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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τους εκπεµπόµενους αέριους ρύπους οχηµάτων (ΕΙΧ,
φορτηγών, µοτοσυκλετών και λεωφορείων), χρησιµοποιώντας ένα σύνολο δεδοµένων
που αφορούν τα χαρακτηριστικά του στόλου, τα χαρακτηριστικά των καυσίµων, τα
µετεωρολογικά δεδοµένα και την ακολουθούµενη πολιτική.

Το πρόγραµµα µπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε πλήθος ενοτήτων και σεναρίων. Στον
υπολογιστικό πυρήνα, βρίσκονται το γνωστό µοντέλο υπολογισµών ρύπων της EPA
Mobile 6.2.

Πιο συγκεκριµένα, µε τη βοήθεια του µοντέλου αυτού µπορούν να υπολογιστούν οι
συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων, µονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και
διοξειδίου του άνθρακα. Υπολογίζονται επίσης θειικά (SO2, SO4), εκπεµπόµενα

σωµατίδια µολύβδου, αµµωνίας, λόγω φθοράς ελαστικών και φρένων, κλπ. Τέλος
υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τοξικών αερίων, όπως η βενζίνη, ο µεθυλ-τρι-
βουτιλικός αιθέρας, το βουταδιένιο 1,3, η φορµαλδεΰδη, η ακεταλδεΰδη και η
ακρυλαλδεΰδη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της πολυπλοκότητας του µοντέλου, αναλυτικές περιγραφές για τις
λειτουργίες του δίδονται σε ξεχωριστά εγχειρίδια χρήσης:

C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35
\UserGuide.pdf
C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35
\SensitivityAnalysis.pdf
C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35
\TechnicalGuidance.pdf
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1.2 Εισαγωγή δεδοµένων

Για την εισαγωγή των δεδοµένων του µοντέλου πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία:

1. Εισάγονται τα γενικά δεδοµένα.
2. Προστίθεται τουλάχιστον µια ενότητα.
3. Προστίθεται τουλάχιστον ένα σενάριο.
4. Εισάγονται τα υποχρεωτικά δεδοµένα:

Ηµερολογιακό έτος
Πίεση ατµών καυσίµων RVP

5. Εισάγονται όλα τα δεδοµένα που δεν θα πάρουν τις εξ' ορισµού τιµές τους.

Ορισµένα δεδοµένα µπορούν να µπουν και σε ενότητα και σε σενάριο. Για ένα οιοδήποτε
δεδοµένο, το πρόγραµµα θα ελέγξει αν έχει εισαχθεί στην ενότητα. Αν όχι, θα ελέγξει αν
έχει εισαχθεί στο σενάριο. Αν πάλι δεν το βρει τότε θα χρησιµοποιήσει την εξ' ορισµού
τιµή του.

1.3 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

1.4 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
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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 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
o Αρχείο δεδοµένων Mobile 6.x

o Αρχείο δεδοµένων Mobile 5x

Εξαγωγή
o Αρχείο δεδοµένων Mobile 6.2

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
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είναι αρχεία τύπου "Μελέτη ρύπων οχηµάτων" µε επέκταση .m35.
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\MobileEmission

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μ35 (Μελέτη ρύπων οχηµάτων): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και 2013 του
προγράµµατος.
Μ135 (Μελέτη ρύπων οχηµάτων): ∆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 m35 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.
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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.

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

2.6.1 Αρχείο δεδοµένων Mobile 6.x

Φορτώνεται ένα αρχείο που έχει φτιαχτεί για χρήση µε το µοντέλο Mobile 6.0, 6.1 ή 6.2.
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Για την εισαγωγή αρχείου δεδοµένων Mobile 6.x:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο ∆εδοµένων Mobile 6.x.
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 Mobile 6.x" µε επέκταση .in.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.

Στην περίπτωση που βρεθούν προβλήµατα ή υπάρχουν παρατηρήσεις κατά την
ανάγνωση του αρχείου, θα εµφανιστεί ένα παράθυρο που θα περιέχει όλα τα µηνύµατα
που δηµιουργήθηκαν από το πρόγραµµα κατά την ανάγνωση του επιλεγµένου αρχείου.
Πατώντας το πλήκτρο ESC το παράθυρο αυτό κλείνει:

2.6.2 Αρχείο δεδοµένων Mobile 5x

Φορτώνεται ένα αρχείο που έχει φτιαχτεί για χρήση µε τα µοντέλα Mobile 5a και Mobile
5b. Τα συµβατά δεδοµένα µετατρέπονται σε µορφή που να είναι αντιληπτή από το
Mobile 6.2, ενώ τα δεδοµένα που δεν υποστηρίζονται από τη νέα έκδοση του Mobile
αγνοούνται.
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Για την εισαγωγή αρχείου δεδοµένων Mobile 5x:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο ∆εδοµένων Mobile 5x.
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 Mobile 5.x" µε επέκταση .in.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.

Στην περίπτωση που βρεθούν προβλήµατα ή υπάρχουν παρατηρήσεις κατά την
ανάγνωση του αρχείου, θα εµφανιστεί ένα παράθυρο που θα περιέχει όλα τα µηνύµατα
που δηµιουργήθηκαν από το πρόγραµµα κατά την ανάγνωση του επιλεγµένου αρχείου.
Πατώντας το πλήκτρο ESC το παράθυρο αυτό κλείνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ε συνίσταται η απευθείας χρήση αρχείων Mobile 5x στο πρόγραµµα,
καθότι το νέο µοντέλο (6.2) είναι πολύ πιο εξελιγµένο από τις προηγούµενες εκδόσεις
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2.7 Εξαγωγή

2.7.1 Αρχείο δεδοµένων Mobile 6.2

∆ηµιουργείται ένα αρχείο εισόδου κατάλληλο για ανάγνωση από το πρόγραµµα Mobile
6.2.

Για την εξαγωγή µιας ενότητας σε αρχείο δεδοµένων Mobile 6.2:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο ∆εδοµένων Mobile 6.2.

3. Επιλέγεται η ενότητα που θα εξαχθεί στο αρχείο.
4. Πατώντας Εντάξει η διαδικασία εξαγωγής συνεχίζεται, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο η
διαδικασία τερµατίζεται.
5. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
6. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

2.8 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. Επιλέγονται τα αντικείµενα (ενότητες) που θα τυπωθούν.
4. Εάν κάθε αντικείµενο πρέπει να είναι σε χωριστή σελίδα, επιλέγεται το "Χρήση νέας
σελίδας για κάθε αντικείµενο".
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5. Εάν οι τίτλοι των πινάκων δεδοµένων / αποτελεσµάτων επαναλαµβάνονται για κάθε
αντικείµενο, επιλέγεται το "Επανάληψη τίτλων δεδοµένων / αποτελεσµάτων".
6. 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,
Word).

Τα πλήκτρα συντόµευσης (Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα, Επιλογή Λοιπών) επιταχύνουν
τη συντόµευση των επιλογών για κάθε µια από τις δυο λίστες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµα
όταν το πλήθος των ενοτήτων και των αντικειµένων είναι µεγάλο, οπότε δεν χρειάζεται
να γίνεται κλικ σε κάθε ενότητα / αντικείµενο χωριστά για την επιλογή ή αποεπιλογή
τους.

2.9 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.

2.10 Εκτύπωση Σε

2.10.1 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.
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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.

2.10.2 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).

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

2.10.3 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.
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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.

2.10.4 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.

2.11 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

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
Ιδιότητες µελέτης
Προσθήκη ενότητας
∆ιαγραφή ενότητας
Αλλαγή ενότητας
Προσθήκη σεναρίου
∆ιαγραφή σεναρίου
Αλλαγή σεναρίου
Μονάδες
o Μετρικό σύστηµα

o Αγγλικές

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.



∆εδοµένα 27

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

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 Ιδιότητες µελέτης

Εισάγονται τα γενικά δεδοµένα για τη µελέτη.

Για την εισαγωγή των γενικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Ιδιότητες Μελέτης.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ρύποι.
3. Επιλέγονται οι ρύποι που θα υπολογιστούν:
3.1. Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι ρύποι που θα υπολογιστούν.
3.2. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή ή Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλοι, αποεπιλέγονται όλοι ή επιλέγονται οι µη επιλεγµένοι ρύποι και
αντίστροφα.
3.3. Με το πλήκτρο Αρχικές, επιλέγονται οι εξ' ορισµού τιµές του µοντέλου.

4. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Σωµατίδια.
5. Επιλέγονται τα σωµατίδια που θα υπολογιστούν:
5.1. Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα σωµατίδια που θα υπολογιστούν.
5.2. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή ή Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλα, αποεπιλέγονται όλα ή επιλέγονται τα µη επιλεγµένα σωµατίδια και
αντίστροφα.
5.3. Με το πλήκτρο Αρχικές, επιλέγονται οι εξ' ορισµού τιµές του µοντέλου.
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6. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Τοξικά Αέρια.
7. Επιλέγονται τα τοξικά αέρια που θα υπολογιστούν:
7.1. Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα τοξικά αέρια που θα υπολογιστούν.
7.2. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή ή Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλα, αποεπιλέγονται όλα ή επιλέγονται τα µη επιλεγµένα τοξικά αέρια και
αντίστροφα.
7.3. Με το πλήκτρο Αρχικές, επιλέγονται οι εξ' ορισµού τιµές του µοντέλου.

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

3.6 Προσθήκη ενότητας

Προστίθεται µια νέα ενότητα στο έργο. Η ενότητα αυτή µπορεί προαιρετικά να είναι
αντίγραφο µιας υφιστάµενης ενότητας.

Για την προσθήκη µιας νέας ενότητας στο έργο:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Ενότητας.
2. Εισάγεται ένα µοναδικό αλφαριθµητικό όνοµα.
3. Προαιρετικά µπορούν να εισαχθούν σχόλια για την ενότητα.
4. Αν είναι επιθυµητό η νέα ενότητα να είναι πιστό αντίγραφο µιας υφιστάµενης
ενότητας, τότε επιλέγεται η ενότητα που θα αποτελέσει την πηγή για την άντληση των
δεδοµένων.
5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει η νέα ενότητα προστίθεται στο τέλος της λίστας µε τις
ενότητες του έργου, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.
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3.7 ∆ιαγραφή ενότητας

∆ιαγράφεται η επιλεγµένη ενότητα από το έργο.

Για τη διαγραφή ενότητας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα ενοτήτων στην κύρια φόρµα, η ενότητα που θα διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Ενότητας.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή της επιλεγµένης ενότητας µόνο αν
έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή από τις γενικές προτιµήσεις.
4. Η επιλεγµένη ενότητα διαγράφεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν µια ενότητα έχει ένα ή περισσότερα σενάρια, θα διαγραφούν και τα
σενάρια µε τη διαγραφή της ενότητας.

3.8 Αλλαγή ενότητας

Αλλάζουν τα δεδοµένα της επιλεγµένης ενότητας.

Για την αλλαγή των δεδοµένων µιας ενότητας:

1. Επιλέγεται από τη λίστα ενοτήτων στην κύρια φόρµα, η ενότητα που θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Ενότητας.
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.

3.9 Προσθήκη σεναρίου

Προστίθεται ένα νέο σενάριο σε µια νέα ενότητα στο έργο. Το σενάριο αυτό µπορεί
προαιρετικά να είναι αντίγραφο ενός υφισταµένου σεναρίου της ίδιας ή διαφορετικής
ενότητας.
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Για την προσθήκη ενός νέου σεναρίου στο έργο:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Σεναρίου.
2. Επιλέγεται η ενότητα στην οποία θα προστεθεί το νέο σενάριο.
3. Εισάγεται ένα αλφαριθµητικό όνοµα.
4. Προαιρετικά µπορούν να εισαχθούν σχόλια για την ενότητα.
5. Αν είναι επιθυµητό το νέο σενάριο να είναι πιστό αντίγραφο ενός υφιστάµενου
σεναρίου, τότε επιλέγεται το σενάριο που θα αποτελέσει την πηγή για την άντληση των
δεδοµένων.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το νέο σενάριο προστίθεται στο τέλος της λίστας µε τις
ενότητες του έργου, ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Μια ενότητα µπορεί να περιέχει από ένα έως απεριόριστο αριθµό σεναρίων.
∆εν µπορεί να προστεθεί σενάριο στο έργο αν δεν υπάρχει τουλάχιστον µια ενότητα.

3.10 ∆ιαγραφή σεναρίου

∆ιαγράφεται το επιλεγµένο σενάριο από το έργο.

Για τη διαγραφή σεναρίου:

1. Επιλέγεται από τη λίστα σεναρίων στην κύρια φόρµα, το σενάριο που θα διαγραφεί.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Σεναρίου.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή του επιλεγµένου σεναρίου µόνο αν
έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή από τις γενικές προτιµήσεις.
4. Το επιλεγµένο σενάριο διαγράφεται.

3.11 Αλλαγή σεναρίου

Αλλάζουν τα δεδοµένα του επιλεγµένου σεναρίου.

Για την αλλαγή των δεδοµένων ενός σεναρίου:

1. Επιλέγεται από τη λίστα σεναρίων στην κύρια φόρµα, το σενάριο που θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Σεναρίου.
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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3.12 Μονάδες

3.12.1 Μετρικό σύστηµα

Τα µενού, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του µοντέλου θα χρησιµοποιούν το µετρικό
σύστηµα.

Για την επιλογή µετρικού συστήµατος:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Μονάδες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Μετρικό Σύστηµα.
3. Όλα τα µεγέθη θα εκφράζονται σε µετρικές µονάδες.

3.12.2 Αγγλικές

Τα µενού, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του µοντέλου θα χρησιµοποιούν τις
αγγλικές µονάδες.

Για την επιλογή αγγλικών µονάδων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Μονάδες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Αγγλικές.
3. Όλα τα µεγέθη θα εκφράζονται σε αγγλικές µονάδες.

3.13 Επιλογές

3.13.1 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
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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
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.
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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

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
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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. 

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.

3.13.2 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
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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.

3.13.3 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.

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 Ρύποι

4.1 Μενού ρύποι

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

Συντελεστές εκποµπής σωµατιδίων
o Ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων βενζίνης

o Επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων βενζίνης

o Χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης (1-ηλικία)

o Χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης (ηλικία-25)

o Ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων diesel

o Θείο οχηµάτων diesel

o Επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων diesel

o Χειροτέρευση οχηµάτων diesel (1-ηλικία)

o Χειροτέρευση οχηµάτων diesel (ηλικία-25)

Όριο µεγέθους σωµατιδίων
∆ιαφοροποίηση εκποµπών υδρογονανθράκων
Χωρίς εκποµπές ανεφοδιασµού καυσίµων
Παραµετροποίηση τοξικών αερίων ρύπων
o Προσθήκη τοξικού αέριου ρύπου

o ∆ιαγραφή τοξικού αέριου ρύπου

o Αλλαγή τοξικού αέριου ρύπου

o Καθαρισµός όλων των εγγραφών

o Εισαγωγή από αρχείο

o Εξαγωγή σε αρχείο

∆εδοµένα οικονοµίας καυσίµων

4.2 Συντελεστές εκποµπής σωµατιδίων

4.2.1 Ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων βενζίνης

Για τις 15 κατηγορίες βενζινοκίνητων οχηµάτων, εισάγονται οι ηλικίες (από 1 έως 25)
που θα χρησιµοποιηθούν για το διαχωρισµό των επιπέδων χειροτέρευσης οχηµάτων
βενζίνης. Για παράδειγµα, αν για την κατηγορία οχηµάτων LDGV εισαχθεί ηλικία 10,
τότε η χειροτέρευση θα εισάγεται από για οχήµατα ηλικίας από 1 έως 10 και από 10 έως
25. Αν τεθεί η ηλικία ίση µε 1 ή ίση µε 25, µια εκ των δυο κατηγοριών χειροτέρευσης
δεν θα χρειάζεται.

Για την εισαγωγή ηλικιακών κλάσεων οχηµάτων βενζίνης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Ηλικιακές Κλάσεις Οχηµάτων
Βενζίνης.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
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3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.2 Επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων βενζίνης

Το επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων (ή µιλίων για αγγλικές µονάδες) οχηµάτων βενζίνης
αναφέρεται στις εκποµπές ρύπων καινούριων βενζινοκίνητων οχηµάτων, οι οποίες
εισάγονται σε γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια
ανά µίλι ανά 10000 µίλια (αγγλικές µονάδες).

Απαιτείται για κάθε µια από τις 15 κατηγορίες βενζινοκίνητων οχηµάτων, οι τιµές από το
1950 έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων καινούριων οχηµάτων που λειτουργούν µε:

Super βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection (καταλυτικά πρώτης
γενιάς)
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη, αλλά χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη και µε air injection

Για την εισαγωγή του επιπέδου µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων βενζίνης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Επίπεδο Μηδενικών Χιλιοµέτρων
Οχηµάτων Βενζίνης.
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.3 Χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης (1-ηλικία)

Η χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης αναφέρεται στην επίδραση της γήρανσης του
συστήµατος ελέγχου καυσαερίων στις εκποµπές ρύπων. Η χειροτέρευση εισάγεται σε
γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια ανά µίλι ανά
10000 µίλια (αγγλικές µονάδες) και αντιπροσωπεύει βενζινοκίνητα οχήµατα µε ηλικία
µεταξύ 1 έτους και των δηλωµένων στις ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων βενζίνης ηλικιών.

Απαιτείται για κάθε µια από τις 15 κατηγορίες βενζινοκίνητων οχηµάτων, οι τιµές από το
1950 έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων παλαιών οχηµάτων που λειτουργούν µε:

Super βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection (καταλυτικά πρώτης
γενιάς)
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη, αλλά χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη και µε air injection

Για την εισαγωγή της χειροτέρευσης οχηµάτων βενζίνης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Χειροτέρευση Οχηµάτων Βενζίνης
(1-ηλικία).
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχει χειροτέρευση µε το χρόνο.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.4 Χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης (ηλικία-25)

Η χειροτέρευση οχηµάτων βενζίνης αναφέρεται στην επίδραση της γήρανσης του
συστήµατος ελέγχου καυσαερίων στις εκποµπές ρύπων. Η χειροτέρευση εισάγεται σε
γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια ανά µίλι ανά
10000 µίλια (αγγλικές µονάδες) και αντιπροσωπεύει βενζινοκίνητα οχήµατα µε ηλικία
µεταξύ των δηλωµένων στις ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων βενζίνης ηλικιών και 25 ετών.

Απαιτείται για κάθε µια από τις 15 κατηγορίες βενζινοκίνητων οχηµάτων, οι τιµές από το
1950 έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων παλαιών οχηµάτων που λειτουργούν µε:

Super βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, χωρίς καταλύτη και χωρίς air injection (καταλυτικά πρώτης
γενιάς)
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη, αλλά χωρίς air injection
Αµόλυβδη βενζίνη, µε καταλύτη και µε air injection

Για την εισαγωγή της χειροτέρευσης οχηµάτων βενζίνης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Χειροτέρευση Οχηµάτων Βενζίνης
(ηλικία-25).
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχει χειροτέρευση µε το χρόνο.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.5 Ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων diesel

Για τις 13 κατηγορίες οχηµάτων που κινούνται µε diesel, εισάγονται οι ηλικίες (από 1
έως 25) που θα χρησιµοποιηθούν για το διαχωρισµό των επιπέδων χειροτέρευσης
οχηµάτων diesel. Για παράδειγµα, αν για την κατηγορία οχηµάτων LDDV εισαχθεί ηλικία
10, τότε η χειροτέρευση θα εισάγεται από για οχήµατα ηλικίας από 1 έως 10 και από 10
έως 25. Αν τεθεί η ηλικία ίση µε 1 ή ίση µε 25, µια εκ των δυο κατηγοριών
χειροτέρευσης δεν θα χρειάζεται.

Για την εισαγωγή ηλικιακών κλάσεων οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Ηλικιακές Κλάσεις Οχηµάτων
Diesel.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.6 Θείο οχηµάτων diesel

Για κάθε έτος από το 1950 έως και το 2020 εισάγονται τα επίπεδα θείου στο diesel. Η εξ'
ορισµού τιµή που λαµβάνεται για όλα τα έτη είναι 500 ppm (µέρη στο εκατοµµύριο).
Μέσω της φόρµας αυτής, µπορεί να αλλάξει η εξ' ορισµού τιµή. Ο µόνος λόγος για να
αλλάξει ο χρήστης την τιµή αυτή είναι για την προσοµοίωση εναλλακτικών
εκπεµπόµενων σωµατιδίων που δεν βασίστηκαν στα τεστ των 500 ppm που έγιναν για
τη ρύθµιση του µοντέλου.

Για την εισαγωγή θείου οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Θείο Οχηµάτων Diesel.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.7 Επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων diesel

Το επίπεδο µηδενικών χιλιοµέτρων (ή µιλίων για αγγλικές µονάδες) οχηµάτων diesel
αναφέρεται στις εκποµπές ρύπων καινούριων ντιζελοκίνητων οχηµάτων, οι οποίες
εισάγονται σε γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια
ανά µίλι ανά 10000 µίλια (αγγλικές µονάδες).

Απαιτείται για κάθε µια από τις 13 κατηγορίες ντιζελοκίνητων οχηµάτων, οι τιµές από το
1950 έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων καινούριων οχηµάτων.

Για την εισαγωγή του επιπέδου µηδενικών χιλιοµέτρων οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Επίπεδο Μηδενικών Χιλιοµέτρων
Οχηµάτων Diesel.
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.8 Χειροτέρευση οχηµάτων diesel (1-ηλικία)

Η χειροτέρευση οχηµάτων diesel αναφέρεται στην επίδραση της γήρανσης του
συστήµατος ελέγχου καυσαερίων στις εκποµπές ρύπων. Η χειροτέρευση εισάγεται σε
γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια ανά µίλι ανά
10000 µίλια (αγγλικές µονάδες) και αντιπροσωπεύει ντιζελοκίνητα οχήµατα µε ηλικία
µεταξύ 1 έτους και των δηλωµένων στις ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων diesel ηλικιών.

Απαιτείται για κάθε µια από τις 13 κατηγορίες οχηµάτων diesel, οι τιµές από το 1950
έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων παλαιών οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της χειροτέρευσης οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Χειροτέρευση Οχηµάτων Diesel
(1-ηλικία).
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχει χειροτέρευση µε το χρόνο.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.2.9 Χειροτέρευση οχηµάτων diesel (ηλικία-25)

Η χειροτέρευση οχηµάτων diesel αναφέρεται στην επίδραση της γήρανσης του
συστήµατος ελέγχου καυσαερίων στις εκποµπές ρύπων. Η χειροτέρευση εισάγεται σε
γραµµάρια ανά km ανά 10000 km (µετρικό σύστηµα) ή σε γραµµάρια ανά µίλι ανά
10000 µίλια (αγγλικές µονάδες) και αντιπροσωπεύει ντιζελοκίνητα οχήµατα µε ηλικία
µεταξύ των δηλωµένων στις ηλικιακές κλάσεις οχηµάτων diesel ηλικιών και 25 ετών.

Απαιτείται για κάθε µια από τις 13 κατηγορίες οχηµάτων diesel, οι τιµές από το 1950
έως και το 2020 των εκποµπών ρύπων παλαιών οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της χειροτέρευσης οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής Σωµατιδίων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Χειροτέρευση Οχηµάτων Diesel
(ηλικία-25).
4. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχει χειροτέρευση µε το χρόνο.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.3 Όριο µεγέθους σωµατιδίων

Εισάγεται το µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων που χρησιµοποιούνται από το µοντέλο σε µm.
Το µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων κυµαίνεται από 1 έως 10 µm.

Για την εισαγωγή ορίου µεγέθους σωµατιδίων:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγεται το Όριο Μεγέθους Σωµατιδίων.
3. Επιλέγεται από τη λίστα µια τιµή ή εισάγεται κατευθείαν στο πεδίο κειµένου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ο
υπολογισµός σωµατιδίων από τις ιδιότητες µελέτης.

4.4 ∆ιαφοροποίηση εκποµπών υδρογονανθράκων

Ορίζεται το είδος των υδρογονανθράκων που υπολογίζονται και παρουσιάζονται στα
αποτελέσµατα των εκποµπών εξατµίσεων.

Για τον ορισµό της διαφοροποίησης εκποµπών υδρογονανθράκων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγεται η ∆ιαφοροποίηση Εκποµπών Υδρογονανθράκων.
3. Γίνεται η επιθυµητή επιλογή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
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: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν εκφράζονται οι
υδρογονάνθρακες ως πτητικά οργανικά µείγµατα.

4.5 Χωρίς εκποµπές ανεφοδιασµού καυσίµων

Επιλέγεται αν θα υπολογιστούν οι εκποµπές που λαµβάνουν χώρα κατά τον
ανεφοδιασµό καυσίµων (συνήθως σε πρατήρια βενζίνης) ή όχι.

Για τον ορισµό των υπολογισµών εκποµπών ανεφοδιασµού καυσίµων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγεται το Χωρίς Εκποµπές Ανεφοδιασµού Καυσίµων.
3. Γίνεται η επιθυµητή επιλογή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν υπολογίζονται
πάντα οι εκποµπές ρύπων κατά τον ανεφοδιασµό.

4.6 Παραµετροποίηση τοξικών αερίων ρύπων

4.6.1 Παραµετροποίηση τοξικών αερίων ρύπων

Εισάγονται συντελεστές εκποµπής ή λόγοι τοξικών αερίων για επιπρόσθετους τοξικούς
αέριους ρύπους.

Για την παραµετροποίηση τοξικών αέριων ρύπων:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγεται η Παραµετροποίηση Τοξικών Αέριων Ρύπων.
3. Γίνεται η διαχείριση των δεδοµένων επιπρόσθετων τοξικών αέριων ρύπων.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.

4.6.2 Προσθήκη τοξικού αέριου ρύπου

Για την προσθήκη ενός νέου τοξικού αέριου ρύπου:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέου τοξικού
αέριου ρύπου.
2. Επιλέγεται από τη λίστα ή πληκτρολογείται ένας αριθµός ρύπου από το 50 έως το
99.
3. Εισάγεται η ονοµασία του ρύπου.
4. Επιλέγεται αν ο ρύπος συνδέεται µε την εξάτµιση ή αποτελεί εξατµίσιµο προϊόν.
5. Επιλέγεται ο τύπος οχηµάτων στον οποίο υπάρχει ο ρύπος.
6. Επιλέγεται η χρονολογία κατά την οποία πρωτοεµφανίστηκε ο ρύπος (από το
1951 έως το 2025).
7. Επιλέγεται η χρονολογία κατά την οποία τερµατίστηκε η εµφάνιση του ρύπου (από
το 1951 έως το 2050).
8. Επιλέγεται τι κατηγορίας είναι κλάσµα ο αέριος τοξικός ρύπος.
9. Εισάγεται το επίπεδο εκποµπής του τοξικού αέριου ρύπου από καινούρια
αυτοκίνητα.
10. Αν έχει επιλεγεί Βασικοί Παράγοντες Εκποµπής στο βήµα 8, εισάγεται ο ρυθµός
χειροτέρευσης.
11. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ο αέριος τοξικός ρύπος προστίθεται στο τέλος
της λίστας µε τους τοξικούς αέριους ρύπους ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο,
όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.6.3 ∆ιαγραφή τοξικού αέριου ρύπου

∆ιαγράφεται ο επιλεγµένος τοξικός αέριος ρύπος από τη λίστα µε τις εγγραφές
επιπρόσθετων ρύπων.
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Για τη διαγραφή τοξικού αέριου ρύπου:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή
της επιλεγµένης ενότητας µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή από τις γενικές
προτιµήσεις.
3. Η επιλεγµένη εγγραφή διαγράφεται.

4.6.4 Αλλαγή τοξικού αέριου ρύπου

Αλλάζουν τα δεδοµένα ενός επιλεγµένου τοξικού αέριου ρύπου.

Για την αλλαγή τοξικού αέριου ρύπου:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή της οποίας τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα µέσω της οποίας αλλάζουν τα
δεδοµένα της επιλεγµένης εγγραφής.
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.

4.6.5 Καθαρισµός όλων των εγγραφών

∆ιαγράφονται όλες οι εγγραφές από τη λίστα.

Για τον καθαρισµό όλων των εγγραφών:

1. Πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε, ερωτάται ο χρήστης αν επιβεβαιώνει την εντολή.
2. Απαντώντας Ναι όλες οι εγγραφές διαγράφονται.

4.6.6 Εισαγωγή από αρχείο

Εισάγονται εγγραφές επιπρόσθετων αέριων τοξικών ρύπων από εξωτερικό αρχείο. Οι
υφιστάµενες εγγραφές διατηρούνται και οι νέες εγγραφές προστίθενται στο τέλος των
υφιστάµενων εγγραφών.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
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υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

4.6.7 Εξαγωγή σε αρχείο

Εξάγονται οι εγγραφές των επιπρόσθετων αέριων τοξικών ρύπων σε εξωτερικό αρχείο.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

4.7 ∆εδοµένα οικονοµίας καυσίµων

Εισάγονται για κάθε µια από τις 28 κατηγορίες οχηµάτων και για τα έτη 1952 έως και
2050 της οικονοµίας που προκύπτει από τις αυξηµένες για τα πιο σύγχρονα οχήµατα
επιδόσεις σε σχέση µε την κατανάλωση καυσίµων. Με τον τρόπο αυτό µοντελοποιείται η
βελτιωµένη απόδοση των σύγχρονων κινητήρων, που εµφανίζονται µε καλύτερες
επιδόσεις και µικρότερες καταναλώσεις.
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Για την εισαγωγή των δεδοµένων οικονοµίας καυσίµων:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Ρύποι επιλέγονται οι ∆εδοµένα Οικονοµίας Καυσίµων.
3. Επιλέγεται µια δεκαετία από τη λίστα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα σε χιλιόµετρα ανά
λίτρο (µετρικές µονάδες) και σε µίλια ανά γαλόνι (αγγλικές µονάδες).
5. Τα βήµατα 3 και 4 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
6. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.
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Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.



Κεφάλαιο

V
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5 Περιβάλλον

5.1 Μενού περιβάλλον

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων που
σχετίζονται µε τις συνθήκες που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Ηµερολογιακό έτος
Μήνας αποτίµησης
Ηµερήσια θερµοκρασία περιβάλλοντος
Υψόµετρο
Απόλυτη υγρασία
Νεφοκάλυψη
Ηλιακή αιχµή
Ανατολή και δύση
Σχετική υγρασία
Βαροµετρική πίεση

5.2 Ηµερολογιακό έτος

Επιλέγεται το ηµερολογιακό έτος ενός σεναρίου, το έτος δηλαδή για το οποίο θα γίνουν
όλοι οι υπολογισµοί.

Για την επιλογή του ηµερολογιακού έτους:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται το Ηµερολογιακό Έτος.
3. Επιλέγεται το έτος υπολογισµών από το 1952 έως το 2050.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά.

5.3 Μήνας αποτίµησης

Επιλέγεται αν οι υπολογισµοί θα γίνουν για την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του 
ηµερολογιακού έτους που επιλέχθηκε. Ο ορισµός του µήνα αποτίµησης επηρεάζει τους
υπολογισµούς µε δυο τρόπους: α) αλλάζοντας τη σύνθεση του στόλου (αν επιλεγεί η 1η
Ιουλίου, τότε υπεισέρχονται έξι ακόµα µήνες στους υπολογισµούς δηλαδή τη γήρανση
και την αντικατάσταση οχηµάτων από νεώτερα) και β) αλλάζοντας τον τρόπο µε τον
οποίο µοντελοποιείται η επανεπεξεργασµένη βενζίνη καθότι αν επιλεγεί η 1η
Ιανουαρίου, τότε ισχύουν οι χειµερινοί κανόνες επανεπεξεργασίας, ενώ για την 1η
Ιουλίου ισχύουν οι θερινοί.

Για τον ορισµό του µήνα αποτίµησης:
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1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται ο Μήνας Αποτίµησης.
3. Επιλέγεται ο επιθυµητός µήνας αποτίµησης.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή του µήνα αποτίµησης.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί ο µήνας αποτίµησης ή
επιλεγεί από τη λίστα η εγγραφή N/A τότε λαµβάνεται η τιµή 1η Ιανουαρίου.

5.4 Ηµερήσια θερµοκρασία περιβάλλοντος

Εισάγεται είτε η µέγιστη και ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία είτε οι ωριαίες
θερµοκρασίες περιβάλλοντος.

Για να εισαχθεί η µέγιστη και ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Ηµερήσια Θερµοκρασία Περιβάλλοντος.
3. Ενεργοποιείται το Χρησιµοποίησε ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία.
4. Εισάγεται η ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία που πρέπει να κυµαίνεται από -18
έως +38 βαθµούς Κελσίου (0 το 100 βαθµοί Fahrenheit).
5. Εισάγεται η µέγιστη ηµερήσια θερµοκρασία που πρέπει να κυµαίνεται από -12 έως
+49 βαθµούς Κελσίου (10 το 120 βαθµοί Fahrenheit).
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για να εισαχθούν οι ωριαίες θερµοκρασίες:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
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2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Ηµερήσια Θερµοκρασία Περιβάλλοντος.
3. Ενεργοποιείται το Χρησιµοποίησε ωριαία θερµοκρασία περιβάλλοντος.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα, µεταξύ -18 και +49
βαθµών Κελσίου (0 το 120 βαθµοί Fahrenheit).
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά. Αρκεί να εισαχθούν είτε οι ακραίες
ηµερήσιες τιµές είτε οι ωριαίες.

5.5 Υψόµετρο

Επιλέγεται το υψόµετρο της περιοχής. Αν η περιοχή είναι σε χαµηλό υψόµετρο (~150 m
ή 500 ft) τότε επιλέγεται η περιοχή χαµηλού υψοµέτρου. Αν η περιοχή είναι σε υψηλό
υψόµετρο (~1700 m ή 5500 ft) τότε επιλέγεται η περιοχή υψηλού υψοµέτρου. Για
ενδιάµεσα υψόµετρα επιλέγεται εκείνος ο τύπος περιοχής που η µετεωρολογία του
πλησιάζει τις συνθήκες που επικρατούν σε χαµηλά ή σε υψηλά υψόµετρα.

Για την επιλογή υψοµέτρου:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται το Υψόµετρο.
3. Επιλέγεται ο τύπος περιοχής.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή του τύπου περιοχής.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί το υψόµετρο ή
επιλεγεί από τη λίστα η εγγραφή N/A τότε λαµβάνεται η τιµή χαµηλού υψοµέτρου.

5.6 Απόλυτη υγρασία

Εισάγεται η τιµή της απόλυτης υγρασίας σε gr/kg ή σε grains/pound. Η τιµή αυτή
χρησιµοποιείται εσωτερικά από το µοντέλο για τον υπολογισµό ενός δείκτη θερµότητας
που επηρεάζει το τµήµα του στόλου οχηµάτων που χρησιµοποιεί air-condition.

Για την εισαγωγή της απόλυτης υγρασίας:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Απόλυτη Υγρασία.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 2.86 και 75.4 gr/kg ή 20 και 528 grains/pound.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή 10.71 gr/kg ή 75 grains/
pound.
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: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί η απόλυτη υγρασία,
τότε λαµβάνεται η τιµή 10.71 gr/kg ή 75 grains/pound.

5.7 Νεφοκάλυψη

Εισάγεται το ποσοστό νεφοκάλυψης που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό του χρόνου
λειτουργίας των air-condition των οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της νεφοκάλυψης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Νεφοκάλυψη.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 0 και 100%.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή 0% (καθόλου
νεφοκάλυψη).
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί η νεφοκάλυψη, τότε
λαµβάνεται η τιµή 0%.

5.8 Ηλιακή αιχµή

Εισάγονται οι ώρες έναρξης και λήξης της ηλιακής αιχµής, των στιγµών δηλαδή που η
ένταση των ακτίνων του ηλίου γίνεται µέγιστη. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται στον
υπολογισµό της χρήσης των air-condition των οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της ηλιακής αιχµής:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Ηλιακή Αιχµή.
3. Εισάγεται η τιµή της έναρξης ηλιακής αιχµής από 9 ΠΜ έως 12 ΠΜ.
4. Εισάγεται η τιµή της λήξης ηλιακής αιχµής από 1 ΜΜ έως 5 ΜΜ.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθενται οι εξ' ορισµού τιµές 10 ΠΜ και 4 ΜΜ για την
έναρξη και τη λήξη της ηλιακής αιχµής αντίστοιχα.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστούν η αρχή και η λήξη
της ηλιακής αιχµής ή επιλεγούν από τη λίστα οι εγγραφές N/A, τότε χρησιµοποιούνται
οι τιµές 10 ΠΜ και 4 ΜΜ αντίστοιχα.

5.9 Ανατολή και δύση

Εισάγονται οι ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται
στον υπολογισµό της χρήσης των air-condition των οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της ανατολής και της δύσης του ηλίου:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Ανατολή Και ∆ύση.
3. Εισάγεται η τιµή της ανατολής από 5 ΠΜ έως 9 ΠΜ.
4. Εισάγεται η τιµή της δύσης από 5 ΜΜ έως 9 ΜΜ.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθενται οι εξ' ορισµού τιµές 6 ΠΜ και 9 ΜΜ για την
ανατολή και τη δύση του ηλίου αντίστοιχα.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστούν η ανατολή και η
δύση του ηλίου ή επιλεγούν από τη λίστα οι εγγραφές N/A, τότε χρησιµοποιούνται οι
τιµές 6 ΠΜ και 9 ΜΜ αντίστοιχα.

5.10 Σχετική υγρασία

Εισάγεται η ωριαία σχετική υγρασία ως ποσοστό από 0 έως 100% για κάθε ώρα.

Για την εισαγωγή της σχετικής υγρασίας:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Σχετική Υγρασία.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν τότε
χρησιµοποιείται η απόλυτη υγρασία αντί της σχετικής υγρασίας. Αν χρησιµοποιηθεί η
σχετική υγρασία τότε γίνεται χρήση και της βαροµετρικής πίεσης.

5.11 Βαροµετρική πίεση

Εισάγεται η βαροµετρική πίεση που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της σχετικής
υγρασίας σε απόλυτη υγρασία.

Για την εισαγωγή της βαροµετρικής πίεσης:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο ή µια ενότητα.
2. Από το µενού Περιβάλλον επιλέγεται η Βαροµετρική Πίεση.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 330.2 και 838.2 mm Hg ή 13 και 33 in Hg.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή 759.95 mm Hg ή 29.92 in
Hg.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν χρησιµοποιηθεί η σχετική
υγρασία, δεν χρησιµοποιείται ούτε η βαροµετρική πίεση. Αν χρησιµοποιηθεί η σχετική
υγρασία και δεν οριστεί η βαροµετρική πίεση, τότε χρησιµοποιείται η εξ' ορισµού τιµή
της βαροµετρικής πίεσης που είναι ίση µε 759.95 mm Hg ή 29.92 in Hg.
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6 Στόλος

6.1 Μενού στόλος

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων που
σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των κινούµενων οχηµάτων (στόλος). Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Κατανοµή καταχωρήσεων οχηµάτων
Κλάσµατα diesel
Ετήσιοι ρυθµοί συσσώρευσης χιλιοµέτρων
∆ιανυθέντα χιλιόµετρα οχηµάτων
o Κλάσµατα

o Ανά κατηγορία οδών

o Ανά ώρα

o Ανά ταχύτητα

o Ανά µέση ταχύτητα

Οχήµατα φυσικού αερίου
o Κλάσµατα

o Εναλλακτικοί συντελεστές εκποµπών

o Προσθήκη συντελεστή εκποµπής

o ∆ιαγραφή συντελεστή εκποµπής

o Αλλαγή συντελεστή εκποµπής

o Καθαρισµός όλων των εγγραφών

o Εισαγωγή από αρχείο

o Εξαγωγή σε αρχείο

Αναφλέξεις ανά ηµέρα
Κατανοµή αναφλέξεων οχηµάτων ανά ηµέρα
Κατανοµή σβηστών µηχανών
∆ραστηριότητα θερµών σβηστών µηχανών
Ηµερήσια δραστηριότητα σβηστών µηχανών
Καθηµερινή κατανοµή µήκους διαδροµών
Κατανοµή µήκους διαδροµών σαββατοκύριακων
Επιλογή καθηµερινών ή σαββατοκύριακων

6.2 Κατανοµή καταχωρήσεων οχηµάτων

Εισάγεται η κατανοµή των ηλικιών (από 1 έως 25 έτη) των 16 σύνθετων κατηγοριών
οχηµάτων. Για κάθε ηλικία, το άθροισµα των κλασµάτων των 16 κατηγοριών πρέπει να
ισούται µε τη µονάδα. Εάν δεν ισούται, γίνεται αυτόµατα η κανονικοποίηση από το
πρόγραµµα. Τα κλάσµατα εισάγονται µε ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.

Για την εισαγωγή της κατανοµής καταχωρήσεων οχηµάτων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Κατανοµή Καταχωρήσεων Οχηµάτων.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχουν οχήµατα της κατηγορίας που αντιστοιχεί στη στήλη που έχει εισαχθεί
η τιµή 0 για την ηλικία που αντιστοιχεί στη γραµµή που έχει εισαχθεί η τιµή 0.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
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έχουν εισαχθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
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3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιείται η
κατανοµή που περιγράφεται στο κείµενο M6.FLT.007 που υπάρχει στον φάκελο C:
\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.3 Κλάσµατα diesel

Εισάγεται η κατανοµή για τα έτη από το 1972 έως και το 1996 των 14 από τις 16 
σύνθετες κατηγορίες οχηµάτων. Για κάθε ένα από τα 25 έτη, εισάγεται ένας αριθµός από
το 0 έως το 1 που δείχνει ποιο ποσοστό των οχηµάτων της κατηγορίας κινείται µε diesel.
Για παράδειγµα αν για ένα έτος εισαχθεί 0.2 για την κατηγορία LDV τότε για την
κατηγορία αυτή, το 80% των οχηµάτων είναι βενζινοκίνητα και το 20% ντιζελοκίνητα.
Τα κλάσµατα εισάγονται µε ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.

Για την εισαγωγή των κλασµάτων diesel:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα Κλάσµατα Diesel.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Τιµή ίση µε 0 σηµαίνει
ότι δεν υπάρχουν οχήµατα diesel της κατηγορίας που αντιστοιχεί στη στήλη που έχει
εισαχθεί η τιµή 0 για το έτος που αντιστοιχεί στη γραµµή που έχει εισαχθεί η τιµή 0.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
τα κλάσµατα που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.007 που υπάρχει στον φάκελο C:
\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.4 Ετήσιοι ρυθµοί συσσώρευσης χιλιοµέτρων

Εισάγονται οι ετήσιοι ρυθµοί συσσώρευσης χιλιοµέτρων για όλες τις ηλικίες (από 1 έως
25 έτη) των 28 κατηγοριών οχηµάτων. Για κάθε ηλικία, εισάγεται ένα κλάσµα που
δείχνει πόσα χιλιόµετρα κινούνται κατ' έτος τα οχήµατα µιας κατηγορίας και µιας
συγκεκριµένης ηλικίας. Για παράδειγµα αν για τα οχήµατα τύπου LDGV ηλικίας 5
εισάγεται 0.15, αυτό σηµαίνει ότι τα οχήµατα LDGV που έχουν ήδη 5 έτη στην
κυκλοφορία κινήθηκαν για 0.15x100000=15000 km.

Για την εισαγωγή των ετησίων ρυθµών συσσώρευσης χιλιοµέτρων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται οι Ετήσιοι Ρυθµοί Συσσώρευσης Χιλιοµέτρων.
3. Επιλέγεται µια οµάδα κατηγοριών οχηµάτων από τη λίστα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Όσες τιµές δεν
εισαχθούν θα αναγκάσουν το µοντέλο να τις αντικαταστήσει µε τις εξ' ορισµού τιµές
(βλέπε Σηµείωση στο τέλος της παραγράφου).
5. Τα βήµατα 3 και 4 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
6. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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 την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.007 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.5 ∆ιανυθέντα χιλιόµετρα οχηµάτων

6.5.1 Κλάσµατα

Εισάγεται η κατανοµή των 16 σύνθετων κατηγοριών οχηµάτων. Το άθροισµα των
κλασµάτων των 16 κατηγοριών πρέπει να ισούται µε τη µονάδα. Εάν δεν ισούται,
γίνεται αυτόµατα η κανονικοποίηση από το πρόγραµµα. Τα κλάσµατα εισάγονται µε
ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.

Για την εισαγωγή της κατανοµής κλασµάτων για τα διανυθέντα χιλιόµετρα οχηµάτων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα ∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα Οχηµάτων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Κλάσµατα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται µαζί µε τους ετήσιους ρυθµούς
συσσώρευσης χιλιοµέτρων για τον υπολογισµό της κατανοµής των κατηγοριών
οχηµάτων ανά διανυθέντα χιλιόµετρα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιείται η
κατανοµή που περιγράφεται στο κείµενο M6.FLT.007 που υπάρχει στον φάκελο C:
\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.5.2 Ανά κατηγορία οδών

Για κάθε µια εκ των τεσσάρων κατηγοριών οδών (υπεραστικές, αστικές, τοπικές και
ράµπες πρόσβασης) εισάγονται τα κλάσµατα ανά ώρα και ανά κατηγορία οχηµάτων.

Για την εισαγωγή της κατανοµής ανά κατηγορία οδών για τα διανυθέντα χιλιόµετρα
οχηµάτων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα ∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα Οχηµάτων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ανά Κατηγορία Οδών.
4. Επιλέγεται µια οµάδα κατηγοριών οχηµάτων από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. Για κάθε ώρα, το
άθροισµα των κλασµάτων θα πρέπει να ισούται µε την µονάδα. Αν δεν ισούται γίνεται
αυτόµατη κανονικοποίηση από το πρόγραµµα.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
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υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.SPD.003 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.5.3 Ανά ώρα

Εισάγεται η κατανοµή ανά ώρα όλων των οχηµάτων. Το άθροισµα των κλασµάτων των
16 κατηγοριών πρέπει να ισούται µε τη µονάδα. Εάν δεν ισούται, γίνεται αυτόµατα η
κανονικοποίηση από το πρόγραµµα. Τα κλάσµατα εισάγονται µε ακρίβεια 4 δεκαδικών
ψηφίων.

Για την εισαγωγή της κατανοµής ανά ώρα για τα διανυθέντα χιλιόµετρα οχηµάτων:
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1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα ∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα Οχηµάτων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ανά Ώρα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
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3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.SPD.003 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.5.4 Ανά ταχύτητα

Για κάθε µια εκ των δυο κατηγοριών κίνησης (αστικής και υπεραστικής) οδών, για τις
24 ώρες και τις 14 κλάσεις ταχυτήτων, εισάγεται το κλάσµα των οχηµάτων που
αντιστοιχεί στις τρεις αυτές συνθήκες. Για κάθε ώρα και κάθε κατηγορία κίνησης, οι 14
τιµές πρέπει να αθροίζονται στη µονάδα. Αν δε συµβαίνει αυτό, τότε το πρόγραµµα
κανονικοποιεί τις τιµές.

Για την εισαγωγή της κατανοµής ανά ταχύτητα για τα διανυθέντα χιλιόµετρα οχηµάτων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα ∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα Οχηµάτων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ανά Ταχύτητα.
4. Επιλέγεται µια κατηγορία κίνησης από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.SPD.003 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.5.5 Ανά µέση ταχύτητα

Εισάγεται µία µέση τιµή που χρησιµοποιείται σε όλων τις κατηγορίες οδών και σε όλες
τις ώρες.

Για την εισαγωγή της κατανοµής ανά µέση ταχύτητα για τα διανυθέντα χιλιόµετρα
οχηµάτων:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα ∆ιανυθέντα Χιλιόµετρα Οχηµάτων.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ανά Μέση Ταχύτητα.
4. Επιλέγεται ένα σενάριο χρήσης:

Κανένα - για να ΜΗΝ χρησιµοποιηθεί η λειτουργία αυτή.
Υπεραστική (χωρίς ράµπες)
Υπεραστική (µε ράµπες) - εισάγονται τα ποσοστά κίνησης σε υπεραστικές οδούς και
σε ράµπες
Αστική χρήση 
Καθολικό - εισάγονται τα ποσοστά κατανοµής κίνησης στις τέσσερις κατηγορίες

5. Εισάγεται η µέση ταχύτητα κίνησης
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µέση ταχύτητα κίνησης πρέπει να κυµαίνεται από 4.1 έως 104.6 km/h
(από 2.5 έως 65 mph). Οι ράµπες έχουν σταθερή ταχύτητα κίνησης ίση µε 55.7 km/h
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(34.6 mph). Εποµένως το µέγιστο και ελάχιστο όριο στις περιπτώσεις που υπάρχει
κίνηση σε ράµπες αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εµφανίζει ένα µήνυµα
λάθους όταν η µέση ταχύτητα κίνησης κείται εκτός των επιτρεπόµενων τιµών της.

6.6 Οχήµατα φυσικού αερίου

6.6.1 Κλάσµατα

Για κάθε µια εκ των 28 κατηγοριών οχηµάτων για τα έτη 1994 έως και 2050 εισάγονται
τα ποσοστά των οχηµάτων φυσικού αερίου. Αν τεθεί κάποια τιµή ίση µε 100%, το
πρόγραµµα θα χρησιµοποιηθεί τη βασική εκποµπή ρύπων οχηµάτων φυσικού αερίου.
Αν χρησιµοποιηθεί η τιµή 0% τότε δεν υπάρχουν οχήµατα φυσικού αερίου ενώ
οιαδήποτε άλλη τιµή θα δηµιουργήσει ένα στόλο που αποτελείται από οχήµατα φυσικού
αερίου, βενζινοκίνητα και ντιζελοκίνητα.

Για την εισαγωγή των κλασµάτων οχηµάτων φυσικού αερίου:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα Οχήµατα Φυσικού Αερίου.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Κλάσµατα.
4. Επιλέγεται µια οµάδα κατηγοριών οχηµάτων από τη λίστα.
5. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
6. Τα βήµατα 4 και 5 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
7. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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
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είναι αρχεία τύπου "Αρχείο κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.

6.6.2 Εναλλακτικοί συντελεστές εκποµπών

6.6.2.1 Εναλλακτικοί συντελεστές εκποµπών

Εισάγονται εναλλακτικοί συντελεστές εκποµπής για τα οχήµατα φυσικού αερίου.

Για τη διαχείριση των εναλλακτικών συντελεστών εκποµπής:
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1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται τα Οχήµατα Φυσικού Αερίου.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Εναλλακτικοί Συντελεστές
Εκποµπών.
4. Γίνεται η διαχείριση των δεδοµένων εναλλακτικών συντελεστών εκποµπής.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.

6.6.2.2 Προσθήκη συντελεστή εκποµπής

Για την προσθήκη ενός εναλλακτικού συντελεστή εκποµπής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης εναλλακτικού
συντελεστή εκποµπής.
2. Επιλέγεται µια από τις 28 κατηγορίες οχηµάτων.
3. Επιλέγεται η ονοµασία του ρύπου από τη λίστα.
4. Επιλέγεται σε ποια φάση κίνησης του οχήµατος ο ρύπος εκπέµπεται (διαδροµή ή
ανάφλεξη).
5. Εισάγεται το επίπεδο εκποµπής µηδενικών χιλιοµέτρων που αναφέρεται στις
τιµές εκποµπής του συγκεκριµένου ρύπου από καινούρια οχήµατα.
6. Εισάγεται η χειροτέρευση ανά 10000 km, δηλαδή πόσο αυξάνονται οι εκποµπές
ρύπων κάθε 10000 km.
7. Εισάγεται η µέση εκποµπή βαρέων ρυπαντών που χρησιµεύει µόνο στις 8 κατηγορίες
ελαφρών οχηµάτων.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ο εναλλακτικός συντελεστής εκποµπής
προστίθεται στο τέλος της λίστας µε τους ρύπους ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου 
Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.6.2.3 ∆ιαγραφή συντελεστή εκποµπής

∆ιαγράφεται ο επιλεγµένος εναλλακτικός συντελεστής εκποµπής από τη λίστα µε τις
εγγραφές επιπρόσθετων ρύπων.

Για τη διαγραφή εναλλακτικού συντελεστή εκποµπής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή
της επιλεγµένης ενότητας µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή από τις γενικές
προτιµήσεις.
3. Η επιλεγµένη εγγραφή διαγράφεται.

6.6.2.4 Αλλαγή συντελεστή εκποµπής

Αλλάζουν τα δεδοµένα ενός επιλεγµένου εναλλακτικού συντελεστή εκποµπής.

Για την αλλαγή εναλλακτικού συντελεστή εκποµπής:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή της οποίας τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα µέσω της οποίας αλλάζουν τα
δεδοµένα της επιλεγµένης εγγραφής.
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.

6.6.2.5 Καθαρισµός όλων των εγγραφών

∆ιαγράφονται όλες οι εγγραφές από τη λίστα.

Για τον καθαρισµό όλων των εγγραφών:

1. Πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε, ερωτάται ο χρήστης αν επιβεβαιώνει την εντολή.
2. Απαντώντας Ναι όλες οι εγγραφές διαγράφονται.

6.6.2.6 Εισαγωγή από αρχείο

Εισάγονται εγγραφές επιπρόσθετων εναλλακτικών συντελεστών εκποµπών από
εξωτερικό αρχείο. Οι υφιστάµενες εγγραφές διατηρούνται και οι νέες εγγραφές
προστίθενται στο τέλος των υφιστάµενων εγγραφών.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
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4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

6.6.2.7 Εξαγωγή σε αρχείο

Εξάγονται οι εγγραφές των επιπρόσθετων εναλλακτικών συντελεστών εκποµπών σε
εξωτερικό αρχείο.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

6.7 Αναφλέξεις ανά ηµέρα

Εισάγεται ο µέσος όρος των αναφλέξεων των µηχανών των 18 κατηγοριών οχηµάτων
του στόλου. Οι αναφλέξεις εισάγονται χωριστά για κάθε µια από τις 25 ηλικίες των
οχηµάτων και χωριστά για τις καθηµερινές και τα σαββατοκύριακα.
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Για την εισαγωγή των αναφλέξεων ανά ηµέρα:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγονται οι Αναφλέξεις Ανά Ηµέρα.
3. Επιλέγονται οι καθηµερινές ή τα σαββατοκύριακα από τη λίστα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα. ∆εν είναι απαραίτητο
να εισαχθούν όλες οι τιµές.
5. Τα βήµατα 3 και 4 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όσων κενών είναι
επιθυµητό.
6. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.
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Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.003 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.8 Κατανοµή αναφλέξεων οχηµάτων ανά ηµέρα

Εισάγεται η κατανοµή των αναφλέξεων για κάθε µια από τις 24 ώρες της ηµέρας,
χωριστά για τις καθηµερινές και το σαββατοκύριακο. Οι δυο κατανοµές πρέπει να
αθροίζονται στη µονάδα. Αν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, το πρόγραµµα κανονικοποιεί
αυτόµατα τις τιµές των κατανοµών.

Για την εισαγωγή της κατανοµής των αναφλέξεων ανά ηµέρα:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
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2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Κατανοµή Αναφλέξεων Οχηµάτων Ανά Ηµέρα
.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε αρχείο.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο µετά τη δηµιουργία του.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
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4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.003 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.9 Κατανοµή σβηστών µηχανών

Εισάγεται η κατανοµή των σβηστών µηχανών, ανάλογα µε:

την ώρα µέσα στο 24ωρο που παραµένουν σβηστές οι µηχανές
τη χρονική διάρκεια που παραµένουν σβηστές
το αν αναφέρεται η κατανοµή σε καθηµερινές ή σε σαββατοκύριακο

Οι τιµές των κατανοµών ανά ώρα θα πρέπει να αθροίζονται στη µονάδα. Αν δεν
συµβαίνει κάτι τέτοιο, το πρόγραµµα κανονικοποιεί αυτόµατα τις τιµές των κατανοµών. 

Για την εισαγωγή της κατανοµής σβηστών µηχανών:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Κατανοµή Σβηστών Μηχανών.
3. Γίνεται µια επιλογή από τη λίστα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Τα βήµατα 3 και 4 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όσων κενών είναι
επιθυµητό.
6. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Ρύποι οχηµάτων96

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.



Στόλος 97

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στα κείµενα M6.FLT.003 και M6.FLT.004 που υπάρχουν στον
φάκελο C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011
\Documentation\Supplemental\B35\.

6.10 ∆ραστηριότητα θερµών σβηστών µηχανών

Εισάγεται η κατανοµή της δραστηριότητας θερµών µηχανών που µόλις έχουν σβήσει
(από 1 έως 60 λεπτά), για τις 14 κλάσεις ωρών της ηµέρας. Για κάθε κλάση ώρας, το
άθροισµα των κλασµάτων των 60 κατηγοριών πρέπει να ισούται µε τη µονάδα. Εάν δεν
ισούται, γίνεται αυτόµατα η κανονικοποίηση από το πρόγραµµα. Τα κλάσµατα
εισάγονται µε ακρίβεια 5 δεκαδικών ψηφίων.

Για την εισαγωγή της δραστηριότητας θερµών σβηστών µηχανών:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η ∆ραστηριότητα Θερµών Σβηστών Μηχανών.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στα κείµενα M6.FLT.003 και M6.FLT.004 που υπάρχουν στον
φάκελο C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011
\Documentation\Supplemental\B35\.

6.11 Ηµερήσια δραστηριότητα σβηστών µηχανών

Εισάγεται η ηµερήσια δραστηριότητας σβηστών µηχανών που έχουν σβήσει (από 1 έως
72 ώρες), για τις 18 κλάσεις ωρών της ηµέρας.

Για την εισαγωγή της ηµερήσιας δραστηριότητας σβηστών µηχανών:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Ηµερήσια ∆ραστηριότητα Σβηστών Μηχανών.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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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Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.006 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.12 Καθηµερινή κατανοµή µήκους διαδροµών

Εισάγεται η έξι ποσοστά από 0 έως 100% για κάθε ώρα των έξι κατανοµών διαδροµών
που λαµβάνουν χώρα τις καθηµερινές. Οι έξι κατανοµές διαδροµών χωρίζονται σε
διαδροµές που διαρκούν έως 10 λεπτά, σε αυτές που διαρκούν έως 20 λεπτά, έως 30
λεπτά, έως 40 λεπτά, έως 50 λεπτά και από 51 λεπτά και πάνω. Το άθροισµα των έξι
ποσοστών θα πρέπει να ισούται µε 100%. Αν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο τότε το
πρόγραµµα κανονικοποιεί τις τιµές αυτές αυτόµατα.

Για την εισαγωγή της καθηµερινής κατανοµής µήκους διαδροµών:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Καθηµερινή Κατανοµή Μήκους ∆ιαδροµών.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:
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1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.005 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.
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6.13 Κατανοµή µήκους διαδροµών σαββατοκύριακων

Εισάγεται η έξι ποσοστά από 0 έως 100% για κάθε ώρα των έξι κατανοµών διαδροµών
που λαµβάνουν χώρα τα σαββατοκύριακα. Οι έξι κατανοµές διαδροµών χωρίζονται σε
διαδροµές που διαρκούν έως 10 λεπτά, σε αυτές που διαρκούν έως 20 λεπτά, έως 30
λεπτά, έως 40 λεπτά, έως 50 λεπτά και από 51 λεπτά και πάνω. Το άθροισµα των έξι
ποσοστών θα πρέπει να ισούται µε 100%. Αν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο τότε το
πρόγραµµα κανονικοποιεί τις τιµές αυτές αυτόµατα.

Για την εισαγωγή της κατανοµής µήκους διαδροµών σαββατοκύριακων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Στόλος επιλέγεται η Κατανοµή Μήκους ∆ιαδροµών
Σαββατοκύριακων.
3. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
4. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.
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Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι τιµές που δίδονται στο κείµενο M6.FLT.005 που υπάρχει στον φάκελο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Documentation\Supplemental\B35\.

6.14 Επιλογή καθηµερινών ή σαββατοκύριακων

Επιλέγεται αν θα γίνεται χρήση της κατανοµής µήκους των διαδροµών που λαµβάνουν
χώρα τις καθηµερινές ή τα σαββατοκύριακα.

Για την επιλογή καθηµερινών ή σαββατοκύριακων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Στόλος γίνεται κλικ στην Επιλογή Καθηµερινών Ή
Σαββατοκύριακων.
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3. Γίνεται η επιθυµητή επιλογή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιείται
πάντα η κατανοµή διαδροµών µήκους καθηµερινών.



Κεφάλαιο

VII
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7 Κανονισµοί

7.1 Μενού κανονισµοί

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων που
σχετίζονται µε κανονισµούς και πολιτικές που εφαρµόζονται ή που θα εφαρµοστούν
σχετικά µε τη διαχείριση του στόλου, τον περιορισµό των ρύπων, τη βελτίωση των
καυσίµων, κλπ. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό
είναι οι ακόλουθες:

Ανεφοδιασµός καυσίµων επιπέδου ΙΙ
Προγράµµατα κατά των τροποποιήσεων
Προγράµµατα ελέγχου / συντήρησης
o Προσθήκη προγράµµατος

o ∆ιαγραφή προγράµµατος

o Αλλαγή προγράµµατος

Απαιτήσεις νοµοθεσίας 1990 καθαρού αέρα
Επιπτώσεις εκποµπών βαρέων οχηµάτων diesel
Απαιτήσεις κριτηρίων και βαθµίδας καυσίµων 2
o Απενεργοποίηση βαθµίδας 2

o Φάση διείσδυσης εκποµπών εξατµίσιµων βαθµίδας 2

o Φάση διείσδυσης εκποµπών εξατµίσεων βαθµίδας 2

o Εναλλακτικά κριτήρια πιστοποίησης βαθµίδας 2

Πρότυπα οχηµάτων παραγωγής µετά το 1994
Απαιτήσεις εκποµπής βαρέων οχηµάτων diesel 2007

7.2 Ανεφοδιασµός καυσίµων επιπέδου ΙΙ

Προσοµοιώνεται η επίπτωση του επιπέδου ΙΙ των απαιτήσεων της Αµερικανικής
Νοµοθεσίας συστήµατος ανάκτησης ατµών των εκποµπών κατά τη διάρκεια του
ανεφοδιασµού οχηµάτων σε πρατήρια καυσίµων. Οι εκποµπές αυτές αναφέρονται µόνο
σε βενζινοκίνητα οχήµατα.

Για την εισαγωγή δεδοµένων ανεφοδιασµού καυσίµων επιπέδου ΙΙ:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγεται ο Ανεφοδιασµός Καυσίµων Επιπέδου ΙΙ.
3. Ενεργοποιείται η Χρήση ανεφοδιασµού καυσίµων επιπέδου ΙΙ.
4. Επιλέγεται το ηµερολογιακό έτος που αρχίζει να ισχύει η νοµοθεσία, από το 1989
έως το 2050.
5. Επιλέγεται ο αριθµός των ετών προσαρµογής, από την ισχύ της νοµοθεσίας µέχρι
την πλήρη υιοθέτησή της, από 1 έως 9 έτη.
6. Επιλέγεται το ποσοστό απόδοσης σε ελαφρά οχήµατα και φορτηγά, από 0 έως
100%.
7. Επιλέγεται το ποσοστό απόδοσης σε βαριά οχήµατα, από 0 έως 100%.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα δεν
χρησιµοποιεί τον ανεφοδιασµό καυσίµων επιπέδου ΙΙ.

7.3 Προγράµµατα κατά των τροποποιήσεων

Χρησιµοποιούνται προγράµµατα του κράτους κατά των επεµβάσεων και τροποποιήσεων
των οχηµάτων από τους οδηγούς τους.

Για τον ορισµό προγραµµάτων κατά των τροποποιήσεων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται τα Προγράµµατα Κατά Των
Τροποποιήσεων.
3. Ενεργοποιείται η Χρήση προγραµµάτων ενάντια των µετατροπών οχηµάτων.
4. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.

5. Επιλέγεται το ηµερολογιακό έτος από το 1960 έως το 2050 που αρχίζει το
πρόγραµµα κατά των τροποποιήσεων.
6. Επιλέγεται το πρώτο έτος των µοντέλων οχηµάτων που επηρεάζονται από το
πρόγραµµα µεταξύ 1960 και 2050.
7. Επιλέγεται το τελευταίο έτος των µοντέλων οχηµάτων που επηρεάζονται από το
πρόγραµµα µεταξύ 1960 και 2050.
8. Επιλέγεται η συχνότητα που θα διενεργούνται οι έλεγχοι: κάθε έτος ή κάθε δυο έτη.
9. Επιλέγεται το ποσοστό συµµόρφωσης των οδηγών µε το πρόγραµµα από 0 έως
100%.
10. Επιλέγονται ποιοι έλεγχοι θα διενεργούνται στα οχήµατα. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών, επιλέγονται όλοι,
αποεπιλέγονται όλοι και επιλέγονται όσοι έλεγχοι δεν έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.
11. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Οχήµατα.



Κανονισµοί 109

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

12. Επιλέγονται σε ποιες κατηγορίες οχηµάτων θα διενεργούνται οι έλεγχοι. Με τα
πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, αποεπιλέγονται όλες και επιλέγονται όσες κατηγορίες δεν έχουν
επιλεγεί και αντίστροφα.
13. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα δεν
χρησιµοποιεί τις ευεργετικές επιδράσεις ενός προγράµµατος κατά των τροποποιήσεων
οχηµάτων.

7.4 Προγράµµατα ελέγχου / συντήρησης

7.4.1 Προγράµµατα ελέγχου / συντήρησης

Σε πολλές περιοχές και περιπτώσεις έχουν υλοποιηθεί ειδικά προγράµµατα ελέγχου και
συντήρησης (για παράδειγµα οι κάρτες ελέγχου καυσαερίων) που βοηθούν περαιτέρω
στη µείωση των ρύπων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε µελέτη έως και 7
προγράµµατα ταυτόχρονα.

Για τη διαχείριση προγραµµάτων ελέγχου / συντήρησης:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται τα Προγράµµατα Ελέγχου / Συντήρησης.
3. Γίνεται η διαχείριση των προγραµµάτων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Απόδοση εισάγονται διορθωτικοί παράγοντες που ελαττώνουν
την απόδοση των προγραµµάτων:
4.1. Επιλέγεται η απόδοση του προγράµµατος αναφορικά µε τους υδρογονάνθρακες
από 0 έως 100%.
4.2. Επιλέγεται η απόδοση του προγράµµατος αναφορικά µε το µονοξείδιο του άνθρακα
από 0 έως 100%.
4.3. Επιλέγεται η απόδοση του προγράµµατος αναφορικά µε τα οξείδια του αζώτου από
0 έως 100%.
4.4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα δεν
χρησιµοποιεί τις ευεργετικές επιδράσεις προγραµµάτων ελέγχου ή / και συντήρησης.

7.4.2 Προσθήκη προγράµµατος

Προστίθεται ένα νέο πρόγραµµα ελέγχου / συντήρησης. Έως 7 διαφορετικά
προγράµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια µελέτη.

Για την προσθήκη ενός νέου προγράµµατος:

1. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης νέου
προγράµµατος.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις.



Κανονισµοί 111

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

3. Εισάγεται το όνοµα του προγράµµατος.
4. Επιλέγεται το έτος έναρξης του προγράµµατος από το 1960 έως το 2051.
5. Επιλέγεται το έτος λήξης του προγράµµατος από το 1960 έως το 2051.
6. Επιλέγεται η συχνότητα ελέγχων, κάθε έτος ή διετής.
7. Επιλέγεται ο τύπος του προγράµµατος:

Έλεγχος και επισκευή µε Η/Υ
Έλεγχος και επισκευή χειροκίνητα
Έλεγχος µόνο

8. Επιλέγεται το είδος του ελέγχου.
9. Επιλέγεται το πρώτο έτος µοντέλου οχήµατος που επηρεάζεται από το πρόγραµµα
από 1941 έως και το 2050.
10. Επιλέγεται το τελευταίο έτος µοντέλου οχήµατος που επηρεάζεται από το
πρόγραµµα από 1941 έως και το 2050.
11. Εισάγεται η αυστηρότητα από 10 έως 50%, που αναφέρεται στο ποσοστό των
ελέγχων εξατµίσεων που θα καταδείξουν πρόβληµα σε οχήµατα πριν το 1980. Σε
οχήµατα που κυκλοφόρησαν µετά το 1980, η εντολή αυτή αγνοείται.
12. Εισάγεται η συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα από 50 έως 100%.
13. Εισάγεται ο ρυθµός απόρριψης οχηµάτων πριν το 1981, δηλαδή των οχηµάτων
που δεν περνούν τον αρχικό έλεγχο αλλά ούτε και τον επανέλεγχο αλλά παρόλα αυτά
λαµβάνουν πιστοποιητικό ότι πληρούν τους όρους του προγράµµατος. 
14. Εισάγεται ο ρυθµός απόρριψης οχηµάτων µετά το 1981, δηλαδή των οχηµάτων
που δεν περνούν τον αρχικό έλεγχο αλλά ούτε και τον επανέλεγχο αλλά παρόλα αυτά
λαµβάνουν πιστοποιητικό ότι πληρούν τους όρους του προγράµµατος. 
15. Επιλέγεται η ηλικία του οχήµατος που το απαλλάσσει από το πρόγραµµα από 1 έως
25 έτη.
16. Επιλέγεται η περίοδος χάριτος του νέου οχήµατος που το απαλλάσσει από το
πρόγραµµα από 1 έως 25 έτη.
17. Αν είναι επιθυµητή η αγνόηση της κατάρτισης των τεχνικών που εκτελούν τους
έλεγχους και τη συντήρηση, ενεργοποιείται η επιλογή Αγνόησε την εκπαίδευση των
τεχνικών.
18. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Οχήµατα.
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19. Επιλέγονται σε ποιες κατηγορίες οχηµάτων θα εφαρµόζεται το πρόγραµµα. Με τα
πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, αποεπιλέγονται όλες και επιλέγονται όσες κατηγορίες δεν έχουν
επιλεγεί και αντίστροφα.
20. Μόνο αν έχει επιλεγεί στο βήµα 8 είδος ελέγχου IM240, τότε πατώντας το πλήκτρο
Αλλαγή εισάγονται τα σηµεία απόρριψης.
20.1. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
20.2. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
20.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

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

Για την εισαγωγή των δεδοµένων απόρριψης από εξωτερικό αρχείο:
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1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων απόρριψης σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

7.4.3 ∆ιαγραφή προγράµµατος

∆ιαγράφεται το επιλεγµένο πρόγραµµα από τη λίστα µε τις εγγραφές προγραµµάτων.

Για τη διαγραφή προγράµµατος:



Ρύποι οχηµάτων114

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή που θα διαγραφεί.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης ερωτάται αν επιβεβαιώνει τη διαγραφή
της επιλεγµένης εγγραφής µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή από τις γενικές
προτιµήσεις.
3. Η επιλεγµένη εγγραφή διαγράφεται.

7.4.4 Αλλαγή προγράµµατος

Αλλάζουν τα δεδοµένα ενός επιλεγµένου προγράµµατος.

Για την αλλαγή προγράµµατος:

1. Επιλέγεται από τη λίστα η εγγραφή της οποίας τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα µέσω της οποίας αλλάζουν τα
δεδοµένα της επιλεγµένης εγγραφής.
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.

7.5 Απαιτήσεις νοµοθεσίας 1990 καθαρού αέρα

Αναφέρεται στη νοµοθεσία 1990 περί καθαρού αέρα των Ηνωµένων Πολιτειών (1990
Clean Air Act).

Για την ενεργοποίηση της νοµοθεσίας 1990 καθαρού αέρα:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Νοµοθεσίας 1990 Καθαρού
Αέρα.
3. Αποεπιλέγεται η επιλογή για την ενεργοποίηση των απαιτήσεων νοµοθεσίας.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
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: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα
χρησιµοποιεί τις απαιτήσεις νοµοθεσίας 1990 καθαρού αέρα. Για χώρες εκτός
Ηνωµένων Πολιτειών η επιλογή αυτή εν γένει πρέπει να ενεργοποιείται (να µην
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας αυτής).

7.6 Επιπτώσεις εκποµπών βαρέων οχηµάτων diesel

Παραµετροποιούνται οι επιπτώσεις εκποµπών βαρέων οχηµάτων diesel.

Για την παραµετροποίηση των επιπτώσεων εκποµπών βαρέων οχηµάτων diesel:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Επιπτώσεις Εκποµπών Βαρέων
Οχηµάτων Diesel.
3. Γίνονται οι επιθυµητές επιλογές. Η απόδοση του προγράµµατος Rebuild κυµαίνεται
από 0 έως 90%.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές οι παράµετροι λαµβάνουν τις εξ' ορισµού τιµές τους.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Προτείνεται να µην αλλάξουν οι
αρχικές τιµές τους. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο εγχειρίδιο χρήσης του
µοντέλου Mobile 6.2. (C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011
\Documentation\Supplemental\B35\UserGuide.pdf)

7.7 Απαιτήσεις κριτηρίων και βαθµίδας καυσίµων 2

7.7.1 Απενεργοποίηση βαθµίδας 2

Απενεργοποιείται ή ενεργοποιείται η βαθµίδα 2 (Tier 2) των προτύπων εκποµπής και των
απαιτήσεων περιεκτικότητας θείου στα καύσιµα.

Για την απενεργοποίηση της βαθµίδας 2:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Κριτηρίων Και Βαθµίδας
Καυσίµων 2.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Απενεργοποίηση Βαθµίδας 2.
4. Γίνεται η επιθυµητή επιλογή.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα
χρησιµοποιεί τη βαθµίδα 2.

7.7.2 Φάση διείσδυσης εκποµπών εξατµίσιµων βαθµίδας 2

Εισάγονται τα δεδοµένα που αντικαθιστούν τις εξ' ορισµού τιµές για τη φάση διείσδυσης
εκποµπών εξατµίσιµων βαθµίδας 2.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Κριτηρίων Και Βαθµίδας
Καυσίµων 2.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Φάση ∆ιείσδυσης Εκποµπών
Εξατµίσιµων Βαθµίδας 2.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
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υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι εξ' ορισµού τιµές (California LEV II).

7.7.3 Φάση διείσδυσης εκποµπών εξατµίσεων βαθµίδας 2

Εισάγονται τα δεδοµένα που αντικαθιστούν τις εξ' ορισµού τιµές για τη φάση διείσδυσης
εκποµπών εξατµίσεων βαθµίδας 2.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Κριτηρίων Και Βαθµίδας
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Καυσίµων 2.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Φάση ∆ιείσδυσης Εκποµπών
Εξατµίσεων Βαθµίδας 2.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.
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Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι εξ' ορισµού τιµές (California LEV II).

7.7.4 Εναλλακτικά κριτήρια πιστοποίησης βαθµίδας 2

Εισάγονται τα δεδοµένα που αντικαθιστούν τις εξ' ορισµού τιµές για τη εναλλακτικά 
κριτήρια πιστοποίησης βαθµίδας 2.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Κριτηρίων Και Βαθµίδας
Καυσίµων 2.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Εναλλακτικά Κριτήρια
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Πιστοποίησης Βαθµίδας 2.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:
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1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν χρησιµοποιούνται
οι εξ' ορισµού τιµές (California LEV II).

7.8 Πρότυπα οχηµάτων παραγωγής µετά το 1994

Εισάγονται τα δεδοµένα που αντικαθιστούν τις εξ' ορισµού τιµές για τα πρότυπα
οχηµάτων παραγωγής µετά το 1994.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται τα Πρότυπα Οχηµάτων Παραγωγής Μετά
Το 1994.
3. Επιλέγεται µια οµάδα κατηγοριών οχηµάτων από τη λίστα.
4. Πληκτρολογούνται οι επιθυµητές τιµές απευθείας στον πίνακα.
5. Τα βήµατα 3 και 4 επαναλαµβάνονται µέχρι τη συµπλήρωση όλων των κενών.
6. Προαιρετικά, πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που
έχουν εισαχθεί.
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 την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.

7.9 Απαιτήσεις εκποµπής βαρέων οχηµάτων diesel 2007

Αναφέρεται στις απαιτήσεις εκποµπής βαρέων οχηµάτων diesel το 2007 των Ηνωµένων
Πολιτειών. Τα πρότυπα αυτά (απαιτήσεις) επιβάλλουν µικρότερα επίπεδα θείου στα
καύσιµα και θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από το 2008 και έπειτα.

Για την απενεργοποίηση των απαιτήσεων εκποµπής βαρέων οχηµάτων diesel το 2007:

1. Επιλέγεται µια ενότητα.
2. Από το µενού Κανονισµοί επιλέγονται οι Απαιτήσεις Εκποµπής Βαρέων
Οχηµάτων Diesel 2007.
3. Αποεπιλέγεται η επιλογή για την ενεργοποίηση των απαιτήσεων νοµοθεσίας.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η παράµετρος λαµβάνει την εξ' ορισµού τιµή της.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν, το πρόγραµµα θα
λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις εκποµπής βαρέων οχηµάτων diesel για το έτος 2008
και µετά.



Κεφάλαιο

VIII
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8 Καύσιµα

8.1 Μενού καύσιµα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων που
σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων από το στόλο καυσίµων. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Πρόγραµµα καυσίµων
o Επίπεδα θείου από χρήστη

Περιεκτικότητα βενζίνης σε θείο
Περιεκτικότητα diesel σε θείο
Οξυγονωµένα καύσιµα
Πίεση ατµών καυσίµων RVP
Ενεργή εποχή
Τοξικά αέρια
o Αρωµατικά αέρια

o Αέρια ολεφίνη

o Αέρια βενζίνη

o Ποσοστό ατµών στους 200F

o Ποσοστό ατµών στους 300F

o Τύπος οξυγονωµένων καυσίµων

o Παραίτηση οξυγονωµένων καυσίµων RVP

8.2 Πρόγραµµα καυσίµων

8.2.1 Πρόγραµµα καυσίµων

Επιλέγεται και παραµετροποιείται ένα πρόγραµµα καυσίµων. Υποστηρίζονται τα
ακόλουθα προγράµµατα καυσίµων:

Συµβατική βενζίνη Ανατολικών Πολιτειών ΗΠΑ
Επανεπεξεργασµένη βενζίνη
Συµβατική βενζίνη ∆υτικών Πολιτειών ΗΠΑ
Βενζίνη µε επίπεδα θείου που δίδονται από το χρήστη

Για την εισαγωγή προγράµµατος καυσίµων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγεται το Πρόγραµµα Καυσίµων.
3. Επιλέγεται το επιθυµητό πρόγραµµα από τη λίστα. Αν επιλεγεί N/A τότε η λειτουργία
απενεργοποιείται και επιλέγεται το πρόγραµµα Συµβατική βενζίνη Ανατολικών
Πολιτειών ΗΠΑ.
4. Αν επιλεγεί η επανεπεξεργασµένη βενζίνη, τότε επιλέγεται και η περιοχή των ΗΠΑ
(Βόρεια ή Νότια).
5. Αν επιλεγεί τα Επίπεδα θείου προσαρµοσµένα από το χρήστη, τότε πρέπει να
εισαχθούν στον πίνακα που ενεργοποιείται τα κατάλληλα δεδοµένα (βλέπε επόµενη
παράγραφο).
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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8.2.2 Επίπεδα θείου από χρήστη

Εισάγονται τα επίπεδα θείου από το χρήστη ως οι µέγιστες και οι µέσες τιµές της
περιεκτικότητας σε ppm θείου που βρίσκεται στη βενζίνη.
Οι τιµές πληκτρολογούνται απευθείας στον πίνακα που ενεργοποιείται όταν επιλεγεί ως
πρόγραµµα τα Επίπεδα θείου προσαρµοσµένα από το χρήστη. Προαιρετικά,
πατώντας το πλήκτρο Καθάρισε διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί.

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

Για την εισαγωγή των δεδοµένων από εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής αρχείου.
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 κειµένου" µε επέκταση .txt.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνονται τα δεδοµένα στον πίνακα. Τυχόν
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υφιστάµενα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την εξαγωγή των δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Πατώντας το πλήκτρο Εξαγωγή εµφανίζεται η φόρµα εξαγωγής σε 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.

8.3 Περιεκτικότητα βενζίνης σε θείο

Εισάγεται η τιµή της περιεκτικότητας της βενζίνης σε θείο έως και το έτος 1999. Για
ηµερολογιακά έτη µεταγενέστερα του 1999, το πρόγραµµα θα αγνοήσει την τιµή αυτή.

Για την εισαγωγή της περιεκτικότητας βενζίνης σε θείο:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγεται η Περιεκτικότητα Βενζίνης Σε Θείο.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 30 και 600 ppm.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, τίθεται η εξ' ορισµού τιµή 300 ppm.
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5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί η περιεκτικότητα της
βενζίνης σε θείο, τότε λαµβάνεται η τιµή 300 ppm.

8.4 Περιεκτικότητα diesel σε θείο

Εισάγεται η τιµή της περιεκτικότητας του diesel σε θείο.

Για την εισαγωγή της περιεκτικότητας του diesel σε θείο:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγεται η Περιεκτικότητα Diesel Σε Θείο.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 0.01 και 5000 ppm.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει κάποια
εξ' ορισµού τιµή.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά.

8.5 Οξυγονωµένα καύσιµα

Εισάγονται οι απαραίτητες παράµετροι για την προσοµοίωση της επίδρασης
οξυγονωµένης βενζίνης στις εκποµπές από τις εξατµίσεις για όλα τα βενζινοκίνητα
οχήµατα.

Για την εισαγωγή παραµέτρων οξυγονωµένων καυσίµων:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Οξυγονωµένα Καύσιµα.
3. Εισάγεται το µερίδιο µειγµάτων αιθέρα στην αγορά από 0 έως 1.
4. Εισάγεται το µερίδιο µειγµάτων αλκοόλης στην αγορά από 0 έως 1.
5. Εισάγεται η µέση περιεκτικότητα οξυγόνου στα καύσιµα µειγµάτων αιθέρα από 0
έως 0.027.
6. Εισάγεται η µέση περιεκτικότητα οξυγόνου στα καύσιµα µειγµάτων αλκοόλης από
0 έως 0.035.
7. Επιλέγεται αν επιτρέπεται ή όχι η απόρριψη RVP για την ανάµιξη οξυγονωµένων
καυσίµων αλκοόλης.
8. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει κάποια
εξ' ορισµού τιµή.
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9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. ∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
δεδοµένα αυτά µε τις επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Αντί αυτής της
εντολής να χρησιµοποιηθεί ο τύπος οξυγονωµένων καυσίµων.

8.6 Πίεση ατµών καυσίµων RVP

Εισάγεται η τιµή της πίεσης ατµών καυσίµων RVP.

Για την εισαγωγή της πίεσης ατµών καυσίµων RVP:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγεται η Πίεση Ατµών Καυσίµων RVP.
3. Εισάγεται η επιθυµητή τιµή µεταξύ 6.5 και 15.2 psi.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει κάποια
εξ' ορισµού τιµή.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά.

8.7 Ενεργή εποχή

Επιλέγεται το καλοκαίρι ή ο χειµώνας ως η ενεργή εποχή. Εξ' ορισµού, αν ο µήνας
αποτίµησης είναι η 1η Ιανουαρίου τότε ως ενεργή εποχή λαµβάνεται ο χειµώνας και αν
είναι η 1η Ιουλίου, ως ενεργή εποχή λαµβάνεται το καλοκαίρι.

Για τον ορισµό της ενεργής εποχής:

1. Επιλέγεται µια ενότητα ή ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγεται η Ενεργή Εποχή.
3. Επιλέγεται η επιθυµητή ενεργή εποχή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, η εντολή απενεργοποιείται και η τιµή της λαµβάνεται
από το µήνα αποτίµησης.
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: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν οριστεί ο µήνας αποτίµησης ή
επιλεγεί από τη λίστα η εγγραφή N/A τότε λαµβάνεται η τιµή από το µήνα αποτίµησης.

8.8 Τοξικά αέρια

8.8.1 Αρωµατικά αέρια

Εισάγεται το ποσοστό αρωµατικών αερίων στη βενζίνη. Το ποσοστό κυµαίνεται από 10%
έως 55%.

Για την εισαγωγή του ποσοστού αρωµατικών αερίων στη βενζίνη:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αρωµατικά Αέρια.
4. Εισάγεται το ποσοστό αρωµατικών αερίων στη βενζίνη.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.2 Αέρια ολεφίνη

Εισάγεται το ποσοστό ολεφίνης στη βενζίνη. Το ποσοστό κυµαίνεται από 0% έως 30%.

Για την εισαγωγή του ποσοστού ολεφίνης στη βενζίνη:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αέρια Ολεφίνη.
4. Εισάγεται το ποσοστό ολεφίνης στη βενζίνη.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.3 Αέρια βενζίνη

Εισάγεται το ποσοστό βενζίνης στα καύσιµα. Το ποσοστό κυµαίνεται από 0% έως 2%.

Για την εισαγωγή του ποσοστού βενζίνης στα καύσιµα:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Αέρια Βενζίνη.
4. Εισάγεται το ποσοστό βενζίνης στα καύσιµα.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.4 Ποσοστό ατµών στους 200F

Εισάγεται το ποσοστό ατµών στους 200 βαθµούς Fahrenheit στα καύσιµα. Το ποσοστό
κυµαίνεται από 30% έως 70%, ενώ συνηθέστερες τιµές ανήκουν στο πεδίο µεταξύ 35%
και 55%.

Για την εισαγωγή του ποσοστού ατµών στους 200F:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ποσοστό Ατµών Στους 200F
.
4. Εισάγεται το ποσοστό ατµών στους 200 βαθµούς Fahrenheit.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.5 Ποσοστό ατµών στους 300F

Εισάγεται το ποσοστό ατµών στους 300 βαθµούς Fahrenheit στα καύσιµα. Το ποσοστό
κυµαίνεται από 70% έως 100%, ενώ συνηθέστερες τιµές ανήκουν στο πεδίο µεταξύ
80% και 90%.

Για την εισαγωγή του ποσοστού ατµών στους 300F:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Ποσοστό Ατµών Στους 300F
.
4. Εισάγεται το ποσοστό ατµών στους 300 βαθµούς Fahrenheit.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.6 Τύπος οξυγονωµένων καυσίµων

Εισάγονται τα ποσοστά των συστατικών που προσδιορίζουν τη σύσταση των
οξυγονωµένων καυσίµων.

Για την εισαγωγή του τύπου οξυγονωµένων καυσίµων:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Τύπος Οξυγονωµένων
Καυσίµων.
4. Εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται καθώς δεν υπάρχει εξ'
ορισµού τιµή της.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Καύσιµα 133

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιηθούν οι επιλογές
τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης. Θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν δεν
χρησιµοποιούνται οι επιλογές τοξικά αέρια στις ιδιότητες της µελέτης.

8.8.7 Παραίτηση οξυγονωµένων καυσίµων RVP

Επιλέγεται η παραίτηση οξυγονωµένων καυσίµων RVP.

Για την παραίτηση οξυγονωµένων καυσίµων RVP:

1. Επιλέγεται ένα σενάριο.
2. Από το µενού Καύσιµα επιλέγονται τα Τοξικά Αέρια.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Παραίτηση Οξυγονωµένων
Καυσίµων RVP.
4. Γίνεται η επιθυµητή επιλογή.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές η εντολή απενεργοποιείται η εντολή.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδοµένα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δεν εισαχθούν οι τιµές τους τότε
το πρόγραµµα συµπεριφέρεται σαν να µην έχει εγκριθεί η παραίτηση οξυγονωµένων
καυσίµων RVP.



Κεφάλαιο
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9 Αποτελέσµατα

9.1 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:

Επιλογές υπολογισµών
Εκτέλεση υπολογισµών
Αναφορά λαθών
Συντελεστές εκποµπής
o Πίνακας συντελεστών εκποµπής

o Γράφηµα συντελεστών εκποµπής

Αέριοι τοξικοί ρύποι
o Πίνακας αέριων τοξικών ρύπων

o Γράφηµα αέριων τοξικών ρύπων

Αποβαλλόµενα σωµατίδια
o Πίνακας αποβαλλόµενων σωµατιδίων

o Γράφηµα αποβαλλόµενων σωµατιδίων

9.2 Επιλογές υπολογισµών

Οι επιλογές των υπολογισµών αναφέρονται στη µορφή και το πλήθος των
αποτελεσµάτων των υπολογισµών. Συνίσταται να µην αλλάξουν οι αρχικές τιµές των
επιλογών αυτών παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Για τη ρύθµιση των επιλογών υπολογισµών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται οι Επιλογές Υπολογισµών.
2. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Πλαίσιο Σύστηµα Παρουσίασης

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή ∆ηµιουργία αρχείων λογιστικών φύλλων
(spreadsheets) τότε δηµιουργούνται στον κατάλογο C:\Program
Files\TechnoLogismiki\TLW2011\Core\Mobile62\ ένα ή περισσότερα αρχεία .TAB που θα
περιέχουν τα αποτελέσµατα σε τέτοια µορφή που είναι εύκολα αναγνώσιµη από
προγράµµατα λογιστικών φύλλων όπως το Microsoft Excel.

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή ∆ηµιουργία αρχείων βάσεων δεδοµένων (χρονοβόρο) τότε
δηµιουργούνται στον κατάλογο C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2011
\Core\Mobile62\ ένα ή περισσότερα αρχεία .TB1 που θα περιέχουν τα λεπτοµερή
αποτελέσµατα των υπολογισµών µε βάση τα κριτήρια που φαίνονται στις τέσσερις
καρτέλες. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να προκαλέσουν την όλη διαδικασία να διαρκέσει
πολύ ώρα.

Καρτέλα Γενικά
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Η επιλογή Συµπεριέλαβε επικεφαλίδες στηλών αν ενεργοποιηθεί προσθέτει ως
πρώτη εγγραφή στα δηµιουργούµενα αρχεία τις ονοµασίες των στηλών, γεγονός που
διευκολύνει στη µετέπειτα επεξεργασία των δεδοµένων από άλλα προγράµµατα.

Η επιλογή Περιληπτικά αποτελέσµατα, όταν επιλεγεί, προκαλεί τη δηµιουργία
αρχείων αποτελεσµάτων µε συνοπτικά αποτελέσµατα. Αντίθετα, αν επιλεγούν τα 
Λεπτοµερή αποτελέσµατα, είναι δυνατή η περαιτέρω παραµετροποίηση των
αποτελεσµάτων που θα συµπεριληφθούν στα αρχεία που θα δηµιουργηθούν.

Αν επιλεγούν τα Λεπτοµερή αποτελέσµατα, τότε επιλέγονται η αρχική και η τελική
ηλικία των οχηµάτων. Οι δυνατές τιµές είναι από 0 έως 24 έτη. Αν επιλεγούν τα
Ηµερήσια αποτελέσµατα, τότε όλα τα αποτελέσµατα θα έχουν χρονική διακριτότητα 1
ηµέρα, ενώ αλλιώς θα έχουν χρονική διακριτότητα 1 ώρα.

Με τις επιλογές αρχική και τελική ώρα αναφοράς, που λαµβάνουν τιµές από 1 ως 24,
µπορούν να περιοριστούν οι ώρες που θα εµφανίζονται στα αποτελέσµατα. Η 1η ώρα
αντιστοιχεί από τις 6 πµ έως τις 7 πµ. Για παράδειγµα αν αρχική ώρα επιλεγεί το 2 και
τελική ώρα το 4, τότε τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται µόνο για τις ώρες 7-8, 8-9 και
9-10 πµ.

Οµοίως τα έτη που θα εµφανίζονται στα αποτελέσµατα µπορούν να κυµαίνονται από το
1928 έως το 2050. Μπορεί να ορισθεί τόσο το αρχικό έτος όσο και το τελικό έτος της
βάσης δεδοµένων. Όσα περισσότερα έτη συµπεριληφθούν, τόσο περισσότερο χρόνο
θα διαρκέσει η δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων.

Καρτέλα Οχήµατα
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Επιλέγονται ποιες από τις 28 κατηγορίες οχηµάτων θα εµφανιστούν στα αποτελέσµατα.
Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, αποεπιλέγονται όλες και επιλέγονται οι κατηγορίες οχηµάτων που δεν
έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.

Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές επιλέγονται όλες οι κατηγορίες των οχηµάτων, γιατί εξ'
ορισµού το µοντέλο έχει προγραµµατισθεί να συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα για
όλες τις κατηγορίες χωριστά.

Καρτέλα Εκποµπές

Επιλέγονται ποια από τα 10 είδη εκποµπών ρύπων θα εµφανιστούν στα αποτελέσµατα.
Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, αποεπιλέγονται όλες και επιλέγονται οι εκποµπές ρύπων που δεν έχουν
επιλεγεί και αντίστροφα.

Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές επιλέγονται όλες οι εκποµπές ρύπων, γιατί εξ' ορισµού
το µοντέλο έχει προγραµµατισθεί να συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα για όλες τις
εκποµπές ρύπων.

Καρτέλα Τύποι Οδών



Ρύποι οχηµάτων138

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Επιλέγονται ποιοι από τους 5 τύπους οδών θα εµφανιστούν στα αποτελέσµατα. Με τα
πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Καµία Επιλογή και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλοι, αποεπιλέγονται όλοι και επιλέγονται οι τύποι οδών που δεν έχουν
επιλεγεί και αντίστροφα.

Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές επιλέγονται όλοι οι τύποι οδών, γιατί εξ' ορισµού το
µοντέλο έχει προγραµµατισθεί να συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα για όλους τους
τύπους οδών.

9.3 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.

9.4 Αναφορά λαθών

Εµφανίζεται µια φόρµα που περιέχει πληροφορίες για όλα τα λάθη αλλά και τα
µηνύµατα των υπολογισµών.

Για την εµφάνιση της αναφοράς λαθών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Αναφορά Λαθών.
2. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Κρίσιµα για την εµφάνιση των κρίσιµων λαθών. Αν
υπάρχουν κρίσιµα λάθη οι υπολογισµοί δεν εκτελέστηκαν επιτυχώς και θα πρέπει να
γίνουν διορθώσεις στα δεδοµένα.
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3. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Προειδοποιήσεις για την εµφάνιση των προειδοποιητικών
µηνυµάτων που ενδεχοµένως να κρύβουν λάθη στα δεδοµένα. Πιθανώς να πρέπει να
γίνουν διορθώσεις στα δεδοµένα.

4. Γίνεται κλικ στην καρτέλα Σχόλια για την εµφάνιση των µηνυµάτων σχολιασµού των
υπολογισµών. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ µέρους του χρήστη.
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5. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η αναφορά αποκρύπτεται.

9.5 Συντελεστές εκποµπής

9.5.1 Συντελεστές εκποµπής

Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τους συντελεστές εκποµπής.

Για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων συντελεστών εκποµπής:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται οι Συντελεστές Εκποµπής.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των αποτελεσµάτων µε µερικά περιληπτικά αποτελέσµατα.
3. Από τη λίστα µε τις ενότητες επιλέγεται η επιθυµητή ενότητα.
4. Από τη λίστα µε τα σενάρια επιλέγεται το επιθυµητό σενάριο.
5. Τα περιληπτικά αποτελέσµατα ανανεώνονται ανάλογα µε τις επιλογές που έγιναν στα
βήµατα 3 και 4.
6. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα
των υπολογισµών.
7. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών.
8. Με το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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9.5.2 Πίνακας συντελεστών εκποµπής

Εµφανίζονται πινακοποιηµένα τα αποτελέσµατα µε τους συντελεστές εκποµπής.

Για την εµφάνιση του πίνακα συντελεστών εκποµπής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας συντελεστών εκποµπής.
2. Επιλέγονται ένα ή περισσότερα σενάρια. Αν επιλεγούν περισσότερα από ένα σενάρια,
τότε θα εµφανίζεται ο µέσος όρος των τιµών των επιλεγµένων σεναρίων. Από το µενού 
∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Σεναρίων: επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα σενάρια από τη
λίστα.
Επιλογή Κανενός Σεναρίου: αποεπιλέγονται όλα τα σενάρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Σεναρίων: επιλέγονται όσα σενάρια δεν έχουν επιλεγεί από τη
λίστα και αντίστροφα.

3. Επιλέγονται οι επιθυµητές εκποµπές από τη δεύτερη λίστα. Για κάθε εκποµπή που
επιλέγεται θα προστίθεται µια στήλη στον πίνακα. Από το µενού ∆εδοµένα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Εκποµπών: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες εκποµπές από τη
λίστα.
Επιλογή Καµίας Εκποµπής: αποεπιλέγονται όλες οι εκποµπές από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Εκποµπών: επιλέγονται όσες εκποµπές δεν έχουν επιλεγεί από
τη λίστα και αντίστροφα.

4. Επιλέγονται οι επιθυµητές κατηγορίες οχηµάτων από την τρίτη λίστα. Για κάθε
κατηγορία οχηµάτων που επιλέγεται θα προστίθεται µια γραµµή στον πίνακα. Από το
µενού ∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Οχηµάτων: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες
οχηµάτων από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Οχήµατος: αποεπιλέγονται όλες οι κατηγορίες οχηµάτων από
τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Οχηµάτων: επιλέγονται όσες κατηγορίες οχηµάτων δεν έχουν
επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

5. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή για να αντιγραφούν τα
περιεχόµενα των επιλεγµένων κελιών στο πρόχειρο αντιγραφής.
6. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί το Επιλογή Όλων για να επιλεγούν όλα τα
κελιά του πίνακα.
7. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Εκτύπωση για να γίνει η προεπισκόπηση
εκτύπωσης του πίνακα.
8. Τέλος από το µενού Αρχείο και υποµενού Εξαγωγή, µπορεί να γίνει η εκτύπωση των
δεδοµένων του πίνακα σε αρχείο, στο Microsoft Excel ή στο Microsoft Word.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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9.5.3 Γράφηµα συντελεστών εκποµπής

Εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα µε τους συντελεστές εκποµπής.

Για την εµφάνιση του γραφήµατος των συντελεστών εκποµπής:

1. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζεται η φόρµα µε τα γραφήµατα.
2. Επιλέγονται ένα ή περισσότερα σενάρια. Αν επιλεγούν περισσότερα από ένα σενάρια,
τότε θα εµφανίζεται ο µέσος όρος των τιµών των επιλεγµένων σεναρίων. Από το µενού 
∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Σεναρίων: επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα σενάρια από τη
λίστα.
Επιλογή Κανενός Σεναρίου: αποεπιλέγονται όλα τα σενάρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Σεναρίων: επιλέγονται όσα σενάρια δεν έχουν επιλεγεί από τη
λίστα και αντίστροφα.

3. Επιλέγονται οι επιθυµητές εκποµπές από τη δεύτερη λίστα. Για κάθε εκποµπή που
επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το µενού ∆εδοµένα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Εκποµπών: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες εκποµπές από τη
λίστα.
Επιλογή Καµίας Εκποµπής: αποεπιλέγονται όλες οι εκποµπές από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Εκποµπών: επιλέγονται όσες εκποµπές δεν έχουν επιλεγεί από
τη λίστα και αντίστροφα.

4. Επιλέγονται οι επιθυµητές κατηγορίες οχηµάτων από την τρίτη λίστα. Για κάθε
κατηγορία οχηµάτων που επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το
µενού ∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Οχηµάτων: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες
οχηµάτων από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Οχήµατος: αποεπιλέγονται όλες οι κατηγορίες οχηµάτων από
τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Οχηµάτων: επιλέγονται όσες κατηγορίες οχηµάτων δεν έχουν
επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

5. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί ο τύπος του γραφήµατος από τα
ακόλουθα διαθέσιµα γραφήµατα:
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Κατανοµή οχηµάτων (πίτα)
Οικονοµία καυσίµων (ραβδογράφηµα)
Σύνθετοι υδρογονάνθρακες (ραβδογράφηµα)
Σύνθετο µονοξείδιο του άνθρακα (ραβδογράφηµα)
Σύνθετα οξείδια του αζώτου (ραβδογράφηµα)
Σύνθετο διοξείδιο του άνθρακα (ραβδογράφηµα)
Ολικοί υδρογονάνθρακες ανά φάση (πίτα)
Μονοξείδιο του άνθρακα ανά φάση (πίτα)
Οξείδια του αζώτου ανά φάση (πίτα)
Εκποµπές όχι εξάτµισης (πίτα)

6. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή Γραφήµατος Στο
Πρόχειρο για να αντιγραφεί το γράφηµα στο πρόχειρο αντιγραφής.
7. Πατώντας το πλήκτρο Επιλογές µπορεί να παραµετροποιηθεί η εµφάνιση του
ραβδογραφήµατος ή της πίτας (συνίσταται µόνο για προχωρηµένους χρήστες).
8. Τέλος από το µενού Γράφηµα µε τα υποµενού Φόρτωµα Ρυθµίσεων Γραφήµατος
και Εγγραφή Ρυθµίσεων Γραφήµατος, µπορούν να δηµιουργηθούν εξωτερικά αρχεία
ρυθµίσεων που να ανακληθούν στο µέλλον.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

9.6 Αέριοι τοξικοί ρύποι

9.6.1 Αέριοι τοξικοί ρύποι

Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τους αέριους τοξικούς ρύπους.

Για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων αέριων τοξικών ρύπων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται οι Αέριοι Τοξικοί Ρύποι.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των αποτελεσµάτων µε µερικά περιληπτικά αποτελέσµατα.
3. Από τη λίστα µε τις ενότητες επιλέγεται η επιθυµητή ενότητα.
4. Από τη λίστα µε τα σενάρια επιλέγεται το επιθυµητό σενάριο.
5. Τα περιληπτικά αποτελέσµατα ανανεώνονται ανάλογα µε τις επιλογές που έγιναν στα
βήµατα 3 και 4.
6. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα
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των υπολογισµών.
7. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών.
8. Με το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

9.6.2 Πίνακας αέριων τοξικών ρύπων

Εµφανίζονται πινακοποιηµένα τα αποτελέσµατα µε τους αέριους τοξικούς ρύπους.

Για την εµφάνιση του πίνακα αέριων τοξικών ρύπων:

1. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας συντελεστών εκποµπής.
2. Επιλέγεται το επιθυµητό σενάριο.
3. Επιλέγεται η επιθυµητή καρτέλα αποτελεσµάτων:

Εξάτµιση
Βενζίνη
MTBE
Κλάση 1
Κλάση 2
Κλάση 3
Κλάση 4

4. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή για να αντιγραφούν τα
περιεχόµενα των επιλεγµένων κελιών στο πρόχειρο αντιγραφής.
5. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί το Επιλογή Όλων για να επιλεγούν όλα τα
κελιά του πίνακα.
6. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Εκτύπωση για να γίνει η προεπισκόπηση
εκτύπωσης του πίνακα.
7. Τέλος από το µενού Αρχείο και υποµενού Εξαγωγή, µπορεί να γίνει η εκτύπωση των
δεδοµένων του πίνακα σε αρχείο, στο Microsoft Excel ή στο Microsoft Word.
8. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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9.6.3 Γράφηµα αέριων τοξικών ρύπων

Εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα µε τους αέριους τοξικούς ρύπους.

Για την εµφάνιση του γραφήµατος των αέριων τοξικών ρύπων:

1. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζεται η φόρµα µε τα γραφήµατα.
2. Επιλέγονται ένα ή περισσότερα σενάρια. Αν επιλεγούν περισσότερα από ένα σενάρια,
τότε θα εµφανίζεται ο µέσος όρος των τιµών των επιλεγµένων σεναρίων. Από το µενού 
∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Σεναρίων: επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα σενάρια από τη
λίστα.
Επιλογή Κανενός Σεναρίου: αποεπιλέγονται όλα τα σενάρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Σεναρίων: επιλέγονται όσα σενάρια δεν έχουν επιλεγεί από τη
λίστα και αντίστροφα.

3. Επιλέγονται τα επιθυµητά τοξικά αέρια από τη δεύτερη λίστα. Για κάθε τοξικό αέριο
που επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το µενού ∆εδοµένα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Εκποµπών: επιλέγονται όλα τα τοξικά αέρια από τη λίστα.
Επιλογή Καµίας Εκποµπής: αποεπιλέγονται όλα τα τοξικά αέρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Εκποµπών: επιλέγονται όσα τοξικά αέρια δεν έχουν επιλεγεί από
τη λίστα και αντίστροφα.

4. Επιλέγονται οι επιθυµητές κατηγορίες οχηµάτων από την τρίτη λίστα. Για κάθε
κατηγορία οχηµάτων που επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το
µενού ∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Οχηµάτων: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες
οχηµάτων από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Οχήµατος: αποεπιλέγονται όλες οι κατηγορίες οχηµάτων από
τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Οχηµάτων: επιλέγονται όσες κατηγορίες οχηµάτων δεν έχουν
επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

5. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί ο τύπος του γραφήµατος από τα
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ακόλουθα διαθέσιµα γραφήµατα:
Κατανοµή οχηµάτων (πίτα)
Παράγοντες εκποµπής εξάτµισης (πίτα)
Παράγοντες εκποµπής βενζίνης (πίτα)
Παράγοντες εκποµπής MTBE (πίτα)

6. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή Γραφήµατος Στο
Πρόχειρο για να αντιγραφεί το γράφηµα στο πρόχειρο αντιγραφής.
7. Πατώντας το πλήκτρο Επιλογές µπορεί να παραµετροποιηθεί η εµφάνιση του
ραβδογραφήµατος ή της πίτας (συνίσταται µόνο για προχωρηµένους χρήστες).
8. Τέλος από το µενού Γράφηµα µε τα υποµενού Φόρτωµα Ρυθµίσεων Γραφήµατος
και Εγγραφή Ρυθµίσεων Γραφήµατος, µπορούν να δηµιουργηθούν εξωτερικά αρχεία
ρυθµίσεων που να ανακληθούν στο µέλλον.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

9.7 Αποβαλλόµενα σωµατίδια

9.7.1 Αποβαλλόµενα σωµατίδια

Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τα αποβαλλόµενα σωµατίδια.

Για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων αποβαλλόµενων σωµατιδίων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται τα Αποβαλλόµενα Σωµατίδια.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των αποτελεσµάτων µε µερικά περιληπτικά αποτελέσµατα.
3. Από τη λίστα µε τις ενότητες επιλέγεται η επιθυµητή ενότητα.
4. Από τη λίστα µε τα σενάρια επιλέγεται το επιθυµητό σενάριο.
5. Τα περιληπτικά αποτελέσµατα ανανεώνονται ανάλογα µε τις επιλογές που έγιναν στα
βήµατα 3 και 4.
6. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα
των υπολογισµών.
7. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών.
8. Με το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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9.7.2 Πίνακας αποβαλλόµενων σωµατιδίων

Εµφανίζονται πινακοποιηµένα τα αποτελέσµατα µε τα αποβαλλόµενα σωµατιδίων.

Για την εµφάνιση του πίνακα αποβαλλόµενων σωµατιδίων:

1. Πατώντας το πλήκτρο Πίνακας εµφανίζεται ο πίνακας αποβαλλόµενων σωµατιδίων.
2. Επιλέγονται ένα ή περισσότερα σενάρια. Αν επιλεγούν περισσότερα από ένα σενάρια,
τότε θα εµφανίζεται ο µέσος όρος των τιµών των επιλεγµένων σεναρίων. Από το µενού 
∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Σεναρίων: επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα σενάρια από τη
λίστα.
Επιλογή Κανενός Σεναρίου: αποεπιλέγονται όλα τα σενάρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Σεναρίων: επιλέγονται όσα σενάρια δεν έχουν επιλεγεί από τη
λίστα και αντίστροφα.

3. Επιλέγονται οι επιθυµητές εκποµπές από τη δεύτερη λίστα. Για κάθε εκποµπή που
επιλέγεται θα προστίθεται µια στήλη στον πίνακα. Από το µενού ∆εδοµένα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Αποβαλλόµενων Σωµατιδίων: επιλέγονται όλα τα
διαθέσιµα αποβαλλόµενα σωµατίδια από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Αποβαλλόµενου Σωµατιδίου: αποεπιλέγονται όλα τα
αποβαλλόµενα σωµατίδια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Αποβαλλόµενων Σωµατιδίων: επιλέγονται όσα αποβαλλόµενα
σωµατίδια δεν έχουν επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

4. Επιλέγονται οι επιθυµητές κατηγορίες οχηµάτων από την τρίτη λίστα. Για κάθε
κατηγορία οχηµάτων που επιλέγεται θα προστίθεται µια γραµµή στον πίνακα. Από το
µενού ∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Οχηµάτων: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες
οχηµάτων από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Οχήµατος: αποεπιλέγονται όλες οι κατηγορίες οχηµάτων από
τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Οχηµάτων: επιλέγονται όσες κατηγορίες οχηµάτων δεν έχουν
επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

5. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή για να αντιγραφούν τα
περιεχόµενα των επιλεγµένων κελιών στο πρόχειρο αντιγραφής.
6. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί το Επιλογή Όλων για να επιλεγούν όλα τα
κελιά του πίνακα.
7. Από το µενού Αρχείο µπορεί να επιλεγεί η Εκτύπωση για να γίνει η προεπισκόπηση
εκτύπωσης του πίνακα.
8. Τέλος από το µενού Αρχείο και υποµενού Εξαγωγή, µπορεί να γίνει η εκτύπωση των
δεδοµένων του πίνακα σε αρχείο, στο Microsoft Excel ή στο Microsoft Word.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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9.7.3 Γράφηµα αποβαλλόµενων σωµατιδίων

Εµφανίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα µε τα αποβαλλόµενα σωµατίδια.

Για την εµφάνιση του γραφήµατος των αποβαλλόµενων σωµατιδίων:

1. Πατώντας το πλήκτρο Γράφηµα εµφανίζεται η φόρµα µε τα γραφήµατα.
2. Επιλέγονται ένα ή περισσότερα σενάρια. Αν επιλεγούν περισσότερα από ένα σενάρια,
τότε θα εµφανίζεται ο µέσος όρος των τιµών των επιλεγµένων σεναρίων. Από το µενού 
∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Σεναρίων: επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα σενάρια από τη
λίστα.
Επιλογή Κανενός Σεναρίου: αποεπιλέγονται όλα τα σενάρια από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Σεναρίων: επιλέγονται όσα σενάρια δεν έχουν επιλεγεί από τη
λίστα και αντίστροφα.

3. Επιλέγονται οι επιθυµητές εκποµπές από τη δεύτερη λίστα. Για κάθε εκποµπή που
επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το µενού ∆εδοµένα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Εκποµπών: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες εκποµπές από τη
λίστα.
Επιλογή Καµίας Εκποµπής: αποεπιλέγονται όλες οι εκποµπές από τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Εκποµπών: επιλέγονται όσες εκποµπές δεν έχουν επιλεγεί από
τη λίστα και αντίστροφα.

4. Επιλέγονται οι επιθυµητές κατηγορίες οχηµάτων από την τρίτη λίστα. Για κάθε
κατηγορία οχηµάτων που επιλέγεται θα ανανεώνεται αυτόµατα το γράφηµα. Από το
µενού ∆εδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υποµενού:

Επιλογή Όλων Των Οχηµάτων: επιλέγονται όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες
οχηµάτων από τη λίστα.
Επιλογή Κανενός Οχήµατος: αποεπιλέγονται όλες οι κατηγορίες οχηµάτων από
τη λίστα.
Επιλογή Λοιπών Οχηµάτων: επιλέγονται όσες κατηγορίες οχηµάτων δεν έχουν
επιλεγεί από τη λίστα και αντίστροφα.

5. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί ο τύπος του γραφήµατος από τα
ακόλουθα διαθέσιµα γραφήµατα:



Αποτελέσµατα 149

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Κατανοµή οχηµάτων (πίτα)
Αποβαλλόµενα σωµατίδια εξατµίσεων (πίτα)
Ολικά αποβαλλόµενα σωµατίδια (πίτα)
Κατανοµή σωµατιδίων (πίτα)
Γράφηµα εκποµπών Μολύβδου, GASPM, Ενεργού Άνθρακα (ΕΑΝΘΡ), Ολικού
Άνθρακα (ΟΑΝΘΡ), SO4, Ολικών Αποβαλλόµενων Σωµατιδίων Εξατµίσεων (ΟΛ ΑΣ
ΕΞ), Φρένων, Ελαστικών και Ολικών Αποβαλλόµενων Σωµατιδίων (ΟΛ ΑΣ)
(ραβδογραφήµατα)

6. Από το µενού Γράφηµα µπορεί να επιλεγεί η Αντιγραφή Γραφήµατος Στο
Πρόχειρο για να αντιγραφεί το γράφηµα στο πρόχειρο αντιγραφής.
7. Πατώντας το πλήκτρο Επιλογές µπορεί να παραµετροποιηθεί η εµφάνιση του
ραβδογραφήµατος ή της πίτας (συνίσταται µόνο για προχωρηµένους χρήστες).
8. Τέλος από το µενού Γράφηµα µε τα υποµενού Φόρτωµα Ρυθµίσεων Γραφήµατος
και Εγγραφή Ρυθµίσεων Γραφήµατος, µπορούν να δηµιουργηθούν εξωτερικά αρχεία
ρυθµίσεων που να ανακληθούν στο µέλλον.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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10 Βοήθεια

10.1 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

10.2 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.

10.3 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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10.4 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.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

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

10.8 Αγορά προϊόντων

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

10.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

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

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

10.11 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

XI
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11 Πίνακες

11.1 Κατηγορίες οχηµάτων

Οι 28 κατηγορίες οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο Mobile 6.2:

A/
A

Συντοµογρα
φία

Περιγραφή

1 LDGV Ελαφρά βενζινοκίνητα οχήµατα (Επιβατικά)

2 LDGT1 Ελαφρά βενζινοκίνητα φορτηγά 1 (0-6,000 lbs. GVWR, 0-3750 lbs.
LVW)

3 LDGT2 Ελαφρά βενζινοκίνητα φορτηγά 2 (0-6,000 lbs. GVWR, 3751-5750
lbs. LVW)

4 LDGT3 Ελαφρά βενζινοκίνητα φορτηγά 3 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 0-
5750 lbs. ALVW)

5 LDGT4 Ελαφρά βενζινοκίνητα φορτηγά 4 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 5751
lbs. και µεγάλα ALVW)

6 HDGV2B Κατηγορία 2b Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (8501-10,000 lbs.
GVWR)

7 HDGV3 Κατηγορία 3 Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (10,001-14,000 lbs.
GVWR)

8 HDGV4 Κατηγορία 4 Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (14,001-16,000 lbs.
GVWR)

9 HDGV5 Κατηγορία 5 Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (16,001-19,500 lbs.
GVWR)

10 HDGV6 Κατηγορία 6 Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (19,501-26,000 lbs.
GVWR)

11 HDGV7 Κατηγορία 7 Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (26,001-33,000 lbs.
GVWR)

12 HDGV8A Κατηγορία 8a Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (33,001-60,000 lbs.
GVWR)

13 HDGV8B Κατηγορία 8b Βαρέα βενζινοκίνητα οχήµατα (>60,000 lbs. GVWR)

14 LDDV Ελαφρά ντιζελοκίνητα οχήµατα (Επιβατικά)

15 LDDT12 Ελαφρά ντιζελοκίνητα φορτηγά 1 και 2 (0-6,000 lbs. GVWR)

16 HDDV2B Κατηγορία 2b Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (8501-10,000 lbs.
GVWR)

17 HDDV3 Κατηγορία 3 Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (10,001-14,000 lbs.
GVWR)

18 HDDV4 Κατηγορία 4 Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (14,001-16,000 lbs.
GVWR)

19 HDDV5 Κατηγορία 5 Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (16,001-19,500 lbs.
GVWR)

20 HDDV6 Κατηγορία 6 Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (19,501-26,000 lbs.
GVWR)

21 HDDV7 Κατηγορία 7 Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (26,001-33,000 lbs.
GVWR)
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22 HDDV8A Κατηγορία 8a Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (33,001-60,000 lbs.
GVWR)

23 HDDV8B Κατηγορία 8b Βαρέα ντιζελοκίνητα οχήµατα (>60,000 lbs. GVWR)

24 MC Μοτοσυκλέτες (βενζινοκίνητες)

25 HDGB Βενζινοκίνητα λεωφορεία (Σχολικά, ΚΤΕΛ και Αστικά)

26 HDDBT Λεωφορεία Diesel (ΚΤΕΛ και Αστικά)

27 HDDBS Σχολικά λεωφορεία Diesel

28 LDDT34 Ελαφρά Φορτηγά 3 και 4 (6,001-8,500 lbs. GVWR)

Οι 16 σύνθετες κατηγορίες οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στις εντολές Κατανοµή
καταχωρήσεων οχηµάτων και κλάσµατα διανυθέντων χιλιόµετρων οχηµάτων:

A/A Συντοµογρα
φία

Περιγραφή

1 LDV Ελαφρά οχήµατα (Επιβατικά)

2 LDT1 Ελαφρά φορτηγά 1 (0-6,000 lbs. GVWR, 0-3,750 lbs. LVW)

3 LDT2 Ελαφρά φορτηγά 2 (0-6,000 lbs. GVWR, 3,751-5,750 lbs.
LVW)

4 LDT3 Ελαφρά φορτηγά 3 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 0-5,750 lbs.
ALVW*)

5 LDT4 Ελαφρά φορτηγά 4 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 5,751 lbs. και
µεγάλα ALVW)

6 HDV2B Κατηγορία 2b Βαρέα φορτηγά (8,501-10,000 lbs. GVWR)

7 HDV3 Κατηγορία 3 Βαρέα φορτηγά (10,001-14,000 lbs. GVWR)

8 HDV4 Κατηγορία 4 Βαρέα φορτηγά (14,001-16,000 lbs. GVWR)

9 HDV5 Κατηγορία 5 Βαρέα φορτηγά (16,001-19,500 lbs. GVWR)

10 HDV6 Κατηγορία 6 Βαρέα φορτηγά (19,501-26,000 lbs. GVWR)

11 HDV7 Κατηγορία 7 Βαρέα φορτηγά (26,001-33,000 lbs. GVWR)

12 HDV8A Κατηγορία 8a Βαρέα φορτηγά (33,001-60,000 lbs. GVWR)

13 HDV8B Κατηγορία 8b Βαρέα φορτηγά (>60,000 lbs. GVWR)

14 HDBS Σχολικά λεωφορεία

15 HDBT Λεωφορεία αστικά και υπεραστικά

16 MC Μοτοσυκλέτες (Όλες)

Οι 14 σύνθετες κατηγορίες οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στην εντολή Κλάσµατα
diesel:

A/A Συντοµογρα
φία

Περιγραφή

1 LDV Ελαφρά οχήµατα (Επιβατικά)

2 LDT1 Ελαφρά φορτηγά 1 (0-6,000 lbs. GVWR, 0-3750 lbs. LVW)

3 LDT2 Ελαφρά φορτηγά 2 (0-6,000 lbs. GVWR, 3751-5750 lbs.
LVW)

4 LDT3 Ελαφρά φορτηγά 3 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 0-5750 lbs.
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ALVW)

5 LDT4 Ελαφρά φορτηγά 4 (6,001-8,500 lbs. GVWR, 5751 lbs. και
µεγάλα  ALVW)

6 HDV2B Κατηγορία 2b Βαρέα φορτηγά (8501-10,000 lbs. GVWR)

7 HDV3 Κατηγορία 3 Βαρέα φορτηγά (10,001-14,000 lbs. GVWR)

8 HDV4 Κατηγορία 4 Βαρέα φορτηγά (14,001-16,000 lbs. GVWR)

9 HDV5 Κατηγορία 5 Βαρέα φορτηγά (16,001-19,500 lbs. GVWR)

10 HDV6 Κατηγορία 6 Βαρέα φορτηγά (19,501-26,000 lbs. GVWR)

11 HDV7 Κατηγορία 7 Βαρέα φορτηγά (26,001-33,000 lbs. GVWR)

12 HDV8A Κατηγορία 8a Βαρέα φορτηγά (33,001-60,000 lbs. GVWR)

13 HDV8B Κατηγορία 8b Βαρέα φορτηγά (>60,000 lbs. GVWR)

14 HDBS Σχολικά λεωφορεία
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Ευρετήριο όρων

- 1 -
1990     114

1994     121

- 2 -
2007     123

200F     131

- 3 -
300F     132

- A -
adobe     20

air     41, 43, 45, 67, 68, 69

ASCII     21

- B -
bck     14, 33

browser     153

- C -
cd     151, 153

communicator     153

condition     67, 68, 69

- D -
default     153

desktop     14

diesel     47, 49, 51, 53, 55, 75, 115, 123, 128, 156

- E -
email     11

enter     36

epa     10

excel     19, 23, 135, 141, 144, 147

explorer     153

- F -
fax     11

file     14, 16, 21

- G -
gaspm     148

- I -
in     16, 17

injection     41, 43, 45

Internet     11, 33, 151, 152, 153

- L -
Live!     154

- M -
M6.FLT.003     91, 93, 95, 97, 99

M6.FLT.004     95, 97, 99

M6.FLT.005     101, 103

M6.FLT.007     73, 75, 77, 79

M6.SPD.003     81, 82, 84

microsoft     21, 22, 23, 135, 141, 144, 147

mobile     10, 16, 17, 19, 115, 156

mozilla     153

mtbe     145

- N -
N/A     65, 67, 68, 69

name     16, 21

netscape     153

- O -
online     151
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open     14, 16, 17, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
60, 61, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 90, 91, 93,
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