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ύλνςε 

 

Γηεξεύλεζε παξακέηξσλ νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο γηα ηελ 

νξαηόηεηα ζε ζηάζε 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε επάξθεηαο ηνπ 

Μήθνπο Οξαηφηεηαο γηα ηάζε (ΜΟ) κέζσ ηξηζδηάζηαηεο ζπλδπαζκέλεο 

πξνζέγγηζεο, ζε πεξίπησζε επαιιειίαο νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο θαη θακπχιεο 

κεθνηνκήο θαηά ηε ράξαμε κηαο νδνχ, εθαξκφδνληαο ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ 

θακππιψλ πνπ πξνηείλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ 

(ΟΜΟΔ-Υ, 2001). Ο έιεγρνο επάξθεηαο ηεο νξαηφηεηαο βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά ηνπ 

Γηαηηζέκελνπ έλαληη ηνπ Απαηηνχκελνπ ΜΟ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νδφ κε 

αξηζηεξφζηξνθε νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε ε νπνία επαιιειίδεηαη κε θπξηή 

θακπχιε κεθνηνκήο. Δμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο δηαρσξηζκέλνπ θαη εληαίνπ 

νδνζηξψκαηνο. Γηα ηε ράξαμε ηεο νδνχ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΜΟ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ νδνπνηίαο „FM12‟. Ο ζρεδηαζκφο ηεο νδνχ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, κε εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ αθηίλσλ ησλ θακππιψλ ζε 

νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή ζπλδπάδνληαο ηηο κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ειαρίζησλ ηηκψλ θαηά ηηο 

ΟΜΟΔ-Υ, δελ παξέρεη επαξθέο ΜΟ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ινηπφλ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ειαρίζησλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηείηαη ε 

επάξθεηα ηνπ ΜΟ ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Μήθνο Οξαηφηεηαο γηα ηάζε (ΜΟ), ινγηζκηθφ ράξαμεο νδψλ, 

ηξηζδηάζηαηε ράξαμε νδψλ, ζχκπησζε νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο θαη θακπχιεο 

κεθνηνκήο 
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Abstract  

 

Investigation of the parameters of the horizontal and vertical alignment 

regarding stopping sight distance visibility  

 

Kavvadia Margarita-Louisa 

Supervisor: A.Loizos, Professor N.T.U.A. 

Co-supervisor: F.Mertzanis, Scientific Associate N.T.U.A. 

 

The objective of this Diploma Thesis is to investigate the adequacy of the Stopping 

Sight Distance (SSD), through three-dimensional combined approach in the case of 

the superposition of a horizontal and vertical curve in the tracing of a road, applying 

the minimum radii for those curves according to the Greek guidelines (ΟΜΟΔ-Υ, 

2001). The investigation for the adequate visibility is based on the difference of the 

Available versus the Demanded SSD. The research is carried out for a road with a left 

horizontal curve combined with a crest vertical curve. Both divided and undivided 

roads are examined. The road design software, „FM12‟, is used for the tracing of the 

road and the calculation of the SSD. The road is planned according to ΟΜΟΔ-Υ for 

the application of the minimum radius for the horizontal and vertical curve combining 

the maximum longitudinal inclination. From the research occurs that with the 

application of the minimum radii according to ΟΜΟΔ-Υ, adequate SSD is not 

provided. Further research is conducted for the adjustment of the minimum values, in 

order to ensure the adequacy of the SSD according to ΟΜΟΔ-Υ.  

 

Keywords: Stopping Sight Distance (SSD), road design software, three-dimensional 

road design, superposition of horizontal and vertical curve. 
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Πεξίιεςε Δξγαζίαο  

  

Η κειέηε θαη ε ράξαμε κίαο νδνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη 

ζηνπο νδεγνχο ηεο. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο Μήθνπο 

Οξαηφηεηαο γηα ηάζε (ΜΟ), νχησο ψζηε ν νδεγφο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηηκά νξζά ηε δηαδξνκή κπξνζηά ηνπ ζε επαξθέο κήθνο πξαγκαηνπνηψληαο πιήξεο 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ ζηελ αλαπάληερε εκθάληζε ελφο εκπνδίνπ.  

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηεο νξαηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ είλαη 

αλαγθαίνο ν ππνινγηζκφο ηνπ Γηαηηζέκελνπ ΜΟ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε 

ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο αθηίλαο κεηαμχ ηνπ νθζαικνχ ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εκπνδίνπ 

πνπ πεξηνξίδεη ηελ νξαηφηεηά ηνπ. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

Γηαηηζέκελνπ ΜΟ, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ην Απαηηνχκελν ΜΟ, ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) θαη 

λα βξεζεί κεγαιχηεξν ή νξηαθά ίζν. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνέθπςε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ειαρίζησλ ηηκψλ ησλ 

αθηίλσλ ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο, νη νπνίεο δίλνληαη 

απφ ηηο ΟΜΟΔ-Υ. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε ε αλάγθε 

δηεξεχλεζε νδνχ κε χπαξμε αξηζηεξφζηξνθεο νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο πνπ 

επαιιειίδεηαη κε θπξηήο θακπχιεο κεθνηνκήο ζην κέζν ηεο, κε εθαξκνγή ησλ 

ειαρίζησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ ησλ αθηίλσλ ησλ θακππιψλ ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-

Υ. ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη φηη  δελ παξέρεηαη επαξθέο ΜΟ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε επηζπκεηή αζθάιεηα ζηελ νδφ, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ηξηζδηάζηαηε 

αλάιπζε νξαηφηεηαο (ζπλδπαζκφο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο γηα ηελ 

απεηθφληζε ηεο νδνχ ζην ρψξν). Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί πιήζνο πεξηπηψζεσλ, 

κειεηήζεθαλ νδνί κε ηξεηο ηππηθέο δηαηνκέο, νη νπνίεο είλαη: νδφο κε δηαρσξηζκέλν 

νδφζηξσκα θαη θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, 

νδφο κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ 

ζθπξφδεκα θαη νδφ κε εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο. 
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Γηα ηε ράξαμε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ειάρηζηεο αθηίλεο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη νη ειάρηζηεο αθηίλεο ηεο θπξηήο θακπχιεο ηεο κεθνηνκήο, ελψ 

εθαξκφζηεθαλ θαη νη κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο. Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρζεθε γηα 

ηελ ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε ηεο νξαηφηεηαο είλαη ην „FM12‟, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

παξάγνληαη ηα δηαγξάκκαηα Απαηηνχκελνπ θαη Γηαηηζέκελνπ ΜΟ ζε φιν ην κήθνο 

ηεο νδνχ.  

 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα νξαηφηεηαο γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηππηθέο δηαηνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθχπηεη φηη δελ παξέρεηαη επαξθέο ΜΟ ζε φιν ην κήθνο ηεο 

νδνχ, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ζρεδηαζκνχ θαηά ηηο 

ΟΜΟΔ-Υ. Πξνηείλνληαη, φκσο, κεηά απφ δηεξεχλεζε, νη ειάρηζηεο πξνζαξκνζκέλεο 

ηηκέο γηα ηελ αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο θπξηήο 

θακπχιεο ηεο κεθνηνκήο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νξηαθά ην ΜΟ γηα ηελ 

εμεηαδφκελε νδφ. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη νξηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπηζηήθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεληξσηηθνί 

πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. ην Παξάξηεκα 

πεξηιακβάλνληαη νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε είδνο ηνπ 

αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πεδηλφ, ινθψδεο ή νξεηλφ). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκέλεο θακππιφηεηαο ζηελ 

νξηδνληηνγξαθία θαη ζηε κεθνηνκή (θπξηή θακπχιε), δελ παξέρεηαη επαξθέο ΜΟ, 

εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ζρεδηαζκνχ θαηά ηηο ΟΜΟΔ-

Υ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ε αιιειεμάξηεζε ησλ ειαρίζησλ πξνζαξκνζκέλσλ ηηκψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ επηιέρζεθαλ, 

νπφηε πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  
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1.1 ΜΖΚΟ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑΖ (ΜΟ) 

 

1.1.1 Γεληθά 

Η νδηθή αζθάιεηα θαζνξίδεη ηε κειέηε θαη ηε ράξαμε κηαο νδνχ. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε 

επαξθνχο κήθνπο νξαηφηεηαο, δειαδή ε δπλαηφηεηα ελφο νδεγνχ λα εθηηκά νξζά ηε 

δηαδξνκή κπξνζηά ηνπ ζε επαξθέο κήθνο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε πξνζπεξάζεσλ ή 

αλαπάληερσλ ειηγκψλ. Σν κήθνο νξαηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ 

εθηίζεηαη ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ νδεγνχ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Όζν κηθξφηεξν είλαη 

ην κήθνο νξαηφηεηαο, ηφζν ιηγφηεξε νπηηθή πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε γηα 

αμηνιφγεζε θαη ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα έλαο 

νδεγφο λα ρξεηάδεηαη πην ζπρλά λα αλαλεψλεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ (OMOE-X, 2001). 

ε ππάξρνπζεο νδνχο παξαηεξνχληαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 

νθζαικαπάηεο ζηνπο νδεγνχο θαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αζθάιεηά ηνπο. Όπσο 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ εηθφλα 1.1, ην κήθνο νξαηφηεηαο πεξηνξίδεηαη απφ ηε ράξαμε 

ηεο νδνχ (θνίιε ή θπξηή θακπχιε), ηα πξαλή ησλ νξπγκάησλ, ην θπζηθφ αλάγιπθν 

ηνπ εδάθνπο θαη ην 

θεληξηθφ ζηεζαίν 

αζθαιείαο ηχπνπ New 

Jersey ζε νδνχο 

δηαρσξηζκέλεο 

θπθινθνξίαο. 

ε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 

νδνχ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ νδεγνχ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο 

απαηηείηαη ε χπαξμε ειαρίζησλ κεθψλ νξαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

έγθαηξε αθηλεηνπνίεζε ελφο νρήκαηνο  (απαηηνχκελν κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε), 

ε αζθαιήο πξνζπέξαζε (απαηηνχκελν κήθνο νξαηφηεηαο γηα πξνζπέξαζε) θαζψο θαη 

ε αζθαιήο εμέιημε ηεο απφθαζεο ηνπ νδεγνχ γηα αιιαγή πνξείαο (κήθνο νξαηφηεηαο 

Δηθόλα 1.1 : Παξεκπνδίζεηο νξαηόηεηαο 
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γηα απφθαζε). ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη ηα παξαπάλσ, πεξηνξίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη ν νδεγφο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νδνχ θαη ηα απξφνπηα ζπκβάληα, κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ε δηαλνεηηθή θφπσζή 

ηνπ θαη λα δηαζέηεη αλεπαξθή ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηέο ηνπ λα εκπιαθεί ζε 

αηχρεκα (Altamira & Moreno 2010). 

Σα νπηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία δέρεηαη ν νδεγφο, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην φρεκα θαη ηελ νδφ, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη, ιακβάλνληαη κε ηελ φξαζε. Χζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε εξκελεία ηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ (εκπεηξία, 

θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, θηι.). 

 

1.1.2 Μήθνο Οξαηόηεηαο γηα ηάζε Sh 

ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο νδψλ θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ειαρίζησλ κεθψλ νξαηφηεηαο γηα ζηάζε. Σν 

Μήθνο Οξαηφηεηαο γηα ηάζε (ΜΟ) είλαη ην κήθνο ην νπνίν ρξεηάδεηαη έλαο 

θπζηνινγηθήο εηνηκφηεηαο νδεγφο θηλνχκελνο κε ηελ ηαρχηεηα V85 λα αληηδξά θαη λα 

θξελάξεη, πξνβαίλνληαο ζε πιήξε θαη αζθαιή αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ πξηλ 

απφ έλα αθίλεην εκπφδην πνπ εκθαλίδεηαη αλαπάληερα κπξνζηά ηνπ. Δμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ, ην ρξφλν αληίδξαζεο  ηνπ 

νδεγνχ θαη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο (OMOE-X, 2001). 

ε φιν ην κήθνο ησλ νδψλ πξέπεη λα δηαηίζεηαη  θαη‟ ειάρηζην ην κήθνο νξαηφηεηαο 

ζηάζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα V85. ηηο νδνχο νκάδαο Α ε ηαρχηεηα V85 

αληηζηνηρεί ζηελ ηαρχηεηα, κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί αλεκπφδηζηα  ην 85% ησλ 

επηβαηεγψλ νρεκάησλ ζε θαζαξφ θαη πγξφ νδφζηξσκα. ηηο νδνχο ηεο νκάδαο Β ε 

ηαρχηεηα V85  ζπλδέεηαη κε ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα. 

Σν Απαηηνχκελν ΜΟ ελφο νρήκαηνο απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα δχν κεθψλ 

(εηθφλα 1.2), ηνπ κήθνπο αληίδξαζεο (S1), ην νπνίν θαζνξίδεη ηε δηαδξνκή πνπ 

δηαλχεη ην φρεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αληηιεθζεί ν νδεγφο ην εκπφδην κπξνζηά ηνπ 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε ηξνρνπέδεζε, θαη ηνπ κήθνπο ηξνρνπέδεζεο (S2), 
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ην νπνίν είλαη ε δηαδξνκή πνπ δηαλχεη ην φρεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο ηξνρνπέδεζεο 

κέρξη ηελ πιήξε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο (εκεηψζεηο Οδνπνηίαο Ι, 2015). 

 

 

 

 

1.1.3 Δπάξθεηα Οξαηόηεηαο γηα ηάζε 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε επάξθεηα  ησλ ειαρίζησλ κεθψλ νξαηφηεηαο γηα 

ζηάζε, είλαη αλαγθαίνο ν ππνινγηζκφο ηνπ Γηαηηζέκελνπ ΜΟ, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο αθηίλαο κεηαμχ ηνπ νθζαικνχ ηνπ νδεγνχ 

θαη ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηνξίδεη ηελ νξαηφηεηά ηνπ. Σν Γηαηηζέκελν ΜΟ 

πξφθεηηαη γηα ηελ απφζηαζε θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ νπνία έλα 

αληηθείκελν θαζνξηζκέλνπ χςνπο είλαη ζπλερψο νξαηφ απφ ηνλ νδεγφ θαη εμαξηάηαη 

απφ ηε ζέζε θαη ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ θαζψο θαη ηνπ νθζαικνχ ηνπ νδεγνχ. Δπίζεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θπζηθά θαη ηερλεηά αληηθείκελα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ 

νδηθφ θαη ζηνλ παξφδην ρψξν (φπσο πηλαθίδεο, πξαλή, λεζίδεο, θιπ.) (εκεηψζεηο 

Οδνπνηίαο Ι, 2015). 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεθψλ νξαηφηεηαο ζε νδνχο κε δηαρσξηζκέλεο ή 

εληαίεο επηθάλεηεο θπθινθνξίαο, σο άμνλα αλαθνξάο είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ άμνλα ηνπ νδνζηξψκαηνο ηεο νδνχ. ε νξηαθέο πεξηπηψζεηο γηα νδνζηξψκαηα 

κίαο θαηεχζπλζεο, ηα Γηαηηζέκελα ΜΟ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε θξίζηκε 

ισξίδα θπθινθνξίαο, φπσο φηαλ ην κήθνο νξαηφηεηαο ζε αξηζηεξφζηξνθεο θακπχιεο 

Δηθόλα 1.2 : Απαηηνύκελν Μήθνο Οξαηόηεηαο γηα Σηάζε 
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είλαη πεξηνξηζκέλν εμαηηίαο εκπνδίσλ ζηε δηαρσξηζηηθή λεζίδα (π.ρ. λεζίδεο, 

θχηεπζε, αληηζακβσηηθά πεηάζκαηα) (OMOE-X, 2001). 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε επάξθεηα νξαηφηεηαο ηεο νδνχ 

εμαζθαιίδεηαη φηαλ ζε φιν ην κήθνο ηεο, ην Γηαηηζέκελν ΜΟ είλαη κεγαιχηεξν ή 

ίζν απφ ην Απαηηνχκελν ΜΟ. 

 

 

 
 

1.1.4 Γηεξεύλεζε Δπάξθεηαο ΜΟ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ΜΟ, είλαη απαξαίηεηνη νη έιεγρνη ζηελ 

ράξαμε θαηά ηελ νξηδνληηνγξαθία, ηε κεθνηνκή, ηε δηαηνκή θαη γηα ηα πηζαλά 

εκπφδηα νξαηφηεηαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο νδνχ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε 

ελαξκφληζεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο κε ηε κεθνηνκή, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη 

ε νπηηθή άλεζε ηνπ νδεγνχ θαη ε αζθαιέζηεξε θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο νδνχ 

(εκεηψζεηο Οδνπνηίαο ΙΙ, Μάξηηνο 2016) 

Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε πξφηππα δχν 

δηαζηάζεσλ (2-D) ελψ ηειεπηαία έρνπλ αλαπηπρζεί λέα πξφηππα ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

Δηθόλα 1.3 : Θέζε νδεγνύ θαη εκπνδίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Γηαηηζέκελνπ ΜΟΣ 
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(3-D). ηα δηζδηάζηαηα πξφηππα ειέγρεηαη αλεμάξηεηα ε νξηδνληηνγξαθία θαη ε 

κεθνηνκή ζηε ράξαμε ηεο νδνχ, φκσο, κε ηε κέζνδν απηή δελ απεηθνλίδεηαη γηα φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ε πιήξε εηθφλα ηεο νδνχ, γηαηί ζηνλ εθάζηνηε έιεγρν ακεινχληαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ έιεγρν ηηο νξηδνληηνγξαθίαο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά κήθνο θιίζε, ελψ ζηνλ έιεγρν ηεο κεθνηνκήο ε νδφο 

ζεσξείηαη επζεία. ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζνηέξσλ νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ νδψλ, 

φπσο ησλ ακεξηθάληθσλ (AASHTO, 2011), ησλ γεξκαληθψλ (RAA, 2008) θαη ησλ 

ειιεληθψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) εθαξκφδεηαη ην πξφηππν ησλ δχν δηαζηάζεσλ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ν δηζδηάζηαηνο έιεγρνο είλαη επαξθήο, φκσο ην 

ηξηζδηάζηαην πξφηππν παξέρεη κία ζαθέζηεξε εηθφλα ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε 

ράξαμε ηεο νδνχ παξαπιαλεί ηνλ νδεγφ θαη δεκηνπξγνχληαη νθζαικαπάηεο. ηελ 

εηθφλα 1.4  παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δπζκελψλ ραξάμεσλ, 

φπσο  επηζεκαίλνληαη ζηηο γεξκαληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (RAS – L 1995). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Δηθόλα 1.4 : Γπζκελείο ραξάμεηο πνπ παξαπιαλνύλ ηνλ νδεγό 
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1.1.5 Σξηζδηάζηαηε Οπηηθνπνίεζε ηεο Οδνύ 

Οη αλεμάξηεηνη δηζδηάζηαηνη έιεγρνη ζηε ράξαμε ηεο νδνχ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ζπλδπάδνληαη θαη νδεγνχλ 

ζε ηξηζδηάζηαην πξφηππν δεκηνπξγψληαο έλα ςεθηαθφ αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ην 

Σξηζδηάζηαην Μνληέιν Έξγνπ. ηελ 

εηθφλα 1.5 παξνπζηάδεηαη, ελδεηθηηθά, ε 

απεηθφληζε νδνχ κέζσ  ηξηζδηάζηαηνπ 

κνληέινπ. 

Η νπηηθνπνίεζε ηεο νδνχ πξνζθέξεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο κειεηεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ πιήξε θαη 

αθξηβή εηθφλα ζε πθηζηάκελα ή 

κειινληηθά έξγα, νχησο ψζηε λα 

πξνζακκψζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο νδνχ (ηαρχηεηα, πεξηβάιινλ ρψξνο, θηι.) ή λα 

πξνβιέςνπλ θαη λα απνθχγνπλ εζθαικέλεο νπηηθέο εληππψζεηο ζηνλ νδεγφ. 

 

1.1.6 ύλνςε 

πκπεξαζκαηηθά, ε θάζε νδφο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηνλ νδεγφ θαη λα ηνπ παξέρεη 

αζθάιεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ 

ελφο παξαπάλσ νδηθνχ ζπζηήκαηνο  είλαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο Μήθνπο 

Οξαηφηεηαο γηα ηάζε, νχησο ψζηε λα κεησζνχλ φζν ην δπλαηφλ ηα ζθάικαηα ησλ 

νδεγψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ θαη αηπρήκαηα. 

 

Η εμαζθάιηζε επάξθεηαο ηνπ ΜΟ είλαη απαξαίηεηε ζην ζχλνιν ηεο νδνχ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, νη κειεηεηέο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ 

θάζε πηζαλφ δπζκελή ζπλδπαζκφ ζηελ ράξαμε. Σν πξφηππν δηεξεχλεζεο ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ πξνζθέξεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο νδνχ εμ‟ νινθιήξνπ θαη εμαιείθεη ηε 

δεκηνπξγία νθζαικαπαηψλ ζηνπο νδεγνχο, παξέρνληαο ηνπο έλα αζθαιέο θαη 

επλντθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 

  

Δηθόλα 1.5 : Τξηζδηάζηαην Μνληέιν νδνύ 
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1.2 ΣΟΥΟΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ νη 

πξνηεηλφκελεο νξηαθέο ηηκέο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο 

ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001), πξνζθέξνπλ 

επαξθέο Μήθνο Οξαηφηεηαο γηα ηάζε φηαλ ζπλππάξρεη ε νξηδνληηνγξαθηθή 

θακπχιε θαη ε θακπχιε κεθνηνκήο ζηε ράξαμε ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ηαπηφρξνλε 

εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ αθηίλσλ. 

Η δηεξεχλεζε ζηα δεηήκαηα ηεο νξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο νδνχ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ειέγρνληαη νη ειάρηζηεο 

πξνηεηλφκελεο αθηίλεο ζηελ νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε θαη ζηελ θπξηή θακπχιε 

κεθνηνκήο, γηα έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ. Σν ηξηζδηάζηαην πξφηππν 

ειέγρνπ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί νπνηαδήπνηε 

πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο δπζκελψλ ραξάμεσλ θαη λα ειεγρζεί ζε ήδε 

θαηαζθεπαζκέλεο νδνχο ε χπαξμε νθζαικαπαηψλ ζηνπο νδεγνχο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη έξεπλεο πάλσ ζηελ ηξηζδηάζηαηε νπηηθνπνίεζε ηνπ νδηθνχ 

πεξηβάιινληνο έρνπλ απμεζεί, ε βαζηθή δηαθνξά φκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

είλαη φηη ειέγρνληαη νη ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ ζε ζέκαηα επάξθεηαο ηνπ 

Απαηηνχκελνπ ΜΟ ζηελ πεξίπησζε ηεο αξηζηεξήο ζηξνθήο ζπλδπαζκέλεο κε θπξηή 

θακπχιε κεθνηνκήο εθαξκφδνληαο ηαπηνρξφλσο ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ 

θακππιψλ ζηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή ζε δηαρσξηζκέλεο νδνχο θαζψο θαη 

ζε νδνχο εληαίνπ νδνζηξψκαηνο. 

Σέινο, πξνζδηνξίδνληαη νη θαηάιιειεο νξηαθέο ηηκέο ησλ αθηίλσλ ησλ θπθιηθψλ 

ηφμσλ θαη πξνηείλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ αλαγθαία αζθαιή ράξαμε ζηνπο νδεγνχο. 
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1.3 ΣΑΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ κηαο 

ζεηξάο βεκάησλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ. Σα βήκαηα απηά 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αξρηθά νξηζηηθνπνηήζεθε ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο, δειαδή ν έιεγρνο ησλ ΟΜΟΔ-Υ, ζε 

δεηήκαηα επάξθεηαο ηεο νξαηφηεηαο ζε νδνχο φπνπ παξαηεξείηαη επαιιειία 

νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο θαη θακπχιεο κεθνηνκήο εθαξκφδνληαο ηαπηνρξφλσο 

ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο θαη γηα ηηο δχν θακπχιεο. Αθνινχζεζε ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, νχησο ψζηε λα κειεηεζνχλ παξαπιήζηεο έξεπλεο θαη γεληθφηεξα 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκε. 

Έπεηηα, θαζνξίζηεθαλ νη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβιεηέο παξάκεηξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη νη δηαηνκέο ησλ νδψλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ. ε πξψην 

ζηάδην κειεηήζεθαλ νη νδνί δηαρσξηζκέλσλ επηθαλεηψλ θπθινθνξίαο κε θεληξηθφ 

ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη κε ακθίπιεπξν 

ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη νδνί εληαίαο επηθάλεηαο 

θπθινθνξίαο. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ έληνλνπ γεσγξαθηθνχ αλάγιπθνπ ηεο Διιάδαο, 

εμεηάζζεθαλ νη κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο ηεο νδνχ γηα πεδηλά, ινθψδε θαη νξεηλά 

εδάθε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ 

ηαρπηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο νδεγψλ. 

ην επφκελν ζηάδην, κειεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

ηξηζδηάζηαηε νπηηθνπνίεζε ηεο νδνχ (FM12) θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ 

ζρεδίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ (AutoCAD 2015). πκπεξηιήθζεθαλ νη 

παξαπάλσ ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο παξάκεηξνη ζην ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη ειέγρζεθε ε νξζή απεηθφληζε ηεο νδνχ ζε 

απηφ. 

Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα κεγέζε 

ησλ ΟΜΟΔ-Υ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ επαξθνχζαλ πξνζαξκφζηεθαλ νη 

νξηαθέο ηηκέο ησλ αθηίλσλ. Με ηα απνηειέζκαηα απηά κνξθψζεθαλ δηαγξάκκαηα θαη 

εμήρζεζαλ κεηαβιεηέο πξνζαξκνγήο ησλ ππαξρνπζψλ ηηκψλ. Σέινο, πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Σα βαζηθά  ζηάδηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα 

ππφ ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο ζην ρήκα 1.1. 
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Πξνζδηνξηζκφο ηφρνπ 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

Δπηινγή Γηαηνκήο ηεο Οδνχ 

Δπηινγή ηαζεξψλ θαη 

Μεηαβιεηψλ Παξακέηξσλ 

Δπηινγή θαη Μειέηε ηνπ 

Λνγηζκηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαγκαηνπνίεζε Γνθηκψλ 

Πεξηγξαθή Απνηειεζκάησλ 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

ΣΑΓΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Σρήκα 1.1 : Σρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ ζηαδίσλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 
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1.4 ΓΟΜΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε έμη θεθάιαηα, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη 

παξνπζηάδεη ην γεληθφηεξν αληηθείκελν πνπ δηεξεπλήζεθε. Αξρηθά, επηζεκαίλεηαη 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νξαηφηεηα ζε ζέκαηα αζθαιείαο ζην νδηθφ ζχζηεκα, 

πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ΜΟ, επεμεγείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ε 

επάξθεηα ηεο νξαηφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

ειέγρνπο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν επηζπκεηφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη 

ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ. Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνχζα 

αλαθνξά ζηε δνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, επεμεγνχληαη πεξηιεπηηθά νη έξεπλεο θαη νη 

κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ηνπ ΜΟ. Δπηπιένλ, αμηνινγνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλαθψλ εξεπλψλ, θαηαιήγνληαο ζηε ζχιιεςε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν νινθιεξσκέλνο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΟ θαη πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηνκψλ πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη εμεηάζζεθαλ. ε απηφ ην θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ ΟΜΟΔ-Υ γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο, ηελ νξηαθή ηηκή ηεο θπξηήο αθηίλαο θαη ηηο επηηξεπφκελεο κέγηζηεο 

θαηά κήθνο θιίζεηο ηεο κεθνηνκήο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επεμεγείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Σν θεθάιαην μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ ηα νπνία επηιέρζεθαλ λα παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ πεξηεθηηθή 

αλάιπζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο 

νδνχ, ηνπ „FM12‟.  



14 
 

Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ζε αλαιπηηθνχο πίλαθεο 

θαη δηαγξάκκαηα. Φάλεθε ζθφπηκνο ν δηαρσξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο δηαηνκήο θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο αθηίλαο πνπ εμεηάζζεθε ηελ θάζε 

θνξά. Σέινο, ζπλνςίδνληαη  ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θαη αλαθέξεηαη ε 

παξνπζίαζε μερσξηζηψλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ ζην Παξάξηεκα. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. 
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2.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν. Γηα θάζε 

έξεπλα γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνζέθεξε, θαζψο ππελζπκίδεηαη φηη ν αθξηβήο ζηφρνο ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηα παξαθάησ. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε επάξθεηα ηνπ ΜΟ ζε φιν ην κήθνο κίαο νδνχ απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδεγψλ, επνκέλσο ρξήδεη εθηεηακέλεο 

έξεπλαο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ηνπ Απαηηνχκελνπ ΜΟ, αιιά θαη ηνπ δηαηηζέκελνπ 

ΜΟ. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαγθαία είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεζφδσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε, νη νπνίεο είλαη ην δηζδηάζηαην (μερσξηζηή 

κειέηε γηα ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή) θαη ην ηξηζδηάζηαην 

(νινθιεξσκέλε απεηθφληζε ηεο νδνχ ζην ρψξνπ) πξφηππν. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη 

ηξηζδηάζηαηνη κέζνδνη έρνπλ εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο νη δηζδηάζηαηνη δελ 

πξνζθέξνπλ ξεαιηζηηθή θαη αθξηβή απεηθφληζε ηεο νξαηφηεηαο ζε κία νδφ 

Σέινο, πξφζθαηα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηξξνή ηνπ 

θεληξηθνχ ζηεζαίνπ αζθαιείαο ζηα δηαηηζέκελα ΜΟ, θαζψο θαη κειέηεο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηηο πεξηνρέο επαιιειίαο ησλ θακππιψλ νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα παξαπάλσ, έρνπλ παξνπζηαζηεί πιήζνο 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

επηηπγράλεηαη ε επθνιφηεξε ράξαμε κίαο νδνχ θαη ε ηξηζδηάζηαηε νπηηθνπνίεζε ηεο. 
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2.2 ΤΝΑΦΔΗ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξηζδηάζηαηα κνληέια, έρνπλ πξνθχςεη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζην βέιηηζην 

ζπλδπαζκφ νξηδνληηνγξαθίαο-κεθνηνκήο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ξεαιηζηηθά επαξθνχο 

νξαηφηεηαο. 

ε κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γηαηηζέκελνπ ΜΟ,  ν 

Sanchez (1994) αλέπηπμε κηα γξαθηθή κέζνδν κε ηελ νπνία κειεηήζεθε ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ κήθνπο νξαηφηεηαο θαη ηεο ηξηζδηάζηαηεο ράξαμεο ζε 

ζπλδεηήξηνπο θιάδνπο (ξάκπεο) ζε πεξηνρέο θφκβσλ απηνθηλεηφδξνκσλ, κε ηε 

βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηελ επηινγή ησλ ειαρίζησλ ηηκψλ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηα κεγέζε ηεο ράξαμεο. Ο κειεηεηήο δεκηνχξγεζε πξννπηηθέο απφςεηο ηνπ 

ηξηζδηάζηαηνπ πξνζνκνηψκαηνο ηεο νδνχ απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ηεο (Δηθφλα 2.1). Οη 

δηαθνξεηηθέο φςεηο πνπ παξάγνληαη επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξεκπνδίζεσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή νξαηφηεηαο ηνπ νδεγνχ. 

 

χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε αλεπάξθεηα ηνπ κήθνπο νξαηφηεηαο είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν ζε ζπλδεηήξηνπο θιάδνπο απηνθηλεηφδξνκσλ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ειάρηζηα κεγέζε ζρεδηαζκνχ ζηηο νξηδνληηνγξαθηθέο θακπχιεο, ελψ ην πξφβιεκα 

επηδεηλψλεηαη κε ηαπηφρξνλε χπαξμε θπξηψλ θακππιψλ κεθνηνκήο. Δπίζεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο δηζδηάζηαηεο κεζφδνπο απεηθφληζεο ηεο νδνχ 

παξαηεξνχληαη πην ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη ζπλεπψο, πξνηείλεηαη ην 

Δηθόλα 2.1 : Πξννπηηθή άπνςε ηεο νδνύ από ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ (Sanchez, 1994) 
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ηξηζδηάζηαην πξφηππν ράξαμεο. Παξ ‟φια απηά, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, αθνχ ρξεζηκνπνηεί γξαθηθφ θαη φρη αλαιπηηθφ 

ηξφπν εμαθξίβσζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ. 

Οη Hassan et al. (1996) αλέπηπμαλ κηα αλαιπηηθή κέζνδν γηα ηνλ ηξηζδηάζηαην 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ, κε ην ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ νξηδνληηνγξαθίαο 

θαη κεθνηνκήο. ηε κέζνδφ ηνπο γίλεηαη ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θακπχιεο 

κνξθήο, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ηεο νδνχ 

θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα (Δηθφλα 2.2). Σν δηαηηζέκελν 

κήθνο νξαηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά θαη εμεηάδεηαη ε ηνκή κεηαμχ ηεο 

γξακκήο φξαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ επηθάλεηα ηεο νδνχ θαη ηα 

εκπφδηα φξαζεο. 

 

 

 
 

χκθσλα κε ηελ πξψηε ηνπο κεζφδνπ ην κνληέιν επεθηάζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο 

(Hassan et al. (1997)), νχησο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην κήθνο νξαηφηεηαο θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζην εχξνο ησλ πξνβνιέσλ. Σνλίζηεθε φηη 

δελ έρεη δνζεί αξθεηή ζεκαζία ζην δήηεκα ηεο νξαηφηεηαο ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, ελψ 

ζα έπξεπε, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχθηαο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απηήο κεηά απφ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηνλ 

Δηθόλα 2.2 : Αλαπαξάζηαζε θπξηήο θακπύιεο κεθνηνκήο κε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

(Hassan, Easa & Abd El Halim, 1996) 



22 
 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ είλαη φηη ν δηζδηάζηαηνο ζρεδηαζκφο ελδέρεηαη 

λα ππεξεθηηκήζεη ή λα ππνεθηηκήζεη ην δηαηηζέκελν ΜΟ θαη επνκέλσο, λα κελ 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα ή λα απμήζεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο νδνχ. 

Οη Ismail & Sayed (2007) πεξηέγξαςαλ έλα λέν αιγφξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ΜΟ ζχκθσλα κε ην ηξηζδηάζηαην πξφηππν αλάιπζεο, ηνλ νπνίν 

ραξαθηεξίδνπλ σο πην απνηειεζκαηηθφ, ιηγφηεξν απαηηεηηθφ ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη 

πην επέιηθην ζε ζρέζε κε ηηο έσο ηφηε αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο. Ο αιγφξηζκνο απηφο 

βαζίδεηαη ζηελ παξακεηξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο νδνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο θαη απνηειεί επέθηαζε ηνπ δηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Lovell (1999), ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

κεθνηνκήο. Δπίζεο, γίλεηαη ε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο θάπνηνπ αλαιπηηθνχ θξηηεξίνπ 

ην νπνίν ζα ππνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηξηζδηάζηαηεο 

αλάιπζεο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ. Σέινο, ην θπξηφηεξν 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε απηή, είλαη φηη ε ζρεηηθή ζέζε ησλ 

ζεκείσλ κέγηζηεο θακππιφηεηαο θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ 

κεθψλ νξαηφηεηαο απφ ηηο δηζδηάζηαηεο επηκέξνπο αλαιχζεηο ζε απηά ηα ζεκεία, 

απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ηεο νδνχ ή φρη. 

ε δεκνζίεπζε ησλ Μαπξνκάηεο et al. (2009) παξνπζηάζηεθε κία κέζνδν 

ηξηζδηάζηαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΜΟ ζε πθηζηάκελα νδηθά ηκήκαηα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ράξαμε ηεο νδνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Αλαθέξεηαη φηη κέρξη ηφηε 

δελ είρε γίλεη θακία εθαξκνγή ησλ ινγηζκηθψλ αλάιπζεο ζε πθηζηάκελε νδφ, νχησο 

ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηπρφλ πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ. Η πξνηεηλφκελε 

κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζαξψζεσλ ηεο 

νδνχ γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, έπεηηα ηελ ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

ζαξψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηεο νδνχ, νχησο ψζηε λα 

πξνθχςεη ε δεκηνπξγία δηαηνκψλ απφ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ νδεγνχ (Δηθφλα 2.3). 

Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνηείλεηαη γηα νδνχο δχν ισξίδσλ θπθινθνξίαο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ νξαηφηεηαο 

ζε κία πθηζηάκελε νδφ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Οη Kim & Lovell (2010) παξνπζίαζαλ κηα ηξηζδηάζηαηε αμηνιφγεζεο ηνπ κήθνπο 

νξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε επηθάλεηα ηεο νδνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο ππνινγηζηηθήο γεσκεηξίαο (Computational Geometry) 

θαη θακπχιεο ειεχζεξεο κνξθήο ηχπνπ „Thin-Plate Spline Interpolation (TPS)‟. Γηα 

ηε κέζνδν απηή ε νδφο παξνπζηάδεηαη σο έλα πιέγκα απφ ζπληεηαγκέλεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, ηεο κεθνηνκήο, ηεο δηαηνκήο ηεο 

νδνχ, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Η παξνχζα κέζνδνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ βαζίδεηαη ζε παιαηφηεξε δηζδηάζηαηε κέζνδν πνπ είρε 

δεκνζηεπηεί απφ ηνλ Lovell (1999) θαη ηνπο Lovell et al. (2001) θαη αλαθέξεηαη φηη ε 

ζπλήζεο ρξεζηκνπνηνχκελε πξαθηηθή επέιεγε ζε θάζε ζέζε ηεο νδνχ ηελ ειάρηζηε 

ηηκή ηνπ ΜΟ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φκσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ιαλζαζκέλα. Οη ζπγγξαθείο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ε κέζνδφο ηνπο είλαη ζαθψο πην έγθπξε θαη πξνηείλνπλ ηε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε κεηξήζεηο ζε πθηζηάκελεο νδνχο. 

Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ ζε θπξηέο θακπχιεο 

κεθνηνκήο πνπ ζπλδπάδνληαη κε νξηδφληηεο θακπχιεο, ζε νδνχο δχν ισξίδσλ 

θπθινθνξίαο, εμέιημαλ νη Moreno et al. (2010) θάλνληαο ρξήζε πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο θαη παξνπζηάδνληαο έλα ινγηζκηθφ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο ΜΟ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πιήζνο δνθηκψλ γηα 

δηάθνξεο δηαηάμεηο νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο, κε παξαιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαηνκήο θαη ηεο νξαηφηεηαο. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ΜΟ θαη απφ ην ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκά ηεο 

Δηθόλα 2.3 : Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε δηαηνκήο από ηξηζδηάζηαηε ζάξσζε νδνύ (Μαπξνκάηεο, 

Παγνύλεο, Παιάζθαο & Μαξνύδαο, 2009) 
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πξνθχπηεη φηη ην δηαηηζέκελν ΜΟ επεξεάδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο 

νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο θαη ηεο θπξηήο θακπχιεο ηεο κεθνηνκήο. 

Οη Altamira et al. (2010) αλέπηπμαλ έλα ινγηζκηθφ γεσκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ 

νδψλ, ην νπνίν αμηνινγεί ην δηαηηζέκελν ΜΟ, αιιά θαη ην Μήθνο Οξαηφηεηαο γηα 

Πξνζπέξαζε (ΜΟΠ), κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ππφ κειέηε ραξάμεσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ππνινγίδεη ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά κήθνο ηεο νδνχ ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ νθζαικνχ θαη ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε νδφο ράλεηαη απφ ην 

νπηηθφ πεδίν ηνπ νδεγνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ειέγρεηαη εάλ ζε φιν ην κήθνο ηεο 

νδνχ δηαηίζεηαη επάξθεηα ΜΟ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξάγνληαη δηαγξάκκαηα πνπ 

απεηθνλίδνπλ ζε θάζε ζέζε ην δηαηηζέκελν ΜΟ πνπ πξνθχπηεη κφλν απφ ηε 

κεθνηνκή ηεο νδνχ (δηζδηάζηαην πξφηππν) θαη ην αληίζηνηρν δηαηηζέκελν ΜΟ πνπ 

πξνθχπηεη κε ην ηξηζδηάζηαην πξφηππν. 

Μηα αθφκα ηξηζδηάζηαηε κεζνδνινγία γηα ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο νξαηφηεηαο θαηά 

κήθνο ηεο θεληξηθήο γξακκήο νδνζηξψκαηνο, πξφηεηλαλ νη Jha et al. (2011), 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν έλα ζχλνιν ηζνκεθψλ επζεηψλ κηθξνχ 

κήθνπο (ή ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ) θαη ηε κέζνδν ηνπ ηξηγσληζκνχ. Η κεζνδνινγία 

απηή επηηξέπεη αλαπξνζαξκνγέο ζηε ράξαμε θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, κέζσ 

επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ νδεγνχ, 

φκσο, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάιν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ, δε 

ζεσξείηαη αξθεηά επέιηθηε. 

Σέινο, ν ζπλεπηβιέπσλ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, Μεξηδάλεο (2015) 

ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή αλαπηχζζεη κέζνδν δηεξεχλεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ 

ΜΟ, κε ηαπηφρξνλε ζεψξεζε ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο ηεο παξερφκελεο 

αζθάιεηαο κηαο νδνχ, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο, ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ κε βάζε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ νδνπνηίαο „FM12‟ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο ηεο νξαηφηεηαο κε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο νδηθνχ ρψξνπ νχησο ψζηε, 

λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ νξαηφηεηαο ζε νπνηνδήπνηε νδηθφ 

πεξηβάιινλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε 

δηεξεχλεζε ηνπ ΜΟ, θαζψο θαη ελαιιαθηηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επάξθεηαο νξαηφηεηαο. 
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2.3 ΤΝΟΦΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

πλνςίδνληαο, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επάξθεηαο ηνπ ΜΟ κε 

ρξήζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνηχπνπ αλάιπζεο. 

Μηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο νξαηφηεηαο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΟ θαη ζηηο δχν απεηθνλίζεηο ηεο νδνχ (νξηδνληηνγξαθία θαη 

κεθνηνκή), αθνχ κε ηελ αλεμάξηεηε αληηκεηψπηζε ηνπο, παξαηεξνχληαλ αλαθξίβεηεο 

ζηα απνηειέζκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξηπηψζεηο επαιιειίαο ηεο 

νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο θαη ηεο θακπχιεο κεθνηνκήο, ε αζπλέπεηα ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ είλαη αθφκε πην έληνλε.  

Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο φηη ε νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

νξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνηχπνπ θαη κε ηε ρξήζε 

αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ραξαθηεξηζηηθή ηεο νδνχ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηξηζδηάζηαηεο 

κειέηεο ηεο ράξαμεο κίαο νδνχ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο πνπ 

πξνζθέξεη κηα πθηζηάκελε νδφο, είλαη ε αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζην κειεηεηή 

κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο νδνχ.     

Σέινο, ζε θακία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο δελ έρεη εμαθξηβσζεί ε επάξθεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) ζε δεηήκαηα 

νξαηφηεηαο, γηα πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο ζπλχπαξμεο νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο 

θαη θακπχιεο κεθνηνκήο εθαξκφδνληαο ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο θαη ζηηο δχν θακπχιεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο νδνχ.  
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3.1 ΜΖΚΟ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑΖ (ΜΟ) Sh 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα, ην ΜΟ νξίδεηαη σο ε απφζηαζε 

ηελ νπνία ρξεηάδεηαη έλαο νδεγφο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο γηα λα ην αθηλεηνπνηήζεη 

κε αζθάιεηα πξηλ έλα αηθλίδην εκπφδην. Απαξηίδεηαη απφ ηε δηαδξνκή πνπ δηαλχεηαη 

θαηά ηνλ ρξφλν αληίιεςεο-αληίδξαζεο θαη ηελ θαζαξή δηαδξνκή πέδεζεο. Δπνκέλσο, 

θαηά κήθνο ηνπ ζπλνιηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ην κήθνο νξαηφηεηαο πνπ δηαηίζεηαη 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην Απαηηνχκελν ΜΟ.  

Όηαλ ε επάξθεηα ηνπ ΜΟ είλαη ζπλερψο νξηαθή, ηφηε ν νδεγφο βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

έληαζε θαη εγξήγνξζε πνπ πξνθαιεί θφπσζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν επηβάιιεηαη λα 

εμαζθαιίδνληαη ζπλνιηθά ζην 70% ηεο νδνχ κήθε νξαηφηεηαο θαηά 1,3 θνξέο 

κεγαιχηεξα απφ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα. Δπίζεο, ζπληζηάηαη νη ειάρηζηεο ηηκέο λα 

κελ ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε πεξηνρέο θφκβσλ. (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) 

Σν Απαηηνχκελν Μήθνο Οξαηφηεηαο γηα ηάζε (ΜΟ) Sh ππνινγίδεηαη απφ ηνπο 

ηχπνπο πνπ αθνινπζνχλ: 

Sh = S1+ S2           

S1 = (V85/3.6)
.
tr 

S2 = (V85/3.6)
2
/ [2

.
(d+g

.
s/10)]         

 

φπνπ: 

Sh [m] = κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε  

S1 [m] = δηαλπφκελν κήθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αληίιεςεο-

αληίδξαζεο 

S2 [m] = κήθνο πέδεζεο 

V85 [km/h] = ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα 85% 

tr [s] = ρξφλνο αληίιεςεο-αληίδξαζεο (2 δεπηεξφιεπηα) 

g [m/s
2
] = επηηάρπλζε βαξχηεηαο 

d [m/s
2
] = ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ηελ ηαρχηεηα (ε ηηκή ηνπ ιακβάλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 3-1) 

s [%] = θαηά κήθνο θιίζε 



30 
 

Σρήκα 3.1 : Απαηηνύκελν κήθνο νξαηόηεηαο γηα ζηάζε Sh ζε πγξό 

νδόζηξσκα, ζε νδνύο ησλ νκάδσλ Α θαη Β 

   [ζεηηθή (+) : αλσθέξεηα, 

   αξλεηηθή (-) : θαησθέξεηα] 

 

V85 [km/h] 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

d [m/s
2
] 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 

 

 

Δπίζεο ην Απαηηνχκελν ΜΟ δχλαηαη λα ππνινγηζηεί απεπζείαο απφ ηνλ ρήκα 3.1. 

 

  

Πίλαθαο 3.1 : Σπληειεζηήο d ππνινγηζκνύ ηνπ κήθνπο νξαηόηεηαο ζηάζεο Sh 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε ην Γηαηηζέκελν ΜΟ πεξηγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο νξηαθήο 

νπηηθήο αθηίλαο κεηαμχ νθζαικνχ νδεγνχ θαη εκπνδίνπ. Αλάινγα κε ηηο νδεγίεο 

ζρεδηαζκνχ νδψλ δηαθφξσλ ρσξψλ, 

νξίδνληαη ειαθξψο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

γηα ην χςνο ησλ νθζαικψλ ηνπ 

νδεγνχ θαη ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηηο ακεξηθάληθεο  

νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (AASHTO, 

2011) ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ 

ζεσξείηαη 0.60m θαη ην χςνο ησλ 

νθζαικψλ 1.08m, ζηνπο γεξκαληθνχο 

(RAA,  2008) 0.50m θαη 1.00m, ζηνπο ειιεληθνχο (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) ην χςνο ηνπ 

εκπνδίνπ νξίδεηαη αλαιφγσο ηεο V85 θαη ην χςνο νθζαικψλ 1.06m. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε επάξθεηα νξαηφηεηαο ηεο νδνχ 

εμαζθαιίδεηαη φηαλ ζε φιν ην κήθνο ηεο ηζρχεη: 

Απαηηνύκελν ΜΟ ≤ Γηαηηζέκελν ΜΟ     (SSD Required ≤ SSD Provided) 

χκθσλα θαη κε ην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο 1.4, ζηελ πξψηε πεξίπησζε (πάλσ)  ην 

Γηαηηζέκελν ΜΟ (Sight Distance) είλαη κηθξφηεξν ηνπ Απαηηνχκελνπ ΜΟ 

(Required stopping distance) νπφηε δελ εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα νξαηφηεηαο, ελψ 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε (θάησ) ην Γηαηηζέκελν ΜΟ (Sight Distance) είλαη ίζν κε ην 

Απαηηνχκελν ΜΟ (Required 

stopping distance) νπφηε ε 

επάξθεηα νξαηφηεηαο 

επηηπγράλεηαη νξηαθά. 

  

Δηθόλα 3.2 : Δπάξθεηα νξαηόηεηαο ζε ζρέζε κε ην 

Απαηηνύκελν ΜΟΣ (Required stopping distance) θαη ην  

Γηαηηζέκελν  ΜΟΣ (Sight Distance) 

Δηθόλα 3.1 : Γηαηηζέκελν ΜΟΣ 
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Δπίζεο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθηίλαο ηφμνπ R γηα δεδνκέλν πιάηνο Μ ηνπ ειεπζέξνπ 

εκπνδίσλ πιεπξηθνχ ρψξνπ, πνπ πξνζθέξεη κήθνο νξαηφηεηαο ζηάζεο Sh ζην κέζν 

ηεο ειεγρφκελεο ισξίδαο θπθινθνξίαο, νξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο (βι. 

Δηθφλα 3.3): 

 φηαλ Sh<L   Sh = 2
.
R

.
cos

-1
 (1-M/R)       

                ή Sh = 2
.
(2

.
R

.
M-M

2
)
0,5

     

 (10-4) 

 φηαλ Sh>L   Sh = 4RM/L+L/2      

 (10-5) 

 

φπνπ: 

Sh [m]: Σν κήθνο νξαηφηεηαο ζηάζεο κεηξνχκελν επί ηεο θακπχιεο ζηνλ 

άμνλα πνπ ραξάδεηαη ζην κέζν ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

R [m]: Η αθηίλα ηεο θακπχιεο ηνπ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

M [m]: Σν πιάηνο ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ κεηξνχκελν απφ ην κέζν ηεο 

εμεηαδφκελεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

L [m]: Σν κήθνο ηεο θακπχιεο κεηξνχκελν ζηνλ άμνλα ηεο εμεηαδφκελεο 

ισξίδαο θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 3.3 : Σηνηρεία ειέγρνπ νξαηόηεηαο από ηνλ πιεπξηθό ειεύζεξν νπηηθώλ 

εκπνδίσλ ρώξν 
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Η ζρέζε ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ Sh, R θαη Μ εθθξάδεηαη κέζσ δηαγξακκάησλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμήο: 

α. απφ ην δηάγξακκα νξαηφηεηαο, ρήκα 3.2, πξνζδηνξίδεηαη ην απαηηνχκελν κήθνο 

νξαηφηεηαο γηα ζηάζε Sh γηα ηελ θαηά κήθνο θιίζε ηεο εμεηαδφκελεο ζέζεο κε 

βάζε ηελ ηαρχηεηα V85 

β. απφ ην ρήκα 3.3 κε εηζαγσγή ηνπ κήθνπο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε Sh πνπ 

πξνζδηνξίζζεθε, αλεπξίζθεηαη ε απαηηνχκελε αθηίλα R γηα δεδνκέλν πιάηνο Μ 

πιεπξηθνχ ειεχζεξνπ εκπνδίσλ ρψξνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3.2 : Απαηηνύκελν ΜΟΣ ζε πγξό νδόζηξσκα νδώλ νκάδαο Α θαη Β  
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Σρήκα 3.3 : Σρέζε ΜΟΣ κε πιάηνο ειεύζεξνπ ρώξνπ Μ  
 

Δπνκέλσο, εθφζνλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία βξίζθεηαη θαη 

ειέγρεηαη ε επάξθεηα ηνπ ΜΟ ζε κία νδφ, παξαθάησ πεξηγξάθεηαη νη παξάγνληεο 

πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε ζχλζεην ηξηζδηάζηαην 

πεξηβάιινλ. 
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3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΟΜΧΝ 

 

3.2.1 Γεληθά 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ, κηα δηαηνκή ζηελ νδνπνηία απαξηίδεηαη απφ 

έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηκεκάησλ (εηθφλα 3.4): ν θπθινθνξηαθφο ρψξνο (1), νη 

δηακνξθψζεηο ηεο νδνχ (2), ηα πξαλή (3), νη δηακνξθψζεηο ηνπ εδάθνπο (4) θαη ην 

έδαθνο (5). 

 

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εμεηάδεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή κίαο νδνχ θαη 

επνκέλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηκήκαηα πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά είλαη ν 

θπθινθνξηθφο ρψξνο θαη νη δηακνξθψζεηο ηεο νδνχ, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ ε θξίζηκε ισξίδα ειέγρνπ είλαη ε αξηζηεξή. 

 
 

 

3.2.2 Οδόζηξσκα Γηαρσξηζκέλεο Κπθινθνξίαο κε Κεληξηθό 

ηεζαίν Αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey Μεγάισλ Γηαζηάζεσλ 

Αξρηθά εμεηάζηεθε νδφο κε νδφζηξσκα δηαρσξηζκέλεο θπθινθνξίαο κε θεληξηθφ 

ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, γηα δχν ισξίδεο 

θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη γηα ηαρχηεηεο απφ 60km/h έσο 130km/h, αλαιφγσο 

ηνπ εδαθηθνχ αλάγιπθνπ. Η δηακφξθσζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο κεζαίαο λεζίδαο 

θαζψο θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ ρψξνπ είλαη εκθαλέο ζηηο εηθφλεο 3.5 θαη 3.6. 

 

 

Δηθόλα 3.4 : Φαξαθηεξηζηηθά ηκήκαηα κηαο ηππηθήο δηαηνκήο 
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Δηθόλα 3.5 : Λεπηνκέξεηα δηαηνκήο δηαρσξηζκέλνπ νδνζηξώκαηνο κε θεληξηθό ζηεζαίν 

αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

 

Δηθόλα 3.6 : Λεπηνκέξεηεο ηεο δηακόξθσζεο ηεο δηαηνκήο δηαρσξηζκέλνπ νδνζηξώκαηνο κε 

θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
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Δηθόλα 3.7 : Λεπηνκέξεηα ακθίπιεπξνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

3.2.3 Οδόζηξσκα Γηαρσξηζκέλεο Κπθινθνξίαο κε Ακθίπιεπξν 

ηεζαίν Αζθαιείαο από θπξόδεκα 

Ίδηεο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα κε δχν 

ισξίδεο αλά θπθινθνξία θαη κε ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα 

(εηθφλα 3.7). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Οδόζηξσκα Δληαίαο Κπθινθνξίαο 

Οη ηειηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νδφ εληαίαο θπθινθνξίαο κε κία ισξίδα 

θπθινθνξίαο 4m αλά θαηεχζπλζε, γηα ηαρχηεηεο απφ 50km/h έσο 100km/h ζε νξεηλφ, 

ινθψδεο θαη πεδηλφ έδαθνο ζχκθσλα πάληα κε ηηο ησλ ΟΜΟΔ-Υ.  

 

  



38 
 

3.3 ΜΔΛΔΣΖ ΥΑΡΑΞΖ 

 

3.3.1 Γεληθά 

Η κειέηε ράξαμεο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ κίαο νδνχ: 

 Οξηδνληηνγξαθίαο 

 Μεθνηνκήο 

 Γηαηνκψλ 

 Οξαηφηεηαο 

 Πξννπηηθήο ηεο ζην ρψξν 

ηελ παξνχζα εξγαζία νη κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο 

νδεγίεο (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) θαη παξαθάησ πξνζδηνξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ειέγρζεθαλ θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο νξηαθέο ηνπο ηηκέο.  

 

3.3.2 Κπθιηθό Σόμν Οξηδνληηνγξαθίαο 

Οη ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηαθξίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2. Οη ηηκέο απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ ηαρχηεηα κειέηεο 

θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηνινγηθέο θαη ηηο ηνπνγξαθηθέο 

ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, ε επηινγή ησλ ηηκψλ Rmin εμαξηάηαη εθηφο απφ ηελ νκάδα, 

ζηελ νπνία αλήθεη ε νδφο, θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ εδάθνπο (πεδηλφ, ινθψδεο ή 

νξεηλφ) (ΟΜΟΔ-Υ, 2001). 
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Πίλαθαο 3.2 : Διάρηζηεο αθηίλεο θακππιώλ νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδνύο ησλ νκάδσλ Α θαη Β 

Πίλαθαο 3.3 : Μέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο γηα νδνύο ησλ νκάδσλ Α θαη Β 

 

 

 

3.3.3 Καηά Μήθνο Κιίζε ζηε Μεθνηνκή 

Οη θαηά κήθνο θιίζεηο πξέπεη γηα ιφγνπο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο, ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κεησκέλεο ξχπαλζεο θαη θπθινθνξηαθήο 

πνηφηεηαο λα δηαηεξνχληαη φζν γίλεηαη ην δπλαηφλ κηθξέο. Αθφκε, νη θιίζεηο ηεο 

νδνχ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ θαη νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη λα κεησζεί ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.3 ππνδεηθλχνληαη νη κέγηζηεο θαηά 

κήθνο θιίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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Πίλαθαο 3.4 : Οξηαθέο ηηκέο αθηίλσλ θπξηώλ 

θαηαθόξπθσλ θακππιώλ ζπλαξκνγήο γηα νδνύο ησλ 

νκάδσλ Α θαη Β 

3.3.4 Κπξηή Καηαθόξπθε Κακπύιε πλαξκνγήο 

Οη ειάρηζηεο αθηίλεο θπξηψλ θαηαθφξπθσλ θακππιψλ ηνπ Πίλαθα 3.3, ζχκθσλα κε 

ηηο ΟΜΟΔ-Υ, παξέρνπλ επαξθή πεξηζψξηα αζθαιείαο θαη ζε δεηήκαηα νξαηφηεηαο. 

Με ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

αθηίλσλ δελ πξνθχπηνπλ 

κεγάια νξχγκαηα θαη ε 

κεθνηνκή κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην αλάγιπθν ηνπ 

εδάθνπο. 
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Δηθόλα 4.1 : Σύκπησζε ζεκείσλ θακπήο ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

4.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΟΓΟΤ 

 

4.1.1 Γεληθά 

ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, εμεηάδεηαη ε 

ζχκπησζε ζε κηα νδφ ηεο αξηζηεξήο νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο κε θπξηή θακπχιε 

κεθνηνκήο. Μηα ράξαμε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε φηαλ ηα ζεκεία θακπήο 

ζηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή πεξίπνπ ζπκπίπηνπλ (Δηθφλα 4.1). αθνχ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε πξννπηηθή εηθφλα ηεο νδνχ γίλεηαη ηδηαίηεξα επράξηζηε γηα ηνλ 

νδεγφ (Δηθφλα 4.2). 
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Δηθόλα 4.2 : Δπράξηζηε πξννπηηθή εηθόλαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζύκπησζε 

ησλ ζεκείσλ θακπήο ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

 

 

 

 

Όκσο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ζπλεζηζκέλεο δηζδηάζηαηεο κεζφδνπο 

απεηθνλίζεσλ ηνπ δξφκνπ, ν έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο νξαηφηεηαο ζε κία νδφ δελ 

εμαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ζα δηεξεπλεζεί εθ λένπ κε 

ηξηζδηάζηαην πξφηππν ειέγρνπ.  

 

 

4.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Οδνύ  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, νη πξνδηαγξαθέο ηεο 

επηιεγκέλεο νδνχ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ. Αξρηθά, ζηελ 

νξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε νξίδεηαη αξηζηεξή ζηξνθή, φπνπ ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηεο 

νδνχ ηνπνζεηείηαη ε νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε, ζηε κεθνηνκή επηιέγεηαη θπξηή 

θακπχιε κε ηηο θνξπθέο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο λα 

ζπκπίπηνπλ (ρήκα 4.1 θαη 4.2) . 
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Σρήκα 4.1 : Παξάδεηγκα νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο ηεο νδνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο 

δνθηκέο 

Σρήκα 4.2 : Παξάδεηγκα κεθνηνκήο ηεο νδνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δνθηκέο 
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Πίλαθαο 4.1 : Φαξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ - Γεληθά 

Πίλαθαο 4.2 : Φαξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ - Γηαηνκέο 

Δηδηθφηεξα, ζρεδηάδεηαη ππεξαζηηθή νδφο θαηεγνξίαο ΑΙΙΙ, ελψ ην είδνο ηνπ εδάθνπο 

θαζψο θαη ε ηαρχηεηα κειέηεο Ve κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ 

(Πίλαθαο 4.1).  

 

Κατηγορία Οδοφ ΑΙΙΙ 

Είδοσ εδάφουσ Πεδινό/Λοφϊδεσ/Ορεινό 

Ταχφτητα Μελζτησ Ve 50-130km/h 

 

Ο αξηζκφο ησλ ισξίδσλ αλά θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο είλαη δχν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο δηαρσξηζκέλεο θπθινθνξίαο θαη κία ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο εληαίαο θπθινθνξίαο, ην πιάηνο ηεο θάζε ισξίδαο δίλεηαη 3,75m 

πξνζζέηνληαο 0,25m πιάηνο εμσηεξηθήο ισξίδαο θαζνδήγεζεο b= (3,75+0,25) = 4m, 

ελψ ε επίθιεζε επηιέγεηαη λα παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ ζην 

2,5%, θαζψο ε κεηαβνιή ηεο δελ έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκψλ (Πίλαθαο 4.2). 

 

Αριθμόσ λωρίδων 2 (διαχωριςμζνο) – 1 (ενιαίο) 

Πλάτοσ λωρίδων (3,75+0,25) = 4m 

Επίκληςη 2,5% 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΜΟ, ζεσξήζεθε φηη ην φρεκα θηλείηαη κε ηαρχηεηα 

Vox=Ve + 30km/h, δεδνκέλνπ φηη ε ππέξβαζε θαηά 20km/h – 30km/h ηεο ηαρχηεηαο 

κειέηεο είλαη ζπλεζηζκέλε ζηε ρψξα καο, ελψ ε επηβξάδπλζε ιφγσ πέδεζεο 

ζεσξήζεθε d=3,40m/s
2
 θαη ν ρξφλνο αληίιεςεο-αληίδξαζεο tr=2,5s. Σν χςνο 

εκπνδίνπ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ νξίδεηαη σο ε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ ΜΟ ζε γσλία (5/60)
ν 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

νδνζηξψκαηνο (ΟΜΟΔ-Υ 2001). ηελ παξνχζα έξεπλα, ην χςνο εκπνδίνπ 

ζεσξήζεθε hZ=0,60m θαη ην χςνο νθζαικψλ hA=1,08m (Πίλαθαο 4.3). 
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Πίλαθαο 4.3 : Φαξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ - Οξαηόηεηα 

Ταχφτητα οχήματοσ Ve + 30km/h 

Επιβράδυνςη 3,40m/s2 

Χρόνοσ αντίδραςησ 2,5s 

Ύψοσ οφθαλμϊν 1,08m 

Ύψοσ εμποδίου 0,60m 
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Δηθόλα 4.3 : Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνύ ‘FM12’ 

4.2 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ‘FM12’ 

 

4.2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

Γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφλεζε ηεο νδνχ πνπ κειεηήζεθε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ „FM12‟ . Σν „FM12‟ είλαη 

έλα ινγηζκηθφ νδνπνηίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ ζπλεπηβιέπνληα ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, Φψηε Μεξηδάλε, Δπηζηεκνληθφ πλεξγάηε ηνπ Σνκέα 

Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ΔΜΠ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ζην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο „Δηδηθά 

Κεθάιαηα Οδνπνηίαο‟ θαη „Δηδηθά Θέκαηα ρεδηαζκνχ Οδψλ‟. Οη ρξήζηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, έρνληαο ζηνηρεηψδεο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη βαζηθέο 

γλψζεηο νδνπνηίαο, κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ κία νδφ θαη λα εμάγνπλ ηα βαζηθά ζρέδηα 

ηεο. Η ρξήζε ηνπ „FM12‟ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα κειέηεο 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, θαζψο θαη αεξνδξνκίσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ „Microsoft Excel‟ (Δηθφλα 4.3) ζην νπνίν 

εηζάγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ, εθηεινχληαη νη 

απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο θαη εμάγνληαη απνηειέζκαηα θαη ζρέδηα. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαιχζεσλ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο „Notepad‟ θαη ηα ζρέδηα είηε 

κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζρεδίαζεο „AutoCAD‟ είηε κέζσ ηνπ „MicroStation‟.  
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4.2.2 Παξνπζίαζε Βαζηθώλ Λεηηνπξγηώλ 

Με ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ράξαμεο 

νδψλ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο (ΟΜΟΔ-Υ 2001), γεξκαληθέο (RAA 2008), 

ακεξηθάληθεο (AASHTO 2011) θαη απζηξαιηαλέο (Austroads 2009) νδεγίεο 

ζρεδηαζκνχ νδψλ αιιά θαη ζχκθσλα κε εμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο. Μέζσ 

θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην γεσκεηξηθφ ζρεδηαζκφ νδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ππνινγηζκφο: 

i. ηνπ Μνληέιν ηνπ Δδάθνπο, κέζσ ησλ παξερφκελσλ ηξηγψλσλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ εδάθνπο 

ii. ηεο Οξηδνληηνγξαθίαο, φπνπ ζρεδηάδεηαη ν άμνλαο ηεο νδνχ αθνχ έρνπλ 

θαζνξηζηεί νη θνξπθέο ηεο πνιπγσληθήο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θακππιψλ ηεο νδνχ 

iii. ηεο Τςνκεηξίαο, δειαδή δεκηνπξγείηαη ε κεθνηνκή ηνπ εδάθνπο θαηά κήθνο 

ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο 

iv. ηνπ ΜΔΟ [Μεθνηνκή, Γηάγξακκα Δπηθιήζεσλ θαη Έιεγρνη ζχκθσλα κε ηηο 

ειιεληθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001)], επηιέγνληαο ηηο 

ζεκαίεο ηεο κεθνηνκήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφμσλ ζηξνγγχιεπζεο ησλ 

θπξησκάησλ θαη θνηισκάησλ, παξάγεηαη ζην ίδην ζρέδην ε κεθνηνκή θαη ην 

δηάγξακκα επηθιήζεσλ ηεο νδνχ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ. 

v. ησλ Γηαηνκψλ, ππνδεηθλχνληαο ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζπκεηήο 

δηαηνκήο, αξηζκφο θαη πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ην πιήζνο θαη ηα ζεκεία απηψλ, θαζψο 

κπνξεί θαη λα πξνζζέζεη εηδηθέο θαηαζθεπέο, φπσο: γέθπξα, ηνίρνο 

αληηζηήξημεο, θηι. 

vi. ηεο Οξηδνληηνγξαθίαο κε Πξάλε, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή 

νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνχ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζπκεηήο δηαηνκήο θαη 

ηα εηδηθά έξγα. 

vii. ηνπ Bruckner, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ησλ 

ρσκαηηζκψλ θαηά κήθνο ηεο νδνχ θαη ζρεδηάδεηαη ην Γηάγξακκα Κίλεζεο 

Γαηψλ. 

viii. ησλ Γηαζηαπξψζεσλ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα 

ζρεδηάδνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ αμφλσλ θαη νξηνγξακκψλ ηεο νδνχ. 
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ix. ησλ 3-Γηαζηάζεσλ, παξέρνληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο νδνχ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ζε ζέκαηα νξαηφηεηαο 

x. ησλ Οξαηνηήησλ, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην 

απαηηνχκελν ζε ζρέζε κε ην δηαηηζέκελν κήθνο νξαηφηεηαο γηα ζηάζε ή 

πξνζπέξαζε, εθφζνλ έρνπλ εηζαρζεί ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. 

xi. ησλ Πξννπηηθψλ, δεκηνπξγψληαο ηηο πξννπηηθέο εηθφλεο ηεο νδνχ ζχκθσλα 

κε ην ςεθηαθφ κνληέιν ηεο. 

xii. ηνπ Μνληέινπ ηνπ Δδάθνπο & ηεο Οξηδνληηνγξαθίαο κε Πξαλή, δίλνληαο ζε 

έλα ζρέδην ην κνληέιν εδάθνπο θαη ηεο νξηδνληηνγξαθίαο κε ηα πξαλή. 

 

 

4.2.3 Αλάιπζε Οξαηόηεηαο 

Σν ινγηζκηθφ „FM12‟ παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηε ζρέζε ηνπ Απαηηνχκελνπ ΜΟ ζε 

ζρέζε κε ην Γηαηηζέκελν ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ, αθνχ έρεη γίλεη ε ηξηζδηάζηαηε 

ράξαμή ηεο. ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ πξηλ, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, ηεο κεθνηνκήο, 

ησλ επηθιήζεσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 

Σν ζρέδην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο νξαηφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

ηξηζδηάζηαην πξφηππν απεηθφλεζήο ηεο, αιιά εκθαλίδεη αθφκε θαη ην Γηαηηζέκελν 

ΜΟ βάζεη κφλν ηεο γεσκεηξηθήο δηακφξθσζεο ηεο κεθνηνκήο, πξνθεηκέλνπ ν 

ρξήζηεο λα έρεη ηε δχλαηνηεηα λα αληηιακβάλεηαη ζε πνηέο πεξηπηψζεηο ην 

δηζδηάζηαην πξφηππν είλαη αλεπαξθέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εληνπίζεη κε επθνιία ηα νδηθά ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ δηαγξάκκαηνο νξαηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ „FM12‟ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ: 

 

 Ο νξηδφληηνο άμνλαο δειψλεη ηε ρηιηνκέηξεζε ηεο νδνχ 

 Ο αξηζηεξφο θάζεηνο άμνλαο δειψλεη ηηο ηηκέο ηνπ ΜΟ 

 Ο δεμηφο θάζεηνο άμνλαο δειψλεη ηηο ηηκέο ησλ ηαρπηήησλ πνπ νξίζηεθαλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκν ηνπ ΜΟ 
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Δηθόλα 4.4 : Υπόκλεκα ηνπ γξαθήκαηνο ηεο νξαηόηεηαο από ην ‘FM12’ 

 ην θάησ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ππνδεηθλχεηαη ε κεθνηνκή ηεο νδνχ, 

θαζψο θαη νη επζπγξακκίεο θαη νη θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο γηα λα 

εληνπίδεη εχθνια ν ρξήζηεο ηε ζρέζε ηνπ ΜΟ κε ηε κνξθή ηεο ράξαμεο 

 ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαηίζεηαη έλα ππφκλεκα κε 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γηα ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο θαη 

νξζφηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ γξαθήκαηνο απφ ην ρξήζηε, φπσο εμεγνχληαη 

παξαθάησ (εηθφλα 4.4): 

 ηα δεδφκελα ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη ππνινγηζκνί ηνπ ΜΟ 

 ε θαηεχζπλζε θίλεζεο θαηά κήθνο ηεο νδνχ 

 ην ππφκλεκα πνπ επεμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ θάζε ρξψκαηνο 
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Πίλαθαο 5.1 : ‘Παξάκεηξνη’ από ην ινγηζκηθό  ‘FM12’ 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Οη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη ζε νδφ φπνπ ηαπηίδεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή 

ζηελ νξηδνληηνγξαθία κε ηελ θπξηή θακπχιε ζηε κεθνηνκή, εθαξκφδνληαο ηηο 

κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο θαη ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα 

νινθιεξσκέλε έξεπλα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εμεηάζηεθαλ ηξεηο 

πεξηπηψζεηο ζεσξεηηθήο ράξαμεο, φπνπ δηαθνξνπνηείηαη ην είδνο ηεο ηππηθήο 

δηαηνκήο θαη θπξίσο ε δηακφξθσζε ηεο νδνχ ζην κέζν ηεο. Σα δεδνκέλα πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ ειέγρζεθαλ γηα ηελ νξηδνληηνγξαθηθή 

θακπχιε θαη ηελ θπξηή θακπχιε κεθνηνκήο πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο 

νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001). Παξαθάησ γίλεηαη κία αλάιπζε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη έπεηηα ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

εθάζηνηε δηαηνκή. 

 

 

5.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Έρνληαο θαζνξίζεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ πνπ εμεηάδεηαη (θεθάιαην 

§4.1.2), ζε πξψηε θάζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ „FM12‟ εηζάρζεθαλ ζηηο 

„Παξακέηξνπο‟ ε ηαρχηεηα κειέηεο, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ν ηχπνο ηεο 

δηαηνκήο (Πίλαθαο 5.1). 
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Πίλαθαο 5.2 : ‘Κνξπθέο’ από ην ινγηζκηθό  ‘FM12’ 

 

ηε ζπλέρεηα, έρνληαο θαζνξίζεη ην ίδην κνληέιν εδάθνπο γηα φιεο ηηο δνθηκέο, 

επηιέγνληαη νη θνξπθέο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ηξεηο, 

θαζψο ε νδφο πνπ κειεηάηαη απαξηίδεηαη κφλν απφ κία αξηζηεξφζηξνθε θακπχιε. Σν 

Υ θαη ην Τ δελ παξακέλνπλ ίδηα ζε φιεο ηηο δνθηκέο, αθνχ αλάινγα ηελ ηηκή ηεο 

αθηίλαο ηεο θπξηήο θακπχιεο είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηνπο. Η δεχηεξε θνξπθή 

ηεο νξηδνληηνγξαθίαο επηδηψθεηαη λα βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηεο 

νδνχ. Δπίζεο, ξπζκίδεηαη ε ηηκή ηεο αθηίλαο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο, δειαδή είηε επηιέγεηαη ε ειάρηζηε είηε δηεξεπλάηαη ε ειάρηζηε 

(Πίλαθαο 5.2). 

 

 

χκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, πξνζδηνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο νδνγξακκέο, 

ην πιήζνο ηνπο, ην πιάηνο ηνπο θαη νη επηθιίζεηο ηνπο, γηα λα δηακνξθψλεηαη ε 

επηζπκεηή δηαηνκή  θαη λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνο ν έιεγρνο επάξθεηαο ηνπ ΜΟ 

ζην κέζν ηεο αξηζηεξήο ισξίδαο (Πίλαθαο 5.3 θαη 5.4). 
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Πίλαθαο 5.3 : ‘Πιάηε’ από ην 

ινγηζκηθό  ‘FM12’ 

Πίλαθαο 5.4 : ‘Δπηθιήζεηο’ από ην 

ινγηζκηθό  ‘FM12’ 

Πίλαθαο 5.5 : ‘Σεκαίεο’ από ην ινγηζκηθό  ‘FM12’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην επφκελν ζηάδην πξνζδηνξίδνληαη νη ζεκαίεο ηεο κεθνηνκήο, νη νπνίεο θαη απηέο 

είλαη κφλν ηξεηο, αθνχ ραξάζζεηαη κφλν κία θπξηή θακπχιε ζηελ ππφ κειέηε 

ράξαμε. Οη ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ησλ ζεκαηψλ θαη απηέο ζα δηαθνξνπνηνχληαη 

αλαιφγσο ησλ πεξηπηψζεσλ, φκσο ε ζεκαία Μ2 ζα ηνπνζεηείηαη πάληα ζην κέζν ηνπ 

κήθνπο ηεο νδνχ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηνηρε θνξπθή ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο. Η αθηίλα ηεο θπξηήο θακπχιεο, αλάινγα κε ηε δνθηκή ζα νξίδεηαη 

σο ε ειάρηζηε ή ζα δηεξεπλάηαη ε ειάρηζηε επηηξεπηή (Πίλαθαο 5.5). 
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Σρήκα 5.2 : Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαδείγκαηνο επηζπκεηνύ δηαγξάκκαηνο νξαηόηεηαο 

Δθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα παξαπάλσ γηα ηελ θάζε δνθηκή, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ „FM12‟ εθηεινχληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία ηεο ράξαμεο ηεο νδνχ, ειέγρνληαο θαη ηα αληίζηνηρα ζρέδηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο : 

1 Οξηδνληηνγξαθίαο 

2 Τςνκεηξίαο 

3 ΜΔΟ 

4 Γηαηνκψλ 

5 3-Γηαζηάζσλ 

6 Οξαηνηήησλ 

Σν ζρέδην πνπ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη ζα κειεηεζεί 

εθηελέζηεξα είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ „FM12‟ γηα 

ηηο „Οξαηφηεηεο‟. ε απηφ ην ζρέδην ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη λα κελ ηέκλεηαη 

ε γξακκή ηεο απαηηνχκελεο νξαηφηεηαο κε εθείλε ηεο ππάξρνπζαο, φπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 5.1 θαη 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 5.1 : Παξάδεηγκα επηζπκεηνύ δηαγξάκκαηνο νξαηόηεηαο 
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Γηα λα δηεξεπλεζεί ε επάξθεηα ησλ ΟΜΟΔ-Υ  ζε δεηήκαηα νξηαθψλ πξνηεηλφκελσλ 

ηηκψλ γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο αθνινπζήζεθε ε 

παξαθάησ ηερληθή. ε πξψηε θάζε, επηιέρζεθαλ νη ειάρηζηεο αθηίλεο γηα ηα θπθιηθά 

ηφμα ηεο νξηδνληηνγξαθίαο λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη δηεξεπλήζεθε αλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο νξηαθέο ηηκέο γηα ηηο θπξηέο θαηαθφξπθεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο 

ππήξρε επάξθεηα ηνπ ΜΟ ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

νξηαθέο ηηκέο δελ επαξθνχζαλ, έγηλαλ δνθηκέο κε κεγαιχηεξεο, κέρξηο φηνπ πξνθχςεη 

ε επηζπκεηή αζθάιεηα γηα ηνπο νδεγνχο. Γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο πξνηεηλφκελεο ηηκήο ησλ νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ νδψλ, ζε ζρέζε 

κε εθείλε πνπ πξνέθπςε απφ ηε παξνχζα έξεπλα, νξίζηεθε έλα ζπληειεζηήο 

πξνζαξκνγήο. Ο πληειεζηήο Πξνζαξκνγήο πξνέθπςε απφ ηε δηαίξεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο ηηκήο ησλ ΟΜΟΔ-Υ κε εθείλε πνπ δηεξεπλήζεθε απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη είλαη έλαο θαζαξφο αξηζκφο κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην πξψην δεθαδηθφ 

ςεθίν.  

 

Σέινο, ε αληίζηνηρε ηερληθή θαη πνξεία ζθέςεο αθνινπζήζεθε θαη γηα ηηο ηηκέο ησλ 

αθηίλσλ ησλ θπξηψλ θαηαθφξπθσλ θακππιψλ ζπλαξκνγήο πνπ ζεσξήζεθαλ 

ακεηάβιεηεο, δηεξεπλψληαο απηή ηε θνξά, ηηο ηηκέο ησλ αθηίλσλ ησλ θπθιηθψλ ηφμσλ 

ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. 
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5.3 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

 

5.3.1 Οδόζηξσκα Γηαρσξηζκέλεο Κπθινθνξίαο κε Κεληξηθό 

ηεζαίν Αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey Μεγάισλ Γηαζηάζεσλ 

 

ε πξψην ζηάδην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο γηα νδφζηξσκα δηαρσξηζκέλεο 

θπθινθνξίαο κε θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

θαη φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο ΟΜΟΔ-Υ νη ηαρχηεηεο πνπ ειέγρζεθαλ είλαη νη εμήο 

αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο: 

 Γηα πεδηλά εδάθε απφ 60km/h έσο 130km/h 

 Γηα ινθψδε εδάθε απφ 60km/h έσο 120km/h 

 Γηα νξεηλά εδάθε απφ 60km/h έσο 110km/h 

Δπίζεο, νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξψηε θάζε αθνξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

πξνηεηλφκελεο ηηκέο αθηίλσλ θπθιηθψλ νξηδνληηνγξαθηθψλ ηφμσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηηο νξηαθέο ηηκέο ησλ αθηίλσλ θπξηψλ θαηαθφξπθσλ θακππιψλ ζπλαξκνγήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα, ζην Παξάξηεκα 

ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη πίλαθεο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο εδάθνπο. 

 

5.3.1.1 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπθιηθνύ Τόμνπ Οξηδνληηνγξαθίαο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, είλαη εκθαλέο φηη νη 

ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, 

δελ εμαζθαιίδνπλ επαξθέο ΜΟ γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη θεληξηθφ 

ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο, αλαδεηήζεθαλ 

νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο νδεγνχο γηα 

δεηήκαηα νξαηφηεηαο, θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πνπ αλαπξνζαξκφδεη ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ ειιεληθψλ νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ νδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλνληαη νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ παξέρνπλ αζθαιέο ΜΟ. πγθεθξηκέλα, ν 

Πίλαθαο 5.6 παξνπζηάδεη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζπλνιηθφ εχξνο 

ησλ ηαρπηήησλ θαζψο θαη γηα φια ηα είδε εδαθψλ.  
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Πίλαθαο 5.6 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Ταχφτητα Είδος Εδάφους
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

60 Πεδινό 3000 6% 125 19,2 2400

60 Λοφϊδεσ 3000 7% 140 19,3 2700

60 Ορεινό 3000 9% 140 19,3 2700

70 Πεδινό 4500 5% 180 18,9 3400

70 Λοφϊδεσ 4500 6% 200 17,0 3400

70 Ορεινό 4500 8% 200 19,0 3800

80 Πεδινό 6200 4% 250 17,6 4400

80 Λοφϊδεσ 6200 5% 280 16,1 4500

80 Ορεινό 6200 7% 280 18,2 5100

90 Πεδινό 8500 4% 330 17,9 5900

90 Λοφϊδεσ 8500 5% 370 15,9 5900

90 Ορεινό 8500 7% 370 17,6 6500

100 Πεδινό 11000 3% 420 17,4 7300

100 Λοφϊδεσ 11000 4% 480 15,4 7400

100 Ορεινό 11000 6% 480 17,1 8200

110 Πεδινό 15000 3% 530 17,0 9000

110 Λοφϊδεσ 15000 4% 600 16,0 9600

110 Ορεινό 15000 5% 600 17,0 10200

120 Πεδινό 15000 3% 650 18,6 12100

120 Λοφϊδεσ 15000 4% 740 17,3 12800

130 Πεδινό 15000 3% 790 20,5 16200

 

 

Σα ρήκαηα 5.3, 5.4, θαη 5.5 ππνδεηθλχνπλ κε δηαγξάκκαηα ηηο ζρέζεηο ησλ 

ηαρπηήησλ, ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο θαη ηεο κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεο κε ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο επθνιφηεξα ν παξαπάλσ 

πίλαθαο. Γηα ηα ελ ιφγσ ζρήκαηα έγηλε θαη κία πξνζαξκνγή ησλ γξαθεκάησλ κε 

πνιπσλπκηθή ζρέζε. 
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Σρήκα 5.3 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε 

δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ 

Σρήκα 5.4 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ γηα 

νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ 
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Σρήκα 5.5 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο  

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπξηώλ Κακππιώλ Μεθνηνκήο 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ θαη δηεξεπλψληαο ηηο πξνηεηλφκελεο 

νξηαθέο ηηκέο γηα ηηο αθηίλεο ησλ θπξηψλ θακππιψλ ζηε κεθνηνκή, θαη πάιη ζε 

δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα κε θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Όπσο θαη παξαπάλσ, αλαδεηήζεθαλ νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο νδεγνχο γηα δεηήκαηα νξαηφηεηαο, 

θαζψο θαη o ζπληειεζηήο πνπ αλαπξνζαξκφδεη ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ 

ειιεληθψλ νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ νδψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη νη ειάρηζηεο 

ηηκέο πνπ παξέρνπλ επαξθέο ΜΟ (Πίλαθαο 5.7). ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα απηά, πξαγκαηνπνηήζεθε  πνιπσλπκηθή 

πξνζαξκνγή ησλ θακππιψλ (ρήκαηα 5.6, 5.7, θαη 5.8). 
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Πίλαθαο 5.7 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα 5.6 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε 

δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

Ταχφτητα Είδος εδάφους
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά Μήκος 

Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 Πεδινό 125 6% 3000 5,2 15500

60 Λοφώδες 140 7% 3000 5,2 15500

60 Ορεινό 140 9% 3000 5,6 16900

70 Πεδινό 180 5% 4500 5,1 22900

70 Λοφώδες 200 6% 4500 5,1 22900

70 Ορεινό 200 8% 4500 5,1 23000

80 Πεδινό 250 4% 6200 4,6 28800

80 Λοφώδες 280 5% 6200 4,7 29000

80 Ορεινό 280 7% 6200 4,9 30600

90 Πεδινό 330 4% 8500 4,5 38300

90 Λοφώδες 370 5% 8500 4,5 38500

90 Ορεινό 370 7% 8500 4,7 39700

100 Πεδινό 420 3% 11000 4,5 49500

100 Λοφώδες 480 4% 11000 4,8 53000

100 Ορεινό 480 6% 11000 4,8 53000

110 Πεδινό 530 3% 15000 4,4 66000

110 Λοφώδες 600 4% 15000 4,5 66800

110 Ορεινό 600 5% 15000 4,8 71300

120 Πεδινό 650 3% 15000 5,9 87800

120 Λοφώδες 740 4% 15000 5,9 87900

130 Πεδινό 790 3% 15000 7,8 116500
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Σρήκα 5.7 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό 

κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ 

Σρήκα 5.8 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
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5.3.2 Οδόζηξσκα Γηαρσξηζκέλεο Κπθινθνξίαο κε Ακθίπιεπξν 

ηεζαίν Αζθαιείαο από θπξόδεκα 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πιεηνςεθία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δηακνξθψζεσλ δηαρσξηζκνχ κίαο νδνχ, ειέγρεηαη δηαηνκή κε ακθίπιεπξν ζηεζαίν 

αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα. Οκνίσο κε παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, νη 

ηαρχηεηεο πνπ ειέγρζεθαλ είλαη νη εμήο αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο: 

 Γηα πεδηλά εδάθε απφ 60km/h έσο 130km/h 

 Γηα ινθψδε εδάθε απφ 60km/h έσο 120km/h 

 Γηα νξεηλά εδάθε απφ 60km/h έσο 110km/h 

Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηνκήο κε ακθίπιεπξν 

ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα είλαη ε ίδηα ζε ζρέζε κε ηε δηαηνκή κε θεληξηθφ 

ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, δειαδή, πξψηα ε 

δηεξεχλεζε ησλ ειαρίζησλ αθηίλσλ ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο  θαη 

έπεηηα ησλ αθηίλσλ ζπλαξκνγήο ηεο θπξηήο θακπχιεο ηεο κεθνηνκήο. 

 

5.3.2.1 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπθιηθνύ Τόμνπ Οξηδνληηνγξαθίαο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ νδφ 

δηαρσξηζκέλνπ νδνζηξψκαηνο κε ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα,  

είλαη εκθαλέο φηη νη ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, 

δηαηεξψληαο ζηαζεξά ηελ ειάρηζηε αθηίλα ζπλαξκνγήο ηεο θπξηήο θακπχιεο, δελ 

παξέρνπλ επαξθέο ΜΟ ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ. 

Δπηπιένλ, νη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο 

νδεγνχο γηα δεηήκαηα νξαηφηεηαο είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηεο 

δηαρσξηζκέλεο νδνχ κε θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ζηηο νπνίεο ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ηνπο 

είλαη πνιχ κηθξή, ηεο ηάμεσο ησλ 100m (Πίλαθαο 5.8).  
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Πίλαθαο 5.8 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

 

 

 

Σα δηαγξάκκαηα είλαη παξαπιήζηα κε εθείλα ησλ πξψησλ δνθηκψλ, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηα ρήκαηα 5.9, 5.10, θαη 5.11. 

Ταχφτητα
Είδος 

Εδάφους

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

60 Πεδινό 3000 6% 125 19,2 2400

60 Λοφώδες 3000 7% 140 19,3 2700

60 Ορεινό 3000 9% 140 19,3 2700

70 Πεδινό 4500 5% 180 18,9 3400

70 Λοφώδες 4500 6% 200 17,0 3400

70 Ορεινό 4500 8% 200 19,0 3800

80 Πεδινό 6200 4% 250 17,6 4400

80 Λοφώδες 6200 5% 280 16,1 4500

80 Ορεινό 6200 7% 280 17,9 5000

90 Πεδινό 8500 4% 330 17,9 5900

90 Λοφώδες 8500 5% 370 15,9 5900

90 Ορεινό 8500 7% 370 17,6 6500

100 Πεδινό 11000 3% 420 17,4 7300

100 Λοφώδες 11000 4% 480 15,4 7400

100 Ορεινό 11000 6% 480 16,9 8100

110 Πεδινό 15000 3% 530 17,0 9000

110 Λοφώδες 15000 4% 600 16,0 9600

110 Ορεινό 15000 5% 600 17,0 10200

120 Πεδινό 15000 3% 650 18,6 12100

120 Λοφώδες 15000 4% 740 17,3 12800

130 Πεδινό 15000 3% 790 20,5 16200
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Σρήκα 5.9 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε 

δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Σρήκα 5.10 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ γηα 

νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 
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Σρήκα 5.11 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

5.3.2.2 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπξηώλ Κακππιώλ Μεθνηνκήο 

πλερίδνληαο κε ηελ ίδηα ινγηθή ηηο δνθηκέο, παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ θαη δηεξεπλψληαο ηηο πξνηεηλφκελεο νξηαθέο ηηκέο γηα ηηο 

αθηίλεο ησλ θπξηψλ θακππιψλ ζηε κεθνηνκή γηα δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα κε 

ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα. Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ειέγρνπο, θαη απηέο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα νξαηφηεηα ζηελ νδφ, φκσο 

δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε εθείλεο ηεο νδνχ δηαρσξηζκέλνπ 

νδνζηξψκαηνο κε θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ (Πίλαθαο 5.9 θαη ρήκαηα 5.12, 5.13, θαη 5.14).  
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Πίλαθαο 5.9 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Σρήκα 5.12 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε 

δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

Ταχφτητα Είδος Εδάφους
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής (ΟΜΟΕ)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 Πεδινό 125 6% 3000 10,6 31800

60 Λοφώδες 140 7% 3000 11,7 35000

60 Ορεινό 140 9% 3000 12,1 36400

70 Πεδινό 180 5% 4500 7,9 35500

70 Λοφώδες 200 6% 4500 8,4 37900

70 Ορεινό 200 8% 4500 8,5 38200

80 Πεδινό 250 4% 6200 6,3 39100

80 Λοφώδες 280 5% 6200 6,6 40700

80 Ορεινό 280 7% 6200 7,1 44100

90 Πεδινό 330 4% 8500 6,0 50800

90 Λοφώδες 370 5% 8500 6,2 52500

90 Ορεινό 370 7% 8500 6,3 53700

100 Πεδινό 420 3% 11000 6,7 73200

100 Λοφώδες 480 4% 11000 6,8 75200

100 Ορεινό 480 6% 11000 7,1 78600

110 Πεδινό 530 3% 15000 7,5 112400

110 Λοφώδες 600 4% 15000 7,7 115800

110 Ορεινό 600 5% 15000 7,8 116500

120 Πεδινό 650 3% 15000 8,2 123700

120 Λοφώδες 740 4% 15000 8,3 125000

130 Πεδινό 790 3% 15000 8,5 128100
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Σρήκα 5.13 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό 

κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Σρήκα 5.14 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 
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5.3.3 Οδόζηξσκα Δληαίαο Κπθινθνξίαο 

Σέινο, αθνχ εμεηάζζεθε ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ νδψλ κε δηαρσξηζκέλν 

νδφζηξσκα, ήηαλ απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ θαη νη νδνί κε εληαία επηθάλεηα 

θπθινθνξίαο. χκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, νη ηαρχηεηεο απηή ηε θνξά πνπ ειέγρζεθαλ 

δηαθέξνπλ θαη είλαη νη εμήο, αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο: 

 Γηα πεδηλά εδάθε απφ 50km/h έσο 100km/h 

 Γηα ινθψδε εδάθε απφ 50km/h έσο 100km/h 

 Γηα νξεηλά εδάθε απφ 50km/h έσο 100km/h 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θαη δηαγξάκκαηα, 

ελψ ζην Παξάξηεκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα γηα ην θάζε είδνο εδάθνπο μερσξηζηά. 

 

5.3.3.1 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπθιηθνύ Τόμνπ Οξηδνληηνγξαθίαο 

ηελ πεξίπησζε ηεο νδνχ κε εληαίν νδφζηξσκα γηα αθφκε κία θνξά είλαη εκθαλέο φηη 

νη ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακππιψλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, δηαηεξψληαο ζηαζεξά ηελ 

ειάρηζηε αθηίλα ζπλαξκνγήο ηεο θπξηήο θακπχιεο, δελ παξέρνπλ επαξθέο ΜΟ ζε 

φιν ην κήθνο ηεο νδνχ ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ.  Όκσο, βξέζεθαλ λέεο ηηκέο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή θαη ηελ ειάρηζηε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο, πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο νξαηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο 

ηεο νδνχ (Πίλαθαο 5.10 θαη ρήκαηα 5.15, 5.16 θαη 5.17).  
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Πίλαθαο 5.10 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα 5.15 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε 

εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

Ταχφτητα Είδος Εδάφους
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

50 Πεδινό 800 7% 80 8,5 680

50 Λοφώδες 800 8% 95 7,9 750

50 Ορεινό 800 10% 95 7,9 750

60 Πεδινό 3000 6% 125 9,1 1140

60 Λοφώδες 3000 7% 140 8,6 1200

60 Ορεινό 3000 9% 140 8,6 1200

70 Πεδινό 4500 5% 180 9,3 1670

70 Λοφώδες 4500 6% 200 8,9 1780

70 Ορεινό 4500 8% 200 8,9 1780

80 Πεδινό 6200 4% 250 9,6 2400

80 Λοφώδες 6200 5% 280 9,3 2600

80 Ορεινό 6200 7% 280 9,3 2600

90 Πεδινό 8500 4% 330 9,7 3200

90 Λοφώδες 8500 5% 370 9,3 3440

90 Ορεινό 8500 7% 370 9,3 3440

100 Πεδινό 11000 3% 420 9,9 4160

100 Λοφώδες 11000 4% 480 9,5 4560

100 Ορεινό 11000 6% 480 9,5 4560
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Σρήκα 5.16 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ γηα 

νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα 5.17 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 
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Πίλαθαο 5.11 : Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

5.3.3.2 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπξηώλ Κακππιώλ Μεθνηνκήο 

Όπσο θαη κε ηε δηεξεχλεζε πνπ έγηλε παξαπάλσ γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα θπθιηθνχ 

ηφμνπ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, δνθηκάδνληαο ηηο πξνηεηλφκελεο νξηαθέο ηηκέο ηεο 

θπξηήο θακπχιεο ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ παξαηεξήζεθε φηη δελ παξέρεηαη 

επαξθέο ΜΟ, φκσο εληνπίζηεθαλ νη λέεο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνδηαγξαθέο ζε νξαηφηεηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο θαη ηα ζρήκαηα 

κε ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 5.11 θαη ρήκαηα 5.18, 5.19 θαη 5.20). 

 

 

 

Ταχφτητα Είδος εδάφους
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά Μήκος 

Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

50 Πεδινό 80 7% 800 7,3 5800

50 Λοφϊδεσ 95 8% 800 7,3 5800

50 Ορεινό 95 10% 800 7,3 5800
60 Πεδινό 125 6% 2000 3,8 7600

60 Λοφϊδεσ 140 7% 2000 3,8 7600

60 Ορεινό 140 9% 2000 3,8 7600

70 Πεδινό 180 5% 3000 2,8 8400

70 Λοφϊδεσ 200 6% 3000 2,8 8400

70 Ορεινό 200 8% 3000 2,8 8400

80 Πεδινό 250 4% 4500 2,2 10000

80 Λοφϊδεσ 280 5% 4500 2,2 10000

80 Ορεινό 280 7% 4500 2,2 10000

90 Πεδινό 330 4% 6500 1,8 12000

90 Λοφϊδεσ 370 5% 6500 1,8 12000

90 Ορεινό 370 7% 6500 1,8 12000

100 Πεδινό 420 3% 8200 1,7 14000

100 Λοφϊδεσ 480 4% 8200 1,7 14000

100 Ορεινό 480 6% 8200 1,7 14000
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Σρήκα 5.18 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε 

εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα 5.19 : Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό 

κε εληαίν νδόζηξσκα 
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Σρήκα 5.20 : Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

5.4 ΤΝΟΦΖ 

 

πλνςίδνληαο, ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζζεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο ησλ ειαρίζησλ αθηίλσλ 

ησλ θπθιηθψλ ηφμσλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ησλ θπξηψλ θακππιψλ ηεο 

κεθνηνκήο, εθαξκφδνληαο ηηο κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο 

νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001). Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο νδνχ, θαζψο θαη γηα ηηο ηαρχηεηεο θαη ηα είδε εδαθψλ, 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Δπίζεο, αθξηβέζηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη εθηελέζηεξεο παξαηεξήζεηο αλαιχνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην. 
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6.1 ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο 

ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ ειιεληθψλ νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001) ζε 

ζέκαηα νξαηφηεηαο, γηα ηελ επηινγή ησλ ειαρίζησλ αθηίλσλ ησλ θπθιηθψλ ηφμσλ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη ησλ θακππιψλ ηεο κεθνηνκήο, ζε νδφ πνπ ηα ζεκεία θακπήο 

ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο ζπκπίπηνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο ζε νδφ δηαρσξηζκέλνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη εληαίνπ, γηα δηαθνξεηηθά είδε εδάθνπο θαη έλα κεγάιν εχξνο 

ηαρπηήησλ, πνπ λα θαιχπηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηξηζδηάζηαην πξφηππν απεηθφληζεο 

ηεο νδνχ ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, νη νπνίεο εμέηαδαλ ζε δηζδηάζηαην 

επίπεδν μερσξηζηά ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηε κεθνηνκή ηεο. Ο ηξηζδηάζηαηνο απηφο 

έιεγρνο επηιέρζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη αλ πξνζθέξεηαη επαξθέο ΜΟ ζηνπο νδεγνχο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα ηνπο δεκηνπξγεί νθζαικαπάηεο θαη θηλδχλνπο. Σν 

ινγηζκηθφ πνπ επηζηξαηεχηεθε είλαη ην „FM12‟, ελψ θαζνξίζηεθαλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξφηππεο δηαηνκέο (δηαρσξηζκέλε επηθάλεηα θπθινθνξίαο κε θεληξηθφ 

ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, δηαρσξηζκέλε επηθάλεηα 

θπθινθνξίαο κε ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ ζθπξφδεκα θαη εληαία επηθάλεηα 

θπθινθνξίαο). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απφ ηηο δνθηκέο πξνέθπςε φηη γηα 

φιεο ηηο δηαηνκέο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη λα παξακείλεη 

ζηαζεξή ε ειάρηζηε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο είηε γηα εθείλε 

ηεο θπξηήο θακπχιεο ηεο κεθνηνκήο πνπ πξνηείλνπλ νη νδεγίεο ζρεδηαζκνχ νδψλ, 

δελ πξνθχπηεη επαξθέο ΜΟ θαη αζθάιεηα ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην κέζν ηεο, φπνπ ηαπηίδεηαη ε κεζαία θνξπθή ηεο νξηδνληηνγξαθίαο 

κε ηε κεζαία ζεκαία ηεο κεθνηνκήο, παξαηεξείηαη έλα ηκήκα, άιιεο θνξέο 

κηθξφηεξν θαη άιιεο κεγαιχηεξν, φπνπ ην Γηαηηζέκελν ΜΟ είλαη κηθξφηεξν ζε 

ζρέζε κε ην Απαηηνχκελν, κελ παξέρνληαο αζθάιεηα ζηνπο νδεγνχο. Σν ηκήκα απηφ 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο νδνχ, κπνξεί κελ λα είλαη κηθξφ, αιιά ζε 
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πεξίπησζε πνπ έλα εκπφδην εκθαληζηεί ζε θάπνην ζεκείν ηνπ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο 

νδεγνχο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ αηπρήκαηα. 

Αλαιπηηθφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη ιεπηνκεξέζηεξε επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν ππν-θεθάιαην, 

θαζψο θάλεθε ρξήζηκν φπσο θαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεη 

έλαο δηαρσξηζκφο αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν δηαηνκήο ηεο νδνχ. 

 

6.2 ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

 

6.2.1 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπθιηθνύ Σόμνπ Οξηδνληηνγξαθίαο 

ε πξψηε θάζε, φπσο θαη κε ηηο δνθηκέο, γίλεηαη ε γεληθή αλάιπζε θαη επεμήγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη γηα ηα ηξία είδε δηαηνκψλ ηεο. Οη ηηκέο ησλ ΟΜΟΔ-Υ δελ 

παξέρνπλ επαξθέο ΜΟ ζηνλ νδεγφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη έιεγρνη ζε ζέκαηα νξαηφηεηαο, νη πξνηεηλφκελεο απηέο ηηκέο πξέπεη 

λα απμεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεμαξηήηνπ ηνπ είδνπο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο. 

Παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

επθνιφηεξα αληηιεπηή ε αλεπάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο: 

 γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, μεθηλά απφ 15.4 θαη θηάλεη ην 20.5, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί πεξίπνπ επί 15 ελψ ζηελ 

ρεηξφηεξε επί 20 γηα λα παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο νδεγνχο. 

 γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ 

ζθπξφδεκα, ίδηεο ηηκέο κε παξαπάλσ, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

Κεθάιαην 5 ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ νδφ κε 

θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ. 
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Πίλαθαο 6.1 : 80km/h - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο γηα 

νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Είδος 

Εδάφους

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Πεδινό 6200 4% 250 17,6 4400

Λοφώδες 6200 5% 280 16,1 4500

Ορεινό 6200 7% 280 18,2 5100

 γηα νδφ κε εληαίν νδφζηξσκα θπθινθνξίαο, θπκαίλεηαη απφ 7.9 θαη θηάλεη ην 

9.9, έλα κέγεζνο ηηκψλ αξθεηά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

δηαηνκψλ ηνπ δηαρσξηζκέλνπ νδνζηξψκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηα δηαθνξεηηθά είδε εδάθνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηελ ίδηα 

ηαρχηεηα νη ηηκέο ηεο αθηίλαο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ απμάλνληαη απφ ην πεδηλφ πξνο ην 

ινθψδεο θαη ηέινο πξνο ην νξεηλφ (Πίλαθαο 6.1). Δχινγν θαηλφκελν θαζψο ε κέγηζηε 

θαηά κήθνο θιίζε απμάλεηαη θαη απηή, ελψ ε αθηίλα ηεο θπξηήο θακπχιεο ηεο 

κεθνηνκήο παξακέλεη ίδηα. 

Μηα αμηφινγε παξαηήξεζε είλαη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαη ε 

αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ, ινγηθφ ζπκπέξαζκα θαζψο ήδε απφ ηηο ΟΜΟΔ-Υ 

παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν. Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη γηα ηελ ίδηα 

ηαρχηεηα (πρ: 80km/h) θαη ελψ ε αθηίλα ζπλαξκνγήο ηεο θπξηήο θακπχιεο κέλεη 

ζηαζεξή, φζν απμάλεηαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο θαηά κήθνο θιίζεο γηα ηα δηαθνξεηηθά 

είδε εδάθνπο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ (Πίλαθαο 6.1). 

Πξφθεηηαη γηα έγθπξε παξαηήξεζε, γηαηί φζν απμάλεηαη ε θιίζε ηεο νδνχ ζην 

θχξησκα είλαη απαξαίηεηε κεγαιχηεξε αθηίλα ζηελ νξηδνληηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ ν 

νδεγφο λα πξνιάβεη λα δεη ην νπνηνδήπνηε εκπφδην θαη λα κε ζπγθξνπζηεί καδί ηνπ. 

Βέβαηα, αλ εμεηάζνπκε πψο επεξεάδεη κεκνλσκέλα ε θαηά κήθνο θιίζε ηελ ηηκή ηεο 

αθηίλαο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ, εκθαλίδεηαη ε κείσζε ηεο αθηίλαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο θαηά κήθνο θιίζεο. Η αχμεζε, φκσο, ηεο θαηά κήθνο θιίζεο ζπκπίπηεη 

θαη κε ηελ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ειάρηζηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο.  

 

 
 

 

6.2.2 Διάρηζηεο Αθηίλεο Κπξηώλ Κακππιώλ Μεθνηνκήο 

Οη πξνηεηλφκελεο νξηαθέο ηηκέο ησλ θπξηψλ θακππιψλ ηεο κεθνηνκήο απφ ηηο 

ΟΜΟΔ-Υ, ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο ηεο νδνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
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κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο θαη ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο, δελ πξνζθέξνπλ επάξθεηα θαη αζθάιεηα ζε ζέκαηα νξαηφηεηαο, 

θαζψο ζηε κεζαία θνξπθή ηεο νδνχ, ε νπνία ζπκπίπηεη  γηα ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη 

ηε κεθνηνκή, εκθαλίδεηαη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο νδνχ φπνπ ην Απαηηνχκελν ΜΟ 

ππεξβαίλεη ην Γηαηηζέκελν ΜΟ. Όπσο θαη ζην παξαπάλσ ππν-θεθάιαην, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νδνχ κε εληαίν νδφζηξσκα δε δχλαηαη λα βξεζνχλ ηηκέο κε ηηο νπνίεο 

λα παξέρεηαη επάξθεηα νξαηφηεηαο θαη γη‟ απηφ απνηππψζεθαλ νη ειάρηζηεο ηηκέο ηεο 

θπξηήο θακπχιεο πνπ λα παξέρνπλ ην ειάρηζην νδηθφ ηκήκα πνπ λα κελ ηθαλνπνηεί 

ηα θξηηήξηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Γηα κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη παξαθάησ νη 

ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο αλαιφγσο κε ην είδνο ηεο δηαηνκήο πνπ εμεηάδεηαη. Έηζη ν 

ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο: 

 γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, θπκαίλεηαη απφ 4.4 έσο 7.8. 

Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε εθείλεο ηεο αθηίλαο 

ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ, φκσο επηβάιιεηαη λα ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα 600% 

αχμεζε ηεο αξρηθήο αθηίλαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδεγψλ ζε φιν ην κήθνο 

ηεο νδνχ. 

 γηα νδφ κε δηαρσξηζκέλν νδφζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο απφ 

ζθπξφδεκα, θπκαίλεηαη απφ 6.0 έσο 12.1. Αληηζέησο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

νη ηηκέο ηεο αθηίλαο πνπ δηεξεπλάηαη έρνπλ δηαθνξά απφ ηε δηαηνκή 

δηαρσξηζκέλνπ νδνζηξψκαηνο κε θεληξηθφ ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηακφξθσζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ζην κέζν ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν 

ηελ θπξηή θακπχιε ηεο κεθνηνκήο απ‟ φηη ηελ αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο. 

 γηα νδφ κε εληαίν νδφζηξσκα, βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 1.7 κε 7.3. 

Παξαηεξνχληαη ηηκέο ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ειάρηζηεο αθηίλαο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, φκσο κε 

κεγαιχηεξν εχξνο. 

Γηα φια ηα είδε ησλ δηαηνκψλ ζεκεηψλεηαη φηη ηα πεδηλά εδάθε ζε ζρέζε κε ηα 

ινθψδε θαη ηα ινθψδε ζε ζρέζε κε ηα πεδηλά, έρνπλ κηθξφηεξεο αθηίλεο θπξηήο 
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Πίλαθαο 6.2 : 80km/h - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπξηήο θακπύιεο κεθνηνκήο γηα νδό 

κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

θακπχιεο, φπσο θαη παξαπάλσ, θάηη πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηηο αξρηθέο εμεηαδφκελεο 

ηηκέο ησλ ΟΜΟΔ-Υ. Αθνχ ινηπφλ ε θαηά κήθνο θιίζε απμάλεηαη απφ ην πεδηλφ ζην 

ινθψδεο θαη απφ ην ινθψδεο ζην νξεηλφ, ινγηθφ, λα επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηελ 

αθηίλα ηεο θπξηήο θακπχιεο ζηε κεθνηνκή. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ηεο αθηίλαο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ 

θαη πάιη παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαη ε αθηίλα ηεο 

θπξηήο θακπχιεο, ελψ φηαλ ε ηαρχηεηα παξακέλεη ζηαζεξή (πρ: 80km/h) θαη ε 

αθηίλα ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ κεηαβάιιεηαη ειαθξψο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

εδάθνπο, ην εμεηαδφκελν κέγεζνο είλαη αλάινγν κε ηελ θαηά κήθνο θιίζε (Πίλαθαο 

6.2).  Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ε θαηά κήθνο θιίζε ηφζν κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο αθηίλαο 

ηεο θπξηήο θακπχιεο, πνπ φκσο ζπκπίπηεη θαη κε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο. 

 

  

 
 

6.3 ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη βέβαην φηη πξνηείλεηαη ην ηξηζδηάζηαην 

πξφηππν ζηε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ηεο νξαηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο νδεγίεο 

ζρεδηαζκνχ νδψλ (ΟΜΟΔ-Υ, 2001), θαζψο παξαηεξείηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο 

νξηαθέο ηηκέο ησλ αθηίλσλ ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ θαη ησλ αθηίλσλ ζπλαξκνγήο ηεο 

κεθνηνκήο, φηαλ ζπκπίπηεη νξηδνληηνγξαθηθή θακπχιε θαη θακπχιε κεθνηνκήο, δελ 

πξνζθέξνπλ επάξθεηα νξαηφηεηαο θαη αζθάιεηα ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχο γηα ηνπο 

νδεγνχο. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο εθαξκφδνληαο έλαλ αθξαίν ζπλδπαζκφ κε ηηο ειάρηζηεο αθηίλεο θαη ηηο 

Είδος 

Εδάφους

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Πεδινό 250 4% 6200 6,3 39100

Λοφώδες 280 5% 6200 6,6 40700

Ορεινό 280 7% 6200 7,1 44100
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κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεο ζηε κεθνηνκή. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

παξαηεξήζεθε φηη νη θξηζηκφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη ε ηαρχηεηα, ε θαηά κήθνο θιίζε 

θαη ε δηακφξθσζε ηεο νδνχ ζην κέζν ησλ ισξίδσλ. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα 

δηεξεπλεζεί ν βαζκφο πνπ επεξεάδνπλ ηα παξαπάλσ ηηο αθηίλεο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ 

θαη ηηο αθηίλεο ζπλαξκνγήο ηεο θπξηήο θακπχιεο ζε ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο νδνχ.  

Δπίζεο, νη δηαηνκέο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη κφλν ηξεηο, δχν γηα δηαρσξηζκέλν 

νδφζηξσκα θαη κηα γηα εληαίν. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα 

δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο ελαιιάζζνληαο ηε δηακφξθσζε ηεο νδνχ. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (βξνρή, νκίριε, θηι.) επηπξνζζέησο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δε 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη  ε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ηεο 

νξαηφηεηαο ζε λπρηεξηλέο ψξεο. 

Σέινο, ν εκπινπηηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κπνξεί λα γίλεη δηεξεπλψληαο  ηηο 

ειάρηζηεο αθηίλεο ησλ θακπχισλ ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ κήθνπο νξαηφηεηαο γηα πξνζπέξαζε 

γηα ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ηεο εμεηαδφκελεο νδνχ. 
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Πίλαθαο Π1.1 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.1 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.2 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Π.1 ΟΓΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΖΘΑΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ NEW 

JERSEY ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα Κυκλικοφ 

Τόξου

60 3000 6% 125 19,2 2400

70 4500 5% 180 18,9 3400

80 6200 4% 250 17,6 4400

90 8500 4% 330 17,9 5900

100 11000 3% 420 17,4 7300

110 15000 3% 530 17,0 9000

120 15000 3% 650 18,6 12100

130 15000 3% 790 20,5 16200
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Σρήκα Π1.3 :Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Πίλαθαο Π1.2 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.4 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

60 3000 7% 140 19,3 2700

70 4500 6% 200 17,0 3400

80 6200 5% 280 16,1 4500

90 8500 5% 370 15,9 5900

100 11000 4% 480 15,4 7400

110 15000 4% 600 16,0 9600

120 15000 4% 740 17,3 12800
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Σρήκα Π1.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.6 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ 

ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο 

ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Πίλαθαο Π1.3 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα Κυκλικοφ 

Τόξου

60 3000 9% 140 19,3 2700

70 4500 8% 200 19,0 3800

80 6200 7% 280 18,2 5100

90 8500 7% 370 17,6 6500

100 11000 6% 480 17,1 8200

110 15000 5% 600 17,0 10200
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Σρήκα Π1.7 : Οξεηλό Έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.8 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.9 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ 

New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
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Πίλαθαο Π1.4 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.10 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.11 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 125 6% 3000 5,2 15500

70 180 5% 4500 3,7 22900

80 250 4% 6200 3,4 28800

90 330 4% 8500 3,5 38300

100 420 3% 11000 4,5 49500

110 530 3% 15000 4,4 66000

120 650 3% 15000 5,9 87800

130 790 3% 15000 7,8 116500



101 
 

Σρήκα Π1.12 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο 

ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Πίλαθαο Π1.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.13 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 140 7% 3000 5,2 15500

70 200 6% 4500 5,1 22900

80 280 5% 6200 4,7 29000

90 370 5% 8500 4,5 38500

100 480 4% 11000 4,8 53000

110 600 4% 15000 4,5 66800

120 740 4% 15000 5,9 87900
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Σρήκα Π1.14 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο 

ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.15 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο 

ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Πίλαθαο Π1.6 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New Jersey 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά Μήκος 

Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 140 9% 3000 5,6 16900

70 200 8% 4500 5,1 23000

80 280 7% 6200 4,9 30600

90 370 7% 8500 4,7 39700

100 480 6% 11000 4,8 53000

110 600 5% 15000 4,8 71300
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Σρήκα Π1.16 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.17 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο ηύπνπ New 

Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Σρήκα Π1.18 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη θεληξηθό ζηεζαίν αζθαιείαο 

ηύπνπ New Jersey κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
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Πίλαθαο Π2.1 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.1 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.2 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Π.2 ΟΓΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

(ΜΗΚΡΖ ΝΖΗΓΑ) 

 

 
 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

60 3000 6% 125 19,2 2400

70 4500 5% 180 18,9 3400

80 6200 4% 250 17,6 4400

90 8500 4% 330 17,9 5900

100 11000 3% 420 17,4 7300

110 15000 3% 530 17,0 9000

120 15000 3% 650 18,6 12100

130 15000 3% 790 20,5 16200
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Σρήκα Π2.3 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

Πίλαθαο Π2.2 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.4 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

60 3000 7% 140 19,3 2700

70 4500 6% 200 17,0 3400

80 6200 5% 280 16,1 4500

90 8500 5% 370 15,9 5900

100 11000 4% 480 15,4 7400

110 15000 4% 600 16,0 9600

120 15000 4% 740 17,3 12800
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Σρήκα Π2.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.6 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ 

ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν 

αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Πίλαθαο Π2.3 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα Κυκλικοφ 

Τόξου

60 3000 9% 140 19,3 2700

70 4500 8% 200 19,0 3800

80 6200 7% 280 17,9 5000

90 8500 7% 370 17,6 6500

100 11000 6% 480 16,9 8100

110 15000 5% 600 17,0 10200
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Σρήκα Π2.7 : Οξεηλό Έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.8 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.9 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 
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Πίλαθαο Π2.4 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.10 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.11 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 125 6% 3000 10,6 31800

70 180 5% 4500 7,9 35500

80 250 4% 6200 6,3 39100

90 330 4% 8500 6,0 50800

100 420 3% 11000 6,7 73200

110 530 3% 15000 7,5 112400

120 650 3% 15000 8,2 123700

130 790 3% 15000 8,5 128100
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Σρήκα Π2.12 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν 

αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Πίλαθαο Π2.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.13 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 140 7% 3000 11,7 35000

70 200 6% 4500 8,4 37900

80 280 5% 6200 6,6 40700

90 370 5% 8500 6,2 52500

100 480 4% 11000 6,8 75200

110 600 4% 15000 7,7 115800

120 740 4% 15000 8,3 125000
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Σρήκα Π2.14 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο 

από ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.15 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν 

αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

Πίλαθαο Π2.6 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά Μήκος 

Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

60 140 9% 3000 12,1 36400

70 200 8% 4500 8,5 38200

80 280 7% 6200 7,1 44100

90 370 7% 8500 6,3 53700

100 480 6% 11000 7,1 78600

110 600 5% 15000 7,8 116500
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Σρήκα Π2.16 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.17 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο από 

ζθπξόδεκα 

Σρήκα Π2.18 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε δηαρσξηζκέλν νδόζηξσκα θαη ακθίπιεπξν ζηεζαίν 

αζθαιείαο από ζθπξόδεκα 
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Πίλαθαο Π3.1 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.1 : Πεδηλό Έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.2 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Π.3 ΟΓΟΣΡΧΜΑ ΔΝΗΑΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

 
 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα Κυκλικοφ 

Τόξου

50 800 7% 80 8,5 680

60 2000 6% 125 9,1 1140

70 3000 5% 180 9,3 1670

80 4500 4% 250 9,6 2400

90 6200 4% 330 9,7 3200

100 8500 3% 420 9,9 4160
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Σρήκα Π3.3 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Πίλαθαο Π3.2 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.4 : Λνθώδεο Έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

50 800 8% 95 7,9 750

60 2000 7% 140 8,6 1200

70 3000 6% 200 8,9 1780

80 4500 5% 280 9,3 2600

90 6200 5% 370 9,3 3440

100 8500 4% 480 9,5 4560
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Σρήκα Π3.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.6 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ 

ηόμνπ νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Πίλαθαο Π3.3 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Συναρμογής

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα Κυκλικοφ 

Τόξου

50 800 10% 95 7,9 750

60 2000 9% 140 8,6 1200

70 3000 8% 200 8,9 1780

80 4500 7% 280 9,3 2600

90 6200 7% 370 9,3 3440

100 8500 6% 480 9,5 4560
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Σρήκα Π3.7 : Οξεηλό Έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.8 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

θπθιηθνύ ηόμνπ γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.9 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα θπθιηθνύ ηόμνπ 

νξηδνληηνγξαθίαο  γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 
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Πίλαθαο Π3.4 : Πεδηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.10 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.11 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

50 80 7% 800 7,3 5800

60 125 6% 2000 3,8 7600

70 180 5% 3000 2,8 8400

80 250 4% 4500 2,2 10000

90 330 4% 6500 1,8 12000

100 420 3% 8200 1,7 14000
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Σρήκα Π3.12 : Πεδηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Πίλαθαο Π3.5 : Λνθώδεο έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.13 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά 

Μήκος Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

50 95 8% 800 7,3 5800

60 140 7% 2000 3,8 7600

70 200 6% 3000 2,8 8400

80 280 5% 4500 2,2 10000

90 370 5% 6500 1,8 12000

100 480 4% 8200 1,7 14000
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Σρήκα Π3.14 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

αθηίλαο ζπλαξκνγήο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.15 : Λνθώδεο έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Πίλαθαο Π3.6 : Οξεηλό έδαθνο - Απνηειέζκαηα ηεο min αθηίλαο ζπλαξκνγήο θπξηήο θακπύιεο 

γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

 

Ταχφτητα
Min Ακτίνα 

Κυκλικοφ Τόξου

Max Κατά Μήκος 

Κλίση

Min Ακτίνα 

Συναρμογής 

(ΟΜΟΕ-Χ, 2001)

Συντελεστής 

Προσαρμογής

Min Ακτίνα 

Συναρμογής

50 95 10% 800 7,3 5800

60 140 9% 2000 3,8 7600

70 200 8% 3000 2,8 8400

80 280 7% 4500 2,2 10000

90 370 7% 6500 1,8 12000

100 480 6% 8200 1,7 14000
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Σρήκα Π3.16 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε min αθηίλα ζπλαξκνγήο ηόμνπ θπξηήο 

θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.17 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε ηαρύηεηαο κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο αθηίλαο 

ζπλαξκνγήο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

Σρήκα Π3.18 : Οξεηλό έδαθνο - Σρέζε max θαηά κήθνο θιίζε κε ηελ min αθηίλα ζπλαξκνγήο 

ηόμνπ θπξηήο θακπύιεο γηα νδό κε εληαίν νδόζηξσκα 

 

 

 

 

 


