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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Εισαγωγή για το OmniPAL 

'OMNIPAL' αναφέρεται όλο το σύστηµα, η κάρτα DSP και τα δύο προγράµµατα, 

‘SSPAM’ και ‘OMNIPAL’. Συνίσταται από την κεραία, τον προενισχυτή και την κάρτα 

DSP σε ένα PC. Απαιτείται ένας παλµογράφος 2 καναλιών για ρύθµιση ελέγχου. 

 

Αρχές λειτουργίας του ΟΜΝΙPAL 

Κεραία Ε-πεδίου & προενισχυτής. Η κεραία Ε πεδίου είναι συµπαγής και 

οµοιοκατευθυντική (για τη διάδοση γης-ιονόσφαιρας), και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

επιτυχώς σε ένα αστικό περιβάλλον. Μια κατακόρυφος κεραία, 2m ή περισσότερο, 

πρέπει να τοποθετηθεί στο υψηλότερο κτίριο στην περιοχή (ώστε να εξασφαλίζει ότι η 

κεραία δεν επισκιάζεται από αντικείµενα - ακόµη και δέντρα – που την 

‘προστατεύουν’).  Έχει παρατηρηθεί ότι η παρεµβολή αρµονικών από ηλεκτροφόρα 

καλώδια είναι µικρότερη εάν η κεραία τοποθετείται σε κτίριο µε ενισχυµένο 

σκυρόδεµα. Ο προενισχυτής πρέπει να τοποθετηθεί µε την κεραία. Στα σχήµατα 

αποδίδονται η πρότυπη κεραία και ο προενισχυτής. Χρησιµοποιείται αποµονωµένη 

τροφοδοσία προενισχυτή (µόνο 50 pF). Η γείωση του προενισχυτή πρέπει να συνδεθεί 

µε µια τοπική ‘γείωση’ και όχι άµεσα µε τη γείωση αγωγών τροφοδοσίας ή µε 

οποιαδήποτε προστασία που συνδέεται µε το εργαστήριό σας. Η έξοδος του 

προενισχυτή εξόδου (εάν παρέχεται) είναι δύο φάσεων (push-pull). Η είσοδος της 

κάρτας OmniPAL DSP  που παρέχεται είναι διαφορική για να απορρίψει το σήµα 

κοινού τρόπου τροφοδοσίας (π.χ., αρµονικές ηλεκτροφόρων καλωδίων).  

 

Κάρτα DSP.  Τοποθετείται σε µια διαθέσιµη θέση επέκτασης της µητρικής πλακέτας  

του Η/Υ. Αν και αυτή τοποθετείται οριζόντια σε συµπαγή PCs θα περιγράψουµε τις 

θέσεις στην κάρτα σαν να τοποθετήθηκε κάθετα όπως είναι συνήθως. Για  

διαγνωστικούς σκοπούς η κάρτα διαθέτει σειρά από LEDs. Η πλέον ουσιαστική 

σύνδεση είναι η είσοδος VLF από τον προενισχυτή µέσω των 3pin mini-DIN στην 

κορυφή. Τα επόµενα δύο BNC πρέπει να συνδεθούν σε έναν παλµογράφο - το πάνω 

µέρος στην είσοδο Υ (κανάλι 2) και το µεσαίο στην είσοδο Χ (κανάλι 1). Ο Χ-Υ τρόπος 

στον παλµογράφο, εποµένως, επιτρέπει την απεικόνιση του φάσορα (phasor) όταν 

εκτελείται καθένα από τα προγράµµατα ‘SSPAM’ και ‘OmniPAL’. Το κατώτατο σηµείο 

BNC είναι για την εισαγωγή εξωτερικών προτύπων συχνότητας 5 MHz εάν είναι 

διαθέσιµη και έτσι η κάρτα DSP διαµορφώνεται. 



 

Μετά από την εκκίνηση του Η/Υ, αλλά χωρίς ενεργοποίηση οποιουδήποτε 

προγράµµατος, 4 από τα 8 κόκκινα LEDs στην κάρτα πρέπει να ανάψουν στο 

συνδυασµό OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON. Το κανάλι 2 του παλµογράφου θα 

παρουσιάσει ευρυζωνικό VLF σήµα µέσω της εισαγωγής A/D και της παραγωγής DAC 

και επιτρέπει έτσι έναν έλεγχο επιπέδων σηµάτων. Το εύρος εισόδου της είναι ± 8 V 

αλλά µόνο τα µεταβατικά παρασιτικά σήµατα πρέπει να ψαλιδιστούν. Οποιαδήποτε 

συνεχή σήµατα, είτε αρµονικές ηλεκτροφόρων καλωδίων είτε VLF σήµατα, πρέπει να 

είναι µέσα σε αυτά τα όρια.  

 

SSPAM (Single Station Phase & Amplitude Monitor  –  Σταθµός Παρατήρησης 

Φάσης & Πλάτους). Το SSPAM µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενιαίος δίαυλος, 

καταγράφοντας το δέκτη για την έρευνα ολόκληρης της VLF ζώνης µέχρι 50 kHz. Η 

ζώνη µπορεί να σαρωθεί µε τον κατάλληλο συνδυασµό πλήκτρων. Η έξοδος δεν 

εµφανίζεται στην οθόνη PC αλλά στην οθόνη παλµογράφου ως απεικόνιση phasor εάν 

ο παλµογράφος ρυθµίζεται στο "Χ-Υ" µε επιλογή 10,2. Η τελεία του παλµογράφου 

είναι συνήθως στο κέντρο οθόνης, αλλά κινείται προς τη θέση phasor σε διάστηµα 10 

δευτερολέπτων, για 1 περίπου δευτερόλεπτο για να παρουσιάσει τη φάση και το 

πλάτος του σήµατος από κάθε Omega σταθµό.  

  

Πλάτος. Η αυθαίρετη τάση αναφοράς είναι 300 µV. Κατά συνέπεια εάν το 

πλάτος σήµατος (ακτινωτό µήκος σε Volt στην οθόνη παλµογράφου) είναι  3 V στο 

κέρδος προεπιλογής που τίθεται (Pregain = 44 dB, Postgain = 36 dB, συνολικό 

κέρδος = 80 dB), η αποτελεσµατική εισαγωγή στον προενισχυτή θα ήταν 300 µV. Το 

ίδιο σήµα σχεδιασµένο από το OMNIPAL θα εµφανιζόταν να ήταν 80 dB. Για να 

ρυθµίσουµε τις µετρήσεις πλάτους SSPAM και OMNIPAL, µετράµε το µαγνητικό πεδίο 

Β ενός ισχυρού VLF σταθµού σε µια κοντινή αλλά επίπεδη περιοχή, υπολογίζουµε το Ε 

=Bc και έπειτα χρησιµοποιούµε τις µετρήσεις SSPAM και OMNIPAL για να καθορίσουµε 

ένα ‘αποτελεσµατικό ύψος’. Αλλάζοντας το κέρδος στο SSPAM µε PgUp ή PgDn δεν 

έχει καµία επίδραση στο OMNIPAL όταν εκτελεστεί αργότερα.  

 

OmniPAL ενδείξεις 

Όταν το OMNIPAL εκτελείται (περίπου 5 mins µετά από την έναρξη), η οθόνη 

του Η/Υ και ο παλµογράφος παρουσιάζουν χρήσιµες ενδείξεις. Η οθόνη του Η/Υ 

αναπαριστά το πλάτος και τη φάση των σηµάτων που ελήφθησαν από τους πρώτους 



"nplt" σταθµούς που απαριθµήθηκαν για την αναγραφή. Ο σταθµός #1 είναι πάντα ο 

Omega που επιλέχθηκε, εποµένως ο σταθµός #2 είναι ο πρώτος MSK σταθµός, κ.λ.π. 

Εάν µόνο δύο σταθµοί πρόκειται να απεικονιστούν και θέλετε το NWC να απεικονιστεί, 

να εξασφαλίσετε ότι το NWC είναι το πρώτο στη λίστα µετά από τον υποχρεωτικό 

Omega. Εάν ρυθµίσουµε το ‘-p0’ αναµένουµε µηδέν διαγράµµατα, όλοι οι σταθµοί για 

να καταγραφούν θα πρέπει να απεικονιστούν, έτσι το ‘-p1’ αναπαριστά το µικρότερο 

αριθµό, ακριβώς τον Omega. Οι κλίµακες πλάτους και φάσης απεικονίζονται πάντα µε 

στρογγυλούς αριθµούς όπως 5, 10, 20, 50, κ.λ.π. σε µοίρες ή dB, που επιλέγονται 

έτσι ώστε όλα τα σηµεία των δεδοµένων να επιδεικνύονται ικανοποιητικά µέσα στην 

κλίµακα.  

 

Το χρονικό διάστηµα είναι ακριβές σε UT, εάν ρυθµίσουµε µέσα σε ± 5 sec 

όπως εξηγείται αργότερα, δεδοµένου ότι είναι κλειδωµένο σε Omega χρόνο. Τα 

δεδοµένα που απεικονίζονται αρχίζουν µε τον Omega κύκλο µε µια µετατόπιση από 

UT που πρέπει να την εισαγάγετε µε τον "- e<omeg>" διακόπτη. Η χρονική έκταση 

είναι ένας ακέραιος αριθµός Omega κύκλων (10 sec) που εξαρτάται από την ανάλυση 

που τίθεται από το διακόπτη - r<tres>. Οι καταγραφές του χρόνου είναι ακριβώς σε 

στρογγυλούς αριθµούς UT (π.χ., σε xx:xx:00, xx:xx:20, xx:xx:40, κ.λπ.), που 

εξαρτώνται επίσης από την ανάλυση.  

 

Καθορισµός του επιπέδου σήµατος για το OmniPAL 

Το OmniPAL δεν έχει κανένα έλεγχο κέρδους επί της πλακέτας. Εάν το επίπεδο 

σηµάτων είναι πάρα πολύ υψηλό, το σήµα από τον προενισχυτή πρέπει να µειωθεί 

κατά προτίµηση µε την παρεµβολή ίσων αντιστατών στις διφασικές εισαγωγές του 

OmniPAL. Πρώτα ελέγχουµε την έξοδο DAC (κανάλι 2 στον παλµογράφο) ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι τα ισχυρότερα συνεχή σήµατα, είτε αρµονικές ηλεκτροφόρων 

καλωδίων είτε VLF σήµατα, είναι εντός των ορίων της DAC (± 8V). Κατόπιν εκτελείται 

το OMNIPAL που απεικονίζει στην οθόνη το ισχυρότερο VLF σήµα που είναι επιθυµητό 

να καταγράφει τακτικά. Εάν το απεικονιζόµένο πλάτος είναι πάνω από 80 dB κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας (π.χ. αργά νύχτα) που επιθυµούµε να καταγράψουµε τακτικά, 

πρέπει να µειώσουµε την είσοδο. 

 

 

 

 



 

Καθορισµός του χρόνου για το OmniPAL 

Το OmniPAL ενηµερώνεται από το ρολόι του PC όταν, και µόνο όταν εκκινεί 

την εκτέλεσή του. Το  OmniPAL θέτει το δικό του ρολόι που τρέχει στο ακριβές 

ποσοστό που τίθεται από την συχνότητα αναφοράς (που δύναται να είναι εξωτερική 5 

MHz ή εσωτερική που κλειδώνεται στην Omega συχνότητα). ∆εδοµένου ότι το 

ποσοστό των περισσότερων ρολογιών PC είναι αρκετά κακό, ο χρόνος PC πρέπει να 

ελεγχθεί και / ή να ρυθµιστεί σε UT πριν εκκινήσει το OMNIPAL και πρέπει να είναι 

στα όρια απόκλισης ± 5 δευτερόλεπτα UT (κατά προτίµηση µέσα σε ± 0,5 sec). 

 

Τρεις χρόνοι παρουσιάζονται στην οθόνη του PC στην πάνω αριστερή γωνία. 

Αυτοί είναι οι χρόνοι της έναρξης του Omega κύκλου 10 δευτερολέπτων σύµφωνα µε 

το ρολόι του PC, το ρολόι OmniPAL και ο πραγµατικός ακριβής χρόνος σε UT. Οι 

χρόνοι ‘Omni’ και ‘PC’ είναι οι ίδιοι στο όριο των 100 msec ή και παραπάνω επειδή το 

ρολόι OmniPAL συνεχίζει να επαναφέρει τις αρχικές συνθήκες στο ρολόι PC. Αρχικά, ή 

αµέσως µετά από το πρώτο διάγραµµα, (περίπου 5 λεπτά µετά από το ξεκίνηµα), ο 

χρόνος ‘UT’ πρέπει να συµφωνήσει µε τα ρολόγια του ‘PC’ και του ‘Omni’ µέσα σε ένα 

δευτερόλεπτο. Εάν η διαφορά είναι περισσότερο από αυτή πρέπει να είναι γνωστή η 

αιτία (ίσως γιατί το ρολόι που χρησιµοποιείται για να θέσει το ρολόι PC είναι πιθανό να 

είναι 1 ή 2 sec πιο αργό). Εάν η διαφορά είναι µόνο 3 sec, µπορεί να είχε τεθεί το 

ρολόι PC πιο αργό κατά  3sec ή πιο γρήγορο από 7 sec, έτσι πρέπει να είναι βέβαιο ότι 

ένα τέτοιο λάθος δε θα συµβεί. Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος θα µπορούσε να είναι 

παραπάνω από ολόκληρα δέκατα των δευτερολέπτων, έτσι φαινοµενικά 3 sec αργά θα 

µπορούσαν να είναι 13, 23, 33 ή 993 δευτερόλεπτα αργότερα! Ένας περαιτέρω 

έλεγχος µετράει το χρόνο της οθόνης που ξανασχεδιάζεται, για τις περισσότερες 

αναλύσεις OmniPAL, εκτός από την υψηλότερη, αυτή είναι στο UT λεπτό. Είναι 

δύσκολο να µετρηθεί αυτό καλύτερα από µερικά δευτερόλεπτα αλλά είναι αρκετά 

καλό να ελεγχθεί για ένα αριθµό Omega κύκλων.(ακέραιο πολλαπλάσιο 10 

δευτερολέπτων). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία, το OMNIPAL πρέπει να κλείσει, 

ο πραγµατικός χρόνος πρέπει να εξασφαλιστεί, ο χρόνος του PC να ρυθµιστεί και το 

OMNIPAL να ξαναρχίσει.  

Τα δεδοµένα  χωρίς χρόνο ακρίβειας είναι τελείως άχρηστα!  

 



Περισσότερες σηµειώσεις για το χρόνο 

1. Αφóτου το ρολόι του PC ενηµερώνεται συνεχώς (κάθε 5msec!), και 

υποθέτοντας ότι ο χρόνος του PC ήταν σωστός όταν εκκίνησε το OmniPAL, ο χρόνος 

PC πρέπει να είναι επαρκώς σωστός ακολουθούµενος από σύντοµες διακοπές 

λειτουργίας (<1 ώρα εκτός αν το ρολόι PC είναι πραγµατικά κακό). Αυτό σηµαίνει ότι 

µπορείτε να θέσετε το autoexec.bat του PC για να επανεκκινήσετε  το OmniPAL.  

 

2. Έχουµε µια κάρτα GPS σε ένα άλλο PC από το οποίο διοχετεύουµε µε 

καλώδια το χρονικό κώδικα GPS όλων των PC που τρέχουν το OmniPAL. Ένα απλό 

πρόγραµµα ‘GPSTIME. EXE’ καλείται από το αρχείο batch που αρχίζει το OMNIPAL. 

EXE για να ρυθµίσει το ρολόι PC.  

  

3. Αν δεν υπάρχει το GPS χρησιµοποιείται ένα χρονόµετρο µε διακόπτη για 

µεταφορά του χρόνου, για παράδειγµα, τον ακριβή χρόνο στην οθόνη σε ένα άλλο 

δωµάτιο, στο PC.  

 

Ωµέγα χρόνος (ORE) και UTC   

Η γη περιστρέφεται στον άξονά της µέσα σε 1 ή 2 msec λιγότερο από 24 ώρες, 

έτσι ώστε µετά από περίπου 18 µήνες να είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο πιο 

‘γρήγορη’ όσον αφορά τον ατοµικό χρόνο (ORE). Για να το καθορίσουµε αυτό, οι 

αρχές προσθέτουν ακριβώς ένα δευτερόλεπτο (ένα " δευτερόλεπτο υπερπήδησης ") 

στο UT σε διαστήµατα 12 ή 18 µηνών (µερικές φορές σε διάστηµα 24 µηνών) στο 

τελευταίο δευτερόλεπτο UT του ∆εκεµβρίου ή του Ιουνίου. Ο Omega χρόνος δεν 

προσθέτει αυτό το δευτερόλεπτο επειδή τα Omega όργανα ναυσιπλοΐας θα 

συγχέονταν. ∆εδοµένου ότι χρησιµοποιούµε την αρχή του Omega κύκλου 10 

δευτερολέπτων κοντά στο UT λεπτό για να συγχρονίσουµε το ρολόι λογισµικού 

OMNIPAL, πρέπει να ενηµερώσουµε το OMNIPAL µε το  διακόπτη -e τι χρόνος  του UT 

αντιστοιχεί σε αυτό. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει στο δεξιό άξονα ποιος αριθµός ‘-

e’ χρησιµοποιείται το έτος 1995 και όλα τα προηγούµενα έτη. 

 

 

 

 



 

Έτος αλλαγής  

 

Σχήµα 1 ∆ευτερόλεπτα πηδήµατος και αριθµός  για το διακόπτη -e για το OMNIPAL 

στα προηγούµενα έτη 

 

Αυτό παρουσιάζεται από τους µικρούς κύκλους. Αυτοί παρουσιάζονται σε 

διαστήµατα 6 µηνών. Σηµειώστε ότι το διάστηµα µεταξύ των διαδοχικών 

δευτερολέπτων πηδήµατος είναι γενικά ένα έτος, αλλά ήταν τόσο µεγάλο όσο 2 1/2 

έτη (5 κύκλοι) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Η οµαλή καµπύλη είναι µόνο η 

τάση, και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ακριβή πρόβλεψη. 

 

 

 

JAPAL 

(JG2AS Phase & Amplitude Logger) 

Σκοπός. Χρησιµοποιώντας το GPS ως πρότυπο φάσης,  το  JAPAL επιτρέπει τις 

συγκρίσεις των µετρήσεων φάσης JG2AS που γίνονται ηµέρες ή µήνες χωριστά. Οι 

αργές αλλαγές στις παραµέτρους διάδοσης (αποτελεσµατικό ιονοσφαιρικό ύψος 



ανάκλασης, αγωγιµότητα της γης και διηλεκτρική σταθερά) πρέπει εποµένως να είναι 

ανιχνεύσιµες και µπορούν να ενεργήσουν ως πρόδροµος σεισµού.  

 

Σύστηµα JAPAL. Αποτελείται από τις VLF και GPS κεραίες, τα καλώδια που 

τροφοδοτούν, τη µονάδα υπηρεσιών και την κάρτα DSP για τον υπολογιστή. Τα πάντα 

εκτός από τον υπολογιστή παρέχονται από τον οίκο LF-EM Research LTD 

 

Αρχή. Ένας δέκτης GPS στη µονάδα υπηρεσιών παρέχει έναν παλµό 10 µsec 

κάθε δευτερόλεπτο (1 ppsec). Παράγει επίσης το σειριακό χρονικό κώδικα NMEA που, 

µαζί µε το 1 ppsec, θέτει ακριβώς το ρολόι του υπολογιστή. Ένας σταθερός  

κρύσταλλος 10 MHz στη µονάδα υπηρεσιών (service unit) συνθέτει 30 kHz, 30,1 kHz 

και ένα παλµό  800 msec ανά δευτερόλεπτο αυτών των δύο σηµάτων. Όλα αυτά τα 

σήµατα επαναρυθµίζονται κάθε δευτερόλεπτο από το GPS.  

Και τα δύο σήµατα των 30 KHz και των 30,1 kHz είναι διαµορφωµένα από τον παλµό 

800 msec ανά δευτερόλεπτο και τροφοδοτούνται µε το ευρύ σήµα VLF ζωνών στην 

κάρτα DSP στον υπολογιστή. Το DSP παράγει όλες τις συχνότητες που απαιτούνται 

για την αναγραφή JG2AS και οποιαδήποτε άλλα σήµατα (µέχρι έξι) που απαιτούνται 

από το χρήστη, από τα πρότυπα 10 MHz που παρέχονται στην κάρτα DSP. Αυτά  τα 

10 MHz θα προερχόταν κανονικά από τη µονάδα υπηρεσιών αλλά θα µπορούσαν να 

παρασχεθούν από το χρήστη από µια σταθερότερη πηγή (π.χ., ρουβίδιο). Η 

σταθερότητα συχνότητας, όχι η ακρίβεια συχνότητας, είναι η πιο σηµαντική ιδιότητα, 

επειδή το DSP κλειδώνει αποτελεσµατικά τη φάση και όλες τις παραγόµενες 

συχνότητες στο ρυθµισµένο GPS των 30 kHz. Η "φυσική" περίοδος του βρόχου 

κλειδωµένης φάσης (PLL) αρχίζει στο 1 δευτερόλεπτο και  αυξάνει στο ποσοστό του 1 

s/s µέχρι να φτάσει την τιµή (π.χ., 1800 sec = 30 λεπτά) που τίθεται από το χρήστη. 

Ο  κρύσταλλος των µονάδων υπηρεσιών έχει  θερµική σταθερά χρόνου περίπου 30 

λεπτών για να εξασφαλίσει αργή µετατόπιση συχνότητας, έτσι εάν η ιδιοπερίοδος των 

φίλτρων DSP PLL τίθεται (από το χρήστη) σε 30 λεπτά, η διακύµανση του GPS είναι 

γρηγορότερη 1 ppsec από αυτό που φιλτράρεται έξω. Η διακύµανση (± 1 µsec) 

οφείλεται κυρίως στην ‘εκλεκτική διαθεσιµότητα’ (Selective Availability – S/A) του 

GPS και βεβαίως στο χαµηλό όριο του φάσµατος (< 1 mHz). Χρησιµοποιώντας µια 

µικρότερη συχνότητα κατωφλίου κατάλληλη για πρότυπα συχνότητας ρουβιδίου θα 

αφαιρούσε τη διακύµανση S/A. Εντούτοις, εάν η φάση JG2ΑS υπολογίζεται κατά µέσο 

όρο σε µερικές ώρες κατά τη διάρκεια της ανάλυσης στοιχείων, τέτοια (και άλλη) 

διακύµανση θα αφαιρούταν µε οποιοδήποτε τρόπο.  



Όλα τα σήµατα που παράγονται από το DSP είναι σε φάση κάποια στιγµή µετά από 

την εκκίνηση. Αυτό προσδιορίζεται αποτελεσµατικά από τη διαφορά φάσης µεταξύ 30 

kHz και των 30,1 kHz µε µια αβεβαιότητα 10ms.  

Κατά συνέπεια για όλες τις συχνότητες που είναι ένα πολλαπλάσιες του 100 Hz, µια 

διόρθωση φάσης µπορεί να εφαρµοστεί στο χρόνο ανάλυσης δεδοµένων. Για το 

JG2ΑS αυτή η διόρθωση είναι ακριβώς µηδέν, + 120ο, ή -120o.  

Εάν η φάση JG2ΑS υπολογίζεται κατά µέσο όρο πάνω από 4 ώρες γύρω στα 

µεσάνυχτα κάθε ηµέρα, εάν δεν υπάρχει καµία αλλαγή στην πορεία διάδοσης, και εάν 

το JAPAL δε διακόπτεται, η υπολογισµένη κατά µέσο όρο φάση του JG2ΑS πρέπει να 

είναι η ίδια κάθε νύχτα µε απόκλιση λίγων µοιρών. Εάν, από την άλλη, το JAPAL 

σταµατά και επανακκινείται, η υπολογισµένη κατά µέσο όρο φάση που καταγράφεται 

µπορεί να είναι η ίδια, 120ο µπροστά ή 120ο πίσω από τη µέση φάση της 

προηγούµενης νύχτας. Αυτό θα αναγνωριζόταν εύκολα, έτσι η διόρθωση δε θα πρέπει 

να υπολογιστεί. Αυτό δε θα συµβεί για σήµατα σε συχνότητες που αναφέρονται σε 

λιγότερο από 30 kHz. 

 

 

 

 

 
Εγκατάσταση κεραίας 



 

Σχήµα 2 Σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος 

 

Περιγραφή των συστατικών του JAPAL 

VLF κεραία.  Περίπου 1,8 m καλώδιο τροφοδοσίας 3 πόλων µέσα σε ένα 

αγωγό νερού PC 20 mm µήκους 2 m. Αυτή η διάταξη ελαχιστοποιεί το ηλεκτρικό 

πεδίο που προκαλείται στην επιφάνεια κεραιών από τα πεδία ακραίων θυελλών για να 

αποφύγει να προσελκύσει ένα χτύπηµα αστραπής. Τα τελευταία 100 mm είναι µέσα σε 

ένα οµοαξονικό, γειωµένο πλέξιµο όπου περνά µέσω ενός κατανεµηµένου φίλτρου RC 

στον προενισχυτή µέσω του οµοαξονικού καλωδίου 50 Ω. Το κατανεµηµένο φίλτρο 

RC έχει εξασθένηση σε dB ανάλογο προς την τετραγωνική ρίζα της συχνότητας. Αυτό 

ρυθµίζεται στα 10 dB στα 40 kHz και επίσης είναι 50 dB στο 1 MHz (ζώνη AM), 500 

dB στα 100 MHz (FM & TV), κ.λπ. Η ολική αντίσταση σειράς, για το περιορισµένο 

συνεχές ρεύµα, είναι 350 kΩ.  

 

 VLF προενισχυτής.   Η είσοδος αποµονώνεται µεταξύ των αγωγών 

τροφοδοσίας (±15V) από διόδους 1 µΑ για προστασία ενάντια στα πεδία ώθησης 



αστραπής µέχρι 300 kV/m. Οι δύο προενισχυτές (που επιλέγονται για υψηλή 

γραµµικότητα παρά το χαµηλό θόρυβο) χωρίζουν την είσοδο σε δύο φάσεις µε κέρδος 

11. Ο προενισχυτής είναι καλυµµένος από ένα αδιάβροχο µεταλλικό κάλυµµα και 

τοποθετηµένος στο σωλήνα κεραίας, όπως είναι η κεραία GPS. Ο προενισχυτής πρέπει 

να γειωθεί καλά κοντά σε γείωση προστασίας αστραπής.  

 

Μονάδα Υπηρεσίας. Σ’ αυτή υπάρχουν δύο παροχές τροφοδοσίας: µία για τα 

ηλεκτρονικά της Μονάδας Υπηρεσίας και µία για τον προενισχυτή που είναι 

αποµονωµένος από τη γείωση της Μονάδας Υπηρεσίας αλλά συνδεδεµένος µε τη 

γείωση του προενισχυτή. Το διφασικό σήµα από τον προενισχυτή τροφοδοτεί  ένα 

κέρδος διαφορικού ενισχυτή υψηλού κοινού τρόπου απόρριψης και µιας αντίστασης 

εισαγωγής και για τις δύο φάσεις των 2 kΩ. Αυτό ακολουθείται από έναν αθροιστή 

(ακουστικός ‘µίκτης’) για να προσθέσει τα σήµατα των 30,0 και 30,1 kHz που 

περιγράφονται παραπάνω.  

Η Μονάδα Υπηρεσίας σχεδιάζεται στην υπηρεσία και χειρίζεται 3 προενισχυτές και 

τροφοδοτεί 2 υπολογιστές. Ενώ δεν απαιτούνται για το JAPAL, αυτές και άλλες 

πρόσθετες ευκολίες µπορεί να απαιτηθούν στις µελλοντικές εκδόσεις. Η Μονάδα 

Υπηρεσίας µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τυποποιηµένο ‘ταχυδροµικό γραφείο’ ή κάτω 

από τον υπολογιστή.  

 

Κάρτα DSP. Αυτή έχει σχεδιαστεί για να λαµβάνει VLF σήµατα από δύο 

κεραίες, αλλά η µία µόνο είναι ενεργός. συγχρόνως. Στο µεταξύ, το ‘κανάλι 2’ 

miniDlN µπορεί να χρησιµοποιηθεί (µε µια µικρή ενίσχυση µε σύρµατα) εάν το 

παραπάνω δεν µπορεί να επιτευχθεί από το βύσµα εισόδου (δεν απαιτείται για τα PCs 

που παρέχονται για το JAPAL). Η κάρτα DSP µπορεί να µετατραπεί για ειδικούς 

σκοπούς.  

 

Τοποθέτηση της κεραίας.   Η κεραία ηλεκτρικού πεδίου είναι πολύ λιγότερο 

ευαίσθητη στις αρµονικές ηλεκτροφόρων καλωδίων από ό,τι είναι µία κεραία 

µαγνητικού πεδίου, ιδιαίτερα όταν τοποθετείται σε ένα υψηλό κτίριο µε ενισχυµένο 

τσιµέντο σε περιβάλλον πόλης. ∆εδοµένου ότι η κεραία και τα κτίρια είναι όλα πάρα 

πολύ µικρότερα από το µήκος κύµατος VLF (περίπου 10 km), το ηλεκτρικό πεδίο VLF 

στην κεραία έχει την ίδια µορφή µε το συνεχές ηλεκτρικό πεδίο λόγω των νεφών 

ανωτέρω. Η µορφή µπορεί να υπολογιστεί µε τη σχεδίαση των ισοδύναµων γραµµών, 

θεωρώντας το έδαφος, τα κτίρια, τα δέντρα, τις κεραίες TV, κ.λπ., ως µηδέν 



δυναµικό. Από αυτό θα είναι σαφές ότι το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι µεγαλύτερο στις 

κυρτές άκρες και τις οικοδοµήσιµες γωνίες. Η κεραία δεν πρέπει να τοποθετηθεί 

κοντά, ή να επισκιαστεί από άλλες κεραίες, αγωγούς αλεξικέραυνου, ηλεκτροφόρα 

καλώδια, δέντρα, κ.λπ., καθώς θα ‘αποµακρύνουν’ το VLF ηλεκτρικό πεδίο. Η κεραία 

GPS τοποθετείται µε τη VLF κεραία και το VLF προενισχυτή. ∆ύο αγωγοί, το ένα  µε 

έξι κλώνους και  ένα οµοαξονικό, παρέχουν την τροφοδοσία και µεταφέρουν τα 

σήµατα, στη Μονάδα Υπηρεσίας που τοποθετείται κοντά στον υπολογιστή.  

Η κάρτα DSP τοποθετείται στον υπολογιστή µε  προσοχή και πρέπει να είναι πλήρως 

αποµονωµένη από τον Η/Υ.  

 

MK 6 κάρτα DSP   

 

 

Σχήµα 3 σχηµατικό διάγραµµα της Mk6 κάρτας (η πάνω όψη) 

 

Mk6 κάρτα JAPAL DSP. Τα συστατικά δεν απεικονίζονται σε κλίµακα ούτε είναι 

οι σχετικές θέσεις τους ακριβείς. Μόνο τα στοιχεία που µπορεί να χρειαστούν για 

ρυθµίσεις είναι υποδεδειγµένα και επονοµαζόµενα.  Η δέσµη του LED (ψηλά στο 

κέντρο) παρουσιάζεται διαδοχικά µε OFF-ON κ.λ.π. Μόνο ένα ζευγάρι από γέφυρες 

βραχυκύκλωσης είναι σχετικό (Jl/J2) που ελέγχει τη χρήση του κατώτατου ακροδέκτη 

BNC. Αν και 2 κανάλια εισόδου παρουσιάζονται, µόνο το κανάλι 1 είναι διαθέσιµο.  



 

Ρυθµίσεις.  

Κοινός τρόπος απόρριψης (δύο θέσεις ρύθµισης φαίνονται).   Είναι για 

να αφαιρέσουν την παρεµβολή από τους προενισχυτές. Ρυθµίστε τον κάθε ένα για το 

ελάχιστο στο κατάλληλο κανάλι όταν αντικαθίσταται η κεραία προενισχυτή µε 

βραχυκύκλωµα. Μη ρυθµίζετε εάν το σήµα κοινού τρόπου τροφοδοσίας δεν έχει 

πρόβληµα.  

 

Συνεχείς µετατοπίσεις. Συνδέστε τις εξόδους Χ και Υ µε τις εισόδους Χ και Υ 

ενός παλµογράφου (αυτό µπορεί να γίνει από τον κεντρικό πίνακα επιλογής Μονάδας 

Υπηρεσίας), µετά κεντράρετε τον παλµογράφο στο σηµείο Χ-Υ). Ρυθµίστε αυτό το 

ποτενσιόµετρο (προσδιορίζεται στο σχέδιο παραπάνω) για τη λιγότερη µετατόπιση 

(κάνει και το Χ και το Υ, προσπαθήστε έτσι για τον καλύτερο συµβιβασµό).  

 

Κεντρική PLL συχνότητα (µη προσδιορισµένη).   Αυτή δεν πρέπει να 

ρυθµιστεί χωρίς καλό λόγο.  

 

Jumpers. Υπάρχουν µόνο δύο. Το µικρό κουτί  πρέπει να είναι στο J1 για την 

εξωτερική αναφορά συχνότητας (10 MHz από τη Μονάδα Υπηρεσίας ή 1, 5 ή 10 MHz 

από αλλού) που µπαίνει µέσω του κατώτατου ακροδέκτη BNC.  

 

∆ιαιρέτες συχνότητας. Αυτοί ελέγχονται από τους µπλε διακόπτες DIP και 

επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών συχνοτήτων αναφοράς 1, 5 ή 10 MHz. Οι 

διακόπτες 1 έως 6 πρέπει να τεθούν ως εξής:  

 

∆ιακόπτες 1 2 3 4 5 6 

Εξωτερική είσοδος 1 MHz ON off off off off off 

Εξωτερική είσοδος 5 MHz off ON ON off off off 

Εξωτερική είσοδος10 MHz off ON off ON ON off 

Χρησιµοποίηση εσωτερικού 

κρυστάλλου 

off ON off ON off ON 

 

 

 



Αίτηση διακοπής από κάρτα DSP (IRQ).   Αυτή ρυθµίζεται από τους µπλε 

διακόπτες DIP κοντά στην άκρη του συνδετήρα. Χρησιµοποιεί µόνο IRQ 5 (διακόπτης 

#2 στο ON, όλοι οι άλλοι στο OFF) ή, εάν αυτό δε λειτουργεί χρησιµοποιείστε την IRQ 

9 = 2 (διακόπτης #4 στο ΟΝ, όλοι οι άλλοι στο OFF).  

 

Βάση διεύθυνσης κάρτας DSP. Αυτή ρυθµίζεται από τον κόκκινο διακόπτη 

DIP. Αφήστε το 1 και το 2 στο ΟΝ και τα άλλα στο OFF (στη διεύθυνση 300). Εάν 

αυτό δε λειτουργεί, δοκιµάστε τη διεύθυνση 310 (ισχύουν τα ίδια εκτός από το 

διακόπτη #6 που είναι στο ΟΝ). Αυτές είναι οι µόνες διευθύνσεις που λειτουργούν.  

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ MICROSOFT  ACCESS 

Με την απλούστερη έννοια βάση δεδοµένων είναι µια συλλογή από εγγραφές 

και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

επιδιώξεις συνδυασµένης πληροφόρησης. Τελευταία όλα τα σύγχρονα συστήµατα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων χειρίζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας το σχεσιακό µοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Ο επιθετικός 

προσδιορισµός σχεσιακό προκύπτει από το γεγονός  ότι κάθε εγγραφή της βάσης 

δεδοµένων περιέχει πληροφορίες συσχετισµένες µε ένα µοναδικό θέµα και µόνο µ' 

αυτό. Επίσης τα δεδοµένα που αφορούν δυο κατηγορίες πληροφοριών µπορούν να 

αντιµετωπίζονται σαν µία οντότητα που βασίζεται σε συσχετισµένες τιµές δεδοµένων. 

Ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (Relational Data Base 

Management System- RDBMS) διαχειρίζεται όλα τα δεδοµένα σε πίνακες. Στους 

πίνακες αποθηκεύονται πληροφορίες για κάποιο θέµα και έχουν στήλες που περιέχουν 

τα διάφορα είδη των πληροφοριών γι' αυτό το θέµα και γραµµές που περιγράφουν 

όλες τις ιδιότητες µιας απλής περίπτωσης του θέµατος. Όταν χρησιµοποιείται κάποια 

από τις ευκολίες του DBMS για να ανακτώνται πληροφορίες από έναν ή 

περισσότερους πίνακες το αποτέλεσµα είναι πάντα κάτι που µοιάζει µε άλλον ένα 

πίνακα. 

Το σύστηµα παρέχει πλήρη έλεγχο στον τρόπο µε τον οποίο ορίζονται τα 

δεδοµένα, γίνεται η επεξεργασία τους και διαχέεται η πληροφόρηση προς τρίτους. Το 

σύστηµα εφοδιάζει επίσης το χρήστη µε ισχυρές δυνατότητες που κάνουν εύκολη την 

καταγραφή και το χειρισµό µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων σε πολλούς πίνακες. Ένας 

διαχειριστής βάσης δεδοµένων έχει τρεις βασικές δυνατότητες: ορισµό, χειρισµό και 



έλεγχο δεδοµένων. Όλη αυτή η λειτουργικότητα περιέχεται στις ισχυρές δυνατότητες 

του λογισµικού πακέτου της εταιρίας Microsoft Access.  

 

Ορισµός δεδοµένων και αποθήκευση 

Ένα DBMS  επιτρέπει να ορίζεται το είδος των δεδοµένων  και τον τρόπο µε 

τον οποίο είναι επιθυµητό να αποθηκεύονται. Επίσης συνήθως είναι δυνατό να 

ορίζονται κανόνες, τους οποίους θα χρησιµοποιεί το DBMS για να εξασφαλίζεται η 

ακεραιότητα των δεδοµένων. Με τη Microsoft Access διατίθεται πλήρης ελευθερία 

στον ορισµό των δεδοµένων (σαν κείµενο, αριθµούς, ηµεροµηνίες, ώρες, χρηµατικές 

τιµές κτλ.) σε ό,τι αφορά τον ορισµό του τρόπου αποθήκευσής τους (µήκος 

αλφαριθµητικών, ακρίβεια αριθµών, µορφή ηµεροµηνιών/ ωρών) και τον ορισµό της 

µορφής τους όταν  εµφανίζονται ή τα τυπώνονται.  

Σαν λογισµικό η Microsoft Access ευρίσκεται στην αιχµή της τεχνολογίας 

εφαρµογών που βασίζονται στα Microsoft Windows, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

όλες οι λειτουργίες της ∆υναµικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων (Dynamic Data Exchange - 

DDE) και της Σύνδεσης και Ενσωµάτωσης Αντικειµένων (Object Linking and 

Embedding - OLE). Η DDE επιτρέπει να εκτελούνται λειτουργίες και να 

ανταλλάσσονται δεδοµένα µεταξύ της Microsoft Access και άλλων εφαρµογών που 

βασίζονται στα Windows και υποστηρίζουν τη DDE. Μπορούν επίσης να γίνονται 

συνδέσεις DDE µε άλλες εφαρµογές χρησιµοποιώντας µακροεντολές ή 

προγραµµατίζοντας µε την Access Basic. Η OLE είναι µια εξελιγµένη δυνατότητα των 

Windows που επιτρέπει να συνδέονται ή να ενσωµατώνονται αντικείµενα στη βάση 

δεδοµένων της Microsoft Access. Τα αντικείµενα µπορεί να είναι εικόνες, γραφήµατα, 

λογιστικά φύλλα, ή έγγραφα από άλλες εφαρµογές για  Windows, που και αυτές 

υποστηρίζουν την OLE. 

Η Microsoft Access µπορεί επίσης να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί µια 

µεγάλη ποικιλία άλλων µορφών δεδοµένων, όπως είναι οι δοµές αρχείων άλλων 

συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

 

Χειρισµός δεδοµένων 

Ένα DBMS παρέχει πολλούς τρόπους εργασίας µε τα δεδοµένα . Μπορεί για 

παράδειγµα, να γίνει έλεγχος σ' ένα µεµονωµένο πίνακα για πληροφορίες, ή να 

ζητηθεί µια πολύπλοκη έρευνα µέσα σε πολλούς συσχετισµένους πίνακες ή αρχεία. 

Είναι δυνατό να ενηµερώνεται ένα µεµονωµένο πεδίο ή πολλές εγγραφές µε µία 



διαταγή, και να γράφονται προγράµµατα που θα χρησιµοποιούν τις λειτουργίες του 

DBMS για την ανάγνωση και την ενηµέρωση των δεδοµένων. 

Η Microsoft Access χρησιµοποιεί την ισχυρή γλώσσα βάσεων δεδοµένων SQL 

(δοµηµένη γλώσσα ερωτηµάτων) για την επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν 

αποθηκευθεί στους πίνακες. Με τη χρήση της SQL µπορεί να ορίζεται το σύνολο των 

πληροφοριών που χρειάζονται για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος, 

όπως είναι τα δεδοµένα από πολλούς διαφορετικούς πίνακες. Όµως, η  Access 

απλοποιεί τις εργασίες χειρισµού των δεδοµένων. Για να  χρησιµοποιηθεί δεν είναι 

απαραίτητο καν να γνωρίζει ο χρήστης SQL. Χρησιµοποιεί τους ορισµούς των τύπων 

σχέσεων που έχουν οριστεί για να συνδέσει αυτόµατα τους πίνακες που πρέπει. Έτσι, 

ο χρήστης µπορεί να επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον οποίο θα επιλύσει τα 

προβλήµατα που αφορούν τις πληροφορίες χωρίς να ασχοληθεί για το πώς θα 

κατασκευάσει τα πολύπλοκα συστήµατα σύνδεσης όλων των δοµών των στοιχείων της 

βάσης δεδοµένων. Η Microsoft Access έχει επίσης µια εξαιρετικά απλή αλλά και 

πανίσχυρη λειτουργία ορισµού ερωτηµάτων µε τη βοήθεια γραφικών που ονοµάζεται 

ερώτηµα βάσει παραδείγµατος µε τη χρήση γραφικών η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιείται για να καθορίζονται τα δεδοµένα που χρειάζονται για την επίλυση 

ενός προβλήµατος. 

 

Έλεγχος δεδοµένων 

Όταν πρέπει να µοιράζονται τα δεδοµένα µε άλλους, τα πραγµατικά συστήµατα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων επιτρέπουν να  προστατεύονται, έτσι ώστε µόνο 

εξουσιοδοτηµένοι χρήστες να µπορούν να τα διαβάζουν ή να τα ενηµερώνουν. Ένα 

DBMS που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει το µερισµό δεδοµένων, παρέχει επίσης 

δυνατότητες που εξασφαλίζουν πως δε θα προσπαθήσουν δύο άτοµα την ίδια στιγµή 

να αλλάξουν τα ίδια δεδοµένα. Τα καλύτερα συστήµατα  επιτρέπουν επίσης να 

οµαδοποιούµε τις µεταβολές έτσι ώστε ή να ισχύουν όλες µαζί, ή να µην ισχύει καµία 

από αυτές.  

Η Microsoft Access σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται είτε σαν απλό DBMS σ' 

ένα σταθµό εργασίας, είτε σε κατάσταση µερισµού πελάτη-εξυπηρετητή σε δίκτυο. 

Επειδή µπορεί να µοιράζονται τα στοιχεία µε άλλους χρήστες η Access έχει εξαιρετικές 

δυνατότητες προστασίας και ακεραιότητας των στοιχείων. Μπορούν να ορίζονται ποιοι 

χρήστες ή οµάδες θα έχουν πρόσβαση στα αντικείµενα της βάσης δεδοµένων . Η 

Microsoft Access παρέχει αυτόµατα µηχανισµούς κλειδώµατος ώστε να µην µπορούν 

δύο άτοµα να ενηµερώσουν το ίδιο αντικείµενο την ίδια στιγµή. 



Η λογική της ανάπτυξης εφαρµογών 

Τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων είναι ειδικά σχεδιασµένα µε την ανάπτυξη 

εφαρµογών. Προσφέρουν τα εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου δεδοµένων που 

χρειάζονται και παρέχουν ευκολίες καταγραφής των διαφόρων τµηµάτων της 

εφαρµογής και διαχείρισης των αλληλεξαρτήσεων τους. Με µια βάση δεδοµένων ο 

χρήστης έχει επίσης στα χέρια του µια πλήρη γλώσσα προγραµµατισµού καθώς και 

εργαλεία αποσφαλµάτωσης (debugging). Ουσιαστικά όλα τα συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων περιλαµβάνουν δυνατότητες ανάπτυξης εφαρµογών, ώστε να επιτρέπουν 

στους προγραµµατιστές ή τους χρήστες του συστήµατος να ορίζουν τις διαδικασίες 

που χρειάζονται για την αυτοµατοποίηση της δηµιουργίας και της διαχείρισης των 

δεδοµένων. ∆υστυχώς, πολλά συστήµατα ανάπτυξης εφαρµογών βάσεων δεδοµένων 

χρειάζονται για τον ορισµό των διαδικασιών τη γνώση µιας γλώσσας 

προγραµµατισµού όπως της C. Στο σηµείο αυτό η Microsoft Access πλεονεκτεί καθώς 

κάνει εύκολο το σχεδιασµό και την κατασκευή εφαρµογών βάσεων δεδοµένων, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού.  

Μπορεί να χρησιµοποιούνται φόρµες και αναφορές για να ορίζεται ο τρόπος 

εµφάνισης των δεδοµένων και τους πρόσθετους υπολογισµούς που είναι επιθυµητό να 

εκτελούνται σ' αυτά όπως στα λογιστικά φύλλα. Σ' αυτήν την περίπτωση, οι οδηγίες 

µορφοποίησης και υπολογισµού (στις φόρµες και στις αναφορές) ξεχωρίζονται από τα 

δεδοµένα (που βρίσκονται στους πίνακες), έτσι ώστε να παρέχεται πλήρη ελευθερία 

στην χρήση των δεδοµένων  µε διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να επηρεάζονται τα 

ίδια τα δεδοµένα. Το µόνο που πρέπει να γίνει σ' αυτή την περίπτωση είναι να οριστεί 

µια άλλη φόρµα ή αναφορά, χρησιµοποιώντας τα ίδια δεδοµένα. Όταν είναι επιθυµητό 

να αυτοµατοποιηθούν κάποιες από τις εργασίες, η Microsoft Access παρέχει τη 

δυνατότητα ορισµού µιας µακροεντολής που θα διευκολύνει την ανταπόκριση σε 

γεγονότα (όπως η αλλαγή των δεδοµένων σ' ένα πεδίο µιας φόρµας), ή τη σύνδεση 

φορµών και αναφορών. Για πιο εξεζητηµένες διαδικασίες, όπως κλήσεις σε ρουτίνες 

των Windows, µπορεί να γραφτεί µια διαδικασία στη γλώσσα Access Basic. 

Η  Microsoft Access παρέχει εξελιγµένες δυνατότητες ανάπτυξης εφαρµογών 

για την επεξεργασία, όχι µόνο των στοιχείων που είναι αποθηκευµένα στις δικές τις 

δοµές δεδοµένων, αλλά και πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες σε πολλές άλλες 

δηµοφιλείς µορφές βάσεων δεδοµένων. Το µεγαλύτερο, ίσως, πλεονέκτηµα της 

Microsoft Access είναι η δυνατότητα να χειρίζεται δεδοµένα από λογιστικά φύλλα, 

αρχεία κειµένου, αρχεία dBASE, Paradox, Btrieve, και βάσεις δεδοµένων FoxBASE, 

καθώς και από κάθε βάση δεδοµένων SQL που υποστηρίζει το πρότυπο ODBC (Open 



Data Base Connectivity, ODBC). Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

Access για την δηµιουργία µιας εφαρµογής των Windows που θα µπορεί να 

επεξεργάζεται τα δεδοµένα που βρίσκονται σ' ένα εξυπηρετητή δικτύου SQL ή στη 

βάση δεδοµένων SQL ενός µεγάλου συστήµατος. 

 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ 

Στη συγκεκριµένη εργασία επιχειρήθηκε να οργανωθούν τα Η/Μ δεδοµένα που 

συλλέγει ο µετρητικός σταθµός του ΤΕΙ Κρήτης. Επιπλέον ήταν επιδίωξη να δοθεί η 

δυνατότητα στο χρήστη του προγράµµατος αυτού να διαχειρίζεται αυτά τα δεδοµένα 

και να τα εισάγει άµεσα στο λογισµικό απεικόνισης και επεξεργασίας Origin ώστε να 

αυτοµατοποιείται σε ένα βαθµό η παρουσίασή τους µε µορφή διαγράµµατος και η 

περαιτέρω µελέτη και ανάλυσή τους. Η οργάνωση των στοιχείων αυτών γίνεται µέσα 

από µια βάση δεδοµένων της Microsoft Access. Χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν 

περισσότερες δυνατότητες της Microsoft Access για να επιτύχουµε τη δηµιουργία 

περιβάλλοντος φιλικό προς το χρήστη. Η σύνδεση µε το Origin επετεύχθη επίσης να 

πραγµατοποιείται µε άµεσο και διαφανή τρόπο, µέσα από τη βάση δεδοµένων µας. Για 

την υλοποίηση του σχεδιασµού στην Access χρησιµοποιούνται δύο βασικοί πίνακες. Ο 

ένας πίνακας έχει το όνοµα "Αρχεία" και αποτελείται από τα εξής πεδία: το πρώτο από 

αυτά είναι το "όνοµα" του αρχείου και αντιστοιχεί στο όνοµα του κάθε αρχείου που 

διαθέτουµε από το σταθµό. Το δεύτερο είναι ο "κωδικός αρχείου" και είναι ένας 

αριθµός (αύξων) που χαρακτηρίζει το κάθε αρχείο και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί για 

τον πίνακα αυτό. Τρίτο πεδίο είναι ο "κωδικός ηµέρας" ο οποίος είναι ένας αριθµός 

που δίνει πληροφορία για το ποια ηµέρα καταγράφηκε το αρχείο αυτό. Τέταρτο και 

τελευταίο πεδίο είναι ο "χρόνος έναρξης" και µας πληροφορεί ποια στιγµή της ηµέρας 

άρχισε να καταγράφεται το συγκεκριµένο αρχείο.  

 

 



 

Η σχεδίαση του πίνακα "ΑΡΧΕΙΑ" 

 

 

 

Ο δεύτερος πίνακας έχει το όνοµα "Ηµέρα" και είναι ο βασικός πίνακας της 

εφαρµογής µας. Έχει τρία πεδία και το πρώτο από αυτά είναι η "ηµεροµηνία" και µας 

δείχνει ποιες ηµεροµηνίες έχουµε συλλέξει στοιχεία. Το δεύτερο είναι ο "αριθµός 

αρχείων" και µας δείχνει πόσα αρχεία έχουν καταγραφεί κάθε µέρα. Το τρίτο πεδίο 

είναι ο "κωδικός ηµέρας " ο οποίος είναι ένας αύξων αριθµός που χαρακτηρίζει κάθε 

µέρα. Το πεδίο αυτό αποτελεί το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα "Ηµέρα" αφού είναι 

µοναδικό για κάθε ηµέρα. 

 



 

Η σχεδίαση του πίνακα "ΗΜΕΡΑ" 

 

Οι παραπάνω πίνακες συνδέονται µε µία σχέση "ένα προς πολλά" αφού µία 

ηµέρα µπορεί να έχει πολλά αρχεία, ενώ ένα αρχείο δεν µπορεί να ανήκει σε πολλές 

ηµέρες. 

 

 

 

 Έτσι το πεδίο  "κωδικός ηµέρας " του πίνακα "Ηµέρα" συνδέεται µε τον 

"κωδικό ηµέρας" του πίνακα "Αρχεία" µε τη σχέση "ένα προς πολλά". Με τον τρόπο 

αυτό µπορούµε να βρούµε ποια αρχεία έχουν καταγραφεί µε βάση κάποια ηµεροµηνία 

και µε βάση ένα χρόνο έναρξης. 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σαν µέσο εντοπισµού των αρχείων χρησιµοποιούνται τρία βασικά ερωτήµατα. 

Το πρώτο βασικό ερώτηµα φέρει τον τίτλο οι "ηµεροµηνίες" και δίνει τη δυνατότητα 

εντοπισµού ενός ή περισσοτέρων αρχείων µε βάση µια ηµεροµηνία έναρξης και 

τερµατισµού που επιλέγονται από το χρήστη. Για την υλοποίηση του ερωτήµατος 

αυτού χρησιµοποιούνται στοιχεία και από τους δύο πίνακες. 

 

 

 

Η σχεδίαση του ερωτήµατος "ηµεροµηνίες" 

 

 Έτσι κάθε φορά που καλείται το ερώτηµα αυτό µέσα από την εφαρµογή  

έχουµε σαν απάντηση ένα πίνακα που περιέχει τρία στοιχεία. Από τον πίνακα "Αρχεία" 

το "όνοµα του αρχείου" και το "χρόνο έναρξης" και από τον πίνακα "Ηµέρα" την 

"ηµεροµηνία". Με τον τρόπο αυτό εντοπίζουµε τα αρχεία που ανήκουν στις 

ηµεροµηνίες που καθορίζει ο χρήστης µε την ηµεροµηνία και την ώρα που 

καταγράφηκαν. 

 Ο κώδικας για το ερώτηµα: 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο6] 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] 

που µας λέει ότι παίρνει τις τιµές του από την Φόρµα 3 , µε ηµ/νία έναρξης ίση 

µε την τιµή που θέτει ο χρήστης στο πλαίσιο [Κείµενο4] και ηµ/νία τερµατισµού την 

τιµή στο πλαίσιο [Κείµενο6]. Η δεύτερη γραµµή του κώδικα καλύπτει την περίπτωση 

που ο χρήστης ενδιαφέρεται µόνο για µια ηµ/νία οπότε την ορίζει απλώς στο πλαίσιο 

[Κείµενο4]. 

 

Το δεύτερο βασικό ερώτηµα φέρει τον τίτλο  "ώρες".  



 

 

Η σχεδίαση του ερωτήµατος "ώρες" 

 

Το ερώτηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουµε ένα ή περισσότερα 

αρχεία µε βάση το χρόνο έναρξης και τερµατισµού που καθορίζει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιούνται ξανά τα πεδία "όνοµα αρχείου" και "χρόνο έναρξης" του πίνακα 

"Αρχεία" και την "ηµεροµηνία" από τον πίνακα "Ηµέρα". Σαν αποτέλεσµα έχουµε ένα 

πίνακα που περιέχει τα ονόµατα των αρχείων που επιθυµεί ο χρήστης µε την 

ηµεροµηνία και την ώρα που έχουν καταγραφεί. 

Ο κώδικας για το ερώτηµα: 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο2] 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] 

που µας λέει ότι παίρνει τις τιµές του από την Φόρµα 3 , µε ώρα έναρξης ίση 

µε την τιµή που θέτει ο χρήστης στο πλαίσιο [Κείµενο0] και ώρα τερµατισµού την τιµή 

στο πλαίσιο [Κείµενο2]. Η δεύτερη γραµµή του κώδικα καλύπτει την περίπτωση που ο 

χρήστης ενδιαφέρεται µόνο για µια ώρα οπότε την ορίζει απλώς στο πλαίσιο 

[Κείµενο0]. 

 

Το τρίτο βασικό ερώτηµα ("ηµεροµηνίες & ώρες) αποτελεί ένα συνδυασµό 

των δύο παραπάνω ερωτηµάτων αφού δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει 

ένα αριθµό αρχείων που έχουν καταγραφεί σε µία ή περισσότερες ηµεροµηνίες και σε 

ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέσα σ' αυτές. Και σ' αυτό το ερώτηµα είναι 

χρήσιµα τα πεδία των δύο παραπάνω ερωτηµάτων, όπως επίσης ο κώδικας για την 

υλοποίηση του ερωτήµατος αυτού είναι στην ουσία ο συνδυασµός του κώδικα των 

δυο ερωτηµάτων αυτών. 

 



 

 

Η σχεδίαση του ερωτήµατος "ηµεροµηνίες & ώρες" 

 

Ο κώδικας για το ερώτηµα ανά σειρά κριτηρίων : 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο2] 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο6] 

 που καλύπτει τη περίπτωση του ορισµού από το χρήστη ηµ/νίας έναρξης- 

τερµατισµού ([Κείµενο4]-[Κείµενο6]), όπως και δύο ωρών, έναρξης-τερµατισµού 

([Κείµενο0]-[Κείµενο2]) 

 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] 

που καλύπτει τη περίπτωση του ορισµού από το χρήστη µονάχα µιας ηµ/νίας 

[Κείµενο4] και µιας ώρας [Κείµενο0]. 

 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο6] 

που καλύπτει τη περίπτωση του ορισµού από το χρήστη µονάχα µίας ώρας 

[Κείµενο0] αλλά και δύο ηµ/νιών , έναρξης- τερµατισµού ([Κείµενο4]-[Κείµενο6]) 

 

>=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο0] And <=[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο2] 

[Forms]![Φόρµα3]![Κείµενο4] 

που καλύπτει τη περίπτωση του ορισµού από το χρήστη µονάχα µίας ηµ/νίας 

[Κείµενο4] αλλά και δύο ωρών , έναρξης- τερµατισµού ([Κείµενο0]-[Κείµενο2]) 

 



 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Τα ερωτήµατα αυτά καλούνται µέσα από τη φόρµα 3 που ονοµάζεται 

"Αναζήτηση Αρχείων". Μέσα από το περιβάλλον αυτό ο χρήστης µπορεί να ορίσει µια 

ηµεροµηνία έναρξης µέσα στην οποία θέλει να δει ποια αρχεία υπάρχουν ή να ορίσει 

και ηµεροµηνία τερµατισµού ώστε να δει µέσα σ' αυτό το διάστηµα ηµερών ποια 

αρχεία έχουν καταγραφεί σύµφωνα µε το πρώτο ερώτηµα. Παρόµοια µπορεί να ορίσει 

χρόνο έναρξης και τερµατισµού για να δει µέσα σε µία χρονική στιγµή ή ένα χρονικό 

διάστηµα ποια αρχεία έχουν καταγραφεί σύµφωνα µε το δεύτερο ερώτηµα. Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα ορισµού ηµεροµηνίας και χρόνου, έναρξης και τερµατισµού, 

ώστε να µπορούµε να καλούµε το τρίτο ερώτηµα. 

 

 

 

Η φόρµα "Αναζήτηση Αρχείων" 

Τα στοιχεία αυτά που δίνει ο χρήστης µέσα από τη φόρµα 3 (Αναζήτηση 

Αρχείου) αποτελούν τις παραµέτρους για τα ερωτήµατα 1, 2 και 3.  

 

 

Οι επιλογές που τελικά ο χρήστης έχει στη διάθεσή του είναι οι εξής: 



 

� να ορίσει µόνο µία ηµ/νία 

 

 

� να ορίσει δυο ηµ/νίες (έναρξης και τερµατισµού) 

 

 



� να ορίσει µόνο µία ώρα 

 

 

 

� να ορίσει δυο ώρες (έναρξης και τερµατισµού) 

 

 



 

� να ορίσει µια ηµ/νία και µια ώρα 

 

 

 

� να ορίσει µια ηµ/νία και δυο ώρες (έναρξης και τερµατισµού) 

 



� να ορίσει µια ώρα και δυο ηµ/νίες (έναρξης και τερµατισµού) 

 

 

� και τέλος να ορίσει δυο ηµ/νίες (έναρξης και τερµατισµού) και δυο ώρες 

(έναρξης και τερµατισµού) και να βρει τα αρχεία που έχουν καταγραφεί και 

πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 

 



 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων όποια και αν είναι η επιλογή του χρήστη 

γίνεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος από αυτούς είναι ένας πίνακας που παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της αναζήτησης µε τη µορφή στηλών, όπου στην πρώτη στήλη 

αναγράφονται τα ονόµατα των αρχείων, στη δεύτερη ο χρόνος έναρξης του κάθε 

αρχείου και στην τρίτη η ηµεροµηνία που έχει καταγραφεί το κάθε στοιχείο από αυτά. 

Στην ουσία έχουµε δηµιουργήσει ένα εικονικό πλήκτρο στη φόρµα "Αναζήτηση 

Αρχείου" που οδηγεί στην εκτέλεση του ερωτήµατος που κάθε φορά µας ενδιαφέρει. 

Έτσι αν ο χρήστης επιλέξει µία ώρα έναρξης ή ένα χρονικό διάστηµα από µία ώρα 

έναρξης έως και µία ώρα τερµατισµού πατώντας στο εικονικό πλήκτρο επιλογή ώρας 

"Αναζήτηση" εµφανίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µορφή που αναφέραµε πριν: 

 

 

 

 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξει µόνο ηµεροµηνία οπότε θα 

πατήσει το εικονικό πλήκτρο επιλογή ηµ/νίας "Αναζήτηση": 

 



 

 

 ή επιλέξει και ώρα και ηµεροµηνία όπου πρέπει να πατήσει το εικονικό 

πλήκτρο  ηµ/νίες και ώρες "Αναζήτηση": 

 

 

 



Ο παραπάνω τρόπος παρουσίασης των αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί απλώς να δει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε 

τη µορφή λίστας. Εάν έχει σκοπό να δει κάποιο συγκεκριµένο αρχείο µέσα από το 

Origin τότε θα πρέπει να επιλέξει το δεύτερο τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

ο οποίος παρουσιάζει στο χρήστη τα αποτελέσµατα µε τη µορφή φόρµας. Με τον 

τρόπο αυτό το κάθε αρχείο µε το χρόνο έναρξης και την ηµεροµηνία που έχει 

καταγραφεί παρουσιάζεται ξεχωριστά µέσα από ένα παράθυρο στο κάτω µέρος του 

οποίου αναγράφεται ποια εγγραφή είναι αυτή που παρουσιάζεται κάθε στιγµή, το 

σύνολο των εγγραφών και µερικά εικονικά πλήκτρα για να κινούµαστε από τη µία 

εγγραφή στην άλλη. Εάν λοιπόν ο χρήστης επιθυµεί άµεση σύνδεση µε το Origin αυτή 

πραγµατοποιείται µε ένα διπλό πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού στο 

πλαίσιο που περιέχει το όνοµα του αρχείου που κάθε φορά τον ενδιαφέρει. Όλα αυτά 

αφού πρώτα πατήσει το εικονικό πλήκτρο της Φόρµας "Αναζήτηση Αρχείων", επιλογή 

ώρας "ΣΥΝ∆ΕΣΗ" εάν έχει επιλέξει µία ώρα έναρξης ή ένα χρονικό διάστηµα από µία 

ώρα έναρξης έως και µία ώρα τερµατισµού. 

 

 

 

 Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξει µόνο ηµεροµηνία οπότε θα 

πατήσει το εικονικό πλήκτρο επιλογή ηµεροµηνίας  "ΣΥΝ∆ΕΣΗ": 

 



 

 

 ή επιλέξει και ώρα και ηµεροµηνία όπου πρέπει να πατήσει το εικονικό 

πλήκτρο  ηµ/νίες και ώρες "ΣΥΝ∆ΕΣΗ": 

 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ORIGIN 

Η µετάβαση αυτή µέσα από την Access στο Origin γίνεται µε προσθήκη ενός 

κώδικα εντός των ιδιοτήτων του πλαισίου που περιέχει το όνοµα του αρχείου και 

συγκεκριµένα στις ιδιότητες του συµβάντος µε τίτλο "Με το διπλό κλικ". Ο κώδικας 

που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Private Sub ονοµα_DblClick(Cancel As Integer) 

    Dim kostas As String 

    Dim stAppName As String 

    kostas = "[ονοµα]=" & "'" & Me![ονοµα] & "'" 

        



    stAppName = "C:\Program Files\OriginLab\OriginPro70\Origin70.exe  

C:\kon\" & Me![ονοµα] & " '" 

    Call Shell(stAppName, 1) 

 

End Sub 

 

Έτσι αρχικά γίνεται ορισµός της µεταβλητής "giannis" τύπου string. Στη 

συνέχεια ορίζεται η εφαρµογή που θα κληθεί ως µεταβλητή και καθορίζεται το τι θα 

περιέχει η µεταβλητή "giannis". Τέλος γίνεται ορισµός του τρόπου που καλείται το 

πρόγραµµα. 

Κάνοντας λοιπόν το διπλό πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού ο 

χρήστης, ανοίγει αυτοµάτως το Origin και στη συνέχεια το συγκεκριµένο αρχείο που 

τον ενδιαφέρει. 

 

 

Το επιλεγµένο αρχείο στο ORIGIN 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Βασική απαίτηση για να δύναται η βάση δεδοµένων που αναπτύχθηκε να έχει 

µία συνέχεια στο χρόνο χρήσης είναι ο χρήστης να µπορεί να προσθέτει και να 

ενηµερώνει τα αρχεία, µε εκείνα που δηµιουργούνται από το µετρητικό σύστηµα 

συλλογής δεδοµένων, στο σύστηµά της βάσης. Αυτό γίνεται µέσα από µια φόρµα που 

ονοµάζεται "Ενηµέρωση Αρχείων". 

Αυτή η φόρµα είναι σύνθετη αφού µπορεί να παρουσιάζει πληροφορίες (πεδία) 

από τους δύο πίνακές µας. Έτσι αρχικά δηµιουργούµε µια φόρµα που παρουσιάζει τα 

πεδία του πίνακα "Ηµέρα". Στη συνέχεια εντός της φόρµας αυτής δηµιουργούµε µια 

δευτερεύουσα φόρµα που εµφανίζει τα στοιχεία του πίνακα "Αρχεία". Με τον τρόπο 

αυτό µπορούν να προστίθενται αρχεία και ηµέρες στους πίνακές χωρίς ο χρήστης να 

χρειάζεται να εµπλακεί σε λεπτοµέρειες της βάσης δεδοµένων. 

 

 

Η φόρµα "Ενηµέρωση Αρχείων" 

 

Έτσι κάθε φορά που ο χρήστης χρειαστεί να προσθέσει κάποια ηµέρα µε τα 

αντίστοιχα αρχεία της ηµέρας αυτής, καλεί την Ενηµέρωση Αρχείων και πηγαίνοντας 

στην τελευταία της εγγραφή µπορεί να προσθέσει τα στοιχεία αυτά καταχωρώντας τα 

στα ανάλογα πεδία. Σηµαντικό είναι ότι για κάθε καινούρια εγγραφή, ο κωδικός της 



ηµέρας λαµβάνει αυτόµατα  ένα αριθµό αφού έχει οριστεί να έχει αυτόµατη αρίθµηση. 

Τα νέα στοιχεία καταχωρούνται αυτόµατα στους πίνακες της βάσης δεδοµένων. 

Για ευκολία του χρήστη ξεκινώντας η εφαρµογή  ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου 

στο οποίο υπάρχουν τρία εικονικά πλήκτρα για να επιλέξει ένα από αυτά ανάλογα µε 

τις απαιτήσεις του.  

 

Το Μενού Εκκίνησης 

 

Έτσι εάν θέλει να αναζητήσει κάποιο αρχείο πρέπει να επιλέξει το κουµπί 

"ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ" οπότε θα ανοίξει η ανάλογη φόρµα µε τις διάφορες επιλογές 

για αναζήτηση. Εάν πάλι θέλει να ενηµερώσει το σύστηµα µε κάποια στοιχεία πρέπει 

να πατήσει το κουµπί "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ" οπότε πάλι θα ανοίξει το ανάλογο 

παράθυρο. Τέλος το τρίτο κουµπί είναι για την έξοδο του χρήστη από το σύστηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

VLF ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ KASUGAI ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

TOKAI, ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

 

Περίληψη. Τα ιονοσφαιρικά VLF σήµατα (εύρος και φάση) που διαβιβάζονται 

από ένα NWC VLF ποµπό (19.8kHz) στην Αυστραλία, έχουν ελεγχθεί στο Kasugai 

(κοντά στη Nagoya) προκειµένου να ανακαλυφθούν οι ιονοσφαιρικές διαταραχές που 

είναι συνδεµένες µε τους σεισµούς. Η περίοδος επτά µηνών από τον Ιανουάριο µέχρι 

τον Ιούλιο του 1998 όταν η παρατήρηση ήταν σταθερή, επιλέχτηκε για την ανάλυση. 

Οι χρόνοι µετάβασης (οι χρόνοι όταν εµφανίζεται ένα ελάχιστο στην ηµερήσια αλλαγή 

του εύρους ή/ και της φάσης γύρω από το ηλιοβασίλεµα και την ανατολή) 

χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν τη VLF ιονοσφαιρική ανωµαλία διάδοσης, 

προκειµένου να γίνει ο συσχετισµός µε τους σεισµούς στην περιοχή Tokai (σχετικά 

κοντά στη µεγάλη πορεία κύκλων (δηλ. η πορεία που συνδέει το ποµπό και το δέκτη)) 

µε το µέγεθος (στην κλίµακα Richter) µεγαλύτερο από 3,5 οπότε βρίσκεται ότι είναι 

πιθανό ότι παρατηρούνται σηµαντικές ανωµαλίες διάδοσης (δηλ. οι σχετικές 

ιονοσφαιρικές διαταραχές) ως πρόδροµος σε µερικούς αποµονωµένους σεισµούς όταν 

το βάθος τους είναι µικρό και το µέγεθός τους είναι πιο ενισχυµένο.  

 

  

1. εισαγωγή  

Τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα θεωρούνται πρόσφατα πολύ ελπιδοφόροι 

υποψήφιοι για τη βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη σεισµού (βλ. Hayakawa και Fujinawa 

(1994), Hayakawa (1999)), αν και τα παρατηρηθέντα αποτελέσµατα δεν πείθουν 

πολλούς ανθρώπους. Και οι ενεργητικές και παθητικές ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι 

έχουν προταθεί, και η χρήση των ιονοσφαιρικών  VLF σηµάτων ποµπών ως ενεργή 

ραδιοακουστική µέθοδο έχει προταθεί για να µελετήσει τις ιονοσφαιρικές διαταραχές 

που συνδέονται µε τους σεισµούς (Gokhberg et Al, 1989). Ο Hayakawa έχει βρει µια 

µάλλον πειστική προκαταρκτική ανωµαλία στη subionospheric διάδοση µεταξύ της 

Ιαπωνίας Omega στο παρατηρητήριο Tsushima και Inubo (η απόσταση είναι 1 Mm) 

για το σεισµό Kobe. Ενθαρρυµένοι  από αυτό το αποτέλεσµα, οι Molchanov και 

Hayakawa (1998) έχουν κάνει τις περαιτέρω αναλύσεις για τα11 γεγονότα µε 

µεγαλύτερο µεγέθους από 6,0 κατά τη διάρκεια 13 ετών βασισµένα στα στοιχεία 

Ιnubo, και έπειτα έχουν βρει ότι οι ιονοσφαιρικές διαταραχές έχουν πραγµατοποιηθεί 



γύρω από τους σεισµούς µε το ρηχό βάθος και κοντά στη µεγάλη πορεία κύκλων. 

Επίσης, έχουν βρει µια σηµαντική διαπίστωση ότι όταν έχουµε την προκαταρκτική 

ιονοσφαιρική διαταραχή, η διαµόρφωση από την ατµοσφαιρική ταλάντωση µε τις 

περιόδους 5 ηµερών ή /και 9- 11 ηµέρες ενισχύεται έντονα πριν από το σεισµό, ο 

οποίος προτείνει έναν σηµαντικό ρόλο τέτοιων ατµοσφαιρικών ταλαντώσεων στο 

µηχανισµό της σύζευξης λιθόσφαιρας-ιονόσφαιρας.  

Το Πρόγραµµα τηλεπισκόπισης σεισµού NASDA το συνοριακό που αρχίζει το 

1996, και η χρήση των ιονοσφαιρικών VLF σηµάτων θεωρείται ως σηµαντικότερο 

στοιχείο παρατήρησης (αν και υπάρχουν µερικά άλλα ελπιδοφόρα στοιχεία όπως οι 

εκποµπές ULF, η επιτόπια µέτρηση κ.λπ.). ∆ύο βασικοί σταθµοί καθιερώνονται ένας  

είναι στο Chofu (Πανεπιστήµιο των ηλεκτρο-επικοινωνιών) και ο δεύτερος είναι στο 

Kasugai, Aichi και στους δυο σταθµούς λαµβάνουµε διάφορα VLF σήµατα συσκευών 

αποστολής σηµάτων ταυτόχρονα. Τα στοιχεία συλλέγονται, αλλά σε αυτήν την έκθεση 

που θα αναφερθούµε σχετικά µε τα πρόσφατα αποτελέσµατα που παρατηρούνται στο 

Kasugai. 

 

2.  παρατήρηση του ιονοσφαιρικού VLF σήµατος στο Kasugai   

 

Στη στέγη του τµήµατος εφαρµοσµένης µηχανικής ηλεκτρονικής του 

πανεπιστηµίου Chubu στο Kasugai, έχουµε λάβει διάφορα ιονοσφαιρικά VLF σήµατα 

συσκευών αποστολής σηµάτων µε τη βοήθεια του Omnipal που λαµβάνουν το 

σύστηµα που αναπτύσσεται από την οµάδα Dowden (Dowden και Adams, 1988). Το 

λαµβάνον σύστηµα αποτελείται από VLF κάθετη κεραία, προ - και  κύριους-ενισχυτές,  

κεραία GPS κ.λπ., και αυτα µπορούν να ελέγξουν το εύρος και τη φάση διάφορων 

σηµάτων vlf ποµπών κάθε 0,1sec (l00 ms). Σε αυτό το έγγραφο χρησιµοποιούµε µόνο 

τα στοιχεία από NWC (Αυστραλία) (η συχνότητα είναι 19,8 kHz), και αυτή η συνεχής 

παρατήρηση έχει αρχίσει τον Αύγουστο του 1997. Το  σχήµα 1 παρουσιάζει τη θέση 

του λαµβάνοντος σταθµού Kasugai και της πορείας διάδοσης (πορεία µεγάλου 

κύκλου) της συσκευής αποστολής σηµάτων NWC VLF, και ένας κύκλος µε ακτίνα 60 

χλµ από το Kasugai σχεδιάζεται χάριν της σύγκρισης.  

 

 

 

 

 



3.  παρατηρητικά αποτελέσµατα  

Οι Hayakawa (1996) και Molchanov και Hayakawa (1998) έχουν 

χρησιµοποιήσει την ανωµαλία στους χρόνους µετάβασης στις ηµερήσιες παραλλαγές 

του εύρους και της φάσης για VLF διάδοση µικρής-απόστασης. Ο χρόνος 

εξολοθρευτών ορίζεται ως ο χρόνος όταν παρατηρείται ένα τοπικό ελάχιστο γύρω από 

την ανατολή και το ηλιοβασίλεµα, το οποίο είναι ήδη γνωστό για να ερµηνεύεται ως 

συνέπεια της παρέµβασης κύµατος των πολλαπλών τρόπων για τη διάδοση µικρής -

απόστασης. Κατόπιν, η παραλλαγή στο χρόνο µετάβασης είναι γνωστή λόγω της 

ιονοσφαιρικής επίδρασης. Αν και η Kasugai - Nwc είναι µεγάλης απόστασης 

(απόσταση περισσότερο από 6Mm) διάδοση, χρησιµοποιούµε αυτήν την χρονική 

"µέθοδο" εξολοθρευτών επίσης για την ανάλυσή µας όπως στην περίπτωση της 

διάδοσης µικρής απόστασης προκειµένου να βρεθεί η ανωµαλία διάδοσης.   

Με βάση τη συνεχή παρατήρηση των ιονοσφαιρικών VLF σηµάτων, 

υπολογίζουµε το TM (χρόνος µετάβασης πρωινού) και Te (χρόνος µετάβασης βραδιού) 

κάθε ηµέρα, και προσπαθούµε να ανακαλύψουµε τις ανώµαλες συµπεριφορές σε αυτό 

το TM και Te. Σαν τελικό αντικειµενικό κριτήριο για να βρούµε µια ανωµαλία βάσει 

των προηγούµενων αναλύσεων µε τη χρησιµοποίηση 1σ 2σ και 3σ (σ σταθερή 

απόκλιση), χρησιµοποιούµε το 2σ κριτήριο όπως καθορίζεται κατωτέρω,  
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όπου xi είναι η αξία κάθε ηµέρα, το xi7 είναι ο τρέχοντας µέσος όρος κατά τη διάρκεια 

±7 ηµερών γύρω σε εκείνη την ηµέρα, και το ν είναι ο αριθµός στοιχείων. Η επιλογή 

7 ηµερών είναι µάλλον δοκιµαστική, αλλά έχουµε υιοθετήσει αυτήν την αξία µετά τη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων για τις διαφορετικές τιµές και την έχουµε βρει ως την 

κατάλληλη. Οι ανωµαλίες για το TM δεν είναι τόσο σαφείς όπως για το Tε, έτσι ώστε 

να ασχολούµαστε µόνο µε τα χαρακτηριστικά Te.   Ο λόγος για τον οποίο το Τε δεν 

είναι σαφές σε σύγκριση µε το TM µπορεί να εξηγηθεί ποιοτικά από τη σχετική σχέση 

µεταξύ του ορίου ηµέρας - νύχτας  και της γραµµής αποστολής-λήψης.. Το σχήµα 2 

επεξηγεί τη χρονική εξέλιξη στη µετατόπιση στο Τε στο αρχείο εύρους κατά τη 

διάρκεια της αναλυθείσας ολόκληρης περιόδου 7 µηνών από τον Ιανουάριο µέχρι τον 

Ιούλίο του 1998. Οι χρόνοι των σεισµών υποδεικνύονται από τις κάθετες σηµείο-

σπασµένες γραµµές και το αντίστοιχο τόξο ηµεροµηνιών τους που δίνονται στην 

κορυφή του σχήµατος. Ο πίνακας 1 είναι η περίληψη εκείνων των σεισµών (χρόνος 



του περιστατικού, µέγεθος, θέση, οι γεωγραφικές συντεταγµένες του, βάθος, VLF 

διαταραχή), οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή Tokai γύρω από τη Nagoya 

(νοµαρχιακά διαµερίσµατα Aichi, Gifu, Mie. και Wakayama) µε το µέγεθος µεγαλύτερο 

από 3,5.   Στο σχήµα  2 η µηδέν γραµµή σηµαίνει τον τρέχοντα µέσο όρο, και οι 

σπασµένες γραµµές δείχνουν την καµπύλη ±2σ. Ας εξετάσουµε τις σηµαντικές 

αποκλίσεις στο σχέδιο 2 µία-µία. Από το σεισµό της 10ης Φεβρουαρίου  µπορούµε να 

παρατηρήσουµε µια πολύ ευδιάκριτη απόκλιση στις 8 Φεβρουαρίου, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε δύο ηµέρες πριν από το σεισµό. Έτσι ώστε, αυτή η ανωµαλία 

διάδοσης είναι ιδιαίτερα πιθανό να είναι προκαταρκτική στο σεισµό. Έπειτα, όταν 

εξετάζουµε τον πίνακα 1. οι σεισµοί αριθ. 2-4 εµφανίστηκαν στην ίδια θέση, το οποίο 

σηµαίνει ότι αυτοί οι σεισµοί πρέπει να µεταχειριστούν ως οµάδα (ως σµήνος). Επίσης.   

οι επόµενοι σεισµοί (αριθ. 5 και 6 βρίσκεται ότι εµφανίζονται στις διαφορετικές θέσεις 

όπως φαίνονται στο σχήµα 2 και στον πίνακα 1, µάλλον κάπως κοντά στο σταθµό 

λήψης VLF του Kasugai,.οι προηγούµενοι 3 σεισµοί (αριθ. 2-4) είναι σµήνος τ και οι 

επόµενοι 2 σεισµοί  (αριθ. s και 6) είναι πιθανά να θεωρηθούν ότι είναι ένα σύνολο 

για τα VLF σήµατα. Ως εκ τούτου, µια σηµαντική κορυφή  µε απόκλιση µεγαλύτερη 

από 2σ φαίνεται σαφώς στις 19 του Απριλίου   η οποία θεωρείται εύλογα ότι είναι 

προκαταρκτική στην ανωτέρω οµάδα σεισµών.  

 

Σχήµα 1 
 
 
 
 



 
 

Σχήµα 2 
 



 

Πίνακας 1 

 

Εντούτοις, όταν εξετάζουµε τη χρονική εξέλιξη στη µετατόπιση στο Te στο 

σχήµα 2 περισσότερο, παρατηρούµε µια ευδιάκριτη κορυφή (αλλά µην υπερβαίνοντας 

το 2σ) στις 24 Απριλίου και µια πολύ αξιοπρόσεκτη κορυφή στις 28 Απριλίου. Αν και 

µπορεί να είναι δυνατό για µας να πούµε ότι κάθε µια από αυτές τις µετατοπίσεις στο 

Te είναι ένας πρόδροµος στον επόµενο σεισµό (αριθ. 5 και 6),  φαίνεται πιθανότερο 

και αποδεκτό για µας να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι αυτές οι δύο αιχµές 

συνδέονται µε τη σειρά σεισµών (αριθ. 2-4, 5 και 6) επειδή οι ιονοσφαιρικές 

διαταραχές αναµένονται να εµφανιστούν όχι µόνο πριν από το σεισµό, αλλά και µετά 

από το σεισµό. Στις 10 Μαΐου υπήρξε ένας σεισµός (το αριθ. 7), που 

πραγµατοποιήθηκε πολύ κοντά στη θέση ως αριθ. 2-4, αλλά αυτός ο σεισµός φαίνεται 

να αποµονώνεται επειδή πραγµατοποιήθηκε περίπου δύο εβδοµάδες µετά από τον 

προηγούµενο σεισµό (αριθ. 6). Ως εκ τούτου, είναι εύκολο για µας να παρατηρήσουµε 

µια µέγιστη υπέρβαση 2σ στις 7 Μαΐου, ενδεχοµένως ως πρόδροµο στο σεισµό (αριθ. 

7). Κατόπιν, µπορούµε να έχουµε πάλι τον ένα προς ένα συσχετισµό µεταξύ της 

κορυφής στις 16 Μαΐου και του σεισµού, αριθ. 8. Κατόπιν, δεν υπάρχει εντελώς καµία 

ανωµαλία διάδοσης για τους σεισµούς, αριθ. 9 ..10 και 11. Οι σεισµοί. αριθ..   12 και 

13 πραγµατοποιήθηκαν στο ίδιο επίκεντρο και έτσι παίρνουµε αυτά ως οµάδα. Αν και 

η µετάδοση NWC σταµάτησε από τις 25 Ιουνίου έως την 6η Ιουλίου, κάνοντας 

ανίκανη να κάνει την εκτίµηση σταθερής απόκλισης, φαίνεται πιθανό ότι καµία 

αξιοπρόσεχτη απόκλιση δεν παρατηρείται για αυτούς τους σεισµούς. Εδώ, πρέπει να 

ερευνήσουµε το συσχετισµό µεταξύ της παρουσίας ή της απουσίας ιονοσφαιρικών 



διαταραχών µε τα χαρακτηριστικά των σεισµών. Όπως βρίσκεται ήδη στο Molchanov 

και Hayakawa (1998), οι ιονοσφαιρικές διαταραχές που ανιχνεύονται από την 

ιονοσφαιρική VLF διάδοση είναι πιθανό να παρατηρηθούν εύκολα για τους ρηχούς 

σεισµούς (µε το µέγεθος µεγαλύτερο από 6,0, µε το βάθος λιγότερο από 50km στο 

έγγραφό τους). Πόσο περίπου εφαρµόζεται αυτή η ιδέα στα παρόντα στοιχεία µας; Τα 

βάθη των σεισµών (αριθ. λ-8) είναι σχετικά µικρά, λιγότερο από 40km. Αυτός µπορεί 

να είναι ο λόγος για τον οποίο οι προκαταρκτικές ιονοσφαιρικές διαταραχές 

προσδιορίζονται σαφώς. Ο σεισµός (αριθ. 9) έχει ένα εξαιρετικά µεγάλο βάθος 

(400km), ο οποίος µπορεί να συνδεθεί µε την απουσία των ιονοσφαιρικών 

διαταραχών για αυτόν τον σεισµό. Κατόπιν. πρέπει να περιγράψουµε τα 

χαρακτηριστικά των επόµενων σεισµών (αριθ. 9 ..10, 11, 12, 13). Αν και ο σεισµός 

αριθ. 11 είναι πολύ ρηχός, άλλοι έχουν σχετικά µεγαλύτερα βάθη. Εντούτοις, ο λόγος 

για τον οποίο δεν υπάρχει καµία ιονοσφαιρική διαταραχή που συνδέεται µε εκείνους 

τους σεισµούς, είναι πολύ ασαφής, αν και ένας λόγος είναι ότι πολλοί από αυτούς 

εµφανίστηκαν σε βαθύτερα βάθη. 

  

4.  περίληψη και συζητήσεις   

Όπως στην περίπτωση της διάδοσης σύντοµης απόστασης (Hayakawa1996), η 

ανώµαλη αλλαγή στο χρόνο εξολοθρευτών (Te σε αυτό το έγγραφο) στην ηµερήσια 

παραλλαγή της ιονοσφαιρικής διάδοσης (εύρος και φάση) χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει τις σεισµό-ιονοσφαιρικές διαταραχές, και έχουµε ερευνήσει το 

συσχετισµό της ανωµαλίας διάδοσης (ιονοσφαιρικές διαταραχές) µε έναν σεισµό, µε 

τη χρησιµοποίηση του 2σ κριτηρίου. Στην περίπτωση ενός αποµονωµένου σεισµού µε 

το µέτριο µέγεθος (M_3.5) και µε τα µικρότερα βάθη (1O-20km), θα µπορούσαµε να 

πετύχουµε τον προσδιορισµό µιας ανώµαλης διάδοσης, κυρίως πριν από το σεισµό 

(πιθανώς ως πρόδροµο). Παρατηρήθηκε επίσης µια ανωµαλία στη διάδοση πριν από 

µια σειρά σεισµών αλλά καµία ανωµαλία δεν βρίσκεται να σχετίζεται µε σεισµούς σε 

µεγαλύτερα βάθη . Αυτό το έγγραφο παρείχε µόλις σε σας τα πιθανά αποτελέσµατα 

των σεισµό-ιονοσφαιρικών διαταραχών, αλλά παραµένει µια σηµαντική στατιστική 

(µαθηµατική) δοκιµή στο συσχετισµό µεταξύ των ιονοσφαιρικών διαταραχών και των 

σεισµών ακόµη και για την περίοδο που αντιµετωπίζεται σε αυτό το έγγραφο. Μια 

άλλη βασική κατεύθυνση είναι η συσσώρευση των στοιχείων για πολλά χρόνια. Η 

µελέτη σε αυτές τις κατευθύνσεις συνεχίζεται και θα δηµοσιευθεί σύντοµα.  

Πρόσφατα, υποκινηµένοι από την εργασία του Hayakawa  (1996) και Molchanov 

και Hayakawa (1998) έχουµε ερευνήσει τη σεισµό-ιονοσφαιρική επίδραση  



χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εξολοθρευτών µας για µια εξαιρετικά µακριά πορεία 

διάδοσης (~l2Mm) και για τους σεισµούς που πραγµατοποιούνται στη µέση της 

πορείας. Το συµπέρασµά τους είναι ότι ο χρόνος εξολοθρευτών µας δεν είναι τόσο 

αποδοτικός να ανακαλύψει τα σεισµό-ιονοσφαιρικά αποτελέσµατα. Εδώ πρέπει να 

σχολιάσουµε το συµπέρασµά τους. Η αρχική πρότασή µας ήταν για τη διάδοση 

Hayakawa µικρής-απόστασης (~1 χιλ.) (1996), για τα οποία πρέπει να υπάρξουν 

παρόντες πολλοί τρόποι. Εκτιµώντας ότι, το παρόν έγγραφο και έγγραφο από το 

Clilverd ενδιαφέρονται για τη µεγάλης απόστασης διάδοση, που είναι διαφορετική από 

το έγγραφο του Hayakawa (1996) για τη διάδοση µικρής-απόστασης. Ακόµη και στα 

δυο έγγραφα για τη διάδοση µακριάς - απόστασης.   φαίνεται πιθανό ότι υπάρχει µια 

σηµαντική διαφορά µεταξύ τους. Αυτή η απόσταση διάδοσης είναι, στην περίπτωση 

Clilverd, 12Mm. 

Εντούτοις, στην παρούσα περίπτωση, η ιονοσφαιρική ανωµαλία (ή διαταραχή) 

εµφανίζεται σχεδόν στο τέλος της πορείας διάδοσης (κοντά στο λαµβάνοντα σταθµό), 

και θα µπορούσε να προκαλέσει µια σοβαρή επίδραση στο εύρος και τη φάση του 

σήµατος. Φυσικά, πρέπει να εκτελέσουµε τη διαµόρφωση της σεισµό-ιονοσφαιρικής 

διαταραχής και της επίδρασής της στο λαµβανόµενο σήµα µε τη βοήθεια της θεωρίας 

πλήρους κύµατος. Αντίθετα από την περίπτωση µικρής-απόστασης (Hayakawa  1996), 

η ανώµαλη µετατόπιση στο Te βρίσκεται  να είναι θετική σε µερικές περιπτώσεις, και 

αρνητική σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να εξηγηθούν από το µοντέλο 

διαταραχής και τη θεωρία πλήρους κύµατος. Εντούτοις, η θεωρητική διαµόρφωση για 

διαστηµικό Trimpis  έχει προτείνει πολλές διακυµάνσεις ακριβώς γύρω από τη θέση 

της διαταραχής, και αυτό θα ήταν κάποιας χρησιµότητας στην εξέταση των 

αποτελεσµάτων στο παρόν έγγραφο.  
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