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Από το τέλος του 1996 έχει εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Σιδηροδροµικής και Μεταφορών
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και λειτουργεί µε επιτυχία ένας δυναµικός
χάρτης κυκλοφορίας της Αθήνας. Ο χάρτης αυτός είναι προσβάσιµος µέσω του δικτύου
τηλεµατικής του ΕΜΠ και βρίσκεται καταχωρηµένος σε ειδική ιστοσελίδα του Τοµέα
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής (www.transport.ntua.gr/map) που
υποστηρίζεται από τον εξυπηρετητή (server) του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών.
Ο χάρτης αυτός είναι προϊόν µίας πολύχρονης σταδιακής ανάπτυξης τµηµάτων ενός
σύνθετου πειραµατικού προτύπου που ονοµάζεται Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Οδικών
Μεταφορών (IRTE- Integrated Road Transport Environment). Το πρότυπο αυτό, στη
δηµιουργία του οποίου συµµετέχει το Εργαστήριο από το 1989, στοχεύει στην ανάπτυξη
ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για την καθολική αντιµετώπιση
του προβλήµατος της αστικής κυκλοφορίας και έχει χρηµατοδοτηθεί από το 2ο, 3ο και 4ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε&Τ της 13ης Γεν. ∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η θεµελιώδης αρχή στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη αυτή είναι ότι ο επιτυχής έλεγχος της
κυκλοφορίας (υπό το βάρος της συνεχούς αύξησης της ζήτησης) µπορεί να επιτευχθεί µόνο
µε τη συνδροµή της έγκαιρα διοχετευόµενης (διαχεόµενης) πληροφορίας σχετικά µε την
κατάσταση του οδικού δικτύου ή τη βραχυπρόθεσµα αναµενόµενη κατάσταση. Ολο και
περισσότερες πόλεις και χώρες σε όλο τον κόσµο συνδέουν πολλά άµεσα οικονοµικά
προβλήµατα µε τις µεταφορές και ταυτόχρονα προχωρούν στην αντιµετώπιση τους
κάνοντας χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.
Αποτελεί εποµένως προϋπόθεση οποιασδήποτε προσπάθειας η παροχή πληροφόρησης µε τη
βοήθεια της οποίας οι χρήστες των συγκοινωνιακών υποδοµών κάνουν "έξυπνες" επιλογές.
Είναι σηµαντικό η πληροφόρηση αυτή να είναι επίκαιρη, άρα να έχει δυναµικό
(µεταβαλλόµενο δηλ. προσαρµοζόµενο στις εκάστοτε συνθήκες) χαρακτήρα. Αυτού του
είδους τα συστήµατα πληροφόρησης αποδεικνύονται (σε όλο τον κόσµο αλλά και στην
Ελλάδα π.χ. στα πλαίσια του έργου Ε&Τ Ανάπτυξης QUARTET) ότι επιτυγχάνουν
συγκριτική µείωση του χρόνου µετακίνησης, τόσο των κατοίκων των πόλεων όσο και των
επισκεπτών τους.
Η πηγή της πληροφορίας που παρέχεται από τον δυναµικό χάρτη κυκλοφορίας είναι ο
υπολογιστής του Κέντρου Σηµατοδότησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε που βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στο κτίριο της Γ Σεπτεµβρίου. Ο υπολογιστής αυτός συλλέγει
πληροφορίες σχετικά µε τη κυκλοφορία σε διακόσια περίπου σηµεία της ευρύτερης
κεντρικής περιοχής της Αθήνας µε τη βοήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας (φωρατών) που
αποτελούνται από επαγωγικούς βρόγχους (περιελίξεις µονωµένου σύρµατος από όπου
διέρχεται ασθενές ρεύµα) και είναι τοποθετηµένοι σε ειδικά κατασκευασµένη εγκοπή συνήθως σχήµατος τετραγώνου ή παραλληλόγραµµου- στο οδόστρωµα.
Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους φωρατές αφορούν µετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου
και κατάληψης κυκλοφορίας. Τα πρώτα αναφέρονται στις διελεύσεις οχηµάτων µέσα στο
χρονικό διάστηµα 90 sec (διάρκεια ενός κύκλου σηµατοδότησης) ενώ τα δεύτερα στην
"ένταση" της κυκλοφορίας δηλ. στο συνολικό χρόνο (µετρούµενο σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου- ms) που µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα υπήρχε παρουσία οχήµατος πάνω
από το φωρατή (µέσα στο µαγνητικό πεδίο) είτε κινούµενου είτε σε στάση.

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στη συνέχεια µε τη βοήθεια µισθωµένων ευθειών (leased
lines) στο Εργαστήριο Σιδηροδροµικής και Μεταφορών ΕΜΠ όπου εισέρχονται στη
διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου του προσοµοιωτή πραγµατικού χρόνου
της κυκλοφορίας που έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται εγκαταστηµένος σε οµάδα (cluster)
υπολογιστών του Εργαστηρίου. Τα στοιχεία περνούν από συγκριτικό έλεγχο προκειµένου
να διερευνηθεί η επικρατούσα κατάσταση (µία και συλλέγονται πληροφορίες από πολλά
σηµεία) σε αρτηρίες και δρόµους ή τµήµατα αυτών ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της
πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή αποστέλλεται σε µορφή χρωµατικής διαβάθµισης στον
εξυπηρετητή (server) του Τµήµατος όπου κατάλληλα αντικείµενα εφαρµογών δηµιουργούν
σελίδες γραφικής απόδοσης της πληροφορίας (σε µορφή ψηφιακού χάρτη) γραµµένες σε
γλώσσα υπερκειµένου (HTML- Hypertext Markup Language) και παρέχονται µέσω Internet
µε χρήση του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Οι χάρτες αυτοί δηµιουργούνται κάθε τρία λεπτά, ενώ η ένδειξη του χρόνου που
αναγράφεται στο κάτω δεξιό µέρος ανανεώνεται µε βήµα πενταλέπτου. Η πληροφορία όµως
ανανεώνεται ("επικαιροποιείται") κάθε 15 λεπτά προκειµένου να µην παρουσιάζονται
έντονες µεταπτώσεις στην "εικόνα" της κυκλοφορίας. Οι µεταπτώσεις αυτές είναι
αποτέλεσµα της πυκνής σηµατοδότησης και της έντονης ζήτησης (υψηλής κυκλοφορίας).
Οσο πιο µικρό είναι το διάστηµα υπολογισµού τόσο µεγαλύτερες είναι οι µεταπτώσεις
(ακολουθία αιχµών και κοιλάδων κυκλοφοριακού φόρτου). Χρησιµοποιώντας µικρά
διαστήµατα επικαιροποίησης, κερδίζουµε σε ακρίβεια περιγραφής του φαινοµένου αλλά
χάνουµε σε "αντιληπτότητα" της κατάστασης που θέλουµε να περιγράψουµε ή, πολύ πιο
δύσκολα, να διαµορφώσουµε (προσαρµοστικός έλεγχος της κυκλοφορίας).
Η παρούσα εφαρµογή παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος του κυκλοφοριακού
φόρτου (υψηλός, µέτριος, κλπ), το βαθµό κυκλοφοριακής συµφόρησης (υψηλή- σχεδόν
ακινησία, µέτρια, κλπ) και τέλος τον εκτιµώµενο χρόνο µετακίνησης από έξι επιλεγµένα
σηµεία στις εισόδους της πόλης. Ο βαθµός συµφόρησης, η ευκολία δηλαδή ή η δυσκολία µε
την οποία διασχίζουµε ένα τµήµα του οδικού δικτύου, περιγράφει κατά τον πιο κατανοητό
τρόπο τη κυκλοφοριακή κατάσταση του δικτύου, αφού ο κυκλοφοριακός φόρτος µπορεί να
είναι υψηλός αλλά να µη δηµιουργεί προβλήµατα είτε λόγω εύρους καταστρώµατος
(µεγάλες αρτηρίες) ή λόγω συντονισµού της σηµατοδότησης. Αξίζει σχετικά να
παρακολουθήσει κανείς τους "προσανατολισµένους" φόρτους κατά τις ώρες εισόδουεξόδου (ή καλύτερα λόγω υπερκορεσµού του δικτύου, στις παρειές-αρχή/τέλος- των
αιχµών) προς/από το κέντρο της Αθήνας και να συγκρίνει τα επίπεδα συµφόρησης στα δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας (π.χ. στη Λεωφ. Κηφισίας κατά τις µεταµεσηµβρινές ώρες).
Ο δυναµικός χάρτης κυκλοφορίας είχε (και εξακολουθεί να έχει) ευρεία απήχηση κυρίως
λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί τη πρώτη εφαρµογή σε αστική περιοχή σε όλο τον κόσµο.
Εχει δεχθεί πάνω από 15.000.000 "επισκέψεις", περισσότερες δε από το ένα τρίτο (σχεδόν
το 40%) προέρχονται από το εξωτερικό.
Σηµειώνεται ότι η διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε το οδικό δίκτυο έχει ως στόχο την
καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών. Προκειµένου η πληροφόρηση αυτή να συµβάλλει
στη λήψη αποφάσεων που µπορούν να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου
(µεταβολή στην απόφαση µετακίνησης ως προς το χρόνο, µέσο, τόπο ή και σκοπιµότητα
πραγµατοποίησης) θα πρέπει να δοθεί την κατάλληλη στιγµή και στο κατάλληλο σηµείο.
Τέτοια σηµεία είναι το σπίτι ή το γραφείο (τόποι όπου συνήθως λαµβάνονται οι αποφάσεις
µετακίνησης), αλλά και "ενδιάµεσα" σηµεία π.χ. καθοδόν (µέσα στο όχηµα), στην αφετηρία
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), σε εµπορικά κέντρα, πεζόδροµους και πρόδηλα
σε τερµατικούς σταθµούς (σταθµοί metro, λιµάνια, αεροδρόµια).
Στο σπίτι ή στο γραφείο η πληροφορία συνήθως λαµβάνεται µέσω υπολογιστή που διαθέτει

πρόσβαση στο Internet. Ενδεχοµένως και µέσω τηλεοπτικής σύνδεσης (µέσω των
υπαρχουσών τεχνολογιών WebTV η Teletext ή άλλων που θα αναπτυχθούν). Στα ενδιάµεσα
σηµεία (στους σταθµούς, εµπορικά κέντρα κλπ) µέσω συστηµάτων άµεσης πληροφόρησης
(info-kiosks) µε τη βοήθεια οθονών αφής ως µέρος γενικότερων "πακέτων πληροφόρησης".
Η πρόσβαση στη πηγή πληροφόρησης στην "καθοδόν" επικοινωνία γίνεται µέσω συσκευής
κινητής τηλεφωνίας/modem µε τη χρήση Πρωτοκόλλου Σηµείου-Σηµείου (PPP- Point-toPoint Protocol) ή Εµµέσου Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μετάδοσης (I-TCP, Indirect
Transmission Control Protocol).
Η πραγµατική όµως επανάσταση θα προέλθει από τη χρήση της προσωπικού ψηφιακού
σηµειωµαταρίου - ατζέντας (PDA- Personal Digital Assistant), η γενίκευση της χρήσης του
οποίου έχει προαναγγελθεί επανειληµµένα. Η εκτεταµένη χρήση αυτών των συσκευών στο
µέλλον θα δηµιουργήσει προβλήµατα πρόσβασης/απόκρισης στη πηγή (server) της
πληροφορίας λόγω της ταυτόχρονης ζήτησης από πολλούς χρήστες στον ίδιο χώρο (π.χ.
τερµατικούς σταθµούς-αεροδρόµια) και το µέγεθος (ποσότητα) της αιτούµενης (και
µεταδιδόµενης) πληροφορίας. Στο πρόβληµα αυτό υπεισέρχονται πολλές παράµετροι όπως
το πλήθος των σελίδων HTML, ο χρόνος µετάδοσης κάθε σελίδας, ο αριθµός των κλήσεων
που µπορούν να ικανοποιηθούν από το ίδιο σηµείο (κυψέλη), ο χρόνος που ο (µέσος)
χρήστης είναι διατεθειµένος να περιµένει µέχρι τη λήψη µίας σελίδας (µέχρι να ζητήσει
ξανά κάποιαν άλλη) και τέλος η συγκέντρωση (πυκνότητα) των χρηστών στη συγκεκριµένη
κυψέλη. Στη περίπτωση αυτή µελετώνται λύσεις που κάνουν χρήση διαφόρων
εναλλακτικών τεχνολογιών. Μία τέτοια περίπτωση αντιµετωπίζεται µε τη χρήση
µονόδροµης επικοινωνίας όπου στην πράξη ο χρήστης δεν ζητάει µε άµεσο τρόπο την
πληροφορία παρόλο που έχει αυτή την αίσθηση- η πληροφορία µεταδίδεται συνεχώς και
εποµένως είναι διαθέσιµη όταν τη ζητήσει, στην επόµενη µετάδοση της ή µε ανάκληση της
σχετικής σελίδας από τη cache µνήµη του σηµειωµαταρίου του. Τέτοιες τεχνολογίες είναι
οι υποφέρουσες συχνότητες των συστηµάτων ραδιοφωνικών δεδοµένων, οι υπέρυθροι
σύνδεσµοι διάχυσης δεδοµένων και οι δορυφορικές µεταδόσεις.
Παραµένει εποµένως να αποδειχθεί (µελλοντικά) και στη πράξη αν τα πιο πάνω συστήµατα
θα επικρατήσουν της αµφίδροµης επικοινωνίας προς τις πηγές της πληροφορίας στο WWW.
Σε κάθε όµως περίπτωση ο στόχος της δηµιουργίας του απόλυτα πληροφορηµένου χρήστη
του µεταφορικού δικτύου θα έχει επιτευχθεί.
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