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Στην «καρδιά» των Τεμπών 
 

 
 
Η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων  υποδέχεται τους οδηγούς στα Τέμπη.  Ένα 

κατασκευαστικό επίτευγμα, που δείχνει, για άλλη μια φορά, τις δυνατότητες αυτού του τομέα 

στην Ελλάδα.  Μαζί με τις άλλες δύο σήραγγες, θα εξυπηρετεί με ασφάλεια εκατοντάδες 

χιλιάδες οχήματα για πολλά χρόνια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Η καρδιά των τριών σηράγγων, ελέγχεται από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου  (ΚΔΑ) 

ή αλλιώς MMS ( Motorway Management System), το οποίο φροντίζει για την ασφαλή 

διαχείριση της κυκλοφορίας.  To Κέντρο Διαχείρισης, αναγνωρίζει τα συμβάντα που μπορεί να 

παρουσιαστούν στις σήραγγες του έργου και τα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. 

Την αυτοματοποίηση αυτού του πολύ απαιτητικού και σημαντικού έργου υποδομής για την 

οδική ασφάλεια, ανέλαβε και εκτέλεσε για λογαριασμό της SIEMENS η  AS Automation System 

Hellas, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία από υλοποίηση παρόμοιων έργων της Εγνατίας Οδού. 
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Στα σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όσον αφορά στον έλεγχο, πρέπει να 

αναφερθούν: 

 Οι 120 απομακρυσμένοι σταθμοί συλλογής σημάτων (RIO – Remote Input/Output). 

 Ο έλεγχος περίπου 18.000 σημείων, από τα οποία πάνω από 10.000 είναι φυσικά 

σημεία και τα υπόλοιπα είναι δικτυακά. 

 Ο αερισμός ειδικών απαιτήσεων στην σήραγγα Τ2. Το μεγάλο μήκος της σήραγγας 

απαιτούσε από τη μελέτη εφαρμογής, την υλοποίηση ενός ειδικού αλγορίθμου PID για 

τον εξαερισμό της.  

 Ο αυτοματισμός της διαχείρισης του δικτύου Μέσης Τάσης που προβλέπει σενάρια 

αναδιάταξης του βρόχου Μέσης Τάσης, ώστε ακόμα και σε βλάβες του δικτύου ή των 

παροχών της ΔΕΗ, να μπορεί να λειτουργεί η σήραγγα με ασφάλεια. 

 Τα  περισσότερα από 500 σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) για 

προγραμματισμένες ενέργειες και έκτακτα περιστατικά. 

 Η οπτική απεικόνιση του συστήματος SCADA/TMS που έγινε με τη χρήση του 

λογισμικού WinCC OA της SIEMENS, το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε 

σήραγγες στην Ελλάδα. 

Οι χειριστές του συστήματος βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την λειτουργία όλων των σημείων 

ελέγχου και τους ενδεχόμενους συναγερμούς, ενώ μπορούν να χειριστούν απομακρυσμένα το 

μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού (Remote control).    

Έχοντας σημαντική τεχνογνωσία σε έργα διαχείρισης κυκλοφορίας και χρησιμοποιώντας τον 

πιο προηγμένο εξοπλισμό, η AS Hellas δίνει τον παλμό στην ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση 

των οχημάτων. 

Καλό ταξίδι! 
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