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Σχέδια  λειτουργίας Κέντρου Πόλεων 
 

Οι λύσεις της Kapsch  για τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό  αναφέρονται στα 
παρακάτω Σχέδια: 
 
Ζώνες:  

 Καθορίζεται µια συγκεκριµένη ζώνη στο 
εσωτερικό της οποίας  η είσοδος των οχηµάτων 
γίνεται µε πληρωµή. Είναι εφικτή η εφαρµογή 
διαφορετικών ειδών τιµολόγησης: βάση δέσµης 
ωρών, ηµερήσια, προοδευτική  κλπ.  
 Με την εφαρµογή τους µειώνεται η 
κυκλοφορία οχηµάτων στο εσωτερικό της ζώνης και 
αποθαρρύνονται µικρού µήκους µετακινήσεις από το 
εξωτερικό προς το εσωτερικό της ζώνης. 
 
 
 
 

∆ακτύλιος: 
 Καθορίζεται  δακτύλιος που περικλείει µια περιοχή της πόλης. Τα οχήµατα 
πληρώνουν όταν εισέρχονται στον δακτύλιο, σε κάθε διέλευση, σε µια διεύθυνση 
κλπ. Μπορούν να καθοριστούν περισσότεροι  δακτύλιοι  µε διαφορετική τιµολόγηση 
µε στόχο τον περιορισµό της κυκλοφοριακής συµφόρησης στων αρτηριών στο 
εσωτερικό του. 
 
∆ιάδροµος: 
 Ανάλογα µε τους στόχους του σχεδίου  τα οχήµατα πληρώνουν , είτε έχουν 
δικαίωµα διευκολύνσεων σε καθορισµένη διαδροµή . Η πληρωµή σε διάδροµο µπορεί 
να συνδυαστεί µε άλλους τύπους  συστηµάτων. 
 
Υποδοµές: 
 Τα οχήµατα πληρώνουν όταν χρησιµοποιούν ένα καθορισµένο τεχνικό έργο 
(γέφυρα, σήραγγα, αυτοκινητόδροµο κλπ,,) για την απόσβεση του κόστους 
κατασκευές. 
 
Πληρωµή µε βάση τη διαλυοµένη απόσταση: 
 Τα οχήµατα πληρώνουν στη βάση της διαλυοµένης απόστασης και 
χρησιµοποιείται κυρίως σε επίπεδο Εθνικό και Περιφερειακό. 
 
∆υναµική Στάθµευση 
 Τα οχήµατα πληρώνουν κατά τη στάθµευση επί της οδού (on-street) µε βάση 
το χρόνο τον οποίο σταθµεύουν εντός µιας καθορισµένης ζώνης. 
 Το σύστηµα καταµετρά τα σταθµεύοντα οχήµατα και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε τις ακάλυπτες θέσεις στάθµευσης. 
 Μπορεί να ολοκληρωθεί µε το σύστηµα της στάθµευσης εκτός οδού (off-
street) µε το συνδυασµό και της στάθµευσης στα ιδιωτικά Παρκινγκ. 
 
 
 

 



Περιορισµένη πρόσβαση. 
 Στις περιπτώσεις που απαιτείται περιορισµός πρόσβασης σε συγκεκριµένη 
ζώνη (ΖΑΚ) , όπως Ιστορικά κέντρα, πεζόδροµους, ζώνες κατοικίας  είτε σε Ζώνες 
για λογούς ασφάλειας  χρησιµοποιείται το σύστηµα ANPR  και η τεχνολογία  «Tag 
and Beacon» για τον αυτόµατο έλεγχο της πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή τα 
οχήµατα που θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης εφοδιάζονται µε τη συσκευή  ΟΒU για 
τον έλεγχο και η είσοδος µπορεί να ελεγχθεί αυτόµατα µε αυτόµατα βυθιζόµενα 
κολωνάκια. 
 
Χώροι στάθµευσης-Παρκινγκ. 
 Η πρόσβαση στους χώρους στάθµευσης, υπόγεια παρκινγκ µπορεί να 
ρυθµιστεί αυτόµατα µε τη χρήση της τεχνολογίας OBU η ANPR. Αυτό το σύστηµα 
στάθµευσης µε ελεύθερη ροή επιτρέπει το αυτόµατο άνοιγµα της µπάρας. Οι λύσεις 
της Kapsch  για τη στάθµευση εφαρµόζονται για όλους τους τύπους συστηµάτων 
ελέγχου πρόσβασης. 
 
Αντιµετώπιση της  πρόκλησης. 
 
 Η αντιµετώπιση της κινητικότητας  στο οδικό δίκτυο των  Πόλεων και 
στις οδούς εισόδου αποτελεί µια συνθέτη πρόκληση, που προϋποθέτει τη 
δηµιουργία ισορροπίας µεταξύ της ζήτησης µετακίνησης και της προσφοράς 
στάθµευσης, των κατοίκων, της διοικητικής-εµπορικής και τουριστικής 
δραστηριότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ζωντάνια και τις ιδιαιτερότητες 
του Κέντρου. 
 
 Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας έχουµε στη διάθεση µας συστήµατα 
τηλεµατικής  που αναγνωρίζουν και κατευθύνουν τις ροές πεζών και οχηµάτων. 
 
 Τέτοια συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση της 
ζήτησης,  καταγραφής (monitoring) της κυκλοφορίας, δίνουν πληροφορίες για την 
κυκλοφορία και τους χρόνους διαδροµής καθώς και πληροφορίες εκποµπής ρυπών     
( CO2,,PM10, OZON,..) καθώς και ακουστική ρύπανση. 
 
 Οι λύσεις Kapsch για την Αστική κινητικότητα περιλαµβάνουν µια µεγάλη 
ποικιλία προϊόντων που υποστηρίζουν τα Σχέδια διαχείρισης της ζήτησης στο αστικό 
περιβάλλον, µεταξύ των οποίων η τιµολόγηση, λύσεις για τη στάθµευση  on-street, 
off-street και έλεγχο προσβάσεων. 

 
Τεχνολογία. 
 

 Είναι απαραίτητο τα συστήµατα χρέωσης  τρυφάς για τη χρήση του  οδικού 
δικτύου  να είναι αυτόµατα µε τρόπο να αποτρέπουν δυσλειτουργίες που θα είχαν 
αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες κυκλοφορίας. 
  
 Οι λύσεις της Kapsch για την αστική κινητικότητα υποστηρίζουν διαφορετικά 
συστήµατα πληρωµής που βασίζονται , στο χρόνο, στη διάβαση, στις εκποµπές, στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και µπορούν να συνδυαστούν µε  συστήµατα απόστασης. 



Μεταξύ των διατιθέµενων 
τεχνολογιών  χρησιµοποιείται η 
µέθοδος «Tag and Beacon» που 
χρησιµοποιεί το σύστηµα 
DESCRY  µε τη χρήση 
µικροκυµάτων µεταξύ του 
ποµπού θέσης στην πλευρά του 
οδοστρώµατος και του δεκτή 
οχήµατος. Το σύστηµα της 

αυτόµατης καταγραφής πινακίδων ANPR  που χρησιµοποιεί αισθητήρες video   για 
την αναγνώριση των οχηµάτων.  

Τα συστήµατα αναγνώρισης, καταγραφής και χρέωσης των οχηµάτων σε 
αστικό περιβάλλον  ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια. Περιλαµβάνουν Τεχνολογία 
µικρού επιχειρησιακού ρίσκου, ευκολία χρήσης και προσαρµογής στις απαιτήσεις 
των χρηστών. 
 
 Αυτόµατο σύστηµα καταγραφής πινακίδων ΑΝ 

 
To σύστηµα καταγράφει τις 

πινακίδες των οχηµάτων µε τη χρήση 
τηλεκαµερών τοποθετηµένων σε 
συγκεκριµένες θέσεις εισόδου της ζώνης 
ελέγχου. Είναι δυνατη η καταγραφη των 
πινακιδων εµπρός-πισω τοων οχηµατων. 
Είναι δυνατη η χρηση φωτογραφιας της 
πινακιδας για λογους αστυνοµευσης και 
επιβολης ποινης σε περιπτωση παραβιασης 
µε βαση την ισχυουσα Νοµοθεσία. 

Το πλεονεκτηµα του συστηµατος 
ΑΝPR  είναι ότι δεν απαιτειται καταγραφη 
των οχηµατων στο συστηµα  ουτε 
εγκατασταση συσκευης  στο εσωτερικό 
τους.  ∆ιαχειριζεται µε την ιδια ευκολία 
χρηστες µε µεγαλη συχνότητα όπως και 

τους  περιστασιακούς. 
  
Συστηµα «Tag end Beacon» 
 

Χρησιµοποιεί συσκευή  εγκατεστηµένη εντός του οχηµατος (ΟΒU  γνωστή  
και ως  tag) µικρών διαστάσεων που επικοινωνεί  µε 
τον ποµπό στη συγκεκριµένη θέση.  

Επιτρέπει την καταγραφή δεδοµένων των 
οχηµάτων, όπως κατηγορία οχήµατος, τύπους 
εκποµπών, κλπ. 

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του σχεδίου 
διαχείρισης   χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατική µε 
το σύστηµα ANPR  για τη βελτιστοποίηση του 
επιχειρησιακού κόστους. 
 

Ενέργειες επιτήρησης και διαδικασίες ελέγχου στην αστική κυκλοφορία.  

 

 



 
Ο έλεγχος των παράνοµων  εισόδων αποτελεί τον θεµέλιο λίθο , γιατί 

επιτρέπει  τον ολοκληρωµένο έλεγχο και εξασφαλίζει την δίκαιη διαχείριση για όλους 
τους χρήστες του δικτύου. 

Η τεχνολογία  ANPR   χρησιµοποιείται για την ορθολογική χρήση του 
συστήµατος  και τον εντοπισµό των παρανόµων οχηµάτων. 

Το σύστηµα  DSRC τοποθετηµένο σε σηµείο ελέγχου ελέγχει αυτόµατα κάθε 
όχηµα που διέρχεται  και ενεργοποιεί τις πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου στις 
περιπτώσεις που η επικοινωνία µεταξύ ποµπού και δεκτή δεν είναι καλή. 
 
Κεντρικό σύστηµα – διαχείριση. 
 

Η τεχνολογία της kapsch  διαθέτει κεντρικό σύστηµα διαχείρισης  µε  
δυνατότητες συλλογής όλων των πληροφοριών που αφορούν τις υποδοµές του οδικού 
δικτύου, τα συστήµατα διοδίων και ελέγχου, τις διαδικασίες back-office,τη διαχείριση 
της βάσης δεδοµένων πελατών, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες 
κυκλοφορίας.  Προτέρηµα της η διαχείριση σε πραγµατικό χρόνο  της σχέσης µε το 
κοινό µέσω call center.   
 

 


