
Page 1 

FREDERICK UNIVERSITY

FREDERICK UVIVERSITY

Δρ. Αντώνιος Λόντος  
Επ. Καθηγητής 

 
Σεμινάριο: 

¨Στα όρια της Ταχύτητας ή της Λογικής¨ 
 

Πανεπιστήμιο FREDERICK, Λευκωσία, Κύπρος 
26 Οκτωβρίου 2011 

 
Website: http://staff.fit.ac.cy/eng.la/ 

Email: eng.la@frederick.ac.cy 
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2. Τύποι Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων - Τοποθέτηση στηθαίων 

3. Βασικές αρχές σχεδιασμού   

4. Επιλογή του κατάλληλου τύπου Συστήματος Αναχαίτισης Οχημάτων 

5. Ατυχήματα – Ανάλυση στοιχείων 

6. Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων και ασφάλεια οδηγών 
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1. Εισαγωγή  - Ευρωπαική Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 

Ασφάλεια Πτήσεων  

1. Χώρος σε τρεις διαστάσεις 

2. Ελεγχόμενη ροή και αποστάσεις ασφαλείας 

3. Εξελιγμένα συστήματα πλοήγησης 

4. Επίγεια συστήματα ελέγχου και προειδοποίησης 

5. Κάθε αεροπλάνο έχει TCAS (traffic and collision 

avoidance system) 

6. Επαγγελματίες πιλότοι (οδηγοί) 

http://www.flightradar24.com/ 

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 

Η μεγαλύτερη υπάρχουσα πλατφόρμα για την οδική ασφάλεια στην 

οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος να μειωθεί ο αριθμός 

των νεκρών από οδικά δυστυχήματα. 
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http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/oberalp-pass-1/
http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/the-jebel-hafeet-mountain-road-1/
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http://www.dpreview.com/challenges/DownloadOriginal.aspx?id=169329
http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/atlantic-road-1/
http://www.dpreview.com/challenges/DownloadOriginal.aspx?id=169520
http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/guoliang-tunnel-road-1/


Page 6 

FREDERICK UNIVERSITY

1. Εισαγωγή 

Ασφάλεια κατά την οδήγηση οχημάτων 

1. Κανόνες οδικής κυκλοφορίας  

2. Παθητικά και ενεργητικά συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτου  

3. Έμπειροι οδηγοί (αλλά και άπειροι - όχι πιλότοι) 

4. Δρόμοι υψηλών προδιαγραφών 

 - Πινακίδες σήμανσης, ηλεκτρονικές πινακίδες LED 

 - Σηματοδότες 

 - Μειωτές ταχύτητας 

 - Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων ή Στηθαία Ασφαλείας  

http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/the-jebel-hafeet-mountain-road-3/
http://carsroute.com/top-15-most-beautiful-roads-in-the-world/autobahn/
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Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, ή συστήματα παθητικής ασφάλειας οδών, έχουν 
σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήματος που παρεκκλίνει από την κανονική του πορεία και 
κινδυνεύει είτε να περάσει έξω από το κατάστρωμα της οδού, είτε να βρεθεί στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε διαχωρισμένες οδούς.  
 
Τα στηθαία είναι επιμήκεις διατάξεις που τοποθετούνται στις οριογραμμές του 
οδοστρώματος ή του ενδιάμεσου χώρου, και σκοπό έχουν να αποτρέψουν την έξοδο 
του οχήματος, υποχρεώνοντάς το να κινηθεί κατά μήκος του μετά από τη σύγκρουση.  
 
Έχουν λόγο ύπαρξης μόνο σε περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη έξοδος ενός οχήματος 
γίνεται σε κάποιο επικίνδυνο σημείο. 
 

1. Εισαγωγή 
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Μερικά επικίνδυνα σημεία: 
• Στύλοι ηλεκτροφωτισμού, πινακίδες και γέφυρες σήμανσης, στύλοι δικτύων κοινής 

ωφέλειας ή φράκτες (όπου μία σύγκρουση του οχήματος με αυτά θα είχε δυσάρεστες 
συνέπειες).  

• Επιχώματα με απότομες κλίσεις, κίνδυνος ανατροπής ή απότομης πτώσης του 
οχήματος.  

• Σημεία παραπλεύρως υδάτινων οδών ή χαραδρών, υψηλά επιχώματα και γέφυρες.  
• Σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η προστασία πεζών, ιδίως σε σημεία με αυξημένο 

ιστορικό εξόδων οχημάτων. 
• Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών σύγκρουσης αντιθέτως κινούμενων οχημάτων, 

είναι φανερό ότι η τοποθέτηση στηθαίων σε αυτοκινητοδρόμους με σχετικά μικρό 
πλάτος ενδιάμεσου χώρου. 

 
Η εφαρμογή των στηθαίων πρέπει να γίνεται με σύνεση.  
• Το ίδιο το στηθαίο αποτελεί κι αυτό ένα αντικείμενο το οποίο προκαλεί ζημία στο 

προσκρούον όχημα.  
• Βασικό κριτήριο για την τοποθέτησή του είναι το ότι η ζημία που αναμένεται να 

προκληθεί στο όχημα κατά την έξοδό του θα πρέπει να είναι σοβαρότερη από την 
αντίστοιχη κατά την πρόσκρουση στο στηθαίο. 
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2. Τύποι Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων - Τοποθέτηση στηθαίων 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διάφοροι τύποι συστημάτων αναχαίτισης 

οχημάτων σε οδούς, με σκοπό να συγκρατούνται και να επαναφέρονται στο οδόστρωμα 

οχήματα διαφόρων μεγεθών και βάρους, καθώς επίσης για διάφορες συνθήκες πρόσκρουσης, 

δηλαδή γωνία και ταχύτητα πρόσπτωσης.  

 

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι συστημάτων αναχαίτισης είναι: 

 

1. Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας 

-Απλά μονόπλευρα, απλά αμφίπλευρα 

-Ενισχυμένα μονόπλευρα, ενισχυμένα αμφίπλευρα 

-Ειδικά στηθαία γεφυρών 

2. Στηθαία Ασφαλείας Σκυροδέματος 

-Μονόπλευρη διατομή New Jersey 

-Αμφίπλευρη διατομή New Jersey 

3. Μεταλλικά Θωράκια Ασφαλείας 

-Ολόσωμα θωράκια 

-Κινητά στηθαία με βάση-θωράκιο 

4. Πλαστικά Στηθαία 

5. Απορροφητές Κινητικής Ενέργειας 

-Συστήματα αδράνειας 

-Συστήματα παραμόρφωσης 
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Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας 
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Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας 
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Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας 
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Στηθαία Ασφαλείας Σκυροδέματος 

Πλαστική μπαριέρα  
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Διαχωριστές οδού Κατασκευάζονται από ανθεκτικό 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD) με 
προστασία αντι-UV 
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Ελαστικός κύλινδρος  
Λειτουργεί περαστός σε βάση που πακτώνεται στο μπετόν με 3 κοχλίες- βύσματα. Ο στύλος και η 
βάση είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη. Έχουν έντονη φωσφορίζουσα απόχρωση για 
υψηλή ημερήσια ορατότητα και ζώνες ανακλαστικής ταινίας για υψηλή νυχτερινή ορατότητα. Μετά 
από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο, αφού λυγίσει και παραμορφωθεί, επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση - θέση, χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά στο αυτοκίνητο. 
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3. Βασικές αρχές σχεδιασμού  

Σήμερα έχουν επινοηθεί διάφοροι τύποι συστημάτων αναχαίτισης, που περιλαμβάνουν 
εύκαμπτες, ημιάκαμπτες και άκαμπτες διατάξεις.  
 
Τα εύκαμπτα συστήματα έχουν βασικό σκοπό να απορροφήσουν την ενέργεια της 
σύγκρουσης. Μέσω της παραμόρφωσής τους, επιτρέποντας στο όχημα να επιβραδύνει 
ηπιότερα και να μην εκτιναχθεί βίαια πίσω στο χώρο κυκλοφορίας.  
 
Τα άκαμπτα συστήματα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου το κύριο ζητούμενο είναι 
το όχημα, που μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους, να μην περάσει πίσω από το 
στηθαίο, όπως σε γέφυρες ή παραπλεύρως χαραδρών.  
 
Οι συνέπειες της σύγκρουσης με το στηθαίο μπορεί να είναι δυσμενείς. 
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Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των Σ.Α.Ο. οφείλουν να ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις όπως: 
 
• Τα στηθαία πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατούν όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από το 

βάρος, την ταχύτητα και τη γωνία πρόσκρουσης.  
 
• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κατά την πρόσκρουση σε στηθαίο το όχημα να ακινητοποιείται 

απότομα, ούτε να επαναφέρεται ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα. 
 

• Μετά την πρόσκρουση, το όχημα πρέπει να κινείται σε μία προκαθορισμένα στενή λωρίδα 
κατά μήκος του συστήματος. 
 

• Κατά την πρόσκρουση, τα συστήματα αναχαίτισης πρέπει να εξασφαλίζουν στους επιβάτες 
μία ανεκτή καταπόνηση εξαιτίας της βίαιης επιβράδυνσης του οχήματος. 
 

• Οι υλικές ζημιές που προκαλούνται από την πρόσκρουση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
περιορισμένες τόσο για το όχημα, όσο και για το σύστημα αναχαίτισης.  
 

• Εξαιτίας της πρόσκρουσης επιτρέπονται μόνο μικρές παραμορφώσεις στην καμπίνα επιβατών 
του οχήματος.  

 
• Δεν επιτρέπονται θραύσεις ή αποσπάσεις βασικών στοιχείων του συστήματος αναχαίτισης. 
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• Πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από το οδόστρωμα, ώστε να δίνεται στον 
οδηγό η δυνατότητα συγκράτησεις του όχηματος. 
 

• Η ελάχιστη απόσταση από την οριογραμμή του οδοστρώματος πρέπει να είναι τόση, ώστε ο 
οδηγός να μην απομακρύνεται ασυναίσθητα από αυτήν, ούτε να ελαττώνει την ταχύτητα του 
οχήματος. 
 

• Σε περίπτωση που εφαρμόζεται στηθαίο με ορθοστάτες επάνω σε επίχωμα, οι εν λόγω 
ορθοστάτες πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 0,6 m από το φρύδι του πρανούς, για λόγους 
σταθερότητας. 
 

• Εύκαμπτα στηθαία, όπως τα συνήθη μεταλλικά, κατά τη σύγκρουση παρουσιάζουν βέλη 
παραμόρφωσης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό της απόστασης μεταξύ 
στηθαίου και επικίνδυνου αντικειμένου. 

Προτού προωθηθεί στο εμπόριο κάποιος τύπος στηθαίου, πρέπει να προηγηθούν έλεγχοι 
και πραγματικής κλίμακας δοκιμές σύγκρουσης. 
 
Πολλοί φορείς έχουν αναπτύξει διαδικασίες σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους, όπου 
παράγοντες που υπεισέρχονται είναι ο τύπος και η μάζα του συγκρουόμενου οχήματος, 
η γωνία πρόσκρουσης, η ταχύτητα κ.ά. 
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Αναπαράσταση του προβλήματος σύγκρουσης. Προσομοίωση με την μέθοδο των 

πεπερασμένα στοιχεία (LS-DYNA) 

column

spacer
spacer

4m

Horizontal beam

vehicle

20o

vehicle mass = 900 kg 

vehicle velocity = 100 km/h 

spacers :   

analog with  30ο – 3 – Λ – St – out   

analog with 30ο – 3 – V – St – out    

analog with x – x – Λ - St 
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Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων 



Page 21 

FREDERICK UNIVERSITY



Page 22 

FREDERICK UNIVERSITY

Σχεδιασμός και κατασκευή (υπό κλίμακα) νέων στηθαίων ασφαλείας μέσω της τεχνολογίας 

ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping technology) 
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Νέα στηθαία ασφαλείας μέσω της αξιοποίηση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων. 

Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων στηθαίων ασφαλείας. 
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4.  Επιλογή του κατάλληλου τύπου Συστήματος Αναχαίτισης Οχημάτων 

• H επιλογή του κατάλληλου συστήματος αναχαίτισης, γίνεται ανάλογα με το είδος του 

κινδύνου. 

 

• Οι πιο εφαρμόσιμοι τύποι συστημάτων αναχαίτισης σε οδούς και σε συνήθεις 

περιπτώσεις είναι τα μεταλλικά στηθαία, καθώς και τα στηθαία από σκυρόδεμα.  

 

• Τα μεταλλικά θωράκια και τα πλαστικά στηθαία έχουν κυρίως προσωρινό χαρακτήρα, 

τοποθετούμενα σε περιοχές εκτέλεσης έργων.  

 

• Οι απορροφητές κινητικής ενέργειας εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες τοπικές θέσεις που 

υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις απορρόφησης ενέργειας (δυσμενείς συγκρούσεις). 

 

• Όσο αφορά την επιλογή μεταξύ μεταλλικών ή από σκυρόδεμα στηθαίων, όπως και της 

μορφής του στηθαίου, λαμβάνονται υπόψη το είδος του κινδύνου ή του παρόδιου 

εμποδίου, δυνατή θέση τοποθέτησης των εν λόγω στηθαίων στη διατομή της οδού, 

δηλαδή σε ενδιάμεσους χώρους διαιρεμένων οδών ή στο άκρο του οδοστρώματος. 

Υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές και εδικοί πίνακες για βέλτιστη επιλογή.  

 

• Στους πίνακες αυτούς παρέχονται συνοπτικά στοιχεία για την επιλογή στηθαίου σε 

ενδιάμεσους χώρους, με βάση το πλάτος και την εγκάρσια κλίση της διαχωριστικής 

νησίδας, για την επιλογή στηθαίου στο άκρο της οδού, με βάση το είδος του κινδύνου ή 

του επικίνδυνου εμποδίου και την απόστασή του από το οδόστρωμα. 
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5.  Ατυχήματα – Ανάλυση στοιχείων 

http://www.euroncap.com/files/MERCEDES C-Class_Front---b23dd626-7cbc-4e7d-8ecc-3beabd522534.JPG
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Ατυχήματα και Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών    
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Ατυχήματα και Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Ανυπαρξία συστημάτων  
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Ατυχήματα και Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Κακή κατασκευή 
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6.  Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων και ασφάλεια οδηγών 

Σε σχέση με τους Οδηγούς  
• Συνετή οδήγηση  
• Όρια ταχύτητας 
• Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ  
• Χρήση ζώνης Ασφαλείας    
• Εφαρμογή Κανόνων οδικής ασφάλειας και 

συμπεριφοράς 
• Εκτίμηση κινδύνων κατά την οδήγηση 
  
Σε σχέση με τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων 
• Σωστή επιλογή και εφαρμογή των Σ.Α.Ο. 
• Σωστή εκτίμηση επικίνδυνων θέσεων και κατηγορίας 

επικινδυνότητας  
• Κατάλληλη σήμανση και φωτισμός  
• Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών συστημάτων 
• Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων δεν 

προλαμβάνουν τα τροχαία ατυχήματα, αλλά ελαττώνουν 
τις συνέπειες τους 
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“May God give us the spirit of the second picture” 

First picture  

Second picture  

http://maxgrace.files.wordpress.com/2007/11/crash1.jpg
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Δρ. Αντώνιος Λόντος  
Επ. Καθηγητής 

 
Σεμινάριο: 
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