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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Τα ∆ίκτυα Ύδρευσης είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να εκτελέσει παρατεταµένες
χρονικά προσοµοιώσεις της υδραυλικής και ποιοτικής συµπεριφοράς δικτύων που
λειτουργούν υπό πίεση. Ένα δίκτυο αποτελείται από αγωγούς, κόµβους, αντλίες,
βαλβίδες και δεξαµενές αποθήκευσης ή ταµιευτήρες. Το πρόγραµµα µπορεί να
υπολογίζει τη ροή σε κάθε αγωγό, την πίεση σε κάθε κόµβο, το ύψος του νερού µέσα σε
µια δεξαµενή και τη συγκέντρωση χηµικών στοιχείων σε όλο το δίκτυο κατά τη διάρκεια
µιας προσοµοίωσης που αποτελείται από πολλαπλά χρονικά βήµατα.

Επιπρόσθετα µε τα χηµικά στοιχεία, µπορεί να προσοµοιωθεί η ηλικία του νερού στους
σωλήνες και να ανιχνευτεί κάποια ένωση. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει
τόσο ερευνητικές δραστηριότητες όσο και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
Μηχανικοί. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εφαρµογές στην ανάλυση
συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής νερού.

Ο βέλτιστος σχεδιασµός, η ρύθµιση του υδραυλικού µοντέλου, η ανάλυση των
παραµένοντων χλωριώντων και η αλληλεπίδραση καταναλωτών - δικτύου είναι µερικές
µόνο από τις εφαρµογές στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα. Οι
Μηχανικοί µπορούν να βοηθηθούν για την εκτίµηση της βέλτιστης στρατηγικής
λειτουργίας του δικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που φτάνει στους
καταναλωτές. Αυτό µπορεί να συµβεί µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
τρόπους:

αλλαγή της πηγής τροφοδοσίας σε συστήµατα πολλαπλών τροφοδοσιών
αλλαγή των προγραµµάτων αντλήσεων, γεµίσµατος και αδειάσµατος των δεξαµενών
τοπικές επεµβάσεις όπως επαναχλωρίσωση σε δεξαµενές αποθήκευσης
στοχευµένος καθαρισµός και αντικατάσταση αγωγών

Το πρόγραµµα βασίζεται και είναι πλήρως συµβατό µε το EPA EPANET 2. Προσφέρει
µοναδικά εργαλεία για τη σχεδίαση, τη  διαστασιολόγηση και τη διαχείριση του δικτύου
όπως για παράδειγµα δυνατότητα εισαγωγής / εξαγωγής από και σε αρχεία DXF/GTM/
GIS.
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Μερικά από τα µοναδικά χαρακτηριστικά των ∆ικτύων Ύδρευσης είναι τα ακόλουθα:

Επίλυση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και εξωτερικών υδραγωγείων

Εύκολη εισαγωγή οριζοντιογραφίας και µηκοτοµών µε ενσωµατωµένα λογιστικά
φύλλα

Πλήρως συµβατό µε τις Αµερικανικές προδιαγραφές (ASCE & WPCF) και µε τις
ελληνικές

Εύκολη εισαγωγή από σχέδια και από λογιστικά φύλλα

Αύτοµατη εισαγωγή δεδοµένων βασισµένη σε λογικούς κανόνες

Ενεργές µηκοτοµές µε δυνατότητες CAD 

Προδιαγραφές αγωγών / φρεατίων / σκαµµάτων

Επαγγελµατικές εκτυπώσεις µε ένα κλικ

Σχέδια µηκοτοµών και οριζοντιογραφιών µε ένα κλικ

Τεύχος πλήρους προµέτρησης µε ένα κλικ (χωµατισµοί, αγωγοί, φρεάτια, κλπ)

1.2 Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµάτων, θα πρέπει το σύστηµά σας να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium III 800 MHz
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800x600 µε 256 χρώµατα
700 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom

Εάν το σύστηµά σας δεν ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
κριτήρια, προτείνεται η αναβάθµισή του πριν την εγκατάσταση των προγραµµάτων. 

Για τη βέλτιστη απόδοση των προγραµµάτων, προτείνεται ο ακόλουθος (ελάχιστος)
συνδυασµός:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium IV 2.0 GHz
1280x768 µε 16-bit χρώµατα
1.2 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom
Internet σύνδεση

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη µέσω Internet.

Στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη
η οποία είναι διαθέσιµη καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης/υποστήριξης ενός προϊόντος,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι:

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: +30-210-656-4147
Fax: +30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.



Κεφάλαιο

II
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2 Περιβάλλον εργασίας

2.1 Μεθοδολογία

2.1.1 Υπολογιστικές µέθοδοι

Το πρόγραµµα και το εγχειρίδιο χρήσης είναι βασισµένα στο EPANET 2 της ΕΡΑ, το
οποίο είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να εκτελέσει παρατεταµένες χρονικά
προσοµοιώσεις της υδραυλικής και ποιοτικής συµπεριφοράς δικτύων που λειτουργούν
υπό πίεση.

Η ενότητα αυτή περιγράφει συνοπτικά τη µεθοδολογία που υιοθετείται από το
πρόγραµµα σχετικά µε τα ακόλουθα:

Φυσικά αντικείµενα
Μη φυσικά αντικείµενα
Υδραυλικό µοντέλο προσοµοίωσης
Μοντέλο προσοµοίωσης ποιότητας νερού

2.1.2 Φυσικά αντικείµενα

Το πρόγραµµα προσοµοιώνει ένα δίκτυο διανοµής ως µια συλλογή γραµµικών στοιχείων
που συνδέονται µε σηµειακά στοιχεία. Τα γραµµικά στοιχεία αναπαριστούν αγωγούς,
αντλίες και βαλβίδες ενώ τα σηµειακά αναπαριστούν κόµβους, δεξαµενές και
ταµιευτήρες. Το ακόλουθο σχήµα απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα αντικείµενα
αυτά ενώνονται το ένα µε το άλλο για το σχηµατισµό ενός δικτύου.

Τα φυσικά αντικείµενα µπορεί να περιλαµβάνουν:

Κόµβοι
Ταµιευτήρες
∆εξαµενές
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Εκτοξευτήρες
Αγωγοί
Αντλίες
Βαλβίδες

2.1.2.1 Κόµβοι

Οι κόµβοι αποτελούν σηµειακά αντικείµενα στα οποία ενώνονται οι αγωγοί. Το νερό
εισέρχεται ή εξέρχεται στους κόµβους. Τα βασικά δεδοµένα που απαιτούνται για κάθε
κόµβο είναι:

το υψόµετρο πάνω από κάποιο επίπεδο αναφοράς (συνήθως η µέση στάθµη
θάλασσας)
η ζήτηση του νερού (ο ρυθµός εκροής από το δίκτυο)
η αρχική ποιότητα του νερού

Τα δεδοµένα που υπολογίζονται σε κάθε κόµβο και σε κάθε χρονική στιγµή της
διάρκειας της προσοµοίωσης είναι:

το υδραυλικό φορτίο (εσωτερική ενέργεια ανά µονάδα βάρους ρευστού)
το πιεζοµετρικό ύψος
η ποιότητα του νερού

Οι κόµβοι επίσης µπορούν:

να έχουν µεταβαλλόµενη ζήτηση µε το χρόνο
να έχουν πολλαπλές κατηγορίες καταναλωτών συνδεδεµένες σε αυτούς
να έχουν αρνητικές ζητήσεις, ήτοι το νερό να εισέρχεται σε αυτούς
να είναι πηγές ποιότητας, π.χ. να εισέρχονται χηµικές ενώσεις στο δίκτυο
να περιλαµβάνουν εκτοξευτήρες (sprinklers) τα οποία προκαλούν την εκροή να
εξαρτάται από τη διαθέσιµη πίεση

2.1.2.2 Ταµιευτήρες

Οι ταµιευτήρες είναι κόµβοι που αναπαριστούν µια ανεξάντλητη εξωτερική πηγή νερού
στο δίκτυο. Χρησιµοποιούνται συνήθως για την προσοµοίωση λιµνών, ποταµών,
υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και σύνδεση σε άλλα συστήµατα. Οι ταµιευτήρες
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως σηµεία πηγής ποιότητας.

Τα βασικά δεδοµένα εισόδου για έναν ταµιευτήρα είναι η στάθµη του, η οποία ισούται µε
το υψόµετρο της υδάτινης επιφάνειας αν ο ταµιευτήρας δεν είναι υπό πίεση και η αρχική
του ποιότητα που χρησιµοποιείται στην ανάλυση της ποιότητας του νερού.

Επειδή ο ταµιευτήρας είναι οριακό σηµείο για ένα δίκτυο, η στάθµη του και η ποιότητά
του δεν µπορούν να µεταβληθούν, ότι και να γίνεται στο δίκτυο. Εποµένως δεν
υπολογίζονται στοιχεία για τον ταµιευτήρα. Μπορεί όµως να µεταβάλλεται η στάθµη του
µε το χρόνο, χρησιµοποιώντας µια καµπύλη µεταβλητότητας.

2.1.2.3 ∆εξαµενές

Οι δεξαµενές είναι κόµβοι µε αποθηκευτική ικανότητα, στους οποίους ο όγκος του
αποθηκευµένου νερού µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια µιας προσοµοίωσης. Τα
βασικά δεδοµένα που απαιτούνται για τις δεξαµενές είναι τα ακόλουθα:
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υψόµετρο πυθµένα, στο οποίο το αποθηκευµένο νερό έχει στάθµη µηδέν
διάµετρος ή σχήµα για µη κυλινδρικές δεξαµενές
αρχική, ελάχιστη και µέγιστη στάθµη νερού
αρχική ποιότητα νερού

Τα βασικά υπολογιζόµενα στοιχεία σε κάθε χρονική περίοδο είναι τα ακόλουθα:

πιεζοµετρικό φορτίο που αντιστοιχεί στη στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού
στη δεξαµενή
ποιότητα νερού

Υπάρχει απαίτηση λειτουργίας των δεξαµενών µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης
στάθµης νερού. Το πρόγραµµα σταµατάει την εκροή αν η στάθµη σε µια δεξαµενή
ισούται µε την ελάχιστη τιµή της. Επίσης σταµατάει την εισροή αν η στάθµη σε µια
δεξαµενή ισούται µε τη µέγιστη επιτρεπτή τιµή της. Οι δεξαµενές µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν ως πηγές ποιότητας νερού.

2.1.2.4 Εκτοξευτήρες

Οι εκτοξευτήρες είναι συσκευές που σχετίζονται µε τους κόµβους. Ο σκοπός τους είναι η
προσοµοίωση της εκροής διαµέσου ενός θυροφράγµατος ή ακροφυσίου στην
ατµόσφαιρα. Η παροχή διαµέσου ενός ακροφυσίου είναι συνάρτηση της εκάστοτε
διαθέσιµης πίεσης στον κόµβο:

όπου: q, η παροχή
p, η πίεση
C, ο συντελεστής εκροής και
γ, ο εκθέτης πίεσης. 

Για ακροφύσια και sprinkler, ο εκθέτης πίεσης συνήθως λαµβάνει την τιµή 0.5 και ο
κατασκευαστής παρέχει τιµές για το συντελεστή εκροής σε µονάδες (L/s)/atm0.5  ή gpm/
psi0.5, που καταδεικνύουν την παροχή διαµέσου µιας συσκευής για πτώση πίεσης ίση µε
1 atm (1 psi).

Οι εκτοξευτήρες χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση της ροής από συστήµατα
ψεκαστήρων που βρίσκουν εφαρµογή σε δίκτυα άρδευσης. Μπορούν επίσης να
προσοµοιώσουν τις απώλειες σε έναν αγωγό που συνδέεται στον κόµβο, µε την
προϋπόθεση ότι είναι εφικτή η εκτίµηση του εκθέτη πίεσης και του συντελεστή εκροής
για τη ρωγµή που παρουσιάζει απώλειες. Επίσης µπορεί να υπολογιστεί η παροχή
πυρόσβεσης σε έναν κόµβο (η παροχή που είναι διαθέσιµη σε κάποια ελάχιστη
παραµένουσα πίεση). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια πολύ
µεγάλη τιµή του συντελεστή εκροής (για παράδειγµα 100 φορές η µέγιστη παροχή που
αναµένεται) και να τροποποιηθεί το υψόµετρο του κόµβου για να συµπεριλάβει το
ισοδύναµο ύψος του στόχου πυρόσβεσης. Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει τους
εκτοξευτήρες ως ιδιότητα ενός κόµβου και όχι ως χωριστό αντικείµενο.

2.1.2.5 Αγωγοί

Οι αγωγοί είναι γραµµικά αντικείµενα που µεταφέρουν νερό από ένα σηµείο του δικτύου
σε ένα άλλο. Το πρόγραµµα υποθέτει ότι οι αγωγοί είναι πλήρως γεµάτοι σε κάθε
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χρονική στιγµή. Η διεύθυνση της ροής ορίζεται από το σηµείο µε υψηλότερο
πιεζοµετρικό φορτίο (εσωτερική ενέργεια ανά µονάδα βάρους ρευστού) προς αυτό µε
χαµηλότερο πιεζοµετρικό φορτίο. Τα βασικά δεδοµένα για έναν αγωγό είναι:

κόµβος αρχής και τέλους
διάµετρος
µήκος
τραχύτητα για τον υπολογισµό της απώλειας ύψους
η κατάσταση τους η οποία µπορεί να είναι είτε ανοικτή, είτε κλειστή ή να περιέχει µια
βαλβίδα ελέγχου

Η παράµετρος κατάστασης επιτρέπει στους αγωγούς να περιέχουν µια δικλείδα
αποκοπής και βαλβίδες αντεπιστροφής (οι οποίες επιτρέπουν την κίνηση του νερού προς
µια µόνο κατεύθυνση).

Οι παράµετροι ποιότητας για τους αγωγούς συνίστανται από:

το συντελεστή αντίδρασης µάζας
το συντελεστή αντίδρασης τοιχωµάτων

Οι συντελεστές αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στην ενότητα αντιδράσεις ποιότητας
νερού.

Οι υπολογιζόµενες παράµετροι για τους αγωγούς περιλαµβάνουν:

παροχή
ταχύτητα
απώλειες ενέργειας
συντελεστής τριβής κατά Darcy-Weisbach
µέσος ρυθµός αντίδρασης (κατά µήκος του αγωγού)
µέση ποιότητα νερού (κατά µήκος του αγωγού).

Οι απώλειες φορτίου που προκαλούνται κατά την κίνηση του νερού λόγω των
εµφανιζόµενων τριβών στα τοιχώµατα του αγωγού, υπολογίζονται χρησιµοποιώντας µια
εκ των τριών ακόλουθων τύπων τριβής:

Hazen-Williams
Darcy-Weisbach
Chezy-Manning

Ο τύπος τριβών των Hazen-Williams είναι ο πλέον συνηθισµένος τύπος υπολογισµού
απωλειών στις ΗΠΑ ενώ ο τύπος των Darcy-Weisbach είναι ο πλέον συνηθισµένος τύπος
υπολογισµού απωλειών στην Ευρώπη. Ο τύπος των Hazen-Williams δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για άλλα ρευστά εκτός του νερού και αρχικά αναπτύχθηκε για χρήση σε
τυρβώδη ροή µόνο. Ο τύπος των Darcy-Weisbach είναι ο πιο σωστός θεωρητικά.
Εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές ροής και για όλα τα ρευστά. Ο τύπος των Chezy-
Manning χρησιµοποιείται συνηθέστερα σε ροές ανοικτών αγωγών.

Κάθε τύπος χρησιµοποιεί την ακόλουθη σχέση για τον υπολογισµό των απωλειών
ενέργειας µεταξύ του κόµβου αρχή και τέλους ενός αγωγού:
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όπου: hL, απώλεια ενέργειας (Μήκος)

q, παροχή (Όγκος/Χρόνος)
A, συντελεστής αντίστασης και
B, εκθέτης παροχής

Κάθε τύπος χρησιµοποιεί ένα διαφορετικό συντελεστή αντίστασης ο οποίος και θα πρέπει
να εκτιµηθεί εµπειρικά. Προσοχή απαιτείται στο γεγονός ότι η τραχύτητα ενός αγωγού
µπορεί να αλλάξει στο χρόνο.

Αν χρησιµοποιηθεί ο τύπος των Darcy-Weisbach το πρόγραµµα χρησιµοποιεί
διαφορετικές µεθόδους για τον υπολογισµό του συντελεστή τριβής f ανάλογα µε την
περιοχή ροής:

Τον τύπο των Hagen–Poiseuille για στρωτή ροή (Re < 2,000).
Την προσέγγιση των Swamee και Jain στην εξίσωση των Colebrook-White για πλήρως
τυρβώδη ροή (Re > 4,000).
Μια κυβική παρεµβολή από το διάγραµµα Moody για µεταβατική ροή (2,000 < Re <
4,000)

Οι αγωγοί µπορούν να τεθούν ανοικτοί ή κλειστοί σε προκαθορισµένες χρονικές στιγµές
ή όταν συντρέχουν συγκεκριµένες συνθήκες, όπως για παράδειγµα όταν η στάθµη του
νερού σε µια δεξαµενή µειώνεται κάτω από ένα συγκεκριµένο σηµείο ή όταν η πίεση σε
έναν κόµβο πέφτει κάτω από ένα καθορισµένο όριο. Αυτό υλοποιείται χρησιµοποιώντας 
κανόνες λειτουργίας ή ελέγχου.

Τοπικές Απώλειες

Οι τοπικές απώλειες προκαλούνται από δευτερεύουσα ροή και επιπρόσθετη τύρβη που
παρουσιάζονται σε καµπύλες και σε ενώσεις. Η σηµασία τέτοιων απωλειών εξαρτάται
από τη διάταξη του δικτύου και από το βαθµό ακρίβειας της επίλυσης που απαιτείται.
Μπορούν να προσοµοιωθούν εισάγοντας έναν συντελεστή τοπικών απωλειών σε κάθε
αγωγό. Η απώλεια ενέργειας λόγω τοπικών απωλειών είναι το γινόµενο του συντελεστή
αυτή και του τετραγώνου της ταχύτητας του ρευστού στον αγωγό, ήτοι:

όπου: K, ο συντελεστής τοπικών απωλειών
V, η ταχύτητα ροής (Μήκος/Χρόνος) και
g, η επιτάχυνση της βαρύτητας (Μήκος/Χρόνος2)

Τιµές συντελεστών τοπικών απωλειών για διάφορους τύπους ενώσεων υπάρχουν στο 
παράρτηµα.

2.1.2.6 Αντλίες

Οι αντλίες είναι γραµµικά στοιχεία που µεταδίδουν ενέργεια στο ρευστό αυξάνοντας έτσι
το πιεζοµετρικό του φορτίο. Τα βασικά δεδοµένα εισόδου για µια αντλία είναι οι κόµβοι
αρχής και τέλους της και η καµπύλη της αντλίας (ο συνδυασµός των πιεζοµετρικών και
των παροχών που µπορεί να παράξει µια αντλία). Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη η καµπύλη
της αντλίας, αυτή µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια συσκευή σταθερής ενέργειας
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(horsepower ή kilowatts) στο ρευστό για όλους τους συνδυασµούς πίεσης και παροχής.

Οι βασικές υπολογιζόµενες παράµετροι είναι η παροχή και το µανοµετρικό ύψος. Η
παροχή διαµέσου µιας αντλίας έχει µονοσήµαντη κατεύθυνση και το πρόγραµµα δεν
επιτρέπει στην αντλία να λειτουργεί εκτός των ορίων της καµπύλης της.

Οι αντλίες µεταβλητής ταχύτητας µπορούν επίσης να προσοµοιωθούν ορίζοντας τις
µεταβολές της ταχύτητας κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Εξ΄ορισµού, κάθε
καµπύλη αντλίας που εισάγεται στο πρόγραµµα έχει σχετική ταχύτητα ίση µε τη µονάδα.
Αν η ταχύτητα της αντλίας διπλασιαστεί, τότε η σχετική ταχύτητά της θα πρέπει να
ισούται µε 2, ενώ αν υποδιπλασιαστεί, τότε η σχετική της ταχύτητα θα πρέπει να είναι
ίση µε 0.5, κ.ο.κ. Αλλάζοντας την ταχύτητα την αντλίας µετατοπίζεται η θέση και το
σχήµα της καµπύλης αντλίας (βλ. την ενότητα καµπύλες αντλίας παρακάτω).

Όπως και µε τους αγωγούς, οι αντλίες µπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν σε
προκαθορισµένες χρονικές στιγµές ή όταν συντρέχουν συγκεκριµένες συνθήκες. Η
λειτουργία µιας αντλίας µπορεί να περιγραφεί εισάγοντας µια καµπύλη µεταβλητότητας
στη σχετική ταχύτητά της. Το πρόγραµµα µπορεί ακόµα να υπολογίσει την κατανάλωση
ενέργειας και το κόστος λειτουργίας µιας αντλίας. Κάθε αντλία µπορεί να έχει µια
καµπύλη απόδοσης και πρόγραµµα τιµών ενέργειας. Αν δεν εισαχθούν τα δεδοµένα
αυτά, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθολικές τιµές για όλες τις αντλίες του
δικτύου.

Η ροή διαµέσου µιας αντλίας έχει συγκεκριµένη διεύθυνση. Αν οι συνθήκες στο
σύστηµα απαιτήσουν µεγαλύτερο µανοµετρικό ύψος από αυτό που µπορεί να δώσει η
αντλία, τότε το πρόγραµµα διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας. Αν απαιτείται
περισσότερη παροχή, το πρόγραµµα επεκτείνει την καµπύλη της αντλίας έως ότου
φτάσει στη ζητούµενη παροχή, ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει αρνητική πίεση. Σε κάθε
περίπτωση θα εµφανιστεί ένα προειδοποιητικό µήνυµα.

2.1.2.7 Βαλβίδες

Οι βαλβίδες είναι γραµµικά στοιχεία που περιορίζουν την πίεση ή την παροχή σε
συγκεκριµένα σηµεία στο δίκτυο. Οι βασικές τους παράµετροι περιλαµβάνουν:

κόµβοι αρχής και τέλους
διάµετρος
ρυθµίσεις
κατάσταση

Τα υπολογιζόµενα αποτελέσµατα για µια βαλβίδα είναι η παροχή και η απώλεια
ενέργειας. Οι διαφορετικοί τύποι αντλιών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα είναι οι
ακόλουθοι:

Μειωτής πίεσης (PRV)
Βαλβίδα διατήρησης πίεσης (PSV)
Πιεζοθραυστικό φρεάτιο (PBV)
Βαλβίδα ελέγχου παροχής (FCV)
Βαλβίδα ρύθµισης ροής (TCV)
Βαλβίδα γενικής χρήσης (GPV)

Οι PRVs περιορίζουν την πίεση σε ένα σηµείο του δικτύου. Το πρόγραµµα υπολογίζει σε
ποια από τις τρεις δυνατές καταστάσεις µπορεί µια βαβίδα PRV να είναι:
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µερικώς ανοικτή (δηλαδή ενεργοποιηµένη) για να επιτευχθεί η ρύθµιση της πίεσης
στο κατάντη άκρο της, όταν το ανάντη άκρο της υπερβαίνει τη ρύθµιση
πλήρως ανοικτή αν η πίεση στο ανάντη άκρο της είναι κάτω από τη ρύθµιση
κλειστή αν η πίεση στο κατάντη άκρο της υπερβαίνει αυτή στο ανάντη άκρο της
(δηλαδή αποκλείεται η ανάστροφη ροή)

Οι PSVs διατηρούν µια πίεση σε ένα σηµείο του δικτύου. Το πρόγραµµα  Το πρόγραµµα
υπολογίζει σε ποια από τις τρεις δυνατές καταστάσεις µπορεί µια βαβίδα PSV να είναι:

µερικώς ανοικτή (δηλαδή ενεργοποιηµένη) για να διατηρηθεί η ρύθµιση της πίεσης
στο ανάντη άκρο της όταν η πίεση στο κατάντη είναι κάτω από τη ρύθµιση
πλήρως ανοικτή αν η πίεση στο κατάντη άκρο είναι πάνω από τη ρύθµιση
κλειστή αν η πίεση στο κατάντη άκρο υπερβαίνει αυτή στο ανάντη άκρο (δηλαδή
αποκλείεται η ανάστροφη ροή)

Οι PBVs προκαλούν µια καθορισµένη απώλεια πίεσης κατά µήκος της βαλβίδας. Η ροή
διαµέσου της βαλβίδας µπορεί να έχει οιαδήποτε διεύθυνση. Οι PBV δεν είναι
πραγµατικές φυσικές συσκευές αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προσµοίωση
καταστάσεων στις οποίες είναι γνωστή η ύπαρξη µιας πτώσης πίεσης.

Οι FCVs περιορίζουν τη ροή σε µια καθορισµένη ποσότητα. Το πρόγραµµα εµφανίζει ένα
προειδοποιητικό µήνυµα αν η παροχή δεν µπορεί να διατηρηθεί χωρίς να προστεθεί
πιεζοµετρικό ύψος στη βαλβίδα (δηλαδή η παροχή δεν µπορεί να διατηρηθεί ακόµα και
αν η βαλβίδα είναι πλήρως ανοικτή).

Οι TCVs προσοµοιώνουν µια µερικώς κλειστή βαλβίδα, µεταβάλλοντας το συντελεστή
τοπικών απωλειών της. Η σχέση µεταξύ του βαθµού στον οποίο η βαλβίδα πρέπει να
είναι κλειστή και του συντελεστή τοπικών απωλειών δίδεται συνήθως από τον
κατασκευαστή.

Οι GPVs χρησιµοποιούνται για να προσοµοιώσουν ένα γραµµικό στοιχείο στο οποίο ο
χρήστης παρέχει ειδική σχέση παροχής - απώλειας ενέργειας αντί για αυτής που
υπολογίζεται µε βάση τους τύπους απωλειών ενέργειας. Οι βαλβίδες αυτές µπορούν να
χρησιµοποιούν για την προσοµοίωση στροβίλων, βαλβίδων αντεπιστροφής µειωµένης
παροχής, κλπ.

Οι βαλβίδες διακοπής και ελέγχου αντεπιστροφής, οι οποίες κλείνουν ή ανοίγουν τις
βαλβίδες δεν θεωρούνται χωριστά αντικείµενα, αλλά ιδιότητες του αγωγού στον οποίο
προσθέτονται.

Κάθε τύπος βαλβίδας απαιτεί διαφορετική παράµετρο ρύθµισης η οποία και περιγράφει
τη λειτουργία της (πίεση για τις PRV, PSV και PBVs, παροχή για τις FCV, συντελεστής
απώλειας για τις TCV και καµπύλη απώλειας ενέργειας για τις GPV). Οι βαλβίδες
µπορούν να έχουν την κατάστασή τους ελεγχόµενη, ορίζοντας την αρχική τους
κατάσταση ως πλήρως ανοικτή ή πλήρως κλειστή. Επίσης η κατάστασή τους µπορεί να
αλλάξει δυναµικά κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας κανόνες
λειτουργίας και ελέγχου.

Λόγω του τρόπου µοντελοποίησης των βαλβίδων, οι ακόλουθοι κανόνες και περιορισµοί
ισχύουν ότι προστίθενται βαλβίδες σε ένα δίκτυο:

PRV, PSV ή FCV βαλβίδες δεν µπορούν να συνδέονται απευθείας σε δεξαµενή ή
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ταµιευτήρα (θα πρέπει να παρεµβληθεί ένας αγωγός µεταξύ των δυο)
Οι PRV δεν µπορούν να έχουν τον ίδιο κατάντη κόµβο ή να συνδέονται σε σειρά
∆υο PSV δεν µπορούν να µοιράζονται τον ίδιο ανάντη κόµβο ή να συνδέονται σε σειρά
Μια PSV δεν µπορεί να συνδέεται στον κατάντη κόµβο µιας PRV.

2.1.3 Μη φυσικά αντικείµενα

Εκτός από τα φυσικά αντικείµενα, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί και τρεις τύπους
πληροφοριακών αντικειµένων, τις καµπύλες, τις χρονικές µεταβλητότητες και τους
κανόνες, τα οποία περιγράφουν τη συµπεριφορά και τις λειτουργικές παραµέτρους ενός
δικτύου.

Τα µη φυσικά αντικείµενα είναι:

Καµπύλες
Καµπύλες µεταβλητότητας
Κανόνες

2.1.3.1 Καµπύλες

Οι καµπύλες είναι αντικείµενα που εµπεριέχουν ζεύγη δεδοµένων που αντιπροσωπεύουν
µια σχέση µεταξύ δυο ποσοτήτων. ∆υο ή περισσότερα αντικείµενα µπορούν να
µοιράζονται την ίδια καµπύλη. Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τους
ακόλουθους τύπους καµπυλών:

Καµπύλες αντλίας
Καµπύλες απόδοσης
Καµπύλες όγκου
Καµπύλες απώλειας ενέργειας

2.1.3.1.1  Καµπύλες αντλίας

Μια καµπύλη αντλίας αναπαριστά τη σχέση µεταξύ του µανοµετρικού ύψους και της
παροχής που µπορεί να δώσει η αντλία όταν λειτουργεί µε την κανονική της ταχύτητα.
Το µανοµετρικό ύψος είναι ουσιαστικά το κέρδος της κινητικής ενέργειας του ρευστού
που δίδεται από την αντλία και σχεδιάζεται στον κατακόρυφο (Υ) άξονα σε ft ή m. 

Η παροχή σχεδιάζεται στον οριζόντιο άξονα (Χ) σε µονάδες παροχής. Μια αντλία σωστά
ορισµένη θα πρέπει να έχει µανοµετρικό ύψος που να µειώνεται µε την αύξηση της
παροχής. Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικά σχήµατα καµπυλών,
ανάλογα µε τον αριθµό των σηµείων που είναι γνωστά (βλ. ακόλουθο σχήµα):
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Καµπύλη Ενός Σηµείου
Η καµπύλη ενός σηµείου ορίζεται από ένα µόνο συνδυασµό µανοµετρικού - παροχής, ο
οποίος και αντιπροσωπεύει το σηµείο επιθυµητής λειτουργίας της αντλίας. Το
πρόγραµµα προσθέτει δυο ακόµα σηµεία στην καµπύλη, υποθέτοντας ότι η αντλία
κλείνει όταν το µανοµετρικό φτάνει στο 133% του µανοµετρικού που έχει εισαχθεί και
ότι η µέγιστη παροχή που αντιστοιχεί σε µηδενικό µανοµετρικό ισούται µε το διπλάσιο
της παροχής που έχει εισαχθεί. Στην συνέχεια, η καµπύλη αυτή αντιµετωπίζεται όπως η
καµπύλη τριών σηµείων.

Καµπύλη Τριών Σηµείων
Η καµπύλη τριών σηµείων ορίζεται από τρία σηµεία λειτουργίας: ένα σηµείο χαµηλής
παροχής (παροχή και µανοµετρικό σε µηδενική ή σχεδόν µηδενική ροή), ένα σηµείο
σχεδιασµού (η παροχή και το µανοµετρικό στο επιθυµητό σηµείο λειτουργίας) και ένα
µέγιστο σηµείο ροής (η παροχή και το µανοµετιρκό στο σηµείο της µέγιστης ροής). Το
πρόγραµµα προσπαθεί να υπολογίσει µια συνεχή συνάρτηση της µορφής

η οποία να διέρχεται από τα τρία σηµεία που ορίζουν την καµπύλη της αντλίας. Στη
σχέση αυτή:

hg, το µανοµετρικό
q, η παροχή και
A, B, και C είναι σταθερές

Καµπύλη Πολλών Σηµείων
Η καµπύλη πολλών σηµείων ορίζεται εισάγοντας τέσσερα ή περισσότερα ζεύγη
µανοµετρικού - παροχής. Το πρόγραµµα κατασκευάζει την καµπύλη ενώνοντας τα
σηµεία αυτά µε ευθύγραµµα τµήµατα.

Αντλίες Μεταβλητής Ταχύτητας
Για αντλίες µεταβλητής ταχύτητας, οι καµπύλες τους µετατοπίζονται όταν αλλάζει η
ταχύτητα. Οι σχέσεις µεταξύ της παροχής (Q) και του µανοµετρικού (H) για ταχύτητες
λειτουργίας N1 και N2 είναι:
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2.1.3.1.2  Καµπύλες απόδοσης

Μια καµπύλη απόδοσης ορίζει την απόδοση της αντλίας (άξονας Y σε ποσοστό %) ως
µια συνάρτηση της παροχής που διέρχεται διαµέσου της αντλίας (άξονας X σε µονάδες
παροχής). Ένα παράδειγµα καµπύλης απόδοσης αντλίας φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα.
Η απόδοση πρέπει να απεικονίζει τις µηχανικές απώλειες στην ίδια την αντλία και τις
απώλειες ενέργειας στον στρόβιλό της. Η καµπύλη αυτή χρησιµοποιείται µόνο στους
υπολογισµούς ενέργειας. Αν δεν δοθεί κάποια καµπύλη απόδοσης για µια αντλία, τότε
θα χρησιµοποιηθεί το σταθερό ποσοστό απόδοσης που εισάγεται στα γενικά δεδοµένα
του προγράµµατος.

2.1.3.1.3  Καµπύλες όγκου

Μια καµπύλη όγκου αναπαριστά τη µεταβολή της αποθηκευτικότητας σε µια δεξαµενή
(στον άξονα των Y σε κυβικά πόδια ή κυβικά µέτρα) σε συνάρτηση µε τη στάθµη του
νερού σε αυτή (άξονας X σε πόδια ή µέτρα). Χρησιµοποιείται όταν είναι απαραίτητη η
ακριβής προσέγγιση δεξαµενών που δεν είναι κυλινδρικές. Η ανώτατη και κατώτατη
στάθµη της καµπύλης πρέπει να περιλαµβάνουν την ανώτατη και κατώτατη στάθµη
λειτουργίας της. Ένα παράδειγµα καµπύλης όγκου δεξαµενής δίδεται στο ακόλουθο
σχήµα.

2.1.3.1.4  Καµπύλες απώλειας ενέργειας

Η καµπύλη απώλειας ενέργειας χρησιµοποιείται για την περιγραφή της απώλειας
ενέργειας (άξονας Y σε πόδια ή µέτρα) διαµέσου µια Βαλβίδας Γενικής Χρήσης (GPV)
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ως συνάρτηση της παροχής (άξονας X σε µονάδες παροχής). Παρέχει τη δυνατότητα να
προσοµοιωθούν συσκευές και καταστάσεις µέσω µοναδικών σχέσεων απώλειας ενέργιας
και παροχής, όπως για παράδειγµα σε µειωµένη ροή και βαλβίδες αντεπιστροφής, σε
στροβίλους, κλπ.

2.1.3.2 Καµπύλες µεταβλητότητας

Μια καµπύλη µεταβλητότητας αποτελείται από ένα σύνολο πολλαπλασιαστών που
εφαρµόζονται σε µια οποιαδήποτε ποσότητα, µεταβάλλοντας την τελευταία µε το χρόνο.
Οι ζητήσεις στους κόµβους, οι στάθµες των ταµιευτήρων, τα προγράµµατα λειτουργίας
των αντλιών και οι πηγή ποιότητας είναι µερικά από τα µεγέθη που µπορούν να έχουν
µια καµπύλη µεταβλητότητας. Το χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιείται στις καµπύλες
µεταβλητότητας είναι σταθερό και κοινό για όλες, ορίζεται δε στις επιλογές χρονικών
βηµάτων του έργου. Μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό βήµα, η ποσότητα παραµένει σε ένα
σταθερό επίπεδο, ίση µε το γινόµενο της τιµής του µε τον πολλαπλασιαστή της
καµπύλης.

Παρόλο που όλες οι καµπύλες µεταβλητότητας χρησιµοποιούν το ίδιο χρονικό βήµα, ο
αριθµός των περιόδων τους µπορεί να διαφέρει. Όταν το χρονόµετρο της προσοµοίωσης
διατρέχει µια καµπύλη µεταβλητότητας και φτάνει στο τέλος της, αυτόµατα αρχίζει ξανά
από την αρχή της. Ένα παράδειγµα λειτουργίας καµπύλης µεταβλητότητας, δίδεται στη
συνέχεια, θεωρώντας σε έναν κόµβο µια ζήτηση 10 GPM. Υποθέτουµε ότι το χρονικό
βήµα της καµπύλης µεταβλητότητας είναι ίσο µε 4 ώρες και ότι αυτή αποτελείται από
τους ακόλουθους πολλαπλασιαστές:

Περίοδος 1 2 3 4 5 6

Πολλαπλασι
αστής

0.5 0.8 1.0 1.2 0.9 0.7

Κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης η πραγµατική ζήτηση στον κόµβο θα έχει ως εξής:

Ώρες 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28

Ζήτηση 5 8 10 12 9 7 5

2.1.3.3 Κανόνες

Οι κανόνες αποτελούνται από εκφράσεις που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του
δικτύου στο χρόνο. Για παράδειγµα η κατάσταση των γραµµικών στοιχείων µπορεί να
ελεγθεί ανάλογα µε τη χρονική στιγµή, τη στάθµη του νερού στις δεξαµενές ή τις πιέσεις
σε κάποιους κόµβους. Υπάρχουν δυο κατηγορίες κανόνων στη διάθεση του χρήστη:

Κανόνες ελέγχου
Κανόνες λειτουργίας

2.1.3.3.1  Κανόνες ελέγχου

Οι κανόνες ελέγχου αλλάζουν την κατάσταση ή τη ρύθµιση ενός γραµµικού στοιχείου
βασιζόµενοι στα ακόλουθα:

τη στάθµη του αποθηκευµένου νερού σε µια δεξαµενή
την πίεση σε έναν κόµβο
τη χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια µιας προσοµοίωσης
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την απόλυτη ώρα κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας.

Αποτελούνται από εκφράσεις που ακολουθούν µια από τις τρεις ακόλουθες διατυπώσεις:

LINK x status IF NODE y ABOVE/BELOW z
LINK x status AT TIME t
LINK x status AT CLOCKTIME c AM/PM

όπου:
x, ένα γραµµικό στοιχείο
status = OPEN ή CLOSED, µια ρύθµιση ταχύτητας αντλίας ή µια ρύθµιση

ελέγχου βαλβίδας
y, ένα σηµειακό στοιχείο
z, η πίεση σε έναν κόµβο ή η στάθµη του νερού σε µια δεξαµενή
t, η χρονική στιγµή από την έναρξη της προσοµοίωσης σε δεκαδικές ώρες ή σε

ώρες:λεπτά
c, ένα 24-hour ρολόι.

Μερικά παραδείγµατα κανόνων ελέγχου είναι τα εξής:

Κανόνας Ελέγχου Τι κάνει

LINK 12 CLOSED IF NODE 23
ABOVE 20

Κλείνει το γραµµικό στοιχείο 12 όταν η στάθµη στη
δεξαµενή 23 υπερβαίνει τα 20 ft.

LINK 12 OPEN IF NODE 130
BELOW 30

Ανοίγει το γραµµικό στοιχείο 12 όταν η πίεση στον
κόµβο 130 πέφτει κάτω από τα 30 psi

LINK 12 1.5 AT TIME 16 Θέτει τη σχετική ταχύτητα της αντλίας 12 σε 1.5 σε 16
ώρες από την έναρξη της προσοµοίωσης

LINK 12 CLOSED AT
CLOCKTIME 10 AM
LINK 12 OPEN AT CLOCKTIME
8 PM

Το γραµµικό στοιχείο 12 κλείνει στις 10 ΠΜ και ανοίγει
στις 8 ΜΜ κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης

 
∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς τον αριθµό των κανόνων ελέγχου που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε µια προσοµοίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία της στάθµης αναφέρεται σε ύψος νερού πάνω από τον
πυθµένα της δεξαµενής και όχι στο απόλυτο υψόµετρό της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση ενός ζεύγους ελέγχων πίεσης για άνοιγµα και κλείσιµο ενός
γραµµικού στοιχείου µπορεί να προκαλέσει αστάθεια του συστήµατος εάν οι έλεγχοι
αυτού είναι χρονικά κοντινοί ο ένας στον άλλο. Για το λόγο αυτό συνίσταται η χρήση
ενός ζεύγους κανόνων λειτουργίας που προσφέρουν µεγαλύτερη σταθερότητα.

2.1.3.3.2  Κανόνες λειτουργίας

Οι κανόνες λειτουργίας επιτρέπουν την αλλαγή της κατάστασης και της ρύθµισης σε
γραµµικά στοιχεία µε βάση ένα συνδυασµό συνθηκών που µπορούν να υπάρχουν σε
ένα δίκτυο, µετά από τον υπολογισµό των αρχικών υδραυλικών καταστάσεων αυτών.
Στη συνέχεια δίδονται µερικά παραδείγµατα κανόνων λειτουργίας:

Παράδειγµα 1:
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Το σετ των κανόνων αυτών κλείνει µια αντλία και ανοίγει έναν αγωγό παράκαµψης όταν
η στάθµη σε µια δεξαµενή υπερβαίνει µια συγκεκριµένη τιµή και κάνει το αντίθετο όταν
η στάθµη είναι µικρότερη από µια άλλη τιµή.

RULE 1
IF TANK 1 LEVEL ABOVE 19.1
THEN PUMP 335 STATUS IS CLOSED
AND PIPE 330 STATUS IS OPEN
RULE 2
IF TANK 1 LEVEL BELOW 17.1
THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN
AND PIPE 330 STATUS IS CLOSED

Παράδειγµα 2:

Οι κανόνες αυτοί αλλάζουν τη στάθµη στη δεξαµενή στην οποία ανοίγει µια αντλία,
λαµβάνονας υπόψη την ώρα της ηµέρας.

RULE 3
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 8 AM
AND SYSTEM CLOCKTIME < 6 PM
AND TANK 1 LEVEL BELOW 12
THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN
RULE 4
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 6 PM
OR SYSTEM CLOCKTIME < 8 AM
AND TANK 1 LEVEL BELOW 14
THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN

2.1.4 Υδραυλικό µοντέλο προσοµοίωσης

Το υδραυλικό µοντέλο προσοµοίωσης του προγράµµατος υπολογίζει τις πιέσεις στους
κόµβους και τις παροχές στους αγωγούς για ένα σύνολο σταθµών ταµιευτήρων και
δεξαµενών και ζητήσεων νερού, σε διαδοχικές χρονικές στιγµές. Από τη µία χρονική
στιγµή στην άλλη, οι στάθµες στους ταµιευτήρες και οι ζητήσεις στους κόµβους
ανανεώνοντας µε βάση τις χρονικές µεταβλητότητες που χρησιµοποιούνται, ενώ οι
στάθµες στις δεξαµενές ανανεώνονται µε βάση την τρέχουσα υδραυλική επίλυση. Η
εύρεση των πιεζοµετρικών και των παροχών σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή γίνεται
επιλύοντας ταυτόχρονα την εξίσωση διατήρησης µάζας σε κάθε κόµβο και τη σχέση
υπολογισµού απωλειών ενέργειας σε κάθε γραµµικό στοιχείο στο δίκτυο. Η διαδικασία
αυτή, γνωστή και ως "Υδραυλική εξισορρόπηση του δικτύου", απαιτεί τη χρήση µιας
επαναληπτικής διαδικασίας για την επίλυση των µη γραµµικών εξισώσεων. Το
πρόγραµµα εφαρµόζει τον "Βαθµωτό Αλγόριθµο" για τις ανάγκες της επίλυσης.

Το υδραυλικό χρονικό βήµα που χρησιµοποιείται για τις προσοµοιώσεις παρατεταµένων
χρονικών περιόδων ορίζεται από το χρήστη. Τυπική τιµή αυτού είναι η 1 ώρα.
Μικρότερα χρονικά βήµατα εκτελούνται αυτόµατα όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

συµβαίνει η επόµενο χρονική στιγµή αναφοράς
συµβαίνει η επόµενη χρονική τιµή καµπύλης µεταβλητότητας
µια δεξαµενή αδειάζει ή γεµίζει
ενεργοποιείται ένας κανόνας ελέγχου ή λειτουργίας
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2.1.5 Μοντέλο προσοµοίωσης ποιότητας νερού

Το µοντέλο προσοµοίωσης ποιότητας νερού αποτελείται από τις ακόλουθες ρουτίνες:

Βασική µεταφορά
Ανάµιξη σε δεξαµενές αποθήκευσης
Αντιδράσεις ποιότητας νερού
Ηλικία νερού και ανίχνευση στοιχείων

2.1.5.1 Βασική µεταφορά

Η προσοµοίωση της ποιότητας του νερού γίνεται µε χρήση µια χρονικής προσέγγισης
Langrange για την ανίχνευση της τύχης διακριτών στοιχείων νερού όπως αυτά
µετακινούνται κατά µήκος των σωλήνων και αναµιγνύονται στους κόµβους µεταξύ
διαδοχικών χρονικών βηµάτων. Τα χρονικά βήµατα της ποιοτικής προσοµοίωσης είναι
κατά πολύ µικρότερα από αυτά της υδραυλικής επίλυσης, ήτοι πρώτα λεπτά της ώρας
αντί για ώρες, µε στόχο να προσαρµοστούν στους µικρούς χρόνους που απαιτούνται για
να διασχίσει το ρευστό τους αγωγούς.

Η µέθοδος αυτή, υπολογίζει τη συγκέντρωση και το µέγεθος µιας σειράς µη
επικαλυπτόµενων στοιχείων νερού, που γεµίζουν κάθε γραµµικό στοιχείο του δικτύου.
Με το πέρασµα του χρόνου, το µέγεθος του πλέον ανάντη στοιχείου αυξάνεται όσο το
νερό εισέρχεται στο δίκτυο και το µέγεθος του πιο κατάντη στοιχείου µειώνεται κατά την
ποσότητα που αυξάνεται το προηγούµενο, καθώς το νερό φεύγει από το δίκτυο. Τα
µεγέθη των ενδιάµεσων στοιχείων παραµένουν αµετάβλητα.

Σε κάθε χρονικό βήµα ποιοτικών υπολογισµών, τα περιεχόµενα κάθε στοιχείου
υπόκεινται σε αντίδραση. Ένας αθροιστικός λογαριασµός τηρείται για την ολική µάζα
και τον όγκο που εισέρχεται σε κάθε κόµβο και οι θέσεις των στοιχείων ανανεώνονται.
Υπολογίζονται στη συνέχεια οι νέες συγκεντρώσεις οι οποίες και περιλαµβάνουν τις
συνεισφορές από τυχόν εξωτερικές πηγές.

Οι συγκεντρώσεις στις δεξαµενές ανανεώνονται ανάλογα µε τον τύπο του µοντέλου
ανάµιξης που χρησιµοποιείται. Τέλος, ένα νέο στοιχείο δηµιουργείται στο τέλος κάθε
γραµµικού στοιχείου που λαµβάνει εισροή από έναν κόµβο, αν η ποιότητα του νέου
κόµβου διαφέρει σε σχέση µε το τελευταίο στοιχείο του γραµµικού στοιχείου κατά µια
ποσότητα που προκαθορίζεται από το χρήστη.

Αρχικά κάθε αγωγός στο δίκτυο αποτελείται από ένα µόνο στοιχείο του οποίου η αρχική
ποιότητα ισούται µε αυτή του ανάντη κόµβου του. Όποτε δηµιουργείται ανάστροφη ροή
σε έναν αγωγό, τα στοιχεία του αγωγού αναδιατάσσονται από την αρχή προς το τέλος.

2.1.5.2 Ανάµιξη σε δεξαµενές αποθήκευσης

Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τέσσερα διαφορετικά µοντέλα ανάµιξης σε
δεξαµενές αποθήκευσης. Αυτά παρουσιάζονται εποπτικά στο ακόλουθο σχήµα:
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Πλήρους ανάµιξης
Ανάµιξη δυο θαλάµων
FIFO
LIFO

Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά µοντέλα σε διαφορετικές δεξαµενές στο
ίδιο δίκτυο.

Το µοντέλο Πλήρους Ανάµιξης (Εικόνα Α) προϋποθέτει ότι όλο το νερό που µπαίνει
σε µια δεξαµενή αναµιγνύεται πλήρως ακαριαία µε αυτό που ήδη βρίσκεται σε αυτή.
Είναι η πιο απλή µορφή ανάµιξης και δεν απαιτούνται άλλες παράµετροι για τη χρήση
του. Η χρήση του συνίσταται σε µεγάλες δεξαµενές που λειτουργούν υπό το καθεστώς
πλήρους γεµίσµατος και πλήρους αδειάσµατος.

Το µοντέλο ∆υο Θαλάµων (Εικόνα Β) χωρίζει το διαθέσιµο αποθηκευτικό χώρο της
δεξαµενής σε δυο θαλάµους, οι οποίοι θεωρούνται αµφότεροι πλήρως αναµεµιγµένοι.
Τόσο ο αγωγός εισροής όσο και ο αγωγός εκροής θεωρούνται ότι συνδέονται µε τον
πρώτο θάλαµο µόνο. Το νέο νερό εισέρχεται στη δεξαµενή και αναµιγνύεται µε το νερό
που βρίσκεται στον πρώτο θάλαµο. Αν γεµίσει ή είναι γεµάτος ο θάλαµος αυτό, τότε
υπερχειλίζει στον δεύτερο θάλαµο, στον οποίο αναµιγνύεται πλήρως µε το νερό που έχει
ήδη αποθηκευτεί εκεί. Όταν το νερό εξέρχεται από τη δεξαµενή, αυτό γίνεται από τον
πρώτο θάλαµο. Η ποσότητα του νερού που φεύγει από αυτόν αντικαθίσταται αµέσως
από µια ίση ποσότητα προερχόµενη από το δεύτερο θάλαµο. Ο πρώτος θάλαµος είναι
δυνατόν να προσοµοιώσει τη ζώνη "ταχείας κίνησης" µεταξύ εισερχόµενης και
εξερχόµενης παροχής, ενώ ο δεύτερος θάλαµος µπορεί να αντιπροσωπεύσει νεκρές
ζώνες. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει µόνο µια παράµετρο, η οποίο είναι το κλάσµα του
ολικού όγκου της δεξαµενής που αποτελεί τον πρώτο θάλαµο.

Το µοντέλο FIFO (Εικόνα Γ) υποθέτει ότι δεν υπάρχει καθόλου ανάµιξη στη δεξαµενή
στο χρόνο διάρκειας παραµονής του νερού σε αυτή. Τα στοιχεία του νερού κινούνται
οριζόντια σε µια διατεταγµένη κίνηση, κατά την οποία το πρώτο στοιχείο που εισέρχεται
στη δεξαµενή είναι και το πρώτο που εξέρχεται. Το µοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για
δεξαµενές που λειτουργούν µε ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο νερού. ∆εν απαιτούνται
άλλες παράµετροι για την περιγραφή αυτού του µοντέλου ανάµιξης.

Το µοντέλο LIFO (Εικόνα ∆) επίσης υποθέτει ότι δεν υπάρχει καθόλου ανάµιξη στη
δεξαµενή στο χρόνο διάρκειας παραµονής του νερού σε αυτή. Όµως σε αντίθεση µε το
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µοντέλο FIFO, τα στοιχεία του νερού στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και το νερό
εισέρχεται και εξέρχεται από τον πυθµένα της δεξαµενής. Το µοντέλο αυτό βρίσκει
εφαρµογή σε ψηλές και στενές δεξαµενές µε είσοδο και έξοδο νερού στον πυθµένα τους
και χαµηλές παροχές. ∆εν απαιτούνται άλλες παράµετροι για την περιγραφή αυτού του
µοντέλου ανάµιξης.

2.1.5.3 Αντιδράσεις ποιότητας νερού

Το πρόγραµµα µπορεί να υπολογίζει την αύξηση ή µείωση µιας ουσίας µέσω
αντιδράσεων καθώς αυτή µετακινείται σε ένα δίκτυο διανοµής. Για να γίνει εφικτό κάτι
τέτοιο, θα πρέπει να είναι γνωστός ο ρυθµός µε τον οποίο αντιδρά η συγκεκριµένη ουσία
και µε ποιο τρόπο ο ρυθµός αυτός εξαρτάται από τη συγκέντρωσή της. Οι αντιδράσεις
µπορούν να συµβούν είτε στην κύρια µάζα του ρευστού είτε κατά µήκος των
τοιχωµάτων του αγωγού. Αυτό φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Στο παράδειγµα αυτό,
τα χλωριούχα (HOCl) αντιδρούν µε οργανικές ενώσεις (ΝΟΜ) στην κύρια µάζα του
ρευστού και επιπρόσθετα µέσω ενός οριακού στρώµατος µεταφέρονται στο τοίχωµα του
αγωγού οξειδώνοντας το σίδηρο (Fe) που φεύγει από τα τοιχώµατα µέσω διάβρωσης. Οι
αντιδράσεις στην κύρια µάζα του ρευστού µπορούν να συµβούν και µέσα σε δεξαµενές.
Το πρόγραµµα επιτρέπει την ξεχωριστή αντιµετώπιση των δυο αυτών ζωνών.

Αντιδράσεις κύριας µάζας

Το πρόγραµµα µοντελοποιεί τις αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στην κύρια µάζα
του ρευστού µε κινητικές ν-οστής τάξης, όπου ο στιγµιαίος ρυθµός αντίδρασης (R σε
µάζα/όγκο/χρόνο) υποτίθεται ότι εξαρτάται από τη συγκέντρωση µε βάση τη σχέση:

όπου: Kb, ο συντελεστής ρυθµού αντίδρασης στην κύρια µάζα

C, η συγκέντρωση του αντιδρώντος (µάζα/όγκο) και
n, η τάξη της αντίδρασης. 

Το Kb έχει µονάδες συγκέντρωσης υψωµένες στην (1-n) δύναµη και διαιρεµένες µε το

χρόνο. Είναι θετικό για αντιδράσεις που αυξάνουν τη συγκέντρωση του αντιδρώντος και
αρνητικό για αυτές που τη µειώνουν. Το πρόγραµµα µπορεί ακόµα να θεωρήσει
αντιδράσεις στις οποίες υπάρχει περιοριστική συγκέντρωση στη µέγιστη αύξηση ή
µείωση της ουσίας. Στην περίπτωση αυτή οι ρυθµοί αντίδρασης γίνονται:
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όπου: CL, η περιοριστική συγκέντρωση. 

Έτσι υπάρχουν τρεις παράµετροι (Kb, CL, και n) που χρησιµοποιούνται για τον

χαρακτηρισµό των αντιδράσεων στην κύρια µάζα του ρευστού. Μερικές ειδικές
περιπτώσεις γνωστών µοντέλων κινητικής είναι οι ακόλουθες:

Μοντέλο Παράµετροι Παραδείγµατα

Φθορά πρώτης τάξης CL = 0, Kb < 0, n = 1 Χλωρίνη

Κορεσµένη αύξηση πρώτης
τάξης

C
L
 > 0, K

b
 > 0, n = 1 Trihalomethanes

Κινητική µηδενικής τάξης C
L
 = 0, K

b
 <> 0, n = 0 Ηλικία νερού

Χωρίς αντίδραση CL = 0, Kb = 0 Ανίχνευση φθορίου

    
Η παράµετρος Kb για πρώτης τάξης αντιδράσεις µπορεί να εκτιµηθεί βάζοντας ένα

δείγµα νερού σε µια σειρά µη αντιδρώντων γυάλινων µπουκαλιών και αναλύοντας τα
περιεχόµενα κάθε µπουκαλιού σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Αν η αντίδραση είναι
πρώτης τάξης, τότε σχεδιάζοντας το φυσικό λογάριθµο (Ct/Co) µε το χρόνο, δίδει µια

ευθεία γραµµή, όπου Ct η συγκέντρωση τη χρονική στιγµή t και Co η συγκέντρωση τη
χρονική στiγµή µηδέν. Το Kb εκτιµάται στην περίπτωση αυτή ως η κλίση της ευθείας.

Οι συντελεστές αντίδρασης στην κύρια µάζα συνήθως αυξάνονται µε τη θερµοκρασία.
Εκτελώντας πολλαπλά πειράµατα µε µπουκάλια σε διαφορετικές θερµοκρασίες µπορεί να
προσδώσει µια πιο ακριβή εκτίµηση για τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλονται οι
συντελεστές µε τη θερµοκρασία.

Αντιδράσεις τοιχωµάτων

Ο ρυθµός των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα πλησίον ή πάνω στους αγωγούς είναι
ανεξάρτητος από τη συγκέντρωση στην κύρια µάζα του ρευστού, υπολογίζεται δε µε
χρήση της ακόλουθης σχέσης:

όπου: Kw, ο ρυθµός αντίδρασης των τοιχωµάτων και
A/V, η επιφάνεια ανά µονάδα όγκου εντός του αγωγού (ισούται µε 4 δια τη

διάµετρο του αγωγού). 

Ο τελευταίος όρος µετατρέπει τη µάζα που αντιδρά ανά µονάδα επιφάνειας τοιχώµατος
σε ανά µονάδα όγκου. Το πρόγραµµα περιορίζει την επιλογή της τάξης των αντιδράσεων
τοιχωµάτων σε µηδενικής ή πρώτης, έτσι ώστε οι µονάδες του Kw είναι είτε σε µάζα/
επιφάνεια/χρόνο ή µήκος/χρόνο, αντίστοιχα. Όπως και µε το Kb, το Kw πρέπει να
παρασχεθεί από το χρήστη. Τιµές του Kw για πρώτης τάξης αντιδράσεις κυµαίνονται
από 0 έωα και 5 ft/day.

Το Kw πρέπει να ρυθµιστεί ώστε να συµπεριληφθούν τυχόν περιορισµοί στη µεταφορά
µάζας σε κινούµενες ενώσεις που αντιδρούν και σε παράγωγά τους µεταξύ της κύριας
µάζας του ρευστού και των τοιχωµάτων. Το πρόγραµµα το κάνει αυτό αυτόµατα,
βασίζοντας τη ρύθµιση στη µοριακή διάχυση της ουσίας που προσοµοιώνεται και στον
αριθµό Reynolds της ροής. Αν η µοριακή διάχυση τεθεί ίση µε µηδέν, τότε οι επιπτώσεις
της µεταφοράς µάζας θα αγνοηθούν.
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Ο συντελεστής αντίδρασης τοιχωµάτων εξαρτάται από τη θερµοκρασία και µπορεί να
συσχετισθεί µε την ηλικία του αγωγού και µε το υλικό του. Είναι γνωστό ότι όσο
παλαιώνουν οι µεταλλικοί σωλήνες, η τραχύτητά τους αυξάνεται λόγω της δηµιουργίας
κρούστας και επικάθισης προϊόντων διάβρωσης στα τοιχώµατά τους. Αυτή η αύξηση
στην τραχύτητα δηµιουργεί ένα µικρότερο συντελεστή C κατά Hazen-Williams ή
µεγαλύτερο συντελεστή τραχύτητας κατά Darcy-Weisbach, που οδηγεί σε µεγαλύτερες
απώλειες τριβής κατά τη ροή διαµέσου των αγωγών.

Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που συνιστούν ότι οι ίδιες διαδικασίες που αυξάνουν την
τραχύτητα των αγωγών µε την ηλικία τους, τείνουν επίσης να αυξάνουν το ρυθµό
αντιδράσεων των τοιχωµάτων µε  µερικές χηµικές ουσίες, ιδιαίτερα µε το χλώριο και µε
άλλα απολυµαντικά. Το πρόγραµµα µπορεί να λάβει το Kw κάθε αγωγού ως συνάρτηση
του συντελεστή που χρησιµοποιείται για την περιγραφή της ταχύτητάς του. Μια
διαφορετική συνάρτηση εφαρµόζεται κάθε φορά για τον υπολογισµό των απωλειών
ενέργειας διαµέσου ενός αγωγού:

Συνάρτηση απωλειών ενέργειας Συνάρτηση αντίδρασης τοιχωµάτων

Hazen-Williams

Darcy-Weisbach

Chezy-Manning

 
όπου: C, ο συντελεστής C κατά Hazen-Williams

e, η τραχύτητα κατά Darcy-Weisbach
d, η διάµετρος του αγωγού
n, ο συντελεστής τριβής κατά Manning και
F, ο συντελεστής αντίδρασης τοιχωµάτων - τραχύτητας αγωγών

Ο συντελεστής F πρέπει να εκτιµηθεί από συγκεκριµένες µετρήσεις πεδίου και έχει
διαφορετικό νόηµα έξαρτώµενο από ποιο σχέση υπολογισµού των απωλειών ενέργειας
χρησιµοποιείται. Το πλεονέκτηµα χρήσης της προσέγγισης αυτής είναι ότι απαιτείται
µόνο µια απλή παράµετρος, η F, για να επιτρέψει τη µεταβολή των συντελεστών
αντίδρασης τοιχωµάτων στο δίκτυο µε έναν τρόπο που έχει φυσικό νόηµα.

2.1.5.4 Ηλικία νερού και ανίχνευση στοιχείων

Εκτός από τη µεταφορά χηµικών ουσιών, το πρόγραµµα µπορεί επίσης να προσοµοιώσει
αλλαγές στην ηλικία του νερού σε ένα δίκτυο διανοµής. Η ηλικία του νερού ορίζεται ως
ο χρόνος παραµονής ενός στοιχείου νερού στο δίκτυο. Νέο νερό µε µηδενική ηλικία
εισέρχεται στο δίκτυο από ταµιευτήρες και από κόµβους στους οποίους πραγµατοποιείται
εισροή. Η ηλικία του νερού αποτελεί έναν απλό, γενικό τρόπο υπολογισµού της γενικής
ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές. Εσωτερικά, το πρόγραµµα
αντιµετωπίζει την ηλικία ως ένα συστατικό που αντιδρά και του οποίου η αύξηση
ακολουθεί κινητική µηδενικής τάξης µε έναν ρυθµό σταθερό και ίσο µε τη µονάδα
(δηλαδή, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει η ηλικία του νερού αυξάνεται κατά ένα
δευτερόλεπτο).

Το πρόγραµµα επίσης µπορεί να εκτελέσει ανίχνευση στοιχείων. Η ανίχνευση των
στοιχείων υπολογίζει µε το χρόνο το ποσοστό του νερού που φτάνει σε οποιοδήποτε
κόµβο και είχε προέλευση από έναν άλλο συγκεκριµένο κόµβο. Ως κόµβος ανίχνευσης
µπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόµβος του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων δεξαµενών
και ταµιευτήρων. Εσωτερικά το πρόγραµµα αντιµετωπίζει τον κόµβο ως µια συνεχή
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πηγή ενός µη αντιδρώντος στοιχείου το οποίο εισέρχεται στο δίκτυο µε συγκέντρωση ίση
µε 100. Η ανίχνευση στοιχείων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάλυση των
δικτύων διανοµής, τα οποία προµηθεύονται νερό από δυο ή περισσότερες πηγές. Μπορεί
να καταδείξει τον βαθµό από τον οποίο το νερό µιας συγκεκριµένης πηγής αναµιγνύεται
µε αυτό άλλων πηγών και πώς η χωρική αυτή κατανοµή µεταβάλλεται µε το χρόνο.

2.2 Επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα διακριτά µέρη:

1. Γραµµή µενού: από τη γραµµή αυτή δίδεται πρόσβαση σε όλες τις εντολές του
προγράµµατος.
2. Μπάρα εργασίας: η µπάρα εργασίας περιέχει πολλές από τις πλέον συνηθισµένες
εντολές του προγράµµατος για άµεση πρόσβαση.
3. Λίστα κατηγοριών: επιτρέπει τη µετάβαση από την οριζοντιογραφία στις µηκοτοµές.
Όταν έχει επιλεγεί η οριζοντιογραφία, εµφανίζεται η λίστα των κατηγοριών των
ενεργειών και των αντικειµένων που µπορούν να εισαχθούν σε ένα δίκτυο. Όταν έχουν
επιλεγεί οι µηκοτοµές, εµφανίζεται η λίστα µε τις ορισµένες από το χρήστη µηκοτοµές.
4. Λίστα αντικειµένων: εµφανίζεται µόνο όταν στη λίστα κατηγοριών έχει επιλεγεί η
Οριζοντιογραφία και περιέχει τα αντικείµενα που υπάγονται στην επιλεγµένη κατηγορία.
Η λίστα των αντικειµένων έχει έξι πλήκτρα στην ενσωµατωµένη µπάρα εργασίας της:

Προσθήκη: για να προστεθεί ένα νέο αντικείµενο στην επιλεγµένη κατηγορία.
Αλλαγή: για να αλλάξει ένα υφιστάµενο αντικείµενο της επιλεγµένης κατηγορίας.
∆ιαγραφή: για να διαγραφούν ένα ή περισσότερα αντικείµενα της επιλεγµένης
κατηγορίας.
Μετακίνηση πάνω: για να µετακινηθεί µια θέση προς τα πάνω στη λίστα
αντικειµένων το επιλεγµένο αντικείµενο.
Μετακίνηση κάτω: για να µετακινηθεί µια θέση προς τα κάτω στη λίστα
αντικειµένων το επιλεγµένο αντικείµενο.
Κατάταξη: για να καταταγούν σε αλφαβητική σειρά τα αντικείµενα της
επιλεγµένης κατηγορίας.

Ενδέχεται να µην είναι όλα τα πλήκτρα της µπάρας εργασίας διαθέσιµα ανά πάσα
στιγµή.

5. Χρονική επίλυση: όταν έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι υπολογισµοί, επιλέγεται η
χρονική στιγµή της επίλυσης από τη λίστα που ενεργοποιείται.
6. Οριζοντιογραφία: η ενεργή οριζοντιογραφία του δικτύου. Τα αντικείµενα είναι
επιλέξιµα µε απλό κλικ, ενώ µε διπλό κλικ εµφανίζεται η φόρµα των ιδιοτήτων του
αντικειµένου στο οποίο γίνεται κλικ.
7. Βοηθητική µπάρα: περιέχονται οι πλέον συνηθισµένες εντολές που αφορούν την
οριζοντιογραφία.
8. Πεδίο εµφάνισης µηνυµάτων: εµφανίζονται προαιρετικά µηνύµατα που αφορούν
τις λειτουργίες του προγράµµατος ή λάθη στην επίλυση του δικτύου.
9. Συντεταγµένες θέσης: εµφανίζονται οι συντεταγµένες της θέσης του κέρσορα του
ποντικιού στην οριζοντιογραφία.
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(Η εικόνα προέρχεται από τα δίκτυα αποχέτευσης)

2.3 Μηκοτοµές

Η επιφάνεια εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα διακριτά µέρη:

1. Γραµµή µενού: από τη γραµµή αυτή δίδεται πρόσβαση σε όλες τις εντολές του
προγράµµατος.
2. Μπάρα εργασίας: η µπάρα εργασίας περιέχει πολλές από τις πλέον συνηθισµένες
εντολές του προγράµµατος για άµεση πρόσβαση.
3. Λίστα µηκοτοµών: επιλέγεται για σχεδίαση και προβολή µια από τις διαθέσιµες
µηκοτοµές του δικτύου που έχει ορίσει ο χρήστης.
4. Χρονική επίλυση: όταν έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι υπολογισµοί, επιλέγεται η
χρονική στιγµή της επίλυσης από τη λίστα που ενεργοποιείται.
5. Σκαρίφηµα µηκοτοµής: το ενεργό σκαρίφηµα της επιλεγµένης µηκοτοµής του
δικτύου. Με διπλό κλικ σε κόµβο ή σύνδεσµο, µεταφέρεται ο χρήστης στα δεδοµένα του
αντίστοιχου κόµβου ή του συνδέσµου ενώ µε διπλό κλικ σε άλλο αντικείµενο, ανοίγει η
φόρµα ιδιοτήτων του αντίστοιχου αντικειµένου. Με δεξί κλικ στο σκαρίφηµα υπάρχει
πρόσβαση στις επιλογές εµφάνισης του σκαριφήµατος.
6. Προβολή κόµβων ή συνδέσµων: εµφανίζονται πινακοποιηµένα τα δεδοµένα όλων
των κόµβων ή των συνδέσµων που απαρτίζουν τη µηκοτοµή.
7. ∆εδοµένα επιλεγµένης µηκοτοµής: τα πινακοποιηµένα δεδοµένα κόµβων ή
συνδέσµων που απαρτίζουν την επιλεγµένη µηκοτοµή µπορούν να αλλάξουν απευθείας,
πληκτρολογώντας στα κελιά του πίνακα που δεν είναι σκιασµένα γκρι.
8. Πεδίο εµφάνισης µηνυµάτων: εµφανίζονται προαιρετικά µηνύµατα που αφορούν
τις λειτουργίες του προγράµµατος ή λάθη στην επίλυση του δικτύου.
9. Συντεταγµένες θέσης: εµφανίζονται οι συντεταγµένες της θέσης του κέρσορα του
ποντικιού στο σκαρίφηµα µηκοτοµής.
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Κεφάλαιο
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3 Αρχείο

3.1 Μενού αρχείο

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η διαχείριση των µελετών και η δηµιουργία
εκτυπώσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι
οι ακόλουθες:

Νέα µελέτη
Φόρτωµα µελέτης
Εγγραφή µελέτης
Εγγραφή µελέτης ως
Εισαγωγή
o ∆εδοµένα από οριζοντιογραφία

Από αρχείο DXF
Από ArcView Shapefile
Από αρχείο GTM

o ∆ίκτυο από ArcView Shapefile

o Υπόβαθρο από DXF

o ∆ορυφορική εικόνα

o Αρχείο δεδοµένων δικτύου

EPANET
TechnoLogismiki Cross v2.x
Encosoft Cross

o ∆ίκτυο από αρχείο MAP

o Αρχείο σεναρίου λειτουργίας

o ∆εδοµένα από LandXML

Εξαγωγή
o ∆ίκτυο σε EPANET

o Αρχείο δικτύου MAP

o Αρχείο σεναρίου λειτουργίας

o Οριζοντιογραφία σε εικόνα BMP

o Οριζοντιογραφία σε DXF

o Οριζοντιογραφία σε ArcView Shapefile

o Οριζοντιογραφία σε LandXML

Μορφοποίηση εκτύπωσης
Εκτύπωση
Εκτύπωση σε
o Εκτύπωση σε αρχείο

o Εκτύπωση στο Word (Πρόχειρο)

o Εκτύπωση στο Word (Μορφοποιηµένο)

o Εκτύπωση στο Excel

Έξοδος

3.2 Νέα µελέτη

Με την επιλογή αυτή, γίνεται εκκίνηση µιας Νέας Μελέτης. Όλα τα δεδοµένα
εξαφανίζονται, τα αποτελέσµατα σβήνονται και ο τίτλος της µελέτης είναι κενός.

Για τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης:
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1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Νέα Μελέτη.
2. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη µια φορτωµένη µελέτη ή έχουν εισαχθεί στοιχεία
που ανήκουν σε κάποια µελέτη, γίνεται η ερώτηση αν ο χρήστης επιθυµεί την εγγραφή
των αλλαγών.
3. Η υφιστάµενη µελέτη διαγράφεται (αν υπάρχει) και αρχίζει µια νέα µελέτη.

3.3 Φόρτωµα µελέτης

Με την εντολή αυτή φορτώνεται µια υπάρχουσα µελέτη από το δίσκο, το τοπικό δίκτυο
(intranet), το περιβάλλον εργασίας (desktop) ή από εξωτερική µονάδα (δισκέτα, CD-
Rom, κλπ). Αν υπάρχει ήδη φορτωµένη µελέτη ή ορισµένα δεδοµένα έχουν εισαχθεί,
γίνεται η ερώτηση στο χρήστη αν επιθυµεί την εγγραφή των αλλαγών. Με το φόρτωµα
µελέτης, η προηγούµενη µελέτη (αν υπάρχει) χάνεται.

Για να φορτωθεί µια υφιστάµενη µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Φόρτωµα Μελέτης.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει τη µελέτη που θα φορτωθεί.
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Μελέτη δικτύων ύδρευσης" µε επέκταση .m511.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγµατα µελετών βρίσκονται στον κατάλογο εγκατάστασης του
προγράµµατος:

C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2013\Samples\WaterNetworks

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μ11 (Μελέτη δικτύων ύδρευσης): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2012 και 2013
του προγράµµατος.
Μ511 (Μελέτη δικτύων ύδρευσης): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 5 και 4 του προγράµµατος.
BCK (Αρχεία αντιγράφων): Εάν έχει επιλεγεί από τις επιλογές του προγράµµατος η
αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου κατά το φόρτωµα µιας µελέτης, τότε µπορεί να
φορτωθεί το αντίγραφο αυτό, επιλέγοντας από τη λίστα των τύπων τα αρχεία
αντιγράφων (*.bck).
*.* (Όλα τα αρχεία): ∆ιαβάζονται αρχεία που ανήκουν στο πρόγραµµα, αλλά δεν
έχουν εγγραφεί µε την επέκταση m511 ή bck.
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Συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις

Η συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις του προγράµµατος έχει διατηρηθεί, έτσι δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα µε µελέτες που έχουν δηµιουργηθεί µε παλιότερες εκδόσεις.
Για να φορτωθεί µια µελέτη που έγινε µε άλλη έκδοση του προγράµµατος αρκεί να
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για το φόρτωµα µελέτης. Όταν όµως εγγραφεί η µελέτη
από τη νέα έκδοση, η παλαιότερη έκδοση των προγραµµάτων δεν θα µπορεί να διαβάζει
το αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Αδύνατο το φόρτωµα της µελέτης από το
δίσκο." τότε γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί µια µελέτη που δεν ανήκει στο πρόγραµµα
αυτό ή το αρχείο αυτό είναι κλειδωµένο από άλλο πρόγραµµα που τρέχει στον
υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο.

3.4 Εγγραφή µελέτης

Με την εντολή αυτή όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στη µελέτη, αποθηκεύονται σε
ορισµένη από το χρήστη τοποθεσία (σκληρός δίσκος, τοπικό δίκτυο, δισκέτα κλπ.) και µε
όνοµα της επιλογής του. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδοµένων
στο µέλλον και η επανεπεξεργασία τους. Το πλαίσιο διαλόγου εγγραφής της µελέτης
εµφανίζεται µόνο κατά την πρώτη εγγραφή µιας µελέτης. Περαιτέρω εντολές Εγγραφής
Μελέτης θα έχουν ως αποτέλεσµα την αποθήκευση των όποιων αλλαγών στο ίδιο αρχείο
που έγινε αρχικά η εγγραφή της µελέτης χωρίς να δοθεί η δυνατότητα επιλογής εκ νέου
του ονόµατος και της τοποθεσίας αποθήκευσης.

Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η αλλαγή, είτε του ονόµατος του αρχείου είτε της
τοποθεσίας αποθήκευσης, τότε θα πρέπει να επιλεχθεί η εντολή Εγγραφή Μελέτης
Ως... από το µενού αρχείο.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης.
2. Η µελέτη εγγράφεται στο δίσκο χωρίς καµία άλλη παρέµβαση ή ειδοποίηση.

3.5 Εγγραφή µελέτης ως

Γίνεται η ίδια διαδικασία µε την Εγγραφή Μελέτης αλλά δίδεται η δυνατότητα αλλαγής
του ονόµατος αρχείου ή της τοποθεσίας αποθήκευσης. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά της µελέτης σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη ως:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης Ως.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη µια µελέτη µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα εγγραφεί η µελέτη στο δίσκο.

3.6 Εισαγωγή

3.6.1 ∆εδοµένα από οριζοντιογραφία

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής γίνεται η εισαγωγή οριζοντιογραφίας από DXF,
ArcView Shapefile ή GTM GPS Trackmaker. Το πρόγραµµα εισάγει τα δεδοµένα αγωγών
και κόµβων από τον επιλεγµένο τύπο αρχείων.

Για την εισαγωγή οριζοντιογραφίας:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα ∆εδοµένα Από Οριζοντιογραφία.
3. Από το µενού Αρχείο της φόρµας εισαγωγής οριζοντιογραφίας επιλέγεται:

Εισαγωγή Από DXF για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από DXF αρχείο.
Εισαγωγή Από ArcView Shapefile για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από
ArcView Shapefile αρχείο.
Εισαγωγή Από GTM για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από GTM GPS
Trackmaker αρχείο.

4. Γίνεται η επεξεργασία της οριζοντιογραφίας σύµφωνα µε τα βήµατα που
περιγράφονται στη συνέχεια.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, η οριζοντιογραφία µεταφέρεται στο κυρίως
πρόγραµµα ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.
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Για την αντιστροφή φοράς ροής:

1. Με δεξί κλικ επί του αγωγού του οποίου η φορά ροής θα αντιστραφεί, εµφανίζεται το
µενού εντολών. Επιλέγεται η Αντιστροφή Φοράς.
2. Η φορά ροής στον επιλεγµένο κλάδο αντιστρέφεται.

Για την καλύτερη προβολή της οριζοντιογραφίας χρησιµοποιείτε την µπάρα εργαλείων.
Τα πλήκτρα έχουν ως εξής (από αριστερά) :

1. Μεγέθυνση: κάνοντας κλικ στο σχέδιο, το σχέδιο µεγεθύνεται µε κέντρο το σηµείο
που έγινε κλικ.
2. Σµίκρυνση: κάνοντας κλικ στο σχέδιο, το σχέδιο σµικρύνεται µε κέντρο το σηµείο
που έγινε κλικ.
3. Πλήρες: εµφανίζεται όλο το σχέδιο στην οθόνη.
4. Μετακίνηση: επιτρέπει την µετακίνηση του σχεδίου στην οθόνη.
4. Απόσταση: επιτρέπει την µέτρηση της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στην οθόνη.
4. Συντεταγµένες: κάνοντας κλικ στο σχέδιο, εµφανίζονται οι συντεταγµένες του
σηµείου στο οποίο έγινε κλικ.
5. Επιλογές: επιτρέπει την παραµετροποίηση της µορφής του κανάβου και του σχεδίου.
Η δυνατότητα αυτή προορίζεται για προχωρηµένους χρήστες.

3.6.1.1 Εισαγωγή Από DXF

Για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από αρχείο DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή Από DXF.
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2. Πατώντας το πλήκτρο Αρχείο >, αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το
αρχείο DXF (επέκταση .dxf)

3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχεία DXF" µε επέκταση .dxf.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open, το όνοµα του αρχείου µεταφέρεται στη φόρµα του
βήµατος 1.

6. Επιλέγεται η στρώση ή οι στρώσεις (layer) που περιέχουν τα δεδοµένα της
οριζοντιογραφίας, δηλαδή κόµβους και αγωγούς. Οι αγωγοί θα πρέπει να αποτελούνται
από polylines ή/και lines και να είναι συνεχόµενοι (χωρίς κενά).

Πρακτικά, ο χρήστης µπορεί να φέρει polylines ή lines στις θέσεις των αγωγών σε ένα
καινούργιο layer, φροντίζοντας στα σηµεία που σπάει η polyline ή σταµατάει µια line να
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είναι θέση διατοµής ελέγχου. Το πρόγραµµα αναγνωρίζει αυτόµατα τα σπασίµατα αυτά
και θεωρεί ότι σε εκείνο το σηµείο θα υπάρχει διατοµή ελέγχου που µπορεί να είναι
φρεάτιο επίσκεψης. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν κενά µεταξύ δυο διαδοχικών lines,
δηλαδή οι συντεταγµένες του τέλους µιας line θα πρέπει να συµπίπτουν µε τις
συντεταγµένες της αρχής της επόµενης line, σε διαφορετική περίπτωση το πρόγραµµα
θα θεωρήσει ότι ο αγωγός σταµατάει. Πρακτικά αυτό επιτυγχάνεται µε σχεδίαση µε snap
to endpoint σε περιβάλλον CAD.

Οι συντεταγµένες των κορυφών της polyline ή των άκρων των γραµµών θα
χρησιµοποιηθούν (προαιρετικά) για τον υπολογισµό των αποστάσεων µεταξύ δυο
διαδοχικών διατοµών ελέγχου. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των polyline ή line
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Είναι δε δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ανάµικτα
polylines και lines.

7. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, καµία ή οι στρώσεις που δεν έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.

8. Πατώντας Εντάξει, το πρόγραµµα θα σχεδιάσει την οριζοντιογραφία στην κύρια
φόρµα. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο, η διαδικασία εισαγωγής της οριζοντιογραφίας
ακυρώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος, προτείνονται τα εξής. Χρήση lines και
polylines (µε οποιοδήποτε συνδυασµό), τα άκρα ή τα σπασίµατα των οποίων να
είναι θέσεις φρεατίων. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν πολλά layers
ταυτόχρονα, κάθε κλάδος µπορεί (αλλά δεν είναι απαραίτητο) να βρίσκεται στο δικό
του layer.
Συµπληρώνονται αυτόµατα τα ονόµατα των φρεατίων µε φθίνουσα αρίθµηση από
ανάντη προς κατάντη, οι αποστάσεις µεταξύ και οι συντεταγµένες των κόµβων.
Ο οδηγός (driver) µπορεί να χρησιµοποιήσει αρχεία DXF που περιέχουν τις
ακόλουθες οντότητες:

Lines
LWPolylines
Polylines
3D Polylines

3.6.1.2 Εισαγωγή Από ArcView Shapefile

Αρχεία Shapefiles δηµιουργούνται από το ArcView GIS αλλά και από άλλα
προγράµµατα όπως το MapInfo, το GPS Trackmaker, κλπ. Στην πραγµατικότητα ένα
τέτοιο αρχείο αποτελείται από τρία αρχεία µε επεκτάσεις shp, shx και dbf αντίστοιχα. Ο
οδηγός (driver) του GIS αναγνωρίζει και εισάγει shapefiles των ακόλουθων τύπων:

Nullshape
Point/PointM/PointZ
MultiPoint/MultiPointM/MultiPointZ
PolyLine/PolyLineM/PolyLineZ

Για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από αρχείο ArcView Shapefile:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή Από ArcView Shapefile.
2. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο Shapefile (επέκταση .shp)
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
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είναι αρχεία τύπου "Αρχεία Shapefiles" µε επέκταση .shp.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open, το πρόγραµµα θα σχεδιάσει την οριζοντιογραφία στην
κύρια φόρµα.

3.6.1.3 Εισαγωγή Από GTM

Για να γίνει εισαγωγή οριζοντιογραφίας από αρχείο GTM:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή Από GTM.

2. Πατώντας το πλήκτρο Αρχείο, αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο
GTM (επέκταση .gtm)

3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
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είναι αρχεία τύπου "Αρχεία GTM" µε επέκταση .gtm.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open, το όνοµα του αρχείου µεταφέρεται στη φόρµα του
βήµατος 1.

6. Επιλέγεται η διαδροµή ή οι διαδροµές (routes και tracklogs που περιέχουν τα
δεδοµένα της οριζοντιογραφίας, δηλαδή κόµβους και αγωγούς.
7. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, καµία ή οι διαδροµές που δεν έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.
8. Πατώντας Εντάξει, το πρόγραµµα θα σχεδιάσει την οριζοντιογραφία στην κύρια
φόρµα. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο, η διαδικασία εισαγωγής της οριζοντιογραφίας
ακυρώνεται.

3.6.2 ∆ίκτυο από ArcView Shapefile

Μέσω της λειτουργίας αυτής µπορούν να εισαχθούν δεδοµένα κόµβων, αγωγών,
δεξαµενών, ταµιευτήρων, αντλιών και δικλείδων από αρχεία shapefile.

Για την εισαγωγή δικτύου από ArcView Shapefile:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το ∆ίκτυο από ArcView Shapefile.
3. Εµφανίζεται ένα παράθυρο µέσω του οποίου καθορίζονται ποια στοιχεία του δικτύου
θα εισαχθούν.

4. Επιλέγεται ο τύπος του στοιχείων ή των στοιχείων που θα εισαχθούν. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα ή Επιλογή Λοιπών, επιλέγονται όλα τα
στοιχεία, αποεπιλέγονται όλα ή επιλέγονται τα µη επιλεγµένα και αντίστροφα.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει, ενώ πατώντας το
πλήκτρο Άκυρο η διαδικασία ακυρώνεται.

Στη συνέχεια το πρόγραµµα θα ρωτήσει το χρήστη για τη θέση των αρχείων shapefile
που περιέχουν τις επιλεγµένες πληροφορίες. Τα υποστηριζόµενα σχήµατα είναι τα
ακόλουθα:
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Τύπος Υποστηριζόµενα σχήµατα

Κόµβοι point/pointM/pointZ

Αγωγοί polyline/polylineM/polylineZ

∆εξαµενες point/pointM/pointZ

Ταµιευτήρες point/pointM/pointZ

Αντλίες polyline/polylineM/polylineZ

Βαλβίδες polyline/polylineM/polylineZ

6. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
7. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο DXF" µε επέκταση .dxf.
8. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
9. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το αρχείο και επαναλαµβάνεται η διαδικασία
από το βήµα 6 για τον επόµενο επιλεγµένο τύπο.

3.6.3 Υπόβαθρο από DXF

Στη φόρµα αυτή γίνεται η εισαγωγή υποβάθρου από DXF. Το υπόβαθρο δεν είναι άµεσα
προσβάσιµο από το πρόγραµµα, καθώς αποτελεί βοηθητική πληροφορία που έχει ως
στόχο της τη διευκόλυνση της χάραξης του δικτύου. Να τονισθεί ότι δεν εισάγεται
πλήρως το DXF για λόγους ταχύτητας και εξοικονόµησης µνήµης, αλλά τα βασικότερα
συστατικά του, όπως lines, points, polylines, arcs, circles.

Για την εισαγωγή υποβάθρου από DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Υπόβαθρο Από DXF.
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3. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση.

4. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
5. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο DXF" µε επέκταση .dxf.
6. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
7. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το αρχείο DXF στη µνήµη. Στην οθόνη
εµφανίζονται όλες οι στρώσεις (layers) που περιέχει το αρχείο.

8. Επιλέγεται η στρώση ή οι στρώσεις που περιέχουν το υπόβαθρο. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα ή Επιλογή Λοιπών, επιλέγονται όλες οι
στρώσεις, αποεπιλέγονται όλες ή επιλέγονται οι µη επιλεγµένες και αντίστροφα.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το υπόβαθρο εισάγεται στο πρόγραµµα ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παραµετροποίηση του υποβάθρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
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λειτουργία Υπόβαθρο του µενού Οριζοντιογραφία που βρίσκεται στο µενού
Προβολή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την έκδοση 2010 του προγράµµατος, έχει προστεθεί δυνατότητα SNAP
στο υπόβαθρο. Για µεγάλα ή σύνθετα υπόβαθρα, ενδέχεται να παρατηρηθεί µείωση
στην ταχύτητα του προγράµµατος. Συνίσταται στην περίπτωση αυτή να 
απενεργοποιηθεί το SNAP για να επανέλθει η ταχύτητα του προγράµµατος σε κανονικά
επίπεδα.

3.6.4 ∆ορυφορική εικόνα

Με την επιλογή αυτή γίνεται εισαγωγή δορυφορικής εικόνας στο υπόβαθρο της
οριζοντιογραφίας. Η εικόνα τροποποιείται κατάλληλα (µετακίνηση, στροφή, στρέβλωση)
ώστε να µετατραπεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα σε κάποιο σύστηµα συντεταγµένων π.
χ. ΕΓΣΑ '87.

Για την εισαγωγή δορυφορικής εικόνας στο υπόβαθρο της οριζοντιογραφίας:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέξτε Εισαγωγή > ∆ορυφορική εικόνα. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:

2. Μετακινηθείτε στον χάρτη µε την βοήθεια του ποντικιού. Με drag-move µετακινείτε
τον χάρτη (pan), ενώ µε το ροδάκι αλλάζετε ανάλυση. Εναλλακτικά, εισάγετε το
γεωγραφικό µήκος και πλάτος (σε δεκαδικές µοίρες) και κάντε κλικ στο πλήκτρο 
Μετάβαση:
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3. Μόλις εντοπίσετε τον χώρο του έργου, επιλέξτε την ανάλυση (η οποία ποικίλλει από
περιοχή σε περιοχή, ανάλογα µε την ποιότητα της δορυφορικής εικόνας) και κάντε κλικ
στο πλήκτρο Εισαγωγή. Η τρέχουσα εικόνα αναλύεται και εισάγεται στην
οριζοντιογραφία ως εικόνα υποβάθρου σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ '87:

4. Χωρίς να κλείσετε το παράθυρο, µετακινήστε τον χάρτη (κρατώντας πατηµένο το
αριστερό πλήκτρο) και ξαναπατήστε Εισαγωγή. Η νέα εικόνα εισάγεται και µπορεί να
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καλύπτεται µερικώς από την παλιά. Όταν καλύψετε όλο τον χώρο του έργου, πατήστε 
Κλείσιµο για να κλείσει η φόρµα:

Στην φόρµα εισαγωγής δορυφορικής εικόνας υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Στυλ. Μερικές επιλογές µπορεί να µην είναι διαθέσιµες ή να µην έχουν επίδραση
στο αποτέλεσµα, ανάλογα µε το είδος του στυλ και την ποιότητα της δορυφορικής
εικόνας.
o Οδικό ∆ίκτυο

o Οδικό ∆ίκτυο και ισοϋψείς

o ∆ορυφορικές φωτογραφίες

o Υβριδικό

Επιλογές
o Εµφάνιση εργαλείου πλοήγησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταβείτε

γρήγορα σε κάποιες συντεταγµένες.
o Εµφάνιση εργαλείου αναζήτησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναζητήσετε

κάποια τοποθεσία.
o Μονάδες

Μετρικές
Αγγλικές

Μετάβαση. Πρόκειται για επιλογές γρήγορης µετάβασης σε συγκεκριµένες θέσεις:
o Στην Αθήνα

o Στην Ελλάδα

o Στην Ευρώπη

o Στις ΗΠΑ

o Στον Κόσµο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες σώζονται ως TIFF αρχεία στην διαδροµή (path) που βρίσκεται
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η µελέτη. Μπορείτε να τις σβήσετε επιλεκτικά από το µενού Προβολή > Εικόνες
υποβάθρου > ∆ιαγραφή.

3.6.5 Αρχείο δεδοµένων δικτύου

3.6.5.1 EPANET

Με τη λειτουργία αυτή µπορούν να εισάγονται αρχεία τύπου *.inp που εξάγονται από τα
∆ίκτυα Ύδρευσης της ΤεχνοΛογισµικής, από το EPANET της EPA ή από το Watercad της
Heastad Methods. Τα αρχεία αυτά είναι στάνταρ αρχεία δικτύων ύδρευσης υπό πίεση
που περιέχουν τα απαραίτητα δεδοµένα κατηγοριοποιηµένα σε ενότητες.

Για την εισαγωγή δεδοµένων δικτύου από EPANET:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο δεδοµένων δικτύου.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το ΕΡΑΝΕΤ.

4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Επιλογή.

5. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
6. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο δικτύου ύδρευσης" µε επέκταση .inp.
7. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
8. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το αρχείο inp στη µνήµη.
9. Τα αρχεία αυτά, µπορούν να αλλάξουν τις ρυθµίσεις του προγράµµατος, αλλά για να
γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή το αρχείο έχει δικαίωµα να
αλλάξει τις ρυθµίσεις του προγράµµατος.
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10. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Στοιχεία µπορούν να επιλεγούν ποιες ενότητες
θα εισαχθούν από το επιλεγµένο αρχείο. Εξ' ορισµού εισάγονται όλες οι ενότητες του
αρχείου. Αν είναι επιθυµητή η επιλογή των ενοτήτων, τότε:
10.1. Πατείται το πλήκτρο Στοιχεία.
10.2. Επιλέγονται οι ενότητες που θα εισαχθούν.
10.3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει οι επιλογές αποθηκεύονται στη µνήµη ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

11. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο η όλη διαδικασία τερµατίζεται χωρίς να γίνουν
αλλαγές.
12. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, το αρχείο φορτώνεται στη µνήµη και:

Τυχόν υφιστάµενα στοιχεία δικτύου διαγράφονται
Εµφανίζεται στη φόρµα µια λίστα µε προβλήµατα, παρατηρήσεις και σχόλια που
έχουν να κάνουν µε την εισαγωγή των δεδοµένων από το αρχείο.
Εµφανίζεται µόνο το πλήκτρο Εντάξει µε το οποίο κλείνει η φόρµα.

13. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει η φόρµα κλείνει.

3.6.5.2 TechnoLogismiki Cross v2.x

Με τη λειτουργία αυτή µπορούν να εισάγονται αρχεία τύπου *.m11 που εξάγονται από
το πρόγραµµα TechnoLogismiki Cross v2.x που περιλαµβανόταν στην έκδοση 2 των
Υδραυλικών Προγραµµάτων της ΤεχνοΛογισµικής.

Για την εισαγωγή δεδοµένων δικτύου από το TechnoLogismiki Cross v2.x:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
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2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο δεδοµένων δικτύου.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το TechnoLogismiki Cross v2.x.

4. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
5. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "TechnoLogismiki Cross file v2.x" µε επέκταση .m11.
6. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
7. Πατώντας το πλήκτρο Open εισάγεται η µελέτη από το επιλεγµένο αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα της συνδεσµολογίας που
δηµιουργείται αυτόµατα µετά την εισαγωγή της µελέτης, καθώς το πρόγραµµα
ορισµένες φορές αναγκάζεται να υποθέσει το πώς συνδέονται οι αγωγοί µεταξύ τους.

3.6.5.3 Encosoft Cross

Με τη λειτουργία αυτή µπορούν να εισάγονται αρχεία τύπου *.crs που εξάγονται το
πρόγραµµα Cross της Encosoft. Επειδή το πρόγραµµα αυτό έχει πολύ περιορισµένες
δυνατότητες, υποστηρίζεται µόνο εισαγωγή και όχι εξαγωγή. Το πρόγραµµα Cross δεν
έχει δυνατότητα οριζοντιογραφίας, άρα ο χρήστης θα πρέπει από µόνος του να εισάγει
τις συντεταγµένες των κόµβων εάν εκτός από επίλυση επιθυµεί να έχει και γραφική
εποπτεία του δικτύου.

Για την εισαγωγή δεδοµένων δικτύου από το Cross:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο δεδοµένων δικτύου.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Encosoft Cross.

4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Επιλογή.
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5. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
6. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Encosoft Cross" µε επέκταση .crs.
7. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
8. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το αρχείο crs στη µνήµη.
9. Εισάγεται η κινηµατική συνεκτικότητα του ρευστού. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε
τις τρεις τελείες ακριβώς δίπλα από το πεδίο εισαγωγής της τιµής, ανοίγει η βάση
δεδοµένων ιδιοτήτων ρευστού.
10. Εισάγεται ο τίτλος της µελέτης (προαιρετικά). Ο τίτλος της µελέτης µπορεί να
εισαχθεί και από τη φόρµα στοιχείων µελέτης.
11. Πατώντα το πλήκτρο Εντάξει εισάγεται η µελέτη από το επιλεγµένο αρχείο ενώ µε
το πλήκτρο Άκυρο, οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ίδιο κατάλογο µε το .crs αρχείο πρέπει να υπάρχουν άλλα δυο
αρχεία: το .ko και το .lo που περιέχουν δεδοµένα για τους βρόχους και τις διαδροµές
του προγράµµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα της συνδεσµολογίας που
δηµιουργείται αυτόµατα µετά την εισαγωγή της µελέτης, καθώς το πρόγραµµα
ορισµένες φορές αναγκάζεται να υποθέσει το πώς συνδέονται οι αγωγοί µεταξύ τους.

3.6.6 ∆ικτύου από αρχείο MAP

Με τη λειτουργία αυτή µπορούν να εισαχθούν αρχεία τύπου *.map που εξάγονται από
τα ∆ίκτυα Ύδρευσης της ΤεχνοΛογισµικής, από το EPANET της EPA ή από το Watercad
της Heastad Methods. Τα αρχεία αυτά είναι στάνταρ αρχεία που περιέχουν τις ενότητες:

Συντεταγµένες
Ετικέττες
Ενδιάµεσοι κόµβοι και
Υπόβαθρο 

που απαντώνται και στα αρχεία τύπου inp. Η διαφορά είναι ότι δεν περιέχουν
πληροφορίες για το δίκτυο αλλά µόνο για την τοπολογία του.

Για την εισαγωγή δικτύου από αρχείο MAP:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το ∆ικτύου Από Αρχείο MAP.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
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4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο map" µε επέκταση .map.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open εισάγεται η τοπολογία του δικτύου από το επιλεγµένο
αρχείο.

3.6.7 Αρχείο σεναρίου λειτουργίας

Με την επιλογή αυτή µπορούν να εισάγονται αρχεία τύπου *.scn που εξάγονται από τα
∆ίκτυα Ύδρευσης της ΤεχνοΛογισµικής, από το EPANET της EPA ή από το Watercad της
Heastad Methods. Τα αρχεία αυτά είναι στάνταρ αρχεία που περιέχουν τις ενότητες:

Ζητήσεις
∆ιάµετροι
Συντελεστές τριβών
Αρχικές ποιότητες
Συντελεστές αντίδρασης και
Κανόνες

που απαντώνται και στα αρχεία τύπου inp. Τα αρχεία αυτά διευκολύνουν τη δηµιουργία
υποθετικών σεναρίων λειτουργίας, αφού φέρουν την πληροφορία των φορτίσεων και
της συµπεριφοράς του δικτύου. Ετσι µπορούν να δηµιουργηθούν σενάρια πυρκαγιάς,
κανονικής λειτουργίας, κλπ και να φορτώνονται κατά βούληση στο υπό
διαστασιολόγηση δίκτυο.

Για την εισαγωγή αρχείου σεναρίου λειτουργίας:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο Σεναρίου Λειτουργίας.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο σεναρίου" µε επέκταση .scn.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open εισάγεται η τοπολογία του δικτύου από το επιλεγµένο
αρχείο.
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3.6.8 ∆εδοµένα από LandXML

Το LandXML είναι ένα ανοικτό format αρχείων που υποστηρίζεται από πολλά
προγράµµατα και έχει ως στόχο την ανταλλαγή γεωγραφικών δεδοµένων που
συνοδεύονται από συγκεκριµένες πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τα προγράµµατα που υποστηρίζουν το LandXML και µε το ίδιο το format,
απευθυνθείτε στο forum του LandXML.

Για την εισαγωγή δεδοµένων από LandXML:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα ∆εδοµένα Από LandXML.

3. Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση επιλέγεται το αρχείο LandXML που θα φορτωθεί.
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4. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
5. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο LandXML" µε επέκταση .xml.
6. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
7. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει αναλύεται το αρχείο LandXML στη µνήµη. Στην οθόνη
εµφανίζονται τα πιθανά λάθη που υπάρχουν στο αρχείο. Με το πλήκτρο Ακυρο η
λειτουργία εισαγωγής διακόπτεται.

8. Εµφανίζονται όλες οι στρώσεις (οντότητες) του αρχείου LandXML.
9. Επιλέγονται όσες οντότητες θα εισαχθούν ως υπόβαθρο.
10. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το υπόβαθρο εισάγεται στο πρόγραµµα (αν υπάρχει)
και δηµιουργούνται τα δίκτυα (αν υπάρχουν) ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο όλες οι
αλλαγές ακυρώνονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται οι ακόλουθες οντότητες
LandXML:

LandXML
Units*
CoordinateSystem*
Project*
Application*
Alignments
CgPoints
Amendment*
GradeModel
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Monuments
Parcels
PlanFeatures
PipeNetworks
Roadways
Surfaces
Survey
FeatureDictionary*

* ∆εν εµφανίζεται γραφικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται τα ακόλουθα format LandXML:
v1.2 beta Build32 03.12.2007
v1.1
v1.0
v0.88

Το πρόγραµµα έχει πιστοποιηθεί ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή LandXML αρχείων
από το forum για τις εκδόσεις 1.0 και 1.1. Η πιστοποίηση για την έκδοση 1.2
αναµένεται όταν ολοκληρωθούν τα χαρακτηριστικά του format της έκδοσης 1.2.

3.7 Εξαγωγή

3.7.1 ∆ίκτυο σε EPANET

∆ηµιουργείται ένα στάνταρ αρχείο inp µε τα δεδοµένα του δικτύου. Το αρχείο αυτό
µπορεί να ανοιχτεί και να υποστεί επεξεργασία από άλλα προγράµµατα όπως το EPANET
και το WaterCAD. Το πρόγραµµα της ΤεχνοΛογισµικής έχει και άλλες δυνατότητες που
δεν εξάγονται στο αρχείο inp όπως πυροσβεστικοί κρουνοί και εκκενωτές.

Για την εξαγωγή του δικτύου σε αρχείο δεδοµένων δικτύου:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το ∆ίκτυο Σε EPANET.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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3.7.2 Αρχείο δικτύου MAP

∆ηµιουργείται ένα στάνταρ αρχείο map µε την τοπολογία του δικτύου. Το αρχείο αυτό
µπορεί να ανοιχτεί και να υποστεί επεξεργασία από άλλα προγράµµατα όπως το EPANET
και το WaterCAD. Το πρόγραµµα της ΤεχνοΛογισµικής έχει και άλλες δυνατότητες που
δεν εξάγονται στο αρχείο map όπως πυροσβεστικοί κρουνοί και εκκενωτές.

Για την εξαγωγή του δικτύου σε αρχείο MAP:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο ∆ικτύου MAP.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

3.7.3 Αρχείο σεναρίου λειτουργίας

∆ηµιουργείται ένα στάνταρ αρχείο σεναρίου µε τα δεδοµένα φόρτισης και συµπεριφοράς
(τριβές, αντιδράσεις) του δικτύου. Το αρχείο αυτό µπορεί να ανοιχτεί και να υποστεί
επεξεργασία από άλλα προγράµµατα όπως το EPANET και το WaterCAD ή να 
χρησιµοποιείται από το ίδιο το πρόγραµµα για την επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων
λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποιας ή ποιων ενοτήτων θα γίνει εξαγωγή στο αρχείο
αυτό. Εάν π.χ. οι συντελεστές αντίδρασης παραµένουν σταθεροί σε όλα τα σενάρια, δεν
είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους στο αρχείο σεναρίου λειτουργίας. Πρέπει να επιλεγεί
τουλάχιστον µια εκ των διαθεσίµων ενοτήτων για τη δηµιουργία του σεναρίου
λειτουργίας.

Για την εξαγωγή του σεναρίου λειτουργίας:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Σεναρίου Λειτουργίας.
3. Επιλέγονται ποια ή ποιες ενότητες θα περιλαµβάνονται στο σενάριο λειτουργίας.
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον µία ενότητα.
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4. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα ή Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες οι ενότητες, αποεπιλέγονται όλες ή επιλέγονται οι µη επιλεγµένες και
αντίστροφα.
5. Πατώντας Εντάξει η διαδικασία συνεχίζεται ενώ πατώντας Άκυρο η διαδικασία
εξαγωγής διακόπτεται.
6. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
7. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

3.7.4 Οριζοντιογραφίας σε εικόνα BMP

Εάν είναι επιθυµητή η εξαγωγή σε αρχείο bmp (εικόνας Windows) του σχεδίου
οριζοντιογραφίας που φαίνεται στην κεντρική φόρµα (µε την αυτή κλίµακα), τότε µε
αυτήν την επιλογή µπορεί να δηµιουργηθεί ένα αρχείο εικόνας που θα περιέχει την
οριζοντιογραφία όπως αυτή φαίνεται στην κεντρική φόρµα του προγράµµατος.

Για την εξαγωγή του σκαριφήµατος οριζοντιογραφίας:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Οριζοντιογραφίας Σε Εικόνα BMP.
3. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το σκαρίφηµα της διατοµής.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο σκαριφήµατος

οριζοντιογραφίας στον επιλεγµένο κατάλογο.
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3.7.5 Οριζοντιογραφίας σε DXF

Εξάγεται η οριζοντιογραφία του δικτύου σε αρχείο DXF. Πιο συγκεκριµένα,
δηµιουργείται ένα σχέδιο µε τα ακόλουθα στοιχεία:

Θέσεις και ονοµασίες διατοµών
Στοιχεία κόµβων
Αγωγοί και στοιχεία αγωγών
Υδραυλικοί υπολογισµοί

Για να εξαχθεί η οριζοντιογραφία σε DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Οριζοντιογραφίας σε DXF.
3. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου εξαγωγής οριζοντιογραφίας σε DXF:

4. Γίνονται οι επιθυµητές επιλογές του οδηγού DXF:

Κλίµακα εκτύπωσης: Επιλέγεται η επιθυµητή κλίµακα στην οποία θα εκτυπωθεί το
σχέδιο. Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις (ύψη γραµµάτων κ.λ.π.) µετρώνται πια σε mm
στο εκτυπωµένο σχέδιο. Με βάση την επιθυµητή κλίµακα εκτύπωσης,
προκύπτει αντίστροφα και αυτόµατα το κατάλληλο µέγεθος των  διαφόρων
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στοιχείων.
Επιλέξτε το αντικείµενο που θέλετε να ρυθµίσετε από την λίστα στα αριστερά.
Αναλόγως, γίνονται διαθέσιµες οι παρακάτω ρυθµίσεις:

Βασικό µέγεθος συµβόλου (mm): Εισάγεται το µέγεθος του βασικού
συµβόλου σε mm εκτυπωµένου σχεδίου. Για παράδειγµα, το βασικό µέγεθος
για τον κόµβο είναι η διάµετρος του κύκλου που τον συµβολίζει.
Γραµµατοσειρά άνω ετικέτας: επιλέγεται η γραµµατοσειρά της άνω ετικέτας.
Όλες οι ετικέτες είναι οµαδοποιηµένες σε layers και κατάλληλα font styles, ώστε
να µπορείτε να τα τροποποιείτε εύκολα µε κάποιο σύστηµα CAD.
Ύψος γραµµατοσειράς άνω (mm): Εισάγεται το ύψος των γραµµάτων της
άνω ετικέτας σε mm εκτυπωµένου σχεδίου. Για παράδειγµα, αν το ύψος των
γραµµάτων επιλεγεί ίσο µε 2mm και η επιθυµητή κλίµακα στην οποία θα
εκτυπωθεί το σχέδιο είναι 1:1000, τότε το ύψος των γραµµάτων στο σχέδιο θα
προκύψει ίσο µε 2mm * 1000 = 2m. 
Απόσταση άνω ετικέτας (mm) : Η απόσταση της άνω ετικέτας από το κέντρο
του αντικειµένου, σε mm εκτυπωµένου σχεδίου.
Άνω ετικέτα : εισάγεται το κείµενο που θα εµφανιστεί στην άνω ετικέτα του
επιλεγµένου αντικειµένου. Το κείµενο µπορεί να περιλαµβάνει κωδικούς. Αυτοί
έχουν το πρόθεµα "&" και κατάλληλη ονοµασία ανάµεσα στους
χαρακτήρες "[" "]". Για παράδειγµα, αν η ετικέτα επιλεγεί να είναι "&[NAME]"
τότε αυτή θα εµφανίζει το όνοµα του αντικειµένου. Επιτρέπεται οποιοσδήποτε
συνδυασµός κωδικών και απλού κειµένου. Για παράδειγµα, στην περίπτωση
που το προσοµοίωµα περιλαµβάνει φρεάτια µε την ονοµασία "Φ1", "Φ2", κ.λ.π.
τα οποία έχουν τύπο φρεατίου "Τ1", τότε η ετικέτα "&[NAME] - &
[MANHOLE_TYPE]" θα παράγει τίτλους "Φ1 - Τ1", "Φ2 - Τ1" κ.ο.κ. στο σχέδιο
DXF.
Εισαγωγή κωδικού άνω: ανάλογα µε το επιλεγµένο αντικείµενο, επιλέγεται ο
κωδικός από τους διαθέσιµους στην λίστα. Η εισαγωγή γίνεται κάνοντας κλικ
στο πλήκτρο " + " και η θέση εισαγωγής είναι η τρέχουσα θέση του κέρσορα
στο αµέσως προηγούµενο πεδίο Άνω Ετικέτα.
Αντίστοιχες ρυθµίσεις ενδεχοµένως να υπάρχουν και για την κάτω
ετικέτα.
Χρώµα layer: επιλέγεται το χρώµα που θα έχει το αντίστοιχο layer του
αντικειµένου.
Χρώµα layer γέµισης: επιλέγεται το χρώµα που θα έχει το αντίστοιχο layer
γέµισης τους αντικειµένου (το οποίο έχει το επίθεµα "_FILLED")

Οι διαθέσιµοι κωδικοί, ανάλογα µε το επιλεγµένο αντικείµενο, µπορεί να είναι:
"&[NAME]": η ονοµασία του αντικειµένου. 
"&[STATION]": η χιλιοµετρική θέση του κόµβου.
"&[DESCRIPTION]": η περιγραφή του αντικειµένου.
"&[TAG]": η ετικέτα του αντικειµένου.
"&[GROUND_ELEVATION]": το υψόµετρο εδάφους του κόµβου.
"&[AXIS_ELEVATION]": το υψόµετρο του άξονα του αγωγού.
"&[LENGTH]": το µήκος του αγωγού.
"&[SHAPE]": η διατοµή του αγωγού.
"&[FLOW]": η παροχή.
"&[VELOCITY]": η ταχύτητα ροής.
"&[STATUS]": η κατάσταση του συνδέσµου.
"&[LOSS]": οι απώλειες (σε m/km) κατά µήκος του συνδέσµου.
"&[DEMAND]": η ζήτηση του κόµβου.
"&[PRESSURE_ELEVATION]": το πιεζοµετρικό του κόµβου (απόλυτο υψόµετρο).
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"&[PRESSURE]": η πίεση στον κόµβο.
"&[REAL_DEMAND]": η πραγµατική ζήτηση στον κόµβο.

5. Πατώντας Εντάξει, τα στοιχεία που εισαχθήκανε ή οι αλλαγές που έγιναν
αποθηκεύονται στη µνήµη αλλιώς µε το πλήκτρο Άκυρο, oποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται
και η διαδικασία εξαγωγής ακυρώνεται.
6. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο DXF της οριζοντιογραφίας.
7. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο οριζοντιογραφίας στον
επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εµφανίζεται τίποτα στο DXF που δηµιουργείται από το
πρόγραµµα, αρκεί να επιλεγεί το Zoom Extents µέσα από το πρόγραµµα CAD.

3.7.6 Οριζοντιογραφίας σε ArcView Shapefile

Εξάγεται η οριζοντιογραφία του δικτύου σε αρχεία ArcView Shapefile. Ένα αρχείο
περιέχει τους κόµβους (φρεάτια επίσκεψης ή διατοµές ελέγχου) και ένα αρχείο περιέχει
τους αγωγούς. Τονίζεται ότι εκτός από τη γεωµετρία, µπορούν να εξαχθούν και οι
ιδιότητες των αγωγών ή των κόµβων, όπως για παράδειγµα η ταχύτητα ροής και το
ποσοστό πλήρωσης.

Για να εξαχθεί η οριζοντιογραφία σε ArcView Shapefile:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Οριζοντιογραφίας σε ArcView Shapefile.
3. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου εξαγωγής οριζοντιογραφίας σε ArcView Shapefile:

4. Επιλέγεται η οντότητα που θα παραµετροποιηθεί. Υπάρχουν τρεις επιλογές, οι κόµβοι,
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οι σύνδεσµοι και οι λεκάνες απορροής.
5. Για κάθε µια οντότητα πατώντας το πλήκτρο Παραµετροποίηση µπορούν να αλλάξουν
οι ιδιότητες που θα εξαχθούν µαζί µε τη γεωµετρία του δικτύου.
6. Επιλέγεται καταρχήν ο τύπος των σχηµάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός (driver) µπορεί να χρησιµοποιήσει αρχεία ArcView Shapefiles
που περιέχουν σχήµατα των ακόλουθων τύπων:

Nullshapes
Point/PointM/PointZ
Multipoint/MultipointM/MultipointZ
Polyline/PolylineM/PolylineZ
Polygon/PolygonM/PolygonZ

7. Επιλέγονται ποια ή ποιες ιδιότητες θα εξαχθούν µαζί µε την γεωµετρία του δικτύου.
Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα ή Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες οι ιδιότητες, αποεπιλέγονται όλες οι επιλέγονται όσες δεν έχουν επιλεγεί
και αντίστροφα.
8. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται. Σε κάθε περίπτωση η φόρµα
παραµετροποίησης κλείνει.
9. Επαναλαµβάνεται η διαδικασία παραµετροποίησης των βηµάτων 6 έως 8 για όλες τις
οντότητες.
10. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το παράθυρο κλείνει και η διαδικασία εξαγωγής
συνεχίζεται, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο το παράθυρο κλείνει και η διαδικασία εξαγωγής
ακυρώνεται.
11. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο ArcView Shapefile της
οριζοντιογραφίας.
12. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
13. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο οριζοντιογραφίας στον
επιλεγµένο κατάλογο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εµφανίζεται τίποτα στο αρχείο ArcView Shapefile που
δηµιουργείται από το πρόγραµµα, αρκεί να επιλεγεί το Zoom Extents µέσα από το
πρόγραµµα GIS.

3.7.7 Οριζοντιογραφίας σε LandXML

Εξάγεται η οριζοντιογραφία (υπόβαθρο, δίκτυο και υπολογισµοί) σε αρχείο LandXML.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα που υποστηρίζουν το
LandXML και µε το ίδιο το format, απευθυνθείτε στο forum του LandXML.

Για την εξαγωγή οριζοντιογραφίας σε LandXML:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Οριζοντιογραφίας Σε LandXML.

3. Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση επιλέγεται το αρχείο LandXML που θα εξαχθεί.

4. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα δηµιουργηθεί / ενηµερωθεί.
5. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save επιλέγεται το αρχείο για δηµιουργία στον
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επιλεγµένο κατάλογο, χωρίς να δηµιουργηθεί ακόµα.
7. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει αναλύεται το αρχείο LandXML στη µνήµη αν υπάρχει
αλλιώς εµφανίζεται το όνοµα του νέου αρχείου.
8. Πατώντας το πλήκτρο Ρυθµίσεις εµφανίζεται µια φόρµα ρυθµίσεων των
χαρακτηριστικών του οδηγού (driver).

8.1. Επιλέγεται η έκδοση του οδηγού ανάλογα µε την έκδοση που υποστηρίζει το
πρόγραµµα το οποίο θα διαβάσει το αρχείο που θα δηµιουργηθεί. Συνίσταται η χρήση
της έκδοσης 1.0 για µέγιστη συµβατότητα.
8.2. Επιλέγεται ο αριθµός των δεκαδικών ψηφίων. Συνίσταται η χρήση από 4 έως 8
δεκαδικών ψηφίων.
8.3. Πατώντας Εντάξει, τα στοιχεία που εισαχθήκανε ή οι αλλαγές που έγιναν
αποθηκεύονται στη µνήµη αλλιώς µε το πλήκτρο Άκυρο, oποιαδήποτε αλλαγή
αγνοείται.

9. Αν έχει επιλεγεί υφιστάµενο αρχείο, η επιλογή Ενηµέρωση αρχείου είναι ενεργή.
Επιλέγοντάς την θα ενηµερωθεί το αρχείο µε τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραµµα.
10. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το παράθυρο κλείνει και η διαδικασία εξαγωγής
ολοκληρώνεται, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο το παράθυρο κλείνει και η διαδικασία
εξαγωγής ακυρώνεται.

3.8 Μορφοποίηση εκτύπωσης

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι δυνατή η επιλογή των τµηµάτων της µελέτης που θα
σταλθούν προς εκτύπωση. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το πρόγραµµα, όλα τα
µέρη είναι προεπιλεγµένα. Αν γίνουν οιεσδήποτε αλλαγές, θα κρατηθούν στη µνήµη,
έως ότου ο χρήστης αλλάξει τις επιλογές αυτές.

Η µορφοποίηση της εκτύπωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Μορφοποίηση εκτύπωσης
2. Επιλέγονται οι ενότητες (Τίτλος, Στοιχεία Μελέτης, κλπ) που θα τυπωθούν.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Οι αλλαγές που θα γίνουν θα σωθούν µε τη µελέτη. Όλες οι αλλαγές εφαρµόζονται σε
όλες τις εκτυπώσεις, είτε αυτές γίνονται στον εκτυπωτή είτε ψηφιακά (αρχείο, Excel,
Word).

Τα πλήκτρα συντόµευσης (Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα, Επιλογή Λοιπών) επιταχύνουν
τη συντόµευση των επιλογών των αντικειµένων.

3.9 Εκτύπωση

Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η µελέτη σε τοπικό εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου ή
εικονικό εκτυπωτή (όπως ο Adobe PDF Writer). Το ποια µέρη της µελέτης θα
εκτυπωθούν, καθορίζεται από τη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

Πατώντας Εκτύπωση παρουσιάζεται µια προεπισκόπηση της µελέτης όπως αυτή θα
τυπωθεί. ∆εν εκτυπώνεται αυτόµατα στον εκτυπωτή το κείµενο, αλλά παρουσιάζεται
καταρχήν στην οθόνη και εάν ο χρήστης το επιθυµεί, τότε µπορεί να σταλεί σε εκτυπωτή
για εκτύπωση.

Για τη δηµιουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση.
2. Εµφανίζεται µια προεπισκόπηση της εκτύπωσης, όπως αυτή θα τυπωθεί.
3. Εάν επιθυµεί ο χρήστης µπορεί να εκτυπώσει τη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες της µηχανής εκτύπωσης δίδονται
στο αντίστοιχο αρχείο βοήθειας του προγράµµατος.

3.10 Εκτύπωση σε αρχείο

∆ηµιουργείται ένα απλό αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα
της µελέτης. Είναι δυνατή έτσι η περαιτέρω µορφοποίηση της µελέτης µε έναν
επεξεργαστή κειµένου (Microsoft Word, OpenOffice Writer κλπ.) και η προσαρµογή της
εµφάνισης στις επιθυµίες του χρήστη.

Για την εκτύπωση σε αρχείο:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Αρχείο.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο εκτύπωσης µετά τη δηµιουργία
του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο και αποθηκεύεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει σε αρχείο ASCII µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν
ορισθεί στη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα εκτύπωση. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα εκτύπωση. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα γίνει η εκτύπωση σε αρχείο.

3.11 Εκτύπωση στο Word (πρόχειρο)

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Word
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Word. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Word ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Word:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται η Microsoft Word (πρόχειρο).

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

3.12 Εκτύπωση στο Word (µορφοποιηµένο)

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Word
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Word. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Word ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Word σε µορφοποιηµένο κείµενο:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται η Microsoft Word (µορφοποιηµένο).
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης. Η επιλογή αυτή δηµιουργεί κείµενο Word έτοιµο µε όλη τη
µορφοποίηση (πίνακες, γραµµατοσειρές, στοίχιση, κλπ). Ωστόσο είναι πολύ πιο αργό
από την πρόχειρη εκτύπωση σε Word.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µην χρησιµοποιείτε το Copy (CTRL+C) σε
οποιοδήποτε πρόγραµµα του υπολογιστή σας. Υπάρχει κίνδυνος να σταµατήσει η
επικοινωνία της εργασίας του Word µε το clipboard µε αποτέλεσµα το τελικό κείµενο να
είναι κατεστραµµένο.

3.13 Εκτύπωση στο Excel

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Excel
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Excel. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Excel ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Excel:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Microsoft Excel.

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Excel µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

3.14 Εξοδος

Κλείνει το πρόγραµµα. Εάν υπάρχει φορτωµένη µελέτη και έχουν πραγµατοποιηθεί
αλλαγές χωρίς να έχουν εγγραφεί, τότε το πρόγραµµα:

Θα ρωτήσει για την εγγραφή των αλλαγών στη µελέτη
ή θα εγγράψει τις αλλαγές από µόνο του
ή θα αγνοήσει τις αλλαγές αυτές

ανάλογα µε το τι έχει ορίσει ο χρήστης στην καρτέλα επιλογές.

Για την έξοδο από το πρόγραµµα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Έξοδος.
2. Εάν έχουν γίνει αλλαγές τότε θα πρέπει να τις εγγράψετε ή να τις αγνοήσετε.
3. Το πρόγραµµα κλείνει.



Κεφάλαιο

IV
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4 Εισαγωγή

4.1 Μενού εισαγωγή

Από το µενού αυτό µπορούν να γίνουν ορισµένες βασικές ενέργειες που αφορούν την
εισαγωγή των δεδοµένων του πίνακα. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν τις ακόλουθες
λειτουργίες:

Αντιγραφή
Αναίρεση
Επαναφορά
Αποκοπή
Επικόλληση
Επιλογή όλων
∆ιαχωρισµός πρόχειρου αντιγραφής
∆ιαχωριστικό δεκαδικών προχείρου
Επιλογή αντικειµένων
o ∆ηµιουργία επιλογής

o Φόρτωµα επιλογής

o Εγγραφή επιλογής

o Καθαρισµός επιλογής

Εντοπισµός αντικειµένων

4.2 Αναίρεση

Η αναίρεση ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αλλαγής:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Αναίρεση.
2. Η τελευταία ενέργεια αναιρείται.

Για την αναίρεση της αναίρεσης, υπάρχει η εντολή επαναφορά που περιγράφεται στη
συνέχεια. Η επαναφορά γίνεται διαθέσιµη µόλις χρησιµοποιηθεί η εντολή αναίρεση.

Είναι δυνατή η αναίρεση περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν γίνει διαδοχικά
όπως επίσης και η επαναφορά τους, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε αναίρεση η
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το πλήθος των αναιρέσεων που κρατώνται στη
µνήµη είναι εξ' ορισµού 20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αλλαγές
και να τις αναιρεί. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα
από τον κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο 
εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που δεν αναιρούνται όπως η δηµιουργία νέας
µελέτης ή η εγγραφή της µελέτης.

4.3 Επαναφορά

Η επαναφορά ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αναίρεσης:
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1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επαναφορά.
2. Η τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί επαναφέρεται.

Για την αναίρεση της επαναφοράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου η εντολή αναίρεση
.

Είναι δυνατή η επαναφορά περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν αναιρεθεί
διαδοχικά, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε επαναφορά η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω. Το πλήθος των επαναφορών που κρατώνται στη µνήµη είναι εξ' ορισµού 20,
δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αναιρέσεις και να τις επαναφέρει. Ο
αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα από τον κύριο
κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο
χρήσης του κυρίως καταλόγου.

4.4 Αντιγραφή

Αντιγράφονται τα επιλεγµένα κελιά στο πρόχειρο αντιγραφής (clipboard). 

Για να γίνει η αντιγραφή:

1. Επιλέγονται όσα κελιά από τον πίνακα δεδοµένων θα αντιγραφούν.
2. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Αντιγραφή.
3. Τα δεδοµένα των επιλεγµένων κελιών αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής.

Για να µεταφερθούν δεδοµένα προς το Excel:

1. Επιλέγεται διαχωρισµός µε TAB ως το σύστηµα αντιγραφής.
2. Επιλέγονται όσα κελιά από τον πίνακα δεδοµένων θα αντιγραφούν.
3. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Αντιγραφή.
4. Στο Excel, επιλέγεται ένα κελί και πατώντας CTRL+V εκτελείται η επικόλληση.

4.5 Αποκοπή

Αντιγράφονται τα επιλεγµένα κελιά στο πρόχειρο αντιγραφής (clipboard) και
διαγράφονται από τον πίνακα δεδοµένων.

Για να γίνει η αποκοπή:

1. Επιλέγονται όσα κελιά από τον πίνακα δεδοµένων θα αντιγραφούν.
2. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Αποκοπή.
3. Τα δεδοµένα των επιλεγµένων κελιών αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής και
ταυτόχρονα διαγράφονται από τον πίνακα δεδοµένων.

4.6 Επικόλληση

Επικολλώνται τα δεδοµένα από το πρόχειρο αντιγραφής (clipboard) στα κελιά του
πίνακα δεδοµένων.

Για να γίνει η επικόλληση:

1. Επιλέγεται το πρώτο κελί από το οποίο θα αρχίσει η επικόλληση.
2. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Επικόλληση.
3. Τα δεδοµένα εισάγονται από το πρόχειρο αντιγραφής στον πίνακα δεδοµένων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το πρόγραµµα αντιλαµβάνεται µόνο του τον αριθµό των στηλών και τον αριθµό
των σειρών που θα επικολληθούν.
Με την επικόλληση είναι δυνατή η µεταφορά δεδοµένων και από άλλα προγράµµατα
όπως π.χ. το Microsoft Excel.

Για να γίνει η επικόλληση από το Excel:

1. Επιλέγεται διαχωρισµός µε TAB ως το σύστηµα αντιγραφής.

21-18-1 187.7  0+000 186 186
21-18-0 187.11 25 0+025 185.25 185.25
21-17-9 186.52 25 0+050 184.5 184.5
21-17-8 185.93 25 0+075 183.75 183.75

2. Επιλέγονται όλα τα δεδοµένα που θα µεταφερθούν και πατώντας CTRL+C γίνεται η
αντιγραφή µέσα από το Excel.
3. Στον πίνακα δεδοµένων του προγράµµατος της ΤεχνοΛογισµικής, επιλέγεται το αρχικό
κελί που αντιστοιχεί στο πρώτο δεδοµένο (εδώ 21-18-1)
4. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Επικόλληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

∆εν είναι δυνατή η επικόλληση στα γκρι κελιά.
Πάντα µεταφέρονται τα δεδοµένα από τις διαδοχικές στήλες, ακόµα και αν αυτές
δεν είναι ορατές.
'Αλλα προγράµµατα µπορεί να θέλουν διαχωρισµό µε κόµµα ή κενό.
∆εν απαιτείται πλέον αρίθµηση των γραµµών όπως γινόταν σε παλαιότερες εκδόσεις
του προγράµµατος.

4.7 Επιλογή όλων

Επιλέγονται όλα τα δεδοµένα του πίνακα του τρέχοντος τµήµατος ή όλα τα αντικείµενα
της οριζοντιογραφίας, ανάλογα µε το τι είναι ορατό στην οθόνη.

Για να επιλεγούν όλα τα δεδοµένα:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Επιλογή Όλων.
2. Όλα τα δεδοµένα του πίνακα εισαγωγής επιλέγονται αν είναι ορατές οι µηκοτοµές ή
όλα τα αντικείµενα στην οριζοντιογραφία επιλέγονται αν είναι ορατή η οριζοντιογραφία.

4.8 ∆ιαχωρισµός πρόχειρου αντιγραφής

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όταν αντιγράφονται δεδοµένα από το πρόγραµµα προς το
πρόχειρο αντιγραφής, να χωρίζονται αυτά µε κόµµα, µε κενό ή µε tab. Επιλέγεται ο
επιθυµητός τρόπος (θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις στο πρόγραµµα που
αντιγράφονται δεδοµένα και η επιλογή αυτή θα κρατηθεί από το πρόγραµµα µέχρι να
αλλάξει πάλι από το χρήστη).

Για την αλλαγή του συστήµατος αντιγραφής:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το Σύστηµα Αντιγραφής.
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2. Από το νέο µενού επιλέγεται το επιθυµητό σύστηµα αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής µπορούν να διαχειριστούν
και τους τρεις τρόπους το ίδιο σωστά, άλλα προγράµµατα έχουν περιορισµούς. Για
παράδειγµα, εάν ανταλλάσσετε δεδοµένα µε το Excel, θα πρέπει να επιλεγεί η
αντιγραφή µε TAB, αλλιώς το Excel δεν θα καταλαβαίνει το διαχωρισµό των δεδοµένων.

4.9 ∆ιαχωριστικό δεκαδικών προχείρου

Επιλέγεται ο τρόπος διαχωρισµού των δεκαδικών τµηµάτων των αριθµών που
αντιγράφονται στο πρόχειρο ή που επικολλώνται από το πρόχειρο στον πίνακα
δεδοµένων. Εξ' ορισµού χρησιµοποιείται το διαχωριστικό του συστήµατος που συνήθως
είναι το κόµµα ή η τελεία.

Για την επιλογή διαχωριστικού δεκαδικών προχείρου:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το ∆ιαχωριστικό δεκαδικών προχείρου.
2. Επιλέγεται το Συστήµατος ή η Τελεία.

4.10 Επιλογή αντικειµένων

4.10.1 ∆ηµιουργία επιλογής

∆ηµιουργείται µια νέα επιλογή ή προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα επιλογή, ένα ή
περισσότερα σηµειακά ή γραµµικά στοιχεία που πληρούν κάποιο κριτήριο. Συνίσταται να
γίνονται οι υπολογισµοί για να δουλέψει σωστά η εντολή αυτή.

Για την εκτέλεση επιλογής στοιχείων:

1. Εκτελούνται οι υπολογισµοί. Το βήµα αυτό είναι προαιρετικό, αλλά αν δεν γίνει τότε
ενδέχεται η εκτέλεση επιλογής να µην λειτουργεί σωστά.
2. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επιλογή Αντικειµένων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται, επιλέγεται η ∆ηµιουργία Επιλογής. Εµφανίζεται
η ακόλουθη φόρµα:

4. Επιλέγεται η εµβέλεια της αναζήτησης. Αυτή µπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρο το
έργο ή στην τρέχουσα επιλογή.
5. Επιλέγεται ο τύπος του αντικειµένου που θα βρεθεί.
6. Επιλέγεται η ιδιότητα του στοιχείου. Η λίστα των ιδιοτήτων αλλάζει ανάλογα µε τον
τύπο του στοιχείου που έχει επιλεγεί.
7. Επιλέγεται ο τελεστής που περιγράφει τη συνθήκη σύγκρισης.
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8. Εισάγεται η τιµή της ιδιότητας.
9. Προαιρετικά, παρώντας το πλήκτρο Απαρίθµηση επιλογής ο χρήστης
πληροφορείται για το πλήθος των αντικειµένων που θα επιλεγούν αν εφαρµοστεί η
συγκεκριµένη επιλογή στη µελέτη.
10. Επιλέγεται η προσθήκη στο νέο σετ για να προστεθούν τα επιλεγµένα αντικείµενα
στη νέα επιλογή ή η αφαίρεση από το νέο σετ για να αφαιρεθούν τα αντικείµενα από
υφιστάµενη επιλογή.
11. Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή προσάρτηση στο νέο σετ, τότε τα αντικείµενα που
επιλέγονται προστίθενται στην υφιστάµενη επιλογή (αντί να δηµιουργηθεί από την αρχή
µια νέα επιλογή).
12. Με το πλήκτρο Εφαρµογή επιλογής, εκτελείται η επιλογή µε τις παραµέτρους που
έχουν οριστεί.
13. Με το πλήκτρο Εκκαθάριση σετ η επιλογή που υπάρχει διαγράφεται.
14. Πατώντας τα πλήκτρα Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

4.10.2 Φόρτωµα επιλογής

∆ιαβάζεται από αρχείο µια επιλογή που έχει εγγραφεί από το πρόγραµµα. Η διαδικασία
αυτή θα είναι πετυχηµένη εάν τα στοιχεία που υπήρχαν κατά την εγγραφή της επιλογής,
συνεχίζουν να υφίστανται κατά το φόρτωµά της.

Για το φόρτωµα επιλογής:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επιλογή Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται, επιλέγεται το Φόρτωµα Επιλογής.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχεία επιλογών" µε επέκταση .sel.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open εµφανίζεται η αποθηκευµένη επιλογή στο σχέδιο.

4.10.3 Εγγραφή επιλογής

Εγγράφεται σε αρχείο η επιλογή που υπάρχει στο σχέδιο. Στη συνέχεια, η επιλογή αυτή
µπορεί να φορτωθεί σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή, αρκεί να µην αφαιρεθούν
επιλεγµένα στοιχεία από το σχέδιο.

Για την εγγραφή επιλογής:
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1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επιλογή Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται, επιλέγεται η Εγγραφή Επιλογής.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

4.10.4 Καθαρισµός επιλογής

Οποιαδήποτε επιλογή υπάρχει στο σχέδιο διαγράφεται οριστικά.

Για τον καθαρισµό της επιλογής:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επιλογή Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται, επιλέγεται ο Καθαρισµός Επιλογής.
3. Καθαρίζει η επιλογή στο σχέδιο.

4.11 Εντοπισµός αντικειµένων

Εµφανίζεται η συνδεσµολογία ενός επιλεγµένου σηµειακού, γραµµικού η επιφανειακού
στοιχείου µε τα υπόλοιπα σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά στοιχεία. Έτσι για
παράδειγµα µπορεί να επιλεγεί ένας κόµβος του δικτύου και να εµφανιστούν όλοι οι
αγωγοί, οι αντλίες και οι βαλβίδες που είναι συνδεδεµένες πάνω του.

Για την εύρεση στοιχείων:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται ο Εντοπισµός Αντικειµένων.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αντικειµένου.
3. Επιλέγεται η ονοµασία του αντικειµένου.
4. Εµφανίζεται στην λίστα η συνδεσµολογία του επιλεγµένου αντικειµένου.
5. Κάνοντας κλικ στη λίστα της συνδεσµολογίας, ανανεώνεται η οριζοντιογραφία µε τα
επιλεγµένα στοιχεία.
6. Πατώντας τα πλήκτρα Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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5 Προβολή

5.1 Μενού προβολή

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η παραµετροποίηση της εµφάνισης του σχεδίου της
οριζοντιογραφίας και του σκαριφήµατος της µηκοτοµής. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές
που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Οριζοντιογραφία
o Ορατά αντικείµενα

o Υπόβαθρο

Εικόνες υποβάθρου
o Προσθήκη

o Επεξεργασία

o ∆ιαγραφή

o Εµφάνιση

Μηκοτοµή
o Επιλογές

5.2 Οριζοντιογραφία

5.2.1 Ορατά αντικείµενα

Επιλέγονται τα αντικείµενα που θα εµφανίζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας. Η
επιλογή αυτή αναφέρεται στα ενεργά αντικείµενα του δικτύου και όχι στο (πιθανό)
υπόβαθρο.

Για τον ορισµό των ορατών αντικειµένων:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγεται η Οριζοντιογραφία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Ορατά Αντικείµενα.
3. Επιλέγονται τα αντικείµενα που είναι επιθυµητό να φαίνονται στο σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.
4. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Επιλογή Κανενός ή Επιλογή Λοιπών
, επιλέγονται όλα τα αντικείµενα, αποεπιλέγονται όλα ή επιλέγονται τα µη επιλεγµένα και
αντίστροφα.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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5.2.2 Υπόβαθρο

Μπορεί να γίνει πλήρης διαχείριση του υποβάθρου από αρχείο DXF. Η πλήρης
διαχείριση περιλαµβάνει και την Εισαγωγή Υποβάθρου από DXF που βρίσκεται στο
µενού Εισαγωγή του Αρχείου.

Για τη διαχείριση του υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγεται η Οριζοντιογραφία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Υπόβαθρο.

3. Για να φορτωθεί ένα υπόβαθρο γίνεται κλικ στο Φόρτωµα από DXF. Η διαδικασία
φορτώµατος περιγράφεται στο µενού Αρχείο, υποµενού Εισαγωγή, µενού Εισαγωγή
Υποβάθρου από DXF.
4. Πατώντας το πλήκτρο Καθαρισµός, διαγράφεται οριστικά το υφιστάµενο υπόβαθρο
από το έργο. Ο χρήστης θα ερωτηθεί αν συµφωνεί µε τον καθαρισµό του υποβάθρου.
5. Με την επιλογή Εµφάνιση υποβάθρου µπορεί ο χρήστης να κρύβει ή να εµφανίζει
το υπόβαθρο όποτε επιθυµεί.
6. Με την επιλογή Εµφάνιση κειµένου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η εµφάνιση
των οντοτήτων TEXT του DXF στο υπόβαθρο.
7. Με την επιλογή Χρώµα υποβάθρου οι οντότητες του υποβάθρου σχεδιάζονται µε τα
αυθεντικά τους χρώµατα, αλλιώς παρουσιάζονται µονόχρωµες, µε χρώµα που επιλέγεται
στο βήµα 8.
8. Αν δεν έχει επιλεγεί το Χρώµα υποβάθρου, τότε όλες οι οντότητες του υποβάθρου
εµφανίζονται µε το ίδιο χρώµα.
8.1. Για να επιλεγεί ενιαίο χρώµα υποβάθρου, γίνεται κλικ στο πλήκτρο Επιλογή
Χρώµατος.
8.2. Επιλέγεται το επιθυµητό χρώµα.
8.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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9. Επιλέγονται οι στρώσεις (layers) που είναι επιθυµητό να φαίνονται στο σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.
10. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Επιλογή Κανενός ή Επιλογή
Λοιπών, επιλέγονται όλες οι στρώσεις, αποεπιλέγονται όλες ή επιλέγονται οι µη
επιλεγµένες και αντίστροφα.
11. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5.3 Εικόνες υποβάθρου

5.3.1 Προσθήκη

Προστίθεται µια νέα εικόνα µορφής bmp στο χάρτη της οριζοντιογραφίας.

Για την προσθήκη νέας εικόνας υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Προσθήκη.
3. Κάνοντας κλικ στο ∆ιαδροµή επιλέγεται το αρχείο εικόνας bmp.
4. Προαιρετικά εισάγονται οι συντεταγµένες της άνω αριστερής γωνίας της εικόνας
(Αριστερό Χ, Άνω Υ)
5. Εισάγεται το πλάτος και το ύψος της εικόνας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5.3.2 Επεξεργασία

Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των εικόνων υποβάθρου.
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Για την επεξεργασία των εικόνων υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Επεξεργασία.
3. Επιλέγεται από τη λίστα διαδροµή η εικόνα της οποίας θα αλλάξουν τα στοιχεία.
4. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
5. Με το πλήκτρο Εφαρµογή γίνεται προεπισκόπηση των αλλαγών.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5.3.3 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται µια ή περισσότερες εικόνες από τη λίστα εικόνων υποβάθρου.

Για τη διαγραφή µιας ή περισσοτέρων εικόνων υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαγραφή.
3. Επιλέγεται από τη λίστα η εικόνα που θα διαγραφεί.
4. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή αφαιρείται η επιλεγµένη εικόνα.
5. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή Όλων αφαιρούνται όλες οι εικόνες.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.

5.3.4 Εµφάνιση

Εµφανίζονται ή αποκρύπτονται οι εικόνες υποβάθρου από το σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.

Για την εµφάνιση των εικόνων οριζοντιογραφίας όταν έχουν απενεργοποιηθεί:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Εµφάνιση.
3. Οι εικόνες υποβάθρου εµφανίζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

Για την απόκρυψη των εικόνων οριζοντιογραφίας όταν έχουν ενεργοποιηθεί:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Εµφάνιση.
3. Οι εικόνες υποβάθρου αποκρύπτονται από το σχέδιο της οριζοντιογραφίας.
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5.4 Μηκοτοµή

5.4.1 Επιλογές

Στις επιλογές των µηκοτοµών παραµετροποιείται η εµφάνιση του σκαριφήµατος της
επιλεγµένης µηκοτοµής.

Για την παραµετροποίηση της εµφάνισης του σκαριφήµατος µηκοτοµής:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγεται η Μηκοτοµή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται γίνεται κλικ στις Επιλογές.
3. Εάν επιλεγεί η Πλήρης µεγέθυνση µετά από αλλαγές τότε κάθε φορά που γίνεται
µια αλλαγή στα δεδοµένα, θα εκτελείται αυτόµατα η πλήρης µεγέθυνση (zoom extents).
4. Ο συντελεστής κλίµακας υψών ορίζει το λόγο ύψος / µήκος. Για παράδειγµα τιµή
ίση µε δέκα σηµαίνει ότι στο σκαρίφηµα της µηκοτοµής ο λόγος των µηκών στον άξονα
Y προς τα µήκη στον άξονα Χ είναι ίσος µε δέκα. Έτσι, µπορούν να µεγεθυνθούν οι
υψοµετρικές διαφορές οι οποίες είναι εν γένει µικρές σε σχέση µε τα µήκη των αγωγών.
5. Όλες οι υπόλοιπες επιλογές ενεργοποιούν / απενεργοποιούν οντότητες και ορίζουν το
χρώµα µε το οποίο αυτές θα σχεδιαστούν.
6. Εάν επιλεγεί το εξ' ορισµού τιµές για όλες τις νέες µελέτες, οι ρυθµίσεις που θα
γίνουν θα φορτώνονται σε όλες τις νέες µελέτες που δηµιουργούνται εφεξής.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6 ∆εδοµένα

6.1 Μενού δεδοµένα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Στοιχεία µελέτης
Περίληψη έργου
Γενικά ∆εδοµένα
o Ρευστό

o Υδραυλικά

o Χρονικά βήµατα

o Ενέργεια

o Αντιδράσεις

o Ποιότητα

o Έλεγχοι

o Χωµατισµοί

Καµπύλες
o ∆ιαχείριση καµπυλών

o Προσθήκη καµπύλης

o ∆ιαγραφή καµπύλης

o Αλλαγή καµπύλης

o Μετακίνηση καµπύλης

o Ταξινόµηση καµπυλών

Περίοδος σχεδιασµού
Καταναλωτές
o Καταναλωτές

o Εκτίµηση πληθυσµού σχεδιασµού

Κατηγορίες επιφανειών
Καµπύλες µεταβλητότητας
o ∆ιαχείριση καµπυλών µεταβλητότητας

o Προσθήκη καµπύλης µεταβλητότητας

o ∆ιαγραφή καµπύλης µεταβλητότητας

o Αλλαγή καµπύλης µεταβλητότητας

o Μετακίνηση καµπύλης µεταβλητότητας

o Ταξινόµηση καµπυλών µεταβλητότητας

Κανόνες λειτουργίας
o ∆ιαχείριση κανόνων λειτουργίας

o Προσθήκη κανόνα λειτουργίας

o ∆ιαγραφή κανόνα λειτουργίας

o Αλλαγή κανόνα λειτουργίας

o Μετακίνηση κανόνα λειτουργίας

o Ταξινόµηση κανόνων λειτουργίας

Κανόνες ελέγχου
o ∆ιαχείριση κανόνων ελέγχου

o Προσθήκη κανόνα ελέγχου

o ∆ιαγραφή κανόνα ελέγχου
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o Αλλαγή κανόνα ελέγχου

o Μετακίνηση κανόνα ελέγχου

o Sort

∆εδοµένα ρύθµισης
o ∆εδοµένα ρύθµισης

o Προσθήκη δεδοµένων ρύθµισης

o ∆ιαγραφή δεδοµένων ρύθµισης

o Αλλαγή δεδοµένων ρύθµισης

Προδιαγραφές αγωγών
o Προδιαγραφές αγωγών

o Προσθήκη προδιαγραφής

o ∆ιαγραφή προδιαγραφής

o Αλλαγή προδιαγραφής

o Εισαγωγή προδιαγραφών

o Εξαγωγή προδιαγραφών

Προδιαγραφές φρεατίων
o Προδιαγραφές φρεατίων

o Προσθήκη προδιαγραφής φρεατίου

o ∆ιαγραφή προδιαγραφής φρεατίου

o Αλλαγή προδιαγραφής φρεατίου

o Εισαγωγή προδιαγραφών φρεατίων

o Εξαγωγή προδιαγραφών φρεατίων

Προδιαγραφές σκαµµάτων
o Προδιαγραφές σκαµµάτων

o Προσθήκη προδιαγραφής σκάµµατος

o ∆ιαγραφή προδιαγραφής σκάµµατος

o Αλλαγή προδιαγραφής σκάµµατος

o Εισαγωγή προδιαγραφής σκάµµατος

o Εξαγωγή προδιαγραφής σκάµµατος

Έλεγχος δικτύου
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Σκαρίφηµα

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας

o Αρχικές τιµές

o Αλγόριθµος

6.2 Στοιχεία µελέτης

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται εισαγωγή γενικών στοιχείων για την µελέτη. Τα
στοιχεία που µπορούν, προαιρετικά, να εισαχθούν είναι Τίτλος Μελέτης, Μελετητής και
Σχόλια. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να εκτυπωθούν εάν αυτό είναι επιθυµητό στο
τεύχος της µελέτης. Όσα πεδία µείνουν κενά αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των στοιχείων µελέτης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Στοιχεία Μελέτης.
2. Εισάγεται ο τίτλος µελέτης, ο µελετητής και τα σχόλια.
3. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή ηµεροµηνίας στις εκτυπώσεις, επιλέγεται το "Να
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συµπεριληφθεί η ώρα και η ηµεροµηνία της µελέτης". Στα πεδία κειµένου
πληκτρολογείται ο αριθµός ηµέρας, µήνα, έτους, ωρών και λεπτών αντίστοιχα. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Τώρα τοποθετούνται οι τιµές που αντιστοιχούν στη σηµερινή
ηµέρα και ώρα.
4. Εάν είναι επιθυµητό να συµπεριληφθεί στις εκτυπώσεις η πλήρης διαδροµή (path)
και όνοµα του αρχείου της µελέτης, επιλέγεται το "Να συµπεριληφθεί το όνοµα του
αρχείου της µελέτης".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο της µελέτης και τον
µελετητή, ανοίγουν οι βάσεις δεδοµένων για τις µελέτες και τους µελετητές.

Βάση δεδοµένων µελετών

Σε µια µελέτη µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότερα από ένα προγράµµατα. Για
διευκόλυνση, µπορεί να εισαχθεί ο τίτλος της µελέτης σε ένα εξ αυτών και να γίνει
διαθέσιµος από τα υπόλοιπα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο µελέτης
εµφανίζεται η βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου τίτλου στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος τίτλος διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος τίτλος µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.
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Βάση δεδοµένων µελετητών

Ένας µελετητής µπορεί να συντάσσει παραπάνω από µια µελέτες. Για διευκόλυνση,
µπορεί να εισαχθεί το όνοµα του µελετητή στη βάση δεδοµένων και να γίνει διαθέσιµο
από τα υπόλοιπα προγράµµατα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετητών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από το µελετητή εµφανίζεται η
βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου µελετητή στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος µελετητής διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος µελετητής µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.
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6.3 Περίληψη έργου

Με τη λειτουργία αυτή εµφανίζεται µια φόρµα που περιέχει την περίληψη του έργου. Η
περίληψη απαρτίζεται από απαρίθµηση των στοιχείων του δικτύου καθώς επίσης και
από την παράθεση των κυριότερων επιλογών επίλυσης και προσοµοίωσης του δικτύου.

Για την εµφάνιση της περίληψης του δικτύου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Περίληψη Έργου.
2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει κλείνει η φόρµα περίληψης δικτύου.

6.4 Γενικά δεδοµένα

6.4.1 Ρευστό

Στην καρτέλα ρευστό εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για την υδραυλική επίλυση
του δικτύου.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων τριβής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ρευστό.
3. Εισάγεται η κινηµατική συνεκτικότητα του ρευστού σε m2/s. Με το πάτηµα του
πλήκτρου µε τις τρεις τελείες ακριβώς δίπλα από το πεδίο εισαγωγής της τιµής, ανοίγει
η βάση δεδοµένων ιδιοτήτων ρευστού. Η κινηµατική συνεκτικότητα απαιτείται σε
περίπτωση ποιοτικού ελέγχου και στην περίπτωση που ο συντελεστής τριβής
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υπολογίζεται µε τον τύπο Darcy - Weisbach.
4. Εισάγεται η πυκνότητα του ρευστού σε kg/m3: Η πυκνότητα του ρευστού. Με το
πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες ακριβώς δίπλα από το πεδίο εισαγωγής της
τιµής, ανοίγει η βάση δεδοµένων ιδιοτήτων ρευστού. Η τιµή αυτή χρειάζεται για ποιοτικό
έλεγχο και στην περίπτωση που ο συντελεστής τριβής υπολογίζεται µε τον τύπο Darcy -
Weisbach.
5. Επιλέγεται ένας εκ των Manning, Hazen-Williams και Darcy-Weisbach ως ο τύπος
επίλυσης, δηλαδή η εξίσωση µε την οποία υπολογίζονται οι απώλειες ενέργειας στα
γραµµικά στοιχεία του δικτύου. Η εξίσωση του τύπου που θα χρησιµοποιηθεί φαίνεται
στο ίδιο παράθυρο.
6. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.

6.4.2 Υδραυλικά

Προαιρετικά και όταν το δίκτυο χρησιµοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς, µπορούν να
εισαχθούν οι συντελεστές της εξίσωσης υδροστοµίων.

Για την εισαγωγή των υδραυλικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Υδραυλικά.
3. Επιλέγονται οι µονάδες ροής. Ανάλογα µε την επιλογή αυτή, το πρόγραµµα
χρησιµοποιεί µετρικό ή αγγλικό σύστηµα µονάδων. Να σηµειωθεί ότι οι µονάδες δεν
µετατρέπονται αυτόµατα από το ένα σύστηµα στο άλλο. Συνεπώς είναι ευθύνη του
Μηχανικού να χρησιµοποιεί τις σωστές µονάδες.
4. Στην περίπτωση που το υψόµετρο άξονα του αγωγού δεν έχει δοθεί ρητώς και
υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα, υπάρχει η δυνατότητα είτε γραµµικής
παρεµβολής υψοµέτρων στις µηκοτοµές, είτε τοποθέτηση του αγωγού σε κάποιο
σταθερό βάθος από το υψόµετρο εδάφους. Στην δεύτερη περίπτωση, απαιτείται το
βάθος του αγωγού σε m ή σε ft. Αυτό θα αφαιρείται από όλα τα υψόµετρα εδάφους
και θα τοποθετείται αυτόµατα ο αγωγός.
5. Εισάγεται ο εκθέτης υδροστοµίου. Για ακροφύσια (nozzlers) και ψεκαστήρες
(sprinklers) η τιµή του εκθέτη ισούται συνήθως µε 0.5.
6. Επιλέγεται αν ο συντελεστής υδροστοµίου είναι σταθερός. Στην περίπτωση που
είναι, εισάγεται η σταθερή τιµή του. Η τιµή αυτή θα υπερισχύει τυχόν τιµών
συντελεστών στοµίου που έχουν εισαχθεί σε µεµονωµένους κόµβους. Ο κατασκευαστής
δίδει την τιµή αυτή ως την παροχή που διέρχεται από τη συσκευή για πτώση πίεσης 1
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atm (1 psi), σε µονάδες (L/s)/atm0.5 (ή gpm/psi0.5).
7. Ο πολλαπλασιαστής ζήτησης στις περισσότερες των περιπτώσεων ισούται µε τη
µονάδα. Εάν είναι οιοσδήποτε άλλος (θετικός) αριθµός, τότε όλες οι ζητήσεις
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθµό αυτό. Για παράδειγµα, εάν εισαχθεί ο αριθµός 2, τότε
όλες οι ζητήσεις του δικτύου θα διπλασιαστούν αυτόµατα, ενώ εάν εισαχθεί ο αριθµός
0.5, οι ζητήσεις υποδιπλασιάζονται.
8. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.

6.4.3 Χρονικά βήµατα

Οι χρόνοι είναι απαραίτητο να εισαχθούν στην χρονικά µεταβαλλόµενη επίλυση, όταν
δηλαδή ένα ή περισσότερα από τα µεγέθη σχεδιασµού του δικτύου (π.χ. παροχές)
µεταβάλλονται µε το χρόνο. Η εισαγωγή των χρόνων γίνεται πατώντας το πλήκτρο µε
τις τρεις τελείες αµέσως δεξιά από τον κάθε χρόνο.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων χρόνου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Χρόνοι.
3. Εισάγονται τα δεδοµένα (περιγράφονται στη συνέχεια).
4. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.
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Για την αλλαγή της ηµεροµηνίας αρχής:

1. Η ηµεροµηνία αρχής εισάγεται για τη διασύνδεση του µοντέλου µε άλλα µοντέλα που
έχουν χρονική πληροφορία. Αγνοείται από τον επιλυτή. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο µε τις
τρεις τελείες δεξιά της ηµεροµηνίας.
2. Επιλέγεται το έτος (1880 - 2150) από τη λίστα.
3. Επιλέγεται ο µήνας από τη λίστα.
4. Επιλέγεται η ηµέρα από τη λίστα.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει τα δεδοµένα αποθηκεύονται προσωρινά ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την αλλαγή των χρόνων:

1. Πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες αµέσως δεξιά από το χρόνο που θα αλλάξει,
ανοίγει µια φόρµα επιλογής χρόνου.
2. Εισάγεται ο αριθµός των ωρών µε ελάχιστη τιµή το 0.
3. Εισάγεται ο αριθµός των λεπτών από 0 έως 59.
4. Εισάγεται ο αριθµός των δευτερολέπτων από 0 έως 59.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει τα δεδοµένα αποθηκεύονται προσωρινά ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Τα διαθέσιµα πεδία είναι τα ακόλουθα:

Χρόνος εκκίνησης: χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση του µοντέλου µε άλλα
µοντέλα που έχουν χρονική πληροφορία. Αγνοείται από τον επιλυτή.
Ολική διάρκεια προσοµοίωσης: εάν είναι µηδέν (00:00:00) τότε εµφανίζεται η
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µόνιµη λύση του δικτύου. Αλλιώς, εµφανίζονται πολλές χρονικά µεταβαλλόµενες
λύσεις, ανάλογα µε τις άλλες επιλογές των χρόνων.
Βήµα υδραυλικών υπολογισµών: εν γένει τίθεται ίσο µε 1 ώρα. Αναφέρεται στο
κάθε πότε θα γίνεται µια νέα υδραυλική επίλυση. Αγνοείται εάν η διάρκεια της
ολικής προσοµοίωσης είναι µηδέν.
Βήµα ποιοτικών υπολογισµών: είναι αρκετά µικρότερο από το βήµα των
υδραυλικών υπολογισµών και δείχνει κάθε πότε θα γίνεται µια νέα ποιοτική
επίλυση. Αγνοείται εάν η διάρκεια της ολικής προσοµοίωσης είναι µηδέν ή δεν
υπάρχουν ποιοτικοί υπολογισµοί για το δίκτυο.
Αρχή αναφορών: για πολύ µεγάλη διάρκεια προσοµοίωσης, µπορεί να µην είναι
επιθυµητό να εµφανίζονται τα αποτελέσµατα από την αρχή της προσοµοίωσης αλλά
από κάποιο χρονικό σηµείο και πέρα που εισάγεται εδώ.
Βήµα αναφορών: εάν υπάρχει πολύ µεγάλο πλήθος αποτελεσµάτων, µε τη
ρύθµιση αυτή παρακάµπτονται τα ενδιάµεσα µη ουσιώδη αποτελέσµατα. Για
παράδειγµα, µια ολική προχοµοίωση 120 ωρών µε 1 ώρα βήµα υδραυλικών
υπολογισµών θα δώσει 120 σετ αποτελεσµάτων. Εάν το βήµα αναφορών τεθεί ίσο
µε 24 ώρες θα ληφθούν 6 σετ αποτελεσµάτων.
Αρχή µεταβλητοτήτων: αναφέρεται στη χρονική στιγµή που αρχίζουν οι
καµπύλες µεταβλητότητας.
Βήµα µεταβλητοτήτων: αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που ισχύει κάθε τιµή
µιας καµπύλης µεταβλητότητας. Εάν είναι π.χ. 2 ώρες, τότε αρκούν 12 τιµές για να
περιγραφεί µια ηµέρα.

6.4.4 Ενέργεια

Εισάγονται δεδοµένα που χρησιµοποιούνται όταν υπάρχουν αντλίες στο δίκτυο. Αν
υπάρχουν αντλίες στο δίκτυο, τότε τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για την ανάλυση
κόστους λειτουργίας και ενέργειας των αντλιών. Εάν δεν υπάρχουν, τότε τα δεδοµένα
αυτά µπορούν να αγνοηθούν.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων ενέργειας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ενέργεια.
3. Εισάγεται ο βαθµός απόδοσης των αντλιών ως επί τοις εκατό ποσοστό (0 έως 100).
Η τιµή αυτή θα χρησιµοποιείται όταν δεν ορίζεται για κάθε αντλία χωριστά βαθµός
απόδοσης ή καµπύλη απόδοσης.
4. Εισάγεται το κόστος της ενέργειας ανά κιλοβατώρα σε κατάλληλες χρηµατικές
µονάδες (€, $, κλπ). Εάν δεν ενδιαφέρει το κόστος λειτουργίας των αντλιών, το
δεδοµένο αυτό µπορεί να παραληφθεί.
5. Εισάγεται µια καµπύλη µεταβλητότητας που να δείχνει το πως µεταβάλλεται η τιµή
της ενέργειας µε το χρόνο. Αυτό είναι χρήσιµο για το διαχωρισµό ηµερήσιας και
νυχτερινής χρέωσης, κλπ.
6. Στο πεδίο χρέωση ζήτησης εισάγεται προαιρετικά η επιπρόσθετη χρέωση ενέργειας
ανά µέγιστη χρήση κιλοβατώρας.
7. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.
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6.4.5 Αντιδράσεις

Εισάγονται δεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά την ποιοτική επίλυση του δικτύου. Εάν
δεν ενδιαφέρει η ποιοτική επίλυση, τότε τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αγνοηθούν.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων αντιδράσεων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Αντιδράσεις.
3. Στο πεδίο τάξη αντίδρασης εισάγεται η δύναµη στην οποία υψώνεται η
συγκέντρωση όταν υπολογίζεται ο ρυθµός αντίδρασης. Για πρώτης τάξης αντίδραση,
εισάγεται 1, για δεύτερης τάξης 2, κλπ. Για κινητική κατά Michaelis-Menton εισάγεται
οιοσδήποτε αρνητικός αριθµός.
4. Στο πεδίο τάξη αντίδρασης τοιχωµάτων επιλέγεται από τη λίστα η δύναµη στην
οποία υψώνεται η συγκέντρωση όταν υπολογίζεται ο ρυθµός αντίδρασης των
τοιχωµάτων. Για πρώτης τάξης αντίδραση επιλέγεται πρώτη τάξη, αλλιώς για
σταθερούς ρυθµούς αντίδρασης επιλέγεται µηδενική τάξη.
5. Στο πεδίο γενικός συντελεστής αντίδρασης εισάγεται η τιµή που θα
χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει ειδικά καθορισµένη τιµή για τους αγωγούς. Θετικός
αριθµός σηµαίνει αύξηση, αρνητικός µείωση (φθορά) ενώ µηδέν καταδεικνύει αγνόηση
του φαινοµένου.
6. Στο πεδίο γενικός συντελεστής τοιχωµάτων εισάγεται η τιµή που θα
χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει ειδικά καθορισµένη τιµή για τους αγωγούς. Θετικός
αριθµός σηµαίνει αύξηση, αρνητικός µείωση (φθορά) ενώ µηδέν καταδεικνύει αγνόηση

του φαινοµένου. Οι µονάδες είναι m/day για πρώτης τάξης αντιδράσεις και µάζα/m2/
day για µηδενικής τάξης αντιδράσεις.
7. Η περιοριστική συγκέντρωση είναι η µέγιστη συγκέντρωση (για αύξηση) ή η
ελάχιστη (για φθορά) συγκέντρωση που µπορεί να φθάσει ένα µέγεθος. Οι αντιδράσεις
είναι ανάλογες µε τη διαφορά µεταξύ της τρέχουσας συγκέντρωσης και της
περιοριστικής συγκέντρωσης.
8. Στο πεδίο συσχέτιση συντελεστή τοιχωµάτων εισάγεται ένας συντελεστής που
συσχετίζει την τραχύτητα των αγωγών µε την αντίδραση των τοιχωµάτων σε αυτούς.
9. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.
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6.4.6 Ποιότητα

Εισάγονται δεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά την ποιοτική επίλυση του δικτύου. Εάν
δεν ενδιαφέρει η ποιοτική επίλυση, τότε τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αγνοηθούν.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων ποιότητας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ποιότητα.
3. Επιλέγεται ο τύπος του ποιοτικού ελέγχου που θα διεξαχθεί. Οι επιλογές είναι:

o καµία: δεν θα γίνει κανένας ποιοτικός έλεγχος

o χηµικό στοιχείο: υπολογίζεται η συγκέντρωση ενός χηµικού στοιχείου

o ηλικία: υπολογίζεται ο χρόνος παραµονής του νερού στο δίκτυο (γήρανση).

o ανίχνευση: ανιχνεύεται το ποσοστό της παροχής που προέρχεται από έναν

συγκεκριµένο κόµβο
4. Στο πεδίο ονοµασία στοιχείου εισάγεται το όνοµα του χηµικού στοιχείου στην
περίπτωση που έχει επιλεγεί το χηµικό στοιχείο ως τύπος ποιοτικού ελέγχου.

5. Στο πεδίο µονάδες µέτρησης επιλέγονται οι µονάδες µέτρησης (mg/L ή ug/L=10-6

g/L) στην περίπτωση που έχει επιλεγεί το χηµικό στοιχείο ως τύπος ποιοτικού ελέγχου.
Σηµειώνεται ότι αν έχει επιλεγεί τύπος ποιοτικού ελέγχου η ανίχνευση οι µονάδες είναι
ποσοστά, ενώ για την ηλικία οι µονάδες είναι ώρες.
6. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η ανίχνευση ως τύπος ποιοτικού ελέγχου
επιλέγεται στο πεδίο κόµβος ανίχνευσης ο κόµβος από τον οποίο θα ξεκινήσει η
ανίχνευση του στοιχείου.
7. Εισάγεται ο συντελεστής µοριακής διάχυσης για την εξίσωση διάχυσης.
8. Στην περίπτωση που δεν θα εισαχθούν άλλα γενικά δεδοµένα, πατώντας το πλήκτρο
Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.
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6.4.7 Έλεγχοι

Μπορούν να οριστούν οι µέγιστες και ελάχιστες επιτρεπόµενες τιµές για διάφορα µεγέθη,
όπως οι ταχύτητες και οι πιέσεις. Για κάθε υπέρβαση που θα γίνεται, το πρόγραµµα θα
χρησιµοποιεί διαφορετικό χρώµα (που ορίζεται από το χρήστη) για την αναγραφή της
εκάστοτε µη αποδεκτής τιµής.

Για τον έλεγχο µεγεθών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Έλεγχοι.

3. Ενεργοποιώντας την επιλογή Να γίνονται έλεγχοι των παρακάτω µεγεθών
ενεργοποιούνται καθολικά όλοι οι επιλεγµένοι έλεγχοι, αλλιώς όλοι οι έλεγχοι
απενεργοποιούνται.
4. Ορίζονται οι έλεγχοι ελάχιστης και µέγιστης ταχύτητας. Οι επιτρεπόµενες τιµές
δίδονται στις προδιαγραφές των αγωγών.
5. Ορίζονται οι έλεγχοι ελάχιστης και µέγιστης πίεσης. Οι επιτρεπόµενες τιµές
δίδονται στις προδιαγραφές των αγωγών.
6. Εάν επιλεγεί το εξ' ορισµού τιµές για όλες τις νέες µελέτες, οι ρυθµίσεις που θα
γίνουν θα φορτώνονται σε όλες τις νέες µελέτες που δηµιουργούνται εφεξής.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.4.8 Χωµατισµοί

Επιλέγονται οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για την προµέτρηση των
χωµατουργικών εργασιών.

Για την εµφάνιση των επιλογών χωµατισµών:
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1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Χωµατισµοί.
3. Γίνονται οι επιθυµητές ρυθµίσεις (περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια).
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Ρυθµίσεις χωµατουργικών

Εισάγεται το µήκος µεταφοράς αγωγών οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ)
σε µέτρα. Αν δεν εισαχθεί τιµή, τότε δεν υπολογίζεται µεταφορά αγωγών ΟΚΩ.
Εισάγεται η µέση απόσταση µεταφοράς σε µέτρα. Αν δεν εισαχθεί τιµή, τότε δεν
γίνεται µεταφορά προϊόντων εκσκαφών.
Εισάγεται ο αριθµός αντλιών για άντληση οµβρίων υδάτων κατά τη φάση της
κατασκευής του δικτύου. Εάν δεν χρησιµοποιηθεί αντλία, το πεδίο πρέπει να µείνει
κενό. 
Επιλέγεται ο τύπος αντλίας που χρησιµοποιείται για την άντληση των οµβρίων
υδάτων από τα σκάµµατα µόνο αν έχει εισαχθεί αριθµός αντλιών και η διάρκεια
λειτουργίας αυτής σε ώρες.

6.5 Καµπύλες

6.5.1 ∆ιαχείριση καµπυλών

Οι καµπύλες είναι αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν µια
συνάρτηση µεταξύ δυο ποσοτήτων. Οι ακόλουθοι τύποι καµπυλών είναι διαθέσιµοι στο
πρόγραµµα:

αντλίας
απόδοσης αντλίας
στάθµης - όγκου
παροχής - απώλειας ύψους

Για τη διαχείριση των καµπυλών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Καµπύλες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται ο τύπος της καµπύλης που είναι
επιθυµητός.
3. Γίνεται η διαχείριση των καµπυλών του επιλεγµένου τύπου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.5.2 Προσθήκη καµπύλης

Για την προσθήκη µιας νέας καµπύλης:

1. Στη φόρµα διαχείρισης γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας καµπύλης.
3. Εισάγεται το όνοµα της καµπύλης που πρέπει να είναι µοναδικό και όχι κενό. Για
καµπύλες αντλίας, επιλέγεται ο τύπος της καµπύλης αντλίας από τη λίστα που
εµφανίζεται.
4. Εισάγεται προαιρετικά µια περιγραφή για το αντικείµενο. Αν η περιγραφή αποτελείται
από πολλές γραµµές ή για διευκόλυνση της εισαγωγής, µπορεί να πατηθεί το πλήκτρο
µε τις τρεις τελείες δεξιά του πεδίου της περιγραφής για να ανοίξει η φόρµα εισαγωγής
περιγραφής.
5. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη προστίθεται µια γραµµή στο τέλος του πίνακα.
6. Επιλέγοντας µια γραµµή και πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, η γραµµή αφαιρείται
από τον πίνακα.
7. Για να προστεθεί µια γραµµή ακριβώς πριν από µια άλλη, επιλέγεται η γραµµή πριν
από την οποία θα προστεθεί η νέα γραµµή και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Παρεµβολή.
8. Πληκτρολογούνται τα δεδοµένα επί του πίνακα.
9. Προαιρετικά, µπορεί να πατηθεί το πλήκτρο Καθαρισµός για να διαγραφούν όλα τα
δεδοµένα στον πίνακα.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει προστίθεται το νέο αντικείµενο στη λίστα ενώ
µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για την εισαγωγή µιας καµπύλης από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που
θα φορτωθεί.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο καµπύλης" µε επέκταση .dat.
3. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
4. Πατώντας το πλήκτρο Open διαγράφονται τα υφιστάµενα δεδοµένα και φορτώνεται
τα δεδοµένα της καµπύλης που περιέχονται στο αρχείο που επελέγη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το αρχείο καµπύλης περιέχει άλλο τύπο καµπύλης από αυτόν που
διαχειρίζεται ο χρήστης, θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα.

Για την εξαγωγή µιας καµπύλης σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο
µετά τη δηµιουργία του.
2. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο της καµπύλης εγγράφεται στον
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επιλεγµένο κατάλογο.

Για την προβολή µιας καµπύλης:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή, η καµπύλη σχεδιάζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

6.5.3 ∆ιαγραφή καµπύλης

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
καµπυλών.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
3. Η εγγραφή διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.
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6.5.4 Αλλαγή καµπύλης

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
καµπυλών.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Τροποποίηση.
3. Γίνονται όλες οι επιθυµητές αλλαγές σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην
προσθήκη καµπύλης.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει αποθηκεύονται οι αλλαγές ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.5.5 Μετακίνηση καµπύλης

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα πάνω στη λίστα µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Πάνω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση ψηλότερα στη λίστα.

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα κάτω στη λίστα µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση χαµηλότερα στη λίστα.

6.5.6 Ταξινόµηση καµπυλών

Για την αλφαβητική ταξινόµηση όλων των καµπυλών:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Ταξ Α->Ω και όλες οι εγγραφές τοποθετούνται µε
αλφαβητική σειρά.

6.6 Περίοδος σχεδιασµού

Εισάγεται η περίοδος σχεδιασµού του δικτύου. Η επιλογή αυτή χρησιµεύει για τον
υπολογισµό του πληθυσµού σχεδιασµού του δικτύου στο πέρας της οικονοµικής
διάρκειας ζωής του. Εάν κάτι τέτοιο δεν απαιτείται, τότε το δεδοµένο αυτό µπορεί να µην
εισαχθεί. 

Για την εισαγωγή της περιόδου σχεδιασµού:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Περίοδο Σχεδιασµού.
2. Εισάγεται η περίοδος σχεδιασµού σε έτη. Το έτος αναγωγής πληθυσµού προκύπτει
από το άθροισµα της περιόδου σχεδιασµού και του έτους βάσης που λαµβάνεται από
την ηµεροµηνία αρχής.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.7 Καταναλωτές

6.7.1 Καταναλωτές

Μέσω του παραθύρου αυτού γίνεται η διαχείριση όλων των διαφορετικών τύπων
καταναλωτών του δικτύου. Εάν οι παροχές εκροής (ζητήσεις) είναι σταθερές και εκ των
προτέρων γνωστές, δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν οι καταναλωτές.

Στην λίστα που βρίσκεται στο αριστερό µέρος του παραθύρου, ο χρήστης µπορεί να δει
ποιοι καταναλωτές έχουν εισαχθεί και τον πληθυσµό τους (ή την ποσότητά τους στις
περιπτώσεις που ο πληθυσµός δεν έχει νόηµα).

Για τη διαχείριση των καταναλωτών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Καταναλωτές.
2. Εισάγονται ή αλλάζουν τα δεδοµένα των καταναλωτών.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή ενός νέου καταναλωτή:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέου
καταναλωτή.
2. Εισάγεται η ονοµασία του καταναλωτή που ουσιαστικά αποτελεί µια απλή περιγραφή
του.
3. Επιλέγεται ο τύπος του καταναλωτή:

Μόνιµοι κάτοικοι (απαιτείται πληθυσµός)
Παραθεριστές (απαιτείται πληθυσµός)
Τουρίστες (απαιτείται πληθυσµός)
Βιοµηχανία / Βιοτεχνία
Πράσινοι χώροι
Ειδικοί καταναλωτές
Γεωργική χρήση
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Κρουνός πυρόσβεσης
Απώλειες

4. Εάν έχει επιλεγεί καταναλωτής για τον οποίο απαιτείται πληθυσµός, τότε:
4.1. Αν είναι γνωστός ο πληθυσµός, εισάγεται η τιµή του πληθυσµού που αντιστοιχεί
στον καταναλωτή.
4.2. Αν δεν είναι γνωστός ο πληθυσµός, ενεργοποιείται η επιλογή Ο πληθυσµός
σχεδιασµού δεν είναι γνωστός και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Εκτίµηση για να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκτίµησης του πληθυσµού σχεδιασµού.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ο νέος καταναλωτής προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τους καταναλωτές ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές
αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή εκτίµηση του πληθυσµού σχεδιασµού απαιτείται η εισαγωγή
της διάρκειας σχεδιασµού.

Για την αλλαγή ενός υφιστάµενου καταναλωτή:

1. Επιλέγεται ο καταναλωτής του οποίου τα στοιχεία θα αλλάξουν από τη λίστα µε τους
καταναλωτές.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων καταναλωτή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά στη
µνήµη ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή ενός υφιστάµενου καταναλωτή:

1. Επιλέγεται ο καταναλωτής που θα διαγραφεί από τη λίστα µε τους καταναλωτές.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή θα ερωτηθεί ο χρήστης εάν επιθυµεί να διαγραφεί
το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις 
προτιµήσεις του προγράµµατος. Αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει τη διαγραφή, η
διαδικασία ακυρώνεται.
3. Η εγγραφή διαγράφεται.
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6.7.2 Εκτίµηση πληθυσµού σχεδιασµού

Εισάγονται όσες περισσότερες απογραφές υπάρχουν (απαιτούνται τουλάχιστον 2)
καθώς και ο πληθυσµός κορεσµού, ο µέγιστος πληθυσµός που αναµένεται να φτάσει ο
οικισµός / πόλη, ανεξάρτητα του χρονικού ορίζοντα. Εάν ο πληθυσµός κορεσµού δεν
είναι γνωστός, µπορεί να παραµείνει κενός.

Γραµµική µεταβολή: µεταβολή πληθυσµού µε το γραµµικό µοντέλο.
Γεωµετρική µεταβολή: µεταβολή πληθυσµού γεωµετρικά. Ο συντελεστής
αύξησης µπορεί να αλλάξει από το χρήστη χειροκίνητα.
Φθίνουσα µεταβολή: µεταβολή πληθυσµού µε φθίνουσα καµπύλη. Απαιτείται ο
πληθυσµός κορεσµού. Ο συντελεστής αύξησης µπορεί να αλλάξει από το χρήστη
χειροκίνητα.
Λογιστική καµπύλη S: µεταβολή πληθυσµού µε τη λογιστική καµπύλη µορφής S.
Απαιτείται ο πληθυσµός κορεσµού. Οι συντελεστές αύξησης µπορούν να αλλάξουν
από το χρήστη χειροκίνητα.

Είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν ορισµένες απογραφές εάν υπάρχουν πάνω από δυο.
Κάθε φορά θα υπολογίζεται αυτόµατα ο νέος πληθυσµός σχεδιασµού.

Πατώντας το πλήκτρο Τελείωσε το αποτέλεσµα µεταφέρεται στη φόρµα των
καταναλωτών, ενώ µε το πλήκτρο Ακυρο οποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται.

6.8 Κατηγορίες επιφανειών

Οι κατηγορίες επιφανειών αντιπροσωπεύουν περιοχές µε διαφορετικές αλλά
συγκεκριµένες παροχές αιχµής, εκφρασµένες σε µονάδες παροχής ανά µονάδα
επιφάνειας. Οι µονάδες παροχής και επιφάνειας ποικίλουν, ανάλογα µε την επιλογή του
χρήστη στην καρτέλα Υδραυλικά των γενικών δεδοµένων. Ενώ οι καταναλωτές είναι
ιδεατά αντικείµενα τα οποία δεν µπορούν να παρασταθούν γραφικά, οι επιφάνειες
αντίθετα είναι γραφικά αντικείµενα, το εµβαδόν των οποίων υπολογίζεται αυτόµατα ή
εισάγεται από το χρήστη.

Για τη διαχείριση των κατηγοριών επιφανειών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Κατηγορίες Επιφανειών.
2. Εισάγονται ή αλλάζουν τα δεδοµένα των κατηγοριών επιφανειών.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για την εισαγωγή µίας νέας κατηγορίας επιφάνειας:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας κατηγορίας.
2. Εισάγεται η περιγραφή της κατηγορίας.
3. Εισάγεται η µέση ηµερήσια υδατική κατανάλωση. Αν αυτή δεν είναι γνωστή, µπορεί
να ληφθεί από τη βάση δεδοµένων υδατικών καταναλώσεων πατώντας το πλήκτρο µε
τις τρεις τελείες.
4. Εισάγεται ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ1. Συνήθως η τιµή του συντελεστή αυτού

κυµαίνεται από 1.1 έως 1.5. Για την περιοχή της Αθήνας η ΕΥ∆ΑΠ συνιστά τιµές από
1.15 έως 1.20.
5. Εισάγεται ο συντελεστής στιγµιαίας αιχµής λ2. Η τιµή αυτή µετατρέπει τη µέγιστη

ηµερήσια αιχµή σε µέγιστη στιγµιαία.
6. Εισάγεται προαιρετικά ένα ποσοστό προσαύξησης. Η µέγιστη παροχή υπολογίζεται ως
η προσαυξηµένη µέγιστη στιγµιαία αιχµή.
7. Εισάγεται ο συνολικός πληθυσµός. Αν δεν είναι γνωστός ο πληθυσµός, ενεργοποιείται
η επιλογή Ο πληθυσµός σχεδιασµού δεν είναι γνωστός και γίνεται κλικ στο πλήκτρο
µε τις τρεις τελείες για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκτίµησης του πληθυσµού
σχεδιασµού.
8. Εισάγεται η συνολική επιφάνεια σε εκτάρια ή acres ανάλογα µε τις µονάδες που έχει
επιλέξει ο χρήστης. Η ολική επιφάνεια της κατηγορίας µπορεί να εισαχθεί εκ των
υστέρων, αθροίζοντας τα εµβαδά όλων των επιφανειών που έχουν εισαχθεί µε τη
βοήθεια του εργαλείου Ακριβές συνολικό εµβαδό επιφανειών.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα επιφάνεια προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τις επιφάνειες ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές
αγνοούνται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή εκτίµηση του πληθυσµού σχεδιασµού απαιτείται η εισαγωγή
της διάρκειας σχεδιασµού.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης κατηγορίας επιφάνειας:

1. Επιλέγεται η επιφάνεια της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν από τη λίστα µε τις
επιφάνειες.
2. Πατώντας το πλήκτρο Τροποποίηση εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων
επιφάνειας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά στη
µνήµη ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης κατηγορίας επιφάνειας:

1. Επιλέγεται η επιφάνεια που θα διαγραφεί από τη λίστα µε τις επιφάνειες.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή θα ερωτηθεί ο χρήστης εάν επιθυµεί να διαγραφεί
το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις 
προτιµήσεις του προγράµµατος. Αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει τη διαγραφή, η
διαδικασία ακυρώνεται.
3. Η εγγραφή διαγράφεται.
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6.9 Καµπύλες µεταβλητότητας

6.9.1 ∆ιαχείριση καµπυλών µεταβλητότητας

Μέσω του παραθύρου αυτού γίνεται η διαχείριση όλων των καµπυλών µεταβλητότητας
του δικτύου. Εάν όλα τα στοιχεία του δικτύου είναι σταθερά (δεν µεταβάλλονται µε το
χρόνο) τότε δεν απαιτείται να εισαχθούν καµπύλες µεταβλητότητας.

Για τη διαχείριση των καµπύλων µεταβλητότητας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Καµπύλες Μεταβλητότητας.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη είναι δυνατή η προσθήκη µιας νέας καµπύλης
µεταβλητότητας.
3. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, η επιλεγµένη
καµπύλη διαγράφεται.
4. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Τροποποίηση, η επιλεγµένη
καµπύλη τροποποιείται.
5. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Πάνω, η επιλεγµένη εγγραφή
ανεβαίνει µια θέση στην λίστα.
6. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Κάτω, η επιλεγµένη εγγραφή
κατεβαίνει µια θέση στην λίστα.
7. Πατώντας το πλήκτρο Ταξ Α->Ω, οι καµπύλες ταξινοµούνται αλφαβητικά.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.9.2 Προσθήκη καµπύλης µεταβλητότητας

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου µπορεί να γίνει η προσθήκη καµπυλών µεταβλητοτήτων
από το χρήστη. Στον πίνακα κάτω αριστερά η πρώτη στήλη αναφέρεται στη χρονική
µεταβλητότητα (Βήµα), όπως αυτή έχει οριστεί στην καρτέλα χρόνοι των γενικών
δεδοµένων. Η δεύτερη στήλη (συντελεστής) αναφέρεται στον πολλαπλασιαστικό
συντελεστή του µεγέθους.

Για παράδειγµα, εάν ένα µέγεθος έχει την τιµή 100, πολλαπλασιάζεται µε τον εκάστοτε
συντελεστή της καµπύλης (π.χ. 1.2) και παίρνει την τιµή που θα διαρκέσει όσο το βήµα
της καµπύλης (π.χ. 120 για 1 ώρα εάν το βήµα µεταβλητότητας έχει οριστεί ίσο µε 1
ώρα).

Για να προστεθεί µια νέα καµπύλη µεταβλητότητας:

1. Πατείται το πλήκτρο Προσθήκη στη φόρµα διαχείρισης καµπύλων µεταβλητότητας.
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2. Εισάγονται η ονοµασία και η περιγραφή της καµπύλης. Η ονοµασία θα φαίνεται σε
όλες τις φόρµες του προγράµµατος που ζητούν µια καµπύλη µεταβλητότητας ενώ η
περιγραφή περιέχει προαιρετικά σχόλια του χρήστη αναφορικά µε την καµπύλη.
3. Στο γράφηµα που εµφανίζεται αυτόµατα, πλοτάρεται η κατανοµή όπως περιγράφεται
από την καµπύλη µεταβλητότητας και αναγράφεται ο µέσος όρος της κατανοµής. Η
παράσταση µπορεί να είναι ραβδωτή ή συνεχής ανάλογα µε την προτίµηση που έχει
επιλεγεί.
4. Εισάγονται τα δεδοµένα της καµπύλης.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα καµπύλη προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τις καµπύλες ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές
αγνοούνται.

Για την προσθήκη ενός νέου συντελεστή στην καµπύλη:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης ενός νέου
συντελεστή στην καµπύλη.
2. Εισάγεται η τιµή του συντελεστή.
3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ο νέος συντελεστής προστίθεται στο τέλος της λίστας
µε τους συντελεστές, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την αλλαγή ενός υφιστάµενου συντελεστή της καµπύλης:

1. Επιλέγεται ο συντελεστής που θα αλλάξει.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής τιµή συντελεστή.
3. Εισάγεται η νέα τιµή του συντελεστή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ο συντελεστής αλλάζει τιµή, ενώ πατώντας το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.
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Για την παρεµβολή ενός νέου συντελεστή στην καµπύλη:

1. Επιλέγεται ο συντελεστής πριν από τον οποίο θα εισαχθεί ο νέος συντελεστής.
2. Πατώντας το πλήκτρο Παρεµβολή εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης τιµή
συντελεστή.
3. Εισάγεται η τιµή του συντελεστή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ο συντελεστής προστίθεται πριν από την επιλεγµένη
εγγραφή, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για τη διαγραφή ενός υφιστάµενου συντελεστή:

1. Επιλέγεται ο συντελεστής που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή θα ερωτηθεί ο χρήστης εάν επιθυµεί να διαγραφεί
το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις 
προτιµήσεις του προγράµµατος. Αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει τη διαγραφή, η
διαδικασία ακυρώνεται.
3. Ο συντελεστής διαγράφεται.

6.9.3 ∆ιαγραφή καµπύλης µεταβλητότητας

∆ιαγράφεται προσωρινά µια υφιστάµενη καµπύλη µεταβλητότητας.

Για να διαγραφεί µια υφιστάµενη καµπύλη µεταβλητότητας:

1. Επιλέγεται η καµπύλη που θα διαγραφεί.
2. Πατείται το πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης καµπύλων µεταβλητότητας.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Η καµπύλη διαγράφεται.

6.9.4 Αλλαγή καµπύλης µεταβλητότητας

Αλλάζουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης καµπύλης µεταβλητότητας.

Για να αλλάξουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης καµπύλης µεταβλητότητας:

1. Επιλέγεται η καµπύλη της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατείται το πλήκτρο Αλλαγή στη φόρµα διαχείρισης καµπύλων µεταβλητότητας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές στην καµπύλη µεταβλητότητας.
4. Η καµπύλη αλλάζει.



∆ίκτυα ύδρευσης112

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

6.9.5 Μετακίνηση καµπύλης µεταβλητότητας

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα πάνω στη λίστα µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Πάνω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση ψηλότερα στη λίστα.

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα κάτω στη λίστα µιας υφιστάµενης καµπύλης:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση χαµηλότερα στη λίστα.

6.9.6 Ταξινόµηση καµπυλών µεταβλητότητας

Για την αλφαβητική ταξινόµηση όλων των καµπυλών:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Ταξ Α->Ω και όλες οι εγγραφές τοποθετούνται µε
αλφαβητική σειρά.

6.10 Κανόνες λειτουργίας

6.10.1 ∆ιαχείριση κανόνων λειτουργίας

Οι κανόνες λειτουργίας ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι αγωγοί, αντλίες και βαλβίδες
θα αλλάξουν µε το χρόνο σε ένα δίκτυο.

Κάθε κανόνας αποτελείται από µια σειρά εκφράσεων της µορφής:

RULE ruleID

IF condition_1
AND condition_2
OR condition_3
AND condition_4
κλπ.
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THEN action_1
AND action_2
κλπ.

ELSE action_3
AND action_4
κλπ.

PRIORITY value

Μόνο τα RULE, IF και THEN απαιτούνεται για κάθε κανόνα, οι εντολές ELSE και
PRIORITY είναι προαιρετικές.

Όταν αναµιγνύονται οι εκφράσεις AND και OR, η έκφραση OR εκτελείται πριν από την
AND, δηλαδή,

IF A OR B AND C

είναι ισοδύναµο µε:

IF (A OR B) AND C.

Αν ο χρήστης επιθυµούσε να πει

IF A OR (B AND C)

τότε αυτό µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας δυο κανόνες όπως

IF A THEN ...
IF B AND C THEN ...

Η τιµή PRIORITY χρησιµοποιείται για να διευκρινιστεί ποιος κανόνας θα εκτελείται όταν
δυο ή περισσότεροι κανόνες είναι αντικρουόµενοι. Ένας κανόνας χωρίς προτεραιότητα
θα εκτελείται πάντα αφού ικανοποιηθούν οι κανόνες που έχουν προτεραιότητα. Για δυο
κανόνες µε την ίδια προτεραιότητα, αυτός που εµφανίζεται πρώτος στη λίστα θα
εκτελείται πρώτα.

Εκφράσεις συνθήκης

Μια έκφραση συνθήκης ενός κανόνα έχει το ακόλουθο φορµά:

object id attribute relation value

όπου object ο τύπος του αντικειµένου
id το όνοµα του αντικειµένου
attribute η ιδιότητα ή χαρακτηριστικό του αντικειµένου
relation συγκριτικός τελεστής  (=, <>, <, <=, =>, >)
value τιµή της ιδιότητας

Μερικά παραδείγµατα εκφράσεων συνθήκης είναι τα ακόλουθα::

NODE N1 DEPTH > 10
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PUMP A1 STATUS = OFF
SYSTEM CLOCKTIME = 22:45:00

Τα αντικείµενα και οι ιδιότητές τους που µπορούν να εµφανιστούν σε εκφράσεις
συνθηκών είναι τα ακόλουθα:

Αντικείµεν
ο

Ιδιότητα Τιµή

Σηµειακό
στοιχείο

Βάθος
Πιεζοµετρικό
φορτίο
Πιεζοµετρικό
ύψος

αριθµητική τιµή
αριθµητική τιµή
αριθµητική τιµή

∆εξαµενή Στάθµη
Χρόνος
γεµίσµατος
Χρόνος
αδειάσµατος

αριθµητική τιµή
αριθµητική τιµή
αριθµητική τιµή

Γραµµικό
στοιχείο

Κατάσταση
Παροχή
Ρύθµιση

Ανοικτό/Κλειστό/Ενεργό
αριθµητική τιµή
ταχύτητα αντλίας ή ρύθµιση
βαλβίδας

Σύστηµα Ζήτηση
Χρόνος
Ρολόι (00:00:00)

ολική ζήτηση συστήµατος
ώρες από την αρχή της
προσοµοίωσης
ώρα της ηµέρας ως hr:min:sec

Εκφράσεις δράσης

Μια έκφραση δράσης ενός κανόνα λειτουργίας µπορεί να έχει ένα από τα ακόλουθα
φορµά:

PUMP id STATUS = ON/OFF
PUMP id SETTING = value

όπου η έννοια του SETTING εξαρτάται από το αντικείµενο το οποίο ελέγχεται:

για αντλίες είναι ένας πολλαπλασιαστής που εφαρµόζεται στην παροχή που
υπολογίζεται από την καµπύλη αντλίας ή τη συνθήκη κατάστασης.
για αγωγούς είναι η συνθήκη κατάστασης.
για βαλβίδες είναι η συνθήκη κατάστασης ή µια τιµή ρύθµισης.

Μερικά παραδείγµατα εκφράσεων δράσης είναι τα ακόλουθα:

PUMP P67 STATUS = OFF
VALVE V212 SETTING = 0.5

Για τη διαχείριση των κανόνων λειτουργίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Κανόνες Λειτουργίας.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου κανόνα
λειτουργίας.
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3. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος
κανόνας διαγράφεται.
4. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος κανόνας
αλλάζει.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.10.2 Προσθήκη κανόνα λειτουργίας

Με την επιλογή αυτή, προστίθεται ένας νέος κανόνας λειτουργίας.

Για την προσθήκη ενός νέου κανόνα λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη. Η ακόλουθη φόρµα εµφανίζεται:

2. Εισάγεται ένα αλφαριθµητικό όνοµα το οποίο δεν µπορεί να είναι κενό ή να
χρησιµοποιείται από άλλο κανόνα λειτουργίας.
3. Προαιρετικά, µπορεί να επιλεγεί ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή µιας νέας λογικής έκφρασης για τον κανόνα:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εισάγεται µια νέα λογική έκφραση για τον κανόνα
λειτουργίας, χρησιµοποιώντας τη φόρµα που εµφανίζεται:
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2. Επιλέγεται ο όρος, ο σκοπός, το αντικείµενο, η σχέση και η τιµή. Η τιµή µπορεί
να είναι ένα από τα ακόλουθα:

Επιλογή 1: µια λογική τιµή (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Επιλογή 2: ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ/ΕΝΕΡΓΟ αν απαιτείται ρύθµιση της κατάστασης
Επιλογή 3: µια αριθµητική τιµή

∆εν είναι διαθέσιµες όλες οι επιλογές για το σκοπό που έχει επιλεγεί. 
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης λογικής έκφρασης για τον κανόνα:

1. Επιλέγεται η έκφραση στη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί
το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις 
προτιµήσεις του προγράµµατος.
3. Αν επιλεγεί το Ναι, τότε διαγράφεται η επιλεγµένη λογική έκφραση.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης λογικής έκφρασης για τον κανόνα:

1. Επιλέγεται η έκφραση στη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Τροποποίηση.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για της θέσης µιας υφιστάµενης λογικής έκφρασης στον κανόνα:

1. Επιλέγεται η έκφραση στη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Πάνω για να µετακινηθεί η έκφραση µια γραµµή προς τα
πάνω ή στο Κάτω για να µετακινηθεί η έκφραση µια γραµµή προς τα κάτω.

6.10.3 ∆ιαγραφή κανόνα λειτουργίας

∆ιαγράφεται προσωρινά ένας υφιστάµενος κανόνας λειτουργίας.

Για να διαγραφεί ένας υφιστάµενος κανόνας λειτουργίας:

1. Επιλέγεται ο κανόνας λειτουργίας που θα διαγραφεί.
2. Πατείται το πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης κανόνων λειτουργίας.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Ο κανόνας λειτουργίας διαγράφεται.
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6.10.4 Αλλαγή κανόνα λειτουργίας

Αλλάζουν τα στοιχεία ενός υφιστάµενου κανόνα λειτουργίας.

Για να αλλάξουν τα στοιχεία ενός υφιστάµενου κανόνα λειτουργίας:

1. Επιλέγεται ο κανόνας λειτουργίας του οποίου τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατείται το πλήκτρο Αλλαγή στη φόρµα διαχείρισης κανόνων λειτουργίας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές στον κανόνα λειτουργίας.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.10.5 Μετακίνηση κανόνα λειτουργίας

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα πάνω στη λίστα ενός υφιστάµενου κανόνα
λειτουργίας:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Πάνω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση ψηλότερα στη λίστα.

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα κάτω στη λίστα ενός υφιστάµενου κανόνα
λειτουργίας:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση χαµηλότερα στη λίστα.

6.10.6 Ταξινόµηση κανόνων λειτουργίας

Για την αλφαβητική ταξινόµηση όλων των κανόνων λειτουργίας:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Ταξ Α->Ω και όλες οι εγγραφές τοποθετούνται µε
αλφαβητική σειρά.

6.11 Κανόνες ελέγχου

6.11.1 ∆ιαχείριση κανόνων ελέγχου

Οι κανόνες ελέγχου µεταβάλλουν την κατάσταση ενός γραµµικού στοιχείου (αγωγός,
αντλία, δικλείδα) ανάλογα µε την κατάσταση ενός σηµειακού στοιχείου (κόµβος,
δεξαµενή, ταµιευτήρας) ή τη χρονική στιγµή της προσοµοίωσης. Πιο συγκεκριµένα, η
στάθµη του νερού σε µια δεξαµενή, η πίεση σε έναν κόµβο και η χρονική στιγµή της
προσοµοίωσης ή η ηµεροµηνία της προσοµοίωσης µπορούν να µεταβάλλουν την
κατάσταση ενός γραµµικού στοιχείου.
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Για τη διαχείριση των κανόνων ελέγχου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Κανόνες Ελέγχου.
2. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.11.2 Προσθήκη κανόνα ελέγχου

Για την προσθήκη ενός νέου κανόνα ελέγχου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη και εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα:

1. Επιλέγεται η κατηγορία ελέγχου που µπορεί να αναφέρεται µόνο σε γραµµικά
στοιχεία (αγωγούς, αντλίες ή βαλβίδες).
2. Επιλέγεται το όνοµα του γραµµικού στοιχείου που επιλέχτηκε.
3. Επιλέγεται η κατάστασή του. Οι αγωγοί µπορούν να έχουν ανοικτή ή κλειστή
κατάσταση, οι αντλίες να αλλάξουν ταχύτητα και οι δικλείδες να έχουν µια νέα ρύθµιση.
4. Επιλέγεται η συνθήκη που θα προκαλέσει την κατάσταση που περιγράφηκε. Η
συνθήκη µπορεί να είναι µια σχέση πίεσης σε ένα σηµειακό στοιχείο (κόµβος, δεξαµενή
ή ταµιευτήρας) ή µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
5. Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι µια σχέση πίεσης, επιλέγεται ο τύπος και το
όνοµα του σηµειακού στοιχείου, εισάγεται η σχέση (> ή <) και η τιµή της πίεσης.
6. Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενεργοποιείται το
πλήκτρο Αλλαγή, µε το οποίο εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής χρονικής στιγµής.
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6.1. Επιλέγεται ο τρόπος ορισµού της χρονικής στιγµής. Με την πρώτη επιλογή
εισάγονται οι δεκαδικές ώρες από την αρχή της προσοµοίωσης. Με τη δεύτερη επιλογή
εισάγεται η ώρα σε µορφή HH:MM από την αρχή της προσοµοίωσης, ενώ µε την τρίτη
επιλογή εισάγεται ο πραγµατικός χρόνος.
6.2. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ο χρόνος που επελέγει µεταφέρεται στη φόρµα των
κανόνων ελέγχου, ενώ πατώντας το πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.
7. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, ο κανόνας ελέγχου προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τους κανόνες ελέγχου.

6.11.3 ∆ιαγραφή κανόνα ελέγχου

∆ιαγράφεται προσωρινά ένας υφιστάµενος κανόνας ελέγχου.

Για να διαγραφεί ένας υφιστάµενος κανόνας ελέγχου:

1. Επιλέγεται ο κανόνας ελέγχου που θα διαγραφεί.
2. Πατείται το πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης κανόνων ελέγχου.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Ο κανόνας ελέγχου διαγράφεται.

6.11.4 Αλλαγή κανόνα ελέγχου

Για να αλλάξει ένας υφιστάµενος κανόνας ελέγχου:

1. Επιλέγεται ο κανόνας ελέγχου από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Τροποποίηση.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.11.5 Μετακίνηση κανόνα ελέγχου

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα πάνω στη λίστα ενός υφιστάµενου κανόνα
ελέγχου:

1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Πάνω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση ψηλότερα στη λίστα.

Για τη µετακίνηση µιας θέσης προς τα κάτω στη λίστα ενός υφιστάµενου κανόνα
ελέγχου:
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1. Επιλέγεται στη φόρµα διαχείρισης η υφιστάµενη εγγραφή από τη λίστα των
αντικειµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω η εγγραφή τοποθετείται µια θέση χαµηλότερα στη λίστα.

6.11.6 Ταξινόµηση κανόνων ελέγχου

Για την αλφαβητική ταξινόµηση όλων των κανόνων ελέγχου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Ταξ Α->Ω και όλες οι εγγραφές τοποθετούνται µε
αλφαβητική σειρά.

6.12 ∆εδοµένα ρύθµισης

6.12.1 ∆εδοµένα ρύθµισης

Πολλές φορές είναι επιθυµητή η ρύθµιση των αποτελεσµάτων µε µετρήσεις πεδίου.
Μπορεί δηλαδή να έχει µετρηθεί η ποιότητα ή η ταχήτητα στους αγωγούς και να
επιθυµούµε να γίνει η σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. Στην
περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εισαγωγή των µετρήσεων πεδίου για τους κόµβους,
αγωγούς, αντλίες, δεξαµενές, ταµιευτήρες ή / και βαλβίδες και να χρησιµοποιηθούν στη
συνέχεια για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.

Για την εισαγωγή δεδοµένων ρύθµισης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα ∆εδοµένα Ρύθµισης.
2. Επιλέγεται ένα από τα έξι υποµενού Ζήτηση, Πιεζοµετρικό Ύψος, Πιεζοµετρικό
Φορτίο, Ποιότητα, Παροχή και Ταχύτητα Ροής, ανάλογα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα
πεδίου.
3. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη είναι δυνατή η προσθήκη νέων δεδοµένων
ρύθµισης.
4. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, η επιλεγµένη
εγγραφή διαγράφεται.
5. Επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, η επιλεγµένη εγγραφή
αλλάζει.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει τα δεδοµένα ρύθµισης αποθηκεύονται στη µνήµη, ενώ
µε το πλήκτρο Άκυρο, όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την εισαγωγή δεδοµένων ρύθµισης από εξωτερικό αρχείο:
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1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή µπορεί να φορτωθούν δεδοµένα ρύθµισης από
εξωτερικό αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο ρύθµισης" µε επέκταση .dat.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open εισάγεται η καµπύλη από το αρχείο στο πρόγραµµα.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων ρύθµισης σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή µπορεί να εγγραφούν τα δεδοµένα ρύθµισης που
έχουν εισαχθεί σε εξωτερικό αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

6.12.2 Προσθήκη δεδοµένων ρύθµισης

Προστίθεται µια νέα εγγραφή δεδοµένων ρύθµισης.

Για να προστεθεί µια νέα εγγραφή:

1. Πατείται το πλήκτρο Προσθήκη στη φόρµα διαχείρισης δεδοµένων ρύθµισης.
2. Επιλέγεται η θέση του γραµµικού ή σηµειακού στοιχείου. Για δεδοµένα ρύθµισης
ταχύτητας και παροχής εµφανίζονται µόνο οι θέσεις των γραµµικών στοιχείων, αλλιώς
των σηµειακών στοιχείων του δικτύου.
3. Εισάγεται ο χρόνος σε δεκαδικές ώρες που αντιστοιχεί στη µέτρηση πεδίου.
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Πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες εµφανίζεται µια φόρµα εναλλακτικής
εισαγωγής του χρόνου.
3.1. Εισάγεται ο αριθµός των ωρών (ελάχιστη τιµή το 0).
3.2. Εισάγεται ο αριθµός των λεπτών από 0 έως 59.
3.3. Εισάγεται ο αριθµός των δευτερολέπτων από 0 έως 59.
3.4. Με τα πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ο χρόνος µετατρέπεται σε δεκαδικές ώρες και
µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα προσθήκης εγγραφής. Με το πάτηµα του πλήκτρου 
Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

4. Εισάγεται η τιµή του µεγέθους.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα εγγραφή προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τις εγγραφές ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές
αγνοούνται.

6.12.3 ∆ιαγραφή δεδοµένων ρύθµισης

∆ιαγράφεται προσωρινά µια εγγραφή δεδοµένων ρύθµισης.

Για να διαγραφεί µια υφιστάµενη εγγραφή δεδοµένων ρύθµισης:

1. Επιλέγεται η εγγραφή δεδοµένων ρύθµισης που θα διαγραφεί.
2. Πατείται το πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης δεδοµένων ρύθµισης.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Η εγγραφή διαγράφεται.

6.12.4 Αλλαγή δεδοµένων ρύθµισης

Αλλάζουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης εγγραφής δεδοµένων ρύθµισης.

Για να αλλάξουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης εγγραφής δεδοµένων ρύθµισης:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατείται το πλήκτρο Αλλαγή στη φόρµα διαχείρισης εγγραφής δεδοµένων ρύθµισης.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές στην εγγραφή δεδοµένων ρύθµισης.
4. Η εγγραφή αλλάζει.
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6.13 Προδιαγραφές αγωγών

6.13.1 Προδιαγραφές αγωγών

Για την σωστή επίλυση του δικτύου είναι απαραίτητο να µπουν προδιαγραφές στις
διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών αγωγών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Προδιαγραφές Αγωγών.
2. Εισάγονται οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν από το πρόγραµµα.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, θα χρησιµοποιηθεί πρώτα η διάµετρος C1, µετά η
διάµετρος C3 κ.ο.κ. και τέλος η διάµετρος C21. Εάν ήταν επιθυµητό να
χρησιµοποιηθούν µε οποιαδήποτε άλλη σειρά, θα έπρεπε να γίνει επανακατάταξη της
σειράς των διατοµών.

Για την επανακατάταξη της σειράς των διατοµών:

1. Επιλέγεται µια διατοµή από τη λίστα.
2. Πατώντας το πλήκτρο Πάνω, αυτή τοποθετείται πριν από την προηγούµενή της. Η
εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιµη για την πρώτη στη λίστα διατοµή.
3. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω, αυτή τοποθετείται κάτω από την επόµενή της. Η εντολή
αυτή δεν είναι διαθέσιµη για την τελευταία στη λίστα διατοµή.
4. Τα βήµατα 1 και 2 ή 1 και 3 επαναλαµβάνονται έως ότου επιτευχθεί η τελική σειρά
των διατοµών.

Επιλέγοντας µια διατοµή από τη λίστα, εµφανίζονται τα στοιχεία της στον κεντρικό
πίνακα της φόρµας. Με τα πλήκτρα συντόµευσης επιτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

Επιλογή όλων: όλες οι διατοµές στις προδιαγραφές θα είναι διαθέσιµες.
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Αποεπιλογή όλων: καµία από τις διατοµές στις προδιαγραφές δεν θα είναι
διαθέσιµες.
Επιλογή λοιπών: οι διαθέσιµες διατοµές γίνονται µη διαθέσιµες και αντίστροφα.

Προδιαγραφές µπορούν να εισαχθούν από εξωτερικό αρχείο ή να εξαχθούν σε εξωτερικό
αρχείο για µελλοντική χρήση, όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους.

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες προσθήκης,
αλλαγής ή διαγραφής µιας προδιαγραφής.

6.13.2 Προσθήκη προδιαγραφής

Προστίθεται µια νέα προδιαγραφή στη λίστα. Υπάρχουν δυο τρόποι προσθήκης µιας
προδιαγραφής, ο πρώτος συνίσταται από την προσθήκη µιας εντελώς νέας
προδιαγραφής και ο δεύτερος από την τροποποίηση µιας υφιστάµενης εγγραφής.

Για την προσθήκη µιας νέας προδιαγραφής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας
προδιαγραφής.
2. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης προδιαγραφής:

1. Επιλέγεται η προδιαγραφή που θα αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία µιας νέας
προδιαγραφής.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αντιγραφή δηµιουργείται ένας κλώνος της επιλεγµένης
προδιαγραφής.
3. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής των δεδοµένων του
κλώνου.
4. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα δεδοµένα διατοµής
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Τύπος: επιλέγεται από τη λίστα ο τύπος της διατοµής.

Ονοµασία διατοµής: εισάγεται ένα οποιοδήποτε αλφαριθµητικό κείµενο που να
περιγράφει τη διατοµή, π.χ. D20.

Σχόλια: εισάγεται προαιρετικά µια περιγραφή για το αντικείµενο. Αν η περιγραφή
αποτελείται από πολλές γραµµές ή για διευκόλυνση της εισαγωγής, µπορεί να πατηθεί
το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες δεξιά του πεδίου της περιγραφής για να ανοίξει η φόρµα
εισαγωγής περιγραφής.

Υλικό: επιλέγεται από τη λίστα το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί ο αγωγός.

∆ιαθέσιµη ποσότητα: επιλέγεται αν η συγκεκριµένη διατοµή είναι διαθέσιµη σε
απεριόριστη ποσότητα. Αν όχι τότε εισάγεται η διαθεσιµότητά της σε m για το µετρικό
σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Εσωτερική διάµετρος: εισάγεται η εσωτερική διάµετρος της διατοµής σε m ή ft.

Πάχος τοιχώµατος: εισάγεται το πάχος του τοιχώµατος σε m ή ft. 

Πλήθος: γενικά τίθεται ίσο µε 1. Στην περίπτωση δίδυµων αγωγών τίθεται ίσο µε 2,
τρίδυµων ίσο µε 3, κ.ο.κ.

Χρώµα: επιλέγεται αν θα χρησιµοποιηθεί το εξ' ορισµού χρώµα για τη σχεδίαση των
αγωγών µε την προδιαγραφή αυτή στην οριζοντιογραφία, ή επιλέγεται ένα
συγκεκριµένο χρώµα. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι δυνατό να σχεδιάζεται κάθε
διαφορετική διάµετρος αγωγών δικτύου µε χωριστό χρώµα ώστε να µεγαλώνει η
εποπτεία κατά τη σχεδίαση.

Καρτέλα υδραυλικά στοιχεία

Συντελεστής τριβής Manning: εισάγεται ο συντελεστής τριβής κατά Manning. Αν η
τιµή του δεν είναι γνωστή, τότε πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες αµέσως δεξιά
του πεδίου αυτού, ανοίγει η βάση δεδοµένων συντελεστών τριβής Manning µέσω της
οποίας µπορεί να επιλεγεί µια τιµή.

Συντελεστής τριβής Darcy: εισάγεται ο συντελεστής τριβής κατά Darcy. Αν η τιµή του
δεν είναι γνωστή, τότε πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες αµέσως δεξιά του
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πεδίου αυτού, ανοίγει η βάση δεδοµένων συντελεστών τριβής Darcy µέσω της οποίας
µπορεί να επιλεγεί µια τιµή. Η τιµή αυτή θα χρησιµοποιείται µόνο σε διατοµές τύπου 
Κυκλική υπό πίεση και ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει στην εξίσωση
υπολογισµού ροής υπό πίεση της καρτέλας ∆υναµικό Κύµα των γενικών δεδοµένων.

Συντελεστής τριβής Hazen: εισάγεται ο συντελεστής τριβής κατά Hazen. Αν η τιµή
του δεν είναι γνωστή, τότε πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες αµέσως δεξιά του
πεδίου αυτού, ανοίγει η βάση δεδοµένων συντελεστών τριβής Hazen µέσω της οποίας
µπορεί να επιλεγεί µια τιµή. Η τιµή αυτή θα χρησιµοποιείται µόνο σε διατοµές τύπου 
Κυκλική υπό πίεση και ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει στην εξίσωση
υπολογισµού ροής υπό πίεση της καρτέλας ∆υναµικό Κύµα των γενικών δεδοµένων.

Ελάχιστη ταχύτητα: εισάγεται η ελάχιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα ροής. Η ταχύτητα
αυτή δεν αποτελεί περιορισµό, αλλά όταν υπερβαίνεται θα εµφανίζεται µε άλλο χρώµα
στους υπολογισµούς. Οι ρυθµίσεις για τους ελέγχους γίνονται µέσω των ελέγχων των
γενικών δεδοµένων. 

Μέγιστη ταχύτητα: εισάγεται η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα ροής. Η ταχύτητα αυτή
δεν αποτελεί περιορισµό, αλλά όταν υπερβαίνεται θα εµφανίζεται µε άλλο χρώµα στους
υπολογισµούς. Οι ρυθµίσεις για τους ελέγχους γίνονται µέσω των ελέγχων των γενικών
δεδοµένων. 

Ελάχιστη πίεση: εισάγεται η ελάχιστη πίεση για τον προδιαγραφή. Η πίεση αυτή δεν
αποτελεί περιορισµό, αλλά όταν υπερβαίνεται θα εµφανίζεται µε άλλο χρώµα στους
υπολογισµούς. Οι ρυθµίσεις για τους ελέγχους γίνονται µέσω των ελέγχων των γενικών
δεδοµένων. 

Μέγιστη πίεση: εισάγεται η µέγιστη πίεση για τον προδιαγραφή. Η πίεση αυτή δεν
αποτελεί περιορισµό, αλλά όταν υπερβαίνεται θα εµφανίζεται µε άλλο χρώµα στους
υπολογισµούς. Οι ρυθµίσεις για τους ελέγχους γίνονται µέσω των ελέγχων των γενικών
δεδοµένων. 

Κλάση αγωγού: επιλέγαι η κλάση του αγωγού σε ατµόσφαιρες. Το µέγεθος αυτό
χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς υδραυλικού πλήγµατος.

Αύξηση πίεσης (αντιπληγµατικός): εισάγεται η επιτρεπόµενη (στιγµιαία) αύξηση της
πίεσης που χρησιµοποιείται στον αντιπληγµατικό έλεγχο. Για παράδειγµα αν η κλάση
του αγωγού είναι 10 atm και εισαχθεί 20% αύξηση πίεσης, τότε θα επιτραπεί ένα
µέγιστο πιεζοµετρικό φορτίο 120 µέτρων. 

6.13.3 ∆ιαγραφή προδιαγραφής

∆ιαγράφεται προσωρινά από τη λίστα µια υφιστάµενη προδιαγραφή.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης προδιαγραφής:

1. Επιλέγεται η προδιαγραφή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
3. Η προδιαγραφή διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.
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6.13.4 Αλλαγή προδιαγραφής

Αλλάζει µια υφιστάµενη προδιαγραφή.

Για την αλλαγή των δεδοµένων µιας υφιστάµενης προδιαγραφής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των προδιαγραφών αυτή που θα αλλάξει.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής δεδοµένων
προδιαγραφής.
3. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται στην προσθήκη
προδιαγραφής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.13.5 Εισαγωγή προδιαγραφών

Εισάγονται οι προδιαγραφές από εξωτερικό αρχείο. Υφιστάµενες προδιαγραφές θα
διαγραφούν.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που
θα φορτωθεί.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο προδιαγραφών" µε επέκταση .spc.
3. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
4. Πατώντας το πλήκτρο Open διαγράφονται οι υφιστάµενες προδιαγραφές και
φορτώνονται οι προδιαγραφές που περιέχονται στο αρχείο που επελέγη.
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6.13.6 Εξαγωγή προδιαγραφών

Εξάγονται οι προδιαγραφές σε εξωτερικό αρχείο. Μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε
µελλοντική στιγµή στην παρούσα ή σε άλλες µελέτες.

Για την εξαγωγή προδιαγραφών σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο
µετά τη δηµιουργία του.
2. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο προδιαγραφών εγγράφεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.

6.14 Προδιαγραφές φρεατίων

6.14.1 Προδιαγραφές φρεατίων

Τα φρεάτια επίσκεψης τυποποιούνται µέσω της φόρµας προδιαγραφών φρεατίων,
καθόσον σε ένα δίκτυο αποχέτευσης είναι σύνηθες να επαναλαµβάνονται.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών φρεατίων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Προδιαγραφές Φρεατίων.
2. Εισάγονται τα χαρακτηριστικά των φρεατίων επίσκεψης που θα χρησιµοποιηθούν στο
δίκτυο.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Προδιαγραφές φρεατίων µπορούν να εισαχθούν από εξωτερικό αρχείο ή να εξαχθούν σε
εξωτερικό αρχείο για µελλοντική χρήση, όπως περιγράφεται στις επόµενες
παραγράφους.

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες προσθήκης,
αλλαγής ή διαγραφής µιας προδιαγραφής φρεατίου.

6.14.2 Προσθήκη προδιαγραφής φρεατίου

Προστίθεται µια νέα προδιαγραφή φρεατίου στη λίστα.

Για την προσθήκη µιας νέας προδιαγραφής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας
προδιαγραφής.
2. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα σχεδίαση

Ονοµασία φρεατίου: Εισάγεται η µοναδική αλφαριθµητική ονοµασία του φρεατίου.
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Σχόλια:εισάγεται προαιρετικά µια περιγραφή για το αντικείµενο. Αν η περιγραφή
αποτελείται από πολλές γραµµές ή για διευκόλυνση της εισαγωγής, µπορεί να πατηθεί
το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες δεξιά του πεδίου της περιγραφής για να ανοίξει η φόρµα
εισαγωγής περιγραφής.

Ύψος φρεατίου: εισάγεται το ολικό (εξωτερικό) ύψος του φρεατίου σε m για το
µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Γεωµετρία φρεατίου: επιλέγεται από τη λίστα η γεωµετρία της κάτοψης του φρεατίου,
η οποία µπορεί να είναι κυκλική ή ορθογωνική.

Χ-διάσταση: εισάγεται η διάµετρος του φρεατίου ή η µια διάσταση της ορθογωνική του
κάτοψης σε m για το µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα. Η διάσταση αυτή
είναι εξωτερική.

Υ-διάσταση: εισάγεται η δεύτερη διάσταση της ορθογωνική του κάτοψης σε m για το
µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα. ∆εν απαιτείται εισαγωγή τιµής σε
περιπτώσεις κυκλικών φρεατίων. Η διάσταση αυτή είναι εξωτερική.

Το φρεάτιο έχει λαιµό: αν ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή, θα σχεδιάζονται λαιµοί στα
φρεάτια (συνίσταται). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί η εξωτερική διάµετρος
του λαιµού.

∆ιάµετρος λαιµού: εισάγεται η εξωτερική διάµετρος του λαιµού σε m για το µετρικό
σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Καρτέλα κατασκευή

Πάχος κάτω πλάκας: εισάγεται το πάχος της κάτω πλάκας του φρεατίου σε m για το
µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Πάχος άνω πλάκας: εισάγεται το πάχος της άνω πλάκας του φρεατίου σε m για το
µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Πάχος τοιχωµάτων: εισάγεται το πάχος των τοιχωµάτων του φρεατίου σε m για το
µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα.

Πάχος τοιχωµάτων λαιµού: εισάγεται το πάχος των τοιχωµάτων του λαιµού του
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φρεατίου σε m για το µετρικό σύστηµα ή ft για το αγγλικό σύστηµα. Το µέγεθος αυτό
αγνοείται αν το φρεάτιο έχει επιλεγεί χωρίς λαιµό.

Το φρεάτιο κατασκευάζεται από: επιλέγεται από τη λίστα ο τύπος του σκυροδέµατος
µε τον οποίο κατασκευάζεται το φρεάτιο. Αν η επιλογή αυτή απενεργοποιηθεί, τότε στην 
προµέτρηση υλικών δεν θα προσµετράται ο όγκος σκυροδέµατος που απαιτείται για την
κατασκευή του φρεατίου.

Ο εγκιβωτισµός κατασκευάζεται από: επιλέγεται από τη λίστα ο τύπος του
σκυροδέµατος µε τον οποίο διαµορφώνεται εσωτερικά ο πυθµένας του φρεατίου.
Συνήθως χρησιµοποιείται C12/15 χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό. Αν η επιλογή αυτή
απενεργοποιηθεί, τότε στην προµέτρηση υλικών δεν θα προσµετράται ο όγκος
σκυροδέµατος που απαιτείται για τη διαµόρφωση του πυθµένα του φρεατίου.

Η υπόβαση κατασκευάζεται από: επιλέγεται από τη λίστα ο τύπος του σκυροδέµατος
µε τον οποίο διαµορφώνεται η στρώση καθαριότητας κάτω από τον πυθµένα του
φρεατίου. Συνήθως χρησιµοποιείται C8/10 χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό. Αν η
επιλογή αυτή απενεργοποιηθεί, τότε στην προµέτρηση υλικών δεν θα προσµετράται ο
όγκος σκυροδέµατος που απαιτείται για τη διαµόρφωση του πυθµένα του φρεατίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιγραφεί σωστά η υπόβαση του φρεατίου στην
επόµενη καρτέλα.

Καρτέλα υπόβαση

Χρήση υπόβασης: επιλέγεται αν το φρεάτιο θα έχει υπόβαση ή όχι.

Πάχος υπόβασης: εισάγεται το πάχος της υπόβασης σε m για το µετρικό σύστηµα ή ft
για το αγγλικό σύστηµα.

6.14.3 ∆ιαγραφή προδιαγραφής φρεατίου

∆ιαγράφεται προσωρινά από τη λίστα µια υφιστάµενη προδιαγραφή φρεατίου.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης προδιαγραφής φρεατίου:

1. Επιλέγεται η προδιαγραφή φρεατίου που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
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3. Η προδιαγραφή φρεατίου διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.

6.14.4 Αλλαγή προδιαγραφής φρεατίου

Αλλάζει µια υφιστάµενη προδιαγραφή φρεατίου.

Για την αλλαγή των δεδοµένων µιας υφιστάµενης προδιαγραφής φρεατίου:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των προδιαγραφών αυτή που θα αλλάξει.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής δεδοµένων
προδιαγραφής φρεατίου.
3. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται στην προσθήκη
προδιαγραφής φρεατίου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.14.5 Εισαγωγή προδιαγραφών φρεατίων

Εισάγονται οι προδιαγραφές τύπων φρεατίων από εξωτερικό αρχείο. Υφιστάµενες
προδιαγραφές θα διαγραφούν.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που
θα φορτωθεί.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο τύπων φρεατίων" µε επέκταση .fre.
3. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
4. Πατώντας το πλήκτρο Open διαγράφονται οι υφιστάµενες προδιαγραφές φρεατίων
και φορτώνονται οι προδιαγραφές που περιέχονται στο αρχείο που επελέγη.
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6.14.6 Εξαγωγή προδιαγραφών φρεατίων

Εξάγονται οι προδιαγραφές φρεατίων σε εξωτερικό αρχείο. Μπορούν να εισαχθούν σε
οποιαδήποτε µελλοντική στιγµή στην παρούσα ή σε άλλες µελέτες.

Για την εξαγωγή προδιαγραφών φρεατίων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο
µετά τη δηµιουργία του.
2. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο προδιαγραφών εγγράφεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.

6.15 Προδιαγραφές σκαµµάτων

6.15.1 Προδιαγραφές σκαµµάτων

Τα σκάµµατα τυποποιούνται µέσω της φόρµας προδιαγραφών φρεατίων, καθόσον σε
ένα δίκτυο αποχέτευσης είναι σύνηθες να επαναλαµβάνονται. Μετά τον ορισµό τους
είναι εύκολη η τοποθέτησή τους στον πίνακα δεδοµένων της κύριας φόρµας.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών σκαµµάτων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Προδιαγραφές Σκαµµάτων.
2. Εισάγονται τα χαρακτηριστικά των σκαµµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο δίκτυο.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Προδιαγραφές σκαµµάτων µπορούν να εισαχθούν από εξωτερικό αρχείο ή να εξαχθούν
σε εξωτερικό αρχείο για µελλοντική χρήση, όπως περιγράφεται στις επόµενες
παραγράφους.

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες προσθήκης,
αλλαγής ή διαγραφής µιας προδιαγραφής σκάµµατος.

6.15.2 Προσθήκη προδιαγραφής σκάµµατος

Προστίθεται µια νέα προδιαγραφή σκάµµατος στη λίστα.

Για την προσθήκη µιας νέας προδιαγραφής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας
προδιαγραφής.
2. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα δεδοµένα

Φόρµα: επιλέγεται ένας από τους πέντε προκαθορισµένους τύπους σκάµµατος. Ο 5ος
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τύπος είναι προσαρµοσµένος, δηλαδή όλες οι παράµετροί του ορίζονται από το χρήστη.

Όνοµα σκάµµατος: Εισάγεται η µοναδική αλφαριθµητική ονοµασία του σκάµµατος.

Σχόλια:εισάγεται προαιρετικά µια περιγραφή για το αντικείµενο. Αν η περιγραφή
αποτελείται από πολλές γραµµές ή για διευκόλυνση της εισαγωγής, µπορεί να πατηθεί
το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες δεξιά του πεδίου της περιγραφής για να ανοίξει η φόρµα
εισαγωγής περιγραφής.

d1: εισάγεται το ύψος d1 του σκάµµατος (µόνο για τον τύπο V) σε m για το µετρικό
σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα.

d3: εισάγεται το ύψος d3 του σκάµµατος (µόνο για τον τύπο V) σε m για το µετρικό
σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα.

Υλικό (1): επιλέγεται το υλικό πλήρωσης της στρώσης (1) του σκάµµατος µόνο για τον
τύπο V.

Υλικό (2): επιλέγεται το υλικό πλήρωσης της στρώσης (2) του σκάµµατος µόνο για τον
τύπο V.

Υλικό (3): επιλέγεται το υλικό πλήρωσης της στρώσης (3) του σκάµµατος µόνο για τον
τύπο V.

Υλικό (4): επιλέγεται το υλικό πλήρωσης της στρώσης (4) του σκάµµατος µόνο για τον
τύπο V.

Τύπος σκυροδέµατος έδρασης: για τους τύπους σκάµµατος II, III και IV αναφέρεται
στο είδος του σκυροδέµατος κάτω από τον αγωγό.

Τύπος σκυροδέµατος εγκιβωτισµού: για τους τύπους σκάµµατος III και IV
αναφέρεται στο είδος του σκυροδέµατος πλην αυτού της έδρασης.

Καρτέλα προφίλ

Εισάγεται η γεωµετρία του σκάµµατος. Ανάλογα µε το βάθος τοποθέτησης του αγωγού,
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ο τρόπος διάνοιξης του σκάµµατος µεταβάλλεται. Για παράδειγµα µπορεί µέχρι τέσσερα
µέτρα βάθος να είναι επιθυµητό ορθογωνικό σκάµµα, ενώ από βάθος 4 έως 8 µέτρα να
είναι επιθυµητό τραπεζοειδές σκάµµα για λόγους ευστάθειας. ∆εν υπάρχει περιορισµός
ως προς τη γεωµετρία του σκάµµατος.

Για να δηµιουργηθεί το προφίλ του σκάµµατος, πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη
προστίθεται µια στρώση του προφίλ, µε το πλήκτρο Αλλαγή γίνονται διορθώσεις στην
επιλεγµένη στρώση του προφίλ και µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφεται η επιλεγµένη
στρώση του προφίλ.

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για το σωστό ορισµό µιας στρώσης του προφίλ του
σκάµµατος είναι το ύψος του, το πλάτος του και οι κλίσεις πρανών του, αριστερά και
δεξιά.

Καρτέλα προχωρηµένα

Χρήση πλέγµατος σήµανσης: ενεργοποιείται η προµέτρηση του πλέγµατος σήµανσης
που τοποθετείται κοντά στο έδαφος ώστε να σηµαίνει πως έχει εγκατασταθεί αγωγός από
κάτω του.

Απόσταση πλέγµατος από το έδαφος: εισάγεται η κατακόρυφη απόσταση
τοποθέτησης του πλέγµατος από το έδαφος σε ft για το αγγλικό σύστηµα ή σε m για το
µετρικό σύστηµα. Η µεταβλητή αυτή δεν χρησιµοποιείται πουθενά στην παρούσα έκδοση
του προγράµµατος.

Επιλογή τύπου εδάφους: επιλέγεται αν το έδαφος είναι φυσικό, άσφαλτος,
σκυρόδεµα ή χωµατόδροµος. Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις γίνεται προµέτρηση για
την αποκατάστασή τους.

Πάχος νέας οδοστρωσίας: αν έχει επιλεγεί ως τύπος εδάφους η άσφαλτος, το
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σκυρόδεµα ή ο χωµατόδροµος, εισάγεται το πάχος τους σε m για το µετρικό σύστηµα ή
σε ft για το αγγλικό σύστηµα.

Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή: για την εκσκαφή
του σκάµµατος, απαιτείται ένα επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης στο οποίο θα εδράζονται
τα εκσκαπτικά µηχανήµατα. Το πλάτος αυτό προστίθεται εκατέρωθεν του ελεύθερου
ανοίγµατος του σκάµµατος για να προκύψει το συνολικό πλάτος κατάληψης.

Γεωλογία: εισάγονται στρώσεις εδάφους που περιέχουν γεωλογικές πληροφορίες. Ένα
έδαφος µπορεί να έχει άπειρες στρώσεις που πάντως µετράνε από την επιφάνεια του
εδάφους προς τα κάτω. Για να δηµιουργηθεί το γεωλογικό προφίλ του σκάµµατος,
πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη προστίθεται µια στρώση του γεωλογικού προφίλ, µε
το πλήκτρο Αλλαγή γίνονται διορθώσεις στην επιλεγµένη στρώση του γεωλογικού
προφίλ και µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφεται η επιλεγµένη στρώση του γεωλογικού
προφίλ. 

Για τον πλήρη ορισµό µιας στρώσης του γεωλογικού προφίλ απαιτούνται το πάχος της
στρώσης (ύψος) σε m για το µετρικό σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα, το
ποσοστό βραχώδους υλικού (0-100) - ενώ το υπόλοιπο θα θεωρείται ότι είναι γαιώδες -
ηµιβραχώδες, ο συντελεστής επιπλήσµατος και αν απαιτούνται αντιστηρίξεις στα πρανή
για λόγους ευστάθειας στη συγκεκριµένη στρώση και µόνο.

6.15.3 ∆ιαγραφή προδιαγραφής σκάµµατος

∆ιαγράφεται προσωρινά από τη λίστα µια υφιστάµενη προδιαγραφή σκάµµατος.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης προδιαγραφής σκάµµατος:

1. Επιλέγεται η προδιαγραφή σκάµµατος που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
3. Η προδιαγραφή σκάµµατος διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.

6.15.4 Αλλαγή προδιαγραφής σκάµµατος

Αλλάζει µια υφιστάµενη προδιαγραφή σκάµµατος.

Για την αλλαγή των δεδοµένων µιας υφιστάµενης προδιαγραφής σκάµµατος:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των προδιαγραφών αυτή που θα αλλάξει.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής δεδοµένων
προδιαγραφής σκάµµατος.
3. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα όπως περιγράφονται στην προσθήκη
προδιαγραφής σκάµµατος.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.15.5 Εισαγωγή προδιαγραφής σκάµµατος

Εισάγονται οι προδιαγραφές σκαµµάτων από εξωτερικό αρχείο. Υφιστάµενες
προδιαγραφές θα διαγραφούν.

Για την εισαγωγή προδιαγραφών από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που
θα φορτωθεί.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο τύπων σκαµµάτων" µε επέκταση .tspc.
3. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
4. Πατώντας το πλήκτρο Open διαγράφονται οι υφιστάµενες προδιαγραφές σκαµµάτων
και φορτώνονται οι προδιαγραφές που περιέχονται στο αρχείο που επελέγη.

6.15.6 Εξαγωγή προδιαγραφής σκάµµατος

Εξάγονται οι προδιαγραφές σκαµµάτων σε εξωτερικό αρχείο. Μπορούν να εισαχθούν σε
οποιαδήποτε µελλοντική στιγµή στην παρούσα ή σε άλλες µελέτες.

Για την εξαγωγή προδιαγραφών σκαµµάτων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή, επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο
µετά τη δηµιουργία του.
2. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
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3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο προδιαγραφών εγγράφεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.

6.16 Έλεγχος δικτύου

Όταν γίνεται εισαγωγή ενός δικτύου από εξωτερική πηγή, όπως για παράδειγµα ένα
αρχείο DXF ή όταν εισάγονται τα δεδοµένα του γραφικά, υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης
ενός αριθµού προβληµάτων τα οποία εντοπίζονται δύσκολα. Τέτοια προβλήµατα είναι
για παράδειγµα διπλοί κόµβοι ή αγωγοί που δεν ενώνονται µε τους κόµβους αλλά απλά
τους πλησιάζουν.Η φόρµα αυτή διευκολύνει τον εντοπισµό και τη διόρθωση τέτοιων
προβληµάτων.

Για τη χρήση του εργαλείου ελέγχου του δικτύου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ο Έλεγχος ∆ικτύου.
2. Επιλέγεται ο τύπος προβληµάτων που θα αναζητηθούν και προαιρετικά θα
διορθωθούν.
3. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έλεγχος και γεµίζει η λίστα µε τα προβλήµατα αυτά.
4. Επιλέγοντας ένα πρόβληµα από τη λίστα και κάνοντας κλικ στο Αντικείµενα
Επιλεγµένου Προβλήµατος, τα αντικείµενα αυτά επιλέγονται στο χάρτη.
5. Προαιρετικά, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Αντικείµενα Όλων Των Προβληµάτων
εµφανίζονται στο χάρτη όλα τα αντικείµενα που προκαλούν όλα τα προβλήµατα της
λίστας.
6. Κάνοντας κλικ στον καθαρισµό επιλογής, όλα τα επιλεγµένα στο χάρτη αντικείµενα
αποεπιλέγονται.
7. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.
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6.17 Επιλογές

6.17.1 Γενικές προτιµήσεις

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται η ρύθµιση του προγράµµατος. Με την εντολή 
Γενικές Προτιµήσεις εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που περιέχει τέσσερις κάρτες
στις οποίες βρίσκονται οµαδοποιηµένες οι επιλογές ρύθµισης του προγράµµατος.

Για να µεταβεί ο χρήστης από την µια κάρτα στην άλλη αρκεί να κάνει κλικ µε το ποντίκι
στο όνοµα της κάθε καρτέλας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάθε
καρτέλας:

Καρτέλα Γενικά

Στην κάρτα αυτή υπάρχουν οι γενικές ρυθµίσεις του προγράµµατος. Εδώ, ο χρήστης,
µπορεί να επιλέξει αν το πρόγραµµα θα καταχωρίσει στο µητρώο των Windows την
κατάληξη αρχείων του προγράµµατος. Αυτή είναι η κατάληξη µε την οποία σώζει η
εφαρµογή τις µελέτες. Έτσι όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ σε ένα αρχείο µε κατάληξη
αυτή του προγράµµατος, θα εκτελεστεί αυτή η εφαρµογή και θα φορτωθεί αυτόµατα η
επιλεγµένη µελέτη.

Εάν επιλεγεί η αυτόµατη εµφάνιση µηνυµάτων υπολογισµών τότε θα εµφανίζονται
οι πίνακες των αποτελεσµάτων, τα µηνύµατα λαθών ή οι αναφορές των υπολογισµών
αυτόµατα µε το πάτηµα της επιλογής Εκτέλεση υπολογισµών.

Η αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου θα δηµιουργεί ένα αντίγραφο µε επέκταση .bck
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τη στιγµή που θα φορτώνεται ένα αρχείο. Το αρχείο θα δηµιουργείται στο φάκελο
προσωρινής αποθήκευσης που αρχικά τίθεται από το πρόγραµµα ως ο προσωρινός
φάκελος των Windows.

Με την επιβεβαίωση διαγραφών θα ερωτάται ο χρήστης εάν συµφωνεί για τη
διαγραφή του αντικειµένου κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο διαγραφή. Η εντολή αυτή
επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των εντολών διαγραφής, όπως για παράδειγµα των 
καθέτων διευθύνσεων.

Ο φάκελος προσωρινής αποθήκευσης αφορά την δηµιουργία προσωρινών αρχείων.
Συνίσταται να µην αλλάξετε τις εξ' ορισµού τιµές.

Επίσης δίνονται οι εξής επιλογές από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να διαλέξει αυτή που
προτιµά:

Κατά την έξοδο να αγνοούνται οι αλλαγές - Όταν ο χρήστης κλείσει την
εφαρµογή όποιες αλλαγές έχει κάνει σε ήδη υπάρχουσα ή σε νέα µελέτη θα χαθούν,
εκτός αν επιλέξει πρώτα το Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να σώζονται οι αλλαγές - Με το κλείσιµο της εφαρµογής όποιες
αλλαγές έχουν γίνει σε υπάρχουσα µελέτη αποθηκεύονται αυτόµατα χωρίς να
ερωτηθεί πρώτα ο χρήστης. Αν πρόκειται για νέα µελέτη που δεν έχει αποθηκευτεί
ακόµα θα βγει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει όνοµα για την αποθήκευση
της µελέτης όπως στο Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να βγαίνει µήνυµα για ενέργεια - Όταν κλείνει η εφαρµογή θα
βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ρωτάει το χρήστη αν επιθυµεί να
αποθηκευτούν οι αλλαγές. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά θα βγει το παράθυρο 
Εγγραφής Μελέτης. Αν απαντήσει αρνητικά όλες οι αλλαγές θα χαθούν.

Ο αριθµός τελευταίων αρχείων αναφέρεται στο µενού Αρχείο και ρυθµίζει το πλήθος
των τελευταίων αρχείων που είναι διαθέσιµα.

Καρτέλα Γλώσσες

Αν έχουν εγκατασταθεί πολυγλωσσικά πακέτα, τότε είναι εφικτή η επιλογή της γλώσσας
χρήσης του προγράµµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν δυο πακέτα, τα
ελληνικά (που έχουν ήδη επιλεγεί) και τα αγγλικά. Αλλαγή της γλώσσας του
προγράµµατος, θα έχει ως αποτέλεσµα, όλα τα µηνύµατα, τα µενού, τα αρχεία βοήθειας
και η σύνδεση µε το Internet να είναι στην επιλεγµένη γλώσσα.

Για την αλλαγή της γλώσσας, απαιτείται επανεκκίνηση του προγράµµατος.
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Καρτέλα ∆εκαδικά

Εδώ γίνεται η επιλογή της επιθυµητής ακρίβειας µε την οποία θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα. Επιλέγεται το πλήθος των δεκαδικών για όλα τα µεγέθη που
υπεισέρχονται είτε ως δεδοµένα στο πρόγραµµα, είτε ως αποτελέσµατα. Για να ρυθµιστεί
το πλήθος των δεκαδικών ενός µεγέθους αρκεί να επιλεγεί µε το ποντίκι αυτό το µέγεθος
από την αριστερή λίστα και να αλλαχθεί η αναγραφόµενη τιµή στο πεδίο Αριθµός
∆εκαδικών. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν επιδρούν στην ακρίβεια των υπολογισµών παρά
µόνο στον τρόπο παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσµάτων.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 0.1 αντί .1" τότε οι αριθµοί που είναι µικρότεροι
της µονάδας και µεγαλύτεροι της αρνητικής µονάδας θα εµφανίζονται µε ένα µηδενικό
π.χ. -0.08 αντί για -.08 και 0.98 αντί για .98.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 1.0 αντί 1" τότε οι αριθµοί θα εµφανίζονται
υποχρεωτικά µε όσα δεκαδικά έχουν δηλωθεί. Π.χ. εάν για το µήκος σε µέτρα έχουν
δηλωθεί 4 δεκαδικά και η τιµή του είναι 1.16 θα εµφανίζεται ως 1.1600.

Καρτέλα Internet

Το πρόγραµµα µπορεί µέσω Internet να ελέγχει εάν είναι στην τελευταία έκδοση ή όχι.
Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται αυτόµατα εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόµατος
έλεγχος για νέες εκδόσεις και θα διεξάγεται σιωπηρά κάθε ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα
ανάλογα µε την προτίµηση του χρήστη χωρίς περαιτέρω παρέµβασή του. Εάν είναι
επιθυµητός ο χειροκίνητος έλεγχος για νέα έκδοση τότε αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο 
Έλεγξε Τώρα. Εάν υπάρχει νέα έκδοση, τότε δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα να
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κατεβάσει και να εγκαταστήσει τη νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤεχνοΛογισµική σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου νέων εκδόσεων µέσω Internet δεν πραγµατοποιείται καµία
µεταφορά δεδοµένων από τον υπολογιστή προς το Internet.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.17.2 Σκαρίφηµα

Αλλάζει ο τρόπος εµφάνισης και λειτουργίας των σχεδίων.

Για την παραµετροποίηση του σκαριφήµατος:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Επιλογές.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Σκαρίφηµα.
3. Παραµετροποιείται η εµφάνιση του κάναβου ως εξής:
3.1. Επιλέγεται αν θα εµφανίζεται ο κάναβος ή όχι ενεργοποιώντας την επιλογή Ορατό
Πλέγµα.
3.2. Επιλέγεται η γραµµατοσειρά πατώντας το πλήκτρο Γραµµατοσειρά.
3.3. Επιλέγεται το στυλ των γραµµών πατώντας το πλήκτρο Γραµµή.
3.4. Επιλέγεται το χρώµα των γραµµάτων πατώντας το πλήκτρο Χρώµα Γραµµάτων.
3.5. Επιλέγεται το χρώµα των γραµµών πατώντας το πλήκτρο Χρώµα Γραµµής.
4. Παραµετροποιείται η δυνατότητα έλξης αντικειµένων στο πλαίσιο έλξη αντικειµένων
ως εξής:
4.1. Επιλέγεται αν θα είναι ενεργή η έλξη των αντικειµένων ή όχι ενεργοποιώντας την
επιλογή Ενεργός.
4.2. Επιλέγονται σε ποια σηµεία τα αντικείµενα θα έχουν έλξη. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Όλα και Κανένα επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλα τα σηµεία έλξης
αντίστοιχα.
5. Παραµετροποιείται η δυνατότητα έλξης στα σηµεία του κάναβου στο πλαίσιο έλξη ως
εξής:
5.1. Επιλέγεται αν θα είναι ενεργή η έλξη στον κάνναβο ή όχι ενεργοποιώντας την
επιλογή Ενεργός.
5.2. Εισάγονται οι ισαπόστασεις Χ και Υ που καθορίζουν το µέγεθος των
ορθογωνικών κελιών του κάναβου.
5.3. Εισάγεται το σηµείο βάσης του κάναβου.
6. Επιλέγεται το χρώµα του υποβάθρου πατώντας το πλήκτρο Χρώµα στο πλαίσιο
υπόβαθρο.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.17.3 Κελιά πινάκων

Αλλάζει η συµπεριφορά των πινάκων εισαγωγής δεδοµένων.

Οι πίνακες που µπορούν να εισαχθούν δεδοµένα επί αυτών, έχουν συµπεριφορά που
παραµετροποιείται µέσω της φόρµας αυτής.

Με την επιλογή "Κανένας αυτοµατισµός στα κελιά", πατώντας ENTER σε ένα κελί, ο
κέρσορας παραµένει σε αυτό.

Για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο γραµµές η εισαγωγή κατά στήλες, η δεύτερη
δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα µεταφερθεί
στο αµέσως από κάτω του. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα όταν τα δεδοµένα εισάγονται κατά
στήλες.

Τέλος για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο στήλες, η εισαγωγή κατά γραµµές, η
τρίτη δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα
µεταφερθεί στο αµέσως διπλανό του (δεξιά από αυτό). Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό όταν
τα δεδοµένα εισάγονται κατά γραµµές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.17.4 Μπάρα εργασίας

Παραµετροποιείται η µπάρα εργασίας που υπάρχει στην κύρια φόρµα του
προγράµµατος.

Για την παραµετροποίηση της µπάρας εργασίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το µενού Επιλογές γίνεται κλικ στο υποµενού Μπάρα Εργασίας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Η µπάρα εργασίας που υπάρχει, µπορεί να έχει µικρά ή µεγάλα πλήκτρα, µε ή χωρίς
επεξήγηση (επί του πλήκτρου, επιλογή συνοδευτικό κείµενο στα κουµπιά), ανάλογα
µε τις επιλογές του χρήστη. Επίσης, πολλές φορές βολεύει να εµφανίζεται µια επεξήγηση
εάν ο κέρσορας του ποντικιού µείνει ακίνητος 2-3 δευτερόλεπτα πάνω από ένα πλήκτρο.
Αυτό θα συµβαίνει εάν επιλεγεί το εµφάνιση επεξήγησης κάθε κουµπιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.

6.17.5 Αρχικές τιµές

Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο γραµµικό ή σηµειακό στοιχείο ή µια καµπύλη
λειτουργίας, ορισµένες ιδιότητές της όπως επίσης και το συνθετικό της ονοµατολογίας
µπορεί να παραµετροποιηθούν από το χρήστη. Για παράδειγµα όλοι οι αγωγοί που θα
προστίθενται µπορεί να έχουν µήκος 100 µέτρα και το όνοµά τους να αρχίζει από ΑΓ.

Για τη ρύθµιση των αρχικών τιµών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Αρχικές Τιµές.
3. Στην καρτέλα ετικέτες εισάγονται οι αρχικές τιµές των ονοµασιών των διαφόρων
στοιχείων του δικτύου.

4. Στην καρτέλα ιδιότητες εισάγονται οι αρχικές τιµές τιµών διαφόρων άλλων
αντικειµένων που δηµιουργούνται.
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5. Εάν επιλεγεί το εξ' ορισµού τιµές για όλες τις νέες µελέτες, οι ρυθµίσεις που θα
γίνουν θα φορτώνονται σε όλες τις νέες µελέτες που δηµιουργούνται εφεξής.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.17.6 Αλγόριθµος

Οι ρυθµίσεις αυτές επηρεάζουν τη συµπεριφορά του αλγορίθµου επίλυσης για όλες τις
µελέτες. Συνίσταται να µην αλλάξουν καθώς µε τις εξ' ορισµού τιµές δεν θα πρέπει να
υπάρξουν προβλήµατα για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις δικτύων ύδρευσης.

Για την παραµετροποίηση του αλγόριθµου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται ο Αλγόριθµος.
3. Εισάγεται ο µέγιστος αριθµός κύκλων συνόρθωσης. Μια µέγιστη τιµή εγγυάται
ότι ο αλγόριθµος του προγράµµατος δεν θα κολλήσει. Μια τιµή της τάξης των 40 έως 50
κύκλων εξασφαλίζει επιτυχή περίπτωση στις περισσότερες των περιπτώσεων.
4. Εισάγεται η ακρίβεια σύγκλισης συνόρθωσης που αναφέρεται στο σφάλµα της
επίλυσης. Η τιµή 0.001 εξασφαλίζει µια αποδεκτή ακρίβεια στις περισσότερες των
περιπτώσεων.
5. Εάν δεν συγκλίνει ο αλγόριθµος, τότε µπορεί η επίλυση να διακοπεί, να σταµατήσει ή
να αγνοηθεί το πρόβληµα. Εάν επιλεγεί η συνέχιση, τότε εισάγεται και ο επιπρόσθετος
αριθµός επαναλήψεων.
6. Εισάγεται η ακρίβεια επίλυσης ποιοτικών θεµάτων που αναφέρεται στο σφάλµα
της επίλυσης ποιότητας. Η τιµή 0.01 εξασφαλίζει µια αποδεκτή ακρίβεια στις
περισσότερες των περιπτώσεων.
7. Η επιλογή επιτρεπόµενες δοκιµές πριν τον έλεγχο κατάστασης θέτει τον αριθµό
των δοκιµών που πρέπει να  παρέλθουν κατά τη διάρκεια της υδραυλικής
εξισορρόπησης πριν η κατάσταση των αντλιών, βαλβίδων ελέγχου, βαλβίδων ελέγχου
ροής και αγωγών που συνδέονται µε δεξαµενές ανανεωθεί. Η εξ' ορισµού τιµή είναι 2,
που σηµαίνει ότι οι έλεγχοι κατάστασης ανανεώνονται κάθε δεύτερη δοκιµή. Μια τιµή
ίση µε το µέγιστο αριθµό δοκιµών θα σηµαίνει ότι οι έλεγχοι κατάστασης θα γίνονται
µόνο όταν το σύστηµα έχει συγκλίνει αριθµητικά. (Οποτεδήποτε συµβαίνει αλλαγή
κατάστασης οι δοκιµές πρέπει να συνεχιστούν καθώς το σύστηµα µπορεί να µην έχει
ισορροπήσει). Η συχνότητα των ελέγχων κατάστασης σε µειωτές πίεσης και βαλβίδες
διατήρησης πίεσης (PRV και PSV) εκτιµάται από την επιλογή εξασθένισης επίλυσης (βλ.
#9).
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8. Η επιλογή σταµάτησε ελέγχους κατάστασης µετά από δοκιµές αναφέρεται στον
αριθµό των δοκιµών µετά από τις οποίες ο περιοδικός έλεγχος κατάστασης σε αντλίες,
βαλβίδες ελέγχου, βαλβίδες ελέγχου ροής και αγωγούς που συνδέονται µε δεξαµενές
σταµατάνε. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος κατάστασης θα γίνεται µόνο όταν έχει
επιτευχθεί υδραυλική ισορροπία στο δίκτυο. Η εξ' ορισµού τιµή είναι το 10, που
σηµαίνει ότι µετά από 10 δοκιµές, αντί ο έλεγχος κατάστασης να γίνεται σύµφωνα µε το
#7, θα γίνεται µόνο µετά τη σύγκλιση.
9. Η ακρίβεια για εξασθένιση επίλυσης είναι η ακρίβεια στην οποία αρχίζουν η
εξασθένιση της επίλυσης και των ελέγχων κατάστασης σε PRV και PSV. Τα όρια
εξασθένισης περιορίζουν όλες τις αλλαγές στις παροχές στο 60% σε µελλοντικές
δοκιµές. Η εξ' ορισµού τιµή είναι 0, το οποίο σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιείται η τεχνική
της εξασθένισης και σε κάθε επανάληψη πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι κατάστασης. Η
εξασθένιση µπορεί να χρειάζεται σε δίκτυα που έχουν πρόβληµα σύγκλισης. Στην
περίπτωση αυτή συνίσταται η χρήση της τιµής 0.01.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις καινούριες µελέτες, έως ότου
αλλάξουν από το χρήστη.



Κεφάλαιο

VII
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7 Αντικείµενα

7.1 Μενού αντικείµενα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η ρύθµιση των σχεδίων και των υπολογιστικών
εργαλείων του δικτύου. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού
αυτό είναι οι ακόλουθες:

Προσθήκη
o Κόµβος

o ∆εξαµενή

o Ταµιευτήρας

o Αγωγός

o Αντλία

o Βαλβίδα

o Επιφάνεια

o Μηκοτοµή

o Ετικέτα

Ιδιότητες
o Φρεάτιο

o ∆εξαµενή

o Ταµιευτήρας

o Αγωγός

Ενδιάµεσοι κόµβοι
o Αντλία

o Βαλβίδα

o Επιφάνεια

o Μηκοτοµή

o Ετικέτα

Ετικέτες
Μετατροπή αντικειµένων
Προσθήκη ενδιάµεσου κόµβου
Προσθήκη ενδιάµεσου κόµβου µε απόσταση
∆ιαγραφή ενδιάµεσου κόµβου
Μετακίνηση ενδιάµεσου κόµβου
Μετατροπή ενδιάµεσου κόµβου σε κόµβο
Αντιµετάθεση άκρων συνδέσµου

7.2 Προσθήκη

7.2.1 Κόµβος

Προστίθεται ένας νέος κόµβος. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε στο
χάρτη του δικτύου. 

Για να προστεθεί ένας νέος κόµβος:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Κόµβος.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται ο νέος κόµβος.
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Για να προστεθούν πολλαπλοί κόµβοι:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Κόµβος, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται ο νέος κόµβος.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλους τους νέους κόµβους.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό του κέντρου ενός κόµβου:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης ενός ή πολλαπλών
κόµβων.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του κέντρου.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται ένας νέος κόµβος στο σχέδιο ενώ πατώντας Άκυρο
µεταφέρεται η ροή στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

7.2.2 ∆εξαµενή

Προστίθεται µια νέα δεξαµενή. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε στο
χάρτη του δικτύου. 

Για να προστεθεί µια νέα δεξαµενή:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού ∆εξαµενή.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται η νέα δεξαµενή.

Για να προστεθούν πολλαπλές δεξαµενές αποθήκευσης:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού ∆εξαµενή, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται µια νέα δεξαµενή.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλες τις νέες δεξαµενές.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό του κέντρου µιας δεξαµενής:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης µια ή πολλαπλών
δεξαµενών.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
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2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του κέντρου.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται η νέα δεξαµενή αποθήκευσης στο σχέδιο ενώ
πατώντας Άκυρο µεταφέρεται η ροή στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

7.2.3 Ταµιευτήρας

Προστίθεται ένας νέος ταµιευτήρας. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε
στο χάρτη του δικτύου. 

Για να προστεθεί ένας νέος ταµιευτήρας:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ταµιευτήρας.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται ο νέος ταµιευτήρας.

Για να προστεθούν πολλαπλοί κόµβοι:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ταµιευτήρας, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται ο νέος ταµιευτήρας.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλους τους νέους ταµιευτήρες.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό του κέντρου ενός κόµβου:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης ενός ή πολλαπλών
ταµιευτήρων.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του κέντρου.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται ένας νέος κόµβος στο σχέδιο ενώ πατώντας Άκυρο
µεταφέρεται η ροή στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.
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7.2.4 Αγωγός

Προστίθεται ένας νέος αγωγός. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ σε ένα σηµειακό
στοιχείο για να ορισθεί η αρχή του και κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να
ορισθεί το πέρας του. Σηµειακό στοιχείο µπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόµβος, δεξαµενή
ή ταµιευτήρας. 

Για να προστεθεί ένας νέος αγωγός:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αγωγού.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή του αγωγού.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας του αγωγού.

Για να προστεθούν πολλαπλοί αγωγοί:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αγωγού, πατώντας το
πλήκτρο CTRL.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή του αγωγού.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας του αγωγού.
5. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3 και 4 για όλους τους νέους αγωγούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται τουλάχιστον 2 σηµειακά στοιχεία για να προστεθεί αγωγός.

7.2.5 Αντλία

Προστίθεται µια νέα αντλία. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ σε ένα σηµειακό
στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της και κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να
ορισθεί το πέρας της. Σηµειακό στοιχείο µπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόµβος, δεξαµενή
ή ταµιευτήρας. 

Για να προστεθεί µια νέα αντλία:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αντλία.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της αντλίας.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας της αντλίας.

Για να προστεθούν πολλαπλές αντλίες:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αντλία, πατώντας το πλήκτρο
CTRL.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της αντλίας.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας της αντλίας.
5. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3 και 4 για όλες τις νέες αντλίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται τουλάχιστον 2 σηµειακά στοιχεία για να προστεθεί αντλία.

7.2.6 Βαλβίδα

Προστίθεται µια νέα βαλβίδα. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ σε ένα σηµειακό
στοιχείο για να ορισθεί η αρχή του και κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να
ορισθεί το πέρας του. Σηµειακό στοιχείο µπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόµβος, δεξαµενή
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ή ταµιευτήρας. 

Για να προστεθεί µια νέα βαλβίδα:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Βαλβίδα.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της βαλβίδας.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας της βαλβίδας.

Για να προστεθούν πολλαπλές βαλβίδες:

1. Από το µενού Στοιχεία επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Βαλβίδα, πατώντας το
πλήκτρο CTRL.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της βαλβίδας.
4. Γίνεται κλικ σε ένα άλλο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί το πέρας της βαλβίδας.
5. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3 και 4 για όλα τις νέες βαλβίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται τουλάχιστον 2 σηµειακά στοιχεία για να προστεθεί βαλβίδα.

7.2.7 Επιφάνεια

Προστίθεται γραφικά µια νέα επιφάνεια, η οποία θα χρησιµεύει για τον υπολογισµό των
παροχών του δικτύου.

Για την προσθήκη µιας νέας επιφάνειας:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Επιφάνεια.
3. Με διαδοχικά κλικ, ορίζεται το περίγραµµα του κλειστού πολυγώνου που αναπαριστά
την επιφάνεια.
4. Πατώντας ENTER η επιφάνεια οριστικοποιείται κλείνοντας το πολύγωνο, ενώ
πατώντας ESC η διαδικασία ακυρώνεται.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό των συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης επιφάνειας.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη της κορυφής.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται η κορυφή του πολυγώνου της επιφάνειας.
2.4. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2.1 έως 2.3 για τον ορισµό όλων των κορυφών ή
συνεχίζεται η σχεδίαση µε ελεύθερη γραφική εισαγωγή.
3. Εκτελείται το βήµα 4 της διαδικασίας προσθήκης επιφάνειας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο, στο υπόβαθρο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα >
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Επιλογές > Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε χρησιµοποιώντας το εργαλείο εισαγωγή από dxf να εισάγετε
µαζικά κλειστά πολύγωνα από DXF.

7.2.8 Μηκοτοµή

Προστίθεται µια νέα µηκοτοµή στη µελέτη. Η µηκοτοµή δεν αποτελεί νέα οντότητα παρά
ένα σύνολο υφιστάµενων σηµειακών και γραµµικών στοιχείων. Μπορούν να οριστούν
άπειρες µηκοτοµές σε µια µελέτη και ο σκοπός τους είναι η ευκολότερη εισαγωγή
δεδοµένων και η εποπτεία της γεωµετρίας του δικτύου.

Για να εισαχθεί µια µηκοτοµή θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον δυο
σηµειακά αντικείµενα και ένα γραµµικό που να τα ενώνει.

Για την προσθήκη νέας µηκοτοµής:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Μηκοτοµή.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της µηκοτοµής.
4. Γίνεται κλικ σε επόµενο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η συνέχεια της µηκοτοµής
ως εξής:

Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε ένα γραµµικό, τότε προστίθενται το γραµµικό
και το σηµειακό στοιχείο στη µηκοτοµή.
Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε περισσότερα του ενός γραµµικά µε µοναδική
διαδροµή, τότε προστίθενται όλα µαζί τα στοιχεία στη µηκοτοµή.
Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε περισσότερα του ενός γραµµικά µε πολλές
διαδροµές, τότε προστίθενται αυτά που ορίζουν τη συντοµότερη διαδροµή όσον
αφορά το πλήθος των στοιχείων.

5. Αν γίνει κάποιο λάθος, τότε πατώντας το BACKSPACE διορθώνεται η προηγούµενη
δράση. Πατώντας το BACKSPACE πολλές φορές διορθώνονται διαδοχικές προηγούµενες
δράσεις.
6. Πατώντας το ENTER ολοκληρώνεται η µηκοτοµή και εµφανίζεται στην καρτέλα
µηκοτοµές.

Για να προστεθούν πολλαπλές µηκοτοµές:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Μηκοτοµή, πατώντας το
πλήκτρο CTRL.
3. Γίνεται κλικ σε ένα σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η αρχή της µηκοτοµής.
4. Γίνεται κλικ σε επόµενο σηµειακό στοιχείο για να ορισθεί η συνέχεια της µηκοτοµής
ως εξής:

Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε ένα γραµµικό, τότε προστίθενται το γραµµικό
και το σηµειακό στοιχείο στη µηκοτοµή.
Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε περισσότερα του ενός γραµµικά µε µοναδική
διαδροµή, τότε προστίθενται όλα µαζί τα στοιχεία στη µηκοτοµή.
Αν τα σηµειακά µεγέθη ενώνονται µε περισσότερα του ενός γραµµικά µε πολλές
διαδροµές, τότε προστίθενται αυτά που ορίζουν τη συντοµότερη διαδροµή όσον
αφορά το πλήθος των στοιχείων.

5. Αν γίνει κάποιο λάθος, τότε πατώντας το BACKSPACE διορθώνεται η προηγούµενη
δράση. Πατώντας το BACKSPACE πολλές φορές διορθώνονται διαδοχικές προηγούµενες
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δράσεις.
6. Πατώντας το ENTER ολοκληρώνεται η µηκοτοµή και εµφανίζεται στην καρτέλα
µηκοτοµές.
7. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3 - 6 για όλες τις µηκοτοµές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι µηκοτοµές µπορούν να περιέχουν το ίδιο στοιχείο πολλές φορές. Για
παράδειγµα η µηκοτοµή Α1 - Α2 - Α3 - Α2 - Α4 είναι µια έγκυρη µηκοτοµή που
περιλαµβάνει τον αγωγό Α2 δυο φορές.

7.2.9 Ετικέτα

Προστίθεται µια νέα ετικέτα. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε στο
χάρτη του δικτύου. 

Για να προστεθεί µια νέα ετικέτα:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ετικέτα.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται η νέα ετικέτα.

Για να προστεθούν πολλαπλές ετικέτες:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ετικέτα, πατώντας το πλήκτρο
CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται µια νέα ετικέτα.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλες τις νέες ετικέτες.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό του κέντρου µιας ετικέτας:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης µια ή πολλαπλών
ετικετών.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του κέντρου.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται η νέα ετικέτα στο σχέδιο ενώ πατώντας Άκυρο
µεταφέρεται η ροή στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

7.3 Ιδιότητες

7.3.1 Κόµβος

Αλλάζουν οι ιδιότητες ενός ή περισσοτέρων κόµβων ή των επιλεγµένων κόµβων.
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Για την εισαγωγή ιδιοτήτων κόµβων:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Κόµβου.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τους κόµβους ένας ή περισσότεροι κόµβοι. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένοι κόµβοι, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότεροι του ενός κόµβοι, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν µόνο
οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Ονοµασία: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία του κόµβου, π.χ.
Κ1. Μπορεί δυο κόµβοι να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε συνίσταται
γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων και
αποτελεσµάτων.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του κόµβου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του κόµβου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Περιγραφή: η περιγραφή του κόµβου. Για παράδειγµα, ένας κόµβος µπορεί να
έχει την περιγραφή "Κόµβος κεντρικός µε κρουνό, χωρίς υδροστόµιο".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί ο κόµβος αυτός στην
οριστική µελέτη".
Υψόµετρο εδάφους (ft ή m): το απόλυτο υψόµετρο του εδάφους σε µέτρα ή
πόδια.
Υψόµετρο άξονα (ft ή m): το απόλυτο υψόµετρο του άξονα του αγωγού σε
µέτρα ή πόδια.
Υψόµετρο σκάµµατος (ft ή m): το απόλυτο υψόµετρο του σκάµµατος του
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αγωγού σε µέτρα ή πόδια.
Γενικής χρήσης υψόµετρο (ft ή m): εισάγεται ένα απόλυτο υψόµετρο γενικής
χρήσης το οποίο µπορεί να αναπαριστά ότι επιθυµεί ο χρήστης.
Ελάχιστη πίεση (ft ή m): εισάγεται η ελάχιστη πίεση που απαιτείται στον κόµβο.
Αυτή λαµβάνεται υπόψη κατά την βελτιστοποίηση των δικτύων.
Κρουνός: εάν τεθεί ίσο µε ΝΑΙ, τότε σχεδιάζεται ένας πυροσβεστικός κρουνός στον
κόµβο. Η ρύθµιση αυτή είναι καθαρά σχεδιαστική, δηλαδή ένας κόµβος µε
πυροσβεστικό κρουνό δεν έχει την επιπρόσθετη εκροή (ζήτηση) λόγω πυρκαγιάς.
Αντίθετα, στην περίπτωση σεναρίων πυρκαγιάς θα πρέπει στις ζητήσεις να
εισάγεται η παροχή πυρόσβεσης.
Υδροληψίες: εισάγεται το πλήθος των υδροληψιών. Αυτό λαµβάνεται υπόψη στον
υπολογισµό των παροχών κατά Clement στην περίπτωση δικτύου άρδευσης.
Αντιπληγµατική: εάν τεθεί ίσο µε ΝΑΙ, τότε σχεδιάζεται µια αντιπληγµατική
βαλβίδα στον κόµβο. Η ρύθµιση αυτή επηρεάζει τους υπολογισµούς του
υδραυλικού πλήγµατος.
Ειδικό τεµάχιο: µπορεί να τεθεί ίσο µε ΚΑΝΕΝΑ, εκκενωτής ή αεροεξαγωγός αν η
θέση του κόµβου συµπίπτει µε τη θέση µιας ειδικής συσκευής ή όχι.
Χ.Θ.: εισάγεται η Χ.Θ. του κόµβου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες
που εµφανίζεται.
Τύπος φρεατίου: επιλέγεται ο τύπος του φρεατίου από τη λίστα µε τις
προδιαγραφές φρεατίων.
Ζήτηση (µονάδες παροχής): εισάγεται η ζήτηση (εκροή) από τον κόµβο σε
µονάδες παροχής που έχουν επιλεγεί στα γενικά δεδοµένα. Εάν δεν είναι γνωστή,
αλλά είναι γνωστές οι χρήσεις του νερού, συνίσταται η χρήση των κατηγοριών
ζήτησης.
Καµπύλη ζήτησης: µια καµπύλη µεταβλητότητας που δείχνει πώς µεταβάλλεται η
ζήτηση στον κόµβο µε το χρόνο. Εάν αυτή παραµένει σταθερή, τότε µπορεί να τεθεί
στην τιµή (ΟΧΙ ΚΑΜΠΥΛΗ). Η ρύθµιση αυτή έχει αποτέλεσµα στη µη µόνιµη
επίλυση, όταν η διάρκεια της προσοµοίωσης δεν είναι µηδενική.
Κατηγορίες ζήτησης: εάν είναι γνωστές οι υδατικές χρήσεις και έχουν εισαχθεί οι
καταναλωτές, τότε µπορούν να εισαχθούν ποσότητες για κάθε έναν καταναλωτή
αντί για τη ζήτηση απευθείας. Σηµειώνεται ότι µπορούν να γίνουν συνδυασµοί
απευθείας ζήτησης και κατηγοριών ζήτησης.
Συντελεστής στοµίων: για αρδευτικά δίκτυα, µπορεί να εισαχθούν συντελεστές
υδροστοµίων που δείχνουν πώς µεταβάλλεται η παροχή µε το πιεζοµετρικό φορτίο
στον κόµβο. Απαιτείται να εισαχθούν πληροφορίες για τα Υδραυλικά.
Αρχική ποιότητα: η τιµή του ποιοτικού δεδοµένου που αναζητείται για τον κόµβο
αυτό. Να σηµειωθεί ότι πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες για τα Ποιοτικά δεδοµένα.
Η τιµή και οι µονάδες του µεγέθους της αρχικής ποιότητας εξαρτώνται άµεσα από
το τι είδους ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται.
Πηγή ποιότητας: η πηγή της ποιότητας µπορεί να είναι µια σταθερή
συγκέντρωση, προστιθέµενη µάζα στην εισερχόµενη ποσότητα νερού στον κόµβο
(π.χ. χλωρίωση), προσθήκη συγκέντωσης αντί για µάζα στην εισερχόµενη
ποσότητα νερού στον κόµβο ή µια σταθερή εξερχόµενη συγκέντρωση. Απαιτείται η
τιµή της µάζας ή συγκέντρωσης στον κόµβο και εάν αυτή µεταβάλλεται µε το
χρόνο, µια καµπύλη µεταβλητότητας που να δείχνει πώς µεταβάλλεται η
συγκέντρωση ή η µάζα µε το χρόνο. Η ρύθµιση αυτή έχει αποτέλεσµα στη µη
µόνιµη επίλυση, όταν η διάρκεια της προσοµοίωσης δεν είναι µηδενική.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τους κόµβους (που φυσικά δεν µπορούν να
αλλάξουν µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο
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κάτω δεξιά µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά
σειρά:

Πραγµατική ζήτηση (µονάδες παροχής): ταυτίζεται µε τη ζήτηση σε υδρευτικά
δίκτυα, αλλά διαφοροποιείται σε αρδευτικά, καθώς η εκροή (ζήτηση) εξαρτάται από
το εκάστοτε πιεζοµετρικό φορτίο. Η πραγµατική ζήτηση θα διαφοροποιείται από τη
ζήτηση, εάν έχουν εισαχθεί συντελεστές στοµίου.
Πιεζοµετρικό ύψος (ft or m): το άθροισµα υψοµέτρου πυθµένα και
πιεζοµετρικού φορτίου στον κόµβο. Εάν το υψόµετρο πυθµένα είναι µηδενικό (ή δεν
έχει εισαχθεί), τότε το πιεζοµετρικό ύψος θα ταυτίζεται µε το πιεζοµετρικό φορτίο.
Πιεζοµετρικό φορτίο (ft or m): η πίεση στον κόµβο σε πόδια ή µέτρα.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στον κόµβο.

7.3.2 ∆εξαµενή

Αλλάζουν οι ιδιότητες µιας ή περισσοτέρων δεξαµενών ή των επιλεγµένων δεξαµενών.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων δεξαµενών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το ∆εξαµενής.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις δεξαµενές µια ή περισσότερες δεξαµενές. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένες δεξαµενές, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότεροι της µιας δεξαµενής, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Όνοµα: εισάγεται το αλφαριθµητικό όνοµα του αντικειµένου το οποίο πρέπει να
είναι µοναδικό για κάθε αντικείµενο.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
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Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Περιγραφή: προαιρετικά εισάγεται µια αλφαριθµητική περιγραφή του
αντικειµένου.
Σηµείωση: εισάγονται προαιρετικά σχόλια για το αντικείµενο.
Υψόµετρο εδάφους (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του εδάφους σε µέτρα ή
πόδια.
Υψόµετρο άξονα (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του πυθµένα της δεξαµενής σε
µέτρα ή πόδια.
Υψόµετρο σκάµµατος (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του σκάµµατος της
δεξαµενής σε µέτρα ή πόδια.
Γενικής χρήσης υψόµετρο (ft or m): εισάγεται ένα απόλυτο υψόµετρο γενικής
χρήσης το οποίο µπορεί να αναπαριστά ότι επιθυµεί ο χρήστης.
Χ.Θ.: εισάγεται η Χ.Θ. της δεξαµενής κάνοντας κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις
τελείες που εµφανίζεται.
Αρχική στάθµη (ft or m): η στάθµη του νερού στη δεξαµενή στην αρχή της
προσοµοίωσης. Η στάθµη στη δεξαµενή είναι σχετικό υψόµετρο που µετράει µε
επίπεδο αναφοράς το υψόµετρο εδάφους.
Ελάχιστη στάθµη (ft or m): η ελάχιστη στάθµη που µπορεί να φθάσει το νερό
µέσα στη δεξαµενή. Εάν υπάρχει και άλλη ζήτηση τότε η δεξαµενή θα θεωρηθεί ότι
άδειασε και θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
Μέγιστη στάθµη (ft or m): αναφέρεται στη µέγιστη στάθµη που µπορεί να
φθάσει το νερό εντός της δεξαµενής. Εάν η δεξαµενή γεµίσει παραπάνω, τότε θα
θεωρηθεί ότι υπάρχει υπερχείλιση και η επιπλέον ποσότητα νερού θα χαθεί.
∆ιάµετρος δεξαµενής (ft or m): εάν η δεξαµενή είναι κυκλική, τότε µπορεί να
εισαχθεί η διάµετρός της σε µέτρα. Αυτή η ποσότητα είναι απαραίτητη µόνο για
κυκλικές δεξαµενές ή για δεξαµενές άλλων σχηµάτων µε χρήση ισοδύναµης
διαµέτρου.
Ελάχιστος όγκος (ft3 or m3): ο ελάχιστος όγκος είναι το ίδιο µε την ελάχιστη
στάθµη. Για µη κυλινδρικές διατοµές, είναι πολλές φορές ευκολότερο να εισάγεται
ένας ελάχιστος όγκος, αντί να υπολογίζεται η ελάχιστη στάθµη. Εάν εισαχθεί ο
ελάχιστος όγκος, η ελάχιστη στάθµη µπορεί να είναι κενή.
Καµπύλη όγκου: πρόκειται για µια καµπύλη στάθµης-όγκου, που δείχνει πώς
µεταβάλλεται ο όγκος µε τη στάθµη εντός µιας µη κυλινδρικής δεξαµενής. Με τον
τρόπο αυτό, µπορεί να περιγραφεί η γεωµετρία µιας οιασδήποτε δεξαµενής,
κυλινδρικής ή µη.
Μοντέλο ανάµιξης: µπορεί να είναι πλήρους µίξης, δυο θαλάµων, FIFO (first in,
first out) ή LIFO (Last in, first out). Το µοντέλο ανάµιξης χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό του χρόνου παραµονής των χηµικών εντός της δεξαµενής και έχει
νόηµα µόνο σε ποιοτικές επιλύσεις.
Λόγος ανάµιξης: εάν χρησιµοποιηθεί το διθάλαµο µοντέλο ως µοντέλο ανάµιξης,
εκφράζει το κλάσµα του ολικού όγκου της δεξαµενής που συνιστά το σύστηµα
εισόδου - εξόδου της δεξαµενής.
Συντελεστής αντίδρασης: αναφέρεται στην αύξηση ή µείωση συγκέντρωσης
χηµικών ουσιών και έχει µονάδες 1/ηµέρα. Θετική τιµή υποδηλώνει αύξηση και
αρνητική µείωση. Εάν χρησιµοποιηθεί ο καθολικός συντελεστής αντίδρασης που
ορίζεται στις αντιδράσεις, η τιµή αυτή µπορεί να µείνει κενή. Αλλιώς θα
χρησιµοποιηθεί αντί του καθολικού συντελεστή για τη συγκεκριµένη δεξαµενή.
Αρχική ποιότητα: η τιµή του ποιοτικού δεδοµένου που αναζητείται για τη
δεξαµενή αυτή. Να σηµειωθεί ότι πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες για τα Ποιοτικά
δεδοµένα. Η τιµή και οι µονάδες του µεγέθους της αρχικής ποιότητας εξαρτώνται
άµεσα από το τι είδους ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται.
Πηγή ποιότητας: η πηγή της ποιότητας µπορεί να είναι µια σταθερή
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συγκέντρωση, προστιθέµενη µάζα στην εισερχόµενη ποσότητα νερού στη δεξαµενή
(π.χ. χλωρίωση), προσθήκη συγκέντωσης αντί για µάζα στην εισερχόµενη
ποσότητα νερού στη δεξαµενή ή µια σταθερή εξερχόµενη συγκέντρωση. Απαιτείται
η τιµή της µάζας ή συγκέντρωσης στη δεξαµενή και εάν αυτή µεταβάλλεται µε το
χρόνο, µια καµπύλη µεταβλητότητας που να δείχνει πώς µεταβάλλεται η
συγκέντρωση ή η µάζα µε το χρόνο. Η ρύθµιση αυτή έχει αποτέλεσµα στη µη
µόνιµη επίλυση, όταν η διάρκεια της προσοµοίωσης δεν είναι µηδενική.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τις δεξαµενές (που φυσικά δεν µπορούν να
αλλάξουν µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο
κάτω δεξιά µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά
σειρά:

Καθαρή εισροή (µονάδες παροχής): αναφέρεται στην εισρέουσα ποσότητα
νερού (θετικό πρόσηµο) ή στην εκρέουσα ποσότητα νερού (αρνητικό πρόσηµο) από
τη δεξαµενή.
Πιεζοµετρικό ύψος (ft or m): το άθροισµα υψοµέτρου πυθµένα και
πιεζοµετρικού φορτίου στη δεξαµενή. Εάν το υψόµετρο πυθµένα είναι µηδενικό (ή
δεν έχει εισαχθεί), τότε το πιεζοµετρικό ύψος θα ταυτίζεται µε το πιεζοµετρικό
φορτίο.
Πιεζοµετρικό φορτίο (ft or m): η πίεση στη δεξαµενή σε πόδια ή µέτρα.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στη δεξαµενή.

7.3.3 Ταµιευτήρας

Αλλάζουν οι ιδιότητες ενός ή περισσοτέρων ταµιευτήρων ή των επιλεγµένων
ταµιευτήρων.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων ταµιευτήρων:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ταµιευτήρα.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τους ταµιευτήρες ένας ή περισσότεροι ταµιευτήρες. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένοι ταµιευτήρες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότεροι του ενός ταµιευτήρες, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Αντικείµενα 161

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

∆εδοµένα

Ονοµασία: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία του ταµιευτήρα, π.
χ. Τ1. Μπορεί δυο ταµιευτήρες να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε
συνίσταται γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων
και αποτελεσµάτων.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του ταµιευτήρα σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του ταµιευτήρα σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Περιγραφή: η περιγραφή του ταµιευτήρα. Για παράδειγµα, ένας ταµιευτήρας
µπορεί να έχει την περιγραφή "Βασικός ταµιευτήρας µε σταθερή στάθµη".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί ο ταµιευτήρας αυτός
στην οριστική µελέτη".
Υψόµετρο εδάφους (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του εδάφους σε µέτρα ή
πόδια.
Υψόµετρο άξονα (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του πυθµένα του ταµιευτήρα
σε µέτρα ή πόδια.
Υψόµετρο σκάµµατος (ft or m): το απόλυτο υψόµετρο του σκάµµατος του
ταµιευτήρα σε µέτρα ή πόδια.
Γενικής χρήσης υψόµετρο (ft or m): εισάγεται ένα απόλυτο υψόµετρο γενικής
χρήσης το οποίο µπορεί να αναπαριστά ότι επιθυµεί ο χρήστης.
Χ.Θ.: εισάγεται η Χ.Θ. της δεξαµενής κάνοντας κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις
τελείες που εµφανίζεται.
Μεταβλητότητα στάθµης: µια προαιρετική καµπύλη µεταβλητότητας που δείχνει
πώς µεταβάλλεται χρονικά η στάθµη του ταµιευτήρα. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο
στην περίπτωση που ο ταµιευτήρας αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα του οποίου η
πίεση µεταβάλλεται χρονικά.
Στάθµη (m): το απόλυτο υψόµετρο της στάθµης του ταµιευτήρα. Η στάθµη αυτή
θεωρείται σταθερή, εκτός και εάν χρησιµοποιείται κάποια καµπύλη όγκου.
Αρχική ποιότητα: η τιµή του ποιοτικού δεδοµένου που αναζητείται για τον
ταµιευτήρα αυτό. Να σηµειωθεί ότι πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες για τα 
Ποιοτικά δεδοµένα. Η τιµή και οι µονάδες του µεγέθους της αρχικής ποιότητας
εξαρτώνται άµεσα από το τι είδους ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται.
Πηγή ποιότητας: η πηγή της ποιότητας µπορεί να είναι µια σταθερή
συγκέντρωση, προστιθέµενη µάζα στην εισερχόµενη ποσότητα νερού στον
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ταµιευτήρα (π.χ. χλωρίωση), προσθήκη συγκέντωσης αντί για µάζα στην
εισερχόµενη ποσότητα νερού στον ταµιευτήρα ή µια σταθερή εξερχόµενη
συγκέντρωση. Απαιτείται η τιµή της µάζας ή συγκέντρωσης στη δεξαµενή και εάν
αυτή µεταβάλλεται µε το χρόνο, µια καµπύλη µεταβλητότητας που να δείχνει πώς
µεταβάλλεται η συγκέντρωση ή η µάζα µε το χρόνο. Η ρύθµιση αυτή έχει
αποτέλεσµα στη µη µόνιµη επίλυση, όταν η διάρκεια της προσοµοίωσης δεν είναι
µηδενική.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τους ταµιευτήρες (που φυσικά δεν µπορούν να
αλλάξουν µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο
κάτω δεξιά µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά
σειρά:

Καθαρή εισροή (µονάδες παροχής): αναφέρεται στην εισρέουσα ποσότητα
νερού (θετικό πρόσηµο) ή στην εκρέουσα ποσότητα νερού (αρνητικό πρόσηµο) από
τον ταµιευτήρα.
Πιεζοµετρικό ύψος (ft or m): είναι πάντα ίσο µε τη στάθµη του ταµιευτήρα
εκτός και εάν χρησιµοποιείται καµπύλη όγκου.
Πιεζοµετρικό φορτίο (ft or m): πάντα ίσο µε µηδέν, καθώς ο ταµιευτήρας έχει
ελεύθερη επιφάνεια.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στον ταµιευτήρα.

7.3.4 Αγωγός

Αλλάζουν οι ιδιότητες ενός ή περισσοτέρων αγωγών ή των επιλεγµένων αγωγών.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων αγωγών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αγωγού.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τους αγωγούς ένας ή περισσότεροι αγωγοί. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένοι αγωγοί, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότεροι του ενός αγωγοί, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Αντικείµενα 163

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

∆εδοµένα

Ονοµασία: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία του αγωγού, π.χ.
Α1. Μπορεί δυο αγωγοί να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε συνίσταται
γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων και
αποτελεσµάτων.
Κόµβος αρχής: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί την αρχή
του στοιχείου.
Κόµβος τέλους: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί το τέλος
του στοιχείου. Για την αντιµετάθεση αρχής και τέλους, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
αντιµετάθεση άκρων αγωγού.
Ενδιάµεσοι κόµβοι: πρόκειται για απλά σηµεία, εκκενωτές ή αεροεξαγωγούς
(αεροβαλβίδες) που βρίσκονται κατά µήκος των αγωγών. Αν και υπάρχει η
δυνατότητα να εισαχθούν χειροκίνητα, συνίσταται η γραφική εισαγωγή των
στοιχείων αυτών, αφού πρόκειται για απλούστερη διαδικασία.
Περιγραφή: η περιγραφή του αγωγού. Για παράδειγµα, ένας αγωγός µπορεί να
έχει την περιγραφή "Αγωγός κεντρικός µε αεροεξαγωγό, χωρίς εκκενωτή".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί ο αγωγός αυτός στην
οριστική µελέτη".
∆ιεύθυνση οδού: εισάγεται προαιρετικά η ονοµασία της διεύθυνσης της οδού
στην οποία έχει εγκατασταθεί ο αγωγός.
∆ικλείδα στην αρχή: επιλέγεται αν το ανάντη άκρο του αγωγού έχει δικλείδα
διακοπής. Αυτό εµφανίζεται γραφικά στην οριζοντιογραφία και χρησιµοποιείται
στους υπολογισµούς υδραυλικού πλήγµατος.
∆ικλείδα στο τέλος: επιλέγεται αν το κατάντη άκρο του αγωγού έχει δικλείδα
διακοπής. Αυτό εµφανίζεται γραφικά στην οριζοντιογραφία και χρησιµοποιείται
στους υπολογισµούς υδραυλικού πλήγµατος.
Μήκος (ft ή m): εάν το µήκος του αγωγού είναι εκ των προτέρων γνωστό και δεν
συµπίπτει µε το υπολογιζόµενο από τις συντεταγµένες αρχής και τέλους του, τότε
µπορεί να εισαχθεί σε πόδια ή µέτρα και να µην υπολογίζεται αυτόµατα από το
πρόγραµµα.
∆ιατοµή: επιλέγεται από τη λίστα των προδιαγραφών αγωγών η διατοµή του
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αγωγού. Η ιδιότητα αυτή πρέπει υποχρεωτικά να εισάγεται για κάθε αγωγό.
Παγιωµένη διατοµή: επιλέγεται αν η διατοµή θα είναι παγιωµένη στην επιλεγµένη
τιµή. Αυτό αποτρέπει την αλλαγή της διατοµής κατά την διάρκεια της
βελτιστοποίησης του δικτύου.
Προφίλ σκάµµατος: επιλέγεται από τη λίστα προδιαγραφών σκαµµάτων το
σκάµµα του αγωγού. Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται στην προµέτρηση του
δικτύου.
Συντελεστής απωλειών: εισάγεται (προαιρετικά) ο συντελεστής τοπικών
απωλειών, π.χ. σε καµπύλες κατά µήκος του αγωγού ή σε οιαδήποτε άλλη
περίπτωση.
Συντελεστής αντίδρασης: αναφέρεται στην αύξηση ή µείωση συγκέντρωσης
χηµικών ουσιών και έχει µονάδες 1/ηµέρα. Θετική τιµή υποδηλώνει αύξηση και
αρνητική µείωση. Εάν χρησιµοποιηθεί ο καθολικός συντελεστής αντίδρασης που
ορίζεται στις αντιδράσεις, η τιµή αυτή µπορεί να µείνει κενή. Αλλιώς θα
χρησιµοποιηθεί αντί του καθολικού συντελεστή για το συγκεκριµένο αγωγό.
Συντελεστής τοιχωµάτων: αναφέρεται στην αύξηση ή µείωση συγκέντρωσης
χηµικών ουσιών και έχει µονάδες 1/ηµέρα. Θετική τιµή υποδηλώνει αύξηση και
αρνητική µείωση. Εάν χρησιµοποιηθεί ο καθολικός συντελεστής τοιχωµάτων που
ορίζεται στις αντιδράσεις, η τιµή αυτή µπορεί να µείνει κενή. Αλλιώς θα
χρησιµοποιηθεί αντί του καθολικού συντελεστή για το συγκεκριµένο αγωγό. Ο
συντελεστής τοιχωµάτων αναφέρεται µόνο στις αντιδράσεις εκείνες που λαµβάνουν
χώρα στην περιοχή πλησίον των τοιχωµάτων του αγωγού.
Αρχική κατάσταση: ένας αγωγός µπορεί να είναι κλειστός (σαν να µην υπάρχει),
ανοικτός (κανονική κατάσταση) ή βαλβίδα ελέγχου. Η βαλβίδα ελέγχου θα θέτει
αυτόµατα τον αγωγό ανοικτό όταν η ροή γίνεται από τον κόµβο αρχής προς τον
κόµβο τέλους και κλειστό όταν η ροή γίνεται αντίστροφα.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τους αγωγούς (που φυσικά δεν µπορούν να
αλλάξουν µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο
κάτω δεξιά µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά
σειρά:

Μήκος (ft ή m): ταυτίζεται µε το σταθερό µήκος, εάν αυτό έχει εισαχθεί και εάν
δεν έχει εισαχθεί σταθερό µήκος, υπολογίζεται από τις συντεταγµένες αρχής και
τέλους των άκρων του αγωγού.
Ταχύτητα (m/s ή ft/s): η µέση ταχύτητα του νερού εντός του αγωγού σε m/s ή
ft/s.
Παροχή (µονάδες παροχής): η µέση παροχή του νερού εντός του αγωγού στις
µονάδες παροχής που έχουν επιλεγεί.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στον αγωγό.
Ρυθµός αντίδρασης (M/L/day): Ο ρυθµός σε µάζα/λίτρο/ηµέρα της αντίδρασης
που γίνεται εντός του αγωγού τόσο στα τοιχώµατα όσο και στο υπόλοιπο µέρος του.
Απώλειες (m/km): οι απώλειες λόγω τριβής κατά µήκος του αγωγού,
λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές τοπικές απώλειες.
Τριβή: ο τελικό συντελεστής τριβής που για τον τύπο των Darcy-Weisbach είναι το
f.
Τελική κατάσταση: η τελική κατάσταση του αγωγού (ανοικτός ή κλειστός). Το
αποτέλεσµα αυτό έχει νόηµα µόνο εάν ο αγωγός είναι βαλβίδα ελέγχου, αλλιώς η
τελική κατάσταση του αγωγού ταυτίζεται µε την αρχική κατάσταση.
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7.3.4.1 Ενδιάµεσοι κόµβοι

Οι ενδιάµεσοι κόµβοι αποτελούν αναπόσπαστες ιδιότητες των συνδέσµων.
Χρησιµοποιούνται για να εµπλουτίσουν τη µορφολογία του εδάφους, έτσι ώστε η 
προµέτρηση των χωµατισµών αλλά και οι µηκοτοµές να έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια και
να προσεγγίζουν περισσότερο την πραγµατική κατάσταση. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως
προς τον αριθµό των ενδιάµεσων κόµβων που µπορεί να έχει ένας σύνδεσµος.

Για τη διαχείριση των ενδιάµεσων κόµβων µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλήκτρα
της µπάρας εργασίας  ή η φόρµα διαχείρισης ενδιάµεσων κόµβων:

1. Εµφανίζεται η φόρµα ιδιοτήτων ενός συνδέσµου (αγωγός, αντλία ή βαλβίδα).
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες που εµφανίζεται στην ιδιότητα
ενδιάµεσοι κόµβοι.
3. Εισάγονται τα επιθυµητά δεδοµένα.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη ενός νέου ενδιάµεσου κόµβου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγεται η τετµηµένη του ενδιάµεσου κόµβου.
3. Εισάγεται η τεταγµένη του ενδιάµεσου κόµβου.
4. Εισάγεται προαιρετικά το υψόµετρο εδάφους αλλιώς συµπληρώνεται αυτόµατα από το
πρόγραµµα µε γραµµική παρεµβολή.
5. Εισάγεται προαιρετικά το υψόµετρο άξονα του αγωγού αλλιώς συµπληρώνεται
αυτόµατα από το πρόγραµµα µε γραµµική παρεµβολή.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει προστίθεται ο ενδιάµεσος κόµβος στη λίστα ενώ
µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή ενός υφιστάµενου ενδιάµεσου κόµβου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή.
2. Ο επιλεγµένος ενδιάµεσος κόµβος αποµακρύνεται από τη λίστα.
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Για την αλλαγή ενός υφιστάµενου ενδιάµεσου κόµβου:

1. Επιλέγεται ο κόµβος του οποίου τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προσθήκη
ενδιάµεσου κόµβου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

7.3.5 Αντλία

Αλλάζουν οι ιδιότητες µιας ή περισσοτέρων αντλιών ή των επιλεγµένων αντλιών.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων αντλιών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αντλία.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις αντλίες µια ή περισσότερες αντλίες. Εάν υπάρχουν
στο σχέδιο επιλεγµένες αντλίες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την εµφάνιση της
φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες της µια αντλίες, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν µόνο
οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Ονοµασία: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία της αντλίας, π.χ.
Π1. Μπορεί δυο αντλίες να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε συνίσταται
γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων και
αποτελεσµάτων.
Κόµβος αρχής: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί την αρχή
του στοιχείου.
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Κόµβος τέλους: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί το τέλος
του στοιχείου. Για την αντιµετάθεση αρχής και τέλους, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
αντιµετάθεση άκρων αντλίας.
Περιγραφή: η περιγραφή της αντλίας. Για παράδειγµα, µια αντλία µπορεί να έχει
την περιγραφή "Αντλία µε σταθερή ισχύ".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί η αντλία αυτή στην
οριστική µελέτη".
Μήκος (ft ή m): εάν το µήκος της αντλίας είναι εκ των προτέρων γνωστό και δεν
συµπίπτει µε το υπολογιζόµενο από τις συντεταγµένες αρχής και τέλους του, τότε
µπορεί να εισαχθεί σε πόδια ή µέτρα και να µην υπολογίζεται αυτόµατα από το
πρόγραµµα.
Καµπύλη αντλίας: η καµπύλη που δείχνει πώς µεταβάλλεται το µανοµετρικό ύψος
της αντλίας µε τη διερχόµενη από αυτή παροχή.
Ισχύς: για αντλίες που έχουν σταθερή ισχύ, εισάγεται η τιµή της ισχύος σε kW. Με
τη ρύθµιση αυτή, γίνεται η παραδοχή ότι η αντλία θα προσδίδει την ίδια ποσότητα
ενέργειας, άσχετα µε τη διερχόµενη από αυτή παροχή. Εάν χρησιµοποιηθεί 
καµπύλη αντλίας, η ρύθµιση αυτή αγνοείται.
Ταχύτητα: η σχετική ρύθµιση ταχύτητας για την αντλία (αδιάστατη). Για
παράδειγµα, µια ταχύτητα 1.5 σηµαίνει ότι η αντλία έχει µια ταχύτητα περιστροφής
50% γρηγορότερα από την κανονική της λειτουργία.
Καµπύλη ταχύτητας: µια καµπύλη µεταβλητότητας που δείχνει πώς µεταβάλλεται
η ταχύτητα της αντλίας χρονικά. Εάν έχει πολλαπλασιαστές 0, τότε η αντλία θα
κλείνει για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
Καµπύλη απόδοσης: µια καµπύλη απόδοσης που δείχνει πώς µεταβάλλεται η
απόδοση της αντλίας ανάλογα µε τη διερχόµενη παροχή. Εάν χρησιµοποιηθεί ο
καθολικός βαθµός απόδοσης, τότε η καµπύλη αυτή δεν χρειάζεται να εισαχθεί.
Κόστος ενέργειας: Η µέση ή ονοµαστική τιµή της ενέργειας σε χρηµατικές
µονάδες ανά κιλοβατώρα. Χρησιµοποιείται µόνο σε αναλύσεις κόστους ενέργειας
που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια χρήσης της αντλίας. Εάν χρησιµοποιηθεί το 
καθολικό κόστος ενέργειας, τότε η τιµή αυτή µπορεί να µείνει κενή.
Καµπύλη κόστους: µια καµπύλη µεταβλητότητας που δείχνει πώς µεταβάλλεται το
κόστος της ενέργειας µε το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ληφθεί υπόψη
κάθε ιδιαιτερότητα στο κόστος της ενέργειας όπως για παράδειγµα η νυχτερινή
χρέωση.
Αρχική κατάσταση: µια αντλία µπορεί να είναι κλειστή (σαν να µην υπάρχει) ή
ανοικτή (κανονική κατάσταση) στην αρχή της προσοµοίωσης.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τις αντλίες (που φυσικά δεν µπορούν να αλλάξουν
µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο κάτω δεξιά
µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά σειρά:

Παροχή (µονάδες παροχής): η µέση παροχή του νερού εντός της αντλίας στις
µονάδες παροχής που έχουν επιλεγεί.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στην αντλία.
Απώλειες (ft ή m): οι απώλειες φορτίου στην αντλία, προσηµασµένες για κέρδος
ή απώλεια.
Τελική κατάσταση: η αντλία µπορεί να είναι ανοικτή (δουλεύει) ή κλειστή
(αποσυνδεδεµένη) ανάλογα µε τις απαιτούµενες συνθήκες (παροχή, φορτίο) και τις
λειτουργικές δυνατότητές της.
Πραγµατική ταχύτητα: δίδεται η πραγµατική ταχύτητα της αντλίας στη χρονική
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στιγµή που έχει επιλεγεί.

7.3.6 Βαλβίδα

Αλλάζουν οι ιδιότητες ενός ή περισσοτέρων βαλβίδων ή των επιλεγµένων βαλβίδων.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων βαλβίδων:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Βαλβίδα.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις βαλβίδες µία ή περισσοτέρες βαλβίδες. Εάν υπάρχουν
στο σχέδιο επιλεγµένες βαλβίδες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την εµφάνιση της
φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες της µια βαλβίδες, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Ονοµασία: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία της βαλβίδας, π.χ.
Β1. Μπορεί δυο βαλβίδες να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε
συνίσταται γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων
και αποτελεσµάτων.
Κόµβος αρχής: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί την αρχή
του στοιχείου.
Κόµβος τέλους: ο κόµβος, δεξαµενή ή ταµιευτήρας, ο οποίος αποτελεί το τέλος
του στοιχείου. Για την αντιµετάθεση αρχής και τέλους, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
αντιµετάθεση άκρων βαλβίδας.
Περιγραφή: η περιγραφή της βαλβίδας. Για παράδειγµα, µια βαλβίδα µπορεί να
έχει την περιγραφή "Πιεζοθραυστικό φρέαρ".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί η βαλβίδα αυτή στην
οριστική µελέτη".
∆ιάµετρος (in ή mm): η διάµετρος της βαλβίδας σε ίνστες ή χιλιοστά. Το µέγεθος
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αυτό πρέπει υποχρεωτικά να παρέχεται για όλες τις βαλβίδες.
Τύπος βαλβίδας: ο τύπος της βαλβίδας.
o PRV: µειωτής πίεσης, στη ρύθµιση πρέπει να εισαχθεί η πίεση σε πόδια ή µέτρα.

o PSV: διατηρητής πίεσης, στη ρύθµιση πρέπει να εισαχθεί η πίεση σε πόδια ή

µέτρα.
o PBV: κατά µήκος της υπάρχει µια δεδοµένη απώλεια πίσης. Στη ρύθµιση πρέπει

να εισαχθεί η πίεση σε πόδια ή µέτρα.
o FCV: περιορίζεται η παροχή µέχρι µια ορισµένη τιµή (ανώφλι ροής). Στη ρύθµιση

πρέπει να εισαχθεί η παροχή σε µονάδες παροχής.
o TCV: προσοµοιώνει µια µερικώς κλειστή βαλβίδα, µεταβάλλοντας τον συντελεστή

τοπικών απωλειών. Η σχέση µεταξύ του συντελεστή τοπικών απωλειών και του
ανοίγµατος της βαλβίδας, συνήθως παρέχεται από τον κατασκευστή. Στη ρύθµιση
εισάγεται ο συντελεστής τοπικών απωλειών.

o GPV: βαλβίδα γενικής χρήσεως. Η βαλβίδα αυτή χρησιµοποιεί µια καµπύλη

παροχής - απώλειας ύψους που περιγράφει πώς µεταβάλλονται οι απώλειες σε
συνάρτηση µε τη διερχόµενη σε αυτές παροχή. Στη ρύθµιση δεν εισάγεται τίποτα
και στην καµπύλη λειτουργίας εισάγεται η καµπύλη παροχής - απώλειας ύψους.

Ρύθµιση: πίεση, παροχή ή συντελεστής απωλειών ανάλογα µε τον τύπο της
αντλίας (βλέπε παραπάνω).
Καµπύλη λειτουργίας: για βαλβίδες γενικής χρήσεως, εισάγεται µια καµπύλη
παροχής - απώλειας ύψους που περιγράφει πώς µεταβάλλονται οι απώλειες σε
συνάρτηση µε τη διερχόµενη σε αυτές παροχή.
Συντελεστής απωλειών: µηδέν εάν η βαλβίδα είναι εντελώς ανοικτή. Ο
αδιάσταστος αυτός συντελεστής συνήθως παρέχεται από τον κατασκευστή ανάλογα
µε την παροχή που διέρχεται.
Αρχική κατάσταση: µια βαλβίδα µπορεί να είναι κλειστή (σαν να µην υπάρχει),
ανοικτή (κανονική κατάσταση) ή να µην έχει καµία αρχική κατάσταση, οπότε και
συµπεριφέρεται ανάλογα µε τα δεδοµένα που έχουν ήδη εισαχθεί για αυτή.

Αποτελέσµατα

Ορισµένα βασικά αποτελέσµατα για τις βαλβίδες (που φυσικά δεν µπορούν να αλλάξουν
µέσω της φόρµας των ιδιοτήτων) για την χρονική στιγµή που φαίνεται στο κάτω δεξιά
µέρος της κύριας φόρµας, εµφανίζονται µετά τα δεδοµένα και είναι κατά σειρά:

Ταχύτητα (ft/s ή m/s): η µέση ταχύτητα του νερού εντός της βαλβίδας σε ft/s ή
m/s.
Παροχή (µονάδες παροχής): η µέση παροχή του νερού εντός της βαλβίδας στις
µονάδες παροχής που έχουν επιλεγεί.
Ποιότητα: η τελική ποιότητα στη βαλβίδα.
Απώλειες (ft ή m): οι απώλειες κατά µήκος της βαλβίδας, λαµβάνοντας υπόψη
και τις πιθανές τοπικές απώλειες.
Τελική κατάσταση: η τελική κατάσταση της βαλβίδας (ανοικτή ή κλειστή).
Ρυθµίσεις: η τιµή των ρυθµίσεων στη χρονική στιγµή που έχει επιλεγεί.

7.3.7 Επιφάνεια

Αλλάζουν οι ιδιότητες µίας ή περισσοτέρων επιφανειών ή των επιλεγµένων επιφανειών.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων επιφανειών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Επιφάνεια.
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3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις επιφάνειες µία ή περισσοτέρες επιφάνειες. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένες επιφάνειες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες της µια επιφάνειες, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Όνοµα: ένα αλφαριθµητικό πεδίο µε την επίσηµη ονοµασία της επιφάνειας, π.χ.
Ε1. Μπορεί δυο επιφάνειες να έχουν την ίδια ονοµασία, αλλά κάτι τέτοιο δε
συνίσταται γιατί δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους στους πίνακες δεδοµένων
και αποτελεσµάτων.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του κέντρου βάρους της επιφάνειας.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του κέντρου βάρους της επιφάνειας.
Περιγραφή: η περιγραφή της επιφάνειας. Για παράδειγµα, µια επιφάνεια µπορεί
να έχει την περιγραφή "Μόνιµοι κάτοικοι".
Σηµείωση: οτιδήποτε θέλει να εισάγει ο χρήστης χωρίς να φαίνεται πουθενά στα
δεδοµένα ή στα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα "Να σβηστεί η επιφάνεια αυτή στην
οριστική µελέτη".
Ενδιάµεσοι κόµβοι: πρόκειται για απλά σηµεία που αποτελούν τις κορυφές του
κλειστού πολυγώνου το οποίο ορίζει την επιφάνεια. Αν και υπάρχει η δυνατότητα να
εισαχθούν χειροκίνητα, συνίσταται η γραφική εισαγωγή των στοιχείων αυτών,
αφού πρόκειται για απλούστερη διαδικασία.
Κατηγορία επιφάνειας: επιλέγεται από τη λίστα η κατηγορία της επιφάνειας.
Σχετικός κόµβος: ο κόµβος που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση της παροχής που
υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της επιφάνειας.
Επιφάνεια: αν δεν επιθυµείτε τον αυτόµατο υπολογισµό του εµβαδού της
επιφάνειας, µπορείτε να εισάγετε το εµβαδόν που επιθυµείτε σε εκτάρια ή acres
ανάλογα µε το σύστηµα µονάδων που έχει επιλεγεί.
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7.3.8 Μηκοτοµή

Οι µηκοτοµές είναι σύνολα αντικειµένων που περιέχουν τµήµατα του δικτύου από τα
ανάντη προς τα κατάντη. Ακριβώς επειδή περιέχουν τη φορά ροής των λυµάτων, το
πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις µηκοτοµές µεταξύ άλλων για να:

εισάγονται δεδοµένα µε πίνακες ανά είδος και όχι ανά αντικείµενο όπως στην
οριζοντιογραφία
να υπάρχει εποπτεία στη σχεδίαση του δικτύου (δεδοµένα και αποτελέσµατα)
εκτυπώνονται σε DXF µηκοτοµές
να περιγράφεται ένα δίκτυο όταν δεν υπάρχει οριζοντιογραφία

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων µηκοτοµής:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Μηκοτοµή.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις µηκοτοµές µια ή περισσότερες µηκοτοµές. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένες µηκοτοµές, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσοτέρων της µίας µηκοτοµής, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Όνοµα: εισάγεται το αλφαριθµητικό όνοµα του αντικειµένου το οποίο πρέπει να
είναι µοναδικό για κάθε αντικείµενο.
Περιγραφή: προαιρετικά εισάγεται µια αλφαριθµητική περιγραφή του
αντικειµένου.
Σηµείωση: εισάγονται προαιρετικά σχόλια για το αντικείµενο.
Ενεργό: επιλέγεται αν θα εµφανίζεται η µηκοτοµή στα σχέδια µηκοτοµών ή όχι. Η
επιλογή αλλάζει και από τη φόρµα σχεδίασης µηκοτοµών.
Αρχική Χ.Θ.: εισάγεται η αρχική Χ.Θ. της µηκοτοµής. Το µέγεθος αυτό
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χρησιµοποιείται στην ηµι-αύτοµατη συµπλήρωση των Χ.Θ. των κόµβων.
Χρόνος συγκέντρωσης: δεν χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα αυτό.

7.3.9 Ετικέτα

Οι ετικέτες του χάρτη είναι προαιρετικά αντικείµενα που χρησιµοποιούνται από το
πρόγραµµα για να εµπλουτίσουν το σχέδιο της οριζοντιογραφίας µε π.χ. κατατοπιστικά
σχόλια ή τοπωνύµια.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων ετικέτας:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ετικέτα.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τις ετικέτες µια ή περισσότερες ετικέτες. Εάν υπάρχουν
στο σχέδιο επιλεγµένες ετικέτες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την εµφάνιση της
φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσοτέρων της µίας ετικέτας, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα

Όνοµα: εισάγεται το αλφαριθµητικό όνοµα του αντικειµένου το οποίο πρέπει να
είναι µοναδικό για κάθε αντικείµενο.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Κείµενο: εισάγεται ένα αλφαριθµητικό κείµενο που θα εµφανίζεται στην
οριζοντιογραφία.

7.4 Ετικέτες

Αναφέρονται στο κείµενο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε αντικείµενο στην
οριζοντιογραφία. Μπορούν να επιλεγούν έως και δυο µεγέθη, χωριστά για κάθε τύπο
αντικειµένου.

Για την επιλογή των ετικετών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ετικέτες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η κατηγορία αντικειµένων των οποίων οι
ετικέτες θα αλλάξουν.
3. Επιλέγονται από τις δυο λίστες η αριστερή και η δεξιά ετικέτα. Αν επιλεγεί η εγγραφή
"[Καµία]" τότε θα απενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ετικέτα.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

7.5 Μετατροπή αντικειµένων

Με τη µετατροπή αντικειµένων, επιλεγµένοι κόµβοι ή σύνδεσµοι µετατρέπονται σε µια
άλλη κατηγορία αντικειµένων. Οι µετατροπές που υποστηρίζονται είναι:

Φρεάτιο σε δεξαµενή και αντίστροφα
Φρεάτιο σε ταµιευτήρα και αντίστροφα
Φρεάτιο σε ενδιάµεσο κόµβο
δεξαµενή σε ταµιευτήρα και αντίστροφα
δεξαµενή σε ενδιάµεσο κόµβο
ταµιευτήρα σε ενδιάµεσο κόµβο

αγωγός σε αντλία και αντίστροφα
αγωγός σε βαλβίδα και αντίστροφα
αντλία σε βαλβίδα και αντίστροφα

Για τη µετατροπή αντικειµένων:

1. Επιλέγονται στην οριζοντιογραφία τα στοιχεία που θα µετατραπούν.
2. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Μετατροπή Αντικειµένων.
3. Επιλέγεται αν θα µετατραπούν κόµβοι ή σύνδεσµοι.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αντικειµένου στον οποίο θα καταλήξει η µετατροπή.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει εκτελείται η µετατροπή ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν αρκετές ιδιότητες αντικειµένων που δεν είναι κοινές µεταξύ
τους. Για παράδειγµα ένας αγωγός έχει συντελεστή απωλειών εισόδου που δεν έχει µια
αντλία. Είναι προφανές ότι οι µη κοινές ιδιότητες θα χαθούν κατά τη µετατροπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη µετατροπή ενός ενδιάµεσου κόµβου σε κόµβο, πρέπει να γίνει
χρήση της λειτουργίας µετατροπή ενδιάµεσου κόµβου σε κόµβο.
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7.6 Προσθήκη ενδιάµεσου κόµβου

Προστίθεται ένας ενδιάµεσος κόµβος σε έναν υφιστάµενο σύνδεσµο: αγωγό, αντλία ή
βαλβίδα. Η διαδικασία περιγράφεται και στην παράγραφο ενδιάµεσοι κόµβοι.

Για την προσθήκη ενός ενδιάµεσου κόµβου:

1. Από το µενού Αντικείµενα γίνεται κλικ στην Προσθήκη Ενδιάµεσου Κόµβου.
2. Γίνεται κλικ σε έναν υφιστάµενο σύνδεσµο για να προστεθεί ο ενδιάµεσος κόµβος.

7.7 Προσθήκη ενδιάµεσου κόµβου µε απόσταση

Με την επιλογή αυτή µπορεί να προστεθεί ένας ενδιάµεσος κόµβος σε έναν υφιστάµενο
αγωγό, ορίζοντας την απόσταση αυτού από τον κόµβο αρχής ή τέλους του αγωγού. Για
παράδειγµα, αν ο αγωγός έχει µήκος 20 m και ο ενδιάµεσος κόµβος απέχει 5 m από το
τέλος του αγωγού (Χ.Θ. 0+015) τότε επιλέγεται ο κόµβος τέλους και εισάγεται η τιµή 5
ή ο κόµβος αρχής και εισάγεται η τιµή 15.

Για την προσθήκη ενδιάµεσου κόµβου µε απόσταση:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη Κόµβου Με Απόσταση.
2. Επιλέγεται ο αγωγός από τη λίστα. Το µήκος του εµφανίζεται στη φόρµα.

3. Εισάγεται η επιθυµητή απόσταση από το άκρο αρχής ή τέλους του.
4. Επιλέγεται αν η απόσταση αναφέρεται από το άκρο αρχής ή τέλους του αγωγού.
5. Πατώντας Εντάξει προστίθεται ο ενδιάµεσος κόµβος και κλείνει η φόρµα, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο η φόρµα κλείνει χωρίς να γίνουν αλλαγές.

7.8 ∆ιαγραφή ενδιάµεσου κόµβου

∆ιαγράφεται ένας υφιστάµενος ενδιάµεσος κόµβος ενός συνδέσµου: αγωγό, αντλία ή
βαλβίδα.. Η διαδικασία περιγράφεται και στην παράγραφο ενδιάµεσοι κόµβοι.

Για τη διαγραφή ενός ενδιάµεσου κόµβου:

1. Από το µενού Αντικείµενα γίνεται κλικ στη ∆ιαγραφή Ενδιάµεσου Κόµβου.
2. Γίνεται κλικ σε έναν υφιστάµενο ενδιάµεσο κόµβο για να διαγραφεί.

7.9 Μετακίνηση ενδιάµεσου κόµβου

Μετακινείται ένας υφιστάµενος ενδιάµεσος κόµβος ενός συνδέσµου: αγωγό, αντλία ή
βαλβίδα.. Η διαδικασία περιγράφεται και στην παράγραφο ενδιάµεσοι κόµβοι (αλλαγή).



Αντικείµενα 175

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Για τη µετακίνηση ενός ενδιάµεσου κόµβου:

1. Από το µενού Αντικείµενα γίνεται κλικ στη Μετακίνηση Ενδιάµεσου Κόµβου.
2. Γίνεται κλικ στον υφιστάµενο ενδιάµεσο κόµβο που θα µετακινηθεί.
3. Με νέο κλικ ορίζεται η νέα θέση του ενδιάµεσου κόµβου.

7.10 Μετατροπή ενδιάµεσου κόµβου σε κόµβο

Για να µετατραπεί ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι κόµβοι σε κανονικούς κόµβους, θα
πρέπει να γίνει χρήση της εντολής αυτής αντί της αντίστοιχης γενικής φόρµας
µετατροπών.

Για τη µετατροπή ενός ενδιάµεσου κόµβου σε κόµβο:

1. Από το µενού Αντικείµενα, επιλέγεται η Μετατροπή Ενδιάµεσου Κόµβου Σε
Κόµβο.
2. Στο χάρτη γίνεται κλικ επί του ενδιάµεσου κόµβου ο οποίος θα µετατραπεί σε κόµβο.
3. Ο ενδιάµεσος κόµβος µετατρέπεται.

Για τη µετατροπή πολλών ενδιάµεσων κόµβων σε κόµβους:

1. Από το µενού Αντικείµενα, επιλέγεται η Μετατροπή Ενδιάµεσου Κόµβου Σε
Κόµβο.
2. Κρατώντας πατηµένο το CTRL, γίνεται στο χάρτη κλικ επί του ενδιάµεσου κόµβου ο
οποίος θα µετατραπεί σε κόµβο.
3. Επαναλαµβάνεται το βήµα 2 έως ότου όλου µετατραπούν οι ενδιάµεσοι κόµβοι.

7.11 Αντιµετάθεση άκρων συνδέσµου

Όλοι οι σύνδεσµοι έχουν φορά. Η φορά αυτή καθορίζεται από τον κόµβο αρχής και τον
κόµβο τέλους. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η φορά τους µε την εντολή της
αντιµετάθεσης άκρων συνδέσµου.

Για την αντιµετάθεση άκρων συνδέσµου:

1. Επιλέγονται οι σύνδεσµοι των οποίων η φορά θα αλλάξει.
2. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Αντιµετάθεση Άκρων Συνδέσµου.
3. Οι φορές των επιλεγµένων συνδέσµων αντιστρέφονται.



Κεφάλαιο

VIII
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8 Μηκοτοµές

8.1 Μενού µηκοτοµές

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή δεδοµένων και η ρύθµιση επιλογή που
σχετίζονται µε τις µηκοτοµές του δικτύου. Οι επιλογές αυτές γίνονται διαθέσιµες από τη
στιγµή που θα δηµιουργηθεί έστω και µία µηκοτοµή του δικτύου. Πιο συγκεκριµένα, οι
επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Επιλογές µηκοτοµής
Μετονοµασία κόµβων µηκοτοµής
Υπολογισµοί υψοµέτρων
Υπολογισµοί υψοµέτρων
Χιλιοµετρικές θέσεις
∆ιευθύνσεις οδών
Κάθετες διευθύνσεις
Συµβολές άλλων δικτύων
Ειδικές συσκευές

8.2 Επιλογές µηκοτοµής

Γίνονται οι ρυθµίσεις που αφορούν την σχεδίαση για όλα τα τµήµατα.

Για τη ρύθµιση των επιλογών µηκοτοµών:

1. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Επιλογές Μηκοτοµής.
2. Γίνονται οι επιθυµητές ρυθµίσεις. Κάνοντας κλικ σε οιαδήποτε στήλη εµφανίζεται
στην προεπισκόπηση ένα σκαρίφηµα που περιγράφει πώς επηρεάζεται η εµφάνιση των
σχεδίων µε τη ρύθµιση που έχει γίνει.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Ρύθµιση υψοµέτρου ορίζοντα

Το υψόµετρο ορίζοντα αναφέρεται στο υψόµετρο αναφοράς του σκαριφήµατος της
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µηκοτοµής και του σχεδίου της µηκοτοµής. Αυτό µπορεί (και προτείνεται) να ρυθµίζεται
αυτόµατα ή να εισαχθεί από τον χρήστη. Πληκτρολογώντας µια τιµή στο πεδίο
υψόµετρο ορίζοντα, το AUTO εξαφανίζεται και ισχύει η τιµή που πληκτρολογήθηκε. Εάν
σβηστεί η τιµή που πληκτρολογήθηκε, τότε εµφανίζεται εκ νέου το AUTO και το
υψόµετρο ορίζοντα ρυθµίζεται από το πρόγραµµα. Το υψόµετρο ορίζοντα εισάγεται σε m
για το µετρικό σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα.

Χιλιοµέτρηση από

Η χιλιοµέτρηση αφετηρίας στον πίνακα των σχεδίων µηκοτοµών. Η ρύθµιση αυτή
αφορά µόνο τον πίνακα των σχεδίων και δεν πρέπει να συγχέεται µε την χιλιοµέτρηση
των τµηµάτων.

Φορά

Αναφέρεται στο πως µεταβάλλεται η χιλιοµέτρηση στον πίνακα των σχεδίων. Θετική (+)
σηµαίνει ότι αυξάνεται η τιµή της ενώ Αρνητική (-) σηµαίνει ότι µειώνεται η τιµή της.

Σχεδίαση

Επιλέγεται η φορά της σχεδίασης. Α->Κ σηµαίνει από ανάντη προς τα κατάντη, Κ->Α
σηµαίνει από τα κατάντη προς τα ανάντη. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για κάθε κλάδο
χωριστά και αφορά µόνο τη σχεδίαση των µηκοτοµών. Στο σκαρίφηµα η µηκοτοµή
σχεδιάζεται πάντα από τα ανάντη προς τα κατάντη, όπως ακριβώς εισάγεται στον πίνακα
δεδοµένων στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

Ανάντη άκρο

Στις µηκοτοµές και στο σκαρίφηµα, σε κάθε κλάδο, η πλέον ανάντη διατοµή µπορεί να
σχεδιαστεί κλειστή ή ανοικτή επιλέγοντας κλειστό ή ανοικτό άκρο αντίστοιχα.

Κατάντη άκρο

Στις µηκοτοµές και στο σκαρίφηµα, σε κάθε κλάδο, η πλέον κατάντη διατοµή µπορεί να
σχεδιαστεί κλειστή ή ανοικτή επιλέγοντας κλειστό ή ανοικτό άκρο αντίστοιχα.

Ονοµασία πίνακα

Αναφέρεται σε ένα µικρό αλφαριθµητικό πεδίο που τοποθετείται στο άνω µέρος των
πινάκων των σχεδίων µηκοτοµών. Η ονοµασία είναι προαιρετική. Με το που θα εισέλθει
στη στήλη ονοµασία πίνακα ο κέρσορας ενεργοποιούνται τα πλήκτρα Πρότεινε που αν
πατηθεί θέτει την ονοµασία του κάθε πίνακα ίδια µε αυτή του αντίστοιχου κλάδου και
το Καθάρισε που διαγράφει όλες τις ονοµασίες πινάκων.

Εκτύπωση πίνακα

Εκτυπώνεται (ΝΑΙ) ή όχι (ΟΧΙ) ο πίνακας στα σχέδια των µηκοτοµών. Με το που θα
εισέλθει στη στήλη εκτύπωση πίνακα ο κέρσορας ενεργοποιούνται τα πλήκτρα Επιλογή
Όλων, που αν πατηθεί εκτυπώνονται όλοι οι πίνακες, Αποεπιλογή Όλων, που αν
πατηθεί δεν εκτυπώνεται κανένας πίνακας και Επιλογή Λοιπών, που αν πατηθεί
εκτυπώνονται οι µη επιλεγµένοι πίνακες και αντίστροφα.

8.3 Μετονοµασία κόµβων µηκοτοµής

Οι µηκοτοµές µπορούν να αποτελούνται από διάφορους κόµβους, τα ονόµατα των
οποίων γενικά ποικίλουν. Με το εργαλείο αυτό, µπορείτε εύκολα και απλά να
µετονοµάσετε τους κόµβους που συµµετέχουν σε µία µηκοτοµή. Με τον τρόπο αυτό
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διευκολύνεται ο µηχανικός ή ο ελεγκτής στην ανάγνωση των κόµβων µιάς µηκοτοµής.
Για παράδειγµα, µια µηκοτοµή που αποτελείται από τους κόµβους KP1, N2, N5, N7 και
Z1 θα αναφερόταν ως KP1-N2-N5-N7-Z1, ενώ µετά τη µετονοµασία θα µπορούσε να
λέγεται J1-J2-J3-J4-J5.

Για τη µετονοµασία των κόµβων µίας επιλεγµένης µηκοτοµής:

1. Επιλέξτε τη µηκοτοµή από τη λίστα των µηκοτοµών.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέξτε τη Μετονοµασία Κόµβων Μηκοτοµής.
3. Επιλέγεται ο τρόπος έναρξης της µετονοµασίας (από τον πρώτο στον τελευταίο
κόµβο, από τον δεύτερο στον τελευταίο και αντίστροφα)
4. Προαιρετικά, εισάγεται το βασικό πρόθεµα, π.χ. J.
5. Εισάγεται ο πρώτος αριθµός, από τον οποίο αρχίζει η αρίθµηση των κόµβων.
6. Εισάγεται το βήµα της αρίθµησης. Για παράδειγµα αν ο πρώτος αριθµός είναι το 2
και το βήµα ισούται µε 3, τότε οι κόµβοι θα ονοµαστούν J2, J5, J8, κλπ.
7. Πατήστε Εντάξει για τη µετονοµασία των κόµβων όπως περιγράφεται παραπάνω ή
Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να γίνουν αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε εύκολα να µετονοµάσετε τους κόµβους ολόκληρου του δικτύου.
Για παράδειγµα ας υποτεθεί ότι υπάρχουν δυο µηκοτοµές, η J1 ως J10 και η P1 ως P8.
Η δεύτερη µηκοτοµή συµβάλλει στην πρώτη στον κόµβο J5. Μετονοµάζεται η δεύτερη
µηκοτοµή χρησιµοποιώντας το πρόθεµα J5-, πρώτο αριθµό το 1 και βήµα το 1. Θα
µετονοµαστεί ως J5-1 έως J5-8.

8.4 Υπολογισµοί υψοµέτρων

Προστίθεται ή αφαιρείται µια σταθερή ποσότητα από όλα τα επιλεγµένα υψόµετρα. Με
τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνεται ένας οµοιόµορφος υποβιβασµός ή ανύψωση κλάδου ή
τµήµατος κλάδου.

Για την εκτέλεση υπολογισµών υψοµέτρων:

1. Επιλέγεται ο κλάδος στον οποίο θα γίνουν υπολογισµοί υψοµέτρων.
2. Επιλέγονται δυο ή περισσότερες διατοµές του πίνακα ως εξής. Γίνεται κλικ στην
πρώτη διατοµή (σε οποιαδήποτε στήλη που αντιστοιχεί στη γραµµή της διατοµής) και
κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρεται το ποντίκι έως την
τελευταία γραµµή που αντιστοιχεί στην τελική επιθυµητή διατοµή.
3. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Υπολογισµοί Υψοµέτρων.
4. Στη φόρµα που εµφανίζεται φαίνεται η πρώτη και η τελευταία επιλεγµένη διατοµή.
5. Επιλέγεται ποια γραµµή θα αλλάξει. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι:

Υψόµετρο εδάφους
Υψόµετρο άξονα
Υψόµετρο σκάµµατος
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Υψόµετρο γενικής χρήσης
6. Εισάγεται η τιµή της ποσότητας για πρόσθεση ή αφαίρεση (αρνητική ποσότητα). Η
ποσότητα εισάγεται σε m για το µετρικό σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα.
7. Εάν έχουν υπολογιστεί µερικές τιµές από το πρόγραµµα (µε γραµµική παρεµβολή),
τότε οι υπολογισµοί αυτοί θα πραγµατοποιηθούν εκ νέου από το πρόγραµµα µετά το
πέρας των υπολογισµών υψοµέτρων. Εάν είναι επιθυµητό το κλείδωµα των τιµών
αυτών, τότε ενεργοποιείται η επιλογή Μονιµοποίηση αυτόµατων υπολογισµών.
8. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει γίνονται οι υπολογισµοί υψοµέτρων για τις
επιλεγµένες διατοµές, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

8.5 Χιλιοµετρικές θέσεις

Εισάγονται οι χιλιοµετρικές θέσεις των διατοµών του επιλεγµένου τµήµατος. Αυτή η
εντολή διευκολύνει την εισαγωγή των χιλιοµετρικών θέσεων όλων των διατοµών, ιδίως
εάν αυτές είναι ανά τακτά διαστήµατα (πχ ανά 20 µέτρα). Εναλλακτικά, η εισαγωγή των
χιλιοµετρικών θέσεων µπορεί να γίνει από τον πίνακα εισαγωγής στην κύρια φόρµα του
προγράµµατος.

Για την εισαγωγή των χιλιοµετρικών θέσεων:

1. Επιλέγεται το τµήµα του οποίου οι Χ.Θ. των διατοµών θα αλλάξουν από τη λίστα µε
τα τµήµατα.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Χιλιοµετρικές Θέσεις.
3. Εισάγονται τα δεδοµένα των χιλιοµετρικών θέσεων σε m για το µετρικό σύστηµα ή σε
ft για το αγγλικό σύστηµα.
4. Προαιρετικά είναι δυνατόν να πατηθούν τα ακόλουθα πλήκτρα για τη διευκόλυνση
στην εισαγωγή των Χ.Θ.

Αύξουσα: αρχίζοντας από την πρώτη Χ.Θ., προστίθεται κάθε φορά η απόσταση
µεταξύ δυο διαδοχικών διατοµών.
Φθίνουσα: αρχίζοντας από την πρώτη Χ.Θ., αφαιρείται κάθε φορά η απόσταση
µεταξύ δυο διαδοχικών διατοµών.

5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη Χ.Θ. ορίζεται στη φόρµα ιδιοτήτων µηκοτοµής.

8.6 ∆ιευθύνσεις οδών

Οι διευθύνσεις οδών εµφανίζονται στο σκαρίφηµα και στη µηκοτοµή και ∆ΕΝ
επηρεάζουν τους υπολογισµούς. Αποτελούν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη
διαδροµή που ακολουθεί ο κλάδος.

Για την επεξεργασία των διευθύνσεων οδών:

1. Επιλέγεται ο κλάδος από τη λίστα µε τους κλάδους στην κύρια φόρµα, στον οποίο θα
γίνει διαχείριση των διευθύνσεων οδών.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι ∆ιευθύνσεις Οδών.
3. Πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των οδών.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τον ευκολότερο τρόπο εισαγωγής των δεδοµένων µέσω του µενού Επεξεργασία,
υπάρχουν διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή όλων: επιλέγονται όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί.
Αντιγραφή: αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής τα επιλεγµένα δεδοµένα.
Αποκοπή: αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής τα επιλεγµένα δεδοµένα και
διαγράφονται από την κύρια φόρµα.
Επικόλληση: αντιγράφονται από το πρόχειρο αντιγραφής στην κύρια φόρµα, όλα
τα δεδοµένα που υπάρχουν στο πρώτο.
Καθαρισµός επιλογής: διαγράφονται τα επιλεγµένα δεδοµένα από την κύρια
φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν µια διεύθυνση συνεχίζεται σε δυο ή περισσότερες διαδοχικές γραµµές,
το πρόγραµµα υποθέτει ότι πρόκειται για την ίδια διεύθυνση.

8.7 Κάθετες διευθύνσεις

Εισάγονται σχεδιαστικές κάθετες διευθύνσεις για το σκαρίφηµα και τη µηκοτοµή. Οι
κάθετες διευθύνσεις δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς.
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Για την εισαγωγή κάθετων διευθύνσεων:

1. Επιλέγεται ο κλάδος από τη λίστα µε τους κλάδους στην κύρια φόρµα, στον οποίο θα
γίνει διαχείριση των κάθετων διευθύνσεων.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Κάθετες ∆ιευθύνσεις.
3. Γίνεται η διαχείριση των κάθετων διευθύνσεων.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη µιας νέας κάθετης διεύθυνσης:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας κάθετης
διεύθυνσης.
2. Εισάγεται η ονοµασία της κάθετης διεύθυνσης.
3. Εισάγεται η θέση της κάθετης διεύθυνσης κατά µήκος του αγωγού. Για διευκόλυνση
πατώντας το πλήκτρο ∆ιατοµή εµφανίζεται µια φόρµα επιλογής θέσης.
3.1. Επιλέγεται η διατοµή.
3.2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι συντεταγµένες της συµβολής µεταφέρονται
στη φόρµα προσθήκης συµβολής ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.

4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η κάθετη διεύθυνση προστίθεται στο τέλος της
λίστας µε τις υφιστάµενες κάθετες διευθύνσεις του τµήµατος ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης κάθετης διεύθυνσης:



Μηκοτοµές 183

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

1. Επιλέγεται από τη λίστα η κάθετη διεύθυνση της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων της
επιλεγµένης κάθετης διεύθυνσης.
3. Αλλάζουν τα στοιχεία της κάθετης διεύθυνσης.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης κάθετης διεύθυνσης:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η κάθετη διεύθυνση που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
3. Η κάθετη διεύθυνση διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.

8.8 Συµβολές άλλων δικτύων

Εισάγονται σχεδιαστικές συµβολές άλλων δικτύου για το σκαρίφηµα και τη µηκοτοµή.
Οι συµβολές που προέρχονται από αγωγούς του ιδίου δικτύου σχεδιάζονται αυτόµατα
και δεν απαιτείται η εισαγωγή τους από τη φόρµα αυτή. Οι συµβολές άλλων δικτύων δε
λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς.

Για την εισαγωγή συµβολών άλλων δικτύων:

1. Επιλέγεται ο κλάδος από τη λίστα µε τους κλάδους στην κύρια φόρµα, στον οποίο θα
γίνει διαχείριση των συµβολών αγωγών από άλλα δίκτυα.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Συµβολές Άλλων ∆ικτύων.
3. Γίνεται η διαχείριση των συµβολών.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη µιας νέας συµβολής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας
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σχεδιαστικής συµβολής.
2. Επιλέγεται ο τύπος της διατοµής που συµβάλει και ανάλογα µε τον τύπο εισάγονται οι
διαστάσεις του συµβάλλοντος αγωγού.
3. Εισάγεται η θέση της συµβολής κατά µήκος του αγωγού και το υψόµετρο συµβολής
σε m για το µετρικό σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα. Για διευκόλυνση
πατώντας το πλήκτρο ∆ιατοµή εµφανίζεται µια φόρµα επιλογής θέσης συµβολής.
3.1. Επιλέγεται η διατοµή.
3.2. Εµφανίζεται αυτόµατα η θέση κατά µήκος του αγωγού.
3.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η απόσταση από αρχή της συµβολής
µεταφέρεται στη φόρµα προσθήκης συµβολής ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο,
όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4. Επιλέγεται αν ο αγωγός συµβάλει από αριστερά, από δεξιά ή αν δεν ενδιαφέρει πώς
συµβάλλει ο αγωγός οριζοντιογραφικά. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται µόνο στα
σχέδια των µηκοτοµών.
5. Εισάγονται προαιρετικά σχόλια για τη συµβολή που αναγράφονται στα σχέδια
µηκοτοµών.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η συµβολή προστίθεται στο τέλος της λίστας µε
τις υφιστάµενες συµβολές του τµήµατος ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες
οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης συµβολής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η συµβολή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων της
επιλεγµένης συµβολής.
3. Αλλάζουν τα στοιχεία της συµβολής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης συµβολής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η συµβολή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
προγράµµατος.
3. Η συµβολή διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.

8.9 Ειδικές συσκευές

Εισάγονται σχεδιαστικές ειδικές συσκευές για το σκαρίφηµα και τη µηκοτοµή. Οι
συσκευές µπορεί να είναι αεροεξαγωγοί, εκκενωτές ή δικλείδες. Οι συσκευές δεν
υπεισέρχονται στους υπολογισµούς.

Για την εισαγωγή των ειδικών συσκευών:

1. Επιλέγεται ο κλάδος από τη λίστα µε τους κλάδους στην κύρια φόρµα, στον οποίο θα
γίνει διαχείριση των ειδικών συσκευών.
2. Από το µενού Μηκοτοµές επιλέγονται οι Ειδικές Συσκευές.
3. Γίνεται η διαχείριση των ειδικών συσκευών.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη µιας νέας ειδικής συσκευής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέας ειδικής
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συσκευής.
2. Επιλέγεται ο τύπος της ειδικής συσκευής.
3. Εισάγεται προαιρετικά µια περιγραφή για την ειδική συσκευή που αναγράφεται στα
σχέδια µηκοτοµών.
4. Εισάγεται η θέση της ειδικής συσκευής κατά µήκος του αγωγού και το υψόµετρο
συµβολής σε m για το µετρικό σύστηµα ή σε ft για το αγγλικό σύστηµα. Για
διευκόλυνση πατώντας το πλήκτρο ∆ιατοµή εµφανίζεται µια φόρµα επιλογής θέσης
συµβολής.
4.1. Επιλέγεται η διατοµή.
4.2. Εµφανίζεται αυτόµατα η θέση κατά µήκος του αγωγού.
4.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η απόσταση από αρχή της συµβολής
µεταφέρεται στη φόρµα προσθήκης συµβολής ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο,
όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η συµβολή προστίθεται στο τέλος της λίστας µε
τις υφιστάµενες ειδικές συσκευές του τµήµατος ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο,
όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης ειδικής συσκευής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η ειδική συσκευή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων της
επιλεγµένης ειδικής συσκευής.
3. Αλλάζουν τα στοιχεία της ειδικής συσκευής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης ειδικής συσκευής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η ειδική συσκευή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο εάν κάτι τέτοιο έχει δηλωθεί στις γενικές προτιµήσεις του
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προγράµµατος.
3. Η ειδική συσκευή διαγράφεται προσωρινά από τη λίστα.



Κεφάλαιο

IX
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9 Εργαλεία

9.1 Μενού εργαλεία

Με τη βοήθεια των λειτουργιών του µενού αυτού, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε
προχωρηµένες λειτουργίες που βοηθούν στο σχεδιασµό και την εξασφάλιση της
ακεραιότητας του δικτύου. Στο µενού Εργαλεία υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

Αυτόµατη εισαγωγή ειδικών τεµαχίων
Μετονοµασία αντικειµένων
Κατανοµή ζήτησης σε όλο το δίκτυο
Ακριβές συνολικό εµβαδόν επιφανειών
Επιφάνειες από DXF
Αρχικοποίηση υψοµέτρων άξονα
Υπολογισµός υψοµέτρων άξονα
Καµπύλες
Αντιπληγµατικός έλεγχος

9.2 Αυτόµατη εισαγωγή ειδικών τεµαχίων

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί αυτόµατα να προσθέσει αεροβαλβίδες
και εκκενωτές σε ένα δίκτυο.

Για την αυτόµατη εισαγωγή ειδικών τεµαχίων:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγεται η Αυτόµατη Εισαγωγή Ειδικών Τεµαχίων.
2. Αν υπάρχουν ήδη ειδικά τεµάχια στο δίκτυο, µπορεί να είναι επιθυµητή η διαγραφή
τους πρώτα. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να γίνει κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή όλων των
ειδικών τεµαχίων.
3. Για να προστεθούν αυτόµατα οι αεροβαλβίδες, γίνεται κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή
αεροβαλβίδων.
4. Για να προστεθούν αυτόµατα οι εκκενωτές, γίνεται κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή
εκκενωτών.
5. Για να προστεθούν αυτόµατα οι αεροβαλβίδες και οι εκκενωτές, γίνεται κλικ στο
πλήκτρο Εκτέλεση όλων των παραπάνω.
6. Πατώντας το πλήκτρο Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν ειδικές διατάξεις δικτύων στις οποίες προστίθενται περισσότερες
από τις λογικά απαιτούµενες ειδικές συσκευές ή που λείπουν µερικές. Είναι ευθύνη του
Μηχανικού η τοποθέτηση των ειδικών συσκευών. Το εργαλείο αυτό παρέχεται ως
διευκόλυνση στην εργασία αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
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αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.3 Μετονοµασία αντικειµένων

Για την εύκολη µετονοµασία όλων των αντικειµένων ενός συγκεκριµένου τύπου
(αγωγός, κόµβος, αντλία, κλπ) µπορεί να γίνει χρήση του εργαλείου µετονοµασίας
αντικειµένων.

Για τη µετονοµασία αντικειµένων συγκεκριµένου τύπου:

1. Από το µενού Εργαλεία, επιλέγεται η Μετονοµασία Αντικειµένων.
2. Επιλέγεται ο τύπος του αντικειµένου από τη λίστα.
3. Επιλέγεται η εµβέλεια της µετονοµασίας. Αυτή µπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρο το
έργο ή στην τρέχουσα επιλογή.
4. Εισάγεται η εντολή ονοµασίας (βλ. παρακάτω).
5. Πατώντας το πλήκτρο Εφαρµογή τα αντικείµενα µετονοµάζονται και η φόρµα κλείνει
ενώ πατώντας το πλήκτρο Κλείσιµο η φόρµα κλείνει χωρίς να µετονοµαστούν τα
αντικείµενα.

Εντολή Μετονοµασίας

Η εντολή µετονοµασίας είναι ένα αλφαριθµητικό πεδίο το οποίο περιγράφει τον τρόπο µε
τον οποίο θα προσδιοριστούν τα νέα ονόµατα των αντικειµένων. Η εντολή αυτή
αποτελείται από λέξεις κλειδιά και κείµενο. Οι λέξεις κλειδιά ποικίλουν ανάλογα µε τον
τύπο του αντικειµένου που έχει επιλεγεί και εµφανίζονται ως πλήκτρα για τη
διευκόλυνση του χρήστη.

Παραδείγµατα:

J&[Index]: θα µετονοµάσει όλους τους κόµβους ως J1, J2, J3, κλπ.
&[StartNodeName] -> &[EndNodeName]: θα µετονοµάσει όλους τους αγωγούς ως J1 -
> J2, J2 -> J3, κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.4 Κατανοµή ζήτησης σε όλο το δίκτυο

Το εργαλείο αυτό κατανέµει µια ζήτηση σε όλο το δίκτυο, αναλογικά µε το µήκος των
αγωγών. Η κάθε ζήτηση τοποθετείται ισόποσα στον ανάντη και τον κατάντη κόµβο.

Για την κατανοµή µιας συνολικής ζήτησης σε όλο το δίκτυο:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγεται η Κατανοµή Ζήτησης Σε Όλο Το ∆ίκτυο.
2. Εισάγεται η παροχή που θα κατανεµηθεί σε µονάδες παροχής.
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3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει οι κόµβοι φορτίζονται αναλογικά µε το µήκος των
αγωγών µε ποσοστό της παροχής που εισήχθει. Πατώντας Άκυρο δεν γίνεται καµία
αλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.5 Ακριβές συνολικό εµβαδόν επιφανειών

Το εργαλείο αυτό υπολογίζει το συνολικό εµβαδόν των επιφανειών που έχουν εισαχθεί
για µια συγκεκριµένη κατηγορία επιφάνειας και το τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση της
κατηγορίας επιφάνειας.

Για τον υπολογισµό του εµβαδού µιας κατηγορίας επιφάνειας:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγεται το Ακριβές Συνολικό Εµβαδόν Επιφανειών.
2. Επιλέγεται η επιφάνεια τα εµβαδά της οποίας θα µετρηθούν.
3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει εµφανίζεται το συνολικό εµβαδόν για τη συγκεκριµένη
κατηγορία επιφάνειας. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο η φόρµα κλείνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.6 Επιφάνειες από DXF

Εάν δεν επιθυµείτε το σχεδιασµό των επιφανειών µέσα από το γραφικό περιβάλλον του
προγράµµατος ή έχετε ήδη σχεδιάσει τις επιφάνειες ως κλειστά πολύγωνα σε άλλο CAD
πρόγραµµα, τότε µπορείτε να τις εισάγετε µαζικά µε το εργαλείο αυτό. Εκτός από τη
µαζική εισαγωγή των επιφανειών, το πρόγραµµα βρίσκει για κάθε επιφάνεια που
εισάγεται αυτόµατα το κοντινότερο φρεάτιο και το συνδέει µε αυτή.

Για την εισαγωγή επιφανειών από DXF:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγονται οι Επιφάνειες από DXF.
2. Εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα εισαγωγής επιφανειών από DXF:
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3. Πατώντας το πλήκτρο Αρχείο >, αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το
αρχείο DXF (επέκταση .dxf)
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχεία DXF" µε επέκταση .dxf.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open, το όνοµα του αρχείου µεταφέρεται στη φόρµα του
βήµατος 2. Η λίστα µε τις Στρώσεις γεµίζει µε τις διαθέσιµα layers του αρχείου DXF.
7. Επιλέγεται η στρώση ή οι στρώσεις που περιέχουν τα κλειστά πολύγωνα.
8. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, καµία ή οι στρώσεις που δεν έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.
9. Πατώντας Εντάξει, το πρόγραµµα θα εισάγει τα κλειστά πολύγωνα στην
οριζοντιογραφία. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο, η διαδικασία εισαγωγής των επιφανειών
ακυρώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.7 Αρχικοποίηση υψοµέτρων άξονα

Με το εργαλείο αυτό αποµακρύνονται όλα τα υψόµετρα άξονα και τίθενται ίσα µε τις εξ'
ορισµού τιµές τους. Η λειτουργία αυτή εφαρµόζεται σε όλους τους κόµβους και στους
ενδιάµεσου κόµβους, άσχετα µε το αν υπάρχει κάποια επιλογή.

Για την αρχικοποίηση των υψοµέτρων άξονα:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγεται η Αρχικοποίηση Υψοµέτρων Άξονα.
2. Επιλέγεται Ναι στο ακόλουθο µήνυµα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".
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9.8 Υπολογισµός υψοµέτρων άξονα

Ανάλογα µε την προδιαγραφή του αγωγού, είναι δυνατή η µετατόπιση όλων των
αγωγών µαζί. Για να γίνει αυτό, προσφέρεται το εργαλείο υπολογισµών υψοµέτρων
άξονα.

Για να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο αυτό:

1. Από το µενού Εργαλεία γίνεται κλικ στον Υπολογισµό Υψοµέτρων Άξονα.
2. Επιλέγεται η Προδιαγραφή αγωγού από τη λίστα µε τις προδιαγραφές.
3. Εισάγεται η επιθυµητή απόσταση εδάφους µε άξονα αγωγού σε m ή ft.
4. Αν η µετατόπιση αυτή είναι επιθυµητή µόνο όταν το βάθος του αγωγού είναι
µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή 
ενηµέρωση µόνον όταν το βάθος είναι µεγαλύτερο.
5. Πατώντας Εφαρµογή οι αγωγοί µετακινούνται ενώ µε το πλήκτρο Κλείσιµο η φόρµα
κλείνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".

9.9 Καµπύλες

Με το εργαλείο αυτό, δηµιουργούνται αυτόµατα ισότιµες καµπύλες µε βάση τις ιδιότητες
σηµειακών αντικειµένων.

Για την δηµιουργία ισότιµων καµπυλών:

1. Από το µενού Εργαλεία επιλέγεται Καµπύλες. Εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο
διαλόγου:
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2. Επιλέγεται Ενεργές για να ενεργοποιηθούν οι καµπύλες. 
3. Επιλέγεται η κατάλληλη ισοδιάσταση (π.χ. για το υψόµετρο εδάφους των κόµβων,
αυτό εκφράζει την ισοδιάσταση σε µονάδες µήκους),  η ισοδιάσταση των κύριων
καµπύλων (οι οποίες τυπώνονται πιο παχιές και συνοδεύονται από την τιµή τους) καθώς
και ο συντελεστής οµαλότητας γραµµών.
4. Επιλέγεται Σηµειακά αντικείµενα καθώς και την αντίστοιχη ιδιότητα.
5. Επιλέγονται τα χρώµατα τα οποία αντιστοιχούν στην ελάχιστη και την µέγιστη τιµή,
πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο Αλλαγή. Αν θέλετε να ορίσετε εσείς την ελάχιστη και
την µέγιστη τιµή, τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή και εισάγετε τις τιµές. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να ορίσετε και το χρώµα που θα αντιστοιχεί σε τιµές µεγαλύτερες
της ανώτερης και µικρότερες της κατώτερης.
6. Επιλέγεται το πλήθος των κλάσεων για την κατάταξη των αντικειµένων. 
7. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει κλείνει το πλαίσιο και σώζονται οι αλλαγές. Πατώντας
το πλήκτρο Άκυρο κλείνει το πλαίσιο και αγνοούνται οι αλλαγές.

Εάν είναι δυνατός ο υπολογισµός των καµπυλών, αυτός γίνεται αυτόµατα και οι
καµπύλες φαίνονται στην οριζοντιογραφία:
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι ρυθµίσεις για τους χρωµατισµούς είναι οι ίδιοι (και επηρεάζουν) τις ρυθµίσεις για
τον χρωµατισµό των αντικειµένων. Για τις καµπύλες όµως, θα πρέπει να επιλεγούν
σηµειακά αντικείµενα.
2. Κάθε φορά που γίνονται υπολογισµοί, οι καµπύλες ανανεώνονται. Αυτό µπορεί να
διαρκέσει αρκετή ώρα.
3. Οι καµπύλες µπορούν να εξαχθούν, µε χρώµα, όταν πραγµατοποιείται Αρχείο >
Εξαγωγή > Οριζοντιογραφία σε DXF.

ΣΗΜΕΙΩΣH: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Αποχέτευσης".

9.10 Αντιπληγµατικός έλεγχος

Το εργαλείο αυτό ελέγχει το δίκτυο για προβλήµατα που πιθανώς να εµφανιστούν στη
λειτουργία του εξαιτίας υδραυλικού πλήγµατος. Το υδραυλικό πλήγµα εµφανίζεται
κυρίως σε µη βροχωτά δίκτυο όταν σταµατάει µια ζήτηση ή κλείνει µια δικλείδα. Για να
µη σπάσουν οι αγωγοί, συνήθως χρησιµοποιούνται αντιπληγµατικές βαλβίδες.

Ο επιλυτής µπορεί να εντοπίζει προβλήµατα υδραυλικού πλήγµατος µόνο σε ακτινωτά
τµήµατα δικτύων. Οι αντλίες, οι δεξαµενές, οι ταµιευτήρες και οι αντιπληγµατικές
βαλβίδες θεωρούνται σηµεία εκτόνωσης του πλήγµατος. Το υδραυλικό πλήγµα στις
αντλίες θα πρέπει να µελετηθεί χωριστά καθώς το πρόγραµµα τις θεωρεί "ασφαλείς από
σχεδιασµό".

Για να εκτελεστεί ο αντιπληγµατικός έλεγχος στο δίκτυο:
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1. Επιλύστε το δίκτυο.
2. Από το µενού Εργαλεία γίνεται κλικ στον Αντιπληγµατικό Έλεγχο.
3. Εισάγεται ο χρόνος κλεισίµατος στοµίου υδροληψίας σε δευτερόλεπτα. Αυτό
αναπαριστά το χρόνο που απαιτείται για να κλείσει µια ζήτηση ή να σταµατήσει ένας
εκτοξευτήρας αν πρόκειται για άρδευση. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µηδέν,
καθώς κανένα κλείσιµο δεν είναι ακαριαίο. Μια συνήθης προσέγγιση του µεγέθους
αυτού είναι 3 δευτερόλεπτα.
4. Εισάγεται η παροχή της υδροληψίας σε µονάδες παροχής. Η ποσότητα αυτή
αντιστοιχεί στην παροχή του εκτοξευτήρα ή της υδροληψίας που κλείνει.
5. Εισάγεται το επιπλέον µήκος σε m ή ft. Το επιπρόσθετο µήκος αναπαριστλά το
µήκος του αγωγού που συνδέει τον εκτοξευτήρα ή την υδροληψία µε τον αγωγό
διανοµής. Το µήκος αυτό ποικίλει, µια τυπική του όµως τιµή αντιστοιχεί περί τα 10
µέτρα.
6. Εισάγεται η διάµετρος του στοµίου υδροληψίας σε m ή ft, η οποία είναι η
εσωτερική διάµετρος του αγωγού που αναφέρεται παραπάνω.
7. Εισάγεται η µέγιστη αντοχή στοµίου υδροληψίας σε m ή ft. Αυτή είναι η µέγιστη
στιγµιαία αντοχή του παραπάνω αναφερόµενου αγωγού. Αν ο αγωγός είναι 12.5 atm,
τότε µια τιµή ίση µε 12.5*10+20%*12.5*10=150 θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Το
20% είναι η επιπρόσθετη αντοχή του αγωγού σε στιγµιαίες υπερπιέσεις, άνω της
ονοµαστικής του αντοχής. Το ποσοστό αυτό είναι αυθείρετο και µπορεί να τεθεί ίσο µε το
µηδέν υπέρ της ασφαλείας.
8. Εισάγεται ο χρόνος κλεισίµατος της δικλείδας σε δευτερόλεπτα. Ο χρόνος
κλεισίµατος δικλείδας αναφέρεται στη διάρκεια που απαιτείται για το πλήρες κλείσιµό
της ώστε να µην εµφανίζεται ροή στον αγωγό.
9. Εισάγεται η ταχύτητα µετάδοσης κύµατος σε m/s ή ft/s. Η ταχύτητα µετάδοσης
κύµατος είναι η ταχύτητα που ταξιδεύει το δηµιουργούµενο κύµα µέσα στον αγωγό. Το
κύµα αυτό δηµιουργείται λόγω της αλλαγής µιας οριακής συνθήκης, π.χ. κλείσιµο
δικλείδας. Μια τυπική τιµή για PVC είναι 400 m/s.
10. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Εκτέλεση για να αρχίσει ο αντιπληγµατικός έλεγχος του
δικτύου ή στο πλήκτρο Κλείσιµο για να κλείσει η φόρµα.

Αν ο αντιπληγµατικός έλεγχος βρει ένα ή περισσότερα προβλήµατα, ένα µήνυµα όπως
το παρακάτω θα φανεί:

Για να διορθωθεί το πρόβληµα, πρέπει να αλλάξει η γεωµετρία του δικτύου, δηλαδή να
αυξηθούν οι διάµετροι ή να προστεθεί µια αντιπληγµατική βαλβίδα ανάντη του κόµβου
στον οποίο εµφανίζεται το πρόβληµα. Ένα νέο τρέξιµο απαιτείται έως ότου δεν
παρουσιάζονται πλέον προβλήµατα.
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Σε κάθε περίπτωση, µια πλήρης ανάλυση των αποτελεσµάτων δηµιουργείται και µπορεί
να σταλεί είτε στον εκπτυπωτή είτε στο Microsoft Word.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Εργαλεία ∆ικτύων Ύδρευσης".



Κεφάλαιο

X
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10 Άρδευση

10.1 Μενού άρδευση

Με τη βοήθεια των λειτουργιών του µενού αυτού, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε
προχωρηµένες λειτουργίες που βοηθούν στον σχεδιασµό και την βελτιστοποίηση
δικτύων άρδευσης ή γενικότερα ακτινωτών δικτύων υπό πίεση. Στο µενού Άρδευση
υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης
Βελτιστοποίηση
Ρυθµίσεις χαρακτηριστικής δικτύου
Χαρακτηριστική δικτύου
Παροχές κατά Clement
Καθαρισµός παροχών κατά Clement
Έλεγχος περιορισµών βελτιστοποίησης

10.2 Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις παραµέτρους που θα
λαµβάνονται υπόψη κατά την βελτιστοποίηση.

Για την εµφάνιση των ρυθµίσεων βελτιστοποίησης:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγεται Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:

2. Επιλέξτε µία ή περισσότερες προδιαγραφές αγωγών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν
κατά την βελτιστοποίηση. Τα φίλτρα υλικού και κλάσης αγωγού µπορούν να σας
διευκολύνουν κατά την επιλογή των προδιαγραφών, µειώνοντας τις διαθέσιµες
επιλογές. 
3. Επιλέξτε Έλεγχος αυξανόµενης διαµέτρου ανάντη αν θέλετε το πρόγραµµα να
διασφαλίζει ότι οι διατοµές των ανάντη αγωγών θα είναι αυξανόµενης διαµέτρου.
4. Επιλέξτε Έλεγχος διαθεσιµότητας αγωγού αν θέλετε το πρόγραµµα να λάβει
υπόψη την διαθεσιµότητα του αγωγού (όπως αυτή ορίζεται κατά τον ορισµό της
προδιαγραφής).
5. Προαιρετικά µπορείτε να επιλέξετε µια τεχνητή αύξηση στις απώλειες κατά την ροή
στους αγωγούς, θέτοντας το κατάλληλο ποσοστό αύξησης απωλειών στο αντίστοιχο
πεδίο.
6. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει η φόρµα και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Πατήστε
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Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να σωθούν οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για να είναι επιτυχής και αποδοτική η βελτιστοποίηση, θα πρέπει να ισχύουν ορισµένες
προϋποθέσεις. Θα πρέπει να επισηµανθούν τα παρακάτω:

Ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης εφαρµόζεται σε ακτινωτά δίκτυα αγωγών (δηλαδή
δίκτυα χωρίς βρόγχους) µε ακριβώς έναν ταµιευτήρα.
Μετά την βελτιστοποίηση, ενδεχοµένως και την παραγωγή της χαρακτηριστικής
καµπύλης του δικτύου, µπορείτε να αλλάξετε τον ταµιευτήρα µε µια δεξαµενή και να
οριστικοποιήσετε την µελέτη.
Θα πρέπει να επιλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερες προδιαγραφές αγωγών, οι οποίες
να καλύπτουν τις ανάγκες σε παροχή όλων των αγωγών του δικτύου.
Οι προδιαγραφές αγωγών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πλήρως
ορισµένες, δηλαδή να περιλαµβάνουν το κόστος της διατοµής ανά µ.µ.
(συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών, ειδικών τεµαχίων κλπ), την διάµετρο, τον
συντελεστή τριβής κλπ.
Η βελτιστοποίηση γίνεται µε την µέθοδο SIMPLEX.
Εάν τα αποτελέσµατα από την µέθοδο SIMPLEX προτείνουν την χρήση δύο διαµέτρων
σε κάποιον αγωγό, τότε χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη διάµετρος για ολόκληρο τον
αγωγό.
Για τον παραπάνω λόγο, ενδέχεται να παρατηρηθούν ελαφρές παραβιάσεις στους
περιορισµούς διαθεσιµότητας κάποιας διατοµής, εφόσον η ποσότητα δεν είναι
απεριόριστη.
Αν θέλετε να παγιώσετε κάποιον αγωγό σε κάποια διατοµή, εµφανίστε τις ιδιότητες
του αγωγού, επιλέξτε την διατοµή που θέλετε να χρησιµοποιηθεί υποχρεωτικά και
τέλος θέστε την ιδιότητα Παγιωµένη διατοµή σε Ναι.
Οι περιορισµοί της βελτιστοποίησης που ελέγχονται είναι: Ελάχιστη ταχύτητα
αγωγών, µέγιστη ταχύτητα αγωγών, ελάχιστο πιεζοµετρικό φορτίο στους κόµβους,
διαθεσιµότητα προδιαγραφής (προαιρετικά), αυξανόµενη διάµετρος ανάντη
(προαιρετικά). Το ελάχιστο πιεζοµετρικό ύψος στους κόµβους προκύπτει ως 
υψόµετρο εδάφους συν την ελάχιστη πίεση στον κόµβο. Αυτές οι ιδιότητες
εµφανίζονται στην φόρµα ιδιοτήτων των κόµβων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".

10.3 Βελτιστοποίηση

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, µπορείτε να βελτιστοποιήσετε ένα ακτινωτό δίκτυο.

Για να βελτιστοποιήσετε ένα ακτινωτό δίκτυο:

1. Από το µενού Άρδευση, επιλέγεται η Βελτιστοποίηση. Εµφανίζεται η παρακάτω
φόρµα:
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2. Επιλέγεται η στάθµη του ταµιευτήρα. Η επιλογή αυτή σώζεται στις ιδιότητες του
ταµιευτήρα του δικτύου.
3. Για να γίνει η βελτιστοποίηση, πατήστε το πλήκτρο Εκτέλεση. Οι αλλαγές στις
διατοµές των αγωγών αντικατοπτρίζονται στις ιδιότητές τους, ενώ εµφανίζεται και ένα
πληροφοριακό µήνυµα για το κόστος του δικτύου.
4. Πατήστε Κλείσιµο για να κλείσει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".

10.4 Ρυθµίσεις χαρακτηριστικής δικτύου

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις παραµέτρους που θα
λαµβάνονται υπόψη κατά την παραγωγή της χαρακτηριστικής καµπύλης του δικτύου.

Για την εµφάνιση των ρυθµίσεων της χαρακτηριστικής καµπύλης του δικτύου:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγεται Ρυθµίσεις χαρακτηριστικής δικτύου.
Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα:

2. Επιλέξτε Να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω αν θέλετε να ληφθούν υπόψη επιπλέον
οικονοµικά δεδοµένα: 

∆ιάρκεια ζωής έργου: Εισάγεται η διάρκεια ζωής του έργου σε έτη. Συνήθης τιµή
είναι 50 έτη.
∆απάνη δοµικού µέρους αντλιοστασίου: Εισάγεται η δαπάνη του δοµικού
µέρους του αντλιοστασίου σε €.
Συντελεστής σ δαπάνης η/µ: Εισάγεται ο συντελεστής σ της δαπάνης Ψµ της
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εγκυκλίου ∆.22.200/30-7-1977 του Υ.∆.Ε. ο οποίος αφορά τις δαπάνες του
αντλιοστασίου. Συνήθεις τιµές 1.10 - 1.15.
Στάθµη αναρρόφησης ύδατος: Εισάγεται η στάθµη από την οποία θα γίνει η
αναρρόφηση του ύδατος.
Συντελεστής n1 αποδόσεως αντλίας: Εισάγεται ο συντελεστής n1 απόδοσης της
αντλίας. Συνήθης τιµή είναι 0.9.
Συντελεστής Α κόστους (δµ=Α*Ν^β): Εισάγεται ο συντελεστής Α της σχέσης
δµ=Α*Ν^β, η οποία παρέχει την δαπάνη εγκατάστασης ενός HP (δηλαδή δαπάνη
ανά HP εγκατεστηµένης ισχύος). Αυτή πρέπει να µεταβάλλεται ανάλογα µε το
µέγεθος του αντλιοστασίου.
Συντελεστής β κόστους (δµ=Α*Ν^β): Εισάγεται ο συντελεστής β της σχέσης
δµ=Α*Ν^β, η οποία παρέχει την δαπάνη εγκατάστασης ενός HP (δηλαδή δαπάνη
ανά HP εγκατεστηµένης ισχύος). Για β=0, το κόστος ανά HP είναι ανεξάρτητο της
εγκατεστηµένης ισχύος.
Καθαρή αρδεύσιµη επιφάνεια: Εισάγεται η καθαρή αρδεύσιµη επιφάνεια σε
στρέµµατα.
Ποσοστό σv που αρδεύεται: Εισάγεται το ποσοστό της παραπάνω επιφάνειας
που αρδεύεται. Το ποσοστό αυτό θεωρείται σταθερό για όλη την διάρκεια ζωής του
έργου.
Απαιτούµενος όγκος Ω νερού (m³/στρ.): Εισάγεται ο απαιτούµενος για την
καλλιέργεια όγκος νερού για µια αρδευτική ετήσια περίδο σε κυβικά µέτρα ανά
στρέµµα καθαρής αρδεύσιµης επιφάνειας.
Συντελεστής n2 αποδόσεως αντλιοστασίου: Εισάγεται ο µέσος συντελεστής
αποδόσεως του αντλιοστασίου, που εξαρτάται από τον τρόπο ρυθµίσεως
λειτουργίας του.
Κόστος ενεργείας δε (euro/KWh): Εισάγεται το κόστος ενεργείας σε ευρώ ανά
KWh.
Συντήρηση δικτύου: Εισάγεται το ποσοστό επι τοις εκατό (%) του αρχικού
κόστους το οποίο αφορά την ετήσια δαπάνη συντήρησης του δικτύου. Συνήθης
τιµή είναι µέχρι 1%.
Συντήρηση αντλιοστασίου: Εισάγεται το ποσοστό επι τοις εκατό (%) του αρχικού
κόστους το οποίο αφορά την ετήσια δαπάνη συντήρησης του αντλιοστασίου.
Συνήθης τιµή είναι µέχρι 2%.
Ανανέωση η/µ κάθε: Εισάγεται το χρονικό διάστηµα µετά το οποίο απαιτείται
πλήρης ανανέωση του αντλιοστασίου (όχι του δοµικού µέρους). Συνήθης διάρκεια
ζωής των έργων Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού είναι 17 έτη.
Μέσο επιτόκιο (%): Εισάγεται το πραγµατικό (κοινωνικό) επιτόκιο, το οποίο
χρησιµοποιείται για την αναγωγή µελλοντικών δαπανών σε παρούσα αξία. Αν δεν
είναι δυνατός ο ακριβέστερος υπολογισµός του, επιτρέπεται να λαµβάνεται ως
πραγµατικό επιτόκιο το ανώτατο θεµιτό όριο του τραπεζικού επιτοκίου µακροθέσµου
δανειοδοτήσεως της βιοµηχανίας. 

3. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει η φόρµα και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Πατήστε
Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να σωθούν οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".

10.5 Χαρακτηριστική δικτύου

Το εργαλείο αυτό υπολογίζει την χαρακτηριστική καµπύλη του δικτύου. Αν έχουν δοθεί
επιπλέον οικονοµικά δεδοµένα, τα οποία εισάγονται στις Ρυθµίσεις χαρακτηριστικής
δικτύου, τότε είναι δυνατός και ο υπολογισµός της παρούσας αξίας της συνολικής
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επένδυσης.

Για τον υπολογισµό της χαρακτηριστικής καµπύλης του δικτύου:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγεται το Χαρακτηριστική δικτύου. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:

2. Πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση, παράγεται η χαρακτηριστική του δικτύου. Στην
συνέχεια, ενεργοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Χαρακτηριστική: Εµφανίζει την χαρακτηριστική καµπύλη του δικτύου, χωρίς να
λαµβάνει υπόψη επιπλέον οικονοµικά δεδοµένα (δηλαδή, τα κόστη µόνο από τους
αγωγούς).
Επικαιροποιηµένη: Εµφανίζει την χαρακτηριστική καµπύλη του δικτύου,
λαµβάνοντας υπόψη επιπλέον οικονοµικά δεδοµένα όπως αυτά εισάγονται στις 
Ρυθµίσεις χαρακτηριστικής δικτύου.
Τεύχος υπολογισµών: Προετοιµάζει και εµφανίζει ένα πλήρες τεύχος
υπολογισµών στον διαχειριστή εκτυπώσεων.
Τεύχος (Word): Προετοιµάζει και εµφανίζει ένα πλήρες τεύχος υπολογισµών σε
Microsoft Word. Απαιτείται το Microsoft Word έκδοση 2003 ή νεώτερο, µε
εγκατεστηµένες τις τελευταίες αναβαθµίσεις.

3. Πατώντας το πλήκτρο Κλείσιµο κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".

10.6 Παροχές κατά Clement

Σε περίπτωση λειτουργίας "κατά ζήτηση", οι παροχές στο δίκτυο υπολογίζονται µε
στατιστικές µεθόδους. Με την λειτουργία αυτή, το πρόγραµµα υπολογίζει και εφαρµόζει
κατάλληλες διορθωτικές ζητήσεις στους κόµβους, ούτως ώστε οι παροχές στους
αγωγούς να συµφωνούν µε την εφαρµογή της πρώτης σχέσης του Clement.

Για την υπολογισµό των παροχών κατά Clement:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγονται οι Παροχές κατά Clement. 
2. Εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα:
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3. Εισάγονται τα παρακάτω δεδοµένα:

Μέση πιθανότητα λειτουργίας p: Εισάγεται η µέση πιθανότητα λειτουργίας ενός
εγκατεστηµένου στόµιου υδροληψίας. Η πιθανότητα p προκύπτει π.χ. ως ο λόγος
της µέσης συνεχούς παροχής για την κάλυψη των αναγκών σε άρδευση την
κρίσιµη αρδευτική περίοδο προς την εγκατεστηµένη παροχή. Σηµειώνεται ότι κατά
την ανάλυση, κάθε ζήτηση σε κόµβο θεωρείται ως στόµιο υδροληψίας.
Ποιότητα λειτουργίας Pq: Επιλέγεται η ποιότητα λειτουργίας του δικτύου
(συνήθως >= 95%).
Πλήθος κατάντη ανοιχτών υδροληψιών: Εισάγεται το πλήθος των υδροληψιών
από το πέρας του δικτύου, τα οποία θεωρούνται µονίµως ανοικτά. Σε αυτό το
µήκος, οι παροχές των αγωγών προκύπτουν αθροιστικά (δηλαδή σε συµφωνία µε
την εξίσωση συνέχειας). Για τον υπολογισµό των υδροληψιών, λαµβάνεται υπόψη
η ιδιότητα υδροληψίες των κόµβων.
Ελάχιστη παροχή µε Clement: Εισάγεται η ελάχιστη παροχή η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί όταν υπολογίζονται οι παροχές µε Clement.

4. Πατώντας Εκτέλεση, το πρόγραµµα υπολογίζει τις παροχές κατά Clement. Πατώντας
το πλήκτρο Κλείσιµο, κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διορθωτικές παροχές κατά Clement µπορούν να σβηστούν µε χρήση
της λειτουργίας Καθαρισµός παροχών κατά Clement η οποία περιγράφεται παρακάτω.
Με τον καθαρισµό αυτών των παροχών, το πρόγραµµα επιστρέφει στον κανονικό τρόπο
λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".

10.7 Καθαρισµός παροχών κατά Clement

Με το εργαλείο αυτό καθαρίζονται (διαγράφονται) οι διορθωτικές παροχές κατά
Clement. Το πρόγραµµα επιστρέφει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας του.

Για τον καθαρισµό των διορθωτικών παροχών κατά Clement:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγεται ο Καθαρισµός παροχών κατά Clement.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση Άρδευσης".
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10.8 Έλεγχος περιορισµών βελτιστοποίησης

Με την λειτουργία αυτή, είναι δυνατός ο άµεσος έλεγχος των περιορισµών
βελτιστοποίησης καθώς και ο υπολογισµός του κόστους του δικτύου. Οι περιορισµοί που
ελέγχονται είναι: Ελάχιστη ταχύτητα αγωγών, µέγιστη ταχύτητα αγωγών, ελάχιστο
πιεζοµετρικό ύψος στους κόµβους. Το ελάχιστο πιεζοµετρικό φορτίο στους κόµβους
προκύπτει ως υψόµετρο εδάφους συν την ελάχιστη πίεση στον κόµβο. Αυτές οι
ιδιότητες εµφανίζονται στην φόρµα ιδιοτήτων των κόµβων. Το υπολογιζόµενο κόστος
αφορά τους αγωγούς (ήτοι, προκύπτει ως το άθροισµα των µηκών επί το κόστος ανά µ.
µ. για κάθε αγωγό). ∆εν λαµβάνονται υπόψη επιπλέον οικονοµικά δεδοµένα για τον
υπολογισµό της παρούσας αξίας της επένδυσης.

Για να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία αυτή:

1. Από το µενού Άρδευση επιλέγεται Έλεγχος περιορισµών βελτιστοποίησης.
2. Κατά περίπτωση εµφανίζεται το µήνυµα ότι οι περιορισµοί πληρούνται (µαζί µε το
κόστος του δικτύου) ή µια λίστα µε τις παραβιάσεις των περιορισµών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Ρυθµίσεις Άρδευσης".



Κεφάλαιο
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11 Βελτιστοποίηση

11.1 Μενού βελτιστοποίηση

Με τη βοήθεια των λειτουργιών του µενού αυτού, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε
προχωρηµένες λειτουργίες που βοηθούν στον σχεδιασµό και την βελτιστοποίηση
δικτύων. Στο µενού Βελτιστοποίηση υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης
Ρυθµίσεις Γενετικού Αλγόριθµου
Συνάρτηση κόστους
Βελτιστοποίηση
Έλεγχος περιορισµών βελτιστοποίησης

11.2 Γενετικοί Αλγόριθµοι

Γενικά

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (ΓΑ) είναι ένα γενικό εργαλείο βελτιστοποίησης, το οποίο έχει
πλήθος εφαρµογών σε προβλήµατα κάθε είδους. Παρουσιάστηκαν από τον John Holland
[1] και βασίζονται στην εξέλιξη (evolution) ενός πληθυσµού πιθανών λύσεων και την
επικράτηση του καλύτερου (survival of the fittest), έχοντας ως παράδειγµα την
λειτουργία της φύσης. Αποτελούν κλάδο των Εξελικτικών Αλγόριθµων (Evolutionary
Algorithms). 

Οι ΓΑ θεωρούνται πολύ καλά γενικά εργαλεία βελτιστοποίησης (global optimizers). Η
τελική λύση που παρέχουν δεν είναι απαραίτητα η απόλυτα βέλτιστη, ήτοι δεν υπάρχει
καµία εγγύηση ότι η λύση που προκύπτει είναι το ολικό βέλτιστο (global optimum) του
προβλήµατος. Επισηµαίνεται ότι η απόδοσή τους είναι "εκρηκτική" στην αρχή της
διαδικασίας, αλλά σύντοµα µειώνεται ραγδαία [2]. Αυτό σηµαίνει ότι οι ΓΑ γενικά
φτάνουν γρήγορα κοντά στο βέλτιστο, αλλά µετά µπορεί να απαιτηθεί πολύς χρόνος για
να το εντοπίσουν. Για τον λόγο αυτό, συνήθως οι ΓΑ χρησιµοποιούνται µαζί µε έναν
αλγόριθµο τοπικής βελτιστοποίησης, ο οποίος έχει την ικανότητα να βρει το βέλτιστο
πολύ γρήγορα ξεκινώντας από ένα σηµείο αρκετά κοντά [1]. Στο πρόγραµµα
χρησιµοποιείται ένας τέτοιος αλγόριθµος τοπικής βελτιστοποίησης (hill climber).

Οι ΓΑ χρησιµοποιούν µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών, η οποία αρχικοποιείται µε κάποιο
αριθµό (seed). Στο πρόγραµµα ο αριθµός αυτός επιλέγεται τυχαία και είναι
διαφορετικός κάθε φορά, κάτι που σηµαίνει ότι κάθε βελτιστοποίηση που γίνεται παρέχει
διαφορετικό τελικό αποτέλεσµα. 

Πρόβληµα προς επίλυση

Στην περίπτωση µας, οι ΓΑ χρησιµοποιούνται για την βελτιστοποίηση ενός δικτύου
ύδρευσης ή άρδευσης. Συγκεκριµένα, ζητείται η επιλογή σε κάθε αγωγό της κατάλληλης
προδιαγραφής (διατοµής), ώστε αφενός το κόστος να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο
και αφετέρου να πληρούνται κάποια κριτήρια µετά την συνολική επίλυση του δικτύου,
ήτοι (α) οι αγωγοί να έχουν ταχύτητα µεταξύ µιας µέγιστης και µιας ελάχιστης τιµής,
(β) οι κόµβοι να έχουν πίεση µεταξύ µιας ελάχιστης και µιας µέγιστης τιµής και (γ)
προαιρετικά, να πληρούνται τα κριτήρια διαθεσιµότητας των διατοµών (αν υπάρχει
κάποια διατοµή σε έλλειψη).
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Το πρόβληµα είναι συνδυαστικό και η δυσκολία του αυξάνει εκθετικά µε το µέγεθος του
δικτύου. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα µικρό δίκτυο µε 20 αγωγούς και 10
διαφορετικές πιθανές διατοµές, τότε οι δυνατοί συνδυασµοί (ήτοι το µέγεθος του Χώρου
Σχεδιασµού - Design Space) είναι 1020, ένα νούµερο ασύλληπτα µεγάλο. Αν
υποθέσουµε ότι αναλύουµε όλους αυτούς τους συνδυασµούς µε ρυθµό 1000 αναλύσεις
το δευτερόλεπτο, τότε θα χρειαζόµασταν ένα χρονικό διάστηµα περίπου ίσο µε την
ηλικία του σύµπαντος (14 δισεκατοµµύρια χρόνια) για να τελειώσουµε. 

Οι ΓΑ έχουν την ικανότητα να βρίσκουν µε πολύ λίγες αναλύσεις (π.χ. 20000), τις
περιοχές των καλών λύσεων, παρ' όλο το ασύλληπτο πλήθος των πιθανών
συνδυασµών.

Η διαφορά σε σχέση µε την βελτιστοποίηση των ακτινωτών δικτύων (η οποία γίνεται µε
εργαλεία γραµµικού προγραµµατισµού, π.χ. SIMPLEX, και οδηγεί µε µαθηµατική
ακρίβεια στο ολικό βέλτιστο) είναι ότι, ανάλογα µε την επιλογή των διατοµών, 
µεταβάλλεται και η παροχή σε κάθε αγωγό (ενώ σε ακτινωτά δίκτυα, η παροχή είναι
δεδοµένη και προκύπτει από την συνθήκη συνέχειας).

Τέλος, δεν παίζει κανένα ρόλο αν το δίκτυο είναι βροχωτό ή ακτινωτό, αν περιέχει
δεξαµενές, ταµιευτήρες, αντλίες κλπ, αφού οι ΓΑ χειρίζονται το πρόβληµα ως µαύρο
κουτί (black-box). Σηµειώνεται ότι, στην παρούσα έκδοση, ο ΓΑ επιλέγει απλά
προδιαγραφές αγωγών και π.χ. οι ρυθµίσεις των αντλιών δεν αποτελούν µεταβλητές
σχεδιασµού.

Κωδικοποίηση - Συνάρτηση κόστους - Ποινές

Κατ' αρχήν καθορίζονται οι µεταβλητές σχεδιασµού. Στην περίπτωσή µας µεταβλητές
σχεδιασµού είναι οι διατοµές των Ναγ (µη παγιωµένων) αγωγών στο δίκτυο. Κάθε

διατοµή αγωγού παίρνει τιµές από 1 ως Nπ, όπου Νπ το πλήθος των διαθέσιµων

προδιαγραφών. 

Κάθε πιθανός συνδυασµός διατοµών (ήτοι κάθε πιθανή κατάσταση του δικτύου)
κωδικοποιείται σε ένα "χρωµόσωµα", το οποίο στον κλασικό ΓΑ είναι απλά µια διαδοχή
µηδέν (0) και ένα (1), π.χ. "010010010101011101111010101101". Κάθε χρωµόσωµα
αποτελείται από µια διατεταγµένη σειρά "γονιδίων", η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από
τµήµατα του χρωµοσώµατος τα οποία αφορούν κάθε µια µεταβλητή σχεδιασµού του
πραγµατικού προβλήµατος. ∆ηλαδή κάθε χρωµόσωµα θα έχει Ναγ γονίδια, ένα για κάθε

µη παγιωµένο αγωγό. Αντίστροφα, κάθε χρωµόσωµα µπορεί να αποκωδικοποιηθεί ώστε
να προκύψει ο συγκεκριµένος συνδυασµός διατοµών στους αγωγούς. Η διαδικασία
κωδικοποίησης - αποκωδικοποίησης είναι αµφιµονοσήµαντη ("ένα-προς-ένα").

Κάθε πιθανός συνδυασµός διατοµών (ήτοι κάθε χρωµόσωµα) συσχετίζεται µε ένα
συγκεκριµένο "κόστος", το οποίο είναι µια ένδειξη του πόσο "καλό" είναι αυτό το
χρωµόσωµα (λύση). Το κόστος είναι απλά ένας θετικός αριθµός, π.χ. 343516.56. Όσο
πιο µικρό είναι αυτό το "κόστος", τόσο καλύτερη είναι η λύση. Για λόγους απλότητας,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως "κόστος" το πραγµατικό κόστος (σε χρήµατα) που
έχει κάθε συνδυασµός διατοµών. Αυτό προκύπτει ως [άθροισµα των (µήκος αγωγού x
κόστος διατοµής ανά µ.µ.)].

Αν χρησιµοποιήσουµε την συνάρτηση κόστους που περιγράφεται παραπάνω, τότε ο ΓΑ
θα τείνει τελικά να επιλέξει την φθηνότερη διατοµή σε όλους τους αγωγούς. Κάτι τέτοιο
είναι προφανώς λανθασµένο, αφού το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πληρούνται οι
περιορισµοί βελτιστοποίησης (όπως η µέγιστη ταχύτητα στους αγωγούς ή ελάχιστη
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πίεση στους κόµβους). Όλοι οι περιορισµοί λαµβάνονται υπόψη µε ποινές (penalty
functions), οι οποίες αυξάνουν τεχνητά το κόστος κάθε χρωµοσώµατος (πέραν αυτού
που περιγράφηκε παραπάνω) ανάλογα µε το πλήθος και την ένταση της παραβίασης
των περιορισµών.  Οι ρυθµίσεις για τις ποινές περιγράφονται στην αντίστοιχη
παράγραφο της συνάρτησης κόστους. 

Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι σε κάποιο πρόβληµα ύδρευσης ενός οικισµού, η λύση
που αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριµένο χρωµόσωµα έχει κόστος (λόγω κατασκευής και
προµήθειας αγωγών) ίσο µε 300000 (ευρώ). Υποθέτουµε ότι, µόλις λύσουµε το δίκτυο
µε τις διατοµές που υποδεικνύει το χρωµόσωµα αυτό, ο αγωγός P145, διατοµής D150,
έχει ταχύτητα 0.40 m/s, ενώ η ελάχιστη τιµή της ταχύτητας για τους αγωγούς D150
έχει οριστεί ίση µε 0.50 m/s. Έστω ότι η αντίστοιχη ποινή είναι ορισµένη στην 
συνάρτηση κόστους ως εξής: Αx2+Bx+C, µε Α=0, Β=10000, C=0, όπου x η παραβίαση
του περιορισµού. Τότε η ποινή για την παραβίαση της ελάχιστης ταχύτητας στον αγωγό
P145 υπολογίζεται ως εξής: Εύρος παραβίασης x=(0.50-0.40)=0.10. Ποινή = 0*0.102

+10000*0.10+0=1000 (ευρώ). Άρα το κόστος του χρωµοσώµατος (λύσης) αυξάνεται
από 300000 σε 301000 (ευρώ). Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε
περιορισµό ήτοι (α) ελάχιστη ταχύτητα κάθε αγωγού (β) µέγιστη ταχύτητα κάθε αγωγού
(γ) ελάχιστη πίεση κάθε κόµβου (δ) µέγιστη πίεση κάθε κόµβου και, προαιρετικά, (ε)
διαθεσιµότητα κάθε διατοµής. Προφανώς, όταν δεν υπάρχει παραβίαση, δεν υπάρχει
ποινή.

Ο χρήστης µπορεί να ορίσει το πόσο "αυστηρή" θα είναι η ποινή κάθε παραβίασης στην 
συνάρτηση κόστους. Αν οι ποινές δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρές, είναι πολύ πιθανόν ο ΓΑ
να δώσει µια φθηνή λύση η οποία να παραβιάζει σε κάποιο βαθµό τους περιορισµούς.
Αν οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές, ο ΓΑ µπορεί να έχει πρόβληµα να εντοπίσει τις
περιοχές των καλών λύσεων (επειδή όλες οι λύσεις που θα υπάρχουν στον πληθυσµό θα
είναι όλες πολύ "κακές", µε αποτέλεσµα η σχετική διαφορά πραγµατικού κόστους να
είναι πολύ µικρή σε σχέση µε το κόστος λόγω ποινών).

Ο αναγνώστης παραπέµπεται σε βιβλία σχετικά µε τους εξελικτικούς αλγορίθµους (π.χ.
[2]) για περαιτέρω ανάλυση των συναρτήσεων ποινής.

Πληθυσµός

Ο πληθυσµός µπορεί να έχει σταθερό µέγεθος π.χ. 50 µέλη (χρωµοσώµατα) ή να
µεταβάλλεται σύµφωνα µε κάποιον νόµο. Στο πρόγραµµα έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα
περιοδικής µεταβολής του πληθυσµού σύµφωνα µε τον SawTooth GA [3], ο οποίος έχει
εφαρµοστεί σε διάφορα προβλήµατα (π.χ. [4]) µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

Το µέγεθος του πληθυσµού θα πρέπει να είναι ανάλογο της δυσκολίας του προβλήµατος
(η οποία µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση το µήκος του χρωµοσώµατος σε bits).

Για συνήθη προβλήµατα επιλέγεται πληθυσµός της τάξης των 50-100 χρωµοσωµάτων
(µελών).

Λειτουργία

Η λειτουργία των ΓΑ περιγράφονται µε βάση τον παρακάτω ψευδο-κώδικα:

1) Μόρφωσε κατά τυχαίο τρόπο την αρχική γενιά.
2) Υπολόγισε το κόστος κάθε µέλους της γενιάς.
3) Επέλεξε µέλη ανάλογα µε το κόστος τους για την µόρφωση της επόµενης
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γενιάς.
4) Κάνε διασταύρωση και µετάλλαξη.
5) Επανέλαβε τα βήµατα 2 ως 4 µέχρι να εκπληρωθεί κάποια συνθήκη.

Τα µέλη της πρώτης γενιάς επιλέγονται τυχαία, ήτοι οι διαδοχές µονάδας (1) και µηδέν
(0) κάθε χρωµοσώµατος γίνονται τυχαία (µε χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθµών).
Προφανώς, η τυχαιότητα του αρχικού πληθυσµού σηµαίνει ότι οι λύσεις αυτές θα έχουν
πιθανότατα σηµαντικό κόστος λόγω των πολλών ποινών που περιγράφηκαν παραπάνω.

Επιλογή (selection)

Η κινητήρια δύναµη των ΓΑ βασίζεται στο βήµα (3), όπου τα πιο "καλά" χρωµοσώµατα
(ήτοι αυτά µε το χαµηλότερο κόστος στον τρέχοντα πληθυσµό) παίρνουν περισσότερες
ευκαιρίες να διασταυρωθούν και να µεταδώσουν το γενετικό τους υλικό στην επόµενη
γενιά.

Η επιλογή µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. Συνήθης µέθοδος είναι το 2-member
tournament , στο οποίο επιλέγονται τυχαία δύο µέλη του πληθυσµού και το καλύτερο
από αυτά παίρνει το "χρίσµα" για να διασταυρωθεί. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται
συνέχεια µέχρι να γεµίσουν όλες οι θέσεις του πληθυσµού της επόµενης γενιάς.

Ο αναγνώστης παραπέµπεται σε βιβλία σχετικά µε τους εξελικτικούς αλγορίθµους (π.χ.
[2]) για περαιτέρω ανάλυση των µεθόδων επιλογής.

∆ιασταύρωση (crossover)

Η διασταύρωση µεταξύ δυο επιλεχθέντων χρωµοσωµάτων µπορεί να γίνει µε πολλούς
τρόπους. Για παράδειγµα, η διασταύρωση "µονού σηµείου" (single point crossover) για
τα παρακάτω δύο υποθετικά χρωµοσώµατα έχει ως εξής:

αρχικά χρωµοσώµατα:
"010010010101011101111010101101"
"100010111010111010011101010101"

τυχαία θέση διασταύρωσης:
"010010010101011101111/010101101"
"100010111010111010011/101010101"

αποτέλεσµα διασταύρωσης (πιθανά "παιδιά" των παραπάνω "γονέων"):
"010010010101011101111101010101"
"100010111010111010011010101101"

Ο αναγνώστης παραπέµπεται σε βιβλία σχετικά µε τους εξελικτικούς αλγορίθµους (π.χ.
[2]) για περαιτέρω ανάλυση των µεθόδων διασταύρωσης.

Μετάλλαξη (mutation)

Η µετάλλαξη εφαρµόζεται µε µια µικρή πιθανότητα στα "παιδιά" που προκύπτουν από
την διασταύρωση, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω.

Ως jump - µετάλλαξη ορίζεται η εναλλαγή ενός δυφίου σε κάποια τυχαία θέση του
χρωµοσώµατος, ήτοι από µηδέν σε ένα και αντίστροφα:

αρχικό χρωµόσωµα:
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"010010010101011101111101010101"

jump-µετάλλαξη στο έβδοµο bit (η επιλογή της θέσης είναι τυχαία):
"010010110101011101111101010101"

Ως creep-µετάλλαξη ορίζεται µια µετάλλαξη ενός γονιδίου στην αµέσως επόµενη ή
προηγούµενη δυνατή θέση. Πρακτικά, αυτό συνήθως σηµαίνει επιλογή της αµέσως
επόµενης ή προηγούµενης διαµέτρου για κάποιον αγωγό. Το αν θα γίνει η µετάλλαξη,
καθώς και ο αγωγός στον οποίο θα γίνει, επιλέγονται τυχαία.

Η µετάλλαξη (και ιδιαίτερα η jump-µετάλλαξη) είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι εισάγει
γενετικό υλικό στον πληθυσµό το οποίο πιθανόν να µην υπάρχει (ή και να υπήρξε ποτέ).
Με άλλα λόγια, εξετάζονται περιοχές λύσεων που δεν έχουν εξερευνηθεί.

Ο αναγνώστης παραπέµπεται σε βιβλία σχετικά µε τους εξελικτικούς αλγορίθµους (π.χ.
[2]) για περαιτέρω ανάλυση των µεθόδων µετάλλαξης.

Ελιτισµός (elitism)

Λόγω της τυχαιότητας κατά την διαδικασία επιλογής χρωµοσωµάτων, διασταύρωσης και
µετάλλαξης, µπορεί το καλύτερο χρωµόσωµα της τρέχουσας γενιάς (ήτοι η καλύτερη
λύση) να χαθεί στην επόµενη γενιά. Είναι συνήθης πρακτική κάτι τέτοιο να αποτρέπεται
µε χρήση του ελιτισµού. Μετά την µόρφωση της επόµενης γενιάς, ο καλύτερος (ή οι
καλύτεροι) από την τρέχουσα γενιά αντιγράφονται ως έχουν σε τυχαίες θέσεις της
επόµενης γενιάς. Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί εξ' ορισµού ελιτισµό ενός µέλους, αλλά
κάτι τέτοιο µπορεί να αλλάξει στις ρυθµίσεις του ΓΑ.

Κριτήρια τερµατισµού (termination criteria)

Η παραπάνω επαναληπτική διαδικασία θα πρέπει να τερµατίζεται µε βάση κάποια
κριτήρια. Συνήθη κριτήρια είναι το µέγιστο πλήθος των αναλύσεων (π.χ. 20000). Ένα
άλλο κριτήριο που χρησιµοποιείται είναι το µέγιστο πλήθος γενιών στο οποίο δεν έχει
µεταβληθεί το καλύτερο χρωµόσωµα (λύση). Για παράδειγµα, αν η καλύτερη λύση δεν
έχει µεταβληθεί για 100 συνεχόµενες γενιές, τότε αυτό είναι µια ένδειξη ότι ο ΓΑ έχει
"κολλήσει", και θα πρέπει να προχωρήσουµε στην τοπική βελτιστοποίηση. Τα κριτήρια
τερµατισµού µπορούν να αλλάξουν στις ρυθµίσεις του ΓΑ.

Αναφορές

[1] J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems. Ann Arbor, MI: Univ. of
Michigan Press, 1975. 
[2] A. E. Eiben and J. E. Smith, Introduction to evolutionary computing. New York:
Springer, 2003. 
[3] V. K. Koumousis and C. P. Katsaras, “A saw-tooth Genetic Algorithm combining
the effects of variable population size and reinitialization to enhance performance,”
IEEE Trans. Evol. Comput., vol. 10-1, pp. 19 28, Feb. 2006. 
[4] A. E. Charalampakis and V. K. Koumousis, “Identification of Bouc-Wen hysteretic
systems by a hybrid evolutionary algorithm,” J. Sound Vib., vol. 314, pp. 571 585,
2008. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για να είναι επιτυχής και αποδοτική η βελτιστοποίηση, θα πρέπει να ισχύουν ορισµένες
προϋποθέσεις. Θα πρέπει να επισηµανθούν τα παρακάτω:
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Θα πρέπει να επιλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερες προδιαγραφές αγωγών, οι οποίες
να καλύπτουν τις ανάγκες σε παροχή όλων των αγωγών του δικτύου.
Οι προδιαγραφές αγωγών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πλήρως
ορισµένες, δηλαδή να περιλαµβάνουν το κόστος της διατοµής ανά µ.µ.
(συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών, ειδικών τεµαχίων κλπ), την διάµετρο, τον
συντελεστή τριβής κλπ.
Θα πρέπει να έχει οριστεί η ελάχιστη και η µέγιστη πίεση σε κάθε κόµβο.
Η βελτιστοποίηση γίνεται µε χρήση Γενετικών Αλγορίθµων. Η καλύτερη λύση που
προκύπτει δίνεται ως βάση για τον αλγόριθµο τοπικής βελτιστοποίησης (Hill Climber).
Οι ποινές θα πρέπει να µην είναι ούτε πολύ αυστηρές ούτε πολύ χαλαρές.
Αν θέλετε να παγιώσετε κάποιον αγωγό σε κάποια διατοµή, εµφανίστε τις ιδιότητες
του αγωγού, επιλέξτε την διατοµή που θέλετε να χρησιµοποιηθεί υποχρεωτικά και
τέλος θέστε την ιδιότητα Παγιωµένη διατοµή σε Ναι.
Οι περιορισµοί της βελτιστοποίησης που ελέγχονται είναι: Ελάχιστη ταχύτητα
αγωγών, µέγιστη ταχύτητα αγωγών, ελάχιστη πίεση στους κόµβους, µέγιστη πίεση
στους κόµβους, διαθεσιµότητα προδιαγραφής (προαιρετικά). Το ελάχιστο και το
µέγιστο πιεζοµετρικό ύψος στους κόµβους προκύπτει ως υψόµετρο εδάφους συν
την ελάχιστη/µέγιστη πίεση στον κόµβο. Αυτές οι ιδιότητες εµφανίζονται στην
φόρµα ιδιοτήτων των κόµβων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εάν θέλετε περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την υλοποίηση των Γενετικών
Αλγορίθµων στο πρόγραµµα ∆ίκτυα Ύδρευσης, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την
ΤεχνοΛογισµική.

11.3 Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις παραµέτρους που θα
λαµβάνονται υπόψη κατά την βελτιστοποίηση.

Για την εµφάνιση των ρυθµίσεων βελτιστοποίησης:

1. Από το µενού Βελτιστοποίηση επιλέγεται Ρυθµίσεις βελτιστοποίησης.
Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα:

2. Επιλέξτε µία ή περισσότερες προδιαγραφές αγωγών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν
κατά την βελτιστοποίηση. Τα φίλτρα υλικού και κλάσης αγωγού µπορούν να σας
διευκολύνουν κατά την επιλογή των προδιαγραφών, µειώνοντας τις διαθέσιµες
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επιλογές. 
3. Επιλέξτε Έλεγχος διαθεσιµότητας αγωγού αν θέλετε το πρόγραµµα να λάβει
υπόψη την διαθεσιµότητα του αγωγού (όπως αυτή ορίζεται κατά τον ορισµό της
προδιαγραφής).
4. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει η φόρµα και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Πατήστε
Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να σωθούν οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση ∆ικτύων".

11.4 Ρυθµίσεις Γενετικού Αλγόριθµου

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις παραµέτρους του
Γενετικού Αλγόριθµου.

Για την εµφάνιση των ρυθµίσεων του Γενετικού Αλγόριθµου:

1. Από το µενού Βελτιστοποίηση επιλέγεται Ρυθµίσεις Γενετικού Αλγόριθµου.
Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα:

2. Κάνετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις.
3. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει η φόρµα και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Πατήστε
Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να σωθούν οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση ∆ικτύων".

11.5 Συνάρτηση κόστους

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τις παραµέτρους της
συνάρτησης κόστους, και πιο συγκεκριµένα τις ποινές για κάθε παραβίαση κάποιου
περιορισµού.

Για την εµφάνιση των ρυθµίσεων της συνάρτησης κόστους:

1. Από το µενού Βελτιστοποίηση επιλέγεται Συνάρτηση κόστους. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:
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2. Κάνετε τις επιθυµητές αλλαγές.
3. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει η φόρµα και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Πατήστε
Άκυρο για να κλείσει η φόρµα χωρίς να σωθούν οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση ∆ικτύων".

11.6 Βελτιστοποίηση

Με αυτό το πλαίσιο διαλόγου, µπορείτε να βελτιστοποιήσετε ένα δίκτυο.

Για να βελτιστοποιήσετε ένα δίκτυο:

1. Από το µενού Βελτιστοποίηση, επιλέγεται η Βελτιστοποίηση. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:

2. Επιλέγεται Ναι/Yes για να ξεκινήσει η βελτιστοποίηση:

3. Αφήνοντας τον Γενετικό Αλγόριθµο να τερµατίσει µόνος του, ή πατώντας το πλήκτρο
Ακύρωση, µπαίνει σε λειτουργία ο αλγόριθµος τοπικής βελτιστοποίησης (hill climber).
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Πατώντας ξανά το πλήκτρο Ακύρωση, ή αφήνοντας την τοπική βελτιστοποίηση να
ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται η διαδικασία:

4. Πατήστε Ναι/Yes για να δείτε το αρχείο των υπολογισµών. Πατήστε οποιοδήποτε
άλλο πλήκτρο για να κλείσει η φόρµα. Το δίκτυο έχει ενηµερωθεί µε την καλύτερη λύση
που βρήκε ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση ∆ικτύων".

11.7 Έλεγχος περιορισµών βελτιστοποίησης

Με την λειτουργία αυτή, είναι δυνατός ο άµεσος έλεγχος των περιορισµών
βελτιστοποίησης καθώς και ο υπολογισµός του κόστους του δικτύου. Οι περιορισµοί που
ελέγχονται είναι: Ελάχιστη ταχύτητα αγωγών, µέγιστη ταχύτητα αγωγών, ελάχιστη
πίεση στους κόµβους, µέγιστη πίεση στους κόµβους. Το ελάχιστο/µέγιστο πιεζοµετρικό
φορτίο στους κόµβους προκύπτει ως υψόµετρο εδάφους συν την ελάχιστη/µέγιστη
πίεση στον κόµβο. Αυτές οι ιδιότητες εµφανίζονται στην φόρµα ιδιοτήτων των κόµβων.
Το υπολογιζόµενο κόστος αφορά τους αγωγούς (ήτοι, προκύπτει ως το άθροισµα των
µηκών επί το κόστος ανά µ.µ. για κάθε αγωγό). ∆εν λαµβάνονται υπόψη επιπλέον
οικονοµικά δεδοµένα για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της επένδυσης, ή οι
ποινές που καθορίζονται για µη επιτρεπτές τιµές στις ρυθµίσεις της συνάρτησης κόστους
.

Για να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία αυτή:

1. Από το µενού Βελτιστοποίηση επιλέγεται Έλεγχος περιορισµών
βελτιστοποίησης.
2. Κατά περίπτωση εµφανίζεται το µήνυµα ότι οι περιορισµοί πληρούνται (µαζί µε το
κόστος του δικτύου) ή µια λίστα µε τις παραβιάσεις των περιορισµών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο ως χωριστό προϊόν. Ενεργοποιείται όταν
αγοραστεί και εγκατασταθεί το πρόγραµµα "Βελτιστοποίηση ∆ικτύων".



Κεφάλαιο

XII
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12 Αποτελέσµατα

12.1 Μενού αποτελέσµατα

Στο µενού Αποτελέσµατα εκτελούνται οι υπολογισµοί και παράγονται συγκεκριµένα
αποτελέσµατα ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο
χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση υπολογισµών
Αναφορά υπολογισµών
Κινούµενη απεικόνιση
Πίνακας
Φίλτρα
Χρωµατισµοί
Ρύθµιση σηµειακών στοιχείων
o Ζήτηση

o Πιεζοµετρικό ύψος

o Πιεζοµετρικό φορτίο

o Ποιότητα

Ρύθµιση γραµµικών στοιχείων
o Παροχή

o Ταχύτητα ροής

Κατανάλωση ενέργειας
Αναφορά αντιδράσεων
Ολικά µήκη αγωγών
Καταµέτρηση ειδικών συσκευών
Μηκοτοµές

Επιλογές
Σχεδίαση

Προµέτρηση

12.2 Εκτέλεση υπολογισµών

Με αυτή την επιλογή, εκτελούνται οι υπολογισµοί.

Για να εκτελεστούν οι υπολογισµοί:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Εκτέλεση Υπολογισµών.
2. Οι υπολογισµοί εκτελούνται και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αυτόµατα στην κύρια
φόρµα.

12.3 Αναφορά υπολογισµών

Μετά το πέρας των υπολογισµών εµφανίζεται η αναφορά των υπολογισµών, µια λίστα µε
πιθανά προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά την επίλυση του δικτύου ή πληροφορίες
σχετικά µε την έκβασή της.

Για την εµφάνιση των αναφορών των υπολογισµών:
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1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Εκτέλεση Υπολογισµών. Μετά το πέρας
των υπολογισµών γίνεται διαθέσιµη η αναφορά τους.
2. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Αναφορά.
3. Πατώντας το πλήκτρο ESC κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µηνύµατα λάθους εξηγούνται αναλυτικά στο παράρτηµα. Για κάθε
µήνυµα λάθους δίδονται οι συνηθέστερες ενέργειες που απαιτούνται από το χρήστη για
την επίλυσή του.

12.4 Κινούµενη απεικόνιση

Εάν έχει γίνει χρονικά µεταβαλλόµενη επίλυση (όχι δηλαδή µια µόνιµη λύση), τότε τα
αποτελέσµατα αυτής µπορούν να απεικονισθούν γραφικά.

Για την δηµιουργία κινούµενης απεικόνισης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Κινούµενη Απεικόνιση.
2. Πατώντας το πλήκτρο  η χρονική απεικόνιση µετατίθεται στην πρώτη χρονική
στιγµή.

3. Πατώντας το πλήκτρο  αρχίζει η ανάστροφη κινούµενη απεικόνιση.
4. Πατώντας το πλήκτρο  σταµατάει η κινούµενη απεικόνιση.
5. Πατώντας το πλήκτρο  αρχίζει η κινούµενη απεικόνιση.
6. Πατώντας το πλήκτρο  η χρονική απεικόνιση µετατίθεται στην τελευταία χρονική
στιγµή.

7. Με την επιλογή ατέρµονη κίνηση η κινούµενη απεικόνιση δε σταµατάει ποτέ, είτε
έχει κανονική ροή είτε ανάστροφη.

12.5 Πίνακας

Με την επιλογή αυτή, τα αποτελέσµατα των υπολογισµών εµφανίζονται στην οθόνη σε
πινακοποιηµένη µορφή ανά αντικείµενο και ανά χρονική στιγµή.

Για να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σε πινακοποιηµένη µορφή:
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1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι υπολογισµοί.
2. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται ο Πίνακας.
3. Εµφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

4. Επιλέγεται από τη λίστα ο επιθυµητός τύπος αντικειµένου.
5. Επιλέγεται από τη λίστα η επιθυµητή χρονική στιγµή.
6. Πατώντας ESC η φόρµα κλείνει.

12.6 Φίλτρα

Με την επιλογή αυτή εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που εκπληρούν ορισµένα κριτήρια
σε πινακοποιηµένη µορφή.

Για να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών φιλτραρισµένα σε
πινακοποιηµένη µορφή:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι υπολογισµοί.
2. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται τα Φίλτρα.
3. Εµφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:
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4. Εισάγετε τα επιθυµητά κριτήρια.
5. Κάνοντας κλικ στην Ενηµέρωση Πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που
εκπληρούν τις συνθήκες που δόθηκαν στο βήµα 4.
6. Τα βήµατα 4 και 5 µπορούν να επαναληφθούν όσες φορές είναι επιθυµητό.
7. Πατώντας ESC η φόρµα κλείνει.

12.7 Χρωµατισµοί

Με αυτή την επιλογή, µπορείτε να χρωµατίζετε αντικείµενα µε βάση τις ιδιότητές τους.

Για να χρωµατίσετε τα αντικείµενα:

1. Επιλέξτε Χρωµατισµοί από το µενού Αποτελέσµατα. Θα εµφανιστεί η παρακάτω
φόρµα :
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2. Επιλέξτε Ενεργοί για να ενεργοποιήσετε τους χρωµατισµούς. 
3. Επιλέξτε αν θέλετε να χρωµατίστε τα σηµειακά αντικείµενα ή τα γραµµικά
αντικείµενα, καθώς και την αντίστοιχη ιδιότητα.
4. Επιλέξτε τα χρώµατα που αντιστοιχούν στην µέγιστη και την ελάχιστη τιµή, κάνοντας
κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο Αλλαγή. Αν θέλετε να ορίσετε εσείς την ελάχιστη και την
µέγιστη τιµή, τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή και εισάγετε τις τιµές. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να ορίσετε και το χρώµα που θα αντιστοιχεί σε τιµές µεγαλύτερες
της ανώτερης και µικρότερες της κατώτερης.
5. Επιλέξτε το πλήθος των κλάσεων για την κατάταξη των αντικειµένων. 
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει κλείνει το πλαίσιο και σώζονται οι αλλαγές. Πατώντας
το πλήκτρο Άκυρο κλείνει το πλαίσιο και αγνοούνται οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε µερικές περιπτώσεις, όπως όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπολογισµοί
ή όταν δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιµές των ιδιοτήτων, ο χρωµατισµός δεν
πραγµατοποιείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιµοποιείται ο εξ' ορισµού
χρωµατισµός.

12.8 Ρύθµιση σηµειακών στοιχείων

12.8.1 Ζήτηση

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της ζήτησης όπως προκύπτουν από το πρόγραµµα µε
βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία και διάγραµµα
αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα στοιχεία στο ίδιο
γράφηµα.

Για τη ρύθµιση σηµειακών δεδοµένων ζήτησης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Σηµειακών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ζήτηση.
3. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
ζητήσεων που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγµα αποτελεσµάτων ρύθµισης δίδεται στην παράγραφο της
ρύθµισης σηµειακών στοιχείων ποιότητας.

12.8.2 Πιεζοµετρικό ύψος

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του πιεζοµετρικού ύψους όπως προκύπτουν από το
πρόγραµµα µε βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία
και διάγραµµα αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα
στοιχεία στο ίδιο γράφηµα.

Για τη ρύθµιση σηµειακών δεδοµένων πιεζοµετρικού ύψους:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Σηµειακών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Πιεζοµετρικό Ύψος.
3. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
πιεζοµετρικού ύψους που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγµα αποτελεσµάτων ρύθµισης δίδεται στην παράγραφο της
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ρύθµισης σηµειακών στοιχείων ποιότητας.

12.8.3 Πιεζοµετρικό φορτίο

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του πιεζοµετρικού φορτίου όπως προκύπτουν από το
πρόγραµµα µε βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία
και διάγραµµα αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα
στοιχεία στο ίδιο γράφηµα.

Για τη ρύθµιση σηµειακών δεδοµένων πιεζοµετρικού φορτίου:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Σηµειακών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Πιεζοµετρικό Φορτίο.
3. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
πιεζοµετρικού φορτίου που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγµα αποτελεσµάτων ρύθµισης δίδεται στην παράγραφο της
ρύθµισης σηµειακών στοιχείων ποιότητας.

12.8.4 Ποιότητα

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της ποιότητας όπως προκύπτουν από το πρόγραµµα µε
βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία και διάγραµµα
αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα στοιχεία στο ίδιο
γράφηµα.

Για τη ρύθµιση σηµειακών δεδοµένων ποιότητας:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Σηµειακών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ποιότητα.
3. Επιλέγονται ποιοι κόµβοι θα συµπεριληφθούν στις ποιοτικές αναλύσεις. Με τα
πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλοι οι κόµβοι, αποεπιλέγονται όλοι και επιλέγονται οι µη επιλεγµένοι και
αντίστροφα.

4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της ρύθµισης ενώ µε
το πλήκτρο Άκυρο η διαδικασία ακυρώνεται.5. Επιλέγεται η καρτέλα των
αποτελεσµάτων Στατιστικά για την εµφάνιση των συνοπτικών αποτελεσµάτων.
6. Επιλέγεται η καρτέλα των αποτελεσµάτων Συσχέτιση για την εµφάνιση του
γραφήµατος αυτοσυσχέτισης.
7. Επιλέγεται η καρτέλα των αποτελεσµάτων Σύγκριση Μέσων για την εµφάνιση του
γραφήµατος σύγκρισης µέσων όρων παρατηρηµένων (µετρήσεων πεδίου) και
υπολογισµένων τιµών.
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8. Πατώντας τα πλήκτρα Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

Από το µενού Λειτουργίες της φόρµας, µπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες
λειτουργίες:

Αντιγραφή: τα επιλεγµένα κελιά αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής.
Επιλογή όλων: επιλέγονται όλα τα κελιά του πίνακα.
Σύστηµα αντιγραφής: επιλέγεται διαχωρισµός δεδοµένων µε κόµµα, tab ή κενό.
Προτείνεται ο διαχωρισµός µε tab για συµβατότητα µε το Excel.
Εκτύπωση: προεπισκόπηση εκτύπωσης του πίνακα.
Εξαγωγή σε αρχείο: τα δεδοµένα του πίνακα εκτυπώνονται σε αρχείο.
Εξαγωγή σε Word: τα δεδοµένα του πίνακα αποστέλλονται στο Microsoft Word.
Εξαγωγή σε Excel: τα δεδοµένα του πίνακα αποστέλλονται στο Microsoft Excel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
ποιότητας που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.

12.9 Ρύθµιση γραµµικών στοιχείων

12.9.1 Παροχή

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της παροχής όπως προκύπτουν από το πρόγραµµα µε
βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία και διάγραµµα
αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα στοιχεία στο ίδιο
γράφηµα.

Για τη ρύθµιση γραµµικών δεδοµένων παροχής:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Γραµµικών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Παροχή.
3. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
παροχής που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγµα αποτελεσµάτων ρύθµισης δίδεται στην παράγραφο της
ρύθµισης σηµειακών στοιχείων ποιότητας.

12.9.2 Ταχύτητα ροής

Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας ροής όπως προκύπτουν από το
πρόγραµµα µε βάση τα στοιχεία µετρήσεων πεδίου. Εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία
και διάγραµµα αυτοσυσχέτισης µε πλοταρισµένα τα παρατηρηµένα και υπολογισµένα
στοιχεία στο ίδιο γράφηµα.

Για τη ρύθµιση γραµµικών δεδοµένων ταχύτητας ροής:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Ρύθµιση Γραµµικών Στοιχείων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ταχύτητα Ροής.
3. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδοµένα
ταχύτητας ροής που έχουν προκύψει από µετρήσεις πεδίου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγµα αποτελεσµάτων ρύθµισης δίδεται στην παράγραφο της
ρύθµισης σηµειακών στοιχείων ποιότητας.

12.10 Κατανάλωση ενέργειας

Εάν έχουν χρησιµοποιηθεί µια ή περισσότερες αντλίες στο δίκτυο, τότε µπορεί να
εµφανιστεί µια αναφορά για τις καταναλώσεις ενέργειας και το κόστος λειτουργίας του
δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εισαχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον
υπολογισµό τόσο της κατανάλωσης όσο και του κόστους λειτουργίας.

Για την εµφάνιση της κατανάλωσης ενέργειας:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Κατανάλωση Ενέργειας.
2. Επιλέγεται η καρτέλα Αποτελέσµατα για συνοπτικά αποτελέσµατα κατανάλωσης
ενέργειας.

3. Επιλέγεται η καρτέλα Γραφήµατα για δηµιουργία γραφηµάτων σχετικά µε την
κατανάλωση ενέργειας.
3.1. Επιλέγεται το γράφηµα από την αριστερή λίστα. Το γράφηµα δηµιουργείται
αυτόµατα.
3.2. Προαιρετικά µε το πλήκτρο Παραµετροποίηση µπορεί να γίνει διαµόρφωση της
εµφάνισης του γραφήµατος.
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4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει η φόρµα κλείνει.

12.11 Αναφορά αντιδράσεων

Εάν έχουν εισαχθεί τα απαραίτητα ποιοτικά δεδοµένα, µπορούν να εµφανιστούν οι µέσες
αντιδράσεις (σε kg/h) των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στα τοιχώµατα των
αγωγών, στους αγωγούς αυτούς καθ' εαυτούς και στις δεξαµενές. Γίνεται επίσης και
οπτική σύγκριση των µεγεθών αυτών µεταξύ τους.

Για τη δηµιουργία αναφοράς αντιδράσεων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Αναφορά Αντιδράσεων.
2. Προαιρετικά µε το πλήκτρο Παραµετροποίηση µπορεί να αλλάξει η εµφάνιση του
γραφήµατος.
3. Πατώντας τα πλήκτρα Εντάξει ή Άκυρο το γράφηµα αποκρύπτεται.

12.12 Ολικά µήκη αγωγών

Με την επιλογή αυτή µπορείτε να υπολογίσετε τα µήκη των αγωγών ανά µηκοτοµή που
έχει οριστεί στο δίκτυο. Η αναφορά αυτή βασίζεται στις προδιαγραφές αγωγών.

Για τον υπολογισµό των ολικών µηκών αγωγών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται τα Ολικά Μήκη Αγωγών. Η ακόλουθη
φόρµα εµφανίζεται:
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2. Στη λίστα φαίνεται το ολικό µήκος των αγωγών ανά προδιαγραφή.
3. Επιλέγονται Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.

Από το µενού Αρχείο οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες:

Εκτύπωση, Εκτύπωση στο Word, Εκτύπωση στο Excel

Κάντε την κατάλληλη επιλογή για να δηµιουργηθεί µια αναφορά και να σταλεί στον
εκτυπωτή, στο Word ή στο Excel.

12.13 Ειδικές συσκευές

Με την επιλογή αυτή, γίνεται καταµέτρηση των ειδικών συσκευών, δηλαδή
αεροεξαγωγών, εκκενωτών, αντιπληγµατικών βαλβίδων, κλπ που χρησιµοποιούνται στο
δίκτυο.

Για την καταµέτηση των ειδικών συσκευών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Καταµέτρηση Ειδικών Συσκευών. Η
ακόλουθη φόρµα εµφανίζεται:

2. Στη λίστα φαίνεται η καταµέτρηση των ειδικών συσκευών.
3. Επιλέγονται Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.
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Από το µενού Αρχείο οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες:

Εκτύπωση, Εκτύπωση στο Word, Εκτύπωση στο Excel

Κάντε την κατάλληλη επιλογή για να δηµιουργηθεί µια αναφορά και να σταλεί στον
εκτυπωτή, στο Word ή στο Excel.

12.14 Μηκοτοµές

12.14.1 Επιλογές

Με τη φόρµα αυτή, γίνονται ρυθµίσεις που αφορούν τη γενική εµφάνιση των σχεδίων
µηκοτοµών.

Για τη ρύθµιση των µηκοτοµών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται οι Μηκοτοµές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται γίνεται κλικ στις Επιλογές.
3. Γίνονται οι επιθυµητές ρυθµίσεις. 
4. Εάν επιλεγεί το αρχικές τιµές για όλες τις µελέτες, οι ρυθµίσεις που θα γίνουν θα
φορτώνονται σε όλες τις νέες µελέτες που δηµιουργούνται εφεξής.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Βασικές ρυθµίσεις

Ενεργοποίηση της επιλογής Να µην αναγράφονται οι τύποι φρεατίων θα
προκαλέσει απώλεια της πληροφορίας των τύπων φρεατίων από τις µηκοτοµές, ενώ
ενεργοποίηση της επιλογής Να µην αναγράφονται οι χιλιοµετρικές θέσεις των
διατοµών θα προκαλέσει απώλεια της πληροφορίας των χιλιοµετρικών θέσεων των
διατοµών από τις µηκοτοµές.
Αν επιλεγεί η Σχεδίαση αγωγών χωρίς τις γραµµές πάχους τότε το πάχος των
αγωγών δεν φαίνεται στο σχέδιο της µηκοτοµής. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει το
σκαρίφηµα στο οποίο το πάχος δεν φαίνεται.

Υδραυλικά στοιχεία

Επιλέγονται ποια υδραυλικά στοιχεία θα εµφανίζονται στη γραµµή Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ των σχεδίων µηκοτοµών.

Γραµµή γενικής χρήσης

Επιλέγεται αν θα σχεδιαστεί στα σχέδια µηκοτοµών η γραµµή γενικής χρήσης και
εισάγεται η ονοµασία αυτής.
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12.14.2 Σχεδίαση

Αποστέλλεται η µηκοτοµή στο πρόγραµµα σχεδίασης µηκοτοµών ποταµών και ρεµάτων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος δίδονται µέσα από το ίδιο το
πρόγραµµα.

Για την παραµετροποίηση του σχεδίου, πρέπει να χρησιµοποιηθεί το ίδιο το πρόγραµµα
σχεδίασης, ωστόσο υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που προ-παραµετροποιούνται
όπως οι ρυθµίσεις τµηµάτων και οι ρυθµίσεις µηκοτοµών.

Για τη σχεδίαση της µηκοτοµής:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται οι Μηκοτοµές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται γίνεται κλικ στη Σχεδίαση.

4. Επιλέγονται οι µηκοτοµές που θα σχεδιαστούν.
5. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Επιλογή Κανενός και Επιλογή
Λοιπών επιλέγονται όλες, καµία ή επιλέγονται οι µη επιλεγµένες και αντίστροφα
µηκοτοµές.
6. Οι επιλεγµένες µηκοτοµές εµφανίζονται σε χωριστό παράθυρο.

12.15 Προµέτρηση

Γίνεται προεπισκόπηση εκτύπωσης της προµέτρησης υλικών και εργασιών για το δίκτυο.
Προαιρετικά µπορεί να εκτυπωθεί η προµέτρηση.

Η προµέτρηση στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος αφορά:

Πίνακες χωµατισµών ανάλογα µε τις προδιαγραφές σκαµµάτων
Χωµατουργικές εργασίες
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Προµέτρηση αγωγών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αγωγών
Συνοπτική προµέτρηση φρεατίων
Αναλυτική προµέτρηση φρεατίων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές φρεατίων
Αναλυτική προµέτρηση υλικών σκαµµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
σκαµµάτων

Για την προεπισκόπηση εκτύπωσης της προµέτρησης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Προµέτρηση.
2. Εµφανίζεται η φόρµα επιλογής εκτυπωτή.

3. Ανάλογα µε τον επιλεγµένο εκτυπωτή, εµφανίζεται το αντίστοιχο αντικείµενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δηµιουργία του φορµαρισµένου αρχείου Microsoft Word απαιτεί την
χρήση του προχείρου (clipboard) των Windows. Κατά την διάρκεια της δηµιουργίας του
αρχείου, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε το πρόχειρο.



Κεφάλαιο

XIII
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13 Βοήθεια

13.1 Μενού βοήθεια

Στο µενού Βοήθεια υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές που έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας στο χρήστη:

Περιεχόµενα
Εγχειρίδιο χρήσης
Παραδείγµατα επίδειξης
Συµβουλή ηµέρας
Μετατροπή µονάδων
ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο
Αγορά προϊόντων
ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ
ΤεχνοΛογισµική Live!
Περί του προγράµµατος

13.2 Περιεχόµενα

Εµφανίζεται η online βοήθεια του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση της βοήθειας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγονται τα Περιεχόµενα.
2. Εµφανίζεται η online βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet τη βοήθεια.

13.3 Εγχειρίδιο χρήσης

Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Εγχειρίδιο Χρήσης.
2. Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet το εγχειρίδιο
χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται το Adobe Acrobat Reader ή ένα άλλο πρόγραµµα που να
µπορεί να διαβάσει αρχεία pdf για να εµφανιστεί το εγχειρίδιο χρήσης.
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13.4 Παραδείγµατα επίδειξης

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να διαλέξετε ένα από τα διαθέσιµα παραδείγµατα
επίδειξης του προγράµµατος. Τα παραδείγµατα επίδειξης είναι βήµα-προς-βήµα
εφαρµογές που σας βοηθούν να µάθετε το πρόγραµµα γρήγορα και απλά.

Για να εµφανίσετε τα παραδείγµατα επίδειξης:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγονται τα Παραδείγµατα Επίδειξης.
2. Επιλέγεται το παράδειγµα και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έναρξη για να εµφανιστεί.
3. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των παραδειγµάτων επίδειξης µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων παραδειγµάτων επίδειξης.

13.5 Συµβουλή ηµέρας

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να ανοίξετε την φόρµα των συµβουλών ηµέρας. Οι
συµβουλές ηµέρας είναι σύντοµες οδηγίες οι οποίες αφορούν την χρήση των
προγραµµάτων και µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες στον χρήστη.

Για να εµφανίσετε τις συµβουλές ηµέρας:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγεται η Συµβουλή ηµέρας.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των συµβουλών ηµέρας.
3. Επιλέγεται το Μην δείξεις τη φόρµα αυτή ξανά ώστε να µην εµφανίζεται η
συµβουλή ηµέρας όταν ξεκινά το πρόγραµµα. Πατώντας τα πλήκτρα Προηγούµενη/
Επόµενη µπορείτε να µεταβείτε στην προηγούµενη/επόµενη συµβουλή. 
4. Πατώντας το πλήκτρο Esc κλείνει η φόρµα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των συµβουλών ηµέρας µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων συµβουλών ηµέρας.

13.6 Μετατροπή µονάδων

Με την επιλογή αυτή, τρέχει το βοηθητικό πρόγραµµα µετατροπής µονάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος δίδονται µέσα από το ίδιο το
πρόγραµµα. Το εργαλείο αυτό µπορεί να είναι ανοικτό χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία του κυρίως προγράµµατος.

Για την εκκίνηση του βοηθητικού εργαλείου:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Μετατροπή Μονάδων.
2. Το βοηθητικό εργαλείο εµφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί το βοηθητικό
εργαλείο, τότε δεν το έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε το από CD ή από το Internet
και προσπαθήστε πάλι να εφαρµόσετε την παραπάνω διαδικασία.

13.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η κύρια ιστοσελίδα της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

13.8 Αγορά προϊόντων

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα προϊόντων της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

13.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΝΟΜΟΣ της
ΤεχνοΛογισµικής στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).
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13.10 ΤεχνοΛογισµική Live!

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Live! της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

13.11 Περί του προγράµµατος

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό πλαίσιο που περιέχει το όνοµα, την
έκδοση και πληροφορίες χρήσης για το πρόγραµµα.

Για να εµφανιστεί η φόρµα περί του προγράµµατος:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Περί Του Προγράµµατος.
2. Εµφανίζεται η φόρµα.
3. Με κλικ οπουδήποτε στη φόρµα ή µε πάτηµα του πλήκτρου ESC κλείνει η φόρµα.



Κεφάλαιο

XIV
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14 Παράρτηµα

14.1 Μονάδες µέτρησης

Μέγεθος
Μετρικό
σύστηµα

Αγγλικό
σύστηµα

Επιφάνεια
hectares

m2
acres

ft2

Μήκος
m

mm
ft
in

Ρυθµός mm/h in/h

Παροχή
m3/s
L/s

ML/day

ft3/s
g/m

Mg/day

Συσσώρευση ρύπων mass/hectare mass/acre

Όγκος m3 ft3

14.2 Ιδιότητες ρευστών

Για τη διευκόλυνση στην εισαγωγή των ιδιοτήτων ρευστών (πυκνότητα, κινηµατική
συνεκτικότητα, συνεκτικότητα και ειδικό βάρος), υπάρχει ένα βοηθητικό εργαλείο που
ονοµάζεται βάση δεδοµένων ιδιοτήτων ρευστών. Ο χρήστης µπορεί επιλέγοντας µια
εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Εντάξει να µεταφέρει τις αντίστοιχες τιµές στα
κατάλληλα πεδία εισαγωγής τους στο κυρίως πρόγραµµα. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο
η βάση δεδοµένων κλείνει χωρίς να γίνει µεταφορά των δεδοµένων αυτών.

Για την προσθήκη µιας νέας εγγραφής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη ανοίγει το παράθυρο προσθήκης εγγραφής.
2. Εισάγεται υποχρεωτικά η ονοµασία του ρευστού.
3. Εισάγεται η θερµοκρασία στην οποία αναφέρονται οι ιδιότητες που ακολουθούν.
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4. Εισάγονται οι τιµές των ιδιοτήτων του ρευστού. Το ειδικό βάρος υπολογίζεται
αυτόµατα.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα εγγραφή προστίθεται στο τέλος της
λίστας των υφιστάµενων εγγραφών ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή ανοίγει το παράθυρο αλλαγής εγγραφής.
2. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στην προσθήκη
νέας εγγραφής.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη
συγκεκριµένη διαγραφή.
3. Πατώντας ΝΑΙ η εγγραφή διαγράφεται αλλιώς η διαδικασία διαγραφής ακυρώνεται.

14.3 Συντελεστές τριβής

Για τη διευκόλυνση στην εισαγωγή των συντελεστών τριβής (που φυσικά εξαρτώνται
από τον επιλεγµένο τύπο τριβής), υπάρχει ένα βοηθητικό εργαλείο που ονοµάζεται βάση
δεδοµένων συντελεστών τριβής. Ο χρήστης µπορεί επιλέγοντας µια εγγραφή και
πατώντας το πλήκτρο Εντάξει να µεταφέρει τις αντίστοιχες τιµές στα κατάλληλα πεδία
εισαγωγής τους στο κυρίως πρόγραµµα. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο η βάση
δεδοµένων κλείνει χωρίς να γίνει µεταφορά των δεδοµένων αυτών.

Σε περιπτώσεις αλλαγών στη βάση δεδοµένων θα δοθεί στο τέλος η ευκαιρία στον
χρήστη να επιβεβαιώσει τις αλλαγές αυτές όταν κλείσει τη βάση δεδοµένων. Αλλαγές
που θα γίνουν από οποιοδήποτε πρόγραµµα χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη βάση
δεδοµένων θα γίνουν αµέσως διαθέσιµες και στα υπόλοιπα προγράµµατα που
χρησιµοποιούν την ίδια βάση δεδοµένων.
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Η βάση δεδοµένων είναι χωρισµένη σε µια ή περισσότερες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία
µπορεί να έχει µια ή περισσότερες εγγραφές. Συνήθως οι κατηγορίες αναφέρονται στο
υλικό (π.χ. πλαστικό) ενώ κάθε επιµέρους εγγραφή προσδιορίζει περαιτέρω την
κατηγορία (π.χ. PVC).

Για την προσθήκη µιας νέας κατηγορίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Κατηγορίας.
2. Εισάγεται η ονοµασία της κατηγορίας. Αν η ονοµασία αυτή υπάρχει ήδη, βγαίνει ένα
µήνυµα λάθους και η προσθήκη ακυρώνεται.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα κατηγορία προστίθεται στο τέλος της
λίστας των υφιστάµενων κατηγοριών ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των κατηγοριών, η κατηγορία που θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Κατηγορίας.
3. Εισάγεται η νέα ονοµασία της κατηγορίας. Αν η ονοµασία αυτή υπάρχει ήδη, βγαίνει
ένα µήνυµα λάθους και η αλλαγή ακυρώνεται.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η κατηγορία αλλάζει ονοµασία ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των κατηγοριών, η κατηγορία που θα διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Κατηγορίας.
3. Ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη για τη διαγραφή της κατηγορίας. Εάν πατηθεί το
ΝΑΙ τότε συνεχίζεται η διαδικασία στο βήµα 4, αλλιώς η διαγραφή ακυρώνεται.
4. Εάν η κατηγορία δεν περιέχει εγγραφές, τότε η κατηγορία θα σβηστεί. Εάν όµως
περιέχει εγγραφές τότε θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

4.1. Η επιλογή να "Μετακινηθούν στην πρώτη κατηγορία" σηµαίνει ότι όλες οι
εγγραφές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα ανήκουν µετά τη διαγραφή της στην
πρώτη κατηγορία.
4.2. Η επιλογή να "∆ιαγραφούν από τη βάση δεδοµένων" σηµαίνει ότι όλες οι
εγγραφές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα διαγραφούν οριστικά.
4.3. Η επιλογή "Η διαδικασία της διαγραφής κατηγορίας να σταµατήσει" θα
ακυρώσει τη διαδικασία διαγραφής.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, εκτελείται η επιλεγµένη ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει µια κατηγορία στη βάση δεδοµένων. Κάθε
προσπάθεια να διαγραφεί η τελευταία κατηγορία δεν γίνεται αποδεκτή από τη βάση
δεδοµένων.

Για την προσθήκη µιας νέας εγγραφής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Εγγραφής.
2. Επιλέγεται η κατηγορία στην οποία θα προστεθεί η εγγραφή.
3. Εισάγεται υποχρεωτικά η περιγραφή της εγγραφής.
4. Εισάγεται η ελάχιστη, η µέγιστη και η µέση τιµή του συντελεστή τριβής.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα εγγραφή προστίθεται στο τέλος της
λίστας των υφιστάµενων εγγραφών ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συντελεστές τριβής Manning σε φυσικά ρέµατα, προσφέρεται η
δυνατότητα εκτίµησης της τιµής του συντελεστή µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά του
ρέµατος. Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες που βρίσκονται δεξιά από την
ελάχιστη, τη µέγιστη ή τη µέση τιµή, ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου εκτίµησης της τιµής
του συντελεστή τριβής κατά Manning σε φυσικά ρέµατα. Απαντώντας σε όλες τις
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ερωτήσεις και πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, η εκτιµηµένη τιµή µεταφέρεται αυτόµατα
στην εγγραφή που την κάλεσε (π.χ. µέση τιµή).

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Εγγραφής.
3. Γίνονται οι αλλαγές σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην Προσθήκη Εγγραφής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή που είναι επιθυµητό να διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Εγγραφής.
3. Ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη για τη διαγραφή της εγγραφής. Εάν πατηθεί το
ΝΑΙ τότε διαγράφεται η εγγραφή αλλιώς η διαγραφή ακυρώνεται.

14.4 Συντελεστές τριβής Manning

Επιφάνεια / Υλικό
Μέση
τιµή

Αλουµίνιο 0.024

Σκυρόδεµα µε ασβέστη 0.011

Χαντάκι ασφαλτοστρωµένο 0.016

Λιθόστρωση τραχεία
(ασφαλτοστρωµένη)

0.016
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Λιθόστρωση λεία (ασφαλτοστρωµένη) 0.013

Χυτοσίδηρος (νέος) 0.012

Φυσικό έδαφος 0.020

Σκυρόδεµα πολύ καλής ποιότητας 0.010

Τούβλα µε ασβεστοκονίαµα 0.015

Τούβλα υπονόµων 0.015

Χυτοσίδηρος 0.012

CMP 0.024

Σκυρόδεµα 0.013

PVC 0.010

Προκατασκευασµένοι σωλήνες 0.013

Σκυρόδεµα (µεταλλότυπος) 0.011

Σκυρόδεµα (ξυλότυπος) 0.015

Ρείθρο σκυροδέµατος (τραχύ) 0.016

Ρείθρο σκυροδέµατος (λείο) 0.012

Χαλκός 0.011

Γυαλί µε ίνες 0.011

Κρηπίδωµα (D=25, άµµος) 0.033

Κρηπίδωµα (D=50, άµµος) 0.041

Κρηπίδωµα (σκυρόδεµα) 0.030

Φυσικό ρέµα (καθαρισµένο) 0.030

Φυσικό ρέµα (χόρτα, πέτρες) 0.050

Φυσικό ρέµα (χόρτα) 0.035

14.5 Συντελεστές τριβής Bazin

Επιφάνεια / Υλικό
Μέγιστ

η
τιµή

Ελάχισ
τη

τιµή

Μέση
τιµή

Τραχύ σκυρόδεµα 0.5 0.4 0.46

Λείο σκυρόδεµα 0.08 0.04 0.06

Λεία λιθοδοµή 0.018 0.014 0.016

Αγωγοί ακαθάρτων (Π.∆.
696/74)

0.25 0.25 0.25

Αγωγοί οµβρίων (Π.∆.
696/74)

0.46 0.46 0.46

14.6 Συντελεστές τριβής Hazen - Williams

Επιφάνεια / Υλικό
Μέση
τιµή

Σκυρόδεµα µε ασβέστη 140

Χυτοσίδηρος (νέος) 130

Σκυρόδεµα καλής ποιότητας 150
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Επιφάνεια / Υλικό
Μέση
τιµή

Σκυρόδεµα
προκατασκευασµένο

135

Σκυρόδεµα (ξυλότυπος) 120

Σκυρόδεµα (µεταλλότυπος) 140

Χαλκός 135

Ελατός σίδηρος 130

Γαλβανισµένος σίδηρος 120

Γυαλί 140

PVC 150

Ατσάλι µε ηλώσεις (νέο,
τραχύ)

80

Ατσάλι µε ηλώσεις (νέο,
λείο)

110

Ατσάλι 120

Ξύλο (νέο) 140

14.7 Συντελεστές τριβής Darcy - Weisbach

Επιφάνεια / Υλικό
Μέση
τιµή

(mm)

Αλουµίνιο 0.300

Σκυρόδεµα µε ασβέστη 0.002

Χυτοσίδηρος (νέος) 0.120

Σκυρόδεµα πολύ καλής
ποιότητας

0.366

Τούβλα µε ασβεστοκονίαµα 0.610

Τούβλα υπονόµων 0.610

CMP 0.305

Σκυρόδεµα 0.122

Προκατασκευασµένοι σωλήνες 0.366

Σκυρόδεµα (µεταλλότυπος) 1.829

Σκυρόδεµα (ξυλότυποι) 0.610

Χαλκός 0.002

Γαλβανισµένος σίδηρος 1.520

Γυαλί 0.001

PVC 0.122

HDPE 0.150

14.8 Υδατικές καταναλώσεις

Για τη διευκόλυνση στην εισαγωγή των υδατικών καταναλώσεων, υπάρχει ένα
βοηθητικό εργαλείο που ονοµάζεται βάση δεδοµένων υδατικών καταναλώσεων. Ο
χρήστης µπορεί επιλέγοντας µια εγγραφή και πατώντας το πλήκτρο Εντάξει να
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µεταφέρει τις αντίστοιχες τιµές στα κατάλληλα πεδία εισαγωγής τους στο κυρίως
πρόγραµµα. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο η βάση δεδοµένων κλείνει χωρίς να γίνει
µεταφορά των δεδοµένων αυτών.

Σε περιπτώσεις αλλαγών στη βάση δεδοµένων θα δοθεί στο τέλος η ευκαιρία στον
χρήστη να επιβεβαιώσει τις αλλαγές αυτές όταν κλείσει τη βάση δεδοµένων. Αλλαγές
που θα γίνουν από οποιοδήποτε πρόγραµµα χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη βάση
δεδοµένων θα γίνουν αµέσως διαθέσιµες και στα υπόλοιπα προγράµµατα που
χρησιµοποιούν την ίδια βάση δεδοµένων.

Η βάση δεδοµένων είναι χωρισµένη σε µια ή περισσότερες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία
µπορεί να έχει µια ή περισσότερες εγγραφές. Συνήθως οι κατηγορίες αναφέρονται στον
τύπο του ρυπαντή (εξυπηρετούµενου φορτίου) ενώ κάθε επιµέρους εγγραφή περιέχει
την τιµή της υδατικής κατανάλωσης ενός ρυπαντή.

Για την προσθήκη µιας νέας κατηγορίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Κατηγορίας.
2. Εισάγεται η ονοµασία της κατηγορίας. Αν η ονοµασία αυτή υπάρχει ήδη, βγαίνει ένα
µήνυµα λάθους και η προσθήκη ακυρώνεται.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα κατηγορία προστίθεται στο τέλος της
λίστας των υφιστάµενων κατηγοριών ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των κατηγοριών, η κατηγορία που θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Κατηγορίας.
3. Εισάγεται η νέα ονοµασία της κατηγορίας. Αν η ονοµασία αυτή υπάρχει ήδη, βγαίνει
ένα µήνυµα λάθους και η αλλαγή ακυρώνεται.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η κατηγορία αλλάζει ονοµασία ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα των κατηγοριών, η κατηγορία που θα διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Κατηγορίας.
3. Ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη για τη διαγραφή της κατηγορίας. Εάν πατηθεί το
ΝΑΙ τότε συνεχίζεται η διαδικασία στο βήµα 4, αλλιώς η διαγραφή ακυρώνεται.
4. Εάν η κατηγορία δεν περιέχει εγγραφές, τότε η κατηγορία θα σβηστεί. Εάν όµως
περιέχει εγγραφές τότε θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

4.1. Η επιλογή να "Μετακινηθούν στην πρώτη κατηγορία" σηµαίνει ότι όλες οι
εγγραφές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα ανήκουν µετά τη διαγραφή της στην
πρώτη κατηγορία.
4.2. Η επιλογή να "∆ιαγραφούν από τη βάση δεδοµένων" σηµαίνει ότι όλες οι
εγγραφές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα διαγραφούν οριστικά.
4.3. Η επιλογή "Η διαδικασία της διαγραφής κατηγορίας να σταµατήσει" θα
ακυρώσει τη διαδικασία διαγραφής.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, εκτελείται η επιλεγµένη ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει µια κατηγορία στη βάση δεδοµένων. Κάθε
προσπάθεια να διαγραφεί η τελευταία κατηγορία δεν γίνεται αποδεκτή από τη βάση
δεδοµένων.

Για την προσθήκη µιας νέας εγγραφής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Εγγραφής.
2. Επιλέγεται η κατηγορία στην οποία θα προστεθεί η εγγραφή.
3. Εισάγεται υποχρεωτικά η περιγραφή της εγγραφής.
4. Εισάγεται η ελάχιστη, η µέγιστη και η µέση τιµή της υδατικής κατανάλωσης.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η νέα εγγραφή προστίθεται στο τέλος της
λίστας των υφιστάµενων εγγραφών ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι
αλλαγές αγνοούνται.
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Για την αλλαγή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Εγγραφής.
3. Γίνονται οι αλλαγές σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην Προσθήκη Εγγραφής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη διαγραφή µιας υφιστάµενης εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή που είναι επιθυµητό να διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Εγγραφής.
3. Ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη για τη διαγραφή της εγγραφής. Εάν πατηθεί το
ΝΑΙ τότε διαγράφεται η εγγραφή αλλιώς η διαγραφή ακυρώνεται.

14.9 Συντελεστές τοπικών απωλειών

Περίπτωση Τιµή k Περίπτωση Τιµή k

Είσοδος Καµπύλες 90° 1

Στρογγυλεµένα
χείλη

0.00 ~ 0.05 r/D=4 (r
καµπυλότητα)

0.16 ~
0.18

Γωνίες 30° ~ 60° 0.18 r/D=2 0.19 ~
0.25

Ορθή γωνία 0.50 r/D=1.5 0.26 ~
0.34

Προβαλλόµενο
άκρο

0.80 ~ 1.00 r/D=1 0.35 ~
0.40

Απότοµες
Συστολές

Καµπύλα Τεµάχια
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Περίπτωση Τιµή k Περίπτωση Τιµή k

D2/D1   0.20 0.41 ~ 0.50 Γωνία 15° 0.05

0.20 < D2/D1  

0.40

0.30 ~ 0.41 Γωνία 30° 0.10

0.40 < D2/D1  

0.60

0.18 ~ 0.30 Γωνία 45° 0.20

0.60 < D2/D1  

0.80

0.06 ~ 0.18 Γωνία 60° 0.35

D2/D1   0.80 0.00 ~ 0.06 Γωνία 90° 0.80

Βαθµιαίες
Συστολές

Ταυ 2

Γωνία 15° 0.02 Οριζόντια 0.30 ~
0.40

Γωνία 22.5° 0.04 Κάθετα 0.60 ~
2.10

Γωνία 45° 0.07 Ηµιταυ (45°) 2

Απότοµες
∆ιαστολές

Οριζόντια 0.20 ~
0.35

D2/D1   0.20 0.92 ~ 1.00 Κάθετα 0.45 ~
0.55

0.20 < D2/D1  

0.40

0.71 ~ 0.92 Σταυρός 2

0.40 < D2/D1  

0.60

0.41 ~ 0.71 Οριζόντια 0.40 ~
0.60

0.60 < D2/D1  

0.80

0.13 ~ 0.41 Κάθετα 0.60 ~
0.90

D2/D1   0.80 0.00 ~ 0.13 Σφαιρικές

∆ικλείδες3

Βαθµιαίες
∆ιαστολές

Γωνία 90° 0.05

Γωνία 15° 0.03 Γωνία 60° 1.20

Γωνία 22.5° 0.07 Γωνία 45° 10.00

Γωνία 45° 0.14 Γωνία 30° 50.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τα νούµερα ισχύουν για αριθµούς Reynolds στην περιοχή του 2x105.
2. Συνήθεις τιµές για εξαρτήµατα εµπορίου.
3. Η γωνία στις σφαιρικές δικλείδες αναφέρεται στη συµπληρωµατική γωνία που σχηµατίζουν ο άξονας του
ανοίγµατος της δικλείδας µε τον άξονα του αγωγού.
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14.10 Μηνύµατα λάθους

14.10.1 Κωδικοί λάθους

Οι κωδικοί λάθος που εµφανίζονται στην αναφορά των υπολογισµών, αποτελούνται από
έναν τριψήφιο αριθµό και από µια σύντοµη περιγραφή. Στη συνέχεια αναλύονται τα
µηνύµατα λάθους µε βάση των κωδικός τους και παρουσιάζονται οι πλέον συνηθισµένες
λύσεις τους.

Κωδικοί 100-199
Κωδικοί 200-299
Κωδικοί 300-399

14.10.2 Κωδικοί 1ΧΧ

[101] ανεπαρκής µνήµη.
∆εν υπάρχει αρκετή µνήµη διαθέσιµη στον υπολογιστή για την ανάλυση του
έργου.

[102] δεν υπάρχει δίκτυο για επεξεργασία.
∆εν έχει εισαχθεί κάποιο δίκτυο για επίλυση.

[103] Ο υδραυλικός επιλυτής δεν έχει αρχικοποιηθεί.
Ο εσωτερικός υδραυλικός επιλυτής σταµάτησε λόγω ανεπαρκών δεδοµένων.
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και
προσπαθήστε ξανά.

[104] ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα υδραυλικά αποτελέσµατα.
Τα χρονικά βήµατα είναι τέτοια ώστε δεν προκύπτουν αποτελέσµατα υδραυλικών
υπολογισµών. Θα πρέπει να διορθωθούν τα χρονικά βήµατα και να προσπαθήσετε
ξανά να λύσετε το δίκτυο.

[105] Ο ποιοτικός επιλυτής δεν έχει αρχικοποιηθεί.
Ο εσωτερικός ποιοτικός επιλυτής σταµάτησε λόγω ανεπαρκών δεδοµένων.
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και
προσπαθήστε ξανά.

[106] ∆εν υπάρχουν αποτελέσµατα για αναφορά.
Τα χρονικά βήµατα είναι τέτοια ώστε δεν προκύπτουν αποτελέσµατα υδραυλικών ή
ποιοτικών υπολογισµών. Θα πρέπει να διορθωθούν τα χρονικά βήµατα και να
προσπαθήσετε ξανά να λύσετε το δίκτυο.

[110] Αδύνατη η επίλυση των εξισώσεων µεταφοράς ποιότητας.
Ο εσωτερικός ποιοτικός επιλυτής σταµάτησε διότι κάποια δεδοµένα είναι
λανθασµένα ή τα χρονικά βήµατα οδηγούν σε ασταθές σύστηµα.

14.10.3 Κωδικοί 2ΧΧ

[200] ένα ή περισσότερα λάθη στο αρχείο εισόδου.
το µήνυµα αυτό εµφανίζεται όταν εµφανιστούν ένα η περισσότερα λάθη της σειράς
200.

[202] µη έγκυρη αριθµητική τιµή στη συνάρτηση.
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µια µεταβλητή έχει µια µη έγκυρη αριθµητική τιµή. Παρακαλούµε διορθώστε την
τιµή αυτή και προσπαθήστε πάλι.

[203] κλήση σε άγνωστο σηµειακό στοιχείο.
Υπάρχει µια αναφορά σε ένα σηµειακό στοιχείο που δεν έχει οριστεί. Για
παράδειγµα ο κόµβος 123 χρησιµοποιείται σε έναν κανόνα, αλλά ο κόµβος αυτός
δεν υπάρχει στο δίκτυο.

[204] κλήση σε άγνωστο γραµµικό στοιχείο.
Υπάρχει µια αναφορά σε ένα γραµµικό στοιχείο που δεν έχει οριστεί. Για
παράδειγµα ο αγωγός 123 χρησιµοποιείται σε έναν κανόνα, αλλά ο αγωγός αυτός
δεν υπάρχει στο δίκτυο.

[205] κλήση σε άγνωστη καµπύλη µεταβλητότητας.
Υπάρχει µια αναφορά σε µια καµπύλη µεταβλητότητας δεν έχει οριστεί. Για
παράδειγµα η καµπύλη µεταβλητότητας 123 χρησιµοποιείται σε έναν κανόνα,
αλλά η καµπύλη µεταβλητότητας αυτή δεν υπάρχει στο δίκτυο.

[207] προσπάθεια ελέγχου βαλβίδας ελέγχου. 
Οι βαλβίδες ελέγχου δεν µπορούν να αλλάξουν κατάσταση από κανόνα ελέγχου ή
λειτουργίας. Θα πρέπει να διαγραφεί ο κανόνας ελέγχου ή λειτουργίας µέσω του
οποίου γίνεται προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης µιας βαλβίδας ελέγχου.

[223] δεν υπάρχουν αρκετοί κόµβοι στο δίκτυο.
∆εν υπάρχουν αρκετοί κόµβοι (κόµβοι, δεξαµενές και ταµιευτήρες) στο δίκτυο.
Παρακαλούµε προσθέστε τους κόµβους που λείπουν.

[224] δεν υπάρχουν δεξαµενές ή ταµιευτήρες στο δίκτυο.
Σε κάθε δίκτυο απαιτείται τουλάχιστον µία δεξαµενή ή ένας ταµιευτήρας.

[240] µη προσδιορισµένη πηγή σε κλήση.
Μια πηγή ποιότητας χρησιµοποιήθηκε αλλά δεν έχει προσδιοριστεί πρώτα.

[250] η σύνταξη της εντολής έχει λάθος format.
Η σύνταξη της εντολής δεν µπορεί να γίνει δεκτή από τον επιλυτή. Θα πρέπει να
διορθωθεί η συγκεκριµένη εντολή.

[251] λάθος παράµετρος σε κλήση συνάρτησης.
Μια λάθος τιµής έχει χρησιµοποιηθεί και θα πρέπει να διορθωθεί.

14.10.4 Κωδικοί 3ΧΧ

[301] Τα αρχεία έχουν το ίδιο όνοµα.
Απαιτείται επανεκκίνηση του Η/Υ διότι τα Windows δε µπορούν να δώσουν πλέον
µοναδικό όνοµα προσωρινών αρχείων.

[302] Αδύνατο το άνοιγµα του αρχείου εισόδου δεδοµένων.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα προγράµµατα του συστήµατος είναι κλειστά και
προσπαθήστε πάλι. Αν το πρόβληµα επιµείνει, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του Η/
Υ.

[303] Αδύνατο το άνοιγµα του αρχείου αναφοράς.
Το αρχείο αναφοράς δεν µπορεί να ανοίξει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα
administrator στον Η/Υ και προσπαθήστε πάλι. Αν το πρόβληµα επιµείνει, πρέπει
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να γίνει επανεκκίνηση του Η/Υ.

[304] Αδύνατο το άνοιγµα του αρχείου αποτελεσµάτων.
Το αρχείο αποτελεσµάτων δεν µπορεί να ανοίξει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα
administrator στον Η/Υ και προσπαθήστε πάλι. Αν το πρόβληµα επιµείνει, πρέπει
να γίνει επανεκκίνηση του Η/Υ. 

[305] Αδύνατο το άνοιγµα του αρχείου υδραυλικών.
Το αρχείο υδραυλικών δεν µπορεί να ανοίξει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα
administrator στον Η/Υ και προσπαθήστε πάλι. Αν το πρόβληµα επιµείνει, πρέπει
να γίνει επανεκκίνηση του Η/Υ. 

[306] Μη έγκυρο αρχείο υδραυλικών.
Υπήρξε κάποιο πρόβληµα για την πρόσβαση στο υδραυλικό αρχείο.
Απενεργοποιήστε προγράµµατα Anti-virus και προσπαθήστε πάλι.

[307] Πρόβληµα κατά την ανάγνωση από το αρχείο υδραυλικών.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα administrator στον Η/Υ και προσπαθήστε πάλι.
Αν το πρόβληµα επιµείνει, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του Η/Υ. 

[308] Πρόβληµα κατά την εγγραφή στο αρχείο αποτελεσµάτων.
Σε συστήµατα σκληρών δίσκων FAT το µέγεθος του αρχείου µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από αυτό που υποστηρίζεται. ∆οκιµάστε πάλι σε δίσκους NTFS ή
FAT32. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα administrator..

[309] Αδύνατη η εγγραφή της αναφοράς στο αρχείο.
Σε συστήµατα σκληρών δίσκων FAT το µέγεθος του αρχείου µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από αυτό που υποστηρίζεται. ∆οκιµάστε πάλι σε δίσκους NTFS ή
FAT32. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώµατα administrator.
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Ευρετήριο όρων

- 2 -
2d     62

- 3 -
3d     62

- 6 -
696/74     12

- A -
adobe     68

alignment     57

amendment     57

application     57

arc     47

arcview     41, 44, 46, 64

ASCE     12

ASCII     69

- B -
bazin     124, 241

bck     39, 140

bitmap     61

bmp     61, 83

browser     233

- C -
cad     42

cd     231, 233

cgpoint     57

chezy     18, 124

circle     47

Clement     203, 204

clipboard     74

cmp     240, 242

communicator     233

coordinatesystem     57

cross     53, 54

crs     54

ctrl     149, 150, 151, 152, 154, 155

- D -
darcy     18, 91, 124, 242

dat     120

default     233

desktop     39

driver     42, 44, 64, 66

DXF     41, 42, 47, 62, 82, 191, 193

- E -
email     14

encosoft     54

enter     144

epa     55, 56

epanet     16, 52, 55, 56, 59, 60, 109

excel     67, 71, 74, 75, 222, 225, 226

explorer     233

- F -
FAT     248

FAT32     248

fax     14

fcv     21, 168

featuredictionary     57

fifo     29, 158

file     39, 40, 69

flexcell     124

format     57

forum     57

fre     132

- G -
gis     44, 46, 64

gps     41, 44

gpv     21, 25, 168

grademodel     57

gtm     41, 45
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- H -
Hagen     18

hazen     18, 91, 124, 241

hdpe     242

heastad     52, 55, 56

- I -
inp     52, 55, 56, 59

Internet     14, 140, 231, 232, 233

- J -
Jain     18

- K -
ko     54

kutter     124

- L -
lagrange     29

landxml     57, 66

layer     42, 47, 82

lifo     29, 158

line     42, 47

Live!     234

lo     54

- M -
m11     53

manning     18, 91, 124, 237, 240

map     55, 60

mapinfo     44

menton     96

michaelis     96

microsoft     69, 70, 71, 74, 225, 226

monument     57

Moody     18

mozilla     233

multipoint     44, 64

multipointM     44, 64

multipointZ     44, 64

- N -
name     40, 69

netscape     233

nozzler     92

NTFS     248

nullshape     44, 64

- O -
online     231

open     39, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 77,
100, 109, 120, 127, 132, 138

openoffice     69

opera     233

- P -
parcel     57

pat     109

path     88

pbv     21, 168

pdf     68

pipenetworks     57

planfeatures     57

point     44, 46, 47, 64

pointM     44, 46, 64

pointZ     44, 46, 64

Poiseuille     18

polygon     64

polygonM     64

polygonZ     64

polyline     42, 44, 46, 47, 64, 191

polylineM     44, 46, 64

polylineZ     44, 46, 64

project     57

prv     21, 168

psv     21, 168

ptf     109

pvc     240, 241, 242

- R -
roadways     57

route     45
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- S -
save     40, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 77, 100, 109, 120,
128, 133, 138

scn     56

sel     77

shapefile     41, 44, 46, 64

shp     44

skm     138

spc     127

sprinkler     17, 18, 92

surfaces     57

survey     57

Swamee     18

- T -
tab     74, 75, 222

tcv     21, 168

TechnoLogismiki     53

thickness     62

trackmaker     41, 44

trackog     45

trihalomethane     31

type     39

- U -
unit     57

- W -
watercad     52, 55, 56, 59, 60

weisbach     18, 91, 124, 242

williams     18, 91, 124, 241

windows     140

word     67, 69, 70, 222, 225, 226

WPCF     12

writer     68, 69

- X -
xml     57

- Z -
αγγλικά     140

αγγλικός     236

αγνόηση     71, 96, 140

αγορά     233

αγωγός     16, 18, 42, 45, 46, 53, 62, 96, 98, 112,
120, 123, 126, 127, 128, 139, 152, 162, 165, 173,
174, 183, 190, 225, 228, 241

αδύνατος     39, 248

αεροεξαγωγός     162, 185, 189, 226

ακάθαρτα     241

ακρίβεια     62, 146

άκρο     166, 175, 177, 245

ακροφύσιο     18, 92

ακτινωτός     195

αλγόριθµος     146

αλλαγή     34, 40, 71, 88, 103, 104, 109, 111, 112,
115, 117, 119, 120, 122, 127, 132, 137, 165, 181,
183, 185, 236, 237, 242

αλουµίνιο     240, 242

αλφαβητικός     103, 112, 117

αλφαριθµητικός     172

αµερικανικός     12

άµµος     240

αναβάθµιση     232

αναίρεση     73

ανάκτηση     40

ανάλυση     95

αναλυτικός     231

ανάµιξη     29, 158

ανάντη     171, 177, 179

ανάστροφος     21, 218

αναφορά     28, 93, 177, 217, 225, 247, 248

ανεξάντλητος     17

ανεπαρκής     247

ανίχνευση     29, 31, 33, 97

άνοιγµα     248

ανοικτός     166, 168

ανταλλαγή     57

αντεπιστροφή     21, 25

αντιγραφή     74, 75, 124, 181, 222

αντίγραφο     39, 140

αντίδραση     18, 29, 31, 56, 60, 96, 158, 162, 225

αντικατάσταση     40, 69

αντικείµενα     220

αντικείµενο     16, 23, 34, 67, 75, 78, 81, 100, 143,
172, 173, 174, 190, 218, 225, 226
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αντιµετάθεση     162, 166, 168, 175

αντιπληγµατικός     195

αντιστήριξη     134

αντίστοιχος     172

αντιστροφή     41

αντλία     16, 20, 23, 25, 26, 46, 95, 98, 99, 112, 120,
152, 165, 166, 173, 174, 195, 224

αντλιοστάσιο     201

αντοχή     195

άντυγα     183

άξονας     192, 193

απαίτηση     13

απαρίθµηση     76, 91

απεικόνιση     218

απεριόριστος     124

απλός     162

απογραφή     106

αποδεκτός     146

απόδοση     23, 25, 95, 99, 166

αποθήκευση     17, 25, 40, 140, 150, 173

αποθηκευτικότητα     29

αποκάτω     144
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70, 71, 77, 82, 88, 100, 127, 128, 132, 133, 138, 222,
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αρχικοποίηση     192, 247

αρχικός     17, 41, 56, 145, 155, 158, 160, 166, 168,
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ασβέστης     241, 242

ασβεστοκονίαµα     240, 242

αστάθεια     26

ασφαλτικός     124

άσφαλτος     134

ασφαλτοστρωµένος     240

ατέρµονος     218

ατσάλι     241

αύξηση     20, 31, 96, 162

αύξων     180

αυτοµατισµός     144

αυτόµατος     53, 54, 123, 140, 155, 189, 232

αυτοσυσχέτιση     221, 222, 223

αφαίρεση     47, 76, 179

βαθµιαίος     245

βαθµός     95

βαθµωτός αλγόριθµος     28

βαλβίδα     16, 21, 25, 120, 162, 168, 174, 247

βάρος     124, 169, 236

βάση     54, 88, 91, 143, 162, 236, 237, 242

βασικός     227

βελτιστοποίηση     199, 200, 207, 212, 213, 214

βέλτιστος     13

βήµα     28, 93, 109

βιοµηχανία     104

βιοτεχνία     104
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βοηθητικός     34, 233

βραχώδης     134

βρόχος     54

γαιώδης     134

γαλβανισµένος     241, 242

Γενετικός Αλγόριθµος     207, 213

γενικός     21, 25, 88, 96, 140, 168, 179, 227

γεωγραφικός     57

γεωλογικός     134

γεωµετρία     134

γεωµετρικός     106

γεωργικός     104

γήρανση     97
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δεδοµένο     54, 57, 59, 60, 67, 74, 75, 88, 91, 120,
121, 122, 140, 144, 162, 225, 236, 237, 242
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δηµιουργία     38, 140

διάγραµµα     18, 221, 222, 223

διαγραφή     34, 38, 84, 88, 100, 102, 104, 109, 111,
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διασύνδεση     93
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διέξοδος     165, 173
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διπλανός     144

διπλός     139

δισκέτα     40

δίσκος     39, 40

δοκιµή     146

δορυφορική εικόνα     49

δράση     115

δυνατότητα     59, 60

δυο θαλάµων     29

εβδοµάδα     140

εγγραφή     40, 71, 77, 120, 121, 237, 242, 248

εγκατάσταση     231, 233

έγκυρος     248
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έγχρωµος     62

έδαφος     134, 155, 158, 160, 179, 240
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είσοδος     158, 245, 247
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έκδοση     39, 66, 140, 234

εκθέτης     92

εκκαθάριση     76

εκκενωτής     59, 60, 162, 185, 189, 226

εκκίνηση     93

εκροή     104, 173

έκταση     106

εκτέλεση     76, 140, 217

εκτίµηση     106, 237, 242

εκτόνωση     195

εκτοξευτήρας     16, 17, 18

εκτύπωση     67, 68, 69, 70, 71, 177, 222, 225, 226,
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εκτυπωτής     68

ελατός     241

ελάχιστος     13, 17, 96, 98, 158, 237, 241, 242

έλεγχος     21, 23, 26, 28, 42, 64, 115, 117, 118,
119, 120, 139, 140, 162, 195, 205, 215, 247

ελληνικός     12, 140

έλξη     143

εµβαδόν     169, 191, 242

εµβέλεια     76

εµφάνιση     34, 35, 82, 84, 140, 144

εναλλακτικός     60

ενδιάµεσος     55, 162, 165, 169, 174, 175, 192

ενέργεια     18, 25, 95, 140, 166, 224

ενεργός     81, 143, 171, 225, 226

ενηµέρωση     66

ενιαίος     82

ενός σηµείου     23

ενότητα     56, 67

εντολή     73, 190

ένωση     41

εξαγωγή     54, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 100, 109, 120,
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εξασθένιση     146

εξίσωση     28, 91, 92, 97

έξοδος     71, 140, 158

εξυπηρέτηση     169

εξωτερικός     17, 29, 100, 139
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επανακατάταξη     123

επανάληψη     146

επαναφορά     73

επανεκκίνηση     248

επεξεργασία     40, 83, 181, 247

επεξήγηση     144

επιβεβαίωση     140

επίδειξη     232

επιθυµητός     23

επικάλυψη     124

επικόλληση     74, 181

επιλεγµένος     35, 40, 74, 84, 115, 155, 158, 160,
166, 168, 173
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190, 222
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218, 247

επιλυτής     247

επιπλέον     195
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επίσκεψη     64

επιτρεπόµενος     98, 124

επιφάνεια     106, 134, 153, 169, 191, 236, 240, 241,
242

επιφανειακός     78

επόµενος     144

εργαλεία     189
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έργο     39, 91, 190

ετικέτα     55, 155, 158, 160, 162, 166, 168, 172

έτος     88, 103

εύρεση     78

εφαρµογή     76, 232

ζήτηση     17, 56, 92, 95, 106, 120, 155, 190, 221

ηλεκτρονικός     14, 233

ηλικία     18, 31, 33, 97

ήλωση     241

ηµέρα     26, 88, 140

ηµερήσιος     95

ηµεροµηνία     88, 93, 117, 234

ηµιβραχώδης     134

ηµιταυ     245

θάλαµος     158

θερµοκρασία     31, 236

θέση     34, 35, 62, 103, 112, 115, 117, 121, 174,
180, 181, 183, 185, 227

θετικός     158

θυρόφραγµα     18, 152, 165, 173

ιδιότητα     54, 76, 145, 155, 158, 160, 162, 166, 168,
173, 236

ιδιότητες     220

ικανοποιητικός     13

ικανότητα     17

ίνα     240

ισαπόσταση     143

ιστοσελίδα     233

ισχύς     166

καθαρισµένος     240

καθαρισµός     78, 100, 181

καθαρός     158

κάθετος     181, 245

καλός     240, 241, 242

καµία     97

καµπύλες     193

καµπύλη     23, 25, 26, 93, 99, 100, 102, 103, 106,
109, 111, 112, 145, 155, 158, 160, 166, 168, 245,
247

καµπυλότητα     245

κάναβος     41, 143

κανόνας     23, 26, 27, 28, 56, 112, 115, 116, 117,
118, 119, 120

κανονικός     56, 218

κανονισµός     12, 242

κάρτα     140

καρτέλα     91

κατάληψη     134

κατάλογος     40, 42, 60, 66, 69, 77, 128, 133, 138

καταµέτρηση     226

κατανάλωση     224, 242

καταναλωτής     104

κατανοµή     190

κατάντη     171, 177, 179

κατασκευαστής     18, 92

κατασκευή     98, 124, 129, 134

κατάσταση     21, 26, 27, 112, 117, 146, 162, 166,
168

κατάστηµα     233

κατάταξη     34

κατατοπιστικός     172

κατέβασµα     232

κατηγορία     34, 106, 140, 155, 169, 172, 191, 237,
242

κατηγοριοποίηση     226

κάτοικος     104

κάτοψη     129

κάτω     34, 103, 112, 115, 117

κείµενο     82, 144, 172

κελί     74, 144

κενός     75, 100, 222

κέντρο     169, 233
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κέρδος     20, 23, 166

κέρσορας     144

κιλοβατώρα     95

κινηµατικός     54, 91, 236

κίνηση     218

κινητική     31

κινητικός     96

κινούµενος     218

κλάδος     41, 42, 179, 181

κλειδί     190

κλειδωµένος     39

κλείσιµο     23, 71, 195

κλειστός     162, 166, 168

κλήση     247

κλίµακα     61

κλίση     124

κοινής     98

κοιτόστρωση     134

κόµβος     16, 17, 18, 26, 35, 42, 45, 46, 55, 64, 92,
97, 117, 120, 139, 149, 155, 162, 165, 166, 168, 169,
174, 175, 178, 192, 247

κόµµα     75, 76, 222

κορεσµός     31, 106

κορυφή     42

κόστος     95, 166, 224

κουµπί     144

κρηπίδωµα     240

κρουνός     59, 60, 104, 155

κυβικός     18

κύκλος     146

κύµα     195

κωδικός     247

λάθος     231, 233, 247

λαιµός     129

λείος     240, 241

λειτουργία     27, 28, 56, 60, 95, 98, 112, 115, 116,
117, 145, 166, 168, 222, 224

λεπτό     88, 93, 121

λιθοδοµή     241

λιθόστρωση     240

λίµνη     17

λίστα     34, 35, 78, 83, 103, 104, 112, 117, 217, 237

λογιστικός     106

λόγος     158

λύση     93

µάζα     18, 31, 158

µαζικός     191

µανοµετρικό     26

µανοµετρικός     20, 23

µαστίχα     124

µέγεθος     236

µεγέθυνση     41

µέγιστη     106

µέγιστος     17, 95, 96, 98, 124, 146, 158, 237, 241,
242

µείωση     21, 162

µειωτής     168

µελέτη     38, 39, 40, 54, 88, 145, 146

µελετητής     88

µενού     34, 35, 189, 207

µεριστής     173

µέσος     124, 222, 225, 237, 240, 241, 242

µεταβαλλόµενος     93, 218

µεταβατικός     18

µεταβλητός     20, 23, 219

µεταβλητότητα     26, 93, 109, 111, 155, 166, 247

µεταβολή     106

µετάδοση     195

µετακίνηση     34, 41, 103, 112, 117, 119, 174, 237,
242

µεταλλότυπος     240, 241, 242

µετατόπιση     193

µετατροπή     173, 175, 233

µεταφορά     33, 74, 98, 140, 247

µετονοµασία     178, 190

µέτρηση     97, 121, 155, 158, 160, 162, 166, 168,
172, 221, 222, 223

µετρικός     236

µη γραµµικός     28

µη φυσικός     23

µηδενικής τάξης     31

µηδενικός     140

µήκος     18, 162, 190, 195, 225, 236

µηκοτοµή     35, 154, 171, 177, 178, 181, 183, 185,
225, 226, 227, 228

µήνας     88, 140

µήνυµα     34, 35, 140, 231, 233

µηχανή     68

µηχανικός     25

µνήµη     66, 247

µονάδα     97, 233

µοναδικός     100, 172

µόνιµη     218

µονιµοποίηση     179

µόνιµος     93, 104, 158, 160

µονόχρωµος     62, 82

µοντέλο     18, 28, 29, 93, 158

µοριακός     31, 97

µορφοποίηση     67, 68, 69, 70, 71

µπάρα     34, 35, 144
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νέος     38, 76, 174, 240, 241, 242

νερό     12, 16, 17, 29, 33

ΝΟΜΟΣ     233

νυχτερινός     95

ξύλο     241

ξυλότυπος     240, 241, 242

όγκος     17, 23, 25, 99, 158, 160, 236

οδηγία     231

οδηγός     42, 44, 64

οδός     181

οικονοµικά δεδοµένα     201

ΟΚΩ     98

ολικός     93, 225

όλος     75

όµβρια     39, 98, 241

όνοµα     100, 171, 172, 248

ονοµασία     62, 78, 97, 109, 129, 134, 145, 155, 158,
160, 162, 166, 168, 169, 177, 181, 227, 236

ονοµαστικός     166

οντότητα     57, 62, 82

οπλισµός     124

οπτικός     225

ορατός     75, 81

οργανισµός     98

ορθογωνικός     134

ορθός     245

ορθότητα     53, 54

οριακός     17

ορίζοντας     17, 106, 177, 227

οριζοντιογραφία     12, 34, 41, 42, 44, 45, 61, 62, 64,
66, 75, 81, 83, 84, 143, 172, 183

οριζόντιος     245

όριο     21

Π.∆. 696/74     241

πακέτο     140

πάνω     34, 103, 112, 115, 117

παράδειγµα     232

παραθεριστής     104

παράθυρο     233

παραµετροποίηση     64, 224, 225, 228

παράµετρος     247

παραµονή     97

παρατεταµένη περίοδος     28

παρατηρηµένος     221, 222, 223

παρεµβολή     18, 100, 109

Παρούσα αξία     201, 202

παροχή     18, 20, 21, 25, 93, 99, 104, 106, 120, 121,
160, 162, 166, 168, 195, 203, 204, 223, 236

πάτος     179

πάχος     62, 124, 134, 227

πεδίο     121, 190, 221, 222, 223

περί     234

περιγραφή     100, 155, 158, 160, 162, 166, 168,
169, 171, 185, 247

περιεχόµενο     231, 232

περίληψη     91

περίοδος     16

περιορισµοί βελτιστοποίησης     199, 200, 205, 207,
212, 213, 215

περιορισµός     75

περιοριστικός     96

περίπτωση     245

πέτρα     240

πηγή     17, 26, 29, 139, 155, 158, 160, 247

πιεζοθραυστικός     21, 168

πιεζοµετρικός     17, 120, 155, 158, 160, 221, 222

πίεση     12, 16, 17, 20, 21, 26, 98, 117, 168

πίνακα     219

πίνακας     74, 75, 76, 140, 144, 177, 217, 218, 225,
226, 228

πινακοποιηµένος     218, 219

πιστοποίηση     57

πλαίσιο     234

πλάτος     83, 124, 134

πλέγµα     134

πλήγµα     195

πλήθος     73, 140

πληθυσµός     103, 104, 106

πλήκτρο     67

πλήρης     29, 41, 158

πληροφορία     217

πλήρωση     124

ποιότητα     16, 17, 26, 29, 33, 56, 97, 120, 129, 155,
158, 160, 162, 166, 168, 222, 240, 241, 242

ποιοτικός     93, 96, 146, 225, 247

πολλαπλασιαστής     26, 62, 92

πολλαπλασιαστικός     109

πολλαπλός     149, 150, 151, 152, 154, 155, 175

πολλών σηµείων     23

πολυγλωσσικός     140

ποσοστό     95, 97, 124

ποσότητα     124

ποτάµι     17

πραγµατικός     155

πρανές     124

πράσινος     104

προβαλλόµενος     245

πρόβληµα     139, 217

προβολή     35, 41, 82
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πρόγραµµα     26, 39, 52, 53, 54, 74, 75, 231, 232,
233, 234

προδιαγραφή     123, 126, 127, 128, 129, 131, 132,
133, 134, 137, 138, 193, 225, 228

προεπισκόπηση     68, 222, 225, 226, 228

προηγούµενος     39

προϊόντα     233

προκατασκευασµένος     240, 241, 242

προµέτρηση     98, 228

προσάρτηση     76

πρόσηµο     158

πρόσθεση     179

προσθήκη     34, 76, 83, 88, 100, 104, 109, 112, 115,
118, 120, 121, 124, 129, 134, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 165, 174, 181, 183, 185, 236, 237,
242

προσοµοίωση     16, 26, 28, 29, 91, 93, 117, 158,
160

προσωπικός     140

προσωρινός     140

προτεραιότητα     112, 115

προτίµηση     140

προφίλ     134

πρόχειρος     74, 75, 76, 181

πρώτης τάξης     31

πρώτος     218

πυθµένας     155, 179

πυκνότητα     91, 236

πυρκαγιά     56

πυρόσβεση     18, 104

πυροσβεστικός     59, 60

ραβδωτός     109

ρείθρο     240

ρέµα     237, 240

ρευστό     20, 54, 91, 236

ροή     41, 120, 124, 162, 168, 218, 223

ρυθµίσεις     199, 201, 207, 212, 213

ρύθµιση     20, 21, 26, 27, 52, 120, 121, 122, 143,
168, 177, 227

ρυθµός     25, 96, 162, 236

ρύπος     236

σειρά     123

σελίδα     67

σενάριο     56, 60

σετ     76, 93

σήµανση     134

σηµειακός     78, 117, 121, 145, 247

σηµείο     41, 143

σηµείωση     169, 171

σίδηρος     241, 242

σιωπηρός     140

σκάµµα     124, 133, 134, 137, 138, 228

σκαρίφηµα     35, 177, 181, 183, 185

σκάφη     179

σκληρός     40

σκοπός     190

σκυρόδεµα     129, 134, 240, 241, 242

σµίκρυνση     41

σπάσιµο     41

σταθερός     162

στάθµη     17, 25, 26, 99, 117, 158, 160

στατιστικός     221, 222, 223

σταυρός     245

στήλη     144

στιγµή     117, 218

στιγµιαίος     106

στοιχείο     27, 29, 33, 52, 62, 76, 77, 78, 88, 91, 97,
109, 112, 116, 134, 145, 221, 222, 223, 247

στόµιο     195

στρόβιλος     25

στρογγυλεµένος     245

στρώση     42, 47, 57, 82, 134

στρωτός     18, 29

συγκέντρωση     29, 96, 97, 158, 160, 171

σύγκλιση     146

σύγκριση     76, 222, 225

συλλεκτήρας     41

συµβατότητα     39, 66

συµβολή     183

συµβουλή ηµέρας     232

συµπερίληψη     88

συµπεριφορά     60, 144, 146

συνάρτηση     23, 247

συνάρτηση κόστους     213

συνδεδεµένος     78

σύνδεση     233

συνδεσµολογία     53, 54, 78

σύνδεσµος     35, 174, 175

συνδυασµός     13, 27

συνεκτικότητα     54, 91, 236

συνεχής     23, 109

συνηθισµένος     247
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