
 

Συνδεσιμότητα και Αυτόνομη οδήγηση 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων επιχειρεί να εισάγει με δύο άρθρα τους 

επισκέπτες της ιστοσελίδας του στις βασικές αρχές της Συνδεσιμότητας των ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων και της Αυτόνομης οδήγησης, έτσι όπως αυτές διαγράφονται από την τεχνολογική 

εξέλιξη 

 

Β! Η Γενική Θεώρηση της Αυτόνομης Οδήγησης 

 

1. Αυτόνομη Οδήγηση - Προσδιορισμός  
 

Τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για αυτόνομο όχημα;  

Υπεραπλουστευμένα, εννοούμε ένα όχημα το οποίο είναι ικανό να κινηθεί μόνο του και με 

ασφάλεια, χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, μέσα στο περιβάλλον των 

πραγματικών κυκλοφοριακών συνθηκών.  

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα έξυπνα συστήματα μεταφορών (Intelligent 

Transportation Systems -  ITS) μνημονεύονται συχνότατα όταν μιλάμε για αυτόνομη οδήγηση. Τα 

συστήματα ITS ενσωματώνουν την ικανότητα του οχήματος να ανταλλάσσει σήματα με 

πληροφορίες με τα  άλλα κινούμενα σε κοντινές αποστάσεις οχήματα, με τα συστήματα των 

οδικών υποδομών ως και με τους άλλους χρήστες της οδού όπως, για παράδειγμα, τους πεζούς.  

Είναι αυτονόητο βέβαια ότι στην καρδιά της αυτονόμησης του οχήματος βρίσκεται η 

ικανότητα του συστήματος να αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και να παίρνει ταχύτατα τις 

απαραίτητες αποφάσεις εκτέλεσης χειρισμών.  Οι αποφάσεις αυτές διαμορφώνονται επίσης και 

από τις πληροφορίες με τις οποίες οι διάφοροι αισθητήρες του οχήματος τροφοδοτούν το 

σύστημα. Η επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών και στοιχείων οδηγούν στη αυτόματη 

λήψη αποφάσεων χειρισμών κίνησης του οχήματος προκειμένου αυτό να εκτελέσει την, από τον 



ανθρώπινο παράγοντα, καθορισμένη μετακίνηση από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο 

προορισμού.  

Στην αυτόνομη οδήγηση, ο στόχος που έχει τεθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα είναι η 

μετακίνηση αυτή να εκτελείται με πλήρη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες 

κυκλοφορίας αλλά και με απόλυτη ασφάλεια τόσο για το ίδιο το όχημα και τους επιβαίνοντες 

όσο και για τα πέριξ οχήματα ή τους άλλους χρήστες της οδού.    

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει το αυτονομημένο όχημα να επιθεωρεί συνεχώς 

το περιβάλλον αναλύοντας όλες τις πληροφορίες που συλλέγουν τα συστήματα συνδεσιμότητάς 

του και οι διάφοροι αισθητήρες του. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίζει τους χειρισμούς που 

θα πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο δευτερόλεπτο δίνοντας τις σχετικές εντολές στα 

χειριστήρια. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να γίνονται κατανοητές και να εκτελούνται άμεσα από 

τα συστήματα καθορισμού πορείας, επιτάχυνσης ή και πέδησης του οχήματος. 

 

Ορολογία 

 
Αυτόνομο Όχημα 

- Όχημα ικανό να κινείται πλήρως αυτόνομα και με ασφάλεια υπό συνθήκες κανονικής 

δημόσιας κυκλοφορίας  χωρίς την παραμικρή επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.  

 

Έξυπνες Μεταφορές 

- Εκτελούνται με αυτόνομα οχήματα (αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λπ.) τα οποία είναι 

διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και τα οποία επίσης επικοινωνούν με τα κέντρα οδικών 

υποδομών (σήμανση, οδηγίες για εμπόδια κ.λπ.) 

 

Σύστημα αυτόνομης οδήγησης 

- Αυτόματο σύστημα ικανό να συλλέγει πληροφορίες, να τις κατανοεί, να τις αναλύει, 

να σχεδιάζει ενέργειες, να αποφασίζει ποιες από αυτές θα ασκήσει και τέλος να τις 

εκτελεί με στόχο την ικανοποίηση της αποστολής του όπως του την καθόρισε ο 

ανθρώπινος παράγων.  

 

2. Πως λειτουργούν τα αυτόνομα οχήματα 

Στο διάγραμμα απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός αυτόνομου οχήματος. Στο κάτω μέρος 

του διαγράμματος τα μικρά μπλε παραλληλόγραμμα αντιστοιχούν στους διάφορους  αισθητήρες του 

συστήματος. Αυτοί τροφοδοτούν με στοιχεία που αφορούν στο περιβάλλον και στην ανά πάσα 

στιγμή δυναμική κατάσταση του οχήματος τα κυκλώματα εκείνα τα οποία «αντιλαμβάνονται» 

(κατανοούν)  όλες τις παρεχόμενες σε αυτά πληροφορίες.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης κατανόηση της δυναμικής κατάστασης του οχήματος επί 

τη βάσει μόνο των πληροφοριών που παρέχουν αυτοί οι αισθητήρες αποτελεί μια εξαιρετικά 

δύσκολη διεργασία. Για τη διευκόλυνσή της χρησιμοποιούνται παράλληλα και πληροφορίες από 

χάρτες οι οποίες έχουν συλλεγεί σε προγενέστερο χρόνο. Με τις συμπληρωματικές αυτές 

πληροφορίες καθίσταται ευχερέστερη η επεξεργασία των στοιχείων που παρέχουν οι αισθητήρες. 

Για παράδειγμα, εάν το σύστημα γνωρίζει εκ προοιμίου τα σημεία στα οποία βρίσκονται 

εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες δεν καθίσταται αναγκαία η συνεχής διερεύνηση του πέριξ 

χώρου για τον εντοπισμό τους.  

Η λειτουργία των κυκλωμάτων «αντίληψης» (κατανόησης) της κατάστασης έχει σαν στόχο της 

την αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί ο συσχετισμός 

τους. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από: 

• Το ίδιο το όχημα, όπως είναι η γεωγραφική του θέση, η ταχύτητά του κ.λπ. 



• Το δρόμο, όπως ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας, το πλάτος τους κ.λπ. 

• Τα εμπόδια του περιβάλλοντος, όπως είναι τα άλλα οχήματα, οι πεζοί, τα ποδήλατα ή 

τα τυχόν άλλα οδικά εμπόδια κ.λπ. 

• Το περιβάλλον, όπως τα σήματα της τροχαίας, οι καιρικές συνθήκες κ.λπ. 

  

 

 

 Με τη σύνθεση όλων αυτών των πληροφοριών σχηματίζεται ο ανά πάσα στιγμή 

επονομαζόμενος τοπικός δυναμικός χάρτη του οχήματος.   Ο δυναμικός αυτός χάρτης εξελίσσεται 

συνεχώς σε συνάρτηση με το χρόνο, μπορεί δε να γνωστοποιείται σε πραγματικό χρόνο και στα άλλα 

πέριξ οχήματα προκειμένου να εξασφαλίζεται έτσι ο συντονισμός των κινήσεών τους, εφόσον 

απαιτείται κάτι τέτοιο. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται επίσης στα κυκλώματα σχεδιασμού των κινήσεων. 

Στο επίπεδο αυτό θα σχεδιασθεί η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το όχημα όπως και ο 

γενικότερος τρόπος οδήγησής του. Τα σχέδια αυτά με τη μορφή οδηγιών θα αποσταλούν στα τελικά 

κυκλώματα λήψης αποφάσεων και έκδοσης εντολών χειρισμών προς τα όργανα ελέγχου πορείας και 

ταχύτητας του οχήματος. 

 Οι χειρισμοί αυτοί θα είναι έτσι συνδυασμένοι ώστε να εξασφαλίζεται ό μέγιστος δυνατός 

βαθμός ακριβείας τέλεσής τους αλλά και η ομαλότερη δυνατή συμπεριφορά του κινουμένου 

οχήματος. 

Παράλληλα με όλες αυτές τις διεργασίες λειτουργούν εποπτικά κυκλώματα  που εξασφαλίζουν 

όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας του οχήματος, των επιβαινόντων αλλά και των πέριξ κινουμένων 

οχημάτων ή χρηστών του δρόμου  

Κυρίως διασφαλίζεται η ορθή κατανόηση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων. Επιπρόσθετα 

προβλέπονται ελεγκτικά κυκλώματα των όποιων αποφάσεων λαμβάνονται, προκειμένου να 

διαπιστώνεται η ορθότητά τους και η δυνατότητα ασφαλούς εκτέλεσής τους. 

 

 



3. Τα διακριτά επίπεδα εξέλιξης της Αυτόνομης Οδήγησης  

Στις συζητήσεις για αυτόνομη οδήγηση των οχημάτων, συχνότατα χρησιμοποιείται  ό όρος 

«επίπεδο αυτοματισμού». Τις περισσότερες φορές με τον όρο αυτόν γίνεται αναφορά στην 

«κατάταξη» των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης σύμφωνα με τον οργανισμό τυποποίησης «SAE 

International», ο ασχολείται εξειδικευμένα με τις τεχνολογίες της αυτοκίνησης.   

Σύμφωνα με την κατάταξη κατά SAE, διακρίνονται έξη επίπεδα αυτοματισμού της αυτόνομης 

οδήγησης των οχημάτων (αυτονόμηση των οχημάτων) με βάση τα πιο κάτω τέσσερα αναφερόμενα 

κριτήρια: 

• Πρώτο. Ποιος ασκεί τον έλεγχο του οχήματος, ό άνθρωπος ή η μηχανή; Η 

κατάσταση αυτή συνήθως περιγράφεται με τους όρους «hands on» ή «hands 

off»  

• Δεύτερο. Ποιος παρακολουθεί το περιβάλλον κίνησης του οχήματος, ό 

άνθρωπος ή η μηχανή; Η κατάσταση αυτή συνήθως περιγράφεται με τους 

όρους «eyes on» ή «eyes off»  

• Τρίτο. Ποιος επεμβαίνει για τη διόρθωση της κίνησης του οχήματος όταν 

αυτό απαιτείται, ό άνθρωπος ή η μηχανή; Η κατάσταση αυτή συνήθως 

περιγράφεται με τους όρους «mind on» ή «mind off» 

• Τέταρτο. Είναι το όχημα εξοπλισμένο για αυτόνομη οδήγηση κάτω από όλες 

τις συνθήκες ή μόνο για ορισμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις ή τρόπους 

χρήσης του; 
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Κατωτέρω αναφέρεται η  αναλυτική περιγραφή των επιπέδων αυτονόμησης: 

• Επίπεδο 0. Αντιστοιχεί στο συμβατικό αυτοκίνητο. Όλη η εποπτεία κίνησης ασκείται από τον 

οδηγό. 

 
 

• Επίπεδο 1. Ο έλεγχος της κίνησης του αυτοκινήτου διαμοιράζεται μεταξύ του οδηγού και 

του συστήματος αυτόνομης οδήγησης. Αυτό το επίπεδο αυτοματισμού είναι πολύ 

συνηθισμένο σήμερα. Ο έλεγχος μόνο της διαμήκους κίνησης ή μόνο της πλευρικής 

(εγκάρσιας) κίνησης επαφίεται στο σύστημα ενώ αντιστοίχως οι άλλοι έλεγχοι ασκούνται 

από τον οδηγό. Η κατά μήκος της πορείας του αυτοκινήτου αυτονόμηση ελέγχει την 

ταχύτητα του αυτοκινήτου λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα οχήματα που προπορεύονται 

στην ίδια κυκλοφοριακή λωρίδα. Παράδειγμα αυτού του είδους του αυτοματισμού αποτελεί 

το γνωστό σύστημα «adaptive cruise control» στο οποίο τα άλλα προπορευόμενα οχήματα 

ανιχνεύονται συνήθως με αισθητήρα τύπου ραντάρ. Με το σύστημα αυτό το αυτοκίνητο 

μπορεί να ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα, την οποία του έχει προγραμματίσει ο οδηγός, 

αλλά όταν πλησιάσει, σε προγραμματισμένη επίσης απόσταση, βραδύτερο προπορευόμενο 

όχημα, αυτομάτως προσαρμόζει την ταχύτητα κίνησης σε εκείνη του προπορευόμενου 

οχήματος διατηρώντας έτσι σταθερή τη μεταξύ τους απόσταση. Εάν το βραδύτερο 

προπορευόμενο όχημα μετακινηθεί σε διπλανή λωρίδα (ή εάν ο οδηγός εκτελέσει χειρισμό 

προσπεράσματος) και παύσει να υπάρχει το εμπόδιο του άλλου οχήματος το σύστημα θα 

επαναφέρει την κίνηση του οχήματος στην προγραμματισμένη ταχύτητα. Στο σύστημα αυτό 

ο οδηγός πρέπει να ασκεί τους χειρισμούς αλλαγής πορείας.  

Το σύστημα αυτονόμησης το οποίο ασκεί τον έλεγχο των πλευρικών αλλαγών πορείας 

προκειμένου να διατηρεί το όχημα στο μέσο άξονα της λωρίδας κυκλοφορίας ονομάζεται 

«lane keeping assist system». Με το σύστημα αυτό σε λειτουργία ο οδηγός πρέπει να ελέγχει 

την ταχύτητα του οχήματος επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας την κίνησή του. 

Βοηθητικό για τον οδηγό σύστημα είναι και το ονομαζόμενο «blind spot assist» το οποίο 

ανιχνεύει τα ευρισκόμενα μέσα στους τομείς περιορισμένης ορατότητας παρακείμενα 

κινούμενα οχήματα και προειδοποιεί τον οδηγό για την παρουσία τους. 

Όλα τα προαναφερόμενα συστήματα προσφέρονται σήμερα στα σύγχρονα αυτοκίνητα 

ανάλογα βέβαια με το βαθμό εξοπλισμού που θα επιλέξει ο αγοραστής.   

 

• Επίπεδο 2. Στο επίπεδο αυτό τα δύο προαναφερθέντα συστήματα διαμήκους και εγκαρσίου 

ελέγχου της κίνησης (το «adaptive cruise control» και το «lane keeping assist system») 

μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα δίνει την αίσθηση του 

μερικώς αυτονομημένου οχήματος στο οποίο όμως ο οδηγός πρέπει συνεχώς να εποπτεύει 



την κίνηση του αυτοκινήτου έτοιμος πάντα να αναλάβει τον έλεγχο εάν οτιδήποτε ήθελε 

προκύψει. Και αυτή η λειτουργία προσφέρεται σήμερα από ορισμένους κατασκευαστές 

 

• Επίπεδο 3. Στο επίπεδο αυτό η οδήγηση του οχήματος αλλά και η εποπτεία του 

περιβάλλοντος χώρου εκτελούνται από το ίδιο το σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Εν τούτοις 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα αυτό αναγνωρίσει ότι οι συνθήκες 

υπερβαίνουν τις δυνατότητές του να τις αντιμετωπίσει με ασφάλεια ειδοποιεί τον οδηγό 

ώστε να αναλάβει αυτός τον έλεγχο. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ύπαρξη μιας 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το όχημα θα επιβραδύνει και θα σταματήσει. Επειδή όμως 

δεν γνωρίζει τις μετά το σημείο αυτό συνθήκες κίνησης θα καλέσει τον οδηγό να αναλάβει 

τον έλεγχο. Η αδυναμία αυτή του συστήματος έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και πολλά 

ερωτήματα για τον τρόπο υπέρβασής της. Ποιος είναι άραγε ό σωστός χρόνος που πρέπει 

να δοθεί στον οδηγό ώστε να αντιληφθεί όλες τις παραμέτρους της κατάστασης και να 

αντιδράσει με ασφάλεια; Ποιες ενέργειες  πρέπει να γίνουν και πως να ιεραρχηθούν για την 

ομαλότερη και ασφαλέστερη επαναφορά του οχήματος υπό τον έλεγχο του ανθρώπινου 

παράγοντα; Ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν στον οδηγό 

για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη δυσκολία; Τα θέματα που αναφύονται και οι 

διαφορετικές αντιλήψεις που προβάλλονται έχουν κάνει πολλούς κατασκευαστές 

αυτοκινήτων (όπως π.χ. τη Ford) να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι στην πορεία προς την  

αυτονόμηση της οδήγησης θα είναι ίσως προτιμότερο να παραλειφθεί το επίπεδο 3  

  

• Επίπεδο 4. Στο επίπεδο αυτό όλοι οι χειρισμοί εκτελούνται από το σύστημα αυτονόμησης 

του οχήματος. Όμως ο βαθμός αυτός της αυτοματοποίησης είναι τόσο υψηλός ώστε σήμερα 

ακόμα οι πρώτες προσεγγίσεις του φαίνεται να καθίστανται άμεσα ρεαλιστικές περισσότερο 

για την ικανοποίηση συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας ή συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος. Μπορούμε να φανταστούμε για παράδειγμα απολύτως αυτόνομα 

αυτοκίνητα επιπέδου 4 τα οποία θα κινούνται ως τέτοια  μόνο σε περιβάλλον 

αυτοκινητόδρομων. 

 

• Επίπεδο 5. Το επίπεδο αυτό αποτελεί τον υπέρτατο στόχο. Ένα αυτόνομο όχημα, το οποίο 

δεν θα χρειάζεται καθόλου την ύπαρξη του ανθρώπινου παράγοντα, ικανό να εκτελεί τις 

υπηρεσίες μεταφοράς ανθρώπων ή φορτίων που θα του ανατίθενται ανεξαρτήτως των 

συνθηκών υπό τις οποίες θα κινείται. Στις περισσότερες από τις περιγραφές που δίνονται 

για το ιδανικό αυτό όχημα τονίζεται ή παντελής έλλειψη οδηγού ή ακόμα και η μη ύπαρξη 

τιμονιού. Ας είμαστε όμως περισσότερο προσγειωμένοι. Τέτοια οχήματα θα υπάρξουν αλλά 

θα λειτουργούν σε περιβάλλον συγκεκριμένο. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχουμε να κάνουμε 

με επίπεδο αυτονόμησης 4. Ακόμα και τα οχήματα τα οποία θα προσφέρουν αυτόνομη 

κίνηση μετάβασής τους σε χώρους στάθμευσης ή ανάκλησή τους από αυτούς και πάλι θα 

λειτουργούν σε επίπεδο 4  αφού οι χώροι κίνησής τους θα είναι συγκεκριμένοι. 

4. Συμπεράσματα  
Τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε είναι: 

• Αυτόνομο όχημα είναι το ικανό να αυτό-οδηγείται μέσα σε πραγματικές 

κυκλοφοριακές συνθήκες  χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα 

• Χρησιμοποιεί αισθητήρες για να αντιλαμβάνεται το δρόμο και το περιβάλλον, 

όσο βέβαια και τον ίδιο τον  δικό του μηχανισμό. Αναλύει τα δεδομένα αυτά και 

λαμβάνει αποφάσεις εκτέλεσης χειρισμών οδήγησης για την ορθή και ομαλή 

εκτέλεση της πορείας του 



• Η ασφάλεια αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τα αυτόνομα 

οχήματα 

• Υπάρχουν 6 επίπεδα αυτονόμησης ενός οχήματος που ξεκινάνε από το 

συμβατικό αυτοκίνητο και καταλήγουν στο ιδανικό αυτόνομο όχημα χωρίς 

οδηγό.  

 

 


