
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωματικής 
 

 

 

 

Π.Δ. Σαββαΐδης 

Ι.Μ. Υφαντής 

Ι. Δούκας 

Κ. Λακάκης 
 

 

 

Ειδικά Θέματα Αυτοματοποιημένης 

Σχεδίασης με τη Βοήθεια Η/Υ 
 

 

 

 

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 

 
Θεσσαλονίκη 2003-2004 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 

1.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

1.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

1.2.1 Ορισμός Εξειδικευμένων γραμμών με τη χρήση απλών χαρακτήρων 

κειμένου 

1.2.2 Ορισμός Εξειδικευμένων γραμμών με τη χρήση ειδικών συμβόλων 

(shapes) 

1.2.2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1.2.2.2  Ειδικοί κωδικοί (Special Codes ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ 

2.1  MENUS : Toolbars 

2.2 Μορφοποίηση νέων εργαλειοθηκών 

2.3 Δημιουργία νέου εικονιδίου – εικονοεντολής 

2.4 Μορφοποίηση κυλιόμενων μενού AutoCAD 

2.5  Παράδειγμα δημιουργίας απλού αρχείου μενού του AutoCad 

2.5  Δημιουργία Slides, Slide Menus και Slide Shows 

2.5.1  Δημιουργία παρουσιάσεων με τη χρήση slide 

2.6  Δημιουργία βιβλιοθηκών διαφανειών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Δημιουργία νέων τύπων διαγράμμισης – Hatch patterns 

3.1 Εισαγωγή 

3.2 Επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας των διαγραμμίσεων – Τυπικά 

αρχεία 

3.2.1 Παράδειγμα-Επεξήγηση δημιουργίας απλής διαγράμμισης με ευθείες 

γραμμές 

3.2.2 Παράδειγμα–επεξήγηση δημιουργίας διαγράμμισης με τρίγωνα 

3.3  Δημιουργία αυτοτελών αρχείων διαγράμμισης 

3.3.1 Δημιουργία διαγράμμισης ορθογωνικού πλέγματος 

3.3.2 Δημιουργία διαγράμμισης ορθογωνικού πλέγματος με αρμό 

3.4  Μερικές γενικές παρατηρήσεις: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Διαχείριση εικόνας μέ το Autocad 

4.1. Eισαγωγή 

4.2. Εισαγωγή ενός αρχείου εικόνας 

4.3. Ο διαχειριστής εικόνας (The Image Manager) 

4.4. O επεξεργαστής σχήματος εικόνας 



 

 

4.5. O επεξεργαστής εμφάνισης εικόνας 

4.6. Ρύθμιση ποιότητας εμφάνισης γραφικών 

4.7. Ρύθμιση διαφάνειας εικόνων  

4.8. Ρύθμιση εμφάνισης πλαισίου εικόνας 

4.9. Το παράθυρο ρύθμισης ιδιοτήτων (The Properties Window) 

4.10. Εικόνες υπό κλίμακα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Aρχεία DXF στο AutoCad 

5.1. Oρισμός απλού DXF αρχείου 

5.1.1. Oρισμός Binary DXF αρχείου 

5.2. Παραμετρική Eπεξεργασία (Δημιουργία σχεδίων με αρχεία DXF) 

5.3. Eισαγωγή - Eξαγωγή αρχείων DXF 

5.4. Δομή - Περιεχόμενο αρχείων DXF 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

6.1 Εισαγωγή 

6.2  Plotter Manager 

6.3  Plotter Style Manager 

6.4  Page Setup - Plot 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

7.1  Εισαγωγή 

7.2 Μερικό Άνοιγμα – Αποθήκευση 

7.3  Εξωτερική Αναφορά  

7.5  Σύνδεση με Εξωτερική Βάση Δεδομένων 
 



 

 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 
 

 Στα περισσότερα σχεδιαστικά προγράμματα το βασικό είδος γραμμής είναι η 

συνεχής. Οταν το σχεδιαστικό πρόγραμμα δεν έχει άλλες πληροφορίες για τον τύπο και τη 

μορφή της γραμμής τότε χρησιμοποιεί τον συνεχή τύπο για να σχεδιάσει οποιοδήποτε 

σχεδιαστικό αντικείμενο. Ομως, όπως είναι απόλυτα κατανοητό, τις περισσότερες φορές σε 

ένα σχέδιο χρειάζονται είδη γραμμών διαφορετικά για τον συμβολισμό της πληροφορίας που 

παρέχει η κάθε γραμμή. Άλλου είδους γραμμή χρησιμοποιείται για τον συμβολισμό του ορίου 

γεωτεμαχίων, άλλος για ενότητα γεωτεμαχίων και άλλος για όρια Κοινοτήτων, Δήμων, 

Νομών ή Κρατών.  

 Οι διαφορετικού τύπου γραμμές δημιουργούνται χρησιμοποιώντας  

 

 συνδιασμούς από τελείες, παύλες και κενά διαστήματα διαφορετικού μεγέθους (απλές 

γραμμές)  

 συνδιασμούς από παύλες, τελείες, κενά διαστήματα και χαρακτήρες κειμένου (πρώτος 

τύπος σύνθετων γραμμών).  

 συνδιασμούς από παύλες, τελείες, κενά διαστήματα και σύμβολα που δημιουργούνται 

από τον χρήστη (δεύτερος τύπος σύνθετων γραμμών).  

 

 Στοιχεία της γραμμής, απλής ή σύνθετης, είναι οι τελείες, τα κενά διαστήματα, οι 

παύλες και τα σύμβολα. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα δημιουργεί αυτές τις τελείες, παύλες, 

κενά διαστήματα και σύμβολα αποδίδοντας με μαθηματική ακρίβεια τις κινήσεις (πάνω:κενό, 

κάτω:γραμμή ή τελεία) μιας φανταστικής πέννας. Τα σχετικά μήκη ή μεγέθη των συμβόλων 

ορίζονται από μια σειρά αριθμών που εκφράζουν τα μήκη αυτά σαν σχεδιαστικές μονάδες. 

Μήκος 1 ή –1 σημαίνει ότι θα σχεδιαστεί μια παύλα ή θα αφεθεί κενό διάστημα αντίστοιχα 

μήκους ίσου με μια σχεδιαστική μονάδα. Μήκος 0 ισοδυναμεί με την εισαγωγή μιας τελείας, 

ενώ πληροφορία για κάποιο ειδικό σύμβολο ισοδυναμεί με την εισαγωγή του αντίστοιχου 

συμβόλου στην συγκεκριμένη θέση. Προφανώς η εντολή για την εισαγωγή μιας τελείας για 

να έχει νόημα θα πρέπει να εμφανίζεται ανάμεσα σε δυό κενά.  

 

 Κάθε γραμμή κατά τη σχεδίασή της χαρακτηρίζεται από μιά εσωτερική κλίμακα η 

οποία και καθορίζει το μέγεθος με το οποίο θα σχεδιαστούν τα στοιχεία που την απαρτίζουν 

στην οθόνη. Η αντιστοιχία μιας μονάδας μήκους στοιχείου με μια σχεδιαστική μονάδα 

σχεδίου βοηθάει στην δημιουργία γραμμών η διαχείρηση των οποίων είναι εύκολη. Για 

παράδειγμα (με την προυπόθεση ότι σχεδιαστική μονάδα είναι το χιλιοστό) η αλληλουχία 1,-

1, δημιουργεί μια διακεκομένη γραμμή με στοιχεία (παύλες και κενά)  

 

 μήκους ενός χιλιοστού το καθένα και εφόσον η κλίμακα σχεδίασης μιας γραμμής 

αυτού του τύπου έχει τεθεί ίση με ένα.  

 κλίμακα σχεδίασης της γραμμής ίση με δύο αντιστοιχεί σε σχεδίαση των στοιχείων 

της με μήκος ίσο με δυό σχεδιαστικές μονάδες ενώ  

 κλίμακα ίση με 0.5 αντιστοιχεί στη σχεδίαση με μήκος ίσο με μισή σχεδιαστική 

μονάδα.  

 

 Αντίστοιχα κατά την μεταφορά οποιουδήποτε σχεδίου στον σχεδιογράφο η χρήση 

της κλίμακας της γραμμής δίνει τη δυνατότητα ένας συγκεκριμένος τύπος γραμμής να 

σχεδιάζεται πάντοτε στο σχεδιογράφο με σταθερό μήκος στοιχείων διατηρώντας το γινόμενο 
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της κλίμακας της γραμμής με την κλίμακα σχεδίασης ίσο με την μονάδα. Για παράδειγμα, 

όταν σχεδιαστική μονάδα είναι το χιλιοστό  

 

 κλίμακα σχεδίασης 1=1 δίνει κλίμακα σχεδίασης 1:1000 και προφανώς μήκη 

στοιχείων γραμμών που αντιστοιχούν στον ορισμό της γραμμής.  

 όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε με κλίμακα 1:5000 τότε η αντιστοιχία είναι 1=5 και εάν 

θέλουμε τα στοιχεία της γραμμής να διατηρήσουν το αρχικό μέγεθός τους πρέπει να 

αλλάξουμε την εσωτερική κλίμακα της γραμμής σε 5:1. 

 

1.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
 

 Ως απλές γραμμές χαρακτηρίζονται, εκτός από την συνεχή, αυτές που απαρτίζονται 

από μια αλληλουχία από παύλες, τελείες και ενδιάμεσα κενά διαστήματα διαφορετικού 

μήκους. Οπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το μέγεθος μιας παύλας ή ενός διαστήματος 

καθορίζεται από ένα θετικό ή αρνητικό αριθμό αντίστοιχα, ενώ η τελεία δίνεται με μήκος 0. 

Το σχεδιαστικό πρόγραμμα όμως απαιτεί και κάποιες άλλες πρόσθετες πληροφορίες εκτός 

από τους αριθμούς. Τέτοιες πληροφορίες είναι  

 

 υποχρεωτικά το όνομα της γραμμής (μοναδικό για κάθε σχέδιο)  

 μια προσέγγιση της εμφάνισης της γραμμής χρησιμοποιώντας χαρακτήρες κειμένου 

(προαιρετικά) 

 και μια περιγραφή του συμβολισμού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η γραμμή 

(προαιρετικά) 

 

 Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε απεριόριστο αριθμό τύπων 

γραμμής. Για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε οποιαδήποτε στιγμή αυτές οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου με προέκταμα *.LIN.  Ως όνομα του 

αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα οποιοδήποτε όνομα, χαρακτηριστικό ίσως για τις 

γραμμές που δημιουργήθηκαν. Ενα τέτοιο αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί (ή να γίνει 

επεξεργασία ήδη υφισταμένου) με έναν οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου. Για τον ορισμό 

κάθε γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδιασμός από παύλες και τελείες, 

ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι κανόνες: 

 

 Η γραμμή να μη ξεκινάει με κένό διάστημα 

 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο στοιχεία γραμμής και όχι περισσότερα από 

δώδεκα 

 Το κείμενο της περιγραφής του είδους γραμμής συμπεριλαμβανομένου και του 

ονόματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 47 χαρακτήρες 

 Η αριθμητική περιγραφή του είδους γραμμής θα πρέπει να χωράει σε μια απλή 

γραμμή 80 χαρακτήρων 

 Η αριθμητική περιγραφή του είδους γραμμής πρέπει να ξεκινάει πάντοτε με ένα «Α», 

κάτι που εξασφαλίζει ότι όλες οι ευθείες και τα τόξα θα αρχίζουν και θα τελειώνουν 

με μια παύλα. 

 

 Η δημιουργία αρχείων εξειδικευμένων τύπων γραμμών είναι απαραίτητη σε 

ορισμένες εφαρμογές ή μελέτες όπως για παράδειγμα στις εφαρμογές του Εθνικού 

Κτηματολογίου όπου ο τύπος, η κλίμακα και το μέγεθος των στοιχείων των διαφόρων 

γραμμών (απλών ή σύνθετων) προκαθορίζονται επακριβώς με βάση σαφείς προδιαγραφές 

σχεδίασης. 
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Σχ. 1.1 Απόσπασμα από αρχείο ορισμού απλού τύπου γραμμών σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου 

 

 Η τελευταία γραμμή του παραδείγματος συμβολίζει (σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Εθνικού Κτηματολογίου) όριο κτηματολογικού τομέα και τα βασικά της στοιχεία είναι 

μια παύλα μήκους πέντε σχεδιαστικών μονάδων, με την οποία ξεκινά, συνεχίζει με κενό 

διάστημα μιας σχεδιαστικής μονάδος, εισαγωγή τελείας, κενό μιας μονάδας, εισαγωγή 

τελείας και τελειώνει με κενό μιάς σχεδιαστικής μονάδας και μετά συνεχίζεται η σχεδίαση 

της γραμμής επαναλαμβάνοντας τα ίδια στοιχεία. Προτάσοντας το «Α» στην περιγραφή 

εξασφαλίζεται ότι η γραμμή, παρότι το τελευταίο στοιχείο της είναι ένα κενό διάστημα θα 

αρχίζει και τελειώνει με μιά παύλα με μέγεθος που προσαρμόζεται ανάλογα με το συνολικό 

μήκος της γραμμής που σχεδιάζεται. Αυτό φαίνεται καθαρά από τα παραδείγματα του 

παρακάτω σχήματος όπου σχεδιάζονται έξι γραμμές ιδίου τύπυ και κλίμακας αλλά 

διαφορετικού μήκους. 

 

Ορισμός γραμμής: 
*ACAD_ISO12W100,ISO                        dash double-dot __ . . __ . . __ . . __ . .  

A,12,-3,0,-3,0,-3 

                                       10                       21                           33                 42                                                63  

 
Σχ.  1.2  Σχεδίαση γραμμής ιδίου τύπου και κλίμακας αλλά διαφορετικού μήκους 

 

;; 

;;  Linetype Definition file 

;;  Version 1.0 για εφαρμογές Εθνικού Κτηματολογίου 

;;  Copyright 1998 by II 

;; 

*KTHMA_dashed, 1mm, - - - - - - 

A,1,-1 

*KTHMA_dot,1mm, ………………….. 

A,0,1 

*KTHMA_agrot_dromos,3mm, --- --- --- 

A,3,-1 

*KTHMA_monopati, --- --- --- 

A,3,-1 

*KTHMA_kato_diavasi --- --- --- 

A,3,-1 

*KTHMA_elos_telma --- --- --- 

A,3,-1 

*KTHMA_orio_kthm_enothtas, ----- . ----- . ----- 

A,5,-1,0,-1 

*KTHMA_orio_kthm_tomea, ----- . . ----- . . ----- 

A,5,-1,0,-1,0,-1 
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 Η βασική περιγραφή/σχεδίαση της γραμμής απαιτεί μήκος 21 σχεδιαστικών 

μονάδων (21=12+3+3+3+3). Επομένως 

 

1. Η πρώτη γραμμή με μήκος 10 σχεδιαστικών μονάδων δεν επαρκεί για την 

προσαρμογή τουλάχιστον μιας μορφής/περιγραφής της γραμμής και έτσι σχεδιάζεται 

μια συνεχής γραμμή.  

2. Στη δεύτερη με μήκος 21 η γραμμή με βάση το αρχικό «Α» αρχίζει και τελειώνει με 

δύο παύλες με συνολικό μήκος 6 σχεδιαστικών μονάδων το οποίο είναι το υπόλοιπο 

του συνολικού μήκους εάν αφαιρεθούν τα εσωτερικά στοιχεία (κενά και τελείες) με 

συνολικό μήκος 3 εφόσον οι τελείες έχουν μηδενικό μήκος (μήκος γραμμής : 

6+3+3+3+6=21). 

3. Στην τρίτη γραμμή με συνολικό μήκος 33 σχεδιαστικών μονάδων υπάρχει η 

δυνατότητα προσαρμογής ενός ακέραιου ορισμού της γραμμής (μήκος 21 

σχεδιαστικές μονάδες) και το υπόλοιπο μήκος μοιράζεται εξίσου στα ακραία τμήματα 

της γραμμής τα οποία θα έχουν μήκος 11 σχεδιαστικών μονάδων το καθένα (11=(33-

3-3-3)/2) 

4. Στην τέταρτη γραμμή με μήκος 42 σχεδιαστικών μονάδων υπάρχει η δυνατότητα να 

προσαρμοσθεί δύο φορές το τμήμα με τα κενά και τις τελείες (-3,0-3,0,-3), ένα 

ακέραιο τμήμα συνεχούς γραμμής (με μήκος 12 σχεδιαστικών μονάδων) και υπόλοιπο 

τμήμα μοιράζεται εξ ίσου στα ακραία συνεχή τμήματα της γραμμής. Με αυτό τον 

τρόπο η τελική σχεδίαση της γραμμής έχει την εξής μορφή : 6,-3,0,-3,0,-3,12,-3,0,-

3,0,-3,6 

5. Στην πέμπτη γραμμή, με μήκος 63 σχεδιαστικών μονάδων, ισχύει ότι και στα 

προηγούμενα και η τελική γραμμή σχεδιάζεται/ορίζεται ως εξής:    

   6,-3,0,-3,0-3,12,-3,0-3,0,-3,12,-3,0,-3,0-3,6. 

 

 Γενικά σε όλες τις γραμμές σχεδιάζονται όσα «ακέραια τμήματα ορισμού» της 

γραμμής χωράνε ενώ στην αρχή και στο τέλος προσαρμόζονται δύο παύλες το μήκος των 

οποίων ορίζεται από τη σχέση  

 

Μήκος παύλας αρχής/τέλους = (μήκος γραμμής – Κ * μήκος ορισμού γραμμής)/2 

 

 Όπου Κ είναι αριθμός των ακέραιων τμημάτων ορισμού που προσαρμόζονται στο 

συνολικό μήκος της γραμμής. 

 

 Στα προηγούμενα αναφέρθηκε ότι οποιοσδήποτε τύπος γραμμής ορίζεται μέσα από 

ένα αρχείο κειμένου το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε με τη χρήση ενός κατάλληλου 

προγράμματος (π.χ. Word, WordPad). Ωστόσο ένας συγκεκριμένος (νέος) τύπος γραμμής 

μπορεί να δημιουργηθεί και να προστεθεί στο τέλος κάποιου αρχείου τύπων γραμμής 

απευθείας από τη γραμμή εντολών του AutoCad με τη χρήση της εντολής “ –LINETYPE ” 

(προσοχή στην εισαγωγή της παύλας πριν την εντολή). Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται οι 

επιλογές: 

 

? / Create / Load / Set: Enter an option 

 

Επιλέγοντας “create”  το πρόγραμμα αποκρίνεται 

Name of linetype to create: Εισάγουμε το όνομα που θα χαρακτηρίζει τη γραμμή και μετά 

εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου (Σχ. 1.3) όπου επιλέγουμε 

το αρχείο *.LIN στου οποίου το τέλος θα προστεθεί η 

περιγραφή της νέας γραμμής 
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Σχ. 1.3  Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του αρχείου τύπου/ορισμού γραμμών στο τέλος 

του οποίου θα αποθηκευθεί ο ορισμός του νέου τύπου γραμμής που ορίζεται μέσα από 

διαδικασίες του AutoCad 

 

Descriptive text: Enter optional descriptive text:  Εισάγουμε (προαιρετικά) μια περιγραφή 

που χαρακτηρίζει τη χρήση της γραμμής

   

 

Enter pattern (on next line): Εισάγουμε μια αλληλουχία αριθμών που 

χωρίζονται με κόμμα και περιγράφουν 

την γραμμή 

 

 

1.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
 

 Στον ορισμό σύνθετων γραμμών οι βασικοί κανόνες είναι όμοιοι με αυτούς που ήδη 

αναφέρθηκαν στα προηγούμενα. Η βασική διαφορά είναι ότι στις γραμμές αυτές εκτός από 

τις παύλες τα κενά διαστήματα και τις τελείες μπορούν να παρεμβάλονται μεταξύ τους και 

διάφορα σύμβολα από οποιαδήποτε γραμματοσειρά των Windows, ή σύμβολα που έχου 

δημιουργηθεί και φορτωθεί μέσα από ορισμένη διαδικασία του AutoCad. Σημαντική 

διαφοροποίηση συνιστά το γεγονός ότι για την εισαγωγή αυτών των συμβόλων 

χρησιμοποιείται συντελεστής κλίμακας (που διαφοροποιεί το μέγεθός του σε σχέση με τον 

αρχικό ορισμό του και είναι ανεξάρτητος από την εσωτερική κλίμακα της γραμμής), ενώ 

μπορεί να εισαχθεί με περιστροφή και έκκεντρα ώς προς τον βασικό άξονα της γραμμής. 

Είναι προφανές ότι για το σχηματισμό/ορισμό τέτοιων σύνθετων γραμμών είναι απλούστερη 

η χρήση συμβόλων από γραμματοσειρές των Windows διότι αποφεύγεται ο 

ορισμός/σχηματισμός των συμβόλων που είναι σχετικά επίπονη διαδικασία. 

 

1.2.1 Ορισμός Εξειδικευμένων γραμμών με τη χρήση απλών χαρακτήρων κειμένου 

 

 Η μεθοδολογία ορισμού σύνθετων γραμμών με τη χρήση χαρακτήρων από 

γραμματοσειρές των Windows θα δοθεί μέσα από ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε την 

περίπτωση μιας συμβολογραμμής η οποία θα χρησιμοποιείται ώς όριο ιδιοκτησίων και για 
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την άμεση αναγνώριση της ιδιότητάς της θέλουμε να περιέχει τη λέξη κλειδί «όριο». Ο 

ορισμός μιάς τέτοιας γραμμής μπορεί να έχει τη μορφή (μέσα σε ένα αρχείο κειμένου) 

 

*ORIOline, --- όριο --- όριο --- όριο --- 

A,1.0,-0.25,["όριο",oriostyle,S=1,R=0,X=0,Y=-0.25],-1.25 

 

Ο τρόπος σχεδίασης ορίζεται με  

 Παύλες, τελείες και κενά διαστήματα (κατά τα γνωστά) 

 Εισαγωγή χαρακτήρων TEXT μέσα σε brackets [......] όπου περιέχονται τα ακόλουθα 

 ["string",style,S=scale,R=rotate,X=xoffset,Y=yoffset]  

όπου 

 ‘string’ : οι χαρακτήρες που θέλουμε να εισαχθούν στη συγκεκριμένη θέση 

 style:  ο τύπος των χαρακτήρων 

 Scale : η κλίμακα εισαγωγής 

 Rotate : η περιστροφή 

 Xoffset : η απόκλιση κατά Χ 

 Yoffset: η απόκλιση κατά Υ 

 

Με αναφορά στο παράδειγμα αναλυτικά η επεξήγηση ορισμού της γραμμής έχει ως εξής:  

 

ORIOline:   Όνομα της γραμμής 
--- όριο --- όριο --- όριο --- :  σχηματική παράσταση της γραμμής με σύμβολα 

Α :     υποχρεωτικά στην αρχή ορισμού της γραμμής (εξασφαλίζει ότι 

η  

    γραμμή αρχίζει και τελειώνει με παύλες) 

1.0 :     σχεδίαση γραμμής/παύλας μήκους μιας σχεδιαστικής μονάδας 

-0.25 :     κενό διάστημα μήκους ίσου με 0.25 της σχεδιαστικής μονάδας 

όριο :     εισαγωγή του περιγραφικού κειμένου σύμφωνα μα αυτά που  

    ακολουθούν  

oriostyle :    τύπος χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή 

του 

    κειμένου 

S :     κλίμακα εισαγωγής των χαρακτήρων σε σχέση με το βασικό 

μέγεθος  

    της γραμματοσειράς (S=1 εισάγει τους χαρακτήρες 

αναλλοίωτους,  

    S=0.5 τους υποδιπλασιάζει, S=2 τους διπλασιάζει σε μέγεθος, 

κ.ο.κ.). 

R :     ορίζει την περιστροφή των χαρακτήρων με βάση τη διεύθυνση 

της 

    γραμμής στην συγκεκριμένη θέση (R=0 εισάγει τους 

χαρακτήρες 

    κατά μήκος της γραμμής, R=50 εισάγει τους χαρακτήρες 

κάθετα  

    προς την κατεύθυνση της γραμμής) 

Χ :     μετατόπιση του σημείου εισαγωγής ώς προς τον άξονα των Χ 

(ο 

    άξονας Χ ορίζεται σε κάθε σημείο συνευθειακά με την 

κατεύθυνση  
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    της γραμμής στο συγκεκριμένο σημείο) 

Υ :     μετατόπιση του σημείου εισαγωγής ως προς τον άξονα των Υ 

(ο  

    άξονας των Υ ορίζεται πάντοτε κάθετα ώς προς την 

κατεύθυνση της 

    γραμμής στο συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής) 

-1.25 :     ο ορισμός της γραμμής τελειώνει με την εισαγωγή κενού 

    διαστήματος ίσου με 1.25 της σχεδιαστικής μονάδας. 

 

 Στα επόμενα θα δοθεί ένα παράδειγμα δημιουργίας σύνθετου τύπου γραμμής με 

βάση το προηγούμενο παράδειγμα. Με τη διαδικασία του σχ. 1.4 δημιουργούμε ένα νέο τύπο 

γραφής στο AutoCad με όνομα “oriostyle”, δηλαδή ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο 

παράδειγμα. Στη συνέχεια με έναν οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου δημιουργούμε ένα 

αρχείο (σχ. 1.5) με το όνομα oriolines.lin, το αποθηκεύουμε στο σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή και στη συνέχεια το φορτώνουμε στο AutoCad. Εν συνεχεία σχεδιάζουμε εννιά 

παράλληλες γραμμές χρησιμοποιώντας διαδοχικά κάθε μια από τις διαφορετικές γραμμές που 

ορίστηκαν. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 1.6, και είναι εύκολα κατανοητό εάν 

συνδιαστούν με τα δεδομένα του σχ. 1.5. Από τη μορφή της γραμμής orioline1 είναι 

κατανοητό ότι το μέγεθος των γραμμάτων είναι εξ ορισμού μεγάλο και το κενό διάστημα των 

1.25 σχεδιαστικών μονάδων που ορίζεται στο τέλος της γραμμής (στον ορισμό) δεν επαρκή 

για την αναγραφή της λέξης «όριο» και έτσι αυτή επικαλύπτει τα επόμενα. Είναι φανερό ότι η 

μορφή της γραμμής είναι πολύ καλύτερη όταν ορίζεται κλίμακα εισαγωγής για το κείμενο ίση 

με 0.5 (orioline2). 

 

 
Σχ. 1.4 Δημιουργία στο AutoCad τύπου γραφής “oriostyle” 
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Σχ. 1.5 Υπόδειγμα αρχείου δημιουργίας οριογραμμής με διαφορετικά στοιχεία μεγέθους 

γραμματοσειράς, περιστροφής κειμένου και απόκλισης κατά Χ και Υ 

 

 

 
Σχ. 1.6 Σχεδίαση εννιά διαφορετικών οριογραμμών στο AutoCad 
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1.2.2 Ορισμός Εξειδικευμένων γραμμών με τη χρήση ειδικών συμβόλων (shapes) 

 

 Στην προηγούμενη παράγραφο οι σύνθετες γραμμές ορίσθηκαν με τη χρήση 

τυποποιημένων συμβόλων διαθέσιμων στις γραμματοσειρές των Windows. Πολλές φορές 

όμως αυτά τα τυπικά σύμβολα δεν είναι αρκετά ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ενός έργου όσον αφορά τη χρήση ειδικών γραμμοσειρών. Για 

την περίπτωση αυτή ο χρήστης του σχεδιαστικού προγράμματος πρέπει να δημιουργήσει νέα 

σύμβολα και να τα εισάγει για χρήση στο AutoCad και επομένως στις ειδικές γραμμές που 

χρειάζεται. Από τη στιγμή που το νέο σύμβολο είναι διαθέσιμο ο ορισμός της σύνθετης 

γραμμής που θα το χρησιμοποιεί είναι πανομοιότυπος με τα προηγούμενα. Στο παράδειγμα  

που ακολουθεί ορίζεται μια σύνθετη γραμμή που χρησιμοποιεί το σύμβολο SYMB1. 

 

*SYMB1LINE, --- [SYMB1] --- [SYMB1] --- [SYMB1] 

A,1.0,-0.25,[SYMB1,file1.shx,S=1,R=90,X=1,Y=-1],-1.0 

 

 Στον παραπάνω ορισμό το σύμβολο ακολουθείται από ένα όνομα μεταγλωτισμένου 

αρχείου (compiled file) το οποίο περιέχει τον ορισμό του συμβόλου. Τα υπόλοιπα στοιχεία 

του ορισμού είναι γνωστά και ορίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. 

 

 

1.2.2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

 

 Τα αρχεία ορισμού συμβόλων δημιουργούνται, κατ’ αντιστοιχία με τα αρχεία 

γραμμής, με τη χρήση ενός απλού επεξεργαστή κειμένου, ακαλουθώντας βέβαια ορισμένους 

κανόνες. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το αρχείο συμβόλων πρέπει να μεταγλωτιστεί 

από το AutoCad με τη χρήση του compiler που διαθέτει έτσι ώστε τα σύμβολα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Κάθε σύμβολο όρίζεται από δυο γραμμές. Στην πρώτη ορίζεται ο κωδικός 

του συμβόλου, ο αριθμός των στοιχείων της επόμενης γραμμής, και το όνομα του συμβόλου. 

Η δεύτερη γραμμή περιέχει μια σειρά από αριθμούς που ορίζουν την σχεδίαση  του 

συμβόλου. 

 

Παράδειγμα εγγραφής/δημιουργίας ενός απλού συμβόλου 

*230,6,DBOX  

014,010,01C,018,012,0  

όπου: 

 

230:  κωδικός συμβόλου (1 έως 256), μοναδικός για κάθε αρχείο 

6 :  αριθμός στοιχείων που ορίζουν το σύμβολο 

DBOX:  όνομα συμβόλου (μοναδικό για κάθε αρχείο) 

014: 01μήκος γραμμής 4διεύθυνση σχεδίασης προς το θετικό Υ 

010:  01μήκος γραμμής 0διεύθυνση σχεδίασης προς το θετικό X 

01C:  01μήκος γραμμής 4διεύθυνση σχεδίασης προς το αρνητικό Υ 

018:  01μήκος γραμμής 4διεύθυνση σχεδίασης προς το αρνητικό Χ 

012:  01μήκος γραμμής 4διεύθυνση σχεδίασης 45 μοιρών 

0:  τέλος ορισμού του συμβόλου 

 
Οι διευθύνσεις σχεδίασης που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα είναι τυπικές για 

το AutoCad. Γενικά υπάρχουν 16 τυπικές διευθύνσεις οι οποίες δίνονται στο σχ. 1.7. 
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Σχ. 1.7 Τυπικές διευθύνσεις σχεδίασης γραμμών για τη δημιουργία συμβόλων 

 
 Οι δυο γραμμές ορισμού του συμβόλου DBOX σώζονται σε ένα αρχείο κειμένου με 

όνομα  αρχείου       DBOX.SHP. Για να είναι διαθέσιμο όμως το σύμβολο πρέπει να 

μεταγλωτιστεί. Για το λόγο αυτό στη γραμμή εντολών του AutoCad γράφουμε 

 

COMPILE¨ 

 

και άμεσα εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου του σχ. 1.8. Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε 

και δίνουμε ‘open’. Το αρχείο μεταγλωτίζεται και αποθηκεύεται με το ίδιο όνομα αλλά με 

προέκταμα ‘shx’, δηλαδή για την περίπτωση του παραδείγματος ως ‘DBOX>SHX’. 

 

 
Σχ. 1.8 Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή αρχείου ορισμού συμβόλων και τη μεταγλώτισή 

του 
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 Για να δούμε το αποτέλεσμα του μεταγλωτισμού στην γραμμή εντολών του 

AutoCad δίνουμε την εντολή  

 

LOAD ……….  

 

 Ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος επιλέγουμε το σύμβολο που θέλουμε 

να φορτώσουμε και το εισάγουμε στην οθόνη σχεδίασης του AutoCad. Στο σχ. 1.9 φαίνεται 

το σύμβολο που μόλις ορίστηκε, ενώ για καλύτερη κατανόηση φαίνεται και η ροή 

ορισμού/σχεδίασης του συμβόλου. 

 

 
Σχ. 1.9 Το σύμβολο DBOX, με τη ροή ορισμού του 

 

 
Σχ. 2.11 Παράδειγμα ορισμού συμβολογραμμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού 

Κτηματολογίου. 
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1.2.2.2  Ειδικοί κωδικοί (Special Codes ) 

 
Όλα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα αποτελούν την απλούστερη προσέγγιση 

ορισμού νέων συμβόλων, με τη χρήση μόνο γραμμικών στοιχείων και με δεδομένη τη 

δυνατότητα σχεδίασης μόνο συνεχών γραμμών και μόνο κατά συγκεκριμένες διευθύνσεις. 

Όμως ένα σύμβολο αποτελείται συνήθως από ένα σύνολο γραμμών και καμπύλων τμημάτων, 

όχι απαραίτητα συνεχών, ενώ πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη χρήσης ενός ήδη ορισμένου 

συμβόλου. Όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση ειδικών κωδικών που 

ορίζουν συγκεκριμένες ενέργειες σχεδιασμού. Στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί δίνονται αυτοί 

οι κωδικοί μαζί με μια σύντομη επεξήγηση, ενώ στα επόμενα αναλυτικά περιγράφεται η 

χρήση τους. Για να χρησιμοποιηθεί ένας οποιοσδήποτε κωδικός (αρχικά αποτελούμενος από 

τρείς χαρακτήρες) πρέπει ο δεύτερος χαρακτήρας (που προσδιορίζει το μήκος του 

διανύσματος) να είναι μηδέν. Ενναλακτικά (και απλούστερα) μπορεί να χρησιμοποηθεί μόνο 

ο αριθμός του κωδικού. Για παράδειγμα εισάγοντας ‘008’ είναι ισοδύναμο με τη χρήση μόνο 

του αριθμού ‘8’. 

 
 

Πίνακας 1.1 Ειδικοί κωδικοί σχεδίασης/δημιουργίας συμβόλων (Specification byte 

codes)  

Κωδικός Περιγραφή 

000 End of shape definition 

001 Activate Draw mode (pen down)  

002 Deactivate Draw mode (pen up) 

003 Divide vector lengths by next byte  

004 Multiply vector lengths by next byte 

005 Push current location onto stack  

006 Pop current location from stack 

007 Draw subshape number given by next byte 

008 X-Y displacement given by next two bytes 

009 Multiple X-Y displacements, terminated (0,0)  

00A Octant arc defined by next two bytes 

00B Fractional arc defined by next five bytes  

00C Arc defined by X-Y displacement and bulge 

00D Multiple bulge-specified arcs 

00E Process next command only if vertical text  

 

 



 

 13 

 

Επεξήγηση  κωδικών 
 

Κωδικός 0: End of Shape  
Ο κωδικός 0 πιστοποιεί το τέλος του ορισμού του νέου συμβόλου 

 

Κωδικοί 1 και 2: Draw Mode Control  
Κατ’ αντιστοιχία με τον ορισμό απλών γραμμών όπου δίνεται η δυνατότητα 

σχεδίασης γραμμής (θετικός αριθμός) ή δημιουργίας κενού στις διακεκομένες γραμμές 

(αρνητικός αριθμός) και εδώ δίνεται η δυνατότητα ορισμού σχεδίασης πραγματικής γραμμής 

(pen down) ή εικονικής γραμμής (κενό διάστημα: pen up). 

Κωδικός 1 (001): ενεργοποίηση σχεδίασης (pen down) 

Κωδικός 2 (002): απενεργοποίηση σχεδίασης – δημιουργία κενού διαστήματος (pen up) 

 

Κωδικοί 3 και 4: Size Control  
Οι κωδικοί 3 (003) και 4 (004) χρησιμεύουν για τη μεγέθυνση ή σμίκρυσνη του 

συμβόλου που ορίζεται σε μια γραμμή. 

Κωδικός 3 (003) : το σύμβολο σμικρύνεται κατά τον αριθμό που ακολουθεί, πχ., ‘3,3’ 

σημαίνει ότι εάν ένα σύμβολο σύμφωνα με τον τρόπο σχεδίασής του έχει μέγεθος τριών 

σχεδιαστικών μονάδων με τη εισαγωγή του συντελεστή σμίκρυνσης θα έχει τελικά μέγεθος 

μιας σχεδιαστικής μονάδας. 

Κωδικός 4 (004): κατ’ αντιστοιχία με τα προηγούμενα το σύμβολο μεγενθύνεται σύμφωνα 

με τον αριθμό που ακολουθεί τον κωδικό (πχ., για να μεγενθύνουμε ένα σύμβολο 4 φορές 

εισάγουμε ‘4,4’).  

Ο ορισμός της κλίμακας σχεδίασης για ένα σύμβολο είναι αθροιστικός στην γραμμή 

ορισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν ορισθεί μεγέθυνση κατά ‘4’ και μετά νέα μεγέθυνση κατά 

‘5’, τότε συνολικά το σύμβολο μεγενθύνεται συνολικά κατά 4x5=20 φορές. 

Αντίστοιχα ο διαδοχικός ορισμός κλίμακας με τη μορφή ‘003,5,004,5’ τελικά ανάγει 

την κλίμακα σε 1. 

 

Κωδικοί 5 και 6: Location Save/Restore  
Κατά τον ορισμό σύνθετων συμβόλων πολλές φορές υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της 

πέννας σχεδίασης σε ένα πρότερο σημείο. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας 

υπάρχουν οι κωδικοί 5 (005) και 6 (006) με τους οποίους αποθηκεύουμε στη μνήμη την 

τρέχουσα θέση/σημείο σχεδίασης (κωδικός 005) και αργότερο το επανακαλούμε (κωδικός 

006). Ο μόνος περιορισμός είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τους τέσσερις 

τελευταίους ορισμούς θέσης. Εάν επικαλεστούμε πρότερο των τεσσάρων τελευταίων ορισμό 

θα υπάρξει μύνημα λάθους (Position stack overflow in shape nnn / Position stack underflow 

in shape nnn) 

 

Κωδικός 7: Subshape  
Με τη χρήση του κωδικού 7 (007) γίνεται αναφορά για εισαγωγή συμβόλου 

(subshape) που έχει ορισθεί προηγούμενα. Υπάρχουν δυο περιπτώσεις που ξεχωρίζουν από 

τον τύπο του συμβόλου. Εάν το σύμβολο είναι non-Unicode τότε ο κωδικός 007 

ακολουθελιται από έναν αριθμό από το 1 έως το 255. Εάν το σύμβολο είναι Unicode τότε ο 

αριθμός που ακολουθεί μπορεί να είναι από 1 έως 65535 (η περίπτωση για σύμβολα Unicode 

δεν θα μας απασχολήσει περαιτέρω). Το αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού 007 είναι η 

άμεση εισαγωγή (στο σημείο που βρίσκεται η διαδικασία ορισμού του νέου συμβόλου) του 



 

 14 

συμβόλου που ορίζεται από τον αριθμό που ακολουθεί και αναφέρεατι πάντοτε στο ίδιο 

αρχείο ορισμού συμβόλων. 

 

 

Κωδικοί 8 και 9: X-Y Displacements  
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα για το σχεδιασμό/ορισμό ενός 

συμβόλου τα διανύσματα ορισμού μπορούν να σχεδιασθούν (pen down ή pen up) μόνο κατά 

16 προεπιλεγμένες (προ-ορισμένες) διευθύνσεις, με μέγιστο μήκος διανύσματος το 15. Αυτοί 

οι περιορισμοί προφανώς εισάγουν δυσκολίες όταν ο ορισμός του συμβόλου είναι 

πολύπλοκος ή όταν απαιτείται χρήση διεύθυνσης πέραν των τυποποιημένων. Για την 

περίπτωση αυτή πολλές φορές είναι πρακτικότερο να χρησιμοποιηθούν συντεταγμένες 

σημείων κατά την κλασσική έννοια ενός καρτεσιανού συστήματος. Αυτό είναι εφικτό με τη 

χρήση του κωδικού 8 (008), ο οποίος ακολουθείται από ένα ζεύγος συντεταγμένων ή από τον 

κωδικό 9 (009) ο οποίος ακολουθείται από περισσότερα του ενός ζεύγη. Όταν όμως 

χρησιμοποιείται ο κωδικός 009, τότε τελευταίο ζεύγος είανι υποχρεωτικά το (0,0), πού δίνει 

την πληροφορία ότι τελείωσε η χρήση του κωδικού (προφανώς εάν υπάρχει ανάγκη 

πραγματικής χρήσης του ζεύγους (0,0) για τον ορισμό διανύσματος και αυτό είναι το 

τελευταίο, τότε επαναλαμβάνεται το (0,0), αλλιώς το διάνυσμα δεν θα ορισθεί. 

Παράδειγμα χρήσης των κωδικών: 

8, (23, 45)    : ορισμός σχεδίασης διανύσματος προς τη θέση (23,45) 

9, (23,45),(10,12),34,76),(0,0) : ορισμός σχεδίασης διανυσμάτων (πολυγωνική γραμμή) 

9, (0,0),(18,3),(3,18),(0,0),(0,0) :ορισμός σχεδίασης κλειστού πολυγώνου που αρχίζει 

και τελειώνει στο σημείο (0,0) 

 

Κωδικός  00A (10): Octant Arc  
Ο ειδικός κωδικός 00Α (ή 10) χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ενός κυκλικού τόξου 

σύμφωνα με τα δύο ψηφία που τον ακολουθούν. Το τόξο αυτό καλείται οκταδικό τόξο (octant 

arc) διότι η σχεδίασή του δεν είναι ελεύθερη αλλά καθορίζεται από τη διαίρεση του κύκλου 

σε οκτώ τόξα (45ο το καθένα) ορίζοντας έτσι την αρχή και το τέλος καθενός από αυτά. Η 

αρίθμηση των τόξων είναι αριστερόστροφη αρχίζονται από τη διεύθυνση του θετικού 

ημιάξονα των Χ (κατά την έννοια ενός συμβατικού καρτεσιανού συστήματος) και φαίνεται 

στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Σχ. 2.11 Καθορισμός σχεδίασης οκταδικών τόξων 
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Ο ορισμός σχεδίασης τόξου έχει τη μορφή  

00Α,ακτίνα, +/-0-Octant-arcs 

 

00Α, : κωδικός  

 

ακτίνα, : ακτίνα τόξου (από 1 έως 255) 

 

+/-0 : σύμβολο + ή – για τον ορισμό της φοράς σχεδίασης, 

 

Octant, : αριθμός που προσδιορίζει από πιό οκταδικό τόξο θα αρχίσει η σχεδίαση (0 έως 7, 

το 0 σημαίνει οκτώ τόξα ή ένα πλήρη κύκλο) 

 

Arcs: αριθμός οκταδικών τόξων απο τα οποία καθορίζεται το μέγεθος των τόξων που θα 

σχεδιασθεί. 

 

Για παράδειγμα  ....,10,(2,-032),..., σημαίνει ότι θα σχεδιασθεί ένα δεξιόστροφο τόξο 

90ο ακτίνας 2 που θα αρχίζει από τη διεύθυνση 3 

 10 : κωδικός σχεδίασης τόξου 

    2: ακτίνα τόξου 

   -0: δεξιόστροφο 

    3: αρχή σχεδίασης η διεύθυνση 3 

    2: μήκος τόξου 2 οκταδικά ή 2χ45-90ο  

 

Κωδικός 00B (11): Fractional Arc  
Με τον κωδικό 00Β ή 11 ορίζεται ο σχεδιασμός ενός τόξου που η αρχή και το τέλος 

τουν δεν συμπίπτουν απαραίτητα με μιά τυπική οκταδική διεύθυνση. Ο ορισμός απαιτεί τη 

χρήση πέντε συενεχών στοιχείων 

 

11,start_offset,end_offset,high_radius,radius,(-)0SC  

 
Τα start offset and end offset ορίζουν την απόσταση της αρχής και του τέλους του 

τόξου από μια τυπική διεύθυνση 

Η τιμή high radius είναι ίση με 0 εάν η ακτίνα του τόξου είναι μικρότερη από 256. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πολλαπλασιάζοντας την τιμή high radius με το 255 και 

πρόσθέτοντας το αποτέλεσμα στην τιμή της ακτίνας προκύπτει η πραγματική ακτίνα 

σχεδίασης του τόξου. 

Ο υπολογισμός του start and ebd offset  γίνεται με πολλαπλασιασμό της διαφοράς των 

τιμών αρχής και τέλους από την προηγούμενη τιμή τυπικής οκταδικής διέυθυνσης με το 256 

και το αποτέλεσμα διαιρείται με το 45. Εάν το τόξο αρχίζει ή τελειώνει σε οκταδική 

διεύθυνση τότε η αντίστοιχη τιμή είναι 0 

 

Παράδειγμα τόξου που αρχίζει από τις 55ο ΄και τελείώνει στις 95ο  

11,(56,28,0,3,012) 

Επεξήγηση 

start_offset     = 56 because ((55 - 45) * 256 / 45) = 56  

end_offset       = 28 because ((95 - 90) * 256 / 45) = 28 

high_radius      = 0  because (radius < 255)  

radius           = 3  
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starting octant  = 1  because arc starts in the 45 degree octant  

ending octant    = 2  because arc ends in the 90 degree octant  

 

 

Κωδικοί 00C και 00D: Bulge-Specified Arcs  
Οι ειδικοί κωδικοί 00C, 00D χρησιμεύουν για τη σχεδίαση καμπύλων μεταβλητής 

καμπυλότητος. Στην πράξη μοιάζουν λειτουργικά με τους κωδικούς 8 και 9 που ορίζουν 

μετατοπίσεις κατά τους άξονες Χ και Υ. Οι κωδικοί 00C και 00D σχεδιάζουν τόξα 

επιτρέποντας την εισαγωγή ενός συντελεστή καμπυλότητας (bulge factor). Ο κωδικός 00C 

χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ενός μόνο τόξου ενώ ο 00D για τη σχεδίαση πολλών 

συνεχόμενων τόξων (polyarcs) που ο ορισμός τους τελειώνει με το ζεύγος (0,0). 

 

Ο κωδικός 00C ακολουθείται από τρία ψηφία που ορίζουν το τόξο: 

  

00C,X-displacement,Y-displacement,Bulge 

 

Τα τρία ψηφία που ορίζουν το τόξο παίρνουν τιμές που κυμαίνονται από -127 έως 

+127. Εάν ο΄συντελεστής καμπυλότητας είναι +-127 τότε έχουμε ορισμό ημικυκλίου ενώ εάν 

ισσούται με μηδέν τότε έχουμε ορισμό ευθείας. 

 

Ο συντελεστής καμπυλότητας ισούται με (2*H/D)*127, όπου D είναι το μήκος της 

χορδής που ορίζει το τόξο και H είναι η απόσταση του κέντρου του τόξου από τη χορδή. 

 

Για παράδειγμα το γράμμα S θα μπορούσε να ορισθεί ως εξής: 

  

13,(0,5,127),(0,5,-127),(0,0) 

 

 

Κωδικός 00E: Flag Vertical Text Command  
Ο ειδικός κωδικός 00Ε (14) χρησιμοποιείται μόνο στον ορισμό χαρακτήρων διπλής 

κατεύθυνσης (dual orientation text). Από τη στιγμή που εισάγεται αυτός ο κωδικός το 

επόμενο στοιχείο/κωδικός λαμβάνεται υπόψιν στον ορισμό ή παραλείπεται ανάλογα με την 

κατεύθυνση. Εάν η διεύθυνση είναι κατακόρυφη ο επόμενος κωδικός λαμβάνεται υπόψιν εάν 

όχι παραλείπεται. Περαιτέρω αναφορά στη χρήση αυτού του κωδικού δεν γίνεται διότι η 

χρήση του είναι πολύ εξειδικευμένη και πέρα από το σκοπό αυτού του κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ 

 

2.1  MENUS : Toolbars 
 

Το AutoCad εκτός από τα γνωστά κυλιόμενα  μενού εντολών (pull down menus), δίνει τη 

δυνατότητα χρήσης και δημιουργίας εργαλειοθηκών που περιέχουν εικονοεντολές σύμφωνα 

με τις ανάγκες του χρήστη. Με την εγκατάσταση του προγράμματος εγκαθίστανται όλες οι 

τυπικές εργαλειοθήκες που είναι διαθέσιμες και άμεσα ενεργοποιείται η εμφάνιση και η 

χρήση των πιο συνιθισμένων από αυτές. 

 

Το άνοιγμα (και κλείσιμο) των διαθέσιμων τυπικών εργαλειοθηκών είναι μια εύκολη 

υπόθεση: 

 

 Από τα κυλιόμενα μενού επιλέγουμε Tools/Customize/Toolbars (σχήμα 2.1α) 

 Με δεξί κλίκ του ποντικιού πάνω σε οποιαδήποτε εργαλειοθήκη εμφανίζεται άμεσα το 

μενού με τις διαθέσιμες στο πρόγραμμα εργαλειοθήκες (σχήμα 2.1β) 

 

από αυτές όσες είναι επιλεγμένες ήδη φαίνονται στη οθόνη του προγράμματος (σχήμα 2.1). 

 

α) β) 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.1 Μενού  ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης εργαλειοθηκών 
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2.2 Μορφοποίηση νέων εργαλειοθηκών 
 

Στις τυπικές εργαλειοθήκες του AutoCad υπάρχουν διαθέσιμες σχεδόν όλες οι εντολές που 

χρειάζεται ένα χρήστης. Το πρόβλημα όμως που ανακύπτει όταν υπάρχουν πολλές 

ενεργοποιημένες εργαλειοθήκες είναι η ελαχιστοποίηση του χώρου εργασίας διότι αυτός 

καταλαμβάνεται από τις εργαλειοθήκες. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη δημιουργία νέων 

εργαλειοθηκών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Στις εργαλειοθήκες αυτές 

μπορεί να περιληφθούν οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες εντολές ή για καλύτερη 

εξοικονόμηση χώρου να δημιουργηθούν και να περιληφθούν σαυτές flyout menus που θα 

περιέχουν ομοειδείς εντολές. Τυπικό παράδειγμα είναι η βασική εργαλειοθήκη Modify η 

οποία περιέχει τις εντολές extend, trim, fillet, και chamfer οι οποίες είναι ομοειδείς και 

μπορούν να περιληφθούν είτε όλες μαζί είτε ανά δύο σε μια νέα εργαλειοθήκη μειώνοντας 

έτσι δραστικά το χώρο που καταλαμβάνει η αρχική. 

 

 

             
Σχήμα 2.2.1 Στην εργαλειοθήκη Modify υπάρχουν ζεύγη ομοειδών εργαλείων 

 

ή γενικότερα στις εργαλειοθήκες υπάρχουν εικονίδια τα οποία χρησιμοποιούνται από 

ελάχιστα έως καθόλου, καταλαμβάνοντας απλώς πολύτιμο χώρο στην οθόνη εργασίας του 

AutoCAD. 

 

 
Σχήμα 2.2.2 

 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε απλές εργαλειοθήκες μιας εντολής με τη διαδικασία “drag 

and drop” 
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Σχήμα 2.2.3 

     
Σχήμα 2.2.4 

 

Από το μενού File με τη διαδικασία drag_and_drop παίρνουμε τις εντολές New, Open, Save, 

Plot Plot Preview. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως ακολούθως: 

1. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατάμε πάνω στο εικονίδιο της εντολής που 

θέλουμε να εμφανίζεται πρώτη στην εργαλειοθήκη (εν προκειμένω στο εικονίδιο της 

εντολής New) και «μεταφέροντάς» την με το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο την 

«αφήνουμε» στην οθόνη του AutoCad. 

2. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την επόμενη εντολή (εικονίδιο εντολής Open) με 

τη διαφορά πως από το δεύτερο βήμα και μετά το εικονίδιο της εντολής πρέπει να το 

«αφήσουμε» πάνω στο εικονίδιο της εργαλειοθήκης που δημιουργήθηκε με το πρώτο 

βήμα. Εμφανίζεται μια κάθετη γραμμή η οποία δείχνει τη θέση στην οποία θα 

εισαχθεί το εικονίδιο της εντολής. 

3. Επαναλαμβάνουμε το δεύτερο βήμα και για τις επόμενες εντολές. (Save, Plot, Plot 

Preview) 

 

Μετά το πέρας του πρώτου μέρους της διαδικασίας η εργαλειοθήκη θα έχει τη μορφή του 

σχήματος 2.2.4. Στη συνέχεια από το μενού Edit επιλέγουμε και προσθέτουμε τις εντολές 

Undo  και Redo. 

Στη συνέχεια από το μενού Zoom, προσθέτουμε τις εντολές Pan Realtime, Zoom 

Realtime, και το Flyout μενού Zoom. Για να προστεθεί αυτό το τελευταίο ακολουθείται μια 

συγκεκριμένη διαδικασία (σχήμα 2.2.5). Από το μενού των εντολών (commands) επιλέγουμε 

User defined και από τις διαθέσιμες δεξιά εντολές επιλέγουμε και «μεταφέρουμε» προς της 

εργαλειοθήκη το “User Defined Flyout”. Στην εργαλειοθήκη εμφανίζεται ένα κενό εικονίδιο 

με ένα «βέλος» που δείχνει κάτω δεξιά.. Εάν επιλέξουμε με το ποντίκι αυτό το εικονίδιο 

εμφανίζεται μήνυμα (σχήμα 2.2.6) ότι δεν συσχετίζεται με κάποια εντολή και ενεργοποιείται 

η επιλογή Flyout Properties όπου εμφανίζονται προς επιλογή (και συσχετισμό με το 

εικονίδιο) όλες οι διαθέσιμες από το AutoCad κυλιόμενες (Flyout) εργαλειοθήκες. 

Επιλέγοντας Zoom στο δεξί μέρος του παραθύρου εμφανίζεται η προεπισκόπηση της 

εργαλειοθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή μας. Επιλέγουμε Apply και στο εικονίδιο 

εμφανίζεται η επιλογή που έγινε (σχήμα 2.2.8). 

 Την ίδια διαδικασία, για την πρόσθεση Flyout menus στην νέα εργαλειοθήκη που 

δημιουργούμε, μπορούμε να επαναλάβουμε επιλέγοντας στο μενού Commands/Flyouts 

(σχήμα 2.2.9). Στο δεξιό μέρος του παραθύρου εμφανίζονται τα Flyouts που είναι διαθέσιμα 

σαυτή την επιλογή. Η πρόσθεση γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προστίθεται μια απλή 

εικονοεντολή. 

 Στη συνέχεια προσθέτουμε μερικές ακόμη από τις θεωρούμενες βασικές εντολές του 

AutoCad (Match Properties, Flyouts: Draw, Modify, Osnap, Text) και η νέα εργαλειοθήκη 

έχει τη μορφή του σχήματος 2.2.10. Αυτή μπορεί κατά τις ανάγκες ενός χρήστη να 

αντικαταστήσει όλες τις εργαλειοθήκες της βασικής οθόνης του AutoCad εξασφαλίζοντας 

χρήσιμο χώρο εργασίας. Η εξοικονόμηση χώρου γίνεται προφανής με απλή ματιά στο χώρο 

που καταλαμβάνουν οι εργαλειοθήκες στο σχήμα 2.2.12 
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 Η εργαλειοθήκη παίρνει εξ ορισμού το όνομα Toolbar1, το οποίο μπορούμε να 

αλλάξουμε (σχήμα 2.2.11). Επιλέγουμε την εργαλειοθήκη και με την επιλογή Rename 

δίνουμε το νέο όνομα της εργαλειοθήκης. 

 
Σχήμα 2.2.5 

 
Σχήμα 2.2.6 

 

 
Σχήμα 2.2.7 
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Σχήμα 2.2.8 

 

 
Σχήμα 2.2.9 

 
Σχήμα 2.2.10 

 

 
Σχήμα 2.2.11 
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Σχήμα 2.2.12 
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2.3 Δημιουργία νέου εικονιδίου – εικονοεντολής 
 

Εκτός από τα ήδη διαθέσιμα εικονίδια στα οποία μπορούμε να προσαρτήσουμε εντολές το 

AutoCad δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και νέων εικονιδίων. Κατά τα γνωστά ανοίγουμε 

το πλαίσιο διαλόγου για τη μορφοποίηση των εργαλειοθηκών και επιλέγοντας  User 

defined/User defined button δημιουργούμε μια νέα εργαλειοθήκη. Στη οποία δεν 

περιλαμβάνεται τίποτε (σχήμα 3.1) 

 

 
Σχήμα 3.1 

 

Πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο κενό σχήματος εικονίδιο, 

παρατηρούμε ότι το μεσαίο πλήκτρο με τον τίτλο «Properties” γίνεται “Button Properties”, 

δίνοντας τη δυνατότητα με την επιλογή “edit”να δώσουμε στο εικονίδιο τη μορφή και τις 

ιδιότητες που θέλουμε. 

 

Με την επιλογή edit εμφανίζεται το πλαίσιο εργασίας του σχήματος 3.3. Σαυτό 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διατίθενται για σχεδίαση και αλλαγή χρωμάτων μπορούμε 

να σχεδιάσουμε το εικονίδιο όπως ακριβώς είναι επιθυμητό να εμφανίζεται στην οθόνη του 

προγράμματος (σχήμα 3.4) 

 

Όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση του εικονιδίου, επιλέγουμε  

 

1. το όνομα του εικονιδίου 

2. την εντολή η οποία θα εκτελείται 

3. save για να αποθηκευθεί στη μνήμη 

 

Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 3.5. 
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Σχήμα 3.2 

 

 
Σχήμα 3.3 
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Σχήμα 3.4  

 

 
Σχήμα 3.5 
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2.4 Μορφοποίηση κυλιόμενων μενού AutoCAD 
 

Το AutoCad δίνει τη δυνατότητα μορφοποίησης των κυλιόμενων μενού κατά τις επιθυμίες 

του χρήστη. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να φορτώσουμε περισσότερα του ενός μενούς και 

από αυτά να εισάγουμε προς εμφάνιση στην οθόνη του προγράμματος μόνο τα κυλιόμενα 

μενού που επιθυμεί ο χρήστης. 

 

Η βασική εντολή για αυτή την εργασία είναι η "menuload”. Με την εντολή αυτή εμφανίζεται 

το πλαίσιο διαλόγου του σχήματος 2.4.1. Σαυτό το πλαίσιο υπάρχουν δυο βασικές επιλογές  

 

 Menu Groups 

 Menu Bars 

 

 
Σχήμα 2.4.1 

 

Με την πρώτη από αυτές ενεργοποιημένη έχουμε τη δυνατότητα να φορτώσουμε ένα νέο 

αρχείο μενού ή να το αποφορτώσουμε με αποτέλεσμα όλα τα σχετιζόμενα με αυτό κυλιόμενα 

μενού να διαγραφούν από την οθόνη εργασίας. Δεν συμβαίνει όμως το αντίθετο όταν 

φορτώνουμε ένα καινούριο αρχείο με κυλιόμενα μενού. Για να εμφανισθούν στην οθόνη 

πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη δεύτερη επιλογή (menu bars) και από εκεί επιλέγοντας το 

αρχείο μενού που μας ενδιαφέρει μπορούμε επιλεκτικά να φορτώσουμε (insert), ή να 

αποφορτώσουμε (remove) το κυλιόμενο μενού που μας ενδιαφέρει. 

 

Προφανώς η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε χρήστη να ενεργοποιεί 

(και να εμφανίζει στην οθόνη) από τα διάφορα αρχεία μενού που είναι φορτωμένα στη μνήμη 

του προγράμματος μόνο εκέινα που τν ενδιαφέρουν ή χρησιμοποιεί συχνότερα 

εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χώρο εργασίας. 

 

 

2.5  Παράδειγμα δημιουργίας απλού αρχείου μενού του AutoCad 
 

Από τα βασικά πλεονεκτήματα του AutoCad (από τις πρώτες εκδόσεις του) είναι η 

δυνατότητα που παρέχει για τη δημιουργία αρχείων μενού από τον χρήστη. Τα αρχεία αυτά 

είναι απλά αρχεία κειμένου τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένη μορφοποίηση γραμμών και 

εντολών του AutoCad. 
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Στον Πίνακα 2.5.1 δίνεται ένα απόκομμα αρχείου μενού για ένα από τα κυλιόμενα μενού που 

αυτό περιλαμβάνει. Σαυτό το παράδειγμα  

 

 Στην πρώτη γραμμή δηλώνεται ως σχόλειο ότι θα ακολουθήσει ο ορισμός ενός 

κυλιόμενου μενού που θα είναι το 13ο στη σειρά.  

 Στη δεύτερη γραμμή δηλώνεται η έναρξη και ο αριθμός ορισμού του κυλιόμενου 

μενού (**P13) 

 Στην τρίτη γραμμή ορίζεται το όνομα του κυλιόμενου μενού μέσα σε brackets 

 Στην τέταρτη, έβδομη, 9, 10, 11 και 13η  γραμμή ορίζεται ότι θα υπάρχει κάτω από το 

όνομα του μενού ή της εντολή μια γραμμή μήκους δέκα χαρακτήρων κειμένου 

 Στις υπόλοιπες γραμμές ορίζεται το όνομα της πράξης που θα εκτελεσθεί και η 

αλληλουχία των εντολών που θα την απαρτίζουν 

 

Το διπλό «control break: ^C^C, σημαίνει ότι με τη επιλογή αυτή σταματά η εκτέλεση 

οποιασδήποτε άλλης εντολής του AutoCad για νε εκτελεστεί η εντολή που επιλέχθηκε. Για 

παράδειγμα στην Πέμπτη γραμμή ορίζεται η εκτέλεση ενός προγράμματος AutoLisp. Η 

διαδικασία που θα εκτελεσθεί είναι η εξής: 

 

1. ^C^C: σταματά η εκτέλεση κάθε άλλης εντολής του AutoCad 

2. (if (not c:raport2D)(load”c:/lispfile/raport2d));: το πρόγραμμα ελέγχει εάν η 

συγκεκριμένη εντολή/πρόγραμμα είναι ήδη φορτωμένο στη μνήμη του AutoCad. Εάν 

όχι τότε το φορτώνει από τη διεύθυνση που ορίζεται στην επόμενη παρένθεση 

3. raport2d: εκτέλεση της εντολής 

 

Πίνακας 2.5.1 Παράδειγμα από αρχείο μενού του AutoCad 

1. ***POP13 

2. **P13 

3. [Απόδοση] 

4. [~--]$p10=* 

5. [Ραπορτάρισμα_2D]^C^C(if (not c:raport2d)(load"c:/lispfile/raport2d"));_raport2d 

6. [Ραπορτάρισμα_3D]^C^C(if (not c:raport3d)(load"c:/lispfile/raport3d"));_raport3d 

7. [~--]$p10=* 

8. [Στάσεις]^C^C(if (not c:staseis)(load"c:/lispfile/staseis"));staseis 

9. [~--]$p10=* 

10. [Σύρμα]^C^C(if (not c:syrma)(load"c:/lispfile/syrma"));syrma 

11. [~--]$p10=* 

12. [FitLine]^C^C(if (not c:fitline)(load"c:/lispfile/fitline"));fitline 

13. [~--]$p10=* 

 

 

2.5  Δημιουργία Slides, Slide Menus και Slide Shows 
 

Στο AutoCad με την λέξη slide εννοούμε μια διαφάνεια που εμφανίζει μια άποψη ενός 

σχεδίου AutoCad και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί σχέδιο. Από τη στιγμή που 

δημιουργείται δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος άλλου σχεδίου αλλά ούτε και να τροποποιηθεί 

παρά μόνο να εμφανισθεί στην οθόνη του AutoCad. Η χρήση των slides μπορεί να γίνει για 

έναν από τους ακόλουθους σκοπούς 
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 Για παρουσιάσεις μέσω του AutoCad     

 Για την εύκολη εμφάνιση ενός σχεδίου στην οθόνη ενώ κάποιος εργάζεται με άλλο 

σχέδιο 

 Για τη δημιουργία slide menus 

 

Για τη δημιουργία ενός slide που θα απεικονίζει την τρέχουσα άποψη ενός σχεδίου στην 

οθόνη του AutoCad χρησιμοποιείται η εντολή Mslide. Εμφανίζεται το παράθυρο του 

σχήματος 2.5.2 όπου δηλώνεται το όνομα του slide και ο χώρος στον οποίο θα αποθηκευτεί 

το αρχείο που δημιουργείται. 

 

Για την εμφάνιση ενός slide στην οθόνη του AutoCad χρησιμοποιείται η εντολή vslide. 

Εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του αρχείου/slide πού θέλουμε και η 

εικόνα/διαφάνεια εμφανίζεται στην οθόνη του AutoCad, χωρίς τη δυνατότητα διαχείρισης. 

Εάν υπάρχει επιθυμία τροποποίησης της εικόνας πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία 

δημιουργίας του slide αφού πρώτα τροποποιηθεί το σχέδιο που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 
Σχήμα 2.5.1 
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Σχήμα 2.5.2 

 

 

2.5.1  Δημιουργία παρουσιάσεων με τη χρήση slide 
 

Στο AutoCad είναι εύκολο με τη διαδοχική εμφάνιση στην οθόνη slide (με απόψεις σχεδίου ή 

σχεδίων ή εικόνων που έχουν εισαχθεί στο σχέδιο) να δημιουργηθούν παρουσιάσεις προόδου 

εργασίας ή τελικών σχεδίων με σκοπό τη προώθησή του έργου στη αγορά. Ή για τη 

δημιουργία αίσθησης κίνησης (animation). Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ένα script file 

στο οποίο περιγράφεται με απλή μορφή η διαδοχή εμφάνισης των απόψεων του σχεδίου στην 

οθόνη. 

 

Για παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί ένα βασικό σχέδιο (ανεμόμυλος) του οποίου έξι απόψεις 

φαίνονται στο σχήμα 2.5.1.1. Στις έξι αυτές απόψεις η διαφορά έγκειται στην συνεχή 

περιστροφή κατά 15ο μοίρες των φτερών του ανεμόμυλου. Τα slides (αρίθμηση slide από 1 

έως 6) δημιουργούνται κατά τον ήδη γνωστό τρόπο με τη χρήση της εντολής mslide. 

 

Στη συνέχεια για την παρουσίαση δημιουργείται με τη βοήθεια ενός απλού editor ένα script 

file το οποίο έχει τη μορφή του πίνακα 2.5.1.1. Η επεξήγηση της διαδικασίας έχει ως 

ακολούθως: 

 

 Κάθε γραμμή που αρχίζει με ελληνικό ερωτηματικό είναι γραμμή σχολίων 

 Vslide slide1: εντολή εμφάνισης της πρώτης διαφάνειας στην οθόνη 

 Vslide *slide2 : εντόλή προφόρτωσης στη μνήμη της διαφάνειας 2 χωρίς αυτή να 

εμφανίζεται στην οθόνη (το σύμβολο * πριν από το όνομα της διαφάνειας σημαίνει 

ότι αυτή θα φορτωθεί στη μνήμη χωρίς να εμφανισθεί στην οθόνη) 
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 Delay 2000 : εντολή χρόνου/διάρκειας εμφάνισης στην οθόνη της πρώτης διαφάνειας 

που έχει ήδη εμφανισθεί (ο χρόνος υπολογίζεται σε milliseconds και παίρνει τιμές από 

0 έως 32767) 

 Vslide : μετά το πέρας του χρόνου εμφάνισης της πρώτης διαφάνειας εμφανίζεται η 

δεύτερη που ήδη έχει φορτωθεί στη μνήμη του προγράμματος κατά τη διάρκεια 

εμφάνισης της προηγούμενης 

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις επόμενες 4 διαφάνειες (slide3, slide4, 

slide5 και slide6). 

 Rscript : εντολή επανάληψης του κύκλου εμφάνισης των διαφανειών στην οθόνη 

ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση της κίνησης 

 Η διαδικασία επανάληψης τερματίζεται με ESCape. 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.5.1.1  Έξι απόψεις (slides) ενός σχεδίου για τη δημιουργία παρουσίασης (animation) 
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Πίνακας 2.5.1.  Διαδικασία εμφάνισης διαφανειών στην οθόνη του AutoCad για τη 

δημιουργίας αίσθησης κίνησης (animation) 

; Begin slide show, load SLIDE1 

VSLIDE SLIDE1 

; Preload SLIDE2 

VSLIDE *SLIDE2 

; Let audience view SLIDE1 

DELAY 2000 

; Display SLIDE2 

VSLIDE  

 

; Preload SLIDE3 

VSLIDE *SLIDE3  

; Let audience view SLIDE2 

DELAY 2000  

; Display SLIDE3 

VSLIDE  

 

; Preload SLIDE4 

VSLIDE *SLIDE4  

; Let audience view SLIDE3 

DELAY 2000  

; Display SLIDE4 

VSLIDE  

 

; Preload SLIDE5 

VSLIDE *SLIDE5  

; Let audience view SLIDE4 

DELAY 2000  

; Display SLIDE5 

VSLIDE  

 

; Preload SLIDE6 

VSLIDE *SLIDE6  

; Let audience view SLIDE5 

DELAY 2000  

; Display SLIDE6 

VSLIDE  

 

; Cycle 

RSCRIPT 
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2.6  Δημιουργία βιβλιοθηκών διαφανειών 
 

Πολλές φορές για την καλύτερη διαχείριση/χρήση των διαφανειών υπάρχει ανάγκη 

ομαδοποίησης αυτών και εμφάνισής τους ή χρήσης τους μέσα από μια διαφάνεια που θα 

περιέχει όλες τις ομοειδείς. Αυτό είναι εύκολο να επιτευχθεί στο AutoCad  με τη χρήση της 

εντολής slidelib η οποία και δημιουργεί μια βιβλιοθήκη διαφανειών. Η γενική μορφή χρήσης 

της εντολής είναι η ακόλουθη 

 

Slidelib MySlideLibrary  [< slidelist] 

 

Όπου το «MySlideLibrary» είναι το όνομα του αρχείου/βιβλιοθήκης διαφανειών με επέκταμα 

*.slb, και [< slidelist] είναι μια λίστα με αρχεία διαφανειών. 

 

Μια άλλη μορφή της εντολής είναι η ακόλουθη 

 

Slidelib MySlideLibrary  < Myslidelist 

 

Όπου τώρα το Myslidelist είναι ένα αρχείο κειμένου στο οποίο περιέχονται τα ονόματα των 

αρχείων/διαφανειών που θα περιληφθούν στη βιβλιοθήκη. 

 

Στο σχήμα 2.6.1 δίνονται τέσσερις διαφάνειες που αφορούν στη δημιουργία καννάβου που 

βασίζεται σε διαφορετικά συστήματα. Οι τέσσερις αυτές διαφάνειες μπορούν να αποτελέσουν 

μια βιβλιοθήκη. Πρώτα δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα kanslide.txt το 

περιεχόμενο του οποίου δίνεται στις επόμενες τέσσερις γραμμές που αντιστοιχούν στα 

ονόματα των διαφανειών που θα περιληφθούν στη βιβλιοθήκη και στη θέση που βρίσκονται. 

 

C:\lispfile\kanslide\HATT.SLD 

C:\lispfile\kanslide\HATT_FIT.SLD 

C:\lispfile\kanslide\KANVTM3.SLD 

C:\lispfile\kanslide\EGSA87.SLD 

 

Κατόπιν δίνουμε την εντολή 

 

Slidelib c:\lispfile\kanslide\kanslide.slb < c:\lispfile\kanslide\kanslide.txt 

 

Όπου προσδιορίζουμε το όνομα της βιβλιοθήκης, το όνομα του αρχείου στο οποίο βρίσκονται 

τα ονόματα των διαφανειών, καθώς και το χώρο του δίσκου που αυτά βρίσκονται ή θέλουμε 

να δημιουργηθούν. Η παραπάνω εντολή δημιουργεί μια βιβλιοθήκη διαφανειών με το όνομα 

kanslide που αποθηκεύεται στο χώρο c:\lispfile\kanslide. 

 

Για να δούμε μια διαφάνεια που περιέχεται σαυτή τη βιβλιοθήκη δίνουμε την εντολή 

 

Vslide kanslide (όνομα διαφάνειας) 
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Σχήμα 2.7.1 Διαφάνειες που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα δημιουργίας βιβλιοθήκης 

 

 

Για να περιληφθεί αυτή η βιβλιοθήκη σε ένα μενού, οι γραμμές που ακολουθούν πρέπει να 

προστεθούν σε ένα αρχείο μενού. Η πρώτη γραμμή είναι αυτή που εμφανίζει τον τίτλο του 

μενού στο κυλιόμενο μενού του προγράμματος. Η μακροεντολή ]$i=kanslide $i=*, ορίζει πια 

βιβλιοθήκη θα φορτωθεί και θα εμφανισθεί στην οθόνη. Η δεύτερη γραμμή ορίζει ότι 

ακολουθεί ο ορισμός εντολών που σχετίζονται με βιβλιοθήκη, η τρίτη γραμμή ορίζει το 

όνομα της βιβλιοθήκης, και η τέταρτη ορίζει το όνομα της βιβλιοθήκης που θα εμφανίζεται 

στο εικονίδιο της βιλιοθήκης.. Οι επόμενες γραμμές ορίζουν τις εντολές που θα εκτελεσθούν 

εάν επιλεγεί το αντίστοιχο εικονίδιο. 

 

 

1. [Κάνναβος]$i=kanslide $i=* 

2. ***image 

3. **kanslide 

4. [KANNAVOS] 

5. [kanslide(hatt)]^C^C(load"c:/lispfile/kanslide/hatt"));KANV 

6. [kanslide(hatt_fit)]^C^C(load"c:/lispfile/kanslide/FITHATT"));KANV 

7. [kanslide(kanvtm3)]^C^C(load"c:/lispfile/kanslide/KANVTM3"));KANV 

8. [kanslide(egsa87)]^C^C(load"c:/lispfile/kanslide/kanveg87"));KANV 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Δημιουργία νέων τύπων διαγράμμισης – Hatch patterns 
 

3.1 Εισαγωγή 

 Το Autocad με την εντολή   επιτρέπει τη διαγράμμιση περιοχών ενός 

σχεδίου με κάποιο είδος συνδυασμού γραμμών. Οι τύποι διαγράμμισης αποτελούνται από 

γραμμές, οι οποίες κατάλληλα διατεταγμένες, σχηματίζουν το σχέδιο διαγράμμισης ή ένα 

επαναλαμβανόμενο σχήμα που καλύπτει κάποια περιοχή του σχεδίου (όπως π.χ. τούβλα, 

κεραμίδια, ξύλινα πατώματα κ.λπ.).  

  

 Με την επιλογή της εντολής hatch, ανοίγει στην οθόνη το παράθυρο εκτέλεσης της 

εντολής.  

 

 
Σχήμα 3.1.1 Παράθυρο εκτέλεσης εντολής hatch 

 

  

 Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων επιλογών τύπων διαγραμμίσεων οι 

οποίοι δίνονται με το πρόγραμμα. Με διπλό κλικ του αριστερού πλήκτρου του mouse στη 

θυρίδα Swatch του παραθύρου μπορούμε να δούμε τους προϋπάρχοντες τύπους 

διαγραμμίσεων.  

  

 Οι τύποι αυτοί είναι οι τύποι διαγράμμισης ANSI, οι τύποι διαγράμμισης ISO και 

μια άλλη ομάδα τύπων διαγραμμίσεων. Μεταξύ αυτών των τελευταίων υπάρχει και η επιλογή 

ενός τύπου με τον οποίο είναι δυνατός ο ενιαίος χρωματισμός μιας περιοχής του σχεδίου με 

ένα επιλεγμένο χρώμα από την παλέτα χρωμάτων του Autocad. 
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Σχήμα 3.1.2  Τύποι διαγραμμίσεων ANSI 

 

 

 
Σχήμα 3.1.3  Tύποι διαγραμμίσεων ISO 
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Σχήμα 3.1.3  Άλλοι συμπληρωματικοί τύποι διαγραμμίσεων που προϋπάρχουν στο Autocad 

 

 Οι διάφοροι τύποι διαγραμμίσεων βοηθούν πολύ κατά τη σχεδίαση, κυρίως όταν 

πρέπει με γραφικό τρόπο να δειχθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής των διαφόρων 

τμημάτων του αντικειμένου που σχεδιάζεται. Η χρήση του hatch βοηθά στην καλύτερη 

εμφάνιση του σχεδίου, η κατάχρηση της εντολής όμως μπορεί να  αποβεί προβληματική για 

την οικονομία του μεγέθους ενός αρχείου σχεδίου. 

 

 Οι τύποι διαγραμμίσεων στο Autocad μπορούν να αποτελούνται μόνο από 

ευθύγραμμα τμήματα. Η τοποθέτηση αυτών των τμημάτων για το σχηματισμό του σχεδίου 

διαγράμμισης πρέπει να ακολουθεί μια σειρά εντολών που καθορίζουν τη σχεδίαση. Το 

γεγονός αυτό περιορίζει την ελευθερία σχεδίασης, αλλά και την πολυπλοκότητα της 

εμφάνισης.  

 

 

3.2 Επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας των διαγραμμίσεων – Τυπικά αρχεία 
 

 O τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται οι διάφοροι τύποι διαγραμμίσεων είναι 

ορισμένος. Στο directory SUPPORT του Autocad υπάρχουν τα αρχεία acad.pat και  

acadiso.pat. Τα αρχεία με επέκταμμα .pat περιέχουν τον τρόπο σχεδίασης κάθε τύπου 

διαγράμμισης.  

 

 Εάν ανοίξουμε το αρχείο acad.pat με το Notepad των Windows, θα δούμε ότι 

περιέχει γραμμές με ονόματα και αριθμούς. Αυτοί ακριβώς οι αριθμοί καθορίζουν το σχέδιο 

του κάθε τύπου διαγράμμισης.  
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Σχήμα 3.2.1 Απόκομα από το αρχείο acad.pat 

 

  

 Κάθε τύπος διαγράμμισης ορίζεται σε έναν αριθμό γραμμών του αρχείου που μπορεί 

να είναι λίγες ή περισσότερες ανάλογα με την πολυπλοκότητα του τύπου διαγράμμισης. Η 

πρώτη γραμμή περιέχει το όνομα του τύπου διαγράμμισης που εμφανίζεται και στο γραφικό 

παράθυρο εκτέλεσης ενός εντολής hatch. Για παράδειγμα, εάν επιλέξουμε στο Autocad τη 

διαγράμμιση ενός πολυγώνου με τον τύπο διαγράμμισης ANSI33 και ενός πολυγώνου με τον 

τύπο διαγράμμισης GRAVEL, η μορφή του σχεδίου που θα εμφανιστεί στην οθόνη 

αντιστοιχεί στην απεικονιζόμενη στη συνέχεια σειρά εντολών για την σχεδίαση του τύπου 

διαγράμμισης που περιέχεται στο αρχείο acad.pat.  
 

 Παρατηρούμε ότι η απλή σχετικά διαγράμμιση με τον τύπο ANSI33 παριστάνεται 

με μόλις τρεις γραμμές στο αρχείο pat. Αντίθετα, το πολύπλοκο σχέδιο GRAVEL χρειάζεται 

δεκάδες γραμμών στο αρχείο pat που περιέχουν οδηγίες σχεδίασης.  
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*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 

45, 0,0, 0,.25 

45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625 

 

Σχήμα 3.2.2  Σχεδίαση και περιγραφή διαγράμμισης τύπου ANSI33 
 

 

 
 

*GRAVEL,Gravel pattern 

228.0128, 0.720,1.000, 12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088 

184.9697, 0.630,0.900, -12.041517,0.043315, 0.230868,-22.855925 

132.5104, 0.400,0.880, -14.865942,0.061430, 0.162788,-16.116032 

267.2737, 0.010,0.630, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558 

292.8337, 0.000,0.420, -12.999910,0.048507, 0.206155,-20.409373 

357.2737, 0.080,0.230, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558 

37.6942, 0.290,0.220, -16.401180,0.035968, 0.278029,-27.524849 

72.2553, 0.510,0.390, 23.086761,0.038097, 0.262488,-25.986321 

121.4296, 0.590,0.640, 15.264264,0.047405, 0.210950,-20.884073 
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175.2364, 0.480,0.820, -11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763 

222.3974, 0.240,0.840, 16.278789,0.032108, 0.311448,-30.833375 

138.8141, 1.000,0.620, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844 

171.4692, 0.920,0.690, -13.152853,0.049447, 0.202237,-20.021511 

225.0000, 0.720,0.720, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792 

203.1986, 0.650,0.840, -5.383564,0.131306, 0.076158,-7.539615 

291.8014, 0.580,0.810, -3.156821,0.185695, 0.107703,-5.277462 

30.9638, 0.620,0.710, 3.601470,0.171499, 0.174929,-5.656023 

161.5651, 0.770,0.800, -2.213594,0.316228, 0.126491,-3.035787 

16.3895, 0.000,0.810, 10.440154,0.056433, 0.177200,-17.542845 

70.3462, 0.170,0.860, -11.704507,0.067267, 0.148661,-14.717408 

293.1986, 0.770,1.000, -5.383564,0.131306, 0.152315,-7.463458 

343.6105, 0.830,0.860, -10.440154,0.056433, 0.177200,-17.542845 

339.4440, 0.000,0.190, -5.383893,0.117041, 0.170880,-8.373124 

294.7751, 0.160,0.130, -12.082844,0.069843, 0.143178,-14.174643 

66.8014, 0.780,0.000, 5.383564,0.131306, 0.152315,-7.463458 

17.3540, 0.840,0.140, -13.601340,0.059655, 0.167631,-16.595424 

69.4440, 0.290,0.000, -5.383893,0.117041, 0.085440,-8.458564 

101.3099, 0.720,0.000, 4.118439,0.196116, 0.050990,-5.048029 

165.9638, 0.710,0.050, -3.152963,0.242536, 0.206155,-3.916950 

186.0090, 0.510,0.100, -10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923 

303.6901, 0.620,0.620, -2.218801,0.277350, 0.144222,-3.461329 

353.1572, 0.700,0.500, 17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563 

60.9454, 0.950,0.470, -8.061673,0.097129, 0.102956,-10.192674 

90.0000, 1.000,0.560, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940 

120.2564, 0.490,0.130, -8.061936,0.071982, 0.138924,-13.753520 

48.0128, 0.420,0.250, 12.041365,0.074329, 0.269072,-13.184552 

0.0000, 0.600,0.450, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740 

325.3048, 0.860,0.450, -12.206392,0.063246, 0.158114,-15.653274 

254.0546, 0.990,0.360, 4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508 

207.6460, 0.950,0.220, 21.470869,0.042182, 0.237065,-23.469474 

175.4261, 0.740,0.110, 13.038344,0.039873, 0.250799,-24.829074 

 

Σχήμα 3.2.3 Σχεδίαση και περιγραφή διαγράμμισης τύπου GRAVEL 
 

 

3.2.1 Παράδειγμα-Επεξήγηση δημιουργίας απλής διαγράμμισης με ευθείες 

γραμμές 
 

 Όπως βλέπουμε στα παραδείγματα, κάθε τύπος διαγράμμισης παριστάνεται από 

κάποιες γραμμές με γράμματα και αριθμούς, δηλαδή έναν κώδικα κειμένου. Έτσι, το 

παρακάτω κείμενο παριστάνει διαγράμμιση με συνεχή γραμμή σε γωνία 45ο: 

 



 

 40 

*L45, 45 deg lines 0.25 units apart 

   45,0,0,0,0.25 

 

 
Σχήμα 3.2.2.1 

 

 Κάθε οικογένεια γραμμών που παριστάνει ένα μοτίβο ή τύπο διαγράμμισης ξεκινά 

πάντοτε με την πρώτη γραμμή που αρχίζει με αστέρι (*), γράφει το όνομα του τύπου 

διαγράμμισης και ένα επεξηγηματικό σχόλιο: 

 

*L45, 45 deg lines 0.25 units apart 

 

Όνομα τύπου: L45 
Επεξήγηση:     45 deg lines 0.25 units apart, δηλαδή γραμμές με κλίση 45ο και     

          απόσταση μεταξύ τους 0.25 σχεδιαστικές μονάδες. 

 

 Η επόμενη σειρά στο αρχείο ή κάθε μία από τις επόμενες σειρές (για περισσότερο 

πολύπλοκους τύπους διαγράμμισης) ορίζουν και μία γραμμή από το σύνολο των γραμμών 

που απαρτίζουν το μοτίβο του τύπου διαγράμμισης. Κάθε τέτοια γραμμή ορίζεται πάντοτε με 

τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το format: 

 

Angle, X-origin, Y-origin, delta-X, delta-Y, [dash-1, dash-2] 

 

όπου  Angle είναι η γωνία (κλίση) της ευθείας 

 X-origin, Y-origin είναι οι συντεταγμένες του σημείου αρχής του ευθύγραμμου 

τμήματος 

 delta-X είναι η μετατόπιση του ευθύγραμμου τμήματος κατά τη διεύθυνση της 

ευθείας 

 delta-Y είναι η μετατόπιση του ευθύγραμμου τμήματος κάθετα προς τη διεύθυνση 

της ευθείας 

 dash-1 είναι το μήκος της παύλας που εμφανίζεται (σε διακεκομμένη γραμμή) 

 dash-2 είναι το μήκος του κενού διαστήματος (σε διακεκομμένη γραμμή), η τιμή 

πρέπει να δίνεται με αρνητικό πρόσημο 

 

 Στον τύπο διαγράμμισης L45 το μοτίβο δημιουργείται από τη γραμμή: 

 

45,0,0,0,0.25 

 

που σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή σχεδιάζεται από το σημείο X-origin=0, Y-origin=0 με 

γωνία 45ο και κάθε επόμενη γραμμή μετατοπίζεται κατά delta-X=0 και delta-Y=0.25 με το 

delta-Χ να μετράται κατά μήκος της γραμμής και το delta-Y κάθετα προς αυτή. 
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3.2.2 Παράδειγμα–επεξήγηση δημιουργίας διαγράμμισης με τρίγωνα 
 

 Με βάση τα παραπάνω θα δούμε ακόμη ένα παράδειγμα σχεδίασης ενός τύπου 

διαγράμμισης. Θα σχεδιάσουμε τον τύπο TRIANG που γεμίζει μια περιοχή του σχεδίου μας 

με ισόπλευρα τρίγωνα. Ο κώδικας σχεδίασης καλύπτει μία σειρά, όπου αναφέρεται το όνομα 

και η περιγραφή του τύπου και τρεις σειρές, όπου σχεδιάζονται οι τρεις γραμμές που 

συνθέτουν το μοτίβο. Το μοτίβο αποτελείται από τρεις οικογένειες γραμμών: Μία με γωνία 

60ο, μία με γωνία 120ο και μία με γωνία 0ο. Όπως θα δούμε, οι γραμμές απλές δεν είναι 

συνεχείς, όπως στον τύπο L45, αλλά διακεκομμένες. 

 

*TRIANG, Equilateral triangles 

60,0,0,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

120,0,0,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

0,-.09375,.162379763,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

 

 
Σχήμα 3.2.2.1 

 

 Στο αρχείο acad.pat (ή στο αρχείο acadiso.pat) με τη βοήθεια του Notepad 

προσθέτουμε στο τέλος του τις γραμμές: 

 

*TRIANG, Equilateral triangles 

60,0,0,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

 

Σώζουμε το αρχείο, ανοίγουμε το πρόγραμμα Autocad, σχεδιάζουμε ένα απλό 

πολύγωνο και κάνουμε hatch με επιλεγμένο τύπο σχεδίασης το TRIANG, όπως το έχουμε 

ορίσει αρχικά. Η όψη του hatch που δημιουργείται είναι η ακόλουθη: 

 

 
Σχήμα 3.2.2.2 

 

Έχουμε δηλαδή μια γραμμή με κλίση 60ο, σημείο αρχής το X-origin=0, Y-origin=0, 

με μορφή παύλας μήκους delta-X=0.1875, που επιβεβαιώνεται από το dash-1=0.1875 (μήκος 

γραμμής που σχεδιάζεται) και κενό μεταξύ δύο παυλών dash-2=-0.1875. H απόσταση 
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ανάμεσα σε δύο διαδοχικές γραμμές (κάθετα προς τη διεύθυνση των 60ο) είναι delta-

Y=0.324759526. 

 

 Στη συνέχεια, στο αρχείο acad.pat (ή στο αρχείο acadiso.pat) με τη βοήθεια 

του Notepad προσθέτουμε στο τέλος του τύπου TRIANG τη γραμμή: 

 

120,0,0,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

 

Σώζουμε το αρχείο, ανοίγουμε το πρόγραμμα Autocad, σχεδιάζουμε πάλι ένα απλό 

πολύγωνο και κάνουμε hatch με επιλεγμένο τύπο σχεδίασης το TRIANG, όπως το έχουμε 

ορίσει με τη συμπλήρωση. Η όψη του hatch που δημιουργείται τώρα είναι η ακόλουθη: 

 

 
Σχήμα 3.2.2.3 

 

Έχουμε δηλαδή μια νέα γραμμή με κλίση 120ο, σημείο αρχής το X-origin=0, Y-

origin=0, με μορφή παύλας μήκους delta-X=0.1875, που επιβεβαιώνεται από το dash-

1=0.1875 (μήκος γραμμής που σχεδιάζεται) και κενό μεταξύ δύο παυλών dash-2=-0.1875. H 

απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές γραμμές (κάθετα προς τη διεύθυνση των 120ο) είναι 

delta-Y=0.324759526.  

 

 Τώρα πλέον απαιτείται η εισαγωγή της τρίτης γραμμής η οποία θα κλείσει και θα 

ολοκληρώσει τα τρίγωνα του μοτίβου. Έτσι, στο αρχείο acad.pat (ή στο αρχείο 

acadiso.pat) με τη βοήθεια του Notepad προσθέτουμε στο τέλος του τύπου TRIANG τη 

γραμμή: 

 

0,-.09375,.162379763,.1875,.324759526,.1875,-.1875 

 

Σώζουμε το αρχείο, ανοίγουμε το πρόγραμμα Autocad, σχεδιάζουμε και πάλι ένα 

απλό πολύγωνο και κάνουμε hatch με επιλεγμένο τύπο σχεδίασης το TRIANG, όπως το 

έχουμε ορίσει με την ολοκλήρωσή του. Η τελική όψη του hatch που δημιουργείται τώρα είναι 

η ακόλουθη: 
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Σχήμα 3.2.2.4 

 

Το σχέδιο ολοκληρώθηκε με την προσθήκη της τρίτης γραμμής με κλίση 0ο, σημείο 

αρχής το X-origin=,-0.09375, Y-origin=0.162379763, με μορφή παύλας μήκους delta-

X=0.1875, που επιβεβαιώνεται από το dash-1=0.1875 (μήκος γραμμής που σχεδιάζεται) και 

κενό μεταξύ δύο παυλών dash-2=-0.1875. H απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές γραμμές 

(κάθετα προς τη διεύθυνση των 0ο) είναι delta-Y=0.324759526.  

 

 

3.3  Δημιουργία αυτοτελών αρχείων διαγράμμισης 
 

Μέχρι τώρα, οι αλλαγές και οι συμπληρώσεις των τύπων διαγραμμίσεων έγιναν στα 

αρχεία acad.pat και/ή acadiso.pat. Oι τύποι διαγράμμισης που περιέχουν τα αρχεία είναι 

προσβάσιμοι μέσω του παραθύρου εκτέλεσης της εντολής hatch ως predefined τύποι.  

 
Σχήμα 3.3.1 
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Ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει δικούς του τύπους διαγραμμίσεων, οι οποίοι να 

μην είναι προσαρτήματα στα σχετικά αρχεία του Autocad, αλλά να είναι custom τύποι που 

σώζονται απλώς ως αυτοτελή αρχεία με επέκταμα .pat στο directory SUPPORT του 

Autocad.  

 

Στην περίπτωση αυτή ανοίγουμε με το Notepad ένα text αρχείο, γράφουμε τις 

γραμμές που ορίζουν τον τύπο διαγράμμισης και σώζουμε το αρχείο με όνομα το όνομα του 

τύπου διαγράμμισης που αναγράφεται στην πρώτη σειρά των γραμμών, μετά το αστέρι και 

επέκταμα .pat. Π.χ. εάν δημιουργήσουμε ένα αρχείο με όνομα triang.pat που περιέχει τις 

γραμμές του τύπου διαγράμμισης TRIANG, όπως ορίσθηκε παραπάνω και το σώσουμε στο 

directory SUPPORT του Autocad, τότε στο παράθυρο εκτέλεσης της εντολής hatch με 

επιλογή custom type φαίνεται το αρχείο αυτό. Με όμοιο τρόπο ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργεί διάφορους τύπους διαγραμμίσεων και να τους σώζει ως αυτοτελή custom αρχεία, 

όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

 

 
Σχήμα 3.3.2 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη σχεδίαση των γραμμών που απαρτίζουν έναν 

τύπο διαγράμμισης οι αποστάσεις μπορούν να σημειώνονται με την ονομαστική τους τιμή. Η 

εμφάνιση τώρα της διαγράμμισης σε ότι αφορά την πυκνότητα των γραμμών μπορεί να 

ελέγχεται από τη λειτουργία Scale στο παράθυρο εκτέλεσης της εντολής hatch. 

 

3.3.1 Δημιουργία διαγράμμισης ορθογωνικού πλέγματος 
 

 Η επόμενη εφαρμογή θα είναι η δημιουργία ενός τύπου διαγράμμισης για την 

απεικόνιση ενός δαπέδου με πλακάκια διαστάσεων 20 Χ 30 cm (χωρίς αρμό). Κατά τα 

γνωστά, η σχεδίαση του μοτίβου θα γίνει με τη βοήθεια του Notepad. Έτσι, ανοίγουμε το 

αρχείο acad.pat (ή το αρχείο acadiso.pat), γράφουμε στο τέλος του το όνομα και την 
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περιγραφή του τύπου διαγράμμισης και από κάτω προσθέτουμε την πρώτη σειρά κώδικα που 

περιγράφει τη μία από τις δύο γραμμές που ορίζουν το μοτίβο. 

 

  *GRID20X30, Floor Tiles 

          0,0,0,0,0.20  

 

Η εφαρμογή αυτής της επιλογής μας δίνει 

ένα πλέγμα οριζόντιων γραμμών με 

απόσταση 0.20. 

 

 
Σχήμα 3.3.1.1 

 

 Στη συνέχεια προσθέτουμε και την επόμενη οικογένεια γραμμών με κλίση 90ο και 

απόσταση μεταξύ τους 0.30: 

 

  90, 0, 0, 0, 0.30  

   

Το αποτέλεσμα είναι η μορφή ενός 

καννάβου 0.20 Χ 0.30 που παριστάνει 

το μοτίβο που σχεδιάσαμε. 

 

 
Σχήμα 3.3.1.2 

 

 

3.3.2 Δημιουργία διαγράμμισης ορθογωνικού πλέγματος με αρμό 
 

 Εάν θα θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα τύπο διαγράμμισης που παριστάνει πλακάκια με 

αρμό, τότε θα εργαστούμε με διακεκομμένες γραμμές, κάτι που είναι περισσότερο 

πολύπλοκο. 

 Έτσι, η επόμενη εφαρμογή θα είναι η δημιουργία ενός τύπου διαγράμμισης για την 

απεικόνιση ενός δαπέδου με πλακάκια διαστάσεων 40 Χ 40 cm με αρμό μεταξύ τους 0.50 cm.  

 



 

 46 

 Κατά τα γνωστά, η σχεδίαση του μοτίβου θα γίνει με τη βοήθεια του Notepad. Έτσι, 

ανοίγουμε το αρχείο acad.pat (ή το αρχείο acadiso.pat), γράφουμε στο τέλος του το όνομα 

και την περιγραφή του τύπου διαγράμμισης και από κάτω προσθέτουμε την πρώτη σειρά 

κώδικα που περιγράφει τη μία από τις δύο γραμμές που ορίζουν το μοτίβο. 

 

              *GRID40X40, Tiles with joint 

  0,0,0,0.45,0.45,0.40,-0.05 

 

Ο τύπος διαγράμμισης που κατασκευάζουμε έχει το όνομα GRID40X40 και 

παριστάνει δάπεδο με πλακάκια διαστάσεων 40 Χ 40 cm και αρμό μεταξύ τους ίσο με 0.50 

cm, όπως αναφέραμε παραπάνω. Η πρώτη γραμμή του σχεδίου που δώσαμε ορίζει μια ευθεία 

διακεκομμένη με κλίση 0ο, σημείο αρχής το X-origin=0, Y-origin=0, με μορφή παύλας 

μήκους delta-X=0.45, από το οποίο γράφεται με συνεχή γραμμή το τμήμα μήκους dash-

1=0.40 και το υπόλοιπο θα εμφανίζεται ως κενό μήκους dash-2=-0.05 μεταξύ δύο παυλών. H 

απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές γραμμές (κάθετα προς τη διεύθυνση των 0ο) είναι 

delta-Y=0.45. Το σχέδιο που προκύπτει θα έχει τη μορφή: 

 

 
Σχήμα 3.3.2.1 

 

 Στη συνέχεια προσθέτουμε την επόμενη οικογένεια οριζόντιων γραμμών, 

προσθέτοντας στο αρχείο acad.pat (ή στο αρχείο acadiso.pat) τον κώδικα που ορίζει αυτές 

όπως γραμμές: 

 

  0, 0, 0.05, 0.45,0.45,0.40,-0.05 

 

Η γραμμή αυτή ορίζει μια ευθεία διακεκομμένη με κλίση 0ο, σημείο αρχής το X-

origin=0, Y-origin=0.05 (για να ορισθεί ο αρμός), με μορφή παύλας μήκους delta-X=0.45, 

από το οποίο γράφεται με συνεχή γραμμή το τμήμα μήκους dash-1=0.40 και το υπόλοιπο θα 

εμφανίζεται ως κενό μήκους dash-2=-0.05 μεταξύ δύο παυλών. H απόσταση ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικές γραμμές (κάθετα όπως τη διεύθυνση των 0ο) είναι delta-Y=0.45.  

 

 Η εμφάνιση τώρα του τύπου διαγράμμισης είναι δύο παράλληλες γραμμές που η 

απόσταση μεταξύ όπως είναι ο αρμός και η απόσταση επανάληψης είναι το πλάτος 0.40 για 

το κάθε πλακάκι. Το μοτίβο τώρα εμφανίζεται, όπως στο ακόλουθο σχέδιο. 
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Σχήμα 3.3.2.2 

 

 Τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε τις δύο κατακόρυφες γραμμές που θα κλείνουν τα 

πλακάκια. Προσθέτουμε λοιπόν πρώτα τη γραμμή με κώδικα: 

 

  90,0,0.05,0.45,0.45,0.40,-0.05 

 

Η γραμμή αυτή ορίζει μια ευθεία διακεκομμένη με κλίση 90ο, σημείο αρχής το X-

origin=0, Y-origin=0.05 (για να ορισθεί ο αρμός), με μορφή παύλας μήκους delta-X=0.45, 

από το οποίο γράφεται με συνεχή γραμμή το τμήμα μήκους dash-1=0.40 και το υπόλοιπο θα 

εμφανίζεται ως κενό μήκους dash-2=-0.05 μεταξύ δύο παυλών. H απόσταση ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικές γραμμές (κάθετα προς τη διεύθυνση των 90ο) είναι delta-Y=0.45 (που 

περιλαμβάνει το πλακάκι 0.40 και τον αρμό 0.05 μέχρι το επόμενο πλακάκι).  Η εμφάνιση 

τώρα του τύπου διαγράμμισης γίνεται όπως στο σχήμα 3.3.2.3. 

 
Σχήμα 3.3.2.3 

 

 Πρέπει πλέον να προστεθεί ο κώδικας για την τελευταία γραμμή που ολοκληρώνει 

το σχέδιο του τύπου διαγράμμισης. Προσθέτουμε λοιπόν την τελευταία γραμμή με κώδικα: 

 

  90,0.40,0.05,0.45,0.45,0.40,-0.05 

 

Η γραμμή αυτή ορίζει μια ευθεία διακεκομμένη με κλίση 90ο, σημείο αρχής το X-

origin=0.40 (για να κλείσει το πλακάκι), Y-origin=0.05 (για να ορισθεί ο αρμός), με μορφή 
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παύλας μήκους delta-X=0.45, από το οποίο γράφεται με συνεχή γραμμή το τμήμα μήκους 

dash-1=0.40 και το υπόλοιπο θα εμφανίζεται ως κενό μήκους dash-2=-0.05 μεταξύ δύο 

παυλών. H απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές γραμμές (κάθετα προς τη διεύθυνση των 

90ο) είναι delta-Y=0.45 (που περιλαμβάνει το πλακάκι 0.40 και τον αρμό 0.05 μέχρι το 

επόμενο πλακάκι).  

 

Τώρα, η τελική ολοκληρωμένη μορφή του τύπου διαγράμμισης GRID40X40 που 

ορίσαμε είναι η παρακάτω 

 

 
Σχήμα 3.3.2.4 

 

που αντιστοιχεί στον κώδικα που εγγράφεται στα .pat αρχεία και έχει τη μορφή  

 

  *GRID40X40, Tiles with joint 

  0,0,0,0.45,0.45,0.40,-0.05 

  0, 0, 0.05, 0.45,0.45,0.40,-0.05 

  90,0,0.05,0.45,0.45,0.40,-0.05 

  90,0.40,0.05,0.45,0.45,0.40,-0.05 

      

 

3.4 Μερικές γενικές παρατηρήσεις: 
 

1. Κάθε γραμμή κώδικα αντιστοιχεί σε μία μόνο από τις γραμμές που απαρτίζουν ένα 

τύπο διαγράμμισης. 

2. Οι διαγραμμίσεις με τις γραμμές τους εκτείνονται σε άπειρο διάστημα και σταματούν 

μόλις βρουν μία γραμμή ορίου που ορίζει το πολύγωνο που διαγραμμίζεται. 

3. Κάθε γραμμή κώδικα σχεδίων πρέπει να περιλαμβάνειι τη γωνία (Angle), τις 

συντεταγμένες Χ, Υ (X-origin, Y-origin) του σημείου αρχής της ευθείας και τη 

μετατόπιση κατά μήκος (delta-X) και κάθετα (delta-Y) προς την ευθεία. Τα στοιχεία 

αυτά ορίζουν μια συνεχή γραμμή. 

4. Για διακεκομμένες γραμμές πρέπει να ορίζονται οι παράμετροι dash-1 που είναι το 

μήκος της παύλας που εμφανίζεται (σε διακεκομμένη γραμμή) και dash-2 που είναι το 

μήκος του κενού διαστήματος (σε διακεκομμένη γραμμή). Η τιμή του κενού 

διαστήματος πρέπει να δίνεται με αρνητικό πρόσημο. 
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5. Δεν υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό γραμμών για τον καθορισμό σχεδίων τύπων 

διαγραμμίσεων. Τα πολύ σύνθετα σχέδια μπορεί να χρειάζονται δεκάδες και δεκάδες 

γραμμές κώδικα. 

6. Η παράμετρος delta-X αναφέρεται πάντοτε κατά τη διεύθυνση της ευθείας που 

σχεδιάζεται και η παράμετρος delta-Υ πάντοτε κατά την κάθετη διεύθυνση. 

7. Στους τύπους διαγραμμίσεων σχεδιάζονται μόνο ευθείες. Δεν είναι δυνατόν να 

σχεδιαστούν καμπύλες και τόξα, παρά μόνο σε προσέγγιση με ευθύγραμμα τμήματα. 

 

 Στη συνέχεια θα δοθούν διάφοροι χαρακτηριστικοί τύποι διαγραμμίσεων που 

παριστάνουν διάφορα σχέδια, αλλά και δομικά υλικά, όπως κεραμίδια, επιφάνεια ξύλου, 

δάπεδο με πέτρες διαφόρων ειδών κ.λπ. 

  

  

 
Σχήμα 3.4.1 
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Σχήμα 3.4.2 

 

 

 
Σχήμα 3.4.3 
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Σχήμα 3.4.5  Τύποι διαγραμμίσεων – πέτρινα δάπεδα 
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Σχήμα 3.4.4  Τύποι διαγραμμίσεων – κεραμίδια 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 3.4.6  Τύποι διαγραμμίσεων – ξύλινες επιφάνειες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Διαχείριση εικόνας μέ το Autocad 
 

4.1. Eισαγωγή 
 

Το AutoCAD είναι σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί κατά κανόνα 

διανυσματικά γραφικά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα ήταν χρήσιμο να 

χρησιμοποιούνται και εικόνες ράστερ ως τμήμα ενός σχεδίου. Θα ήταν επίσης χρήσιμο, εάν 

θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες βασικές τροποποιήσεις και επεξεργασίες στις εικόνες, 

ακόμα και να τις απεικονίζουμε υπό κλίμακα. Παραδείγματος χάριν, ένας χάρτης που 

εισάγεται ως εικόνα ράστερ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για την αντιγραφή 

– ψηφιοποίησή του με διανυσματικά γραφικά. Επίσης, οι εικόνες ράστερ θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν αντί των διανυσματικών συμβόλων για να προσθέσουν ρεαλισμό σε ένα 

σχέδιο. Τέτοια εργαλεία υπάρχουν μέσα στο AutoCAD και είναι γενικά επαρκή για πολλές 

εφαρμογές, αν και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη λειτουργικότητα ενός ειδικού 

λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, όπως π.χ. το Photoshop ή ειδικά προγράμματα 

μετασχηματισμού συντεταγμένων. 

 

Τα εργαλεία που παρέχει το Autocad επιτρέπουν την εισαγωγή εικόνων ράστερ σε ένα 

σχέδιο. Οι σχετικές εντολές βρίσκονται σε ένα toolbar το οποίο πρέπει να ενεργοποιήσει ο 

χρήστης, γιατί δεν ανοίγει αυτόματα κατά την είσοδο στο πρόγραμμα. Πρόκειται για το 

Reference toolbar, το οποίο περιέχει τα εικονίδια των εντολών εισαγωγής και επεξεργασίας 

εικόνας μέσα στο γραφικό περιβάλλον του AutoCad. 

 

 Για να ενεργοποιηθεί αυτό το toolbar, ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των toolbar με την επιλογή View Toolbars… (από τα 

κυλιόμενα μενού στο πάνω μέρος της οθόνης.  

 

 
Σχήμα 4.1.1 

 

Ανοίγοντας το μενού View επιλέγουμε την τελευταία επιλογή Toolbars). 
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Σχήμα 4.1.2 

 

 Στη συνέχεια επιλέγουμε με το mouse την ομάδα εντολών Reference με κλικ στο 

αντίστοιχο τετράγωνο. Τώρα πλέον εμφανίζεται το Toolbar αυτό και μπορούμε να το 

τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης. 

 

 
Σχήμα 4.1.3  Το Reference Toolbar 

 

 Mια σημαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει από την αρχή σχετικά με την 

εισαγωγή εικόνων στο AutoCad είναι ότι στην πραγματικότητα η εικόνα δεν «φορτώνεται» 

στο αντίστοιχο σχέδιο όπου εισάγεται. Με άλλα λόγια, η εικόνα δεν αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα ένός σχεδίου, όπως τα γραφικά του, γεγονός που μερικές φορές μπορεί να επιφέρει 

κάποια σύγχυση στο χρήστη. Στην πραγματικότητα, τα αρχεία εικόνας είναι συνημμένα 

(attached) στα σχέδια του AutoCAD. Το πρόγραμμα γνωρίζει το όνομα του αρχείου εικόνας 

και τη θέση (path) όπου αυτό είναι αποθηκευμένο. Έτσι, κάθε φορά το AutoCAD ψάχνει 

μόνο τις εικόνες που έχουν δηλωθεί και συνδεθεί με το τρέχον σχέδιο και τις φορτώνει, όπως 

απαιτείται.  

Εάν AutoCAD δεν μπορεί να βρεί το αρχείο εικόνας, η εικόνα δεν μπορεί να φορτωθεί και να 

εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν μια εικόνα συνδέεται με ένα σχέδιο AutoCAD, το AutoCAD 

θυμάται που βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο εικόνας, δηλαδή αναζητά το path του 

αρχείου εικόνας. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ορθά με την προϋπόθεση ότι το αρχείο 

σχεδίου και το αρχείο εικόνας παραμένουν στην ίδια θέση που δηλώθηκε. Εάν αυτό για 

οποιοδήποτε λόγο δε συμβαίνει, τότε η εικόνα δεν θα εμφανιστεί ποτέ στην οθόνη. Για να 

αποφύγουμε ένα πρόβλημα αυτής της μορφής, συνιστάται να αποθηκεύονται τόσο το 

σχεδιαστικό αρχείο, όσο και το αρχείο εικόνας στην ίδια διεύθυνση, στο ίδιο folder. 

Από την άλλη πλευρά, τα αρχεία σχεδίου του AutoCAD δεν επιβαρύνονται με τα μεγάλα 

ράστερ αρχεία εικόνας και έτσι το μέγεθός τους δεν αλλάζει σημαντικά. 
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4.2. Εισαγωγή ενός αρχείου εικόνας 
 

 Πριν από την εισαγωγή ενός αρχείου εικόνας στο AutoCad, είναι καλό να 

δημιουργούμε ένα νέo επίπεδο σχεδίασης (layer) στο οποίο να γίνεται η τοποθέτηση της 

εικόνας. Το νέο layer μπορί να δημιουργηθεί κατά τα γνωστά με κλικ στο εικονίδιο . 

Μετά τη δημιουργία του νέου layer, θα πρέπει να το ορίσουμε ως τρέχον (current). Στη 

συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην εισαγωγή της εικόνας. 

Η εισαγωγή ενός αρχείου εικόνας στο AutoCad μπορεί να γίνει είτε από το Reference Toolbar 

με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού Insert Raster Image…  

 
Σχήμα 4.2.1 

 

είτε από την command line, πληκτρολογώντας IMAGEATTACH ή, απλούστερα, IAT. Με 

τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής του 

αρχείου εικόνας. 

 

 
Σχήμα 4.2.2 

 

 Από το παράθυρο αυτό με την γνωστή διαδικασία επιλογής αρχείου των Windows 

γίνεται η επιλογή του αρχείου εικόνας. Το AutoCad υποστηρίζει όλα τα συνηθισμένα format 

γραφικών ράστερ (εκτός από αρχεία TIFF με LZW compression). Με την επιλογή του 
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ονόματος του αρχείου, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου υπάρχει η δυνατότητα Ρreview. 

Όταν οριστικοποιηθεί η επιλογή μιας συγκεκριμένης εικόνας, προχωρούμε με κλικ στο 

πλήκτρο Οpen. Εμφανίζεται τώρα ένα νέο πλαίσιο διαλόγου που επιτρέπει να ορίσουμε τις 

διάφορες παραμέτρους που καθορίζουν τον τρόπο εισαγωγής της εικόνας.  

 

 
Σχήμα 4.2.3 

 

 Από το παράθυρο αυτό μπορούμε να ορίσουμε το σημείο εισαγωγής της εικόνας 

(Insertion point), την κλίμακα εισαγωγής (Scale) και την περιστροφή της εικόνας (Rotate). 

Για τις παραμέτρους αυτές συνήθως επιλέγουμε τον ορισμό τους στην οθόνη (Specify on 

screen), εκτός από την περιστροφή, που ορίζουμε εξαρχής να είναι 0. Σημαντική ρύθμιση 

είναι και η εντολή να συγκρατηθεί το path του αρχείου εικόνας (Retain Path), για να μη 

χάνεται η σύνδεση με το σχεδιαστικό αρχείο. Με το τικ στο αντίστοιχο τετράγωνο, το 

πρόγραμμα θα θυμάται το path, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο εικόνας και κάθε 

φορά που θα ανοίγει το σχεδιαστικό αρχείο, θα φορτώνεται και η εικόνα. 

 Όταν ολοκληρωθούν οι επιλογές μας, προχωρούμε με κλικ του mouse  στο πλήκτρο 

ΟΚ. Επειδή ορισμένες ρυθμίσεις αφέθηκαν για να ορισθούν επί της οθόνης, στην command 

line το πρόγραμμα ζητά να του ορίσουμε το σημείο εισαγωγής:  

 

Specify insertion point <0,0>: (pick a point) 

 

Επιλέγουμε ένα σημείο στο σχέδιο για να καθορίσουμε την αριστερή-κατω γωνία του 

πλαισίου της εικόνας.  Στη φάση αυτή δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε το σημείο αυτό με 

μεγάλη ακρίβεια, επειδή είναι πάντοτε δυνατό να μετακινηθεί η εικόνα αργότερα. Εντούτοις, 
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θα μπορούσαμε να εισλαγουμε τις ακριβείς συντεταγμένες εισαγωγής, εφόσον τις γνωρίζουμε 

επακριβώς. 

Στη συνέχεια το πρόγραμμα ζητά να ορίσουμε την κλίμακα: 

 

Base image size: Width: 1.000000, Height: 0.967742, Unitless 

Specify scale factor <1>: (scale dynamically) 

 

 Μπορούμε να ορίσουμε την κλίμακα με δυναμικό τρόπο. Αυτό γίνεται με απλή 

κίνηση του mouse. Η εικόνα μεγαλώνει και μικραίνει. Μόλις θεωρήσουμε ότι έχει πλέον το 

μέγεθος που θέλουμε, με πάτημα του αριστερού πλήκτρου του mouse ολοκληρώνουμε τη 

διαδικασία εισαγωγής.  

 Εκτός από τη χρήση της δυναμικής κλίμακας μπορούμε να εισάγουμε έναν 

συντελεστή κλίμακας. Η εικόνα μας τυπικά εισάγεται με μέγεθος μιας σχεδιαστικής μονάδας. 

Εάν λοιπόν θέλουμε να εισαχθεί π.χ. με τριπλάσιο μέγεθος, δίνουμε συντελεστή κλίμακας 3. 

Τότε η οριζόντια γραμμή (κατά x) του πλαισίου της εικόνας θα γίνει ίση προς 3 σχεδιαστικές 

μονάδες και η κατακόρυφη γραμμή (κατά y) θα μεταβληθεί ανάλογα, ώστε να διατηρηθεί ο 

λόγος των αρχικών διαστάσεων (aspect ratio). 

 

 

4.3. Ο διαχειριστής εικόνας (The Image Manager) 
 

Η λειτουργία του διαχειριστή εικόνας στο AutoCad μπορεί να γίνει είτε από το Reference 

Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού Insert Image 

Μanager…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας IMAGE ή, απλούστερα, IM. Με 

τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές ανοίγει το παράθυρο του διαχειριστή 

εικόνας (Image Manager). 

 

 
Σχήμα 4.3.1 

 

 Όπως υπονοείται από το όνομα, ο διαχειριστής εικόνας μας βοηθάει στη διαχείριση 

των διαφόρων αρχείων εικόνων που συνδέονται με ένα σχεδιαστικό αρχείο του AutoCad. Με 

το διαχειριστή εικόνας μπορούμε να φορτώσουμε και άλλα αρχεία εικόνας, να ακυρώσουμε 

τη χρήση κάποιων από αυτά, να μεταβάλλουμε το path αποθήκευσης των αρχείων και να 
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βλέπουμε λεπτομέρειες, όπως το μέγεθος των αρχείων σε pixel. Με τη χρήση του πλήκτρου 

Attach ενεργοποιείται το παράθυρο επιλογής αρχείου εικόνας που περιγράφηκε παραπάνω.  

 Εάν δεν επιθυμούμε πλέον να φορτώνουμε κάποια εικόνα στο σχέδιό μας, μπορούμε 

να την ακυρώσουμε ολοκληρωτικά με τη χρήση του πλήκτρου Detach. Τότε, κάθε 

πληροφορία και ρύθμιση που αφορά τη συγκεκριμένη εικόνα χάνεται οριστικά.  

 Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε μια εικόνα προσωρινά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

το πλήκτρο Unload. To πρόγραμμα θα ξεφορτώσει την εικόνα από το σχεδιαστικό αρχείο, θα 

θυμάται όμως κάθε ρύθμιση που την αφορά. Έτσι, εάν η ίδια εικόνα επαναφορτωθεί κάποια 

άλλη στιγμή με το πλήκτρο Reload, η εμφάνιση στην οθόνη θα ακολουθεί τις αρχικές 

ρυθμίσεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να αφαιρεθεί προσωρινά μια εικόνα από ένα σχέδιο: 

η μείωση της χρησιμοποιούμενης μνήμης, η ανάγκη για λιγότερο πολύπλοκη εμφάνιση της 

οθόνης κατά την εργασία κ.λπ. Την ίδια δυνατότητα έχουμε και με τη χρήση (Freeze και 

Thaw) των Layer, όπου υπάρχουν καταχωρημένες εικόνες. 

 Αφού επιλέξουμε ένα από τα αρχεία εικόνας, μπορούμε με το πλήκτρο Details να 

δούμε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εικόνα. 

 

 
Σχήμα 4.3.2 

 

 Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα του αρχείου (Image name), το όνομα του 

Saved path και το όνομα του Active path. Το όνομα του Saved path είναι η διεύθυνση που 

ψάχνει το πρόγραμμα να βρεί την εικόνα, εξ ορισμού το path, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο 

το σχεδιαστικό αρχείο. Το Active path είναι το path που οδηγεί στη διεύθυνση, όπου 

πραγματικά βρίσκεται το αρχείο της εικόνας.  
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4.4. O επεξεργαστής σχήματος εικόνας 
 

Η λειτουργία του επεξεργαστή σχήματος εικόνας στο AutoCad μπορεί να γίνει είτε από το 

Reference Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού 

Modify Clip Image…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας IMAGECLIP ή, 

απλούστερα, ICL.  Για κάθε εικόνα επιτρέπεται μόνο μία αλλαγή σχήματος.  

Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές το πρόγραμμα ζητά στην command 

line να ορίσουμε τη φορτωμένη εικόνα της οποίας το σχήμα θα αλλάξουμε: 

 

Select image to clip: 

 

 Μετά την επιλογή ζητείται ο ορισμός νέας οριογραμμής που ορίζει το νέο σχήμα: 

 

Enter image clipping option [ON/OFF/Delete/New boundary] <New>: 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αποκοπή κάποιων τμημάτων της 

εικόνας: 

 

Enter clipping type [Polygonal/Rectangular] <Rectangular>: 

 

Οι επιλογές είναι να κοπεί ένα ορθογώνιο οριζόμενο από το χρήστη ή ένα πολύγωνο το οποίο 

επίσης ορίζει ο χρήστης. Στην πρώτη περίπτωση ζητείται ο ορισμός του ορθογωνίου 

αποκοπής: 

 

Specify first corner point: Specify opposite corner point: 

 

Στη δεύτερη περίπτωση ζητείται ο ορισμός των διαδοχικών κορυφών του πολυγώνου 

αποκοπής, μέχρι τον τελικό ορισμό του: 

 

Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

 

Αφού ορισθούν το ορθογώνιο ή το πολύγωνο αποκοπής, κάθε pixel έξω από αυτό παύει να 

εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

   

Αρχική εικόνα 
Αποκοπή με Rectangular 

clipping 

Αποκοπή με Polygonal 

clipping 

Σχήμα 4.4.1 

 

Εφόσον έχει γίνει αποκοπή σε μια εικόνα είτε με ορθογώνιο είτε με πολύγωνο, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα Grips για να μεταβάλλουμε της ρυθμίσεις και την εμφάνιση της 
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υπάρχουσας αποκοπής. Με το mouse επιλέγουμε οποιοδήποτε Grip (το οποίο αλλάζει χρώμα) 

και το μεταφέρουμε δυναμικά σε νλεα θέση. Με τη μετακίνηση αλλάζει το αρχικό ορθογώνιο 

ή πολύγωνο και εμφανίζεται διαφορετική όψη της εικόνας. 

 

    
Σχήμα 4.4.2 

 

 Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε εικόνα που έχει ήδη υποστεί αποκοπή. Εάν 

χρησιμοποιηθούν τα Grip σε εικόνα που δεν έχει υποστεί αποκοπή, τότε μεταβάλλεται 

ολόκληρο το μέγεθος της εικόνας. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την κλίμακα σε εικόνα με 

αποκοπή, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή Scale. 

 

 

4.5. O επεξεργαστής εμφάνισης εικόνας 
 

Η λειτουργία του επεξεργαστή εμφάνισης εικόνας στο AutoCad μπορεί να γίνει είτε από το 

Reference Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού Modify

Object Image Adjust…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας 

IMAGEADJUST ή, απλούστερα, IAD. Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω 

εντολές ανοίγει το παράθυρο του επεξεργαστή εμφάνισης εικόνας (Image Manager). 

 
Σχήμα 4.5.1 

 

 Ο επεξεργαστή εμφάνισης εικόνας επιτρέπει την επεξεργασία του τρόπου εμφάνισης 

του ράστερ αρχείου σε ό,τι αφορά τη φωτεινότητα (brightness), το κοντράστ (contrast) και 

την εξασθένιση (fade). 
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 Η φωτεινότητα λαμβάνει τιμές από 0 (σκούρο) έως 100 (ανοικτό). Το κόντραστ 

λαμβάνει τιμές από 0 (άτονο) έως 100 (έντονο) και η εξασθένηση τιμές επίσης από 0 μέχρι 

100 (μαύρο). Με τη επιλογή Reset επαναφέρουμε τις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος 

που είναι 50, 50 και 0 αντίστοιχα. 

 

 

 
 

  

25% Brightness 

 

50% Brightness 

 

 

75% Brightness 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

25% Contrast 

 

 

50% Contrast 

 

 

75% Contrast 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

50% Fade σε μαύρο φόντο 

 

 

50% Fade σε λευκό φόντο 

 

 

50% Fade σε κόκκινο 

φόντο 

 

Σχήμα 4.5.2 

 

 Ο επεξεργαστής εμφάνισης εικόνας παρέχει κάποια εργαλεία που μεταβάλλουν και 

καθορίζουν την εμφάνιση μιας εικόνας στο γραφικό περιβάλλον του AutoCad. Τα εργαλεία 

αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν κάποιο ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στην 

πραγματικότητα είναι δυνατή η επεξεργασία μιας εικόνας από ένα εξωτερικό πρόγραμμα 

επεξεργασίας εικόνας ακόμη και η εικόνα έχει ήδη εισαχθεί σε ένα σχεδιαστικό αρχείο. Στην 

περίπτωση αυτή, κάνουμε Unload την εικόνα από το διαχειριστή εικόνας (Image Manager), 

την επεξεργαζόμαστε με το εξωτερικό πρόγραμμα και τη σώζουμε. Στη συνέχεια με Reload 

στο γραφικό περιβάλλον του AutoCad εμφανίζεται η αλλαγμένη εικόνα. 
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4.6. Ρύθμιση ποιότητας εμφάνισης γραφικών 
 

Η ρύθμιση της ανάλυσης με την οποία εμφανίζεται μια εικόνα μπορεί να γίνει είτε από το 

Reference Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού Modify

Object Image Quality…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας 

IMAGEQUALITY. Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές το πρόγραμμα 

ρωτάει στην command line για την ποιότητα εμφάνισης των ράστερ γραφικών.  

 

 Enter image quality setting [High/Draft] <High>: d 

 

Το πρόγραμμα δέχεται δύο ποιότητες εμφάνισης: την High που κάνει κάποια εξομάλυνση 

(smoothing) των γραφικών για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και την Draft που απεικονίζει τα 

pixel χωρίς κάποια άλλη επεξεργασία. 

 

  

Ποιότητα High Ποιότητα Draft 

  
Ποιότητα High (zoom) Ποιότητα Draft (zoom) 

Σχήμα 4.6.1 

 

 Στην ποιότητα High οι διαγώνιες γραμμές φαίνονται πολύ καλύτερες, αλλά χρειάζεται 

περισσότερη μνήμη. Μπορούμε κάθε στιγμή να αλλάζουμε την ποιότητα των γραφικών. 
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4.7. Ρύθμιση διαφάνειας εικόνων  
 

Η ρύθμιση της διαφάνειας με την οποία εμφανίζεται μια εικόνα μπορεί να γίνει είτε από το 

Reference Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού 

Modify Object Image Transparency…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας 

TRANSPARENCY. Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές το πρόγραμμα 

ρωτάει στην command line για την επιλογή της εικόνας που θα μετατραπεί σε διαφανή ή το 

αντίθετο και μετά ζητά να ορισθεί το on ή το off. 

 

Select image(s): 

 

Enter transparency mode [ON/OFF] <OFF>: 

 

Η εντολή αυτή αφορά εικόνες που αποτελούνται μόνο από ένα χρώμα φόντου και ένα χρώμα 

απεικονιζόμενου αντικειμένου (bitonal raster images). Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

έγχρωμες εικόνες και έτσι είναι σχετικά περιορισμένη η εφαρμογή της. 

 

 

4.8. Ρύθμιση εμφάνισης πλαισίου εικόνας 
 

Η ρύθμιση της εμφάνισης πλαισίου εικόνας στο AutoCad μπορεί να γίνει είτε από το 

Reference Toolbar με επιλογή του εικονιδίου , είτε από το κυλιόμενο μενού Modify

Object Image Frame…, είτε από την command line, πληκτρολογώντας 

IMAGEFRAME. Με τη χρήση αυτής της εντολής μπορούμε να εμφανίζουμε ή να σβήνουμε 

τη γραμμή πλαισίου γύρω από τις εικόνες που έχουν εισαχθεί σε ένα σχέδιο: 

 

 Enter image frame setting [ON/OFF] <ON>:  

  

 Η ύπαρξη πλαισίου σε μια εικόνα είναι απολύτως απαραίτητη για την επεξεργασία 

της. Η επιλογή της εικόνας, η χρήση των Grip κ.λπ. προϋποθέτει την ύπαρξη πλαισίου. Με το 

τέλος κάθε επεξεργασίας μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τη σχεδίαση του σχεδίου για 

καλύτερη εμφάνιση. 

 

 

4.9. Το παράθυρο ρύθμισης ιδιοτήτων (The Properties Window) 
 
 Η ρύθμιση πολλών ιδιοτήτων των αρχείων εικόνων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του 

παραθύρου ρύθμισης ιδιοτήτων που καλείται είτε από το εικονίδιο  της γραμμής 

βασικών εντολών πάνω από τη γραφική οθόνη, είτε από το κυλιόμενο μενού Modify

Properties…, είτε, μετά από επιλογή της εικόνας, με δεξί κλικ στο mouse και επιλογή 

Properties, είτε από την command line, πληκτρολογώντας PROPERTIES. Με τη χρήση 

οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές ανοίγει το γνωστό παράθυρο ρύθμισης ιδιοτήτων 

όλων των (διανυσματικών και ράστερ) γραφικών αντικειμένων σε ένα σχέδιο. 
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Σχήμα 4.9.1 

 

 Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης μπορεί με μια ματιά να δεί τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, 

αλλά και να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές απευθείας εργαζόμενος στο παράθυρο. 

 

Mερικές φορές ο χρήστης διαπιστώνει ότι κάποιες ράστερ εικόνες δεν φαίνονται τόσο καλά 

στο γραφικό περιβάλλον του AutoCad. Aυτό συμβαίνει, όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί 

λίγα χρώματα για να απεικονίσει τις διάφορες εικόνες. Πραγματικά, το AutoCad 

χρησιμοποιεί μια σχετικά περιορισμένη παλέτα χρωμάτων τόσο για οικονομία μνήμης, όσο 

και για ταχύτητα. Οι εικόνες από την άλλη πλευρά είναι σε True color. Για να χρησιμοποιεί 

και το AutoCad τέτοια και τόσα χρώματα, από το κυλιόμενο μενού Tools Options

Display… επιλέγουμε με τικ στο τετράγωνο True color raster images and rendering. 
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Σχήμα 4.9.2 

 

 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά το AutoCad δε σχεδιάστηκε για να 

διαχειρίζεται και να χρησιμοποιεί αρχεία εικόνων. Με το πνεύμα αυτό διακρίνουμε κάποια 

προβλήματα ή δυσκολίες στο κεφάλαιο αυτό. 

 

4.10. Εικόνες υπό κλίμακα 
 

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να εισαχθεί σε ένα σχεδιαστικό αρχείο του AutoCad ένα 

αρχείο ράστερ που απεικονίζει ένα χάρτη. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές χρειάζεται να 

ψηφιοποιήσουμε ένα χάρτη που προηγουμένως μετατρέψαμε σε εικόνα με τη βοήθεια ενός 

σαρωτή. Η ψηφιοποίηση αυτή περιλαμβάνει τη σχεδίαση διανυσματικών γραφικών με βάση 

την εικόνα. Για να έχουμε ακρίβεια στην ψηφιοποίηση αυτή, απαραίτητος κανόνας είναι να 

μεταφέρουμε στη σωστή κλίμακα το σκαναρισμένο χάρτη. Το AutoCad διαθέτει κάποια 

εργαλεία για τον υπολογισμό της κλίμακας, εφόσον είναι γνωστή η ανάλυση των εικόνων, 

δηλαδή τα pixel. Πέρα όμως από αυτά μπορούμε με έναν απλό και αρκετά αποτελεσματικό 

τρόπο να φέρουμε μια εικόνα σε επιθυμητή κλίμακα. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να 

γνωρίζουμε το πραγματικό μήκος μεταξύ δύο διακριτών σημείων της εικόνας. Τέτοια σημεία 

μπορεί να είναι η πλευρά ενός σπιτιού, το μήκος ενός φράκτη, η απόσταση ανάμεσα στις 

κορυφές του καννάβου ενός χάρτη κ.ά. 

 Για να προχωρήσουμε με αυτή την εργασία φορτώνουμε την εικόνα του χάρτη σε ένα 

σχεδιαστικό αρχείο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα χάρτη κλίμακας 1:50000 που απεικονίζει μια 

περιοχή 3 Km X 3 KM. 

 
Σχήμα 4.10.1 
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 Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αρχίζουμε ένα νέο σχέδιο (Start a New 

Drawing), στη συνέχεια δημιουργούμε ένα νέο επίπεδο σχεδίασης (Create a New Layer 

) με όνομα map-image, το κάνουμε τρέχον και φορτώνουμε την εικόνα του χάρτη με 

τη διαδικασία εισαγωγής εικόνων (Attach Map Image ). 

 

 
Σχήμα 4.10.2 

 

 Στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο ελέγχου της εισαγωγής της εικόνας. 

 

 
Σχήμα 4.10.3 

 

 Δίνουμε προς συντεταγμένες του σημείου εισαγωγής 0, 0, 0 και την κλίμακα ίση με 1 

(ένα). Προς, επειδή δεν προβλέπεται στροφή του σχεδίου δίνουμε γωνία στροφής ίση με 0. 

Με προς ρυθμίσεις αυτές η εικόνα τοποθετήθηκε με κάτω αριστερό σημείο 0,0,0 και όλη η 

πλευρά του χάρτη κατά Χ που έχει εξ ορισμού μήκος μια σχεδιαστική μονάδα βρίσκεται υπό 

συντελεστή κλίμακας 1. Ο συντελεστής κλίμακας είναι προς αριθμός που πολλαπλασιάζεται 

με τη σχεδιαστική μονάδα. Παραδείγματος χάριν, εάν θέλαμε να διπλασιάσουμε το μέγεθος 

http://www.cadtutor.net/acad/acad2k/map/map.html#Attach
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προς αντικειμένου, θα εισάγαμε ένα συντελεστή κλίμακας ίσο με 2. Προκειμένου να 

καθοριστεί ο συντελεστής κλίμακας για οποιαδήποτε δεδομένη εικόνα, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε την τρέχουσα απόσταση μεταξύ δύο γνωστών σημείων στην εικόνα (που 

εκφράζεται προς σχεδιαστικές μονάδες) και την πραγματική απόσταση μεταξύ των ίδιων δύο 

σημείων στον πραγματικό κόσμο (που εκφράζεται στην επιλεγμένη μονάδα προς, συνήθως 

μέτρα ή χιλιοστόμετρα). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές προς πληροφορίες, ο συντελεστής 

κλίμακας μπορεί να υπολογιστεί με τη διαίρεση προς πραγματικής απόστασης από την 

απόσταση εικόνας. Έτσι, ξέρουμε ότι το πλάτος προς εικόνας του χάρτη είναι μια 

σχεδιαστική μονάδα σχεδίων (επειδή η κλίμακα τέθηκε 1). Προς ξέρουμε ότι το πραγματικό 

πλάτος προς εικόνας χαρτών πρέπει να είναι 3km ή 3000 μέτρα. Έτσι, για να έρθει η εικόνα 

σωστά σε κλίμακα, ο συντελεστής κλίμακας θα είναι  3000/1 = 3000. 

 Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά αποτελεσματική. Με τη χρήση των εργαλείων Tools

Inquiry Distance μπορούμε να μετρήσουμε μια απόσταση στην εικόνα του χάρτη και να 

διαιρέσουμε την πραγματική απόσταση προς αυτήν. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει ο 

συντελεστής κλίμακας. Το σχέδιο του παραδείγματος είναι κλίμακας 1:500, συνεπώς η 

πλευρά του καννάβου ΑΒ = 50 m.  Με το Tools Inquiry Distance υπολογίσθηκε η 

απόσταση στην εικόνα 0.6322 μονάδες. Ο συντελεστής κλίμακας είναι 50 / 0.6322 = 79.0889.  

 

 
Σχήμα 4.10.4 

 Με τη χρήση της εντολής Scale δίνουμε: 

 

Command: scale 

 

Select objects: 1 found  (επιλέγουμε την εικόνα του χάρτη) 
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Select objects: 

 

Specify base point: 0,0 (δίνουμε το σημείο 0,0 ή οποιοδήποτε σημείο) 

 

Specify scale factor or [Reference]: 79.0889  (δίνουμε το συντελεστή κλίμακας). 

  

Μετά τους υπολογισμούς αυτούς, η πλευρά ΑΒ στην εικόνα του χάρτη μετράται με την 

εντολή Distance και προκύπτει ίση με 50.0015 μονάδες, άρα ο χάρτης έχει έρθει υπό 

κλίμακα. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί καλά στις περισσότερες περιπτώσεις. 

 

Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο την εντολή Scale. Αφού έχουμε 

εισάγει την εικόνα του χάρτη, όπως πριν, γνωρίζοντας ότι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α 

και Β είναι 50 m, εκτελούμε την εντολή. 

 

 
Σχήμα 4.10.5 

 

 Στην command line βλέπουμε και εκτελούμε με τη σειρά: 

 

Command: scale 

 

Select objects: 1 found (επιλέγουμε την εικόνα του χάρτη) 

 

Select objects: 

 

Specify base point: 0,0  (δίνουμε το σημείο 0,0 ή οποιοδήποτε σημείο) 
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 Το πρόγραμμα μας ρωτάει εάν δώσουμε συντελεστή κλίμακας ή εάν θα δώσουμε δύο 

σημεία και τη μεταξύ τους πραγματική απόσταση. Επιλέγουμε τη δεύτερη περίπτωση και 

δίνουμε: 

 

Specify scale factor or [Reference]: reference 

 

 Στη συνέχεια ορίζουμε τα δύο γνωστά σημεία Α και Β. 

 

Specify reference length <1>:  κλικ στο σημείο Α 

 

 
Σχήμα 4.10.6 

 

Specify second point:  κλικ στο σημείο Β 

 

 
Σχήμα 4.10.7 

 

Η ακρίβεια της εργασίας αυτής εξαρτάται από την ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης των 

σημείων Α και Β. Προφανώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες ΟSNAP σε 

αρχεία ράστερ, ώστε να επιλεγούν ακριβώς τα σημεία. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί μια 

λογική ακρίβεια είναι να γίνει μεγέθυνση όσο είναι δυνατό. Όπως φαίνεται στα παραπάνω 

σχήματα, όσο μεγεθύνουμε την εικόνα, τόσο ευρύτερες φαίνονται οι γραμμές. Αυτή η 

κατάσταση δεν είναι βέβαια ιδανική, αλλά επιτρέπει τελικά τον εντοπισμό των σημείων με 

ένα σφάλμα της τάξης του 1% το οποίο είναι αποδεκτό για τις περισσότερες περιπτώσεις. 

Τέλος, δίνουμε τη γνωστή, πραγματική απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β. 
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Specify new length: 50 

 

Με το τέλος αυτής της σειράς εντολών, η εικόνα του χάρτη έχει έρθει στην επιθυμητή 

κλίμακα. Η πλευρά ΑΒ στην εικόνα του χάρτη μετράται και πάλι με την εντολή Distance και 

προκύπτει ίση με 50.021 μονάδες, άρα ο χάρτης έχει έρθει υπό κλίμακα. Τώρα μπορούμε να 

αντιγράψουμε με τις εντολές Line, Polyline κ.λπ. το σχέδιο του χάρτη από την εικόνα. Τα 

διανυσματικά πλέον στοιχεία του χάρτη θα έχουν ψηφιοποιηθεί στη σωστή κλίμακα. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πετύχαμε με την παραπάνω διαδικασία να φέρουμε το 

χάρτη σε σωστή κλίμακα, αλλά όχι και στο σωστό σύστημα συντεταγμένων. Αυτή η 

μετατροπή μπορεί να γίνει με ένα εξωτερικό πρόγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων ή 

με εργαλεία που δεν υπάρχουν στο AutoCad, αλλά τα έχουμε στη διάθεσή μας στο 

πρόγραμμα AutoMap. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Aρχεία DXF στο AutoCad 

 

5.1. Oρισμός απλού DXF αρχείου 

 

Πρόκειται για ένα "εξωτερικό" τύπο (format) αρχείου του προγράμματος AutoCad. Σε 

κάθε περίπτωση, ένα αρχείο DXF (Drawing eXchange Format) είναι ένα αρχείο κειμένου 

(text) που περιέχει όλες τις πληροφορίες ενός σχεδίου. O τύπος αυτός αρχείου είναι "αρκετά 

σταθερός" μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του προγράμματος, μολονότι σε κάθε νέα έκδοση 

προστίθενται συνεχώς νέα αντικείμενα-εργαλεία. Bασική χρησιμότητα του DXF αρχείου 

είναι βέβαια το ό,τι υποστηρίζεται από την πληθώρα των σύγχρονων προγραμμάτων CAD 

αλλά και προγραμμάτων άλλων κατηγοριών (για όλους τους τύπους λειτουργικών 

συστημάτων-υπολογιστών), γεγονός που καθιστά εύκολη την ανταλλαγή αρχείων-

τουλάχιστον σε επίπεδο 2D αρχείων (χωρίς κατανάγκη να υπάρχει διαθέσιμο το AutoCad). 

 

5.1.1. Oρισμός Binary DXF αρχείου 

 

Aπό την έκδοση AutoCAD 10 και μετά, υποστηρίζεται και το λεγόμενο Binary DXF 

αρχείο. Eνώ το απλό DXF αρχείο είναι ουσιαστικά ένα αρχείο κειμένου, στο αντίστοιχο 

Binary DXF αρχείο οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε δυαδικό κώδικα (binary). Eννοείται 

ότι το Binary DXF αρχείο περιέχει ακριβώς ό,τι περιέχει και το απλό DXF αρχείο.  

 

Tα πλεονεκτήματα του Binary DXF αρχείου βασικά είναι: 

 

1. Eίναι μικρότερο σε μέγεθος (περίπου κατά 33%) 

2. Tο AutoCAD το δημιουργεί (Save) και το διαβάζει (Read) ταχύτερα από 

το κανονικό DXF 

3. "Mεταφέρει" μαζί του τη μέγιστη αριθμητική ακρίβεια των 16 δεκαδικών 

ψηφίων.  

 

Bασικό μειονέκτημα του Bibary DXF αρχείου είναι το ότι ΔEN υποστηρίζεται από 

την πλειονότητα των προγραμμάτων CAD. 

 

 

5.2. Παραμετρική Eπεξεργασία (Δημιουργία σχεδίων με αρχεία DXF) 
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Aν ο χρήστης γνωρίζει/καταλαβαίνει τους "κώδικες" (codes) που περιέχονται σε ένα 

αρχείο DXF, τότε μπορεί να το επεξεργαστεί και/ή χρησιμοποιήσει με τρόπους που ΔEN 

παρέχονται μέσω του ΑutoCAD. Για παράδειγμα, έχουμε την Παραμετρική Eπεξεργασία 

δηλ. έναν τρόπο σχεδίασης ενός αντικειμένου εισάγοντας πληροφορίες που αφορούν το 

αντικείμενο και όχι σχεδιάζοντας το εν λόγω αντικείμενο με τον επεξεργαστή σχεδίασης 

του ΑutoCAD.  

H Παραμετρική Eπεξεργασία - Σχεδίαση μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αρκετά 

αναλυτικά σχέδια τα οποία, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο 

χρόνο για εισαχθούν-σχεδιαστούν μέσω του AutoCAD. H Παραμετρική Eπεξεργασία μπορεί 

να γίνει: 

 

α. Mέσα στο AutoCAD με τη χρήση της ενσωματωμένης γλώσσας 

προγραμματισμού  

             AutoLISP 

β. Έξω από το ΑutoCAD με χρήση λογισμικού άλλων κατασκευαστών. 

 

Aντιπροσωπευτική περίπτωση παραδείγματος Παραμετρικής Eπεξεργασίας τέτοιου 

σχεδίου είναι αυτή ενός κλιμακοστασίου. Πράγματι, ένα κλιμακοστάσιο είναι ένα αρκετά 

περίπλοκο σχέδιο γιατί πρέπει να υπακούει σε ορισμένους σχεδιαστικούς κανόνες. Έτσι, 

πρέπει να έχει ορισμένο λόγο ύψους προς πλάτος, δεν μπορεί να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 

κάποια συγκεκριμένη τιμή αν δεν υπάρχει και κάποιο κιγκλίδωμα, πριν από κάποιο σημείο 

του κλιμακοστασίου πρέπει να έχει κεφαλόσκαλο κ.ο.κ.  

Mέσα από ένα πρόγραμμα Παραμετρικής Eπεξεργασίας μπορούμε να εισάγουμε 

μεταβλητές όπως π.χ. η απόσταση μεταξύ των δύο ορόφων, το σχήμα και η θέση του 

κλιμακοστασίου κ.λπ. Kατόπιν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να σχεδιάσει αυτόματα 

το εν λόγω κλιμακοστάσιο λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν τις προαναφερθείσες μεταβλητές 

αφετέρου δε και τις τυπικές απαιτήσεις (δηλ. τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς) για το 

κλιμακοστάσιο. 

 

 

5.3. Eισαγωγή - Eξαγωγή αρχείων DXF 

 

Έχοντας "φορτώσει" το AutoCAD, ας σχεδιάσουμε σε ένα νέο έγγραφό του έναν 

κύκλο με όποια στοιχεία θέλετε εσείς (Aκτίνα R=rr,  Συντεταγμένες κέντρου: x=aa,  y=bb) 

 

Aφού σχεδιάσουμε τον συγκεκριμένο κύκλο, από το menu: File επιλέγουμε Save As, 

οπότε προκύπτει ο τυπικός διάλογος του AutoCAD που περιμένει κατά τα γνωστά από το 

χρήστη να ορίσει:  
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1. Όνομα αρχείου (πεδίο: File name) 

2. Tύπο αρχείου (πεδίο: Files of type) και  

3. Tοποθεσία (directory) (πεδίο: Save in: όπου θα αποθηκευτεί το εν λόγω 

αρχείο.  

 

Για παράδειγμα, ονομάζουμε το αρχείο test.dfx, επιλέγουμε τύπο αρχείου R12/LT2DXF (Σχ. 

5.3.1). 

 

 

Σχήμα 5.3.1. Διάλογος αποθήκευσης DXF αρχείου 

 

Στο δεξί μέρος αυτού του διαλόγου υπάρχει το μικρό menu Tools, από όπου επιλέγουμε: 

Options το οποίο μας φέρνει το: 
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Σχήμα 5.3.2. Eπιλογή Options αποθήκευσης DXF αρχείου 

 

Στο συγκεκριμένο διάλογο, κάνουμε κλικ στο DXF Options και παρατηρούμε τα εξής      

(Σχ. 5.3.2): 

 Aν θέλουμε να έχουμε DXF αρχείο κανονικό (αρχείο text), επιλέγουμε ASCII. 

 Aν θέλουμε να έχουμε DXF αρχείο binary, επιλέγουμε BINARY. 

 Φυσικά καθορίζουμε και την ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων την οποία θέλουμε να 

μεταφερθεί" μαζί με το υπό δημιουργία DXF αρχείο. 

Πριν κάνουμε κλικ στο OK με βάση τις προαναφερθείσες επιλογές μας, μπορούμε να 

καθορίσουμε αν θέλουμε να μεταφερθούν OΛA τα περιεχόμενα-αντικείμενα το σχεδίου μας 

μέσα στο αρχείο DXF ή MONON συγκεκριμένο(α). Aν θέλουμε OΛA, αφήνουμε χωρίς 

επιλογή (χωρίς τσεκάρισμα) το τετραγωνίδιο με τίτλο Select objects και κατόπιν κάνουμε 

κλικ στο OK, οπότε δημιουργείται το επιδιωκόμενο αρχείο DXF.  

Aν όμως θέλουμε συγκεκριμένο(α) αντικείμενο(α), τσεκάρουμε πρώτα το 

τετραγωνίδιο με τίτλο Select objects και κατόπιν κάνουμε κλικ στο OK. Στην περίπτωση 

αυτή, ο cursor αλλάζει από βελάκι σε μικρό τετραγωνάκι και επιστρέφουμε στον 

επεξεργαστή σχεδίων του AutoCad όπου επιλέγουμε με κλικ(ς) όσα αντικείμενα θέλουμε 

να αποθηκευτούν μέσα στο αρχείο DXF. 

 

5.4. Δομή - Περιεχόμενο αρχείων DXF 
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Ένα αρχείο DXF το "ανοίγουμε" με έναν απλούστατο επεξεργαστή κειμένου (όπως 

π.χ. το WordPad των Windows) και σε κάθε περίπτωση, με οποιοδήποτε πρόγραμμα διαβάζει 

αρχεία κειμένου (text, ASCII). 

Σχήμα 5.4.1. Oι πρώτες γραμμές ενός DXF αρχείου 

Mόλις ανοίξουμε ένα αρχείο DXF, διαπιστώνουμε πως ουσιαστικά είναι μια μεγάλη 

λίστα (Σχ. 5.4.1) που αποτελείται από: 

 

  Kείμενο 

  Aκέραιους αριθμούς 

  Πραγματικούς αριθμούς 

 

Γενικά, αυτή η λίστα περιέχει καθορισμούς (setup) του σχεδίου, τα ονόματα των 

τύπων γραμμών, στυλ κειμένου, επίπεδα (layers), ομάδες (groups) και απόψεις (views). 

Kατόπιν ακολουθεί η επί μέρους λίστα των αντικειμένων του σχεδίου με τους 

αντίστοιχους κώδικες οι οποίοι περιγράφουν: Ποιά είναι τα αντικείμενα και ποιές οι 
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συντεταγμένες θέσης εκάστου εξ αυτών. Tις τιμές αυτές μπορούμε να τις 

τροποποιήσουμε/αλλάξουμε, γεγονός που έχει βέβαια αντίκτυπο στο τελικό σχέδιο. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Σχ. 5.4.2 (που αποτελεί ουσιαστικά τις τελευταίες γραμμές του 

παραδείγματός μας), διακρίνουμε τα εξής: 

Kάτω από το ENTITIES ακολουθεί το μηδέν και αμέσως από κάτω: 

 

CIRCLE ---> Tο όνομα του αντικειμένου (δηλ. εδώ κύκλος) 

 

5 

 

2D  --> Eίμαστε σε δισδιάστατη κατάσταση 

 

8  --> Kωδικός που "λέει" στην επόμενη γραμμή το Layer 

(επίπεδο) που   

                               υπάρχει ο κύκλος μας) 

0  --> Aριθμός επιπέδου: 0 

 

10  --> Aκολουθεί ο καθορισμός του X του κέντρου του κύκλου 

 

                                162.8959322679259 

20  --> Aκολουθεί ο καθορισμός του Y του κέντρου του κύκλου 

 

                                153.2210985105215 

 

40  --> Aκολουθεί η τιμή της ακτίνας του κύκλου 

80.0 

 

 

TO APXEIO "KΛEINEI" ME TIΣ EΞHΣ ΓPAMMEΣ: 

0 

ENDSEC 

0 

EOF 
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Aν διαγράψουμε μέσα σε έναν επεξεργαστή κειμένου OΛEΣ τις γραμμές ενός αρχείου 

DXF μέχρι εκεί που αρχίζουν τα ENTITIES (ENTITIES SECTION), τότε το αρχείο που 

απομένει αρχίζει όπως η παρακάτω εικόνα (Σχ.5.4.2).  

Mε άλλα λόγια, AΠAITEITAI ΠANTA να έχει στις 3 πρώτες γραμμές αντίστοιχα: 

0 

SECTION 

2 

ENTITIES -->  (Tο όνομα της λίστας. Kάθε γραμμή που  

                           ακολουθεί τον κωδικό ομάδας 2 αποτελεί 

το  

                           όνομα κάποιου αντικειμένου-entity). 

 

Oι τελευταίες 4 γραμμές του αρχείου ΠANTA πρέπει να έχουν κατά σειρά: 

 

0 

ENDSEC 

0 

EOF 
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Σχ. 5.4.2. H λίστα ENTITIES και οι τελευταίες γραμμές του DXF αρχείου του παραδείγματός 

μας 

 

Eννοείται πως μεταξύ των παραπάνω γραμμών-δεδομένων (αρχή και τέλος του 

αρχείου) παρεμβάλονται κατά σειρά όλα τα ENTITIES.  

Aυτό το αρχείο αν το διαβάσουμε με το AutoCAD εξακολουθεί να "δουλεύει"!!!.  

 

Eπομένως, γεννάται το ερώτημα ποιός ο σκοπός όλων αυτών των γραμμών-

πληροφοριών που διαγράφηκαν. Aς δούμε περιληπτικά, αμέσως παρακάτω τις "ενότητες" 

τέτοιων γραμμών-πληροφοριών σε ένα αρχείο DXF. 

Πιο συγκεκριμένα: 
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A.  HEADER SECTION 

Περιέχει όλες της σχεδιαστικές μεταβλητές που ήταν "παρούσες" όταν δημιουργήθηκε 

το συγκεκριμένο αρχείο DXF. Aυτή η λίστα-τμήμα πληροφοριών μπορεί να είναι 

χρήσιμη κατά τη χρήση του DXF αρχείου σε μετατροπές αρχείων. Aπό την άλλη 

μεριά, όταν δημιουργούμε - διαβάζουμε ένα αρχείο DXF με κάποιο άλλο πρόγραμμα 

που δεν ανήκει στην κατηγορία CAD, δεν μας ενδιαφέρει για παράδειγμα ποιό επίπεδο 

(Layer) είναι ενεργό ή ποιά η διακριτική ικανότητα (ευαισθησία) του Object Snapping. 

 

B. TABLES SECTION 

Eδώ συναντώνται πληροφορίες σχετικές με το στυλ για LINETYPE, LAYER, TEXT 

που αναφέρονται είτε στη λίστα ENTITIES είτε στη λίστα BLOCKS. Aν το AutoCAD 

βρει μια αναφορά σε ένα όνομα Layer, σε στυλ LINETYPE ή ΤΕΧΤ (είτε μέσα στη 

λίστα των ENTITIES είτε μέσα στη λίστα των BLOCKS) η οποία αναφορά ΔEN έχει 

οριστεί στη λίστα των TABLES θα απορρίψει ολόκληρο το αρχείο DXF. 

 

Γ.  BLOCKS SECTION 

H συγκεκριμένη λίστα περιέχει όλους τους καθορισμούς ομάδων (BLOCKS) που 

ενυπάρχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο. Σε δομή η λίστα αυτή μοιάζει με τη λίστα των 

ENTITIES. Kάθε καθορισμός ομάδας (BLOCK definition) αρχίζει με το όνομα του 

BLOCK και ακολουθεί μια λίστα από όλες τις ENTITIES που απαρτίζουν το 

συγκεκριμένο BLOCK (συμπεριλαμβάνονται αναφορές τύπου INSERT σε άλλα 

BLOCKS), στο τέλος δε υπάρχει το ENDBLK. Προγράμματα (εκτός του AutoCAD) 

που δημιουργούν αρχεία DXF, συνήθως δεν γράφουν μέσα στο αρχείο 

τέτοιουςκαθορισμούς ομάδων επειδή δημιουργούν μή αναγκαία περιπλοκότητα. Aπό 

την άλλη μεριά, προγράμματα (εκτός του AutoCAD) που ενέχουν τη δυνατότητα να 

διαβάζουν αρχεία DXF, πρέπει να είναι ικανά να διαχειρίζονται σωστά τη λίστα των 

ομάδων. 

 

Δ.  ENTITIES SECTION 

H συγκεκριμένη λίστα είναι το KYPIO MEPOΣ ενός αρχείου DXF. Όλες οι οντότητες 

(entities) του σχεδίου περιγράφονται σε αυτήν (είτε σαν πλήρεις περιγραφές 

οντοτήτων - αντικειμένων είτε σαν περιπτώσεις εισαγωγής ομάδων (blocks). 

 

ΣHMEIΩΣH: H λεπτομερής περιγραφή των περιεχομένων ενός τυπικού αρχείου 

DXF είναι εκτός των στόχων των σημειώσεων αυτών. O αναγνώστης μπορεί να 

εντοπίσει όλες τις λεπτομέρειες σε διάφορα βιβλία σχετικά με το AutoCad καθώς και 

σε σχετικά web-sites. 
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5.5. Γιατί να χρησιμοποιούμε αρχεία DXF; 

Eκτός από την βασική ευκολία απλά ανταλλαγής αρχείων μεταξύ, διαφορετικών 

υπολογιστών, διαφορετικών προγραμμάτων, διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, 

ακολουθούν κάποιες ιδέες - κατευθύνσεις που καθιστούν σημαντική (ή και απαραίτητη) τη 

χρήση αρχείων DXF. 

 

α. "Παρακολούθηση" διαφορετικών αντικειμένων σε ένα σχέδιο: Για παράδειγμα, 

μπορεί να γραφεί ένα πρόγραμμα που να "διαβάζει" ένα αρχείο DXF και να καταμετρά π.χ. 

πόσες φορές συναντάται ένας κύκλος, ένας τύπος παραθύρου, ένα είδος βίδας κ.ο.κ. 

 

β. Aλλαγή οντοτήτων μέσα σε ένα σχέδιο: Aπό τη στιγμή που ένα τυπικό αρχείο DXF 

είναι ένα αρχείο κειμένου, μπορεί να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να εντοπίζει/αλλάζει 

οποιαδήποτε ιδιότητα οντοτήτων (π.χ. επίπεδο, τύπο γραμμής, χρώμα κ.λπ.). 

 

γ. Πραγματοποίηση υπολογισμών: Tο σχέδιο μιας κατασκευής για παράδειγμα, μπορεί 

να αποθηκευτεί σε μορφή DXF, να διαβαστεί κατόπιν από ένα πρόγραμμα υπολογισμού 

εντατικών μεγεθών το οποίο να κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς. Tα δε αποτελέσματα των 

υπολογισμών, να αποθηκευτούν σε ένα νέο αρχείο DXF το οποίο να εισαχθεί στο AutoCad 

όπου να γίνουν σχεδιαγράμματα για τη σχηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 

δ. Δημιουργία γραφικών παραστάσεων: Mε κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορούν να 

γίνουν υπολογισμοί μαθηματικών συναρτήσεων. Tα αποτελέσματα, σε μορφή DXF, μπορούν 

να εισαχθούν στο AutoCad για γραφικές παραστάσεις. 

 

ε. "Oδήγηση" μηχανών: Yπάρχουν μηχανές και "εργαλεία" που ελέγχονται-οδηγούνται 

πλήρως από υπολογιστές, με τη χρήση ειδικής γλώσσας που λέγεται NC (Numeric Control). 

H γλώσσα αυτή οδηγεί τέτοιες μηχανές να ακολουθούν συγκεκριμένες τροχιές όταν π.χ. 

κόβουν ένα τμήμα ενός στερεού. Mε απλά λόγια, από ένα αρχείο DXF (του σχεδίου του 

αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί), κάθε οντότητα μεταφράζεται σε NC κώδικα. 

 

 

5.6. Συνηθισμένα προβλήματα ανταλλαγής αρχείων DXF 

 

Eφόσον παίρνουμε και δίνουμε αρχεία DXF (σε οποιοδήποτε μαγνητικό μέσο ή μέσω 

δικτύου), θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε λάβει υπόψη τα εξής: 

 

I. Aυτός που μας δίνει τέτοιο αρχείο είναι πιθανόν να μην είναι και ο χρήστης 

(δημιουργός) που το δημιούργησε αλλά π.χ. μια γραμματέας (δότης) κ.λπ.. Eφόσον 
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πρόκειται να έχετε μια τακτική λήψη τέτοιων αρχείων φροντίστε να "εκπαιδεύσετε" 

το δημιουργό αλλά και τον απλό δότη για τις πληροφορίες και τα standards που εσείς 

θέλετε. 

II. Ποια είναι η έκδοση του AutoCad που χρησιμοποιεί ο δημιουργός και ποια εσείς; 

Ποια η έκδοση DXF αρχείου που πρόκειται να πάρετε ή να δώσετε; Eσείς 

χρησιμοποιείτε AutoCad ή κάποιο άλλο πρόγραμμα CAD; Όλα αυτά πρέπει να είναι 

απολύτως ξεκαθαρισμένα και στο δημιουργό και στον αποδέκτη γιατί μπορούν να 

επηρεάσουν πραγματικά πολλά πράγματα (για παράδειγμα: Oνόματα σε συνδυασμό 

με πλήθος χαρακτήρων, χρωματικές παλέτες και πλήθος χρωμάτων, κλίμακα σχεδίου, 

επίπεδα σχεδίασης (layers), είδος και μέγεθος γραμματοσειρών, τύπος και είδος 

γραμμών κ.λπ.). 

III. Σε κάθε περίπτωση, ελέγξετε αν το αρχείο DXF που παίρνετε είναι πραγματικά 

προϊόν από AutoCad !!. Πρέπει να θυμάστε πως πολλά προγράμματα (χωρίς μάλιστα 

να είναι εφαρμογές CAD) μπορούν να σώσουν αρχεία σε μορφή DXF (και DWG). 

Γενικά πρέπει να θυμάστε πως διαφορετικά CAD συστήματα έχουν αντίστοιχα 

διαφορετική διαχείριση/είσοδο αντικειμένων κατά την εισαγωγή αρχείων DXF. Συχνά 

δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία 1:1 μεταξύ τέτοιων συστημάτων. Eπίσης, τέτοια 

συστήματα μπορεί να περιέχουν κατά την εισαγωγή/εξαγωγή αρχείων DXF 

(import/export) εξειδικευμένα "έξυπνα" εργαλεία που κάνουν πιο εύκολη τη 

διαδικασία εισόδου/εξόδου DXF αρχείων. Aυτό όμως δεν σημαίνει πως αναγκαστικά 

αυτά τα έξυπνα εργαλεία είναι ακριβώς τα ίδια (σε πλήθος και/ή ειδίκευση) μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων CAD. Oι κατασκευαστές άλλων προγραμμάτων CAD 

λαμβάνουν μεν υπόψη τα "βασικά" της δομής του αρχείου DXF αλλά συχνά 

αυθαιρετούν καθώς προσθέτουν στα προγράμματά τους ειδικά εργαλεία και 

αντικείμενα προς σχεδίαση. Άλλωστε τα αρχεία CAD περιέχουν διανυσματικά 

δεδομένα (vector) και όχι δεδομένα τύπου raster ή pixel. Aλλά οπωσδήποτε μπορούν 

να περιέχουν μη-γραφικές πληροφορίες. 

IV. Πριν την ανταλλαγή αρχείων DXF φροντίστε να ξεκαθαρίσετε τί πραγματικά 

απαιτείται να περιέχουν αυτά τα αρχεία. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να 

χρειάζεται ένα λιτότατο σχέδιο χωρίς όλες τις πρόσθετες λεπτομέρειες που βαρύνουν 

και κάνουν τεράστιο το αρχείο (με άμεση επίδραση στην ταχύτητα και γενικότερα 

στην απόδοση) του AutoCad που θα πάρει αυτό το αρχείο. 

V. Στέλνοντας κάποιο αρχείο σε κάποιον (είτε είναι λιτό είτε πολύπλοκο), το να 

επισυνάψετε ένα README βοηθητικό αρχείο κειμένου με περιγραφικές 

πληροφορίες, θα βοηθήσει πολύ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις Εκτυπώσεις σχεδίων οι οποίες αποτελούν 

συνήθως και τον τελικό σκοπό των εργασιών αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Είναι 

σημαντικό όταν αρχίζει ένα έργο να έχουμε πάντα κατά νου την τελική μορφή εξόδου έτσι 

ώστε να ανταποκριθούμε με παραγωγικό τρόπο (ελαχιστοποίηση χρόνου) στις απαιτήσεις του 

«πελάτη μας». 

Οι εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε 

τέσσερις επιλογές του κυλιόμενου menu File και είναι (με τη σειρά που θα τις 

χρησιμοποιήσουμε):  

1. Plotter Manager,  

2. Plot Style Manager,  

3. Page Setup και   

4. Plot. 

 

6.2  Plotter Manager 

Στόχος μας είναι να συνδέσουμε με το σωστό τρόπο το AutoCAD με τον Εκτυπωτή (Printer) 

ή Σχεδιογράφο (Plotter) που διαθέτουμε σαν περιφερειακή μονάδα εξόδου των σχεδίων που 

θα παράγουμε. 

Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο παρουσιάζονται 

οπτικοποιημένα παρακάτω και επεξηγούνται στους υπότιτλους κάθε εικόνας. 

 

Βήμα 1. Επιλέγουμε από το κυλιόμενο μενού File την επιλογή Plotter Manager. 
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Βήμα 2. Επιλέγουμε με διπλό κλικ το Add-A-Plotter Wizard. Παρατηρούμε στο παράθυρο που 

δουλεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα αρχεία με προέκταμα .pc3. Όλα αυτά είναι αρχεία σύνδεσης 

κάποιου plotter με το AutoCAD, ένα τέτοιο αρχείο θα έχουμε δημιουργήσει και εμείς στο τέλος της 

διαδικασίας. 

 

 

Βήμα 3. Πληροφοριακό παράθυρο συνεχίζουμε στο επόμενο 
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Βήμα 4. Παρατηρούμε ότι σ’αυτό το παράθυρο εμφανίζεται αριστερά το διάγραμμα ροής των 

βημάτων που θα επιλέξουμε στη συνέχεια. Σε αυτό το βήμα επιλέγουμε αν θέλουμε ο συγκεκριμένος 

Plotter που ιδρύουμε να είναι διαθέσιμος μόνο για το υπολογιστή μας, ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή 

σε ένα οργανικό σύστημα. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε να είναι διαθέσιμος μόνο για 

τον υπολογιστή μας.  

 

Βήμα 5 Επιλέγουμε την συγκεκριμένη «μάρκα» και τύπο εκτυπωτή. Στο παράδειγμά μας επιλέξαμε 

τον DesignJet 755CM C31988 της Hewlett-Packard. 
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Βήμα 6. Στο βήμα αυτό μπορούμε να εισάγουμε συνδέσεις με Εκτυπωτές που έχουμε ήδη 

δημιουργήσει με προηγούμενες εκδόσεις του AutoCAD (π.χ. αρχεία .PC2 για την έκδοση AutoCAD 

R14).  
 

 

Βήμα 8.   Είναι βασικό να οριστεί και ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ του λογισμικού και του εκτυπωτή. 

Έτσι στο βήμα αυτό ορίζουμε συνήθως σε ποιά θύρα έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή – plotter μας. Η 

θύρα που συνήθως επιλέγουμε είναι η παράλληλη (LPT1). Εκτός από την επιλογή της θύρας 

(παράλληλη ή σειριακή (COM1, COM2, …) μπορούμε να ορίσουμε ως έξοδο του σχεδίου μας ένα 

αρχείο (.PLT), ή την αποθήκευσή του στον ειδικό κατάλογο του AutoCAD “AutoSpool”.  
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Βήμα 9. Δίνουμε όνομα στον εκτυπωτή μας. Το όνομα αυτό θα είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου 

PC3. 

 

 

Βήμα 10. Κλείνει η βασική διαδικασία. Σε αυτό το βήμα μπορούμε επίσης να συμπληρώσουμε 

αλλαγές στις ρυθμίσεις που ήδη κάναμε, θέμα που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. 
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Βήμα 11. Στο προηγούμενο βήμα αναφέραμε ότι έκλεισε η βασική διαδικασία που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργεία του αρχείου DesignJet 755CM C31988.pc3. Το αρχείο αυτό υλοποιεί για 

τον υπολογιστή την ίδρυση της αναγνώρισης ενός νέου εκτυπωτή-plotter. 

 

 

Βήμα 12. Αν επιλέξουμε με διπλό κλικ το αρχείο DesignJet 755CM C31988. pc3 πηγαίνουμε στο 

παράθυρο “Plotter Configuration Editor”. Εδώ μπορούμε να κάνουμε επιπλέον ρυθμίσεις στο αρχείο 

DesignJet 755CM C31988. pc3. 
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Βήμα 13. Το παράδειγμα χρήσης του παραθύρου “Plotter Configuration Editor” που θα δείξουμε 

αφορά την αλλαγή του είδους του χαρτιού που ορίζουμε ότι θα χρησιμοποιεί ο plotter μας. Έτσι με 

την επιλογή “Media Type” ορίζουμε ως τέτοιο είδος χαρτιού το Opaque Bond. 

 

 

6.3  Plotter Style Manager 

Η επιλογή Plotter Style Manager μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε πίνακες στυλ 

εκτύπωσης που ουσιαστικά σημαίνει να ορίσουμε το «πως θα εκτυπωθούν, αυτά που εμείς 

βλέπουμε στην οθόνη του Η/Υ όταν εργαζόμαστε με το AutoCAD». Η απάντηση λοιπόν στο 

προφανές ερώτημα «αν είναι η εκτύπωσή μας ίδια με την εικόνα στην οθόνη;» είναι όχι, 

πρέπει να ορίσουμε τη σχέση αυτή μέσα από τον Plotter Style Manager.  

Η μέθοδος παρουσίασης θα είναι η ίδια όπως και παραπάνω, δηλαδή βήμα προς βήμα και με 

εκτεταμένη χρήση οπτικού υλικού. 
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Βήμα 1. Αφού επιλέξουμε από το κυλιόμενο μενού File την επιλογή Plot Style Manager, 

μεταβαίνουμε σε κάποιο παράθυρο το οποίο κατά κύριο λόγο περιέχει αρχεία με προέκταμα .ctb, ή 

.stb. Ένα τέτοιο αρχείο θα έχουμε δημιουργήσει και εμείς στο τέλος της διαδικασίας. Εκτός από αυτά 

τα αρχεία στο συγκεκριμένο παράθυρο υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στο Add-A-Plot Style 

Table Wizard, του οποίου η επιλογή με διπλό κλικ είναι η έναρξη της διαδικασίας.  

 

Βήμα 2. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας ίδρυσης ενός πίνακα στυλ εκτύπωσης είναι να δηλώσουμε 

αν θα δημιουργήσουμε ένα νέο πίνακα εκ του μηδενός (Start from Scratch), ή θα από έναν υπάρχοντα 

πίνακα (Use an Existing Plot Style Table), ή θα δημιουργήσουμε ένα νέο πίνακα εισάγοντας πένες που 

είναι αποθηκευμένες στο αρχείο acadr14.cfg, ή τέλος αν θα δημιουργήσουμε ένα νέο πίνακα 

εισάγωντας δηλώσεις πένας που είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο PCP ή PC2. 
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Βήμα 3. Το συγκεκριμένο βήμα είναι μια βασική και ιδιαίτερα χρήσιμη καινοτομία του AutoCAD 

2000 σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του συγκεκριμένου λογισμικού. Εδώ επιλέγουμε αν θα 

δημιουργήσουμε ένα πίνακα στυλ εκτύπωσης εξαρτώμενο από τα χρώματα ή εξαρτώμενο από το 

όνομα (καινοτομία). Αν και παρόμοιοι, υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Πρώτον ένας 

πίνακας εξαρτώμενος από τα χρώματα μπορεί να έχει κατά μέγιστο 255 χρώματα, άρα και τον ίδιο 

αριθμό στυλ εκτύπωσης. Αντίθετα ένας πίνακας εξαρτώμενος από το όνομα έχει απεριόριστο αριθμό 

από στυλ εκτύπωσης. Δεύτερον και σημαντικότερο ένας πίνακας εξαρτώμενος από το χρώμα 

βασίζεται στο χρώμα κάθε αντικειμένου, ή στο χρώμα του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται το 

αντικείμενο. Επομένως η επιλογή και η μονοσήμαντη χρήση των χρωμάτων πρέπει να γίνεται με 

προσοχή, εν αντιθέση με την χρήση ονομάτων. 

 

Βήμα 4. Δίνουμε όνομα στον πίνακα στυλ εκτύπωσης. Το όνομα αυτό θα είναι το ίδιο με το όνομα 

του αρχείου .STB (πίνακας εξαρτώμενος από το όνομα) ή του αρχείου .CTB (πίνακας εξαρτώμενος 

από το χρώμα). 
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Βήμα 5. Κλείνει η βασική διαδικασία. Σε αυτό το βήμα μπορούμε επίσης να συμπληρώσουμε αλλαγές 

στις ρυθμίσεις που ήδη κάναμε, θέμα που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. 
 

 

Βήμα 6. Στο προηγούμενο βήμα αναφέραμε ότι έκλεισε η βασική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργεία του αρχείου ΚΟ-2003.stb. Το αρχείο αυτό υλοποιεί την ίδρυση ενός νέου πίνακα στυλ 

εκτύπωσης εξαρτώμενο από το όνομα. 
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Βήμα 7. Αν επιλέξουμε με διπλό κλικ το αρχείο ΚΟ-2003.stb πηγαίνουμε στο παράθυρο “Plot Style 

Table Editor”. Εδώ μπορούμε να κάνουμε επιπλέον ρυθμίσεις στο αρχείο ΚΟ-2003.stb όπως π.χ. να 

δώσουμε μια περιφραστική περιγραφή στο αρχείο. 
 

 
Βήμα 8. Τις περισσότερες όμως και σημαντικότερες αλλαγές τις κάνουμε στις δύο άλλες κάρτες του 

παραθύρου του Plot Style Table Editor, στις κάρτες Table View και Form View. Οι δύο αυτές κάρτες 

περιέχουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες σε διαφορετική όμως διάταξη. 
 



 

 93 

 
Βήμα 9. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες του έργου μας, εδώ ιδρύουμε «πεδία» στα οποία 

προδιαγράφουμε το στιλ εκτύπωσης αντικειμένων, ή ομάδων αντικειμένων 
 

 
Βήμα 10. Ίδιο με το βήμα 9 αλλά στην κάρτα Table View. 
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6.4  Page Setup - Plot 
 

Στην πράξη οι ρυθμίσεις στις επιλογές Page Setup και Plot είναι περίπου οι ίδιες όπως είναι 

και τα παράθυρα και οι καρτέλες των παραθύρων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιλογές. 

 

 
Βήμα 1. Αφού επιλέξουμε από το κυλιόμενο μενού File την επιλογή Page Setup, εμφανίζεται το 

αντίστοιχο παράθυρο, το οποίο περιέχει δύο καρτέλες, την Plot Device και την Layout Setting. Στην 

καρτέλα Plot Device κατά βάση ορίζουμε τον Plotter εξόδου για το συγκεκριμένο σχέδιο και τον 

πίνακα στιλ εκτύπωσης, ενώ με τις επιλογές “Properties” για τον Plotter, New για  τον πίνακα στιλ 

εκτύπωσης και Options γενικότερα μπορούμε να μπούμε σε επαναρυθμίσεις σχετικά με τον Plotter και 

τον πίνακα στιλ εκτύπωσης, ενώ με την επιλογή Options μπορούμε να μπούμε σε επαναρυθμίσεις 

πολύ γενικότερες και αφορούν όλο το σύστημα  του λογισμικού AutoCAD2000. 
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Βήμα 2. Στην καρτέλα Layout Setting έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε κυρίως: το μέγεθος 

χαρτιού εκτύπωσης, τις μονάδες μετρήσεις, τη στροφή σελίδας, την κέντρωση του σχεδίου στο 

μέγεθος της σελίδας που επιλέξαμε, το σχέδιο ή τμήμα του σχεδίου που θέλουμε να τυπώσουμε και 

τέλος την κλίμακα του σχεδίου που θέλουμε να τυπώσουμε. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να 

«σωθούν» με κάποιο συγκεκριμένο όνομα στο τμήμα του παραθύρου Page setup name.  

 

 
Βήμα 3. Από το κυλιόμενο μενού File επιλέγουμε την εντολή Plot. Παρατηρούμε ότι το παράθυρο 

του Plot είναι βασικά ίδιο με αυτό της επιλογής Page setup με τη διαφορά των δυνατοτήτων Full & 

Partial Preview. Η καρτέλα Plot Device επίσης είναι σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη του παραθύρου 

Page setup με βασική διαφορά το τμήμα Plot to File.  
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Βήμα 4. H καρτέλα Plot Setting του παραθύρου Plot δε διαφέρει σχεδόν καθόλου από την αντίστοιχη 

Layout Setting του παραθύρου Page setup. Παρόλα αυτά είναι μια ευκαιρία να  μιλήσουμε για το 

τμήμα Plot scale από το οποίο ορίζουμε την κλίμακα του σχεδίου που θα εκτυπώσουμε. Έτσι να 

πούμε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές κλίμακας που δίνονται στην κύλιση του παράθυρου κειμένου 

Scale με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την επιλογή Scale to Fit, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να 

χωρέσουμε ακριβώς το σχέδιο μας στο μέγεθος χαρτιού που έχουμε ορίσει. Στην καθημερινή 

πρακτική ενός μηχανικού όμως αυτό που είναι προκαθορισμένο είναι η κλίμακα παράδοσης των 

σχεδίων μας. Επομένως συνήθως καταφεύγουμε στην επιλογή Custom όπου ορίζουμε εμείς την 

κλίμακα που θέλουμε να εκτυπωθεί το σχέδιο. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι μιλούμε σε mm, 

οπότε αν έχουμε σχεδιάσει με πραγματικές διαστάσεις τότε αν π.χ. βάζαμε 1mm και 1 drawing units 

στην πραγματικότητα θα ζητούσαμε να τυπωθεί το σχέδιό μας σε κλίμακα 1:1000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

7.1  Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε συγκεκριμένα: 

 Στη δυνατότητα μερικού ανοίγματος κάποιου σχεδιαστικού αρχείου AutoCAD2000, 

καθώς και της μερικής αποθήκευσής του. 

 Στη δυνατότητα σύνδεσης ενός σχεδίου με ένα άλλο με την επιλογή External 

References. 

 Τη δυνατότητα σύνδεσης ενός σχεδίου με εξωτερικές βάσεις δεδομένων. 

Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 

7.2 Μερικό Άνοιγμα – Αποθήκευση 

Κάποιες φορές είναι αρκετά βολικό και παραγωγικό, όταν θέλουμε να δουλέψουμε σε ένα 

μέρος ενός υπάρχοντος και σύνθετου σχεδίου, να μπορούμε να ανοίξουμε μόνο το μέρος αυτό 

του σχεδίου που μας αφορά. Η έννοια του τμήματος του σχεδίου που αναφερόμαστε σαφώς 

δεν είναι χωρική, αλλά με βάση κάποιες κοινές ιδιότητες αντικειμένων, π.χ. layers. 

 

 
Βήμα 1. Αφού επιλέξουμε την επιλογή Open από το κυλιόμενο μενού File μεταβαίνουμε στο 

παράθυρο Select File. Εδώ λοιπόν υπάρχει η επιλογή Partial Open, την οποία επιλέγουμε. 
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Βήμα 2. Επιλέγουμε λοιπόν τα τμήματα του αρχείου μας στα οποία θέλουμε να δουλέψουμε 
 

 
Βήμα 3. Αφού έχουμε ανοίξει μερικώς το αρχείο μας έχουμε πια την δυνατότητα από το μενού File να 

«φορτώσουμε, ή ξεφορτώσουμε» και άλλα τμήματα του σχεδίου με την επιλογή Partial Load. 
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7.3  Εξωτερική Αναφορά  

Η δυνατότητα της εξωτερικής αναφοράς ενός σχεδίου AutoCAD σε ένα άλλο είναι μια πολύ 

χρήσιμη δυνατότητα, η οποία βασικά μας απαλλάσσει από την κάθε φορά φόρτωση του 

αρχείου μας με bytes από τα σχεδιαστικά αρχεία που εισάγουμε στο δικό μας, όπως τα 

blocks. Επίσης οι εξωτερικές αναφορές σε άλλα σχέδια έχουν την βασική ιδιότητα να 

ενημερώνονται για κάθε αλλαγή που μπορεί να έχει γίνει στο αρχείο που εμείς το έχουμε ως 

εξωτερική αναφορά. 

 
Βήμα 1. Από το κυλιόμενο μενού Insert διαλέγουμε την επιλογή External Reference. 

 
Βήμα 2. Στο παράθυρο στο οποίο μεταβαίνουμε μπορούμε να διαλέξουμε το αρχείο του θα εισάγουμε 

ως External Reference ή Xref, όπως συνηθίζεται να αναγράφονται αυτά τα αρχεία, τα οποία είναι 

κανονικά αρχεία AutoCAD. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε τις συντεταγμένες εισαγωγής, την κλίμακα 

εισαγωγής και τη στροφή εισαγωγής του Xref αρχείου, ενώ σημαντικό είναι να ορίσουμε και τον τύπο 

αναφοράς που μπορεί να επισυνάπτει (Attachment) το Xref αρχείο ή να το τοποθετεί έμπροσθεν του 

αρχείου εργασίας. 
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Βήμα 3. Όταν θέλουμε να διαχειριστούμε τα αρχεία Xref, επιλέγουμε από το κυλιόμενο μενού Insert 

την δυνατότητα  Xref Manager. Από το παράθυρο του Xref Manager μπορούμε να εισάγουμε (Attach) 

ή να αφαιρέσουμε (Dettach) από το αρχείο εργασίας Xref αρχεία, ή να επιλέξουμε τη δυνατότητα 

Bind. 

 
Βήμα 4. Αν επιλέξουμε Bind Xref τότε στην πράξη μετατρέπουμε το Xref αρχείο σε κλασικό 

εισαγόμενο αρχείο Block. Αυτό συνήθως θα το κάνουμε όταν θέλουμε να διαχειριστούμε 

στοιχεία και αντικείμενα του Xref αρχείου μέσα από το αρχείο εργασίας. 
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7.5  Σύνδεση με Εξωτερική Βάση Δεδομένων 
 

Η παρουσίαση αυτής της δυνατότητας θα γίνει με αρκετά συνοπτικό τρόπο μιας και η 

περαιτέρω ανάπτυξή της είναι ένα αυτόνομο θέμα και οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

τομέα της χαρτογραφίας που είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

 

 
Βήμα 1. Από την επιλογή του λειτουργικού συστήματος Έναρξη – Ρυθμίσεις – Πίνακας Ελέγχου 

επιλέγουμε το εικονίδιο ODBC Data Sources.  

 
Βήμα 2. Επιλέγουμε το είδος της βάσης δεδομένων που πρόκειται να συνδεθούμε. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα πρόκειται να συνδεθούμε με κάποιο αρχείο της dBase της Microsoft. 
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Βήμα 3. Μπορούμε να ονομάσουμε το πηγαίο αρχείο της βάσης δεδομένων που θέλουμε να 

συνδέσουμε με το αρχείο μας, να του δώσουμε μια περιφραστική περιγραφή και επίσης να ορίσουμε 

την διεύθυνση καταλόγου που βρίσκεται η πηγαία βάση δεδομένων. 
 

 

 


