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Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή
µέρους ή του συνόλου του παρόντος σε οιοδήποτε έντυπο, µηχανικό,
ηλεκτρονικό ή ψηφιακό µέσο, περιλαµβάνοντας τη φωτοτύπηση, την
καταγραφή ή την ψηφιακή αποθήκευση χωρίς την έγγραφή άδεια του
εκδότη. Επιτρέπεται η δηµιουργία ενός (1) µη ψηφιακού αντιγράφου για ιδία
χρήση. Απαγορεύεται οιαδήποτε εµπορική εκµετάλλευση του παρόντος.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο κείµενο αυτό, αποτελούν κατοχυρωµένη
πνευµατική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν
αξιώνουν καµία απαίτηση από αυτά ή τους ιδιοκτήτες τους.

Παρόλο που κατά τη συγγραφή του παρόντος κατεβλήθη ιδιαίτερη και
συνεχής προσπάθεια για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ορθότητάς
του, ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν φέρουν καµία ευθύνη για οιεσδήποτε
παραλήψεις, λάθη ή συνέπειες που επιφέρει η χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. Σε καµία περίπτωση ο εκδότης και οι συγγραφείς
µπορούν να καθιστούν υπεύθυνοι για άµεση ή έµµεση ζηµία, φθορά ή
εµπορική ζηµία που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα µέσω της χρήσης του
παρόντος ή του συνοδευτικού λογισµικού.
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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται στο γνωστό µοντέλο Screen3 της EPA. Το µοντέλο
Screen3 αναπτύχθηκε ως ένα µέσο για τη διευκόλυνση της απόκτησης αποτελεσµάτων
υπολογισµών συγκεντρώσεων ρύπων βασισµένο στο κείµενο προδιαγραφών της EPA. Το
πρόγραµµα µπορεί να εκτελέσει όλους τους υπολογισµούς που αναφέρονται στις
προδιαγραφές της EPA σχετικά µε µια πηγή και µικρό χρονικό διάστηµα,
συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων των µέγιστων συγκεντρώσεων στο έδαφος και
της απόστασης µέχρι το µέγιστο αυτό (Βήµα 4 της ενότητας 4.2, SPD),
συµπεριλαµβάνοντας τις επιπτώσεις του κατωρεύµατος λόγω κτιρίου στις µέγιστες
συγκεντρώσεις πλησίον και µακρόν των περιοχών ανατάραξης (Ενότητα 4.5.1), την
εκτίµηση συγκεντρώσεων στη ζώνη ανακυκλοφορίας σε κοιλότητες (Ενότητα 4.5.1), την
εκτίµηση των συγκεντρώσεων λόγω αντιστροφής και καπνοποίησης στην ακτογραµµή
(Ενότητα 4.5.3) και τον καθορισµό της ανύψωσης φλέβας για απελευθερώσεις από
πυρσούς (Βήµα 1 της ενότητας 4.2). 

Το µοντέλο µπορεί να ενσωµατώσει τις επιπτώσεις ενός απλού υπερυψωµένου
αναγλύφου στις µέγιστες συγκεντρώσεις (Ενότητα 4.2) και µπορεί επίσης να εκτιµήσει
τις 24ωρες µέσες συγκεντρώσεις λόγω εγκλωβισµού της φλέβας σε πολύπλοκο
ανάγλυφο χρησιµοποιώντας τη διαδικασία διαχωρισµού (Ενότητα 4.5.2) του µοντέλου
VALLEY. Απλές επιφανειακές πηγές µπορούν να µοντελοποιηθούν µε το πρόγραµµα
χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση αριθµητικής ολοκλήρωσης. Το µοντέλο µπορεί επίσης
να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση των επιπτώσεων απλών χωρικών πηγών
χρησιµοποιώντας µια διαδικασία ιδεατής σηµειακής πηγής. Οι αλγόριθµοι υπολογισµών
επιφανειακών και χωρικών πηγών περιγράφονται στον Τόµο ΙΙ του εγχειριδίου χρήσης
του µοντέλου ISC (EPA, 1995b). Το µοντέλο τέλος, µπορεί να υπολογίσει τη µέγιστη
συγκέντρωση σε οποιοδήποτε αριθµό αποστάσεων έχουν οριστεί από το χρήστη σε
επίπεδο ή υπερυψωµένο ανάγλυφο (Ενότητα 4.3), συµπεριλαµβάνοντας αποστάσεις έως
100 km για µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις (Ενότητα 4.5.6).
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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
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
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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.
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2 Αρχείο

2.1 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 αρχείου Screen3
Μορφοποίηση εκτύπωσης
Εκτύπωση
Εκτύπωση σε
o Εκτύπωση σε αρχείο

o Εκτύπωση στο Word (Πρόχειρο)

o Εκτύπωση στο Word (Μορφοποιηµένο)

o Εκτύπωση στο Excel

Έξοδος

2.2 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:

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.

2.3 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 αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Μελέτη µοντέλου ρύπων" µε επέκταση .m32.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγµατα µελετών βρίσκονται στον κατάλογο εγκατάστασης του
προγράµµατος:

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

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μ32 (Μελέτη µοντέλου ρύπων): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και 2013 του
προγράµµατος.
Μ132 (Μελέτη µοντέλου ρύπων): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011, 2010,
2009, 2008 ή 2007 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 m32 ή bck.

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.

2.4 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.
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2. Η µελέτη εγγράφεται στο δίσκο χωρίς καµία άλλη παρέµβαση ή ειδοποίηση.

2.5 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.

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.

2.6 Εισαγωγή αρχείου Screen3

Με την εντολή αυτή είναι δυνατό το φόρτωµα ενός υφιστάµενου αρχείου κειµένου που
έχει δηµιουργηθεί για το πρόγραµµα Screen3 της EPA. Με τη διαδικασία αυτή,
µετατρέπεται το αρχείο που εισάγεται στο νέο φορµά που υποστηρίζεται από το
πρόγραµµα Σηµειακοί Ρύποι. Το αρχείο µπορεί να είναι αποθηκευµένο τοπικά, σε δίκτυο
ή σε εξωτερική συσκευή όπως για παράδειγµα ένα CD-Rom. Αν υπάρχει ήδη µια
φορτωµένη µελέτη στη µνήµη του προγράµµατος και έχουν πραγµατοποιηθεί ενέργειες
που δεν έχουν σωθεί, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα προειδοποίησης το οποίο θα ρωτά το
χρήστη εάν επιθυµεί να σώσει τις αλλαγές που έχει κάνει. Όταν εισαχθεί το αρχείο όλα
τα προηγούµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εισαγωγή ενός υφιστάµενου αρχείου Screen3:

1. Επιλέγεται η Εισαγωγή Αρχείου Screen3 από το µενού Αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει τη µελέτη που θα φορτωθεί.
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3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο κειµένου Screen3" µε επέκταση .dat.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρχεία Screen3 υπάρχουν στο φάκελο εγκατάστασης του προγράµµατος:
C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Samples\ScreenModel\SCREEN3

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

dat (Αρχείο κειµένου Screen3): Αρχεία που έχουν δηµιουργηθεί για το µοντέλο
Screen3 της EPA.
*.* (Όλα τα αρχεία): Εµφανίζονται όλα τα αρχεία στον υφιστάµενο κατάλογο.

2.7 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.

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,
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Word).

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

2.8 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες της µηχανής εκτύπωσης δίδονται
στο αντίστοιχο αρχείο βοήθειας του προγράµµατος.
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2.9 Εκτύπωση Σε

2.9.1 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.

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.

2.9.2 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 Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Microsoft Word (πρόχειρο).
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

2.9.3 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 Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Microsoft Word (µορφοποιηµένο).

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.

2.9.4 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.

2.10 Έξοδος

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
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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

III
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3 ∆εδοµένα

3.1 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
Αναίρεση
Επαναφορά
∆εδοµένα πηγής
Μετεωρολογικά δεδοµένα
Ανάγλυφο εδάφους
o Ανάγλυφο εδάφους

o Πολύπλοκο ανάγλυφο

o Απλό ανάγλυφο

o Αυτόµατες αποστάσεις

o ∆ιακριτές αποστάσεις

Κατώρευµα λόγω κτιρίου
Υπολογισµοί καπνοποίησης
Επιλογές εκτός προδιαγραφών
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας

3.2 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
συµπεριληφθεί η ώρα και η ηµεροµηνία της µελέτης".
3.1. Στα πεδία κειµένου πληκτρολογείται ο αριθµός ηµέρας, µήνα, έτους, ωρών και
λεπτών αντίστοιχα. Εναλλακτικά µπορεί να πατηθεί ανά πεδίο το άνω ή κάτω βέλος για
να αυξηθεί ή να µειωθεί η τιµή στο πεδίο.
3.2. 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.
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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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3.3 Αναίρεση

Η αναίρεση ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αλλαγής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα 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 κρατούνται
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.

3.4 Επαναφορά

Η επαναφορά ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αναίρεσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα 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
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διαδοχικά, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε επαναφορά η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω. Το πλήθος των επαναφορών που κρατούνται 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.

3.5 ∆εδοµένα πηγής

Από το µενού δεδοµένα πηγής, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τα χαρακτηριστικά της
πηγής του ρυπαντή.

Για να εισαχθούν τα δεδοµένα της πηγής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα, επιλέγονται τα ∆εδοµένα Πηγής.
2. Επιλέγεται ο τύπος του ρυπαντή κάνοντας κλικ στην κατάλληλη επιλογή (σηµείο,
πυρσός, επιφανειακός ή χωρικός).
3. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ∆εδοµένα, εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για τον
επιλεγµένο τύπο ρυπαντή. Το είδος και το πλήθος των απαραίτητων δεδοµένων,
εξαρτώνται από τον τύπο του ρυπαντή που επιλέχθηκε.
4. Εάν είναι επιθυµητός ο υπολογισµός της κατακάθισης, τότε επιλέγεται η
Ενεργοποίηση κατακάθισης και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να
εισαχθούν τα απαραίτητα για τον υπολογισµό της κατακάθισης δεδοµένα.
5. Επιλέγεται αστικός ή αγροτικός συντελεστής διασποράς.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα που απαιτούνται για Σηµειακούς Ρυπαντές

1. Εισάγεται ο ρυθµός εκποµπής σε g/s.
2. Εισάγεται το ύψος καµινάδας σε m.
3. Εισάγεται η εσωτερική διάµετρος καµινάδας σε m.
4. Επιλέγεται από τη λίστα το πώς θα γίνει η εισαγωγή των δεδοµένων του αερίου, αν
δηλαδή θα εισαχθεί η ταχύτητα εξόδου αερίου από καµινάδα σε m/s ή η παροχή
αερίου στην έξοδο της καµινάδας (ft3/min  ή m3/s). Είναι απαραίτητη η εισαγωγή
µιας εκ των τριών τιµών.
5. Εισάγεται η θερµοκρασία του αερίου στην καµινάδα σε βαθµούς Kelvin.
6. Εισάγεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος σε βαθµούς Kelvin.
7. Εισάγεται το ύψος του αποδέκτη πάνω από το έδαφος σε m.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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∆εδοµένα που απαιτούνται για Πυρσούς

1. Εισάγεται ο ρυθµός εκποµπής σε g/s.
2. Εισάγεται το ύψος καµινάδας πυρσού σε m.
3. Εισάγεται ο ολικός ρυθµός εκποµπής θερµότητας σε cal/s.
4. Εισάγεται το ύψος του αποδέκτη πάνω από το έδαφος σε m.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα που απαιτούνται για Επιφανειακούς Ρυπαντές

1. Εισάγεται ο ρυθµός εκποµπής σε g/s.
2. Εισάγεται το ύψος εκποµπής πηγής σε m.
3. Εισάγεται το µήκος της µεγαλύτερης πλευράς της ορθογωνικής επιφάνειας σε
m.
4. Εισάγεται το µήκος της µικρότερης  πλευράς της ορθογωνικής επιφάνειας σε m.
5. Εισάγεται το ύψος του αποδέκτη πάνω από το έδαφος σε m.
6. Εάν είναι επιθυµητή η αναζήτηση µέσα από εύρος διευθύνσεων ανέµου αντί για
µια συγκεκριµένη διεύθυνση, αρκεί να ενεργοποιηθεί η επιλογή.
7. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή στο βήµα 6, πρέπει να εισαχθεί µια
συγκεκριµένη διεύθυνση ανέµου σε βαθµούς.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα που απαιτούνται για Χωρικούς Ρυπαντές

1. Εισάγεται ο ρυθµός εκποµπής σε g/s.
2. Εισάγεται το ύψος εκποµπής πηγής σε m.
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3. Εισάγεται η αρχική πλευρική διάσταση σε m.
4. Εισάγεται το αρχική κατακόρυφη διάσταση σε m.
5. Εισάγεται το ύψος του αποδέκτη πάνω από το έδαφος σε m.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

∆εδοµένα που απαιτούνται για την Κατακάθιση

1. Εισάγεται η τραχύτητα επιφανείας σε m.
2. Εάν είναι επιθυµητός ο υπολογισµός της ελάττωσης φλέβας τότε ενεργοποιείται η
επιλογή Υπολογισµός της επίδρασης ελάττωσης φλέβας.
3. Εισάγεται η πυκνότητα των σωµατιδίων σε g/cm3.
4. Επιλέγεται ο αριθµός κατηγοριών µεγεθών σωµατιδίων από τη λίστα. Ο αριθµός
των κατηγοριών µπορεί να κυµαίνεται από 1 έως 20.
5. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες (...) είναι δυνατή η εισαγωγή των
διαµέτρων και των κλασµάτων µαζών για κάθε κατηγορία.
5.1. Εισάγεται η διάµετρος των σωµατιδίων σε µικρόµετρα (microns) για κάθε µια από
τις κατηγορίες.
5.2. Εισάγεται το κλάσµα µάζας (0 έως 1) για κάθε µια εκ των κατηγοριών. Το
άθροισµα όλων των κλασµάτων πρέπει να ισούται µε τη µονάδα (1.0).
5.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

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

Για διαδικασίες απλού υπερυψωµένου ή επίπεδου αναγλύφου, δίδεται η επιλογή στο
χρήστη για χρήση τριών επιλογών όσον αφορά τη µετεωρολογία:

πλήρης µετεωρολογία (όλες οι ατµοσφαιρικές σταθερότητες και ταχύτητες ανέµου)
εισαγωγή απλής ατµοσφαιρικής σταθερότητας ή 
εισαγωγή απλής ατµοσφαιρικής σταθερότητας και ταχύτητας ανέµου.

Γενικά, η πλήρης µετεωρολογία πρέπει να επιλέγεται. Οι άλλες δυο επιλογές µπορεί να
φανούν χρήσιµες όταν ιδιαίτερες µετεωρολογικές συνθήκες επικρατούν σε µια περιοχή.
Η ενότητα 3 των κανονισµών για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον εντοπισµό
της χειρότερης περίπτωσης µετεωρολογικών συνθηκών από το µοντέλο.

Για την εισαγωγή των µετεωρολογικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Μετεωρολογικά ∆εδοµένα.
2. Επιλέγεται η πλήρης µετεωρολογία εάν είναι επιθυµητή η εξέταση όλων των
ατµοσφαιρικών σταθεροτήτων από το µοντέλο (Α ως F) για όλες τις διευθύνσεις ανέµου.
Αυτή είναι η πλέον συνήθης επιλογή. Επιλέγεται η εισαγωγή απλής ατµοσφαιρικής
σταθερότητας αν χρειάζεται να εξεταστεί µόνο µια εκ των έξι ατµοσφαιρικών
σταθεροτήτων για όλες τις διευθύνσεις ανέµου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιλεγεί
η επιθυµητή ατµοσφαιρική σταθερότητα από τη λίστα. Επιλέγεται η εισαγωγή απλής
ατµοσφαιρικής σταθερότητας και ταχύτητας ανέµου εάν είναι επιθυµητή η
εισαγωγή µιας ατµοσφαιρικής σταθερότητας και συγκεκριµένης ταχύτητας ανέµου. Τα
όρια της ταχύτητας ανέµου εξαρτώνται από την επιλεγµένη ατµοσφαιρική σταθερότητα.
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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3.7 Ανάγλυφο εδάφους

3.7.1 Ανάγλυφο εδάφους

Με την επιλογή αυτή, ο χρήστης µπορεί να εισάγει δεδοµένα για το ανάγλυφο.

Για τη διαχείριση των δεδοµένων αναγλύφου:

1. Επιλέγεται το Ανάγλυφο Εδάφους από το µενού ∆εδοµένα.
2. Ενεργοποιούνται οι επιθυµητές επιλογές και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για
να εισαχθούν τα αντίστοιχα δεδοµένα.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

.

3.7.2 Πολύπλοκο ανάγλυφο

Η επιλογή πολύπλοκου αναγλύφου του προγράµµατος επιτρέπει στο χρήστη να εκτιµάει
τις επιπτώσεις στις περιπτώσεις που τα υψόµετρα του αναγλύφου υπερβαίνουν τα ύψη
της καµινάδας. Αν ο χρήστης διαλέξει την επιλογή αυτή, το µοντέλο θα υπολογίσει και
θα εκτυπώσει το τελικό σταθερό ύψος της φλέβας και την απόσταση µέχρι τη µέγιστη
ανύψωση κάνοντας χρήση της τεχνικής 24ωρου του µοντέλου VALLEY. Η τεχνική αυτή
υιοθετεί ατµοσφαιρική σταθερότητα κατηγορίας F (E για αστική περιοχή) και ταχύτητα
ανέµου στο ύψος καµινάδας 2.5 m/s. Για πολύπλοκο ανάγλυφο, οι µέγιστες επιπτώσεις
αναµένονται να συµβούν στον εγκλωβισµό της φλέβας στο υπερυψωµένο ανάγλυφο
κάτω από σταθερές συνθήκες.

Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει τις ελάχιστες αποστάσεις και τα αντίστοιχα υψόµετρα του
αναγλύφου για να ορίσει τα σηµεία στα οποία θα δηµιουργηθεί (πιθανώς) ο
εγκλωβισµός, λαµβάνοντας υπόψη του το υπολογισµένο ύψος της φλέβας όπως επίσης
και το ανάγλυφο που βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση από αυτή που απαιτείται για την
τελική ανύψωση. Αν η φλέβα είναι στο ή κάτω από το υψόµετρο του εδάφους για την
απόσταση που έχει εισαχθεί, τότε το πρόγραµµα θα πραγµατοποιήσει 24ωρες εκτιµήσεις
συγκεντρώσεων χρησιµοποιώντας την τεχνική επιλογής του VALLEY. Αν το έδαφος είναι
πάνω από το ύψος της καµινάδας αλλά κάτω από το υψόµετρο της κεντροβαρικής της
φλέβας για την εισαχθείσα απόσταση, τότε το πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει τις 24ωρες
εκτιµήσεις του µοντέλου VALLEY (υιοθετώντας ατµοσφαιρική σταθερότητα E ή F και
ταχύτητα ανέµου 2.5 m/s) και θα εκτιµήσει επίσης τη µέγιστη συγκέντρωση για ένα
πλήρες εύρος µετεωρολογικών συνθηκών χρησιµοποιώντας διαδικασίες απλού
αναγλύφου, µε το ανάγλυφο να έχει "κοπεί" στο ύψος της καµινάδας.

Η µεγαλύτερη από τις δυο εκτιµήσεις επιλέγεται ως συγκέντρωση ελέγχου για το



∆εδοµένα 29

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

συγκεκριµένο ζεύγος απόστασης και υψοµέτρου (αλλά και οι δυο εκτιµήσεις τυπώνονται
για σύγκριση). Η εκτίµηση για το απλό ανάγλυφο τροποποιείται για να αναπαραστήσει
ένα 24ωρο µέσο πολλαπλασιαζόµενη µε ένα συντελεστή που ισούται µε 0.4, ενώ η
24ωρη πρόγνωση του VALLEY υιοθετεί ένα συντελεστή ίση µε 0.25.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα δεν θα λάβει υπόψη του τις επιπτώσεις του
κατωρεύµατος λόγω κτιρίου ούτε στο VALLEY ούτε στη ρουτίνα για το απλό ανάγλυφο
της διαδικασίας επιλογής πολύπλοκου αναγλύφου, ακόµα και αν έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός του κατωρεύµατος. Το πρόγραµµα επίσης χρησιµοποιεί υψόµετρο
αποδέκτη πάνω από το έδαφος ίσο µε 0.0m (δηλαδή όχι υπερυψωµένους αποδέκτες)
ακόµα και αν έχει εισαχθεί υψόµετρο αποδέκτη µεγαλύτερο του µηδενός. Το υψόµετρο
του αποδέκτη που έχει εισαχθεί χρησιµοποιείται σε µετέπειτα υπολογισµούς.

Για τη χρήση πολύπλοκου αναγλύφου:

1. Επιλέγεται η χρήση πολύπλοκου αναγλύφου στους υπολογισµούς.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να ανοίξει ο εισαγωγέας πολύπλοκου
αναγλύφου.
3. Με κλικ στα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή γίνεται η διαχείριση των
δεδοµένων στον εισαγωγέα.
4. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Καθαρισµός, αφαιρούνται όλα τα δεδοµένα ακαριαία. Το
πρόγραµµα θα ζητήσει επιβεβαίωση µόνο αν είναι ενεργή η επιλογή επιβεβαίωσης
διαγραφών στις γενικές προτιµήσεις.
5. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζεται ένα γράφηµα µε βάση τις
τρέχουσες αποστάσεις και υψόµετρα.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει προστίθεται το σηµείο στο πολύπλοκο ανάγλυφο, ενώ
µε το πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την προσθήκη ενός σηµείου στον εισαγωγέα πολύπλοκου αναγλύφου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
3. Εισάγεται η απόσταση από ανάγλυφο σε m.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει προστίθεται το σηµείο στο πολύπλοκο ανάγλυφο, ενώ
µε το πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.
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Για την αλλαγή ενός σηµείου στον εισαγωγέα πολύπλοκου αναγλύφου:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα αλλάξει.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
4. Εισάγεται η απόσταση από ανάγλυφο σε m.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το σηµείο στο πολύπλοκο ανάγλυφο αλλάζει, ενώ µε
το πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για τη διαγραφή ενός σηµείου από τον εισαγωγέα πολύπλοκου αναγλύφου:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Το πρόγραµµα θα ρωτήσει για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή επιβεβαίωσης διαγραφών στις γενικές
προτιµήσεις.
3. Το σηµείο διαγράφεται.

3.7.3 Απλό ανάγλυφο

Ο χρήστης έχει την επιλογή να µοντελοποιήσει είτε απλό υπερυψωµένο ανάγλυφο, στο
οποίο τα υψόµετρα του αναγλύφου υπερβαίνουν τη βάση της καµινάδας αλλά είναι
κάτω από το ύψος της είτε απλό επίπεδο ανάγλυφο, στο οποίο τα υψόµετρα του
αναγλύφου υποτίθεται ότι δεν υπερβαίνουν το υψόµετρο βάσης της καµινάδας. Αν ο
χρήστης επιλέξει να µη χρησιµοποιήσει την επιλογή απλού αναγλύφου µε ανάγλυφο
πάνω από τη βάση της καµινάδας, τότε υιοθετείται επίπεδο ανάγλυφο και σε όλα τα
υψόµετρα του τίθεται η τιµή µηδέν. Αν πάλι χρησιµοποιηθεί η επιλογή απλού
υπερυψωµένου αναγλύφου, τότε το µοντέλο περιµένει από το χρήστη να εισάγει ένα
υψόµετρο πάνω από τη βάση της καµινάδας. Αν τα υψόµετρα του αναγλύφου είναι
µεγαλύτερα από το φυσικό ύψος της καµινάδας τότε αυτά διορθώνονται και τίθενται ίσα
µε το ύψος αυτής.
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Οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από το απλό υπερυψωµένο ανάγλυφο θεωρούν ότι
το υψόµετρο της φλέβας πάνω από τη στάθµη της θάλασσας δεν επηρεάζεται από το
υπερυψωµένο ανάγλυφο. Οι εκτιµήσεις των συγκεντρώσεων υπολογίζονται
ελαττώνοντας το υπολογιζόµενο ύψος φλέβας αφαιρώντας το υψόµετρο του αναγλύφου
πάνω από τη βάση της καµινάδας. Ούτε το ύψος της φλέβας ούτε το υψόµετρο του
αναγλύφου επιτρέπονται να είναι µικρότερα του µηδενός. Ο χρήστης µπορεί να
µοντελοποιήσει απλό υπερυψωµένο ανάγλυφο χρησιµοποιώντας µια ή και τις δυο
επιλογές που περιγράφονται στη συνέχεια, δηλαδή τις αυτόµατες και τις διακριτές
αποστάσεις. Όταν οι υπολογισµοί για το απλό υπερυψωµένο ανάγλυφο για κάθε επιλογή
αποστάσεων ολοκληρωθούν, τότε ο χρήστης έχει την επιλογή να συνεχίσει τους
υπολογισµούς µε ένα νέο υψόµετρο αναγλύφου. (Εκτός φυσικά από επίπεδο ανάγλυφο
στο οποίο κάτι τέτοιο δεν έχει νόηµα). Για λόγους συντηρητικών υπολογισµών και για
αποθάρρυνση του χρήστη από τη µοντελοποίηση υψοµέτρων αναγλύφου που
µειώνονται όταν αυξάνει η απόσταση, το νέο υψόµετρο αναγλύφου δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από αυτό που έχει εισαχθεί πριν από αυτό. Ο χρήστης πάντως απολαµβάνει
αυξηµένες δυνατότητες για τη µοντελοποίηση υπερυψωµένου αναγλύφου κάτω από το
ύψος της καµινάδας σε ένα ευρύ φάσµα περιπτώσεων.

Για σχετικά οµοιόµορφο υπερυψωµένο ανάγλυφο ή σαν "πρώτη προσπάθεια" µιας
συντηρητικής εκτίµησης των επιπτώσεων του αναγλύφου, ο χρήστης θα πρέπει να
εισάγει το µέγιστο υψόµετρο αναγλύφου (πάνω από τη βάση της καµινάδας) εντός 50
χιλιοµέτρων από την πηγή και να χρησιµοποιήσει τις αυτόµατες αποστάσεις έως τα 50
χιλιόµετρα. Για αποµονωµένες περιοχές του αναγλύφου, µπορεί να γίνει ξεχωριστός
υπολογισµός χρησιµοποιώντας τις διακριτές αποστάσεις για κάθε απόσταση καθενός από
τα αποµονωµένα χαρακτηριστικά, µε το υψόµετρο του αναγλύφου να ισούται µε το
µέγιστο υψόµετρο του χαρακτηριστικού πάνω από τη βάση της καµινάδας. Στις
περιπτώσεις στις οποίες τα υψόµετρα του αναγλύφου µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε
την απόσταση από την πηγή, το µοντέλο µπορεί να τρέξει για κάθε έναν από τους
οµόκεντρους δακτυλίους χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα ελάχιστης και µέγιστης
απόστασης της επιλογής αυτόµατων αποστάσεων για τον πλήρη ορισµό κάθε δακτυλίου
και χρησιµοποιώντας το µέγιστο υψόµετρο του αναγλύφου πάνω από τη βάση της
καµινάδας για υψόµετρο αναγλύφου. Όπως τονίστηκε παραπάνω, τα υψόµετρα του
αναγλύφου δεν επιτρέπεται να µειώνονται όσο η απόσταση αυξάνει. Αν συµβαίνει κάτι
τέτοιο (σε όλες τις διευθύνσεις) τότε θα πρέπει να δηµιουργηθούν χωριστές µελέτες και
να συνδυαστούν τα αποτελέσµατά τους. Η ολική µέγιστη συγκέντρωση θα πρέπει να
είναι η τιµή που θα υπερισχύσει. Το βέλτιστο µέγεθος των δακτυλίων εξαρτάται από το
πώς τα υψόµετρα του αναγλύφου µεταβάλλονται µε την απόσταση, αλλά σαν πρώτη
προσέγγιση συνίσταται να χρησιµοποιούνται δακτύλιοι πλάτους περί τα 5 χιλιόµετρα
(δηλαδή 0-5 km, 5-10km, κλπ). Η εφαρµογή του προγράµµατος στην αξιολόγηση των
επιπτώσεων υπερυψωµένου αναγλύφου θα πρέπει πάντα να συνάδει µε τις κατά τόπους
προδιαγραφές των υπηρεσιών.

3.7.4 Αυτόµατες αποστάσεις

Η επιλογή αυτόµατων αποστάσεων του µοντέλου δίνει στο χρήστη την επιλογή χρήσης
προεπιλεγµένων τιµών 50 αποστάσεων που αρχίζουν από τα 100m και φτάνουν έως και
τα 50 km. Οι αποστάσεις αυξάνουν κατά 100m έως και τα 3,000m, µετά τα διαστήµατα
αύξησης γίνονται 500m από τα 3,000m έως και τα 10 km, 5 km αύξηση από τα 10 km
έως και τα 30 km, και 10 km αύξηση έως και τα 50 km. Όταν γίνεται χρήση των
αυτόµατων αποστάσεων, το πρόγραµµα ζητάει από το χρήστη την εισαγωγή της
ελάχιστης και της µέγιστης απόστασης που θα χρησιµοποιηθούν. Το µοντέλο τότε
υπολογίζει τη µέγιστη συγκέντρωση σε ένα εύρος µετεωρολογικών συνθηκών για την
ελάχιστη απόσταση που έχει δοθεί (>= 1 µέτρο) και στη συνέχεια για κάθε απόσταση
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που υπάρχει στις προεπιλεγµένες αποστάσεις µεγαλύτερη από την ελάχιστη τιµή και ίση
ή µικρότερη από τη µέγιστη τιµή. Έτσι ο χρήστης µπορεί να εισάγει την ελάχιστη
απόσταση του ορίου της περιοχής ενδιαφέροντος ως την ελάχιστη απόσταση για τον
υπολογισµό και να λάβει µια εκτίµηση της συγκέντρωσης στο όριο και πέρα από αυτό,
αγνοώντας όλες τις ενδιάµεσες µεταξύ της πηγής και του ορίου της περιοχής
ενδιαφέροντος αποστάσεις.

Αν χρησιµοποιηθούν οι αυτόµατες αποστάσεις, τότε το µοντέλο θα χρησιµοποιήσει µια
επαναληπτική ρουτίνα για να βρει την ελάχιστη και µέγιστη απόσταση µε ακρίβεια
µέτρου. Αν η ελάχιστη και η µέγιστη απόσταση που έχει εισαχθεί από το χρήστη δεν
περιλαµβάνουν την πραγµατική µέγιστη συγκέντρωση, τότε η µέγιστη τιµή που
υπολογίζεται από το µοντέλο µπορεί να µην είναι η πραγµατικά µέγιστη για την περιοχή
ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου συνίσταται η µέγιστη απόσταση να είναι αρχικά αρκετά
µεγάλη για να επιβεβαιωθεί η εύρεση του πραγµατικού µέγιστου. Η απόσταση αυτή
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πηγής και η εύρεσή της γίνεται µε δοκιµές. Για να
αποφευχθούν όµως οι δοκιµές αυτές, ο χρήστης µπορεί να εισάγει εξ' αρχής την τιµή
των 50 χιλιοµέτρων για να εξετάσει όλη τη δέσµη των προεπιλεγµένων αποστάσεων. Η
επαναληπτική ρουτίνα σταµατάει µετά από 50 δοκιµές και εµφανίζεται ένα µήνυµα
λάθους εάν δεν βρεθεί το ζητούµενο µέγιστο. 

Επίσης, µπορούν να εµφανίζονται περισσότερες της µιας τοπικές µέγιστες
συγκεντρώσεις που κάθε µια εξ' αυτών να σχετίζεται µε διαφορετική ταχύτητα ανέµου
και είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις το µοντέλο να µην προσδιορίσει την ολική µέγιστη
συγκέντρωση στην επαναληπτική διαδικασία που εφαρµόζει. Αυτό το φαινόµενο δε
συναντάται συχνά και όταν συµβαίνει, οφείλεται σε ατµοσφαιρικές σταθερότητες
κατηγορίας C και D, λόγω του µεγαλύτερου αριθµού ταχυτήτων ανέµου που
εξετάζονται.

Για τη χρήση απλού επίπεδου αναγλύφου µε αυτόµατες αποστάσεις:

1. Επιλέγεται η χρήση απλού αναγλύφου στους υπολογισµούς.
2. Επιλέγεται το επίπεδο ανάγλυφο.
3. Επιλέγονται οι αυτόµατες αποστάσεις.
4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να ανοίξει ο εισαγωγέας απλού αναγλύφου.
5. Εισάγεται η ελάχιστη απόσταση σε m.
6. Εισάγεται η µέγιστη απόσταση σε m.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για τη χρήση απλού υπερυψωµένου αναγλύφου µε αυτόµατες αποστάσεις:

1. Επιλέγεται η χρήση απλού αναγλύφου στους υπολογισµούς.
2. Επιλέγεται το υπερυψωµένο ανάγλυφο.
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3. Επιλέγονται οι αυτόµατες αποστάσεις.
4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να ανοίξει ο εισαγωγέας απλού αναγλύφου.
5. Με κλικ στα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή γίνεται η διαχείριση των
δεδοµένων στον εισαγωγέα.
6. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Καθαρισµός, αφαιρούνται όλα τα δεδοµένα ακαριαία. Το
πρόγραµµα θα ζητήσει επιβεβαίωση µόνο αν είναι ενεργή η επιλογή επιβεβαίωσης
διαγραφών στις γενικές προτιµήσεις
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη ενός σηµείου στον εισαγωγέα απλού αναγλύφου µε αυτόµατες
αποστάσεις:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
3. Εισάγεται η ελάχιστη απόσταση σε m.
4. Εισάγεται η µέγιστη απόσταση σε m.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει προστίθεται το σηµείο στο απλό ανάγλυφο, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την αλλαγή ενός σηµείου στον εισαγωγέα απλού αναγλύφου µε αυτόµατες
αποστάσεις:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα αλλάξει.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
4. Εισάγεται η ελάχιστη απόσταση σε m.
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5. Εισάγεται η µέγιστη απόσταση σε m.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το σηµείο στο απλό ανάγλυφο αλλάζει, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για τη διαγραφή ενός σηµείου από τον εισαγωγέα απλού αναγλύφου µε αυτόµατες
αποστάσεις:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Το πρόγραµµα θα ρωτήσει για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή επιβεβαίωσης διαγραφών στις γενικές
προτιµήσεις.
3. Το σηµείο διαγράφεται.

3.7.5 ∆ιακριτές αποστάσεις

Η επιλογή διακριτών αποστάσεων του µοντέλου επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει
συγκεκριµένες αποστάσεις. Οποιοσδήποτε αριθµός αποστάσεων (>= 1 µέτρου) µπορεί
να εισαχθεί από το χρήστη και η µέγιστη συγκέντρωση για κάθε απόσταση που
εισάγεται υπολογίζεται ξεχωριστά. Ο χρήστης µπορεί σε κάθε περίπτωση να
χρησιµοποιεί και τις αυτόµατες αποστάσεις. Το πρόγραµµα δέχεται αποστάσεις έως και
100 km για εκτιµήσεις µεταφοράς µεγάλου βεληνεκούς µόνο µε την επιλογή των
διακριτών αποστάσεων. Όµως για αποστάσεις µεγαλύτερες των 50 km, το πρόγραµµα
θέτει µια ελάχιστη ταχύτητα ανέµου στα 10 m ίση µε 2 m/s για να αποφύγει µη
ρεαλιστικούς χρόνους µεταφοράς.

Για τη χρήση απλού επίπεδου αναγλύφου µε διακριτές αποστάσεις:

1. Επιλέγεται η χρήση απλού αναγλύφου στους υπολογισµούς.
2. Επιλέγεται το επίπεδο ανάγλυφο.
3. Επιλέγονται οι διακριτές αποστάσεις.
4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να ανοίξει ο εισαγωγέας απλού αναγλύφου.
5. Εισάγονται απευθείας οι αποστάσεις σε m στον πίνακα.
6. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Καθαρισµός, αφαιρούνται όλα τα δεδοµένα ακαριαία. Το
πρόγραµµα θα ζητήσει επιβεβαίωση µόνο αν είναι ενεργή η επιλογή επιβεβαίωσης
διαγραφών στις γενικές προτιµήσεις
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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Για τη χρήση απλού υπερυψωµένου αναγλύφου µε διακριτές αποστάσεις:

1. Επιλέγεται η χρήση απλού αναγλύφου στους υπολογισµούς.
2. Επιλέγεται το υπερυψωµένο ανάγλυφο.
3. Επιλέγονται οι διακριτές αποστάσεις.
4. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Μεταβολή για να ανοίξει ο εισαγωγέας απλού αναγλύφου.
5. Με κλικ στα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή γίνεται η διαχείριση των
δεδοµένων στον εισαγωγέα.
6. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Καθαρισµός, αφαιρούνται όλα τα δεδοµένα ακαριαία. Το
πρόγραµµα θα ζητήσει επιβεβαίωση µόνο αν είναι ενεργή η επιλογή επιβεβαίωσης
διαγραφών στις γενικές προτιµήσεις
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη ενός σηµείου στον εισαγωγέα απλού αναγλύφου µε διακριτές
αποστάσεις:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
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2. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
3. Εισάγεται η απόσταση από ανάγλυφο σε m.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει προστίθεται το σηµείο στο απλό ανάγλυφο, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για την αλλαγή ενός σηµείου στον εισαγωγέα απλού υπερυψωµένου αναγλύφου µε
διακριτές αποστάσεις:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα αλλάξει.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Εισάγεται το υψόµετρο αναγλύφου πάνω από τη βάση της καµινάδας σε m.
4. Εισάγεται η απόσταση από ανάγλυφο σε m.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το σηµείο στο απλό ανάγλυφο αλλάζει, ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο οι αλλαγές ακυρώνονται.

Για τη διαγραφή ενός σηµείου από τον εισαγωγέα απλού υπερυψωµένου αναγλύφου µε
διακριτές αποστάσεις:

1. Επιλέγεται το σηµείο που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Το πρόγραµµα θα ρωτήσει για επιβεβαίωση της
διαγραφής µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή επιβεβαίωσης διαγραφών στις γενικές
προτιµήσεις.
3. Το σηµείο διαγράφεται.

3.8 Κατώρευµα λόγω κτιρίου

Υπάρχουν δυο επιλογές υπολογισµού του κατωρεύµατος στο µοντέλο, µια σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές και µια εκτός προδιαγραφών.

Κατώρευµα Λόγω Κτιρίου Σύµφωνα µε Προδιαγραφές

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των χαρακτηριστικών της πηγής, στην περίπτωση που
είναι επιθυµητός ο υπολογισµός του κατωρεύµατος λόγω κτιρίου απαιτούνται το ύψος
του κτιρίου, η ελάχιστη οριζόντια και η µέγιστη οριζόντια διάστασή του. Η διαδικασία
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υπολογισµού του κατωρεύµατος γίνεται µε την παραδοχή ότι το κτίριο µπορεί να
προσεγγιστεί από ένα απλό ορθογώνιο. Οι επιπτώσεις της ανατάραξης εµφανίζονται
τόσο στους υπολογισµούς µε βάση αυτόµατες αποστάσεις όσο και στους υπολογισµούς
µε βάση διακριτές αποστάσεις. Οι υπολογισµοί για την κοιλότητα γίνονται για δυο
προσανατολισµούς κτιρίου, αρχικά µε την ελάχιστη οριζόντια διάσταση του κτιρίου
σύµφωνη µε τη φορά του ανέµου και έπεται µε τη µέγιστη οριζόντια διάσταση του
κτιρίου επίσης σύµφωνη µε τη φορά του ανέµου. Οι υπολογισµοί της κοιλότητας
συνοψίζονται στο τέλος των υπολογισµών που αναφέρονται στις αποστάσεις. 

Για την εισαγωγή δεδοµένων κατωρεύµατος λόγω κτιρίου σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Κατώρευµα Λόγω Κτιρίου.
2. Επιλέγεται η Ενεργοποίηση υπολογισµών κατωρεύµατος λόγω κτιρίου.
3. Εισάγεται το ύψος του κτιρίου σε m.
4. Εισάγεται η ελάχιστη οριζόντια διάσταση του κτιρίου σε m.
5. Εισάγεται η µέγιστη οριζόντια διάσταση του κτιρίου σε m.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Κατώρευµα Λόγω Κτιρίου Εκτός Προδιαγραφών

Κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις µπορεί να επιλεγεί ο υπολογισµός κατωρεύµατος
κτιρίου/κοιλότητας κατά Schulman-Scire µαζί µε δυο άλλες επιλογές εκτός
προδιαγραφών. Το πρόγραµµα θα χρειαστεί όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται κατά τους
υπολογισµούς του κατωρεύµατος λόγω κτιρίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Επιπρόσθετα όµως θα απαιτηθεί και η εισαγωγή της θέσης της πηγής σχετικά µε το
κτίριο λαµβάνοντας υπόψη τους δυο προσανατολισµούς του κτιρίου όπως αναφέρθηκε
παραπάνω. Τα δεδοµένα αυτά υπεισέρχονται στο πρόγραµµα µε τη µορφή αδιάστατων
κλασµάτων της απόστασης της καµινάδας από την κεντροβαρική του κτιρίου όπως αυτή
σχεδιάζεται κάθετα στη φορά του ανέµου προς την οριζόντια διάσταση της πλευράς η
οποία και είναι παράλληλη στον άνεµο.

Για να εισαχθούν τα δεδοµένα κατωρεύµατος εκτός προδιαγραφών:

1. Πρέπει να γίνει χρήση του πλαισίου διαλόγου των επιλογών εκτός προδιαγραφών.

3.9 Υπολογισµοί καπνοποίησης

Ο χρήστης έχει την επιλογή να εκτιµήσει τις µέγιστες συγκεντρώσεις και την απόσταση
έως αυτές που σχετίζονται µε την καπνοποίηση λόγω αντιστροφής και λόγω
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ακτογραµµής. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο για εσωτερικές αγροτικές περιοχές
µε υψόµετρα καµινάδας µεγαλύτερα ή ίσα µε 10 µέτρα (που βρίσκονται στη στεριά
εντός 3,000m από ένα µεγάλο υδάτινο όγκο). Ο αλγόριθµος υπολογισµού καπνοποίησης
αγνοεί τυχόν επιδράσεις υπερυψωµένου αναγλύφου.

Για την παραµετροποίηση των υπολογισµών καπνοποίησης:

1. Επιλέγονται οι Υπολογισµοί Καπνοποίησης από το µενού ∆εδοµένα.
2. Επιλέγεται η Ενεργοποίηση υπολογισµών καπνοποίησης για να εκτελεστούν οι
υπολογισµοί καπνοποίησης λόγω αντιστροφής.
3. Επιλέγεται η Μελέτη καπνοποίησης στην ακτογραµµή για να εκτελεστούν οι
υπολογισµοί καπνοποίησης λόγω ακτογραµµής.
4. Αν ενεργοποιήθηκε η επιλογή στο βήµα 3, ο χρήστης πρέπει να εισάγει και τη
µικρότερη απόσταση µέχρι την ακτογραµµή σε m.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.10 Επιλογές εκτός προδιαγραφών

Με την επιλογή αυτή, είναι δυνατή η ρύθµιση των εκτός προδιαγραφών επιλογών του
προγράµµατος.

Για τη ρύθµιση των εκτός προδιαγραφών επιλογών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές Εκτός Προδιαγραφών.
2. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή ύψους ανεµοµέτρου εκτός προδιαγραφών
(=10m), τότε ενεργοποιείται η επιλογή αυτή και εισάγεται παρακάτω το επιθυµητό ύψος
ανεµόµετρου.
3. Εάν είναι επιθυµητή η χρήση του συντηρητικού ύψους ανάµιξης Brode 2 (1991),
τότε ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή.
4. Τέλος εάν είναι επιθυµητός ο εναλλακτικός υπολογισµός κοιλότητας, τότε
επιλέγεται η αντίστοιχη επιλογή και εισάγονται οι λόγοι x/L και y/L της µεγαλύτερης και
µικρότερης πλευράς σύµφωνα µε τη  ροή αντίστοιχα.
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: Οι λόγοι x/L και y/L που απαιτούνται στο βήµα 4, υπολογίζονται ως
ακολούθως:

Έστω ότι η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ορθογώνια µε µεγαλύτερη διάσταση ίση µε Lx
και τη µικρότερη ίση µε Ly. Αν ληφθεί ως αρχή αξόνων το µέσον της πλευράς του
κτιρίου, η τιµές του x κυµαίνονται από -Lx/2 έως +Lx/2 και οι τιµές του y κυµαίνονται
από -Ly/2 έως +Ly/2. Συνεπώς η απόλυτη τιµή του λόγου x/Lx µεταβάλλεται από 0 έως
0.5 όπως επίσης και η τιµή του λόγου y/Ly. Αυτές οι τιµές είναι τα απαιτούµενα
δεδοµένα για τον εναλλακτικό υπολογισµό κοιλότητας.

3.11 Επιλογές

3.11.1 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
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
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διαγραφή του αντικειµένου κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο διαγραφή. Η εντολή αυτή
επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των εντολών διαγραφής.

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.

Καρτέλα ∆εκαδικά
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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
κατεβάσει και να εγκαταστήσει τη νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή του. 
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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.

3.11.2 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.

3.11.3 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
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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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.



Κεφάλαιο

IV
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4 Αποτελέσµατα

4.1 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
Γραφήµατα

4.2 Εκτέλεση υπολογισµών

Γίνονται οι υπολογισµοί. Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών στην κύρια
φόρµα.

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.

4.3 Γραφήµατα

Με την επιλογή αυτή, εµφανίζεται η καρτέλα των γραφηµάτων στην κύρια φόρµα, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι υπολογισµοί.

Για την εµφάνιση των γραφηµάτων:

1. Επιλέγονται τα Γραφήµατα από το µενού Αποτελέσµατα.
2. Επιλέγεται ένα γράφηµα από τη λίστα µε τα διαθέσιµα γραφήµατα. Αν η λίστα είναι
απενεργοποιηµένη, τότε δεν υπάρχουν γραφήµατα για σχεδίαση.
3. Το επιλεγµένο γράφηµα εµφανίζεται αυτόµατα στην κύρια φόρµα.
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Κεφάλαιο

V
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5 Βοήθεια

5.1 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

5.2 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.

5.3 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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5.4 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.

5.5 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.

5.6 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.

5.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η κύρια ιστοσελίδα της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.8 Αγορά προϊόντων

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα προϊόντων της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΝΟΜΟΣ της
ΤεχνοΛογισµικής στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).
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5.10 ΤεχνοΛογισµική Live!

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Live! της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.11 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.



Σηµειακοί Ρύποι52

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Ευρετήριο όρων

- A -
adobe     15

ASCII     16

- B -
bck     11, 39

brode     38

browser     50

- C -
cd     48, 50

communicator     50

- D -
default     50

desktop     11

- E -
email     8

enter     42

epa     7, 13

excel     14, 17

explorer     50

- F -
fax     8

file     11, 13, 16

- I -
Internet     8, 39, 48, 49, 50

ISC     7

- L -
Live!     51

- M -
microsoft     16, 17

mozilla     50

- N -
name     13, 16

netscape     50

- O -
online     48

open     11

openoffice     16

opera     50

- P -
path     20

pdf     15

- S -
save     13, 16

schulman     36

scire     36

screen3     7, 13

- T -
type     11

- V -
VALLEY     7, 28

- W -
windows     39



Ευρετήριο όρων 53

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

word     14, 16

writer     15, 16

- Z -
αγγλικά     39

αγνόηση     17, 39

αγορά     50

αγροτικός     24, 37

αδύνατος     11

αέριο     24

ακτογραµµή     7, 37

αλγόριθµος     7

αλλαγή     12, 17, 20, 31, 34

αναβάθµιση     49

ανάγλυφο     7, 27, 28, 30, 31, 34, 37

αναγνώριση     31

αναίρεση     23

ανάκτηση     12

ανακυκλοφορία     7

αναλυτικός     48

ανάµιξη     38

ανατάραξη     7

ανεµόµετρο     38

άνεµος     24, 27, 36

αντίγραφο     11, 39

αντικατάσταση     13, 16

αντιστροφή     7, 37

ανύψωση     7, 28

απαίτηση     8

απλός     7, 27, 30, 34

αποδέκτης     24, 28

αποθήκευση     12, 39

αποκάτω     42

απόσταση     30, 31, 34, 36, 37

αποτέλεσµα     45

αριθµητικός     7

αριθµός     39

αρχείο     11, 12, 13, 14, 16, 17, 20

αρχικός     24

αστικός     24

ατµοσφαιρικός     27, 28

αυθεντικός     28

αυτοµατισµός     42

αυτόµατος     30, 31, 39, 49

βάση     20, 30, 31

βέλτιστος     8

βοήθεια     48, 49, 51

βοηθητικός     50

γενικός     20, 39

γλώσσα     39

γραµµή     42

γράφηµα     45

δεδοµένος     20, 28, 39, 42

δεκαδικός     39

δέσµη     31, 34

δηµιουργία     11, 39

διαγραφή     11, 20, 31, 34, 39

διαδικασία     36

διαδίκτυο     50

διαδραστικός     8

διαδροµή     20

διακριτός     34

διάµετρος     24

διασπορά     24

διάσταση     36

διαχείριση     28

διεύθυνση     8, 24

δίκτυο     11, 12

διπλανός     42

δισκέτα     12

δίσκος     11, 12

εβδοµάδα     39

εγγραφή     12, 13, 17

εγκατάσταση     48, 50

εγκλωβισµός     28

εγχειρίδιο     48

έδαφος     7, 24

εικονικός     15

εισαγωγή     13

έκδοση     11, 39, 51

εκποµπή     24

εκτέλεση     39, 45

εκτός προδιαγραφών     38

εκτύπωση     14, 15, 16, 17

εκτυπωτής     15

ελάττωση     24

ελάχιστος     8, 30, 31, 36

έλεγχος     39

ελληνικά     39

εµφάνιση     39, 42

ενέργεια     39

εντολή     23

έξοδος     17, 24, 39

επανάληψη     31

επαναφορά     23

επεξεργασία     12

επεξήγηση     42



Σηµειακοί Ρύποι54

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

επιβεβαίωση     39

επίδειξη     49

επίδραση     24, 36

επιλεγµένος     13

επιλογή     14, 24, 31, 34, 36

επίπεδος     27, 30, 31, 34

επιφάνεια     24

επιφανειακός     7

επόµενος     42

εργασία     42

έργο     11

έτος     20

εύρος     24, 28, 31

εφαρµογή     49

ζώνη     7

ηλεκτρονικός     8, 50

ηµέρα     20, 39

ηµεροµηνία     20, 51

θερµοκρασία     24

θερµότητα     24

θέση     36

ικανοποιητικός     8

ιστοσελίδα     50

καθαρισµός     31, 34

κάθετος     36

καµινάδα     24, 28, 30, 31, 36, 37

καπνοποίηση     7, 37

κάρτα     39

κατακάθιση     24

κατακόρυφος     24

κατάλογος     13, 16

κατάστηµα     50

κατέβασµα     49

κατηγορία     24, 39

κατώρευµα     7, 28, 36, 38

κείµενο     42

κελί     42

κέντρο     50

κεντροβαρικός     28, 36

κέρσορας     42

κλάση     27, 28

κλάσµα     24

κλειδωµένος     11

κλείσιµο     17

κοιλότητα     7, 36

κουµπί     42

κτίριο     7, 28, 36, 38

λάθος     48, 50

λεπτό     20

λίστα     14, 45

µάζα     24

µεγαλύτερος     24, 38

µέγεθος     24

µέγιστος     30, 31, 34, 36, 37

µελέτη     11, 12, 13, 14, 20

µελετητής     20

µεταβολή     28

µετατροπή     50

µεταφορά     39

µετεωρολογία     27, 28, 31

µηδενικός     39

µήκος     24

µήνας     20, 39

µήνυµα     39, 48, 50

µηχανή     15

µικρόµετρο     24

µικρότερος     24, 38

µονάδα     50

µοντέλο     13

µορφοποίηση     14, 15, 16, 17

µπάρα     42

νέος     11

ΝΟΜΟΣ     50

οδηγία     48

ολοκλήρωση     7

ορθογωνικός     24

οριζόντιοςl     36

όριο     31

πακέτο     39

παράδειγµα     49

παράθυρο     50

παροχή     24

περί     51

περιβάλλον     24

περιεχόµενο     48, 49

περιοχή     31, 37

πηγή     13, 24, 36

πίνακας     39, 42, 45

πλαίσιο     51

πλευρά     38

πλευρός     24

πλήθος     23, 39

πλήκτρο     14

πλήρης     27, 28

πολυγλωσσικός     39

πολύπλοκος     7, 28

πρόγραµµα     7, 11, 48, 49, 50, 51

προδιαγραφή     36



Ευρετήριο όρων 55

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

προεπισκόπηση     15

προϊόντα     50

προσανατολισµός     36

προσθήκη     20, 31, 34

προσωπικός     39

προσωρινός     39

προτίµηση     39

πυκνότητα     24

πυρσός     7, 24

ροή     38

ρυθµός     24

ρύπος     7

σηµείο     24

σιγκέντρωση     31

σιωπηρός     39

σκληρός     12

σταθερότητα     27, 28

στεριά     37

στήλη     42

στοιχείο     20

συγκεκριµένος     34

συγκέντρωση     7, 28, 34, 37

συµβουλή ηµέρας     49

συµπερίληψη     20

συµπεριφορά     42

σύνδεση     50

συνδυασµός     8

συνοδευτικός     42

συντελεστής     24

συντηριτικός     38

συντόµευση     14

σχόλιο     20

σωµατίδιο     24

σώσιµο     39

ταχύτητα     24, 27

τελικός     28

τεχνική     50

τηλέφωνο     8

τίτλος     20, 51

τµήµα     14

τοπικός     11, 12

τραχύτητα     24

τρέχον     13

υπέρβαση     30

υπερυψωµένος     7, 27, 28, 30, 31, 34, 37

υποέργο     39

υπολογισµός     34, 36, 38, 39, 45

υπολογιστής     11, 39

υποστήριξη     8, 16, 50

υφιστάµενος     13

υψόµετρο     28, 30

ύψος     24, 30, 31, 36, 37, 38

φλέβα     7, 24, 28, 30

φόρµα     45

φόρτωµα     11, 13

φορτωµένος     11

φυλλοµετρητής     50

χειροκίνητος     39

χρήση     48

χρήστης     39

χωρικός     7, 24

ψηφιακός     14

ώρα     20

ως     13



Η σελίδα αυτή είναι επίτηδες κενή.


	Περί του προγράμματος
	Τι κάνει το πρόγραμμα
	Ελάχιστες απαιτήσεις
	Τεχνική υποστήριξη

	Αρχείο
	Μενού αρχείο
	Νέα μελέτη
	Φόρτωμα μελέτης
	Εγγραφή μελέτης
	Εγγραφή μελέτης ως
	Εισαγωγή αρχείου Screen3
	Μορφοποίηση εκτύπωσης
	Εκτύπωση
	Εκτύπωση Σε
	Εκτύπωση σε αρχείο
	Εκτύπωση στο Word (πρόχειρο)
	Εκτύπωση στο Word (μορφοποιημένο)
	Εκτύπωση στο Excel

	Έξοδος

	Δεδομένα
	Μενού δεδομένα
	Στοιχεία μελέτης
	Αναίρεση
	Επαναφορά
	Δεδομένα πηγής
	Μετεωρολογικά δεδομένα
	Ανάγλυφο εδάφους
	Ανάγλυφο εδάφους
	Πολύπλοκο ανάγλυφο
	Απλό ανάγλυφο
	Αυτόματες αποστάσεις
	Διακριτές αποστάσεις

	Κατώρευμα λόγω κτιρίου
	Υπολογισμοί καπνοποίησης
	Επιλογές εκτός προδιαγραφών
	Επιλογές
	Γενικές προτιμήσεις
	Κελιά πινάκων
	Μπάρα εργασίας


	Αποτελέσματα
	Μενού αποτελέσματα
	Εκτέλεση υπολογισμών
	Γραφήματα

	Βοήθεια
	Μενού βοήθεια
	Περιεχόμενα
	Εγχειρίδιο χρήσης
	Παραδείγματα επίδειξης
	Συμβουλή ημέρας
	Μετατροπή μονάδων
	ΤεχνοΛογισμική στο διαδίκτυο
	Αγορά προϊόντων
	ΤεχνοΛογισμική ΝΟΜΟΣ
	ΤεχνοΛογισμική Live!
	Περί του προγράμματος


