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1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των παραδοτέων του έργου   «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» που αφορά στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος για την  εξασφάλιση της 

ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα μέσω της 

παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, την  ανίχνευση της επιβίβασης/ 

αποβίβασης μαθητών και  την επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών ασφαλείας. Παράλληλα το 

έργο αποσκοπεί και στην άμεση πληροφόρηση των γονέων σχετικά με τη μεταφορά των 

παιδιών τους από και προς το σχολείο.  

Το παραδοτέο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει  τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν στα 

οχήματα των Εκπαιδευτηρίων  Μαντουλίδη και των ΚΤΕΛ Βέροιας. Λαμβάνοντας υπόψη το 

παραδοτέο Π 2.1 ‘Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος’ και τις ανάγκες που καταγράφηκαν 

στις συζητήσεις της ομάδας εργασίας αναλύονται παρακάτω μεμονωμένα τα συστήματα 

εντός του οχήματος. 
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1.2. Διάρθρωση κειμένου 

 

Στο 1ο  Κεφάλαιο γίνεται μια γενική αποτύπωση του παραδοτέου με σκοπό τη σύνδεσή του 

με το προηγούμενο παραδοτέο. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της μονάδας On-Board 

με τις δυο παραλλαγές που θα υλοποιηθούν, αυτή του Black Box και αυτή του Road Runner. 

Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της μονάδας PDA και στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση 

του συστήματος επιβεβαίωσης τοποθέτησης  ζωνών ασφαλείας από τους μαθητές. 
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2. On Board μονάδα 

Για την ορθή και άρτια παρακολούθηση της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και του 

οχήματος χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα των εταιρειών Geneko και  Swarco. Οι 

συγκεκριμένες συσκευές χρησιμοποιούν την επικοινωνία μέσω GSM/GPS ώστε να 

αποστέλλουν στο Κέντρο Ελέγχου πληροφορίες σχετικά με την  ταχύτητα, επιτάχυνση, 

επιβράδυνση του οχήματος καθώς και τα γεωγραφικά δεδομένα πχ. το στίγμα του 

οχήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα δυο μοντέλα. 

2.1. Black Box 

Η συσκευή black box που εγκαταστάθηκε στα πέντε (5) πιλοτικά οχήματα του Μαντουλίδη 

και στο ένα (1) πιλοτικό όχημα των ΚΤΕΛ Βέροιας, είναι της εταιρείας Geneko και το 

μοντέλο είναι το Fox Lite 3.0. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου εμφανίζονται παρακάτω: 

 Η παροχή εισόδου (Input Voltage (recommended)) κυμαίνεται στα7-36VDC. 

 Δυνατότητα επιπλέον παροχής με εσωτερική μπαταρία. 

 Ύπαρξη  ενσωματωμένης GSM κεραίας. 

 Οι ψηφιακές είσοδοι/ έξοδοι (Digital I/O Pins) είναι 5. 

 Οι αναλογικοί είσοδοι (Analog Input Pins) είναι 3. 

 Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με: 

o Connector για PC  

o RS232 

 

 

Εικόνα 1:  Σχέδιο πίσω όψης μονάδος 
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Εικόνα 2:  Κάτω όψη μονάδος 

 

 

Εικόνα 3:  Πάνω όψη μονάδος 

 

Οι λειτουργίες του μοντέλου αναφέρονται παρακάτω :   

 Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος με ευφυή κριτήρια για την επιλογή των σημείων στο 

χρόνο για την αποστολή δεδομένων με τη θέση GPS . Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου 

είναι να ελαχιστοποιήσει τα δεδομένα GPS που απαιτούνται να σταλούν, και να δώσει 

τις καλύτερες πληροφορίες για τη μετακίνηση του οχήματος. 
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 Υπολογίζεται η απόσταση που διανύεται από το όχημα και  αποστέλλεται  μαζί με  τα 

δεδομένα GPS. 

 Αποστολή γεγονότων που προκαλούνται από ψηφιακές εισόδους ή μεταβολές της 

κατάστασης του οχήματος.  

 Δυνατότητα αποστολής δεδομένων GPRS ή USSD.  

 Ικανότητα καταγραφής (Logger capacity) πάνω από 60.000 εγγραφές. 

 Αποστολή εγγραφών σε πραγματικό χρόνο. 

 Δυνατότητα αποστολής εγγραφών σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε 

προκαθορισμένο χρόνο της ημέρας. 

 Ανάγνωση δεδομένων από CAN bus με πρόσθετη εξωτερική συσκευή. 

 Δυνατότητα ανάγνωσης στάθμης καυσίμου με  υπάρχον αισθητήρα μέτρησης καυσίμου 

ή πρόσθετο αισθητήρα καυσίμου με αναλογική έξοδο. 

 Δυνατότητα ανάγνωσης στάθμης καυσίμου χρησιμοποιώντας επιπλέον αισθητήρα ροής 

καυσίμου με έξοδο RS232. 

 Μέτρηση RPM του κινητήρα. 

 Αναγνωριστικό οδηγού χρησιμοποιώντας iButton. 

 Αναγνωριστικό οδηγού, χρησιμοποιώντας την κάρτα RFID. 

 Παρακολούθηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. 

 Απομακρυσμένη ικανότητα ρύθμισης, διαχείρισης, αποσφαλμάτωσης και  ενημέρωσης 

firmware της συσκευής. 

 Αποστολή δεδομένων σε XML ή δυαδική ή auth + ack δυαδικό μορφή.  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης καρτών SIM M2M. 

 Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

Παρακάτω εμφανίζονται οι φωτογραφίες των εγκατεστημένων συσκευών στα 

εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. 
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Εικόνα 4:  Μονάδα Εγκατεστημένη στο όχημα 

 

 

Εικόνα 5:  Συσκευή Black Box πριν την εγκατάσταση 
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2.2. Road Runner  

Στην περίπτωση του On-Board Unit (OBU) η πρόταση για τον εξοπλισμό ήταν το μοντέλο 

RoadRunner της εταιρείας SWARCO το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο σε ένα ποσοστό του 

στόλου των ΚΤΕΛ Βέροιας. Αυτό θα βοηθήσει το έργο από πλευράς συμβατότητας και από 

πλευράς ομοιογένειας.  Το μοντέλο μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία βασικά  μέρη. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του.  

 

RoadRunner Οθόνη 

 Παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για μια OBU  συσκευή αφιερωμένη 

στα μέσα μαζικής μεταφοράς  για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του 

στόλου.  

 

Αυτή η μονάδα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:  

 Διεπαφή οδηγού που βασίζεται στην οθόνη LCD TFT 7'', 800 x 480 RGB, οθόνη αφής  

υψηλής φωτεινότητας. 

  Μετάδοση φωνής και δεδομένων μέσω GSM / GPRS. 

  Εντοπισμός μέσω ενσωματωμένου GPS. 

  Διασύνδεση με αναλογική οδόμετρο. 

  Διασύνδεση με ψηφιακό χρονοταχογράφο.  

  Σήματα διεπαφής Εισόδου / Εξόδου (I / O 4 +2). 

 Διεπαφή CAN BUS.  

  Αναγνωριστική συσκευή RFID για τον οδηγό.   

  Δύο σειριακές θύρες για άλλες υπηρεσίες. 

 Υποδοχή για κάρτες Compact Flash Type II.  

 Πιθανή  ενσωμάτωση εσωτερικού WiFi ή συσκευής Bluetooth.  

 Λειτουργικό σύστημα Windows CE.  

 Λογισμικό Διαχείρισης ή / και πλοήγησης. 
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Εικόνα 6:  Οθόνη και πίσω μέρος RoadRunner 

 

RRPower  Συσκευή 

Η συσκευή παρέχει την τροφοδοσία και έχει εναλλακτική βοήθεια μια μπαταρία. 

Χρησιμοποιούνται κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση με: 

 Τροφοδοσία μπαταρίας. 

 Αναλογικό/ Ψηφιακό οδόμετρο. 

 Can Bus.  

 Ψηφιακά σήματα (άνοιγμα πόρτας, etc.). 

 Εντολές Εξόδου. 

 Συσκευές RS232/485. 
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Εικόνα 7:  RPower της  μονάδος RoadRunner 

RRBox (Black Box) 

Όταν η σύνδεση / λειτουργίες / περιφερειακά που παρέχονται από το RRMonitor δεν είναι 

αρκετά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή , προστίθεται η προαιρετική μονάδα RRBox. 

Η μονάδα RRBox αντικαθιστά τη μονάδα RRPower από την εσωτερική τροφοδοσία του , και 

λαμβάνει όλα τα καλώδια για την επικοινωνία με συσκευές επί του οχήματος , για σήματα 

I/O και για την τροφοδοσία . Το λογισμικό εφαρμογής RRMonitor θα διαχειριστεί τα 

περιφερειακά όπως και στην προηγούμενη περίπτωση χάρη σε μια ειδική διεπαφή 

λογισμικού που βρίσκεται ενσωματωμένη  στο RRBox. 

Τόσο το RRMonitor όσο και το RRBox χρησιμοποιούν το ίδιο «πυρήνα»  επεξεργαστή, 

μνήμες, κλπ και τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο μονάδων ( ελεγκτής CAN ). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του RRBox είναι : 

 Διασύνδεση με αναλογικό οδόμετρο. 

 Σήματα Interface I / O ( 4 +4 ). 

 Διεπαφή  Can Bus. 

 Πέντε σειριακές θύρες διαθέσιμες για περαιτέρω υπηρεσίες. 

 Υψηλή χωρητικότητα της μνήμης μέσα από τη χρήση του " Secure Digital " 

κάρτες. 

 Δεδομένα και φωνητική επικοινωνία μέσω GSM / GPRS ενσωματωμένο μόντεμ 

( προαιρετικά). 

 Δυνατότητα να ενσωματώσει ένα  WiFi ή συσκευή Bluetooth ( προαιρετικό ). 
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 Προσαρμοζόμενη κάρτα επέκτασης. 

 Τρεις θύρες Ethernet Switch , ενσωματωμένες στην ηλεκτρονική κάρτα. 

 Λειτουργικό σύστημα Windows CE. 

 

Εικόνα 8:  Black Box της μονάδος RoadRunner 



  Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος  

  

“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ”    

13 

3. Personal Digital Assistant (PDA) 

Με βάση την έρευνα αγοράς που διεξήχθη για την αγορά συσκευής που ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές, οι συμμετέχοντες στο έργο κατέληξαν  στην απόκτηση της 

συσκευής Nexus 5 LG.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τα παρακάτω:  

 Λειτουργικό σύστημα: Android 4.4 KitKat 

 Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 800 2.26GHz τετραπύρηνος 

 GPU: Adreno 330 

 Μνήμη RAM: 2GB 

 4G/ LTE 

 Οθόνη: 4.95 ίντσες, LCD IPS, 1920×1080 pixels, 445 ppi, Gorilla Glass 3 

 Κάμερα: 8 Megapixel, LED flash, OIS, HDR+ 

 Δεύτερη κάμερα: 1.3 Megapixel 

 Ενσωματωμένη μνήμη: 16GB/ 32GB 

 Κάρτα μνήμης: Όχι 

 Wi-Fi ac, GPS, Bluetooth 4.0, micro USB, NFC 

 Μπαταρία: 2300 mAh 

 Διαστάσεις: 69.17×137.84×8.59 χλστ. 

 Βάρος: 130 γρ. 

 

Εικόνα 9:  LG Nexus  5  Smarthphone 
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Η απόφαση για την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής μείωσε το κόστος εξοπλισμού 

καθώς έχει ενσωματωμένο RFID/ NFC reader που είναι απαραίτητος για την εφαρμογή του 

Παρουσιολογίου. Η συσκευή θα φιλοξενεί το front-end της εφαρμογής του 

Παρουσιολογίου.  Σε κάθε όχημα θα βρίσκεται η παραπάνω συσκευή την οποία θα 

χειρίζεται η συνοδός. Η συσκευή για λόγους ασφάλειας και χρηστικότητας θα είναι κινητή 

σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συστήματα του οχήματος.  Ο χειριστής της συσκευής θα 

μπορεί μέσα από την εφαρμογή που θα είναι εγκατεστημένη να ελέγχει και να 

παρακολουθεί την είσοδο/ έξοδο των μαθητών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να 

επεμβαίνει χειροκίνητα στην διαδικασία. 
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4. Σύστημα ανίχνευσης πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας 

Η ζώνη ασφαλείας στα οχήματα είναι ο πιο εύκολος και φθηνός τρόπος αποφυγής 

τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα είναι 

πλέον νομοθετικά αναγκαία για την ασφάλεια των επιβαινόντων. Η χρήση αυτή γίνεται 

ακόμη πιο επιτακτική όταν το όχημα είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας (π.χ. λεωφορείο) και 

ειδικά όταν επιβαίνουν ανήλικα άτομα.  

Το σύστημα ανίχνευσης της πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας αναπτύχθηκε από το 

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) και  σκοπός του είναι 

η έγκαιρη ενημέρωση του υπεύθυνου στο όχημα ότι κάποιος επιβάτης δεν έχει προσδεθεί. 

Στην περίπτωση του έργου, τα οχήματα είναι λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές από και 

προς το σχολικό συγκρότημα. Ο υπεύθυνος σε μικρές τάξεις (μέχρι και Γυμνάσιο σε 

ιδιωτικό εκπαιδευτήριο) είναι ο συνοδός στο όχημα ενώ σε μεγαλύτερες τάξεις (Λύκειο σε 

ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, αστικά λεωφορεία) όπου δεν υπάρχει συνοδός, είναι ο οδηγός του 

οχήματος.  

Το σύστημα 

Το σύστημα ανίχνευσης πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας αποτελείται από: 

 Έναν αριθμό ζωνών (με αισθητήρα πρόσδεσης) ανάλογο των θέσεων των επιβατών. 

 Μία κονσόλα ελέγχου. 

 Την απαραίτητη καλωδίωση μεταξύ των ζωνών και της κονσόλας ελέγχου. 

Στην παρακάτω εικόνα  φαίνεται μία ζώνη ασφαλείας με ενσωματωμένο αισθητήρα 

πρόσδεσης και είναι προϊόν του εμπορίου.  

 

Εικόνα 10: Ζώνη ασφαλείας με ενσωματωμένο αισθητήρα πρόσδεσης. 

Η εικόνα 2 παρακάτω δείχνει την κονσόλα ελέγχου (με παράδειγμα ένδειξης θέσης ενεργή 

– Θέση 15) η οποία δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από το Ι.ΜΕΤ. Ο πυρήνας της κονσόλας 
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είναι ένας μικροεπεξεργαστής με εισόδους δεδομένων το σύνολο των αισθητήρων των 

ζωνών και με εξόδους τις φωτεινές ενδείξεις (LED) πάνω στην κονσόλα.  

 

Εικόνα 11: Κονσόλα ελέγχου του συστήματος πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας με την ένδειξη της θέσης 15 
ενεργή. 

Κάθε φωτεινή ένδειξη της κονσόλας ελέγχου ανάβει όταν η αντίστοιχη ζώνη δεν είναι 

ασφαλισμένη. Η διάταση των φωτεινών ενδείξεων στην κονσόλα ελέγχου είναι αντίστοιχη 

της φυσικής διάταξης των θέσεων μέσα στο λεωφορείο. Αυτό βοηθάει τον οδηγό ή συνοδό 

να εντοπίσει πιο εύκολα τον επιβάτη που δεν έχει ασφαλίσει την ζώνη του. Η κονσόλα 

ελέγχου τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα από το όχημα μετασχηματισμένο στα 4,5 Volt 

από τα 12 Volt, περιορίζοντας την κατανάλωση του ρεύματος.   
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Η κονσόλα τοποθετήθηκε στο μέσο του μπροστινού μέρους του λεωφορείου, πάνω από 

τους αεραγωγούς, ώστε να είναι εμφανή τόσο στον ίδιο τον οδηγό όσο και στο συνοδό. 

 

Εικόνα 12: Τοποθέτηση κονσόλας ελέγχου στο λεωφορείο 

 

 

 

 

 

 


