι εγκαταςτάςεισ οδικοφ φωτιςμοφ 
αλλοιϊνουν τθν εμφάνιςθ του δρόμου και του οδικοφ περιβάλλοντοσ τόςο κατά τθ 
διάρκεια τθσ μζρασ όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο 
να δίνεται προςοχι από τουσ μθχανικοφσ φωτιςμοφ ςτα παρακάτω κζματα:  

i. Κατά τθν θμζρα :  

 επιλογι των αναρτιςεων των φωτιςτικϊν, π. χ. ιςτοί με ι χωρίσ βραχίονεσ, 
ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ, ι άμεςθ ςτιριξθ ςτα κτιρια  

 ςχζδιο και χρϊμα των ιςτϊν φωτιςμοφ  

 κλίμακα και φψοσ των ιςτϊν φωτιςμοφ ι άλλων ςτοιχείων ανάρτθςθσ των 
φωτιςτικϊν ςε ςχζςθ με το φψοσ των παρακείμενων κτιρίων, δζντρα και άλλα 
εμφανι αντικείμενα.  

 κζςθ των ιςτϊν φωτιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν φυςικι αξία του περιβάλλοντοσ  

 ςχζδιο, μικοσ και κλίςθ των βραχιόνων των ιςτϊν 

 κλίςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 επιλογι των φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 
ii. Κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ:  
 χρϊμα του φωτόσ  
 απόδοςθ του χρϊματοσ του φωτόσ  
 φψοσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 
 εμφάνιςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε λειτουργία 
 εμφάνιςθ τθσ πλιρουσ εγκατάςταςθσ ςε λειτουργία 
 οπτικι κακοδιγθςθ από το άμεςο φωσ του φωτιςτικοφ  
 μείωςθ των επιπζδων φωτιςμοφ για κάποιεσ περιόδουσ.  
 ελαχιςτοποίθςθ του φωτόσ που εκπζμπεται ςε κατευκφνςεισ που δεν είναι 

απαραίτθτο οφτε επικυμθτό:  
 ςε αγροτικζσ ι προαςτιακζσ περιοχζσ, θ αδιάκριτθ άποψθ των 

εγκαταςτάςεων οδικοφ φωτιςμοφ που φαίνονται από μια απόςταςθ  
 φωσ που εκπζμπεται επάνω από τον οριηόντιο, που όταν διαςκορπίηεται ςτθν 

ατμόςφαιρα κρφβει τθ φυςικι κζα των αςτεριϊν και εμποδίηει τθν 
αςτρονομικι παρατιρθςθ. Φωσ που εκπζμπεται επάνω από τον οριηόντιο 
μπορεί να περιοριςτεί. 

 
 
 

 
 

χεδίαςθ 
Ο μθχανικόσ πρζπει να επιλζγει τθν ςωςτι κατθγορία οδικοφ φωτιςμοφ, ανάλογα με 
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, ζτςι 
ϊςτε να παρζχεται επαρκισ φωτεινότθτα τθσ γενικισ ςκθνισ και να μεγιςτοποιείται 
θ αντίκεςθ μεταξφ των αντικειμζνων και του φόντου. 
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Ενϊ ςτισ περιςςότερεσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ ο ςτόχοσ είναι να φωτίηονται τα  
αντικείμενα και όχι το φόντο (κετικι αντίκεςθ), ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
οδικοφ φωτιςμοφ για τθν κυκλοφορία των οχθμάτων ιςχφει το αντίκετο (αρνθτικι 
αντίκεςθ). Θ ςχετικά μικρι ποςότθτα φωτόσ που είναι διακζςιμθ κα πρζπει να 
χρθςιμοποιείται ςτο μζγιςτο αποτζλεςμα για το φωτιςμό του οδοςτρϊματοσ και τθν 
αποκάλυψθ τθσ ςιλουζτασ αντικειμζνων που βρίςκονται τοποκετθμζνα πλθςίον ι 
εντόσ του δρόμου. Εξαιρζςεισ ςε αυτιν τθν προςζγγιςθ ςχεδίαςθσ οδικοφ φωτιςμοφ 
αποτελοφν οι βοθκθτικζσ οδοί, οι πεηόδρομοι και οι χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων 
ςε αςτικά κζντρα.  
Επιπλζον, θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ είναι απαραίτθτο να δίνει οπτικι κακοδιγθςθ 
αποκαλφπτοντασ τθν πορεία του δρόμου, ιδιαίτερα ςε T-διαςταυρϊςεισ και 
ςτροφζσ. Θ λειτουργία του φωτιςμοφ κα πρζπει να επιτευχκεί με τθν προςεκτικι 
τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ, ςυμπλθρϊνοντασ τθ λωρίδα και τθν άκρθ 
των ςθμάνςεων οδοςτρϊματοσ.  
Ακόμθ, θ ζντονθ αντανάκλαςθ του φωτόσ ςτο οδόςτρωμα, μειϊνει τθν αντίκεςθ 
ανάμεςα ςτα αντικείμενα και το φόντο τθσ, με αποτζλεςμα θ ορατότθτά τουσ να 
είναι μειωμζνθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι απαραίτθτο οι ςχεδιαςτζσ τθσ 
εγκατάςταςθσ οδικοφ φωτιςμοφ να λαμβάνουν υπ όψιν τουσ τθν παράμετρο 
προςαφξθςθσ κατωφλίου(Tl) και τα μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια τθσ για κάκε 
κατθγορία οδικοφ φωτιςμοφ.  
Ο οδικόσ φωτιςμόσ οφείλει να παρζχει ζνα αίςκθμα αςφάλειασ εκτόσ από τα 
οχιματα και τθσ πεηοφσ χριςτεσ των οδϊν. Ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ που 
ςυμβάλλει ζτςι ϊςτε να κεωρείται τθσ δρόμοσ αςφαλισ είναι θ φπαρξθ οπτικισ 
άνεςθσ, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν ικανότθτα των πεηϊν να διακρίνουν τθσ 
προκζςεισ αλλά και τθν ταυτότθτα των άλλων χρθςτϊν του δρόμου, είτε αυτοί είναι 
πεηοί είτε οχιματα. Ακόμθ, άλλοι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν αςφάλεια μίασ 
οδοφ είναι να υπάρχει επαρκισ φωτιςμόσ ϊςτε ο πεηόσ να είναι ςε κζςθ να 
εντοπίςει τυχόν εμπόδια ςτθν επιφάνεια οδοςτρϊματοσ κακϊσ επίςθσ και να 
αντιλαμβάνεται πικανοφσ κινδφνουσ από ενζργειεσ άλλων χρθςτϊν τθσ οδοφ, από 
μια αςφαλι απόςταςθ. Τζλοσ, ζνασ πεηόσ είναι απαραίτθτο να αναγνωρίηει τισ 
πινακίδεσ, ςυνεπϊσ κατά τθ ςχεδίαςθ πρζπει να υπάρχει ειδικι μζριμνα για τον 
επαρκι φωτιςμό των πινακίδων κυκλοφορίασ.  
 

υντιρθςθ 
Τα προγράμματα ςυντιρθςθσ μιασ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ περιλαμβάνουν τθν 
αντικατάςταςθ τθσ φωτεινισ πθγισ, τον κακαριςμό του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, τθν 
απομάκρυνςθ των χαλαςμζνων εξαρτθμάτων, τον ζλεγχο των μεταπλαςτικϊν 
ςυναρμογϊν, των οπτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και των οκονϊν που είναι υπεφκυνεσ 
για τθν ευκυγράμμιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ. Είναι επικυμθτό να 
ελαχιςτοποιθκεί θ ςυχνότθτα των επιςκζψεων ςυντιρθςθσ.  
 
 

Σε παλαιζσ εγκαταςτάςεισ οδικοφ φωτιςμοφ, ο ζλεγχοσ για τυχόν μθ λειτουργικϊν 
φωτιςτικϊν ςωμάτων γινόταν με επιςκζψεισ κατά τθσ νυχτερινζσ ϊρεσ. Σε 
εγκαταςτάςεισ προςαρμοςτικοφ οδικοφ φωτιςμοφ, ο ζλεγχοσ τθσ πραγματοποιείται 
μζςω θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ. 
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Θ ςυχνότθτα αντικατάςταςθσ των φωτεινϊν πθγϊν κακορίηεται από τθν τοπικι 
πολιτικι που ακολουκείται, το κόςτοσ και τον τφπο φωτεινισ πθγισ που 
χρθςιμοποιείται. Οι αποφάςεισ δεν κα πρζπει να γίνονται κακαρά για οικονομικοφσ 
λόγουσ, αλλά κα πρζπει να λαμβάνει όλουσ τθσ παρακάτω παράγοντεσ υπόψθ:  
 τον ςυντελεςτι επιβίωςθσ λαμπτιρα(κακορίηεται από τον καταςκευαςτι) 
 τον παράγοντα ςυντιρθςθσ φωτεινισ ροισ για το ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό 

φωτεινισ πθγισ – ελζγχου μθχανιςμοφ φωτόσ(κακορίηεται από τον 
καταςκευαςτι) 

 το ςφςτθμα διακφμανςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ  
 τθν πικανότθτα παρεμπόδιςθσ κυκλοφορίασ ςτο οδόςτρωμα 
 τθν ευκολία πρόςβαςθσ και ζκταςθ διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ  
 τθν απαιτοφμενθ ςυχνότθτα νυχτερινοφ ελζγχου  
 τθ ςυχνότθτα ανάγκθσ κακαριςμοφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, ςχετικά με το 

τοπικό περιβάλλον 
 το ςυνολικό ποςοςτό των διακοπϊν που μπορεί να γίνει ανεκτό οποιαδιποτε 

ςτιγμι χωρίσ βλάβθ ςτο επίπεδο και ςτθν ποιότθτα του φωτιςμοφ 
 τθ ςυχνότθτα επικεωριςεων για τθν αςφάλεια των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων 
 τθ ςυχνότθτα επικεωριςεων για τθν αςφάλεια τθσ καταςκευισ των ςτφλων 

φωτιςμοφ κακϊσ και των ςυςτθμάτων που τισ υποςτθρίηουν  
 τθν επίδραςθ διακοπϊν φωτιςμοφ ςτθν αςφάλεια τθσ οδοφ  
 τθν επίδραςθ διακοπϊν φωτιςμοφ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα και ιδιαίτερα ςτο 

ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου  
 
Δρόμοι με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςυντιρθςθσ  
Αυτοκινθτόδρομοι, δρόμοι διπλισ κατεφκυνςθσ, ανιςόπεδων κόμβων και γζφυρεσ 
δθμιουργοφν πρόςκετα προβλιματα ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 
που ςχετίηονται με κζματα αςφάλειασ και κόςτουσ και τα οποία μποροφν να 
επθρεάςουν τθν επιλογι των ρυκμίςεων φωτιςμοφ. Τζτοια προβλιματα είναι 
απαραίτθτο να λαμβάνονται υπ όψιν κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ μιασ 
εγκατάςταςθσ. Οι παράγοντεσ που πρζπει να υπολογιςτοφν περιλαμβάνουν:  
 τθν επίδραςθ των αςυνεχϊν λωρίδων ζκτακτθσ ανάγκθσ  
 τισ ανάγκεσ τθσ λωρίδασ εργαςιϊν, για όλουσ τουσ τφπουσ εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου  
 τθν ανάγκθ να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ για το προςωπικό 

ςυντιρθςθσ του οδοφωτιςμοφ  
 τθν ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ των κακυςτεριςεων ςτθν οδικι κυκλοφορία 
 τθν ανάγκθ εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ ςε μία ι δφο λωρίδεσ όταν οι εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ το απαιτοφν  
 τθ χριςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ χωρίσ τθν ανάγκθ περιοριςμοφ τθσ οδικισ 

κυκλοφορίασ  
 τισ ςυνζπειεσ και το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ  

 
Περιβάλλον  

Τα περιβαλλοντικά κζματα που ςχετίηονται με τον οδικό φωτιςμό λαμβάνονται 
ςοβαρά υπ όψιν από τουσ μθχανικοφσ κατά το ςχεδιαςμό ενόσ νζου ι κατά τθν 
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αντικατάςταςθ ενόσ παλαιοφ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Ριο αναλυτικά, τα κζματα που 
ζχουν να αντιμετωπίςουν οι ςχεδιαςτζσ, περιλαμβάνουν:  

 ελαχιςτοποίθςθ του οχλθροφ φωτόσ  
 παρεμπόδιςθ επαρκοφσ φωτιςμοφ του οδοςτρϊματοσ από ςτοιχεία τθσ 

φφςθσ  
 εμφάνιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ  
 επιπτϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ ςτθν χλωρίδα και ςτθν πανίδα 
 ςυγκεκριμζνα περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ πολιτικισ 

ςχεδιαςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ  
Επιπλζον, θ αςφάλεια των χρθςτϊν υπεριςχφει τθσ αιςκθτικισ ςε περίπτωςθ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ αυτϊν των δφο παραγόντων. Τζλοσ, κα πρζπει να 
ηθτείται θ γνϊμθ μθχανικϊν φωτιςμοφ, ι άλλων ειδικϊν ςε κζματα εμφάνιςθσ και 
αιςκθτικισ.  
 

Εμφάνιςθ 
Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ο ςχεδιαςμόσ και θ χωροκζτθςθ του οδικοφ φωτιςμοφ 
κακϊσ και του υπόλοιπου οδικοφ εξοπλιςμοφ μπορεί να διαφοροποιιςει αιςκθτά 
τθν αιςκθτικι μίασ οδοφ, ακόμθ και αν αυτό δεν μπορεί να εκτιμθκεί ςυνειδθτά. Σε 
είδθ δρόμων όπωσ μία γζφυρα, ο ςχεδιαςμόσ και θ τοποκζτθςθ των ςτφλων 
φωτιςμοφ μπορεί να ςυμβάλλει κετικά ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, θ χωροκζτθςθ κα πρζπει να ςχετίηεται με τθν αρχιτεκτονικι και 
το φόντο του τοπίου. Για παράδειγμα, ςε αςτικζσ ηϊνεσ με κτιρια, δζντρα, γραςίδι 
και πεηοφσ χριςτεσ του οδοςτρϊματοσ, ο εξοπλιςμόσ του οδικοφ φωτιςμοφ πρζπει 
να είναι όςο πιο διακριτικόσ γίνεται.  
Κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ πρζπει να 
ςυμβάλει κετικά ςτθ βελτίωςθ του νυχτερινοφ περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα, ο 
ςχεδιαςμόσ πρζπει να εξαςφαλίηει μία ευχάριςτθ και ελκυςτικι ατμόςφαιρα ςε 
περιοχζσ με ζντονθ ροι πεηϊν ι οχθμάτων. Επιπλζον, ςε αςτικζσ ηϊνεσ είναι 
ςθμαντικό ο φωτιςμόσ να παρζχει αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ του δρόμου, βοθκϊντασ 
ςτθν ζγκαιρθ αντίλθψθ των προκζςεων άλλων χρθςτϊν, χωρίσ ωςτόςο να 
αμελοφνται και οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ 
ενότθτα.  
Θ εμφάνιςθ του χρϊματοσ των πθγϊν φωτιςμοφ είναι ανάλογθ ενόσ μεγζκουσ, τθσ 
ςχετικισ κερμοκραςίασ χρϊματοσ(TCP). Οι τιμζσ τθσ TCP κατθγοριοποιοφνται ςε 3 
ομάδεσ όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα:  
 
Πίνακασ 4-1 TCP ανά ομάδα εμφάνιςθσ χρϊματοσ   

Εμφάνιςθ χρϊματοσ TCP (oK)  

Ηεςτό  <3300 

Ενδιάμεςο  3300 το 5300  

Κρφο  >5300  
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4.2.2. Εγκατάςταςθ  
 

Σοποκζτθςθ Ιςτϊν Οδικοφ Φωτιςμοφ 
Μια από τισ πιο δφςκολεσ πτυχζσ του ςχεδιαςμοφ οδικοφ φωτιςμοφ είναι θ 
χωροκζτθςθ των ιςτϊν φωτιςμοφ. Κάκε δρόμοσ είναι διαφορετικόσ και παρουςιάηει 
διαφορετικζσ προκλιςεισ. Λδιαίτερα ςε ζναν ιδθ εγκατεςτθμζνο δρόμο, υπάρχουν 
πολλά τοπογραφικά και φυςικά χαρακτθριςτικά που μποροφν να κακορίςουν τόςο 
τα κατάλλθλα όςο και τα ακατάλλθλα ςθμεία για τθν τοποκζτθςθ ςτφλων.  
Διαςταυρϊςεισ, διαβάςεισ πεηϊν, ςτροφζσ, κλίςεισ και κορυφζσ των λόφων 
ςυναντϊνται ςυχνά ςε ζνα οδικό δίκτυο και ο φωτιςμόσ τουσ μπορεί να απαιτιςει 
ςυμβιβαςμοφσ. Συνολικά, οι παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίηονται ςε αυτά, τα ακόλουκα:  

 εναζριεσ γραμμζσ μεταφοράσ ενζργειασ ι άλλο εμπόδιο 

 υπόγειεσ γραμμζσ μεταφοράσ ενζργειασ ι άλλων υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 
ι απόφραξθ 

 δζντρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνθτικισ ανάπτυξθσ και του 
υπολογιςμοφ για το καλοκαιρινό φφλλωμα 

 τυχόν ηθμιζσ ςτα κράςπεδα 

 υποχρζωςθ ευκυγράμμιςθσ με τα όρια ιδιοκτθςίασ 

 ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ οχλθροφ φωτόσ, ιδίωσ όταν αυτό κα μποροφςε να 
επθρεάςει παράκυρα οικιϊν 

 ανάγκθ να λαμβάνεται υπ’ όψιν θ κζα από τισ κατοικίεσ πολιτϊν  

 εφκολθ προςβαςιμότθτα ςτθ ςυντιρθςθ 

 
Επίδραςθ Δζντρων 

Κατά τθν εγκατάςταςθ ιςτϊν φωτιςμοφ είναι απαραίτθτθ θ τοποκζτθςι τουσ ζτςι 
ϊςτε να μθν απαιτείται ουςιαςτικι περικοπι των δζντρων και να λαμβάνεται υπόψθ 
θ πλιρθσ εξάπλωςθ τουσ. Αναλυτικότερα, οι ςτφλοι φωτιςμοφ ςε οδοφσ κα πρζπει 
να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται προβλιματα όπωσ:  

 θ λανκαςμζνθ λειτουργία φωτοκφτταρου  
 μειωμζνθ πρόςβαςθ ςτθ ςυντιρθςθ  
 βλάβεσ ςε φωτιςτικά ςϊματα, ςε ζργα κεμελίωςθσ ι ςε θλεκτρικά καλϊδια  

 
Ιςτοί φωτιςμοφ και κίνδυνοι 

Ρολλά ατυχιματα περιλαμβάνουν ζνα μθχανοκίνθτο όχθμα που εγκαταλείπει το 
οδόςτρωμα, και εφόςον το όχθμα ςυγκροφεται με ζνα ςτφλο φωτιςμοφ, θ 
ςοβαρότθτα των τραυμάτων των επιβατϊν μπορεί να αυξθκεί. Ο αρικμόσ αυτϊν των 
ςυγκροφςεων είναι πικανό να μειωκεί με αυξθμζνθ απομάκρυνςθ των ςτφλων 
φωτιςμοφ από τθν άκρθ του οδοςτρϊματοσ. Στον παρακάτω πίνακα, προτείνονται οι 
ελάχιςτεσ αποςτάςεισ από τθν άκρθ του οδοςτρϊματοσ, ανά κατθγορία δρόμου. Θ 
κατθγοριοποίθςθ ζγινε με παράγοντα τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα.  
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Πίνακασ 4-2 Πίνακασ ελάχιςτων αποςτάςεων από το οδόςτρωμα ςυναρτιςει του ορίου ταχφτθτασ  

Ταχφτθτα οχιματοσ (km/h) Οριηόντια απόςταςθ (m) 

≤50 0.8 

≤80 1.0 

≤100 1.5 

≤120 1.5 

 
Επιλογι φψουσ ςτφλων 

Κατά τθν επιλογι του φψουσ των ιςτϊν οδοφωτιςμοφ, είναι απαραίτθτο να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν όλοι οι τεχνικοί και οικονομικοί περιοριςμοί και θ, κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ, εμφάνιςθ. Για αιςκθτικοφσ λόγουσ, το φψοσ τθσ τοποκζτθςθσ 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει εκείνθ των γειτονικϊν κτιρίων. 
 

 

 

υνθκιςμζνα φψθ τοποκζτθςθσ είναι 5 m και 6 m για οδοφσ εντόσ αςτικισ ηϊνθσ, 8 m, 10 m και 12 m για 
οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, 12 m και 15 m για δρόμουσ υψθλισ ταχφτθτασ με δφο λωρίδεσ ανά 

κατεφκυνςθ και αυτοκινθτοδρόμουσ. 

 
Ρυκμίςεισ φωτιςτικϊν ςωμάτων 

Υπάρχουν πολλζσ μεταβλθτζσ για να λθφκοφν υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό μιασ 
εγκατάςταςθσ οδοφωτιςμοφ. Οι ςχεδιαςτζσ οφείλουν να εκτιμιςουν τθν ευκολία τθσ 
ςυντιρθςθσ, το κόςτουσ διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων του οδικοφ δικτφου. Τα διαφορετικά είδθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 
των οδικϊν δικτφων είναι τα εξισ:  

 ιςτοί αντίκετα ςτο δρόμο: χρθςιμοποιοφνται ςε οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ 

 τμθματικι εγκατάςταςθ: χρθςιμοποιείται ςε οδοφσ αςτικϊν περιοχϊν  

 μονισ όψθσ: χρθςιμοποιοφνται ςε ςτενοφσ δρόμουσ κακϊσ και ςε ευρζωσ 
χωριςμζνα οδοςτρϊματα  

 δίδυμο κεντρικϊν ιςτϊν: χρθςιμοποιοφνται ςε οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ 
διότι παρζχουν ςαφι οπτικι κακοδιγθςθ για τθ διαδρομι μζςα ςτουσ 
κόμβουσ 

 ςυνδυαςμόσ διδφμου ςτο κζντρο και αντίκετων ιςτϊν: χρθςιμοποιοφνται ςε 
περιοχζσ ςυγχϊνευςθσ ι διαίρεςθσ του οδοςτρϊματοσ όπου ζνασ είδοσ 
εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ είναι ανεπαρκζσ  

 αξονικόσ διάμεςοσ φωτιςμόσ: χρθςιμοποιείται ςε μεγάλουσ 
αυτοκινθτόδρομουσ και τα φωτιςτικά ςϊματα ζχουν μια κατανομι του φωτόσ 
με μία ιςχυρι ςυνιςτϊςα εγκάρςιασ. 

 φωτιςμόσ υψθλοφ ιςτοφ: χρθςιμοποιοφνται όπου διατάξεισ του 
οδοςτρϊματοσ, θ απρόςκοπτθ κζα και οι περιοριςμοί ςτθν τοποκζτθςθ των 
ςτφλων φωτιςμοφ αποκλείουν ςυμβατικό φωτιςμό, π.χ. ςε μεγάλεσ 
διαςταυρϊςεισ, ςε ανιςόπεδουσ κόμβουσ και ςε ςτακμοφσ διοδίων 
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Βιωςιμότθτα Εγκατάςταςθσ Φωτιςμοφ 
Υπάρχουν μζτρα που μποροφν να λθφκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ μίασ 
εγκατάςταςθσ οδικοφ φωτιςμοφ. 
Για να επιτευχκεί μια βιϊςιμθ λφςθ δεν απαιτείται ςθμαντικι οικονομικι επζνδυςθ, 
αλλά μία ςωςτι εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του ςχεδίου από διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ. Μαηί με τεχνολογικζσ λφςεισ, όπωσ θ χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν πθγϊν 
φωτόσ και ελζγχων ςτθ φωτεινότθτα μζςω dimming, κακϊσ και θ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για τθν πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ, απλζσ πρακτικζσ, 
όπωσ θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ και θ χριςθ των μεταβλθτϊν 
φωτιςμοφ μπορεί να ςυμβάλει ςτο να καταςτεί πιο βιϊςιμθ μια εγκατάςταςθ.  
Κατά το ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ, ο ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να είναι όςο 
το δυνατόν πιο βιϊςιμοσ ενϊ παράλλθλα να πλθροί τισ απαιτοφμενεσ παραμζτρουσ 
ςχεδιαςμοφ, που αναφζρκθκαν ςτθν αρχι του κεφαλαίου 4.2.1.  
 
4.2.3. Ρρόταςθ οδθγοφ εφαρμογισ 
Το νομοκετικό πλαίςιο του προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ κα περιγράφει ξεχωριςτά 
για κάκε κατθγορία φωτιςμοφ του πίνακα 1 -  λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τισ 
παραμζτρουσ του πίνακα 2 – τθν τεχνολογία και τον τρόπο χριςθσ τθσ που κα 
χρθςιμοποιείται ανά περίπτωςθ. Ρροτοφ ξεκινιςει θ παραπάνω διαδικαςία, 
κεωριςαμε αναγκαία τθ γραφι κάποιων γενικϊν προτάςεων εφαρμογισ για τον 
προςαρμοςτικό οδοφωτιςμό, οι οποίοι κα ιςχφουν για κάκε κατάςταςθ οδικοφ 
φωτιςμοφ και είναι ςε πλιρθ ςυνάρτθςθ με οριςμζνεσ παραμζτρουσ του πίνακα 2. 
Επιπλζον, είναι απαραίτθτθ θ ςυγγραφι των ςεναρίων και των παραμζτρων με βάςθ 
τα οποία καταγράφθκαν οι κανόνεσ ςχετικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ ανά περίοδο και 
τθν κυκλοφοριακι ροι των οχθμάτων.   
Συνεπϊσ:  

Φωτιςτικά ςϊματα οδικϊν δικτφων 
Τα φωτιςτικά ςϊματα των οδϊν τίκενται ςε λειτουργία το θλιοβαςίλεμα και 
απενεργοποιοφνται με τθν ανατολι τθσ επόμενθσ θμζρασ. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ 
τουσ επθρεάηεται από τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ. Αυτό εξαρτάται από τθ 
γεωγραφικι κζςθ, τθν εποχι, τον καιρό, και το τοπικό περιβάλλον. Στθν Ελλάδα 
λόγω του γεωγραφικοφ μικουσ και πλάτουσ τθσ χϊρασ κατά τθ χειμερινι περίοδο 
κζτουμε όρια λειτουργίασ 17:00 – 7:30, ενϊ κατά τθ κερινι περίοδο 20:00 – 6:30.  

Κυκλοφοριακι ροι 
Για να προςεγγιςτεί ο πραγματικόσ όγκοσ τθσ κυκλοφοριακισ ροισ των οχθμάτων ςε 
ζνα δρόμο, προτείνεται να εξετάηονται 5 διαφορετικζσ ϊρεσ ανά θμζρα για τισ μζρεσ 
τθσ εβδομάδασ και αντίςτοιχα 5 διαφορετικζσ για το Σάββατο και τθν Κυριακι, οπότε 
θ ροι ςτουσ δρόμουσ είναι περιςςότερθ. Επιπλζον, κεωροφμε ωσ ςτακερι ταχφτθτα 
ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ τα 50km/h, το οποίο είναι και το όριο ταχφτθτασ και 
αντίςτοιχα ςε αυτοκινθτόδρομουσ τα 120km/h.    

Φωτιςμόσ αςτικϊν κζντρων 
Σε εκείνα τα τμιματα των αςτικϊν κζντρων κακϊσ και ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
αναψυχισ με ςθμαντικι κυκλοφορία πεηϊν, πρζπει να προβλζπεται φωτιςμόσ ςε 
κατακόρυφα επίπεδα, εκτόσ από τα οριηόντια, για να γίνεται πιο εφκολοσ ο 
εντοπιςμόσ των πεηϊν.  
Στισ αςτικζσ περιοχζσ, ο αποδοτικόσ φωτιςμόσ του οδοςτρϊματοσ για τθν κίνθςθ τθσ 
κυκλοφορίασ δεν πρζπει να αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα των μθχανικϊν ςχεδίαςθσ. 
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Τα αςτικά κζντρα εξυπθρετοφν πολλοφσ χριςτεσ με διαφορετικζσ, και ενίοτε 
αντικρουόμενεσ ανάγκεσ, ςυνεπϊσ είναι απαραίτθτο να καταρτιςτεί ζνα γενικό 
ςχζδιο το οποίο κα περιζχει όλουσ τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ του οδοφωτιςμοφ ςτισ 
αςτικζσ ηϊνεσ κατά ςειρά αντιλθπτισ ςθμαςίασ. Οι ςτόχοι αυτοί είναι:  
 θ φπαρξθ κατάλλθλου φωτιςμοφ ζτςι ϊςτε να αποτρζπεται ο κίνδυνοσ από τα 

κινοφμενα οχιματα για τουσ πεηοφσ 
 ο φωτιςμόσ να είναι ανάλογοσ με τον όγκο τθσ κυκλοφορίασ τθσ οχθμάτων, 

ςυμπεριλαμβανόμενων των ποδιλατων 
 για τθ ςχεδίαςθ τθσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ και τθν επιλογι του εξοπλιςμοφ 

να λαμβάνεται υπ όψιν θ αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ και το αςτικό τοπίο  
 να γίνεται ζλεγχοσ του φωτιςμοφ των διαφθμίςεων για τθν αποφυγι 

φωτορφπανςθσ και ατυχθμάτων  
 να γίνεται ζλεγχοσ του ιδθ υπάρχοντοσ φωτιςμοφ των κτθρίων και 

εντάςςεται ομαλά ςτο ςχζδιο φωταγϊγθςθσ τθσ περιοχισ  
 να γίνεται ζλεγχοσ των προςωρινϊν φωτιςτικϊν εφζ κατά τθ διάρκεια 

εκδθλϊςεων ι εορτϊν  
 να ελζγχεται ο φωτιςμόσ των πινακίδων κατεφκυνςθσ και θ ςχζςθ του με 

άλλα φωτεινά υλικά  
 να ελζγχεται θ ανάμειξθ του οδικοφ φωτιςμοφ με άλλεσ φωτεινζσ πθγζσ εντόσ 

αςτικϊν κζντρων, όπωσ φωτιςμόσ ςε ςτάςεισ λεωφορείων ι ςε περίπτερα  
 να υπάρχει μζριμνα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ 

ιδιοκτθςίασ από το οκνθρό φωσ  
 να υπάρχει μζριμνα για τθν προςταςία των εγκαταςτάςεων από τυχαία ι 

ςκόπιμθ ηθμιά  
 να αποφεφγεται θ ακαταςταςία ςτο οδικό δίκτυο  
 να διευκολφνεται θ μελλοντικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων  

 

 
 
 

 
Εικόνα 4-5 Μείωςθ φωτεινότθτασ με dimming ςυναρτιςει τθσ φωτεινότθτασ περιβάλλοντοσ 
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Γενικζσ προτάςεισ χριςθσ ευφυοφσ οδικοφ φωτιςμοφ 
 

i. Σε αςτικζσ περιοχζσ, ςε ϊρεσ που τα εμπορικά καταςτιματα παραμζνουν 
ανοικτά και ςυνεπϊσ ο υπάρχων φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ είναι 
υπεραρκετόσ , θ φωτεινότθτα ςτισ οδοφσ είναι απαραίτθτο να μειωκεί με 
dimming ζωσ και 40%, κακϊσ δεν τίκεται κζμα επικινδυνότθτασ ι 
αναγνϊριςθσ προςϊπων. 
 

ii. Σε αςτικζσ οδοφσ με υψθλό δείκτθ εγκλθματικότθτασ, παραβλζπεται ο 
παραπάνω κανόνασ και κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ δεν επιτρζπεται να υπάρξει 
μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ με dimming περιςςότερο από 15%. 
 
 
 

iii. Σε αςτικζσ οδοφσ με υψθλό δείκτθ εγκλθματικότθτασ, ςυςτινεται θ 
εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν LED για τθ βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και καλφτερθ 
αναγνϊριςθ προςϊπων κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 
 

iv. Σε δρόμουσ όπου θ κυκλοφοριακι ροι δεν υπερβαίνει τα 4.000 οχιματα ανά 
θμζρα, ςυςτινεται θ μείωςθ του οδικοφ φωτιςμοφ ζωσ και 80% κατά τθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ με step-by-step dimming. Το step-by-step dimming κα 
γίνεται ωσ εξισ: 
 
 

Υποκζτοντασ ότι θ νφχτα διαρκεί 10 ϊρεσ, τισ πρϊτεσ 8 ϊρεσ ζχουμε 
μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ κατά 10% ανά ϊρα, ζωσ ότου φτάςουμε ςτο 
επικυμθτό όριο που ζχουμε κζςει το οποίο κα ςυνεχιςτεί ζωσ τθν 
ανατολι του Ηλίου. Θα χρθςιμοποιείται ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου 
ςυγχρονιςμζνο θμερολογιακά με τθν εκάςτοτε περιοχι. 

 
v. Σε οδοφσ με κυκλοφοριακι ροι 4.000 ζωσ 7.000 οχθμάτων ανά θμζρα,  

ςυςτινεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ κατά 70% με step-by-step dimming 
όπωσ περιγράφθκε παραπάνω. 
 

vi. Σε οδοφσ με κυκλοφοριακι ροι 7.000 ζωσ 15.000 οχθμάτων ανά θμζρα, 
ςυςτινεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ κατά 50% με step-by-step dimming 
ωσ εξισ: 
 

Μείωςθ κατά 25% τισ πρϊτεσ 4 νυχτερινζσ ϊρεσ και ςτθ ςυνζχεια 
μείωςθ κατά επιπλζον 25% τθσ φωτεινότθτασ για το υπόλοιπο τθσ 
νφχτασ. 

 
vii. Σε δρόμουσ με κυκλοφοριακι ροι 15.000 ζωσ 25.000 οχθμάτων ανά θμζρα, 

ςυςτινεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ κατά 30% με step-by-step dimming, 
κατά αντιςτοιχία με τθν αμζςωσ προθγοφμενθ περίπτωςθ. 
 

viii. Σε δρόμουσ κυκλοφοριακισ ροισ 25.000 ζωσ 40.000 οχθμάτων ανά θμζρα, 



57 
 

ςυςτινεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ με dimming κατά 20% κατά τισ ϊρεσ 
12:30 – 5:30. 
 

ix. Σε δρόμουσ όπου θ κυκλοφοριακι ροι υπερβαίνει τα 40.000 οχιματα ανά 
θμζρα, ςυςτινεται θ μείωςθ του οδικοφ φωτιςμοφ ζωσ 10% κατά τισ ϊρεσ 
12:30 – 5:30. 
 

x. Σε αυτοκινθτόδρομουσ, είναι απαραίτθτο να μθν μειϊνεται ποτζ ο φωτιςμόσ 
ςτισ διαςταυρϊςεισ και να δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον φωτιςμό των 
διαςταυρϊςεων ανιςόπεδων κόμβων. 
 
 
 

xi. Είναι απαραίτθτο να φωτίηονται ςωςτά  οι διαβάςεισ πεηϊν και οι Λ.Ε.Α., 
ςυνεπϊσ δεν κα υπάρξει μείωςθ με dimming τθσ φωτεινότθτασ ςε τζτοιεσ 
περιπτϊςεισ και επιπλζον ςυςτινεται θ χριςθ φωτιςτικϊν LED.  
 

xii. Σε οδικζσ αρτθρίεσ με μεγάλεσ αποκλίςεισ τθσ κυκλοφοριακισ ροισ των 
οχθμάτων ανά περίοδο, όπωσ για παράδειγμα ςε κεντρικζσ λεωφόρουσ 
νθςιϊν, είναι απαραίτθτθ θ μείωςθ του φωτόσ με dimming τουλάχιςτον κατά 
50% τισ νυχτερινζσ ϊρεσ κατά τισ περιόδουσ ιδιαίτερα μειωμζνθσ ροισ 
οχθμάτων(χειμερινι περίοδοσ ςε νθςιά). 
 
 

xiii. Σε περιοχζσ όπου κατά ζνα μεγάλο διάςτθμα του χρόνου επικρατεί υγραςία 
ι/και υψθλά ποςοςτά βροχόπτωςθσ, ςυςτινεται θ χριςθ φωτιςτικϊν LED 
και επιτρζπεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ ζωσ και 20% κατά τισ νυχτερινζσ 
ϊρεσ με χριςθ dimming.  
 
 

xiv. Συςτινεται θ χρθςιμοποίθςθ θλιακϊν φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων LED, 
ιδιαίτερα ςε περιοχζσ όπωσ τα νθςιά, όπου θ εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ 
ενζργειασ είναι ο οδθγόσ για τθν ενεργειακι αυτονομία των περιοχϊν 
αυτϊν, παράλλθλα με το κατά πολφ χαμθλότερο κόςτοσ που κα επιβαρφνει 
τουσ κατοίκουσ.  
 
 

xv. Σε οδικζσ αρτθρίεσ που χρθςιμοποιοφνται από ποδθλάτεσ, θ δεξιά λωρίδα 
του δρόμου ςυςτινεται να εξαςκενεί με step-by-step dimming ανά μία ϊρα 
από τθ ςτιγμι που ςκοτεινιάςει ζωσ ότου φτάςει ςτο 50% τθσ αρχικισ 
ζνταςθσ φωτιςμοφ.  
 
 

xvi. Φωτίηονται χωρίσ κακόλου εξαςκζνιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, οι 
διαβάςεισ πεηϊν εντόσ αςτικϊν περιοχϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
αςφάλεια όλων των χρθςτϊν του δρόμου.  
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xvii. Σε ακτίνα 500 μζτρων από κεντρικοφσ ςτακμοφσ Μ.Μ.Μ. όπωσ λεωφορείων, 

αςτικϊν και υπεραςτικϊν,  και τρζνων ςυςτινεται θ μθ εξαςκζνιςθ του 
οδοφωτιςμοφ περιςςότερο από 20%, κακϊσ αφοροφν οδοφσ με μεγάλθ 
κυκλοφοριακι ροι από όλα τα είδθ των χρθςτϊν.  
 
 

xviii. Σε ακτίνα 1 χλμ. από κεντρικά λιμάνια και αεροδρόμια ςυςτινεται θ μθ 
εξαςκζνιςθ του οδικοφ φωτιςμοφ για λόγουσ αςφαλείασ και λόγω τθσ 
αυξθμζνθσ ροισ των οδϊν επί 24ϊρου βάςεωσ.  
 
 

xix. Σε περιοχζσ όπου κατά ζνα μεγάλο μζροσ του χρόνου καλφπτονται από χιόνι, 
είναι απαραίτθτθ θ λειτουργία του οδοφωτιςμοφ ςτο 70% τθσ μζγιςτθσ 
ζνταςθσ του κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ κακϊσ θ ορατότθτα είναι αιςκθτά 
βελτιωμζνθ λόγω τθσ παρουςίασ λευκοφ χιονιοφ.   
 
 

Θ απόφαςθ για το αν ο φωτιςμόσ κα πρζπει να ενεργοποιθκεί ι να μεταβλθκεί μζςω 
dimming ξζχωρα από τισ παραπάνω προτάςεισ πρζπει να γίνεται μόνο μετά από 
πλιρθ διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αςτυνομικισ αρχισ και των εκπροςϊπων των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου, μαηί με 
μια ςυνολικι εκτίμθςθ των κινδφνων.  
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Χριςθ ευφυοφσ οδικοφ φωτιςμοφ ανά κατάςταςθ φωτιςμοφ 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ παραπάνω γενικοφσ κανόνεσ προχωράμε ςτθν πρόταςθ 
ενόσ ςυνόλου κανόνων για τθ χριςθ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςε κάκε 
κατάςταςθ οδικοφ φωτιςμοφ. Οι καταςτάςεισ περιγράφονται αναλυτικά ςτο πίνακα 
4-2. 
 
 

 
Εικόνα 4-6, Πόρτλαντ με διαφορά 10 ετϊν 

 
 
 
 
 

Πίνακασ 4-3 Προτάςεισ χριςθσ adaptive lighting ανά κατθγορία οδοφωτιςμοφ 

Κατάςταςθ 
Φωτιςμοφ 

Ρροτάςεισ χριςθσ προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ 

 
Α1 

 

 
Ρρόκειται για αυτοκινθτοδρόμουσ ι οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, 

ςυνεπϊσ δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ του οδοφωτιςμοφ ςε διαςταυρϊςεισ 
και Λ.Ε.Α., ενϊ παράλλθλα εξετάηοντασ τισ γενικζσ προτάςεισ 

αποφαςίηεται θ εξαςκζνιςθ του φωτόσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν κυκλοφοριακι ροι των οχθμάτων. 

 

 
 

Α2 

 
 

 
Ρρόκειται για αυτοκινθτοδρόμουσ ι οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, 

ςυνεπϊσ δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ του οδοφωτιςμοφ ςε διαςταυρϊςεισ 
και Λ.Ε.Α., ενϊ παράλλθλα εξετάηοντασ τισ γενικζσ προτάςεισ 

αποφαςίηεται θ εξαςκζνιςθ του φωτόσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν κυκλοφοριακι ροι των οχθμάτων. 

 

Α3 
 

Ρρόκειται για αυτοκινθτοδρόμουσ ι οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, 
ςυνεπϊσ δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ του οδοφωτιςμοφ ςε διαςταυρϊςεισ 
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και Λ.Ε.Α., ενϊ παράλλθλα εξετάηοντασ τισ γενικζσ προτάςεισ 
αποφαςίηεται θ εξαςκζνιςθ του φωτόσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν κυκλοφοριακι ροι των οχθμάτων. Επιπλζον, 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ρυκμίςεισ που βρίςκονται ςτουσ γενικοφσ 

κανόνεσ και αφοροφν τουσ ποδθλάτεσ. 
 

Β1 

Ρρόκειται για οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ εντόσ πόλεων, όπου οι 
χριςτεσ είναι αργά κινοφμενα οχιματα, ποδθλάτεσ και πεηοί, ςυνεπϊσ 

δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ του φωτόσ ςε διαςταυρϊςεισ, ςε διαβάςεισ 
πεηϊν και επιπλζον, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ρυκμίςεισ που 

βρίςκονται ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ και αφοροφν τουσ ποδθλάτεσ. 
Ακόμθ, μελετϊντασ τθν κυκλοφοριακι ροι των οχθμάτων γίνεται θ 
αντιςτοιχία με τισ γενικζσ προτάςεισ, ζτςι ϊςτε να αποφαςιςτεί ο 

τρόποσ εξαςκζνιςθσ του φωτόσ. Κακ’ ότι πρόκειται για αςτικζσ 
περιοχζσ, δίνεται ζμφαςθ ςτον ςυνεχι φωτιςμό ςθμείων με υψθλι 

εγκλθματικότθτα, για μεγαλφτερθ αςφάλεια των πολιτϊν. 

 
Β2 

 

 

 
Αντίςτοιχα με τθν κατάςταςθ Β1, δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ φωτόσ ςε 

διαςταυρϊςεισ και διαβάςεισ πεηϊν, ενϊ δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ 
ςτον φωτιςμό των ποδθλατοδρόμων, κακ’ ότι οι ποδθλάτεσ λογίηονται 

ωσ κφριοι χριςτεσ των οδϊν αυτϊν. Επιπλζον, δεν αμελείται ο 
φωτιςμόσ ςθμείων υψθλισ εγκλθματικότθτασ, όπου ςφμφωνα με τισ 

γενικζσ προτάςεισ, είναι απαραίτθτο να είναι ςυνεχισ και 
απαγορεφεται θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ με dimming πάνω από το 
επιτρεπτό όριο του 15%. Λαμβάνεται υπ’ όψιν επίςθσ και το γεγονόσ 
ότι πολλά εμπορικά καταςτιματα είναι πικανόν να μζνουν ανοικτά 

κατά τισ πρϊτεσ νυχτερινζσ ϊρεσ, ςυνεπϊσ ςυςτινεται θ εξαςκζνιςθ 
με dimming τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ ζωσ 40% και ςτθ ςυνζχεια θ 

ςταδιακι αφξθςθ τθσ, μετά το κλείςιμο των εμπορικϊν καταςτθμάτων. 
 

C1 

Στθν προκείμενθ κατάςταςθ φωτιςμοφ, οι επιτρεπόμενοι χριςτεσ είναι 
ποδθλάτεσ και πεηοί, ςυνεπϊσ ςφμφωνα με τισ γενικζσ προτάςεισ, δεν 

υπάρχει εξαςκζνιςθ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ ςε διαβάςεισ πεηϊν και 
υπάρχει ςταδιακι εξαςκζνιςθ του φωτιςμοφ ζωσ 50% ςτουσ 

ποδθλατοδρόμουσ. Ακόμθ, δεν παραβλζπονται οι περιοχζσ με υψθλό 
δείκτθ εγκλθματικότθτασ. 

D1 

Ρρόκειται για οδοφσ με αργά κινοφμενα οχιματα και πεηοφσ, ςυνεπϊσ 
ςφμφωνα με τισ γενικζσ προτάςεισ, θ εξαςκζνιςθ του φωτόσ με 
dimming γίνεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν κυκλοφοριακι ροι των 
οχθμάτων ανά περιοχι. Επιπλζον, δεν υπάρχει εξαςκζνιςθ ςε 

διαβάςεισ πεηϊν και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιοχζσ με υψθλό 
δείκτθ εγκλθματικότθτασ. 

D2 

Αντίςτοιχα με τθν κατάςταςθ D1, με τθ μόνθ διαφορά ότι προςτίκενται 
ποδθλάτεσ ςτουσ χριςτεσ ςυνεπϊσ υπάρχει εξαςκζνιςθ τθσ ζνταςθσ 

του φωτιςμοφ με step-by-step dimming ζωσ 50% ςτουσ 
ποδθλατοδρόμουσ. 

D3 Πμοια με τθν D2. 
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D4 

Αντίςτοιχα με τισ D1,D2,D3 ενϊ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ςυνεχι 
φωτιςμό των διαβάςεων πεηϊν, κακϊσ και των διαςταυρϊςεων, κακ’ 
ότι οι οδοί χρθςιμοποιοφνται εξίςου από οχιματα, πεηοφσ, ποδθλάτεσ 
κάτι που κακιςτά δυςκολότερθ τθν αςφαλι ςυνφπαρξι τουσ κατά τισ 

νυχτερινζσ ϊρεσ. 

E1 

Ρρόκειται για πεηόδρομουσ χωρίσ τθν παρουςία οχθμάτων ι 
ποδθλάτων, ςυνεπϊσ εξετάηεται θ λειτουργία ι όχι εμπορικϊν 

καταςτθμάτων, ο δείκτθσ εγκλθματικότθτασ κακϊσ και οι διαβάςεισ 
πεηϊν και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι γενικζσ προτάςεισ ςχετικά με τθν 

ζνταςθ του φωτιςμοφ. 

E2 

Αντίςτοιχα με τθν κατάςταςθ Ε1,με τθ διαφορά ότι υπάρχει θ 
πικανότθτα κίνθςθσ οχθμάτων ι ποδθλάτων αργά, ςυνεπϊσ 

ςυςτινεται προςοχι ςτο ςυνεχι φωτιςμό των διαβάςεων πεηϊν και 
ςτθ ςταδιακι εξαςκζνιςθ του φωτιςμοφ ςτθ δεξιά λωρίδα των οδϊν 

όπου κινοφνται οι ποδθλάτεσ. 

 

 

Επιλογι φωτιςτικισ κλάςθσ ανά περίπτωςθ 
Θ διαδικαςία επιλογισ τθσ φωτιςτικισ κλάςθσ ακολουκεί τα εξισ βιματα:  
Βιμα 1: Επιλογι τθσ κλάςθσ φωτιςμοφ από το ςχετικό πίνακα. Στο παράρτθμα Α 
περιζχονται όλοι οι ςχετικοί πίνακεσ ςχετικά με τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
φωτιςτικισ κλάςθσ Α.1 –Α.8.  
Βιμα 2: Αξιολόγθςθ του κινδφνου για τον εντοπιςμό ςυγκεκριμζνων αναγκϊν 
φωτιςμοφ για το δρόμο, όπωσ π.χ. τισ ςυγκεκριμζνεσ τοπικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και 
τθν τοπογραφία τθσ περιοχισ. 
Βιμα 3: Εάν είναι απαραίτθτο, ρφκμιςθ του φωτιςμοφ μία τάξθ πάνω ι κάτω με 
βάςθ τουσ εκτιμϊμενουσ κινδφνουσ. Θ προςαρμογι κανονικά δεν πρζπει να είναι 
περιςςότερο από 1 κλάςθ πάνω ι κάτω. 
Βιμα 4: Εκτίμθςθ των αναγκϊν φωτιςμοφ για να κρίνουν κατά πόςον διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ φωτιςμοφ εφαρμόηονται ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ νφχτασ 
λόγω των αλλαγϊν ςτθ ροι τθσ κυκλοφορίασ ι ςε άλλεσ παραμζτρουσ. Εφόςον 
ςυντρζχουν τζτοιεσ μεταβολζσ, δθμιουργείται ζνα προφίλ φωτιςμοφ για το 
κακεςτϊσ μεταβολισ του επιπζδου φωτιςμοφ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 
Αναλυτικά οι κλάςεισ φωτιςμοφ παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα Α.    
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Κεφάλαιο 5 
Σεχνολογίεσ ευφυοφσ οδικοφ φωτιςμοφ  

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίκενται εκτενϊσ οι τεχνολογίεσ software και hardware οι 
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτον προςαρμοςτικό οδοφωτιςμό, αναλφοντασ 
παραδείγματα εφαρμογϊν των τεχνολογιϊν αυτϊν που ζλαβαν χϊρα ςε χϊρεσ του 
εξωτερικοφ. Ρολλά από τα παρακάτω παραδείγματα κα μποροφςαν να 
χρθςιμοποιθκοφν και ςτθ χϊρα μασ, ιδιαίτερα θ εφαρμογι του TALiSMaN.   
 

5.1. Φωτιςτικό ςφςτθμα LED 
Ζνα ςαφζσ μειονζκτθμα ενόσ ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ είναι ότι ςτερείται 
τθσ απαραίτθτθσ ευελιξίασ για τυχόν μετεγκατάςταςθ των φωτεινϊν πθγϊν, και αυτό 
κακιςτά υπερβολικά δφςκολθ τθν αποκατάςταςι ολόκλθρου του ςυςτιματοσ 
φωτιςμοφ όταν αυτό αφορά μεγάλεσ περιοχζσ όπωσ π.χ. ζναν δρόμο ταχείασ 
κυκλοφορίασ. Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ άμεςθ χριςθ ενζργειασ ςτο φωτιςμό ςε ζνα 
οδικό δίκτυο πρζπει να ρυκμίηεται ςε πραγματικό χρόνο για λόγουσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ. Ζνα ζξυπνο ςφςτθμα φωτιςμοφ βαςίηεται ςτθν ενςωμάτωςθ του 
αυτοματιςμοφ, των Θ/Υ κακϊσ και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των δικτφων ςτο ίδιο το 
ςφςτθμα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.  Σε ζνα ςυμβατικό ςφςτθμα 
φωτιςμοφ, μια πθγι φωτόσ μπορεί να είναι απλϊσ θ ενεργοποίθςθ / 
απενεργοποίθςθ με το χζρι, ενϊ, αντίκετα ςε ζνα ζξυπνο ςφςτθμα, οι διάφορεσ 
προκακοριςμζνεσ λειτουργίεσ φωτιςμοφ προεγκατεςτθμζνεσ ςτο ςφςτθμα 
φωτιςμοφ, είτε ενςφρματα είτε αςφρματα, για να καλφψουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ 
του χριςτθ. Εκτόσ αυτοφ, ςυνικωσ, ζνα βαριά φορτωμζνο ςφςτθμα φωτιςμοφ 
απαιτεί ζνα διακόπτθ υψθλισ χωρθτικότθτασ, και απαιτεί μεγάλο όγκο καλωδίων για 
να οδθγιςει ζνα μακρινό φορτίο. Αντικζτωσ, ςε ζνα ζξυπνο ςφςτθμα φωτιςμοφ  ζνα 
φορτίο τροφοδοτείται απευκείασ από ζναν οδθγό εξόδου, πράγμα που ςθμαίνει ότι 
δεν υπάρχει ανάγκθ να αυξθκεί θ ιςχφσ ενόσ διακόπτθ όταν το ςφςτθμα είναι βαριά 
φορτωμζνο και απλϊσ απαιτεί μια μακρά γραμμι ςιματοσ να οδθγεί ςε  ζνα 
μακρινό φορτίο. Επιπλζον, ζνα ζξυπνο ςφςτθμα φωτιςμοφ μπορεί να γίνει με 
ροοςτάτθ και να ελεγχκεί μζςω ενόσ χρονοδιακόπτθ. Ππωσ απεικονίηεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα, ζνα ζξυπνο ςφςτθμα φωτιςμοφ LED περιλαμβάνει ζναν ανορκωτι 
που ακολουκείται από μια διόρκωςθσ ςυντελεςτι ιςχφοσ και, ςτθ ςυνζχεια, από ζνα 
μετατροπζα DC / DC.  

 
Εικόνα 5-1 ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ με χριςθ LED 

 
Κατά κανόνα, υπάρχουν δφο προςεγγίςεισ για τον ενεργειακά αποδοτικό φωτιςμό, θ 
χριςθ των πθγϊν φωτόσ υψθλισ απόδοςθσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ των ζξυπνων 
τεχνικϊν φωτιςμοφ. Μια απεικόνιςθ των τελευταίων είναι θ κερμικι υπζρυκρθ 
τεχνικι ανίχνευςθσ, με τθ χριςθ των οποίων, ο φωτιςμόσ ςυγκεκριμζνων χϊρων 
μπορεί να ενεργοποιθκεί / απενεργοποιθκεί αυτόματα όταν δεν υπάρχει κάποιοσ 
παρϊν. Αξίηει να τονιςτεί επίςθσ ότι ζνα ςφςτθμα φωτιςμοφ μπορεί να γίνει 
προςαρμοςτικό, ζτςι ϊςτε θ φωτεινότθτα να διατθρείται ςε ςτακερό επίπεδο, 
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λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνειςφορά τθσ θλιοφάνειασ. Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
1960 και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970, οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ άρχιςαν να 
αναπτφςςουν πράςινεσ τεχνολογίεσ φωτιςμοφ λόγω οικολογικϊν ανθςυχιϊν.  
Ζνα ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ με χριςθ LED ζχει ενςωματωμζνθ μια ευρεία ποικιλία 
αιςκθτιρων, ςυμπεριλαμβανομζνων αιςκθτιρων IR, με υπεριχουσ, φωτόσ, φωνισ 
κακϊσ και αιςκθτιρεσ Hall. Με αυτόν τον τρόπο, διάφορα είδθ ανιχνεφοντων 
ςθμάτων μποροφν να υποβάλλονται ςε επεξεργαςία κατά τζτοιο τρόπο που ζνα 
ςφςτθμα φωτιςμοφ LED μπορεί να λειτουργεί με ζξυπνο τρόπο. Ππωσ φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα μία ποικιλία αςυρμάτων μονάδων επικοινωνίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ZigBee, WLAN, TCP / IP, LAN μποροφν να ενςωματωκοφν 
ςε ζνα ζξυπνο ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ με LED.  

 

 

Εικόνα 5-2 Λειτουργία υςτιματοσ Φωτιςμοφ LED 

Για τον ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ LED είναι απαραίτθτο να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ςυνκικεσ λειτουργίασ, τυχόν περιοριςμοί για τα θλεκτρικά 
και οπτικά ςυςτιματα, το κόςτοσ, το λογιςμικό οδιγθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί 
κακϊσ και ο αναμενόμενοσ χρόνοσ ηωισ του ςυςτιματοσ. Με τον παραπάνω τρόπο 
εγκακίςτανται τα τελευταία χρόνια ςυςτιματα φωτιςμοφ LED ςε οδικζσ αρτθρίεσ 
αλλά και ςε κτιρια, μειϊνοντασ αιςκθτά το ενεργειακό κόςτοσ λειτουργίασ τουσ.  
 
 

5.2. Εφαρμογι adaptive street lighting ςε ‘ζξυπνθ’ πόλθ 
Το πρόγραμμα Smart City (SC) αλλάηει ωσ επί το πλείςτον τθν παραδοςιακι ζννοια 
τθσ πόλθσ. Μια ‘ζξυπνθ’ πόλθ κακιςτά δυνατι τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν 
παρακολοφκθςθσ και αυτοματοποίθςθσ οι οποίεσ διαςφαλίηονται από ζξυπνεσ 
ςυςκευζσ και ςυςκευζσ επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςε πολλζσ 
εφαρμογζσ. Μζςα ςε αυτό το ευρφ πλαίςιο, ο δθμόςιοσ φωτιςμόσ, όντασ ο 
μεγαλφτεροσ καταναλωτισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ζχει πρόςφατα προςελκφςει το 
ενδιαφζρον τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ. Οι επιςτιμονεσ, ςυνδυάηοντασ το 
παράδειγμα των smart cities με τισ εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ και τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ φωτιςμοφ, ζχουν ςυλλάβει ςυςτιματα adaptive street lighting τα οποία 
φάνταηαν αδιανόθτα λίγα χρόνια πριν και τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να 
αυξιςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςυνεπϊσ τθν 
εξοικονόμθςθ χρθμάτων. 
Θ παρακάτω εφαρμογι παρουςιάηει το πϊσ μία νθςίδα λαμπτιρων ςε περιοχι χωρίσ 
δίκτυο ADSL ι 3G, είναι δυνατό να διαχειριςτεί αποτελεςματικά εφαρμόηοντασ τισ 
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αρχζσ τθσ ζξυπνθσ πόλθσ. Θ αρχι αυτι λοιπόν, χωρίηει τθν περίπλοκθ δομι τθσ 
νθςίδασ ςε ςτρϊματα τα οποία ςυνδζονται με ςτρϊματα επικοινωνίασ. Κάκε ςτρϊμα 
χρθςιμοποιεί καινοτόμεσ τεχνολογίεσ για να καταςτεί δυνατι θ εφαρμογι των 
ςτρατθγικϊν τθσ ‘ζξυπνθσ’ πόλθσ. Για παράδειγμα, ο φανοςτάτθσ εκμεταλλεφεται 
οριςμζνεσ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ, τόςο για τθν προμικεια (φωτοβολταϊκά πάνελ), 
κακϊσ και για τον ζλεγχο (δίκτυο ZigBee και Raspberry-Pi). Επιπλζον, για να 
αντιμετωπιςτεί θ απουςία του ADSL και του δικτφου 3G,  χρθςιμοποιοφνται 
τεχνολογίεσ WiMAX που επιτρζπουν τον πλιρθ ζλεγχο τθσ νθςίδασ από ζναν 
απομακρυςμζνο ςτακμό. 
Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ ζχει ςχεδιαςτεί ωσ μια ιεραρχικι δομι ςτρωμάτων 
για τον πλιρθ ζλεγχο των ενοτιτων  που αποτελοφνται από αιςκθτιρεσ, 
ενεργοποιθτζσ και τοπικζσ κάρτεσ ελζγχου. Κάκε ςτρϊμα πραγματοποιεί κάποιεσ 
δραςτθριότθτεσ ελζγχου και μεταδίδει πλθροφορίεσ ςτα άλλα ςτρϊματα. Θ 
αρχιτεκτονικι προβλζπει τρία ςτρϊματα: οργάνων, τοπικοφ ελζγχου και 
τθλεχειριςμοφ. 

 
Εικόνα 5-3 Αρχιτεκτονικι adaptive lighting ςε μία ‘ζξυπνθ’ πόλθ  

 
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι τεχνολογίεσ και οι ςυςκευζσ οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι, κακϊσ ςυναντϊνται ςε αρκετζσ εφαρμογζσ 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ.  
 
ZigBee 
Το ZigBee είναι ζνα πρότυπο για αςφρματθ επικοινωνία με βάςθ το πρωτόκολλο IEEE 
802.15.4. Χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ διάφορων ςυςκευϊν μεταξφ τουσ 
δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο πλζγματοσ χωρίσ κεντρικι ιςχυρι ςυςκευι, αλλά με 
διανεμθμζνουσ κόμβουσ ικανοφσ να μεταφζρουν δεδομζνα μζςω όλων των 
ενδιάμεςων μορίων. Τόςο το Wi-Fi, όςο και το Bluetooth ζχουν υψθλότερα bit rates 
από το ZigBee, αλλά θ υψθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ μείωςθ του αρικμοφ 
των ςυςκευϊν που απαρτίηουν το δίκτυο δείχνουν ότι θ τεχνολογία ZigBee είναι θ 
καταλλθλότερθ για να δθμιουργιςουμε δίκτυα αιςκθτιρων για εφαρμογζσ όπου θ 
κατανάλωςθ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν χαμθλότερθ. Επιπλζον, 
μελζτεσ απζδειξαν ότι θ ZigBee είναι πιο προςιτι από πλευράσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ και κόςτουσ ςε ςφγκριςθ με ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ. 
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Θ επικοινωνία μεταξφ των φανοςτατϊν ςτθ νθςίδα ζχει επιτευχκεί χρθςιμοποιϊντασ 
το πρότυπο ZigBee ωσ εξισ: χρθςιμοποιείται μια τοπολογία πλζγματοσ με ζνα 
ςυντονιςτι, routers (ονομάηεται επίςθσ πρωτεφον) και κόμβων τερματικισ ςυςκευισ 
(που ονομάηεται επίςθσ δευτερεφον). Θ πρϊτθ ελζγχει το ςχθματιςμό και τθν 
αςφάλεια των δικτφων, θ δεφτερθ διευρφνει το φάςμα των δικτφων, ενϊ ο 
τελευταίοσ εκτελεί ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ ανίχνευςθσ ι ελζγχου. 
 
RaspBerry-Pi 
Ο ρόλοσ του ςυντονιςτι είναι θ ενςωμάτωςθ του υπολογιςτικοφ μζρουσ του 
ςυςτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό, ζχει υιοκετθκεί θ κάρτα RaspBerry Pi, θ οποία 
εξαςφαλίηει υψθλι υπολογιςτικι ιςχφ και τθ διαςφνδεςθ με άλλεσ ςυςκευζσ, όπωσ 
το μόντεμ WiMAX. 
Ο RaspBerry Pi είναι ζνασ χαμθλοφ κόςτουσ (≈25 €) βαςικόσ υπολογιςτισ που 
περιζχεται ςε ζναν πίνακα κυκλωμάτων μεγζκουσ πιςτωτικισ κάρτασ και διακζτει 
κφρεσ για HDMI, USB 2.0, ςφνκετο βίντεο, αναλογικό ιχο, Διαδίκτυο και κάρτα SD. Ο 
υπολογιςτισ τρζχει εξ ολοκλιρου ςε λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα και είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει πολλζσ εφαρμογζσ όπωσ: φφλλα Excel, επεξεργαςία κειμζνου, παιχνίδια, 
και αναπαραγωγι βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ. Το RaspBerry είναι το κζντρο του 
ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι επιτρζπει τθν απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ ολόκλθρου 
του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Είναι ςυνδεδεμζνο με το τοπικό ςτακμό 
παρακολοφκθςθσ μζςω του δικτφου ZigBee για τθ διαχείριςθ των διαφορετικϊν 
φανοςτατϊν. Επιπλζον, είναι ςε κζςθ να λαμβάνει πλθροφορίεσ από τουσ 
δευτερεφοντεσ φανοςτάτεσ κακϊσ και από τισ κάρτεσ του αιςκθτιρα παρουςίασ που 
επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ του νθςιοφ.  
Μαηί, το RaspBerry και ο τοπικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ ςυνκζτουν το ςτακμό 
ελζγχου βάςθσ του ςυντονιςτι, θ οποία λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ των φανοςτατϊν. 
WiMAX 
Το WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access) είναι θ τεχνολογία 
αςφρματθσ επικοινωνίασ που χρθςιμοποιείται για να ςυνδζςετε τθν Τοπικι Μονάδα 
Ελζγχου με το World Wide Web. Είναι βαςιςμζνο ςτο πρότυπο IEEE 802.16 και ζχει 
ςτόχο να παρζχει ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο ςε περιοχζσ όπου θ κανονικι υπθρεςία DSL 
εξακολουκεί να είναι δφςκολθ και δαπανθρι για τθν εγκατάςταςι τθσ ι ςε τμιματα 
πόλεων που δεν φτάνουν ςιματα 3G/4G.  
Ο λόγοσ για τθν επιλογι τθσ τεχνολογίασ WiMAX είναι ότι ςε οριςμζνα τμιματα τθσ 
πόλθσ, όπωσ π.χ. πολφ μακριά από το κζντρο τθσ πόλθσ, μερικζσ φορζσ, υπάρχει 
πολφ ςπάνια ειςχϊρθςθ των τθλεπικοινωνιακϊν γραμμϊν πράγμα που κακιςτά 
δφςκολθ τθν κάλυψθ τθσ ραδιοεπικοινωνίασ. Στισ καλφτερεσ περιπτϊςεισ με κακαρά 
οπτικι επαφι, θ ραδιοηεφξθ μπορεί να καλφψει ζωσ και 70 χιλιόμετρα. Άλλεσ 
τεχνολογίεσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιοποίθςθ τθσ εξ 
αποςτάςεωσ επικοινωνίασ, όπωσ το 3G, δορυφορικι επικοινωνία, WiFi ι ADSL, αλλά 
καμία δεν προςφζρει τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ WiMAX. Εξαιρϊντασ το ADSL 
που χρειάηεται ζνα καλϊδιο του οποίου θ τοποκζτθςθ κα μποροφςε να είναι 
εξαιρετικά δαπανθρι ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, και του WiFi του οποίου θ κάλυψθ είναι 
εξαιρετικά μικρι (μικρότερθ από 100 m), οι δορυφορικζσ επικοινωνίεσ προςφζρουν 
παγκόςμια κάλυψθ, αλλά το μερίδιό τουσ είναι ςυνικωσ πολφ πιο ακριβό από ό, τι 
τθσ τεχνολογίασ WiMAX ι τθσ 3G. Επιπλζον, δεν είναι πάντα κερδοφόρο να 
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δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο 3G, κακ’ ότι ςε πολλζσ περιοχζσ δεν υπάρχει ενεργό δίκτυο 
εκ των προτζρων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, θ WiMAX είναι θ καταλλθλότερθ 
τεχνολογία για αυτι τθν εφαρμογι προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςε μία ‘ζξυπνθ’ 
πόλθ.  

 
Εικόνα 5-4 Σεχνολογία WiMAX  

Εφαρμογι ςε ζξυπνθ πόλθ 

Στθν παρακάτω εικόνα διακρίνεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ αυτισ ςε μία 
διαςταφρωςθ τθσ ‘ζξυπνθσ’ πόλθσ.  

 
Εικόνα 5-5 χεδιαςμόσ εφαρμογισ προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ ςε διαςταφρωςθ 
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Ενϊ ςτο παρακάτω διάγραμμα ροισ, κατανοοφμε τθν ςτρατθγικι διαχείριςθσ του 
ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ.  

 
Εικόνα 5-6 Ροι ςτρατθγικισ διαχείριςθσ ςυςτιματοσ οδικοφ φωτιςμοφ  

Μζςω μίασ θλεκτρονικισ κάρτασ, ελζγχεται αν το θλιακό φωσ είναι χαμθλότερο ενόσ 
ςτακεροφ ορίου, το οποίο ζχει οριςτεί εκ των προτζρων, και ςτθν περίπτωςθ αυτι 
περιμζνει ζωσ ότου οι αιςκθτιρεσ ςθματοδοτιςουν τθν παρουςία ενόσ κινοφμενου 
οχιματοσ ι πεηοφ. Πταν ςυμβαίνει αυτό, θ μονάδα ελζγχου ενεργοποιεί το φωτιςμό 
για ζνα ςτακερό χρονικό διάςτθμα, ο αιςκθτιρασ ρεφματοσ ξεκινά τισ μετριςεισ και, 
ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ ςφάλματοσ, ζνασ ςυναγερμόσ αποςτζλλεται ςτον κφριο 
λαμπτιρα. Αν δεν ανιχνευτεί ςφάλμα, ο μικροελεγκτισ αποκθκεφει τισ τρζχουςεσ 
τιμζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ο Συντονιςτισ ηθτά τα δεδομζνα από τουσ 
δευτερεφοντεσ φανοςτάτεσ και τα διακζτει ςτο Διαδίκτυο. Στθν περίπτωςθ ατόμων 
που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και χρειάηονται φωσ για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, κα 
είναι ςε κζςθ να ανάψουν τα φϊτα, πατϊντασ ζνα από τα κουμπιά ζκτακτθσ ανάγκθσ 
που βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςε κάκε οδό.  
Θ θλεκτρονικι κάρτα, που ονομάηεται επίςθσ ςτακμό παρακολοφκθςθσ, 
χρθςιμοποιείται ςε δφο εκδόςεισ: θ πρϊτθ ανιχνεφει τθν παρουςία ενόσ οχιματοσ 
και ονομάηεται αιςκθτιρασ παρουςίασ , ενϊ θ δεφτερθ διαχειρίηεται το φανοςτάτθ 
και ονομάηεται Στακμόσ Ραρακολοφκθςθσ Φανοςτατϊν.  
 
Θ πρϊτθ ζκδοςθ(αιςκθτιρεσ) είναι τοποκετθμζνθ κοντά ςτο δρόμο περίπου 45 
μζτρα από τθ διαςταφρωςθ. Ενεργοποιοφνται όταν το φωσ του ιλιου είναι 
χαμθλότερο από  ζνα ςτακερό όριο. ‘Διαβάηουν’ ζνα φωτοθλεκτρικό αιςκθτιρα και 
αν θ ακτίνα φωτόσ του διακόπτεται από το πζραςμα ενόσ αυτοκινιτου ι ενόσ πεηοφ, 
θ κάρτα ελζγχου ςτζλνει ζνα αςφρματο ςιμα ςτθ νθςίδα από φανοςτάτεσ μζςω του 
δικτφου ZigBee. Πταν αυτό το ςιμα λαμβάνεται από τουσ ςτακμοφσ 
παρακολοφκθςθσ φανοςτατϊν οι οποίοι είναι εξοπλιςμζνοι με ζνα ZigBee Tx / Rx, κα 
ανάψει το φωσ. 
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Ο ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ πραγματοποιείται με τθ χριςθ ενόσ μικροελεγκτι που 
διαχειρίηεται, επίςθσ, τισ αςφρματεσ μεταδόςεισ. Θ απλι διαχείριςθ των φανοςτατϊν 
λοιπόν, πραγματοποιείται χωρίσ ςχετικζσ δυςκολίεσ, αλλά για τθν ‘ζξυπνθ’ 
διαχείριςθ, οι ανάγκεσ ςυντιρθςθσ απαιτοφν ζναν ευρφτερο και βακφτερο ζλεγχο 
των φανοςτατϊν. Για να ανταποκρικεί ςε αυτζσ τισ απαιτιςεισ, ζνασ αιςκθτιρασ 
ρεφματοσ τοποκετείται απευκείασ επί των φανοςτατϊν και διαβάηεται από το 
ςτακμό παρακολοφκθςθσ, παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ 
του κάκε λαμπτιρα και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ 
αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του μικροελεγκτι και ςτζλνονται ςτο ςτακμό 
παρακολοφκθςθσ φανοςτατϊν.  
 
Ο ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ επικοινωνεί με τουσ αιςκθτιρεσ μζςω του δικτφου 
ZigBee και ςυλλζγει δεδομζνα που προζρχονται από κάκε φανοςτάτθσ. Τα δεδομζνα 
που ςυλλζγονται είναι διακζςιμα για τθν ανάλυςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του λαμπτιρα. 
Ρροφανϊσ, εάν ο λαμπτιρασ ςτθ κζςθ ν, δεν επικοινωνεί ι ςτζλνει λάκοσ δεδομζνα, 
ο ςτακμόσ κα ςτείλει ζνα αίτθμα παρζμβαςθσ προσ ζνα απομακρυςμζνο διαχειριςτι 
για να λφςει το πρόβλθμα. 
Πλα τα παραπάνω κακιςτοφν δυνατό ζναν εφκολο ζλεγχο των φανοςτατϊν από ζναν 
απομακρυςμζνο ςτακμό και επιτρζπουν τον εφκολο προγραμματιςμό των τυχόν 
ενεργειϊν ςυντιρθςθσ από τον μθχανικό.  
 

5.3. TALiSMaN 
Το TALiSMaN αποτελεί ζνα πειραματικό ςχζδιο διαχείριςθσ ενόσ δικτφου οδικοφ 
φωτιςμοφ, ικανό, ςφμφωνα με προγράμματα προςομοιϊςεων να παρζχει φωτιςμό 
ςτα οδικά δίκτυα με ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςυντελϊντασ 
ςε μεγάλθ μείωςθ των ενεργειακϊν δαπανϊν.  
Αρχικά εξετάηεται θ ζννοια του αποτελεςματικοφ οδικοφ φωτιςμοφ, τόςο από τθ 
ςκοπιά του αυτοκινθτιςτι, όςο και από τθ ςκοπιά του πεηοφ.  
Ρεηόσ  
Από τθ ςκοπιά του πεηοφ, ο αποτελεςματικόσ οδικόσ φωτιςμόσ πρζπει να ςυντελεί 
ςτθν αποφυγι εμποδίων και τθν αςφαλι πλοιγθςθ, τθν αναγνϊριςθ των άλλων 
πεηϊν (αναγνϊριςθ προςϊπου), και να τουσ κάνει να αιςκάνονται πιο αςφαλείσ. Μθ 
αναγνωρίςιμα εμπόδια μπορεί να προκαλζςουν τραυματιςμό των πεηϊν. Ζτςι, ζνα 
αποτελεςματικό ςφςτθμα φωτιςμοφ των δρόμων οφείλει να βελτιϊνει τθν ικανότθτά 
τουσ να ανιχνεφουν τα εμπόδια ςτο δρόμο τουσ. Διαιςκθτικά, θ ανίχνευςθ εμποδίων 
βελτιϊνεται όςο αυξάνεται θ ζνταςθ φωτιςμοφ. Ωςτόςο, οι πεηοί αρχίηουν να 
αποφευχκοφν εμπόδια ςε μια απόςταςθ μεταξφ 6 ζωσ 7 m, ανεξάρτθτα από αυτιν. 
Ραρόλα αυτά, θ αναγνϊριςθ προςϊπου των άλλων πεηϊν απαιτεί ςθμαντικά 
υψθλότερθ φωτεινότθτα ςε ςχζςθ με ανίχνευςθ εμποδίου. Ζχει αναφερκεί ότι ζνα 
ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ ςτο ελάχιςτο δυνατό επίπεδο φωτιςμοφ για τουσ πεηοφσ κα 
πρζπει να επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ των άλλων χρθςτϊν του δρόμου και ςε 
απόςταςθ 4 m. Ραρ 'όλα αυτά, οι πεηοί προτιμοφν να αποφευχκεί θ ςφγκρουςθ με 
ζνα άλλο ςε μια απόςταςθ περίπου 8 με 9 μ. Στο ςφςτθμα TALiSMaN, 
μοντελοποιικθκε μζςω αλγορίκμων θ χρθςιμότθτα του φωτιςμοφ για τθν αποφυγι 
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εμποδίων από τουσ πεηοφσ, τθν αςφαλι πλοιγθςι τουσ και τθν αναγνϊριςθ 
προςϊπων με τθν ενςωμάτωςθ των παραπάνω προχποκζςεων.  

 

Ο φωτιςμόσ των οδϊν για τθν αντίλθψθ τθσ αςφάλειασ των πεηϊν μελετικθκε 
από τουσ Haans και de Kort χρθςιμοποιϊντασ τρεισ διαφορετικζσ διανομζσ φωτόσ: 
ςυμβατικι, αφξουςα και φκίνουςα. Σε μια ςυμβατικι κατανομι του φωτόσ, όλα 
τα φϊτα του δρόμου ςτθν περιοχι δοκιμισ ζχουν τθν ίδια φωτεινότθτα. Σε μια 
φκίνουςα κατανομι του φωτόσ, τα φϊτα του δρόμου ςτο άμεςο περιβάλλον των 
υποκειμζνων ζχουν υψθλότερθ φωτεινότθτα, ενϊ τα πιο μακρινά ιταν ςταδιακά 
χαμθλότερθσ φωτεινότθτασ. Μια αφξουςα διανομι είναι το αντίκετο αυτοφ. Με 
βάςθ τθν πρακτικι των πειραμάτων τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν ότι είχαν 
μια παρόμοια, και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, καλφτερθ αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ, 
ενϊ τα φϊτα του δρόμου ιταν ςε μια κατανομι φκίνουςα. Ανάμεςα ςε όλεσ τισ 
διανομζσ φωσ που μελετικθκαν, θ αφξουςα κατανομι του φωτόσ ιταν θ λιγότερο 
ευνοθμζνθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Αυτοκινθτιςτισ  
Από τθν ςκοπιά του αυτοκινθτιςτι, ο φωτιςμόσ των οδικϊν δικτφων βοθκάει να 
επεκτείνει και να διευρφνει τθν οπτικι του πζραν εκείνθσ που προςφζρεται από τουσ 
προβολείσ του οχιματοσ. Αυτό του επιτρζπει να εντοπίςει πικανοφσ κινδφνουσ προσ 
τθν κατεφκυνςθ του ταξιδιοφ του. Σε γενικζσ γραμμζσ, ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα 
οδοφωτιςμοφ μελετά τθ μζςθ φωτεινότθτα, το μοτίβο φωτεινότθτασ (επίςθσ γνωςτι 
ωσ ομοιομορφία), το όριο προςαφξθςθσ και το δείκτθ περιβάλλοντοσ. Μεταξφ αυτϊν 
των παραγόντων, θ μζςθ φωτεινότθτα και θ ομοιομορφία επθρεάηουν τθν ικανότθτά 
των αυτοκινθτιςτϊν να εντοπίςουν πικανοφσ κινδφνουσ.  
Θ επίδραςθ των διαφόρων φωτιςμϊν και τθσ ομοιομορφίασ ςτθν ανίχνευςθ 
κινδφνων ζχει μελετθκεί εκτενϊσ. Αυτζσ οι μελζτεσ ζδειξαν ότι οι αυτοκινθτιςτζσ 
ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν ανίχνευςθ κινδφνου όταν θ φωτεινότθτα και θ 
ομοιομορφία αυξάνονται. Θ ανίχνευςθ κινδφνου ςυνδζεται ςυνικωσ με τθν 
εγγφτθτα του κινδφνου ςτο όχθμα είτε ςε χρόνο είτε ςε απόςταςθ, ςτο οποίο 
κατάλλθλοι ελιγμοί είναι δυνατό να πραγματοποιθκοφν για τθν αποφυγι 
ςφγκρουςθσ και να μειωκεί ζτςι θ πικανότθτα πρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν ςε 
άλλουσ χριςτεσ του οδικοφ δικτφου. Θ απόςταςθ αυτι, αντικατοπτρίηεται ωσ θ 
απόςταςθ ακινθτοποίθςθσ, όπου ζνασ αυτοκινθτιςτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
ςταματιςει το όχθμά του με αςφάλεια μετά τον εντοπιςμό ενδεχόμενου κινδφνου.  
Συνικωσ, θ απόςταςθ ακινθτοποίθςθσ είναι μεταξφ 60 m ζωσ 160 m και βαςίηεται ςε 
παράγοντεσ όπωσ ςτθν ταχφτθτα του οχιματοσ, ςτισ ςυνκικεσ του οδοςτρϊματοσ, 
και ςτον χρόνο αντίδραςθσ του αυτοκινθτιςτι.   
Για τθ μοντελοποίθςθ του οδικοφ φωτιςμοφ για ζνα αυτοκινθτιςτι, κεωροφμε ότι 
απαιτείται ζνα τμιμα του δρόμου μπροςτά από αυτοφσ που πρζπει να φωτίηεται, ωσ 
εκ τοφτου, να επιτρζπει τθν ανίχνευςθ πικανϊν κινδφνων εντόσ τθσ τροχιάσ τουσ και 
να φζρει το όχθμά τουσ ςε μια ςτάςθ.  
Εφαρμογι του TALiSMaN  
Με βάςθ τα προτεινόμενα μοντζλα χριςθσ, δφο παρατθριςεισ μποροφν να γίνουν: 
(1) τα μικθ των απαιτοφμενων φωτιςμζνων οδικϊν τμθμάτων είναι πεπεραςμζνα, 
δθλαδι 150 m και 100 m για πεηοφσ και οδθγοφσ, αντίςτοιχα και (2) ςτο πλαίςιο 
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αυτϊν απαιτοφνται διαφορετικά ςχζδια φωτόσ για τουσ πεηοφσ και τουσ 
αυτοκινθτιςτζσ. To TaLisMan εκμεταλλεφεται αυτζσ τισ ιδιότθτεσ με τθ ςταδιακι 
προςαρμογι του φωτιςμοφ του δρόμου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν 
χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου και βελτιϊνει τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ με τθν 
ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ. Επιπλζον, ανιχνεφει τουσ χριςτεσ του οδικοφ 
δικτφου και μοιράηεται τισ πλθροφορίεσ αυτζσ με τα κοντινά ςυςτιματα 
οδοφωτιςμοφ. Μετά τθν παραλαβι των πλθροφοριϊν, τα ςυςτιματα φωτιςμοφ 
«ςυνεργάηονται» για να δθμιουργιςουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ 
οι οποίεσ ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου, 
αποφεφγοντασ παράλλθλα τον φωτιςμό του δρόμου ςε υψθλότερα επίπεδα, κακϊσ 
ζτςι απλά χάνεται άςκοπα ενζργεια.  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται θ ςχζςθ μεταξφ τθσ απόςταςθσ του φωτιςτικοφ 
ςυςτιματοσ με το χριςτθ τθσ οδοφ και τθσ επικυμθτισ φωτεινότθτασ. 
 

Πίνακασ 5-1 χζςθ μεταξφ απόςταςθσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ με τουσ χριςτεσ και φωτεινότθτασ ςυςτιματοσ 

Είδοσ χριςτθ 
Απόςταςθ από το φωτιςτικό ςφςτθμα, 

d (m) 
Φωτεινότθτα ςυςτιματοσ 

 
 

Ρεηόσ 

0 ≤ 𝑑 <30 100% 

30 ≤ 𝑑 <60 80% 

60 ≤ 𝑑 <90 60% 

90 ≤ 𝑑 <120 40% 

120 ≤ 𝑑 ≤ 150 20% 

𝑑>150 0% 

Αυτοκινθτιςτισ 
0 ≤ 𝑑 ≤100 100% 

𝑑>100 0% 

Αντί να βαςιηόμαςτε ςε ζνα απομακρυςμζνο κζντρο ελζγχου για τθ διαχείριςθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, το TALiSMaN εφαρμόηεται πάνω ςε ζναν 
αςφρματο αιςκθτιρα κόμβου [wireless sensor node(WSN) ]. Κάκε ςφςτθμα 
οδοφωτιςμοφ κα ενςωματϊνει ζναν αςφρματο αιςκθτιρα κόμβου με μία μονάδα 
αςφρματθσ επικοινωνίασ μικρισ εμβζλειασ. Αυτό επιτρζπει να δθμιουργθκεί μία 
ηεφξθ πολλαπλϊν κόμβων με τα φωτιςτικά ςυςτιματα γειτονικϊν οδϊν με ςκοπό 
τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Το δίκτυο είναι χρονικά ςυγχρονιςμζνο, και κάκε 
φωτιςτικό ςϊμα είναι προγραμματιςμζνο εκ των προτζρων με πλθροφορίεσ για τθν 
τοποκεςία του και τθ μοναδικι του ταυτοποίθςθ, τα οποία μοιράηεται με τα 
υπόλοιπα κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ δικτφου. 

 
Εικόνα 5-7 Χριςθ αςφρματων αιςκθτιρων ςε κόμβουσ οδικϊν δικτφων 
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Λειτουργία Συςτιματοσ 
Για να εφαρμοςτεί προοδευτικόσ ζλεγχοσ ςτον οδοφωτιςμό, βαςιςμζνοσ είτε ςτθν 
ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ από τουσ τοπικοφσ αιςκθτιρεσ είτε ςε πλθροφορίεσ που 
μεταδίδονται από γειτονικοφσ κόμβουσ, ορίηονται 4 διαφορετικζσ καταςτάςεισ 
λειτουργίασ: «LAMP ON από τον αιςκθτιρα», «LAMP ON από γείτονα κόμβο», 
«LAMP ON κακυςτζρθςθσ» και «LAMP OFF». Μεταξφ αυτϊν καταςτάςεων 
λειτουργίασ, θ «LAMP OFF» και «LAMP ON από τον αιςκθτιρα» μοιράηονται μεταξφ 
γειτονικϊν κόμβων αιςκθτιρων χρθςιμοποιϊντασ τθ μονάδα αςφρματθσ  
Επικοινωνία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

φκμιςθ Φωτιςμοφ 
 
Ο οδοφωτιςμόσ ρυκμίηεται για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, διατθρϊντασ 
παράλλθλα τθ βζλτιςτθ χρθςιμότθτα τθσ φπαρξθσ φωτιςμοφ ςτο οδικό δίκτυο. 
Ωςτόςο, θ δθμιουργία ενόσ φωτιςμζνου τμιματοσ του δρόμου που κα ικανοποιεί τισ 
ανάγκεσ διαφορετικϊν χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου απαιτεί ςυντονιςμό μεταξφ των 
διαφόρων φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων. Αυτό οφείλεται ςτισ παραδοχζσ που ζχει ζνασ 

Start 
LAMP OFF 

Ανίχνευςθ τοπικισ παρουςίασ 
ςτο πλαίςιο των ωρϊν 

λειτουργίασ 

LAMP ON 
από τον 
αισθητήρα 

Μθ ανίχνευςθ τοπικισ 
παρουςίασ  

LAMP ON 
καθυστέρησης 

Ανίχνευςθ 
παρουςίασ από 
γείτονα κόμβο 

LAMP ON 
από γείτονα 
κόμβο 

Μθ ανίχνευςθ 
παρουςίασ από γείτονα 
κόμβο  

Μθ ανίχνευςθ παρουςίασ από 
γείτονα κόμβο  
 

Ανίχνευςθ τοπικισ 
παρουςίασ ςτο πλαίςιο των 
ωρϊν λειτουργίασ  

 

Ανίχνευςθ τοπικισ παρουςίασ 
ςτο πλαίςιο των ωρϊν 
λειτουργίασ  
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αιςκθτιρασ χρθςτϊν τθσ οδοφ, όπωσ τθν περιοριςμζνθ εμβζλεια ανίχνευςθσ και τθν 
πεπεραςμζνθ κάλυψθ από το ςχιμα τθσ δζςμθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Ο 
ςυντονιςμόσ μεταξφ των ςυςτθμάτων αυτϊν διευκολφνεται με τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν παρουςία των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου, με άλλουσ 
κόμβουσ εντόσ των απαιτοφμενων φωτιςμζνων οδικϊν τμθμάτων. Με τθν ανταλλαγι 
αυτϊν των πλθροφοριϊν, θ ςχετικι απόςταςθ με τουσ εντοπιςμζνουσ χριςτεσ του 
οδικοφ δικτφου μπορεί να προςεγγιςτεί χρθςιμοποιϊντασ τθν Ευκλείδεια απόςταςθ 
από τον πλθςιζςτερο κόμβο με αιςκθτιρα. Ενϊ θ ακριβισ κζςθ ενόσ χριςτθ του 
οδικοφ δικτφου είναι άγνωςτθ, οι κόμβοι λιψθσ «υποκζτουν» ότι οι εντοπιςμζνοι 
χριςτεσ του οδικοφ δικτφου βρίςκονται ςτθν «καλφτερθ δυνατι» απόςταςθ από 
αυτοφσ. Αυτι θ προςεγγιςτικι ςχετικι απόςταςθ, 𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 υποκζτει ότι ο χριςτθσ του 
οδικοφ δικτφου βρίςκεται πάντα ςτθν πλθςιζςτερθ ακμι τθσ περιοχισ του 
αιςκθτιρα.  
Στα παρακάτω ςχιματα διακρίνεται θ ρφκμιςθ του φωτιςμοφ όταν ανιχνεφεται πεηόσ 
ι κινοφμενο όχθμα.  
 
 

 
Εικόνα 5-8 Ανίχνευςθ Πεηοφ 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5-9 Ανίχνευςθ Κινοφμενου Οχιματοσ 
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Κάκε φορά που πεηοί και αυτοκινθτιςτζσ ανιχνεφονται ταυτόχρονα, οι παραπάνω 
ρυκμίςεισ παφουν να ιςχφουν και θ οδόσ φωτίηεται ςτο μζγιςτο δυνατό. Αυτό γίνεται 
για να διαςφαλιςτεί ότι παρζχεται βζλτιςτα φωτιςμζνο περιβάλλον και για τα 2 είδθ 
χρθςτϊν.  
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Κεφάλαιο 6  
υμπεράςματα και προοπτικζσ του ευφυοφσ οδικοφ φωτιςμοφ  

Ο οδικόσ φωτιςμόσ αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο λειτουργίασ και 
διακόςμθςθσ ςε ζνα αςτικό περιβάλλον. Βοθκά ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των 
χρθςτϊν μιασ οδοφ αλλά και ςτθν πρόλθψθ εγκλθμάτων ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Εν 
ζτθ 2016, ο οδοφωτιςμόσ αντιπροςωπεφει το 53% του ςυνολικοφ φωτιςμοφ 
παγκοςμίωσ, ενϊ οι εγκαταςτάςεισ οδικοφ φωτιςμοφ το 35 – 45% του 
προχπολογιςμοφ ενόσ Διμου.  
Στθ χϊρα μασ είναι αρκετζσ οι περιπτϊςεισ που λόγω των δυςμενϊν οικονομικϊν 
ςυνκθκϊν, πολλζσ δθμοτικζσ αρχζσ επιλζγουν να περιορίςουν το φωτιςμό των 
δθμόςιων χϊρων, διακυβεφοντασ τθν αςφάλεια των κατοίκων τθσ περιοχισ κατά τισ 
νυχτερινζσ ϊρεσ. Τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό, δίνει θ εφαρμογι ςυςτθμάτων 
προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ που ζχουν γίνει ιδιαίτερα δθμοφιλι ςε χϊρεσ όπωσ θ 
Γερμανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο.  
Τα τελευταία χρόνια αναπτφςςονται τεχνολογίεσ ευφυϊν ςυςτθμάτων, οι οποίεσ 
είναι δυνατόν να μειϊςουν το ενεργειακό κόςτοσ από το φωτιςμό κατά 70%, 
μειϊνοντασ παράλλθλα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αυξάνοντασ τθν αίςκθςθ τθσ 
αςφάλειασ ςτουσ χριςτεσ των οδϊν. Επιπλζον, ςυνειςφζρουν ςτθ μείωςθ των 
εκπομπϊν ρφπων διοξειδίου του άνκρακα, βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα ηωισ των 
κατοίκων και ιδιαίτερα των κατοίκων των μεγαλουπόλεων.  
Θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ευφυοφσ οδικοφ φωτιςμοφ, ζκανε επιτακτικι τθν ανάγκθ 
ανακεϊρθςθσ των υπαρχόντων Ρροτφπων για τον οδοφωτιςμό, κάτι που ζγινε το 
2014 με τθν ανακεϊρθςθ του πρϊτου μζρουσ του ΕΝ13201. Το ΕΝ13201-2014 ζχει 
βαςιςτεί ςτθν τεχνικι ζκκεςθ του CIE και αποτελεί το κεςμικό πλαίςιο πάνω ςτο 
οποίο βαςίηονται οι μθχανικοί για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων προςαρμοςτικοφ οδοφωτιςμοφ.  
Θ ςωςτι εφαρμογι του προςαρμοςτικοφ φωτιςμοφ ςτισ οδικζσ αρτθρίεσ είναι 
απαραίτθτο να γίνεται λαμβάνοντασ υπ όψιν παραμζτρουσ όπωσ το γεωγραφικό 
μικοσ και πλάτοσ τθσ χϊρασ, το κλίμα, τισ ανάγκεσ των κατοίκων, τθν 
εγκλθματικότθτα τθσ περιοχισ κακϊσ και επίςθσ τθν αρχιτεκτονικι του 
περιβάλλοντοσ ςτο οποίο γίνεται θ εγκατάςταςθ. Στο κεφάλαιο 4 ζγιναν 
ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ εφαρμογισ dimming για κάκε κατάςταςθ φωτιςμοφ κακϊσ 
και προτάςεισ αντικατάςταςθσ των λαμπτιρων φκοριςμοφ με αντίςτοιχουσ 
λαμπτιρεσ τεχνολογίασ LED.  
Στο κεφάλαιο 5 ζγινε μια αναλυτικι παρουςίαςθ τριϊν τεχνολογιϊν που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε μια εγκατάςταςθ οδικοφ φωτιςμοφ, μειϊνοντασ κατά πολφ τθν 
κατανάλωςθ ενζργειασ και τθν φωτορφπανςθ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν 
αςφάλεια των χρθςτϊν του δρόμου.  
Στθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια ζχουν εγκαταςτακεί αρκετά ςυςτιματα 
διαχείριςθσ οδικοφ φωτιςμοφ και αναμζνονται πολλά περιςςότερα. Στο μζλλον, ο 
ευφυισ φωτιςμόσ των οδικϊν δικτφων κα αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι των ‘Ζξυπνων 
Ρόλεων’(‘Smart Cities’) και είναι απαραίτθτο το πλαίςιο για τθ ςωςτι εφαρμογι του 
να ανανεϊνεται ςυχνότερα. Κακθμερινά νζεσ τεχνολογίεσ κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 
και οι ςυνεχείσ ανακεωριςεισ των Προτφπων για τον οδικό φωτιςμό κα 
δθμιουργιςουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ εφαρμογισ των τεχνολογιϊν αυτϊν ςτισ 
οδοφσ, μειϊνοντασ ςυνεχϊσ το ενεργειακό κόςτοσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν ςυνεχι 
βελτίωςθ τθσ ηωισ των κατοίκων. 
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Παράρτθμα   
ΡΛΝΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΦΩΤΛΣΜΟΥ   
Το παράρτθμα Α περιζχει όλεσ τισ κλάςεισ φωτιςμοφ ανά κατάςταςθ που 
περιγράφθκε ςτο κεφάλαιο 4, κακϊσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
επιλογι τουσ.  
Α.1 Καταςτάςεισ φωτιςμοφ και επιλογι τθσ φωτιςτικισ κλάςθσ                                                                

Πίνακασ Α.1 
Κφριοσ 
τφποσ 
καιροφ 

Διαχωριςμόσ 
των 

οδοςτρωμάτω
ν 

Τφποσ των κόμβων οι τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων τθ μζρα 

  

Ανιςόπεδοι Διαςταυρϊςεισ  
<15.000 

 
15.000 ζωσ 25.000 

 
>25.000 Απόςταςθ, 

απόςταςθ 
ανάμεςα ςε 

γζφυρεσ 
χμ 

Ρυκνότθτα 
 

Διαςταυρϊςεισ/χμ 

 
← 

 
0 

 
→ 

 
← 

 
0 

 
→ 

 
← 

 
0 

 
→ 

         

Ξθρόσ 

Ναι 

>3 
 

ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3α ME4α ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ2 

≤3 
ΜΕ4

α 
ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 

 

< 3 ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ2 

≥3 
ΜΕ4

α 
ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 

Πχι >3 

 

ΜΕ4
α 

ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 

 

≤3 
ΜΕ3

α 
ΜΕ2 ΜΕ1 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 ΜΕ2 ΜΕ2 ΜΕ1 

 

<3 
ΜΕ4

α 
ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ4α ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 

 ≥3 
ΜΕ4

α 
ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ3α ΜΕ2 ΜΕ1 ΜΕ2 ΜΕ2 ΜΕ1 

Υγρόσ   Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά επζλεξε MEW κατθγορίεσ 

 
 
 
 
 

Πίνακασ  Α.2 

Ρεριοχι 
ςφγκρουςθσ 

Ρολυπλοκότθτα του 
οπτικοφ πεδίου 

Δυςκολία του 
ζργου πλοιγθςθσ 

Φωτεινότθτα 
περιβάλλοντοσ 

   χαμθλι μεςαία υψθλι 

όχι 

κανονικό 
κανονικό ← ← 0 

υψθλότερο από 
το κανονικό 

0 0 → 

υψθλό 
κανονικό ← 0 0 

υψθλότερο από 
το κανονικό 

0 → → 

ναι → α 

α. Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το 
ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. Πμωσ , όπου θ προβολι των 

αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν 
τθ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ , θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί. Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ 
προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον 

πίνακα 3. 
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Πίνακασ Α.3 
 

 
 

Α2. Καταςτάςεισ φωτιςμοφ  - κατάςταςθ Α2 
 

Πίνακασ Α.4 
Ρεριοχι 

ςυγκροφςεων 
Ρολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίου 

Δυςκολία ζργου 
πλοιγθςθσ 

Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ 

χαμθλι μεςαία ψθλι 

όχι 

κανονικι 
κανονικι ← ← 0 

Υψθλότερθ από 
τθν κανονικι 

0 0 → 

υψθλι 
κανονικι ← 0 0 

Υψθλότερθ από 
τθν κανονικι 

0 → → 

ναι → α 

α  Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. 
Πμωσ , όπου θ προβολι των αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν 
τθ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ , θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 
Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν 
ςτον πίνακα 3. 

 

A.3- Καταςτάςεισ φωτιςμοφ - κατάςταςθ Α3 
 

Πίνακασ Α.5 

Βαςικόσ 
τφποσ 

καιροφ 
 

 
 

Διακλαδϊςε
ισ/χμ 

Συχνότθτα κυκλοφορίασ οχθμάτων 

<7000 ≥ 7000 και < 15000 

≥ 
1500
0 και 

< 
2500

0 

≥ 25000 

← 0 → ← 0 → ← 0 → ← 0 → 

ξθρόσ 

ναι 
< 3 ΜΕ5 ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ5 ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ3β 

≥ 3 ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ2 

όχι 
<3 ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ5 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ2 

≥3 ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ3β ΜΕ4α ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ2 ΜΕ3β ΜΕ2 ΜΕ1 

υγρόσ Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά διάλεξε MEW ςειρζσ 

 
 

 

Βαςικόσ τφποσ 
καιροφ 

Ρυκνότθτα 
διαςταφρωςθσ 

Ροι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων 

< 7000 ≥ 7000 

← 0 → ← 0 → 

ξθρόσ 
<3 

ME5 
 

ME5 ME4α 
ME4α 

 
ΜΕ3α ΜΕ3α 

≥ 3 
ME5 

 
ME4α ΜΕ3α 

ME4α 
 

ΜΕ2 ΜΕ3α 

υγρόσ 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά διαλζγεισ  MEW  

ςειρζσ 
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Πίνακασ Α.6 

Ρεριοχι 
ςυγκροφςεων 

Ρολυπλοκότθτ
α οπτικοφ 

πεδίου 

Ραρκαριςμζνα 
οχιματα 

Δυςκολία 
ζργου 

πλοιγθςθσ 

Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ 

χαμθλι μεςαία υψθλι 

όχι 

κανονικι 

όχι 

κανονικι ← ← 0 
Υψθλότερθ 

από τθν 
κανονικι 

0 0 → 

ναι 

κανονικι ← 0 → 
Υψθλότερθ 

από τθν 
κανονικι 

0 → → 

υψθλι 

όχι 

κανονικι ← 0 0 
Υψθλότερθ 

από τθν 
κανονικι 

0 → → 

ναι 

κανονικι 0 0 → 
Υψθλότερθ 

από τθν 
κανονικι 

→ → → 

ναι → α 

 

 Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. Πμωσ , όπου θ 
προβολι των αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν τθ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ 
, θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  ME 
κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα Α.3 
 
 

 
 

Α4. Καταςτάςεισ φωτιςμοφ - κατάςταςθ Β1 
Πίνακασ  Α.7 

Βαςικόσ 
τφποσ καιροφ 

Γεωμετρικζσ 
μετριςεισ για 
κυκλοφοριακι 

θρεμία 

Ρυκνότθτα 
διακλάδωςθσ 

Διακλαδϊςεισ/
χμ 

Δυςκολία 
ζργου 

πλοιγθςθσ 

Κυκλοφοριακι ροι οχθμάτων 

<7000 ≥ 7000 

← 0 → ← 0 → 

ξθρόσ 

όχι 

<3 

κανονικι ΜΕ6 ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ 

≥3 

κανονικι ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ3γ 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ2 ΜΕ3γ ΜΕ3γ ΜΕ2 

ναι 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά επζλεξε -1 μόνο για 

τθν περιοχι κυκλοφοριακισ θρεμίασ 

υγρόσ Επιλογι όπωσ παραπάνω αλλά επζλεξε MEW ςειρζσ 

Πταν θ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ δεν είναι πρακτικι , θ ζνταςθ του φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
.Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 
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Πίνακασ Α.8 

Περιοχι 
ςυγκροφςεων 

Πολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίου 

Παρκαριςμζνα 
οχιματα 

Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ 
χαμθλι μεςαία υψθλι 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλάτων 

κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι 

όχι 

κανονικι 
όχι ← 0 ← 0 0 0 

ναι 0 → 0 → → → 

Υψθλι 
όχι 0 0 0 0 0 0 

ναι 0 0 → → → → 

ναι → α 

 Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. Πμωσ , όπου θ 
προβολι των αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν τθ χριςθ των κριτθρίων 
φωτιςμοφ , θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ 
προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 

 
 
 
 

 
A.5   Καταςτάςεισ φωτιςμοφ - κατάςταςθ Β2 

 
 
 
 

Πίνακασ Α.9  

Βαςικόσ 
τφποσ 

καιροφ 

Γεωμετρικζσ 
μετριςεισ για 

κυκλοφοριακι 
θρεμία 

Πυκνότθτα 
διακλάδωςθσ 

Διακλαδϊςεισ/χ
μ 

Δυςκολία 
ζργου 

πλοιγθςθσ 

Κυκλοφοριακι ροι οχθμάτων 

< 7000 ≥7000 

← 0 → ← 0 → 

ξθρόσ 
όχι 

< 3 

κανονικι ΜΕ5 ΜΕ5 ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ3γ 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ4β ΜΕ4β ΜΕ3γ 

≥ 3 

κανονικι ΜΕ4β ΜΕ3γ ΜΕ2 ΜΕ3γ ΜΕ3γ ΜΕ2 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
ΜΕ3γ ΜΕ3γ ΜΕ2 ΜΕ3γ ΜΕ3γ ΜΕ2 

ναι 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά επζλεξε -1 μόνο για 

τθν περιοχι κυκλοφοριακισ θρεμίασ 

υγρόσ Επιλογι όπωσ παραπάνω αλλά επζλεξε MEW ςειρζσ 

Πταν θ χριςθ των κριτθρίων φωτιςμοφ δεν είναι πρακτικι , θ ζνταςθ του φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 
Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 
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Πίνακασ Α.10 

Περιοχι 
ςυγκροφςεων 

Πολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίου 

Παρκαριςμζνα 
οχιματα 

Φωτεινότθτα περιβάλλοντοσ 

χαμθλι μεςαία υψθλι 
Κυκλοφοριακι ροι 

ποδθλάτων 
Κυκλοφοριακι 

ροι ποδθλάτων 
Κυκλοφοριακι 

ροι ποδθλάτων 
κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι κανονικι υψθλι 

όχι 

κανονικι 
όχι ← 0 ← 0 0 0 

ναι 0 → 0 → → → 

Υψθλι 
όχι 0 0 0 0 0 0 

ναι 0 0 → → → → 

ναι → α 

α      Για περιοχι ςυγκροφςεων, θ φωτεινότθτα είναι με βάςθ το ςυνιςτϊμενο ςχζδιο κριτθρίων. Πμωσ , όπου θ 
προβολι των αποςτάςεων είναι ςφντομθ και άλλοι παράγοντεσ αποτρζπουν τθ χριςθ των κριτθρίων 
φωτιςμοφ , θ ζνταςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Συγκρίςιμεσ  CE κατθγορίεσ προσ τισ προτεινόμενεσ  
ME κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 3. 

 
 
 
 

Α.6   Καταςτάςεισ φωτιςμοφ - κατάςταςθ C1 
Πίνακασ  Α.11 – Προτεινόμενεσ κατθγορίεσ φωτιςμοφ 

Γεωμετρικζσ μετριςεισ 
για κυκλοφοριακι 

θρεμία 

Κίνδυνοσ 
εγκλιματοσ 

Αναγνϊριςθ 
προςϊπου 

Κυκλοφοριακι ροι 
ποδθλατϊν 

κανονικι υψθλι 

← 0 → ← 0 → 

όχι 
κανονικόσ 

Μθ απαραίτθτθ S6 S5 S4 S5 S4 S3 

 
απαραίτθτθ 

S5 S4 S3 S4 S3 S2 

Υψθλότεροσ 
από το κανονικό 

S4 S3 S2 S3 S2 S1 

ναι   S3 S2 S1 S3 S2 S1 

Εναλλακτικζσ Α κατθγορίεσ του ςυγκρινόμενου επιπζδου φωτιςμοφ προσ τισ προτεινόμενεσ S 
κατθγορίεσ μπορεί να βρεκεί ςτον πίνακα 4. Επιπρόςκετα ES και κατθγορίεσ προσ τισ 

προτεινόμενεσ S  κατθγορίεσ μπορεί να βρεκεί ςτον πίνακα 5. 

 
 
 

Πίνακασ Α.12  Προτεινόμενθ επιλογι από ςειρά 
Φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ 

χαμθλόσ μεςαίοσ υψθλόσ 

← 0 → 
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Α.7  Καταςτάςεισ φωτιςμοφ- καταςτάςεισ D1 και D2 
 

Πίνακασ  Α.13  
Γεωμετρικζσ 
μετριςεισ για 
κυκλοφοριακι 
θρεμία 

Κίνδυνοσ 
εγκλιματοσ 

Αναγνϊριςθ 
προςϊπου 

Δυςκολία 
πλοιγθςθσ 

                                                   
Κυκλοφοριακι ροι πεηϊν 

κανονικι υψθλι 

← 0 → ← 0 → 

όχι 

κανονικόσ 

Μθ 
απαραίτθτθ 

Κανονικι CE5 CE5 CE4 CE5 CE4 CE3 

Υψθλότερθ από 
τθν κανονικι 

CE5 CE4 CE3 CE4 CE3 CE2 

Απαραίτθτθ 

Κανονικι CE4 CE4 CE4 CE4 CE4 CE3 

Υψθλότερθ από 
τθν κανονικι 

CE4 CE4 CE3 CE4 CE3 CE2 

Υψθλότεροσ 
από το 

κανονικό 

Κανονικι CE4 CE4 CE3 CE4 CE3 CE3 

Υψθλότερθ από 
τθν κανονικι 

CE4 CE3 CE2 CE3 CE2 CE2 

ναι 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά 
επζλεξε ≤ 4 μόνο για τθν περιοχι 
κυκλοφοριακισ θρεμίασ 

Ρρόςκετεσ ES και EV  κατθγορίεσ παράλλθλα προσ τισ προτεινόμενεσ CE κατθγορίεσ, μπορεί κανείσ να βρει ςτον 
πίνακα 5 

 

Πίνακασ Α.14  Προτεινόμενθ επιλογι από ςειρά 
Φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ 

χαμθλόσ μεςαίοσ υψθλόσ 

← 0 → 

 
 

A.8   Καταςτάςεισ φωτιςμοφ – καταςτάςεισ D3 και D4 
 

Πίνακασ Α.15  
Γεωμετρικζσ 

μετριςεισ για 
κυκλοφοριακι 

θρεμία 

Παρκαριςμζνα 
οχιματα 

Δυςκολία 
πλοιγθςθσ 

Κυκλοφοριακι ροι πεηϊν και 
ποδθλάτων 

κανονικι υψθλι 

← 0 → ← 0 → 

όχι 

όχι 

κανονικι S6 S5 S4 S5 S4 S3 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
S5 S4 S3 S4 S3 S2 

ναι 

κανονικι S5 S4 S3 S4 S3 S2 

Υψθλότερθ 
από τθν 

κανονικι 
S4 S3 S2 S3 S2 S1 

ναι 
Επιλογι όπωσ παραπάνω, αλλά 

επζλεξε ≤ 4 μόνο για τθν περιοχι 
κυκλοφοριακισ θρεμίασ 

Εναλλακτικζσ Α κατθγορίεσ του ςυγκρινόμενου επιπζδου φωτιςμοφ προσ τισ προτεινόμενεσ S 
κατθγορίεσ μπορεί να βρεκεί ςτον πίνακα 4. Επιπρόςκετα ES και EV  κατθγορίεσ προσ τισ 

προτεινόμενεσ S  κατθγορίεσ μποροφν να βρεκοφν ςτον πίνακα 5. 
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Πίνακασ Α. 16  

Πολυπλοκότθτα 
οπτικοφ πεδίου 

Κίνδυνοσ 
εγκλιματοσ 

Αναγνϊριςθ 
προςϊπου 

Φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ 

χαμθλόσ μεςαίοσ υψθλόσ 

κανονικι 
κανονικόσ 

Μθ απαραίτθτθ ← 0 0 

απαραίτθτθ 
← 0 → 

Υψθλότεροσ από 
το κανονικό 

0 → → 

υψθλι 
κανονικόσ 

Μθ απαραίτθτθ 0 0 0 

απαραίτθτθ 
0 → → 

Υψθλότεροσ από 
το κανονικό 

→ → → 

 
 

Α.9   Καταςτάςεισ φωτιςμοφ - κατάςταςθ Ε1  
 

Πίνακασ Α.17  

Κίνδυνοσ εγκλιματοσ 
Αναγνϊριςθ 
προςϊπου 

Κυκλοφοριακι ροι πεηϊν 

κανονικι υψθλι 

← 0 → ← 0 → 

κανονικι 
Μθ απαραίτθτθ S6 S5 S4α S5 S4 S3β 

απαραίτθτθ 
S5 S4 S3α S4 S3 S2β 

Υψθλότερθ από τθν 
κανονικι 

S3 S2 S1α S2 S1 CE2β 

α    Εναλλακτικζσ Α κατθγορίεσ του ςυγκρινόμενου επιπζδου φωτιςμοφ προσ τισ 
προτεινόμενεσ S κατθγορίεσ μπορεί να βρει ςτον πίνακα 4. 

β  Ρρόςκετεσ ES και EV  κατθγορίεσ παράλλθλα προσ τισ προτεινόμενεσ S  και CE κατθγορίεσ, 
μπορεί κανείσ να βρει ςτον πίνακα 5 
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A.10. Καταςτάςεισ φωτιςμοφ – κατάςταςθ Ε2  
 

Πίνακασ Α.19 

Κίνδυνοσ εγκλιματοσ 
Αναγνϊριςθ 
προςϊπου 

Κυκλοφοριακι ροι πεηϊν 

κανονικι υψθλι 

← 0 → ← 0 → 

κανονικι 
Μθ απαραίτθτθ S5 S4 S3α S4 S3 S2β 

απαραίτθτθ 
S3 S2 S1α S3 S2 S1β 

Τψθλότερθ από τθν 
κανονικι 

S2 S1 CE2α S2 S1 CE2β 

α 
Εναλλακτικζσ Α κατθγορίεσ του ςυγκρινόμενου επιπζδου φωτιςμοφ προσ τισ προτεινόμενεσ 

S κατθγορίεσ μπορεί να βρεκεί ςτον πίνακα 4.
 

 
β Ρρόςκετεσ ES και EV  κατθγορίεσ παράλλθλα προσ τισ προτεινόμενεσ S  και CE κατθγορίεσ, 

μπορεί κανείσ να βρει ςτον πίνακα 5 
 

Πίνακασ Α.20  Προτεινόμενθ επιλογι από ςειρά 
Φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ 

χαμθλόσ μεςαίοσ υψθλόσ 

← 0 → 
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