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1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Εγκατάσταση 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 εγκαθίσταται στον υπολογιστή εκτελώντας το αρχείο SETUP που 
βρίσκεται στον βασικό φάκελο του προγράµµατος. Η τοποθεσία εγκατάστασης 
εγκρίνεται από τον χρήστη. Αν κατά την πρόοδό της παρουσιαστεί πρόβληµα σε 
κάποιο αρχείο τότε πατήστε «ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ». Αυτό µπορεί να συµβεί αν το 
συγκεκριµένο αρχείο βρίσκεται ήδη στον υπολογιστή σας και είναι σε παράλληλη 
χρήση, οπότε δεν µπορεί να αντικατασταθεί.  
 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης του λογισµικού, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον 
οδηγό αναγνώρισης του κλειδιού προστασίας HASP, το οποίο βρίσκεται στον 
φάκελο Hasp_Lock. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισµικού και του οδηγού 
αναγνώρισης κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.  
 
Το λογισµικό έχει δοκιµαστεί σε Η/Υ µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 
2000 (SP4,SP5,SP6), XP (SP1,SP2) και VISTA. 
 
Καταχώρηση 
Η καταχώρηση (registration) του λογισµικού έχει σκοπό την αναγνώρισή σας ως 
χρήστη. ∆εν κοστίζει, συµπληρώνεται απλά το συνοδευόµενο έντυπο 
καταχώρησης, το οποίο βρίσκεται στο menu Έναρξη->Προγράµµατα->ΕΞΑΡΤΗΣΗ4 
µε τα στοιχεία σας, και το στέλνετε µε Fax. Η τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη του 
χρήστη είναι εφικτή µόνο µετά την ορθή καταχώρηση του παρόντος λογισµικού. 
 
Υποστήριξη 
Στην ίδια φόρµα µε την καταχώρηση βρίσκεται και η φόρµα της µη υποχρεωτικής 
υποστήριξης. Η υποστήριξη δεν είναι δωρεάν, και το λογισµικό δεν την απαιτεί, 
ούτε κλειδώνει ποτέ. Τα οφέλη της υποστήριξης είναι σηµαντικά. Συνοπτικά: 
∆ικαίωµα διαρκούς και on-line αναβάθµισης του λογισµικού, plugIns εφαρµογές 
επέκτασης του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, σηµαντική έκπτωση σε επόµενη έκδοση του 
λογισµικού κ.α. 
 
Ρύθµιση Συστήµατος 
Για την ορθή λειτουργία του λογισµικού θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις 
παρακάτω αλλαγές στα Settings των Windows: 
Από το Start Menu >> Settings >> Control Panel επιλέγουµε Regional Options, 
όπου ρυθµίζουµε στην καρτέλα Numbers τα εξής: 
Ως Decimal Symbol (υποδιαστολή) την τελεία «.» 
Ως Digit Grouping Symbol (οµαδοποιητής) το κόµµα «,» 
Ως Digit Grouping (οµαδοποιητής ψηφίων) τίποτα, συνεχόµενοι αριθµοί.  
Τις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις περνάµε και στην διπλανή από την Numbers καρτέλα, 
Currency.  
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Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 έχει εγκατασταθεί και ρυθµιστεί σωστά και είναι έτοιµο για την 
πρώτη εκτέλεση. 
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
 
Γνωριµία µε το περιβάλλον 
Εκτελώντας για πρώτη φορά το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, ανοίγει µπροστά σας το κυρίως 
παράθυρο του λογισµικού.  
 

 
 
Όπως εύκολα διακρίνετε, το παράθυρο αυτό χωρίζεται σε 4 ενότητες: 
 
α) Η βασική µπάρα ελέγχου στο πάνω τµήµα της φόρµας. Από εδώ εκτελούνται 
λειτουργίες διαχείρισης της εργασίας σας και παραµετροποιήσεις του ίδιου του 
λογισµικού. 
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β) Η αριστερή κατακόρυφη µπάρα εξερεύνησης της εργασίας.  
 

 

 
Περιέχει λειτουργίες που σχετίζονται 
άµεσα µε την εργασία, διαχειρίζεται τα 
προσκολληµένα σε αυτή αρχεία 
µετρήσεων, σηµείων, οδεύσεων, 
σχεδίων κτλ. Όταν ανοίγετε µια 
εργασία, εκεί παρουσιάζονται τα 
περιεχόµενά της. 
 
Εδώ προσθέτετε αρχεία σε κάθε 
κατηγορία της εργασίας σας µε δεξί κλικ 
πάνω σε βασικό τίτλο µπάρας (π.χ. 
Πρόχειροι Πίνακες), ή φορτώνετε 
κάποιο συνοδευόµενο αρχείο. 
 
Στο κάτω τµήµα της µπάρας, κατά το 
άνοιγµα µιας εργασίας, εµφανίζονται 
όλα τα στοιχεία του έργου, του 
µηχανικού και του ιδιοκτήτη. 
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γ) Η δεξιά κατακόρυφη µπάρα λειτουργιών: 
 

 

 
Η µπάρα αυτή περιλαµβάνει το 
µεγαλύτερο τµήµα λειτουργιών του 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 
 

 
 

τα οποία θα αναλύσουµε στη σχετική 
ενότητα του εγχειριδίου χρήσης. 

 
δ) Η οριζόντια µπάρα εντολών στο κάτω τµήµα της φόρµας 
 

 
 
Η µπάρα αυτή χωρίζεται σε τρία τµήµατα: Στο γκρίζο τµήµα πληκτρολόγησης 
εντολών, στο πράσινο τµήµα ιστορικού εντολών και στο κόκκινο τµήµα εµφάνισης 
και εκτέλεσης διαθέσιµων plugIn. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες εντολές, πληκτρολογήστε 
«?». Από το τµήµα πληκτρολόγησης εντολών, πληκτρολογώντας «Macros», 
εµφανίζεται στο σχετικό παράθυρο σύνταξης και εκτέλεσης µακροεντολών.  
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Οι υποστηριζόµενες µακροεντολές θα εµπλουτίζονται σταδιακά και θα είναι 
διαθέσιµες στους εγγεγραµµένους χρήστες. 
 

 

Η κεντρική φόρµα του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 
µπορεί να αλλάξει την εµφάνισή της 
κατά τη βούληση του χρήστη, αφού 
µπορεί να αποκρύψει ή να εµφανίσει τις 
αριστερές και δεξιές µπάρες, καθώς και 
την µπάρα εντολών, κάνοντας δεξί κλικ 
στην κυρίως φόρµα. 

 
 
 
Ρύθµιση Λογισµικού 
Η ρύθµιση του λογισµικού γίνεται από τη βασική µπάρα ελέγχου, και συγκεκριµένα 
από την επιλογή Ρυθµίσεις: 
 

 
οπότε και εµφανίζεται η φόρµα γενικών ρυθµίσεων: 
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• Ρύθµιση CAD κατά την εκκίνηση: Όταν ανοίγει το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, αυτοµάτως 
προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει CAD συνεργασίας, και ζητάει άδεια 
ρύθµισής του (προσθήκη τύπων γραµµών, επιπέδων σχεδίασης κτλ) 

• Αυτόµατη φόρτωση της τελευταίας εργασίας: Κατά την εκκίνηση του 
λογισµικού, φορτώνεται αυτόµατα η τελευταία εργασία που δουλεύατε. 

• Ερώτηση κατά το κλείσιµο της εργασίας: Ενεργοποιεί την ασφαλή 
διαδικασία κλεισίµατος της τρέχουσας εργασίας. 

• Κατά την έξοδο το λογισµικό να µεταβαίνει στο Tray: Όταν τερµατίζετε τη 
λειτουργία του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, αυτό δεν κλείνει, απλά µεταβαίνει στην µπάρα 
συντοµεύσεων των Windows, από όπου µε δεξί κλικ εµφανίζεται ένα 
σχετικό Menu επιλογών. 

• Αυτόµατη αποθήκευση εργασίας ανά 30 λεπτά. Ενεργοποιεί την ασφαλή 
χρονικά αποθήκευση της τρέχουσας εργασίας. 

• Άνοιγµα του επιλεγµένου CAD κατά την εκκίνηση. Όπως και µε τη ρύθµιση 
του CAD, εδώ επιλέγετε αν επιθυµείτε κάθε φορά που ανοίγετε το 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, να ανοίγει µαζί και το CAD που έχετε ως προεπιλεγµένο. 

• Εµφάνιση της γραµµής εντολών: Εµφανίζει την γραµµή εντολών κατά την 
εκκίνηση. 

• Τοποθεσία εγκατάστασης Ε∆ΑΦΟΣ 2007. Εφόσον το έχετε, δηλώνετε τον 
φάκελο εγκατάστασης ώστε να µπορεί να συλλειτουργήσει µε το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
4 . 

• Τοποθεσία εγκατάστασης Μετατροπέα: Συνήθης φάκελος ο φάκελος του 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 

 
Με το κλείσιµο του παραθύρου οι επιλογές καταχωρούνται, και δεν τείθενται σε 
εφαρµογή µέχρι να επανακινήσετε το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
 
Πέραν από τις βασικές ρυθµίσεις του λογισµικού, υπάρχει µια πληθώρα ρυθµίσεων 
που αφορούν στυλ και εµφάνιση σχεδίασης, χρώµατα και µεγέθη γραµµών, 
αυτόµατες αναγνωρίσεις περιγραφών κ.α. 
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Συνοπτικά: 
 

• Ρύθµιση αυτόµατων προθεµάτων κειµένων σχεδίασης: 
 

 
 

Σας επιτρέπει να ορίσετε το format αναγραφής των παραπάνω στοιχείων στο 
σχέδιό σας. Π.χ. η αναγραφή συντεταγµένων στο CAD, σύµφωνα µε την 
παραπάνω φόρµα θα είχε την µορφή: 

Χ= 1234.567µ 
Υ= 1235.642µ 

 
Ότι ορίσετε, καταχωρείτε σε αρχείο τύπου αρχικών ρυθµίσεων, και ισχύει για 
όποτε ξανανοίξετε το λογισµικό. 
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• Ιδιότητες σχεδίασης 
 

 
 

� 
Στην διπλανή φόρµα επιλέγουµε κλίµακα σχεδίασης 
η οποία αφορά και το ύψος των γραµµάτων, 
πλήθος δεκαδικών στην αναγραφή αποστάσεων και 
συντεταγµένων, επίπεδο και χρώµα σχεδίασης.  
Συγκεκριµένα, κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε κάποιο 
επίπεδο σχεδίασης, ανοίγει το παρακάτω παράθυρο 
επιλογής χρωµάτων CAD.  
Η ενηµέρωση των αλλαγών γίνεται µόλις κλείσετε 
τη φόρµα Ιδιότητες. 
 

 

� το χρώµα που 

επιλέγουµε καταχωρείτε σε 
αρχείο αρχικών ρυθµίσεων 
µαζί µε το όνοµα του 
επιπέδου. Έτσι δεν 
χρειάζεται να το αλλάζουµε 
κάθε φορά που ανοίγουµε το 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 
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• Ρυθµίσεις κεφαλίδων εκτυπώσεων 
 

 

 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 σας δίνει την 
δυνατότητα να «σφραγίσετε» τις 
εκτυπώσεις σας µε τα στοιχεία του δικού 
σας γραφείου.  
 
Αλλάξτε τα στοιχεία στην παρακάτω 
φόρµα, χρησιµοποιώντας µέχρι τρεις 
γραµµές στοιχείων. Η ενηµέρωση 
γίνεται µόλις κλείσετε τη φόρµα. 

  

 
 
 
Πρόσβαση στο CAD 
Η πρόσβαση στο CAD είναι απαραίτητη πριν από κάθε προσπάθεια λήψης ή 
αποστολής στοιχείων από/ σε αυτό. Για την αποφυγή των πολλών µηνυµάτων 
επικοινωνίας που κουράζουν τον χρήστη, έγινε προσπάθεια αποκοπής πολλών εξ’ 
αυτών. Έτσι, αν δεν έχετε εκτελέσει πρόσβαση στο CAD, και προσπαθήστε να 
επικοινωνήσετε µαζί του, απλά η εντολή σας δεν θα εκτελεστεί, χωρίς όµως την 
εµφάνιση προειδοποιητικού µηνύµατος. 
 

 
 
Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα επιλογής: 
 

 
 

 
 
Η επικύρωση γίνεται µε το κλείσιµο της φόρµας. Αν το CAD που επιλέξατε δεν 
βρεθεί θα ειδοποιηθείτε µε σχετικό µήνυµα, διαφορετικά θα σας ζητηθεί η άδεια 
ρύθµισης του CAD: 
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� 

 
Πατώντας ΝΑΙ, θα ρυθµιστούν 
επίπεδα σχεδίασης µε χρώµα και 
τύπο γραµµής που εσείς µπορείτε 
να προκαθορίσετε. Περισσότερα 
µπορείτε να µάθετε στην ενότητα 
Προχωρηµένα Θέµατα. 
 

 

 
 
Τύποι γραµµών: 

 
 

Επίπεδα σχεδίασης: 
 

 



 

 14 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με χρήση Project 

• Βασικά στοιχεία για τη χρήση Project 
Κάθε εργασία έχει δικό της χώρο, τον κεντρικό φάκελο, µέσα στον οποίο 
δοµείται η εργασία. Σε αυτόν τον χώρο φυλάσσονται αρχεία της εργασίας, 
φάκελοι που δηµιουργούνται αυτόµατα, σχετικές ρυθµίσεις κτλ. Ο χρήστης δεν 
θα πρέπει αυτοβούλως να επεµβαίνει σε αυτά τα αρχεία διότι µπορεί να 
προκαλέσει απώλεια δεδοµένων και αστάθεια του λογισµικού. 
 
Η χρήση Project προϋποθέτει τη ∆ηµιουργία Εργασίας από το σχετικό Menu 
επιλογών, την εισαγωγή δεδοµένων και περιγραφών, καθώς και ένα πλήθος 
στοιχείων αναγνώρισης της εργασίας όπως π.χ. περιοχή µελέτης, τίτλος, 
µηχανικός, εργοδότης κτλ. 
 
• Πλεονεκτήµατα χρήσης Project 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 δηµιουργήθηκε µε προσανατολισµό τη χρήση Project, ωστόσο 
δόθηκε η δυνατότητα στο χρήστη να πραγµατοποιήσει κάποιες λειτουργίες σε 
κατάσταση Γρήγορης Λειτουργίας.  
Ωστόσο, η πραγµατική δύναµη του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 φαίνεται µόνο κατά την χρήση 
Project. Ενδεικτικά, ακολουθεί µια λίστα δυνατοτήτων του λογισµικού που είναι 
προσβάσιµες και αξιοποιήσιµες µόνο σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας: 

o Βοηθήµατα Εργασίας 
� Φωτογραφίες: ∆υνατότητα επισύναψης  φωτογραφιών στο 

Project. Μπορείτε να επισυνάψετε σκαναρισµένους χάρτες, 
διανοµές, συµβόλαια, κροκί, αεροφωτογραφίες, 
φωτογραφίες περιοχής µελέτης, εξασφαλίσεις στάσεων κτλ. 

� Σηµειώσεις: ∆υνατότητα χρήσης σηµειώσεων κατά την 
πρόοδο της εργασίας: Πρόοδος έργου, τηλέφωνα, 
οικονοµικά στοιχεία, παρατηρήσεις, ιδιαιτερότητες, 
περιγραφές τριγωνοµετρικών κτλ. 

o Πίνακες µετρήσεων, σταθερών (στάσεων, ορόσηµων κτλ) και 
σηµείων. Οι πίνακες αυτοί «βλέπουν» σχετικά αρχεία στο φάκελο 
εργασίας, αποθηκεύονται µαζικά και διαχειρίζονται τα περιεχόµενα 
συλλογικά ή µεµονωµένα. Ανοίγουν αυτόµατα κατά την έναρξη της 
εργασίας. 

o ∆ίκτυα – ΜΕΤ 
o Έντυπα 

Παράλληλα, τα παρακάτω υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου σε 
κατάσταση γρήγορης λειτουργίας: 

o Οδεύσεις: ∆εν αποθηκεύονται - δεν επισυνάπτονται 
o Χωροσταθµήσεις: ∆εν αποθηκεύονται - δεν επισυνάπτονται 
o Μοντέλα εδάφους: ∆εν επισυνάπτονται 
o Ισοϋψείς: ∆εν επισυνάπτονται 
o Μηκοτοµές: ∆εν επισυνάπτονται 
o ∆ιατοµές: ∆εν επισυνάπτονται 
o Σχέδια: ∆εν επισυνάπτονται 
o ∆ιάφορα αρχεία: ∆εν επισυνάπτονται 

 
• ∆ηµιουργία Project (Εργασίας) 
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ή εναλλακτικά 

 
Μόλις επιλέξετε ∆ηµιουργία εργασίας θα σας ζητηθεί από το λογισµικό η τοποθεσία 
αποθήκευσης και το όνοµα της εργασίας: 
 

 
Καταγράφοντας το αρχείο εργασίας, αυτοµάτως θα εµφανιστούν τρεις νέες 
καρτέλες για να συµπληρώσετε τα στοιχεία της εργασίας.  
 

 
 

Παρότι µπορείτε να παρακάµψετε τη διαδικασία, συνιστούµε τη συµπλήρωση των 
ζητούµενων πεδίων. Αυτό βοηθάει τη φόρµα Ιστορικού να προβάλλει περισσότερα 
στοιχεία που βοηθούν στην ανάκτηση µιας εργασίας. 
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Έχοντας συµπληρώσει µια φορά τα στοιχεία σας, µπορείτε να τα «τραβήξετε» από 
µια υπάρχουσα εργασία. Πατώντας εγγραφή, τα στοιχεία αποθηκεύονται. 
 

 
 
Το ίδιο ισχύει και για την καρτέλα πελάτη. Τελικά δεν είναι και τόσο χρονοβόρα η 
συµπλήρωση των στοιχείων! 
 

 
 
Συµπληρώνετε και στην παραπάνω φόρµα τα απαραίτητα στοιχεία. Πλέον είσαστε 
έτοιµοι να συνδέσετε µε το Project τα πρώτα αρχεία µετρήσεων, στάσεων ή και 



 

 17 

σηµείων. Το βήµα αυτό είναι προαιρετικό. Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει 
αργότερα, έχοντας πλέον ανοίξει την εργασία. 
 
Προσοχή:  

• Η όλη διαδικασία µπορεί να παρακαµφθεί, αλλά εφόσον δεν γίνει αυτό, 
τότε δεν πρέπει να µείνουν κενά πεδία (όπως εσκεµµένα αφέθηκε κενό το 
πεδίο ΠΟΛΗ). Θα πρέπει να τα συµπληρώσετε τουλάχιστον µε παύλα «-». 

• Τα αρχεία που µπορείτε να επισυνάψετε είναι απλά σειριακά αρχεία που 
ακολουθούν το format του παλαιού ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Τα αρχεία µετατρέπονται 
κατά την Εγγραφή. 

 
 
Η εργασία δηµιουργήθηκε µε επιτυχία. Θα πρέπει τώρα να την ανοίξετε για να 
φορτωθούν όλες οι ρυθµίσεις της. 
 

 
 
 
 
 
Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας 

• Βασικά στοιχεία για τη χρήση Γρήγορης Λειτουργίας 
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, δεν υπάρχει εργασία. ∆εν µπορείτε να 
αποθηκεύσετε στοιχεία εργασίας, παρά µόνο να εξάγετε τα αποτελέσµατα στο 
Microsoft Excel, σε CAD ή σε απλό αρχείο. Εισάγετε µόνο Πρόχειρους Πίνακες µε 
δεξί κλικ στην αριστερή κατακόρυφη µπάρα (εξερεύνησης εργασίας), στο σχετικό 
λεκτικό,  
  

 
 
όπου µπορείτε να εισάγετε δεδοµένα µε πληκτρολόγηση, από το Excel, από το 
CAD ή από αρχείο. 
 
Αυτή η κατάσταση λειτουργίας ενδείκνυται όταν θέλετε να πραγµατοποιήσετε 
συγκεκριµένες λειτουργίες, των οποίων τόσο τα δεδοµένα όσο και τα 
αποτελέσµατα δεν επιθυµείτε να κρατήσετε συγκεντρωµένα. 
 

• Πλεονεκτήµατα χρήσης Γρήγορης Λειτουργίας 
Παρότι υστερεί σε σχέση µε τη χρήση Project, έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα: 

o ∆ηµιουργεί και εξάγει αρχεία γρήγορα, τα οποία µπορούν στη 
συνέχεια να ενσωµατωθούν σε κάποια εργασία. 

o Είναι κατάλληλο για δηµιουργία αρχείων στάσεων - 
τριγωνοµετρικών τα οποία θα επισυνάψετε σε περισσότερες των 
µιας εργασίας. 

o ∆εν απαιτούνται φάκελοι Εργασίας. 
o Ενδείκνυται για µικρά τοπογραφικά στα οποία δεν χρειαζόµαστε τις 

παραπάνω λειτουργίες του Project. 
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Προσοχή: 
Τόσο σε κατάσταση λειτουργίας Project όσο και σε κατάσταση Γ.Λ. οι πρόχειροι 
πίνακες δεν αποθηκεύονται αυτόµατα. Ειδικά όσον αφορά την χρήση Project, τα 
αρχεία που έχουµε σε πρόχειρους πίνακες θα πρέπει να εξαχθούν ως απλά αρχεία 
και έπειτα να ενσωµατωθούν στο Project µε δεξί κλικ στους σχετικούς τίτλους της 
κατακόρυφης µπάρας εξερεύνησης εργασίας. 
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Εισαγωγή µετρήσεων: 
Υπάρχουν έξι τρόποι για να εισάγετε µετρήσεις στο λογισµικό ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
Αναλυτικά: 
 

• Κατασκευή αρχείων µε χρήση του Μετατροπέα 
Από τα  format µετρήσεων που υποστηρίζει ως τώρα ο Μετατροπέας, επιλέγετε 
το κατάλληλο και δηµιουργείτε τα αρχεία µετρήσεων σηµείων και στάσεων.  
 

 
 
Αυτά µπορείτε να τα εισάγετε σε οποιονδήποτε πίνακα µετρήσεων ή κατευθείαν 
στο project όπως περιγράφηκε παραπάνω (δεξί κλικ κτλ). 
 
• Λήψη µετρήσεων από το Microsoft Excel.  
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 υποστηρίζει ένα format µετρήσεων το οποίο εξάγει και εισάγει 
στο / από το Excel. Το format είναι πολύ απλό, µπορείτε να το δείτε εξάγοντας 
ένα αρχείο µετρήσεων. 
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• Πληκτρολογώντας τις µετρήσεις. 
 

 
 

• Κατασκευή µετρήσεων από υπάρχουσες συντεταγµένες. 
 

 
 

• Με χρήση του οδηγού Εισαγωγής Μετρήσεων 
 

 
 
Ο οδηγός αυτός σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ως πρότυπο 
το δικό σας format µετρήσεων. Ενδεικτικά συµπεριλάβαµε τρία format τα οποία 
καλύπτει και ο Μετατροπέας για να σας δείξουµε τον τρόπο χρήσης του οδηγού. 
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Το αρχείο που θα ανοίξετε, θα µετατραπεί στο format του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 αλλά δεν 
θα αποθηκευτεί. Το λογισµικό θα σας παροτρύνει να επικολλήστε τα αποτελέσµατα 
σε έναν πίνακα µετρήσεων. Έπειτα µπορείτε να το κάνετε ότι επιθυµείτε. 
 

• Από αρχείο παλαιού τύπου του προγενέστερου ΕΞΑΡΤΗΣΗ 3.4. 
 
 
Εισαγωγή συντεταγµένων: 
Για να εισάγετε συντεταγµένες υπάρχουν αρκετοί τρόποι.  

• Πληκτρολόγηση 
 

 
 
• Από το Microsoft Excel, ισχύοντας ότι και παραπάνω. 
• Με κατασκευή σηµείου 

 
Η κατασκευή σηµείου περιλαµβάνει προβλήµατα τοπογραφίας και αναλυτικής 
γεωµετρίας. Όπως και η κατασκευή µετρήσεων, υιοθετήθηκε λογική Drag ‘n ‘Drop 
για την απλούστευση της διαδικασίας. 
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Μπορείτε βεβαίως και να πληκτρολογήσετε τα δεδοµένα ή τους κωδικούς των 
αντίστοιχων σηµείων, αλλά λόγω του ότι ο υπολογισµός εκτελείται αυτόµατα, η 
διαδικασία Drag’n’Drop προσφέρει υψηλή ταχύτητα. 
 
Η παραπάνω φόρµα είναι κατάλληλη και για πολύπλοκους επαναλαµβανόµενους ή 
και διαδοχικούς υπολογισµούς. 
 

• Με χρήση του οδηγού εισαγωγής συντεταγµένων 
 

 
 

Όπως και στον οδηγό εισαγωγής µετρήσεων, έτσι και εδώ ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία για την εισαγωγή δεδοµένων από άγνωστο format. 
 

• Με λήψη από το CAD 
o Χρήση παραθύρου επιλογής 
o Τσίµπηµα σηµείου 
o Εξαγωγή σηµείων από σχέδιο 
 

• Λήψη από DXF (διαθέσιµο µόνο ως PlugIn) 
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Εισαγωγή µετρήσεων ψηφιακού χωροβάτη: 

o Με χρήση του οδηγού εισαγωγής 
 

 
 

Ισχύει ότι και στις λοιπές περιπτώσεις.  
 
 
Με πληκτρολόγηση µετρήσεων χωροβάτη: 
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5. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
Φωτογραφίες: 

 
Είναι προσβάσιµο µόνο κατά την λειτουργία µε χρήση Project. Σκοπός του είναι να 
δεσµεύει αρχεία φωτογραφιών στην τρέχουσα εργασία και να τα διασυνδέει µε το 
έργο. 
 

 
 
Είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο για το ηλεκτρονικό «φακέλωµα» του έργου, 
αφού µπορείτε να κρατάτε από το κροκί σας µέχρι οποιαδήποτε συσχετιζόµενη 
φωτογραφία. 
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Σηµειώσεις: 

 
Είναι προσβάσιµο µόνο κατά την λειτουργία µε χρήση Project. Χρησιµοποιείται για 
να κρατάει αρχείο της προόδου του έργου, εκκρεµότητες, υπενθυµίσεις, 
ιδιαιτερότητες της περιοχής µελέτης, και γενικότερα οτιδήποτε θα κρατούσατε σε 
µια απλή ατζέντα. 
 
Οι σηµειώσεις δεν χάνονται µε το κλείσιµο της εργασίας, και µπορείτε να τις 
εκτυπώσετε, αποθηκεύσετε ή να τις εξάγετε σε Microsoft Word. 
 

 
 
 
Explorer: 

 
Παρουσιάζει τα αρχεία µετρήσεων, στάσεων και σηµείων που είναι συνδεδεµένα µε 
το Project, καθώς και τα αρχεία οδεύσεων και χωροσταθµήσεων.  Έχει σχεδόν 
αντικατασταθεί από την µπάρα εξερεύνησης εργασίας. 
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Αριθµοµηχανή: 

 
Απλή αριθµοµηχανή η οποία έχει µνήµες αποτελεσµάτων και µνήµες 
συναρτήσεων. Λίγο καλύτερη από την αριθµοµηχανή των Windows, αφού είναι 
προσανατολισµένοι σε τοπογραφικές ανάγκες. 
 



 

 27 

 
 
 

Αναζήτηση στοιχείων: 

 
Με τη λειτουργία αυτή, σας δίνεται η δυνατότητα της αναζήτησης στοιχείων στη 
βάση δεδοµένων της Εργασίας σας.  
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Έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης µε 
βάση τον κωδικό σηµείου (προηγούµενη 
εικόνα), την περιγραφή του, ως 
µέτρηση, ή µε ακτίνα από δοσµένες 
συντεταγµένες. 

 
 

 
 
 

 
 

Η αναφορά σας ενηµερώνει σε ποιον πίνακα βρέθηκε το ζητούµενο στοιχείο και σε 
ποια σειρά, ως τι βρέθηκε, καθώς και για τις τιµές του. 
 
Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να εντοπίσετε διπλά σηµεία ή κακές περιγραφές και 
να τα τροποποιήσετε. 
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Αναζήτηση αρχείων: 

 
Μπορείτε να αναζητήσετε αρχεία στον δίσκο σας, ποιο γρήγορα και ποιο 
αποτελεσµατικά από την Αναζήτηση των Windows. Τροποποιήστε και επιλέξτε τις 
καταλήξεις των σηµείων καθώς και την περιοχή έρευνας κάνοντας απλά κλικ στην 
ετικέτα «Φίλτρο» και «Φάκελος» αντίστοιχα. 

  
 
Το αρχείο που περιέχει τις καταλήξεις των αρχείων είναι το popsearch.ini το 
οποίο βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του λογισµικού και µπορείτε να το 
τροποποιήσετε κατά βούληση, κρατώντας όµως το format του. 
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Μπορείτε να δηµιουργήσετε αναφορές στο Microsoft Excel µε φιλτραρισµένα πεδία 
για γρήγορη αναζήτηση, εκτελέσιµα µε διπλό κλικ είτε µέσα από τη φόρµα της 
αναζήτησης αρχείων, είτε από το Excel. Κάθε τύπος αρχείου µπαίνει σε ξεχωριστή 
καρτέλα. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να δηµιουργήσετε Indexing για κάθε 
εργασία σας ξεχωριστά. 
 
 
Απόκρυψη: 
 

 
Αλλάζει τον τρόπο εµφάνισης του λογισµικού. Συγκεκριµένα το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 
µετατρέπεται σε αυτοαναδυόµενο menu στην πάνω αριστερά γωνία της οθόνης, 
παρέχοντας σας περισσότερο χώρο για σχεδίαση. 
 

 (εµφάνιση του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 σε µορφή απόκρυψης) 
 
Στην κατάσταση αυτή έχετε δύο επιλογές: Ή να κάνετε κλικ στο πρώτο εικονίδιο 
µε σκοπό την αλλαγή της κατάστασης εµφάνισης, ή στο δεύτερο όπου ένα popup 
menu θα προβάλλει διαθέτοντας απλές σχεδιαστικές λειτουργίες του λογισµικού. 
 
Βοήθεια: 
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Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του κατασκευαστή, και να αναζητήσετε 
νέα ή βοήθεια περί του λογισµικού, να ενηµερωθείτε από εµάς για νέα προϊόντα, 
ηµεροµηνίες κυκλοφορίας, ή ακόµα να µας παραγγείλετε ένα κατά 
αποκλειστικότητα λογισµικό. 
 

 
 
Επικοινωνία: έχετε τη δυνατότητα να µας αποστείλετε e-mail µε συνηµµένο αρχείο 
αν είναι απαραίτητο, απλά έχοντας σύνδεση στο InterNet. 
 
Αναφέρετέ µας πιθανά προβλήµατα, δυσλειτουργίες ή οτιδήποτε άλλο έχει να 
κάνει µε την οµαλή λειτουργία του λογισµικού. Εµείς µε τη σειρά µας θα σας 
βοηθήσουµε να ξεπεράσετε το οποιοδήποτε εµπόδιο.  
Τα στοιχεία σας να είναι τα αληθινά, διότι γίνεται έλεγχος µε τη βάση δεδοµένων 
του λογισµικού. Μη καταχωρηµένο αντίγραφο που αποστέλλει e-mail θα αγνοείτε. 
 

 
 

Ιστορικό: 
Κατά το άνοιγµα, τροποποίηση ή αποθήκευση µιας εργασίας, κάποια στοιχεία της 
περνάνε στον πίνακα Ιστορικού από όπου µπορείτε να την αναζητήσετε βάση 
κριτηρίων και να εκτελέσετε κάποιες διαδικασίες. 
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Συγκεκριµένα µπορείτε να διαγράψετε από τη φόρµα Ιστορικού κάποιες 
καταχωρήσεις, να τις εξάγετε στο πρόχειρο ή στο Excel, ή µε διπλό κλικ να 
ανοίξετε την επιλεγµένη εργασία. 
 
Η εµφάνιση των καταχωρήσεων υποστηρίζει πολλαπλά κριτήρια, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα. 
 
Έτσι µπορείτε να αναζητήσετε και να ανοίξετε µια εργασία χρησιµοποιώντας 
οποιοδήποτε συνδυασµό κριτηρίων (Μηχανικό, Ιδιοκτήτη, ηµεροµηνία δηµιουργίας 
ή τελευταίας τροποποίησης, τίτλο, περιγραφή έργου, τοποθεσία, δήµο κτλ) 
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6. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
 
 

 
 
Ο πίνακας συντεταγµένων έχει την παραπάνω µορφή, είτε είναι πίνακας στάσεων, 
είτε πίνακας σηµείων είτε πρόχειρος πίνακας.  
 

 
 
Η µπάρα τίτλου παρουσιάζει την πλήρη διαδροµή του εµφανιζόµενου αρχείου, ενώ 
το εικονίδιό της δηλώνει το περιεχόµενο του πίνακα. 
 
Η φόρµα διαιρείται σε τέσσερα κυρίως τµήµατα, τα οποία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 
 
Τµήµα α: 
 
Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται τα παρακάτω πεδία: 
Σηµείο: Ο χαρακτηριστικός κωδικός εξωτερικής αναγνώρισης σηµείου. Έχει 
αλφαριθµητικό τύπο. Για αποφυγή συγχύσεων, θα πρέπει να είναι µοναδικός.  
Χ (m) : To X ή Ε του σηµείου. 
Υ (m) : To Y ή Ν του σηµείου. 
Η (m) : Το υψόµετρο του σηµείου. 
Περιγραφή : Η περιγραφή του σηµείου. Όπως θα δείτε στο κεφάλαιο 
Προχωρηµένα Θέµατα, είναι δυνατή η αυτόµατη αναγνώριση της περιγραφής 
του σηµείου βάση προθεµάτων στον κωδικό τα οποία εσείς καθορίζετε. Το πεδίο 
αυτό περιέχει µια αναδιπλούµενη λίστα µε το σύνολο των διαθέσιµων περιγραφών 
για να επιλέξετε. Η  λίστα περιγραφών είναι τροποποιήσιµη από εσάς. 
Αρχείο : Το αρχείο προέλευσης των σηµείων. Το πεδίο αυτό συµπληρώνετε 
αυτόµατα, και µπορεί να περιέχει οποιαδήποτε άλλη περιγραφή προέλευσης (π.χ. 
Σηµεία από CAD). 
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Μπορείτε να επέµβετε στα κελιά του πίνακα είτε µε διπλό κλικ, είτε µε υπόδειξη 
κελιού και πληκτρολόγηση. 
Με δεξί κλικ στον πίνακα εµφανίζεται ένα αναδυόµενο menu επιλογών µε το οποίο 
µπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες στα επιλεγµένα πεδία. 
 

 
 

Αντιγραφή (επιλεγµένων): Αντιγράφονται οι επιλεγµένες σειρές-πεδία σε µια 
προσωρινή θέση µνήµης. (Shift) 
Επικόλληση: Επικολλούνται τα δεδοµένα που προϋπάρχουν σε µια προσωρινή 
θέση µνήµης, στον επιλεγµένο πίνακα. Συγκεκριµένα η διαδικασία επικόλλησης και 
αντιγραφής είναι διαθέσιµη σε όλες τις φόρµες (π.χ. Μετασχηµατισµού 
Συντεταγµένων) οι οποίες περιέχουν πίνακα της παραπάνω µορφής. (Insert) 
Αποκοπή (επιλεγµένων): Τα επιλεγµένα πεδία διαγράφονται από τον πίνακα και 
αντιγράφονται σε µια προσωρινή θέση µνήµης. 
∆ιαγραφή (επιλεγµένων): Τα επιλεγµένα πεδία διαγράφονται από τον πίνακα. 
(Delete) 
 
 
Έχετε δυνατότητα ταξινόµησης του παραπάνω πίνακα κάνοντας κλικ στις 
κεφαλίδες των τίτλων. Η ταξινόµηση αλλάζει από αύξουσα σε φθίνουσα και 
αντιστρόφως κάνοντας ξανά κλικ στην ίδια στήλη. 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει φθίνουσα ταξινόµηση βάση περιγραφής: 
 

 
 
Τέλος, όσον αφορά το τµήµα (α) του πίνακα συντεταγµένων, υπάρχει η 
δυνατότητα οµαδοποίησης και αλλαγής εµφάνισης του πίνακα. Στην µπάρα 
«Οµαδοποίηση» κάνετε drag’n’drop µια ή περισσότερες στήλες του πίνακα, 
σέρνοντας και αφήνοντας την κεφαλίδα της στήλης. 
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Παράδειγµα Οµαδοποίησης βάση περιγραφής: 
 

 
 
Η Οµαδοποίηση µπορεί να έχει τόσα επίπεδα όσα και οι στήλες του πίνακα: 

 
 
 
 
Τµήµα β: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά την παρακάτω µπάρα εργαλείων: 
 

 
  

Αναλυτικότερα: 
 

  Πληκτρολόγηση σηµείου. Ανοίγει τη φόρµα πληκτρολόγησης σηµείων: 
 

 
 



 

 36 

Στην φόρµα αυτή καταγράφετε πρόθεµα σηµείου αν επιθυµείτε, αριθµητικό µέρος 
και επίθεµα, Χ, Υ, Η και επιλέγετε περιγραφή. Πατώντας Προσθήκη το σηµείο 
περνάει στον πίνακα.  
 
Παρατήρηση: Όσα πεδία έχουν ένα κουτάκι τσεκαρίσµατος, κλειδώνουν όταν είναι 
τσεκαρισµένα. Έτσι, ανάλογα µε το πεδίο το οποίο πλαισιώνουν, είτε κρατάνε την 
τιµή σταθερή καθώς εισάγετε τα λοιπά δεδοµένα, είτε αυτοµάτως µετά από κάθε 
καταγραφή αυξάνουν κατά ένα (π.χ. το σηµείο σκόπευσης). 
 

 Κατασκευή σηµείου. 
 

 
 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα νέο σηµείο υπολογιστικά είτε κάνοντας χρήση 
υπαρχόντων σηµείων, είτε πληκτρολογώντας τις τιµές Χ και Υ (ή και Η) σε ένα από 
τα διαθέσιµα «προβλήµατα». Και εδώ υποστηρίζεται η λειτουργία Drag’n’Drop για 
γρήγορη εκτέλεση. 
 

 Άνοιγµα αποθηκευµένου αρχείου. 
 
Επιλέγετε ένα αρχείο της µορφής κωδικός, Χ, Υ, Η (αρχείο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 3.4) του 
οποίου τα δεδοµένα προστίθενται στα υπάρχοντα του πίνακα. 
 

 Εισαγωγή σηµείων από το Microsoft Excel. 
 
Θέτοντας αρχική και τελική γραµµή λήψης από το ήδη ανοιχτό Excel, εισάγετε τα 
δεδοµένα στον πίνακα. Όπως και παραπάνω, τα νέα σηµεία προστίθενται στα 
υπάρχοντα του πίνακα. 
 

 Εισαγωγή σηµείων από το CAD. 
 
Αφού προηγουµένως έχετε εγκαταστήσει επικοινωνία µε το CAD, το λογισµικό σας 
παροτρύνει να δηλώσετε πρόθεµα και επίθεµα κωδικών, προτού επιλέξετε τα 
σηµεία. Η επιλογή γίνεται µε χρήση παραθύρου. 
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 Εξαγωγή σηµείων από το CAD.  
 

 

Ανοίγει η διπλανή φόρµα στην οποία 
επιλέγετε τον τύπο των σχεδιαστικών 
οντοτήτων οι οποίες θα συµµετάσχουν. 
 
Έτσι για παράδειγµα αν επιλέξετε µόνο 
Γραµµές, τότε από τις Lines οι οποίες 
υπάρχουν στην επιλεγµένη περιοχή του 
σχεδίου, θα εξαχθούν τα δύο άκρα ως 
σηµεία µε Χ, Υ, Η. 

 

 Εισαγωγή σηµείων από το CAD µε υπόδειξη (τσίµπηµα) σηµείου.  
 

 

Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 σας ρωτάει να 
επιθυµείτε για κάθε σηµείο που 
τσιµπάτε να συµπληρώνετε κωδικό 
και υψόµετρο. Η επικοινωνία αυτή 
γίνεται µέσα στο CAD στο παράθυρο 
εντολών. 

 

 Εξαγωγή πίνακα σε αρχείο. Το format του αρχείου είναι το format του 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 3.4 
 

 Αποστολή όλων των σηµείων στο Excel. 
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 Αποστολή όλων των σηµείων στο CAD. Ανοίγει η παρακάτω φόρµα επιλογών 
σχεδίασης: 
 

 
 
Στη φόρµα αυτή καθορίζετε τον τύπο των σηµείων που θέλετε να ραπορτάρετε, 
τον τύπο των Layers που θα χρησιµοποιήσετε, τα στοιχεία των σηµείων, καθώς και 
αν τα σηµεία θα έχουν ή όχι δυναµικό (3∆) υψόµετρο. 
 
Όσον αφορά τα Layers, υπάρχουν δύο επιλογές: 

1. Από περιγραφή: Το επίπεδο σχεδίασης θα ταυτίζεται µε την 
περιγραφή του σηµείου. 

2. Από Ιδιότητες: Το επίπεδο σχεδίασης θα είναι αυτό το οποίο έχουµε 
αντιστοιχίσει στις ιδιότητες.  

 
Το µέγεθος των γραµµάτων και το πλήθος δεκαδικών είναι προκαθορισµένα στη 
φόρµα Ιδιοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για το όνοµα των επιπέδων και για το χρώµα, 
αλλά αυτά αφορούν µόνο την επιλογή «Από Ιδιότητες».  
 
Σε περίπτωση που επιλέξετε «Από Περιγραφή»  σας δίνεται η δυνατότητα να 
µεταβάλλετε τα χρώµατα σχεδίασης πατώντας το κουµπί «Περιγραφή…» το οποίο 
εµφανίζει την παρακάτω φόρµα αντιστοίχισης χρώµατος.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και εδώ οι αλλαγές που θα επιφέρετε είναι µόνιµες, µέχρι 
να τις αλλάξετε πάλι. Τα ορίσµατα αποθηκεύονται και είναι στη διάθεσή σας για 
την επόµενη φορά που θα ανοίξετε το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
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 Αποθήκευση αλλαγών:Αποθηκεύει οτιδήποτε περιέχει ο πίνακας στο αρχείο το 
οποίο απεικονίζει, στην ενεργή εργασία. Προφανώς δεν είναι δυνατή η χρήση του 
σε κατάσταση Γρήγορης Λειτουργίας. 
 

 Ενεργοποιηµένο εξ αρχής, δηλώνει ότι σε περιπτώσεις που το 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 θα χρειαστεί να συλλέξει στοιχεία από περισσότερους του ενός 
πίνακες, ο παρών πίνακας θα / δεν θα συµµετάσχει. 
 
 
 
Τµήµα γ: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά την εξής µπάρα εντολών: 
 

 
 
Τα τέσσερα πρώτα εικονίδια από αριστερά προς τα δεξιά, αφορούν τις εντολές 
Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση και ∆ιαγραφή επιλεγµένων στοιχείων 
αντίστοιχα, οι οποίες εντολές περιγράφηκαν παραπάνω στο σχετικό αναδυόµενο 
menu του πίνακα. 
 

 Εκτύπωση επιλεγµένων. Φορµάρει και εκτυπώνει τα επιλεγµένα στοιχεία, στον 
προεπιλεγµένο εκτυπωτή. Οι κεφαλίδες που χρησιµοποιούνται µπορούν να 
αλλάξουν όπως περιγράφηκε στη Ρύθµιση Λογισµικού. 
 

 Αποστολή επιλεγµένων στο σηµειωµατάριο (πρόχειρο). Πρόκειται για 
εσωτερικό σηµειωµατάριο, µε το οποίο µπορείτε να διαµορφώσετε, αποθηκεύσετε, 
εκτυπώσετε τα περιεχόµενα. 
 

 Αποστολή επιλεγµένων στο Excel: Ίδια λειτουργία όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, ωστόσο αφορά µόνο τα επιλεγµένα σηµεία. 
 

 Αποστολή επιλεγµένων στο CAD: Ίδια λειτουργία όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, ωστόσο αφορά κυρίως τα επιλεγµένα σηµεία. 
 

 Προεπισκόπηση σηµείων: Ραπορτάρει τα σηµεία του πίνακα σε εσωτερική 
πλατφόρµα σχεδίασης, βάση περιγραφής. Χρησιµοποιείται µόνο ως µέθοδος 
προεπισκόπησης. 
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Μπορείτε να επιλέξετε ύψος γραµµάτων και χρώµα απεικόνισης για κάθε 

περιγραφή ξεχωριστά, πατώντας  : 

 
 

Παρόµοια µπορείτε να αφαιρέσετε, να κλείσετε ή να µετονοµάσετε κάποιο επίπεδο, 
µε σκοπό να δείτε µόνο τα σηµεία που σας ενδιαφέρουν. 
 

 Ψηφιακό µοντέλο εδάφους. Στέλνει κατά επιλογή του χρήστη τα επιλεγµένα ή 
όλα τα σηµεία, στη φόρµα δηµιουργίας µοντέλου εδάφους και ισοϋψών καµπυλών 
(βλ. σχετικό κεφάλαιο). 
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Τµήµα δ: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά το δεύτερο µισό της κάτω οριζόντιας µπάρας εντολών: 
 

 
 
Η πρώτη από αριστερά αναδιπλούµενη λίστα περιέχει εντολές και ενέργειες που 
δέχονται ως όρισµα ένα πλήθος σηµείων, ενώ η δεύτερη περιέχει µετατροπές 
συντεταγµένων από ένα Σύστηµα Αναφοράς σε ένα άλλο. 
 
Συγκεκριµένα η πρώτη λίστα περιέχει: 
 

 

Αλλαγή περιγραφής 
Αναγωγή συντεταγµένων σε µετρήσεις 
Ανταλλαγή στηλών Χ και Υ 
Αραίωση διπλών σηµείων 
Βέλτιστη ευθεία 
Βέλτιστο επίπεδο 
Βέλτιστος κύκλος 
Έλεγχος διπλών κωδικών 
Ενηµέρωση υψοµέτρων από ΤΙΝ 
Μετάθεση συντεταγµένων 
Προσθετική κωδικού 
Φιλτράρισµα σηµείων 

 
Αναλυτικότερα: 
 
Αλλαγή περιγραφής: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Μαζική αλλαγή περιγραφής. 
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Αναγωγή συντεταγµένων σε µετρήσεις: 
 

 
 
Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος 
αυτών (µόνο στα τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η δηµιουργία µετρήσεων από συντεταγµένες. 
 
Ορίσµατα: Στάση και ύψος οργάνου, στάση προσανατολισµού και ύψος στόχου, 
ύψος στόχου σηµείων, πίνακας ή στόχος εξαγωγής αποτελεσµάτων. 
 
Ανταλλαγή στηλών Χ και Υ: 
 

 

Εφαρµόζεται σε όλα τα σηµεία του 
πίνακα. 
 
Σκοπός: Το Χ γίνεται Υ και 
αντίστροφα. 

 
Αραίωση διπλών σηµείων: 
 

 

Εφαρµόζεται στα 
επιλεγµένα σηµεία ή σε 
όλα τα σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Εύρεση και 
διαγραφή σηµείων που 
απέχουν µεταξύ τους 
λιγότερο της απόστασης 
που ορίζει ο χρήστης.  

 
 
 



 

 43 

 
Βέλτιστη ευθεία: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία του 
πίνακα. 
 
Σκοπός: Εύρεση βέλτιστης ευθείας και κατά 
επιλογή σχεδίαση στο επιλεγµένο CAD. 
 
Μέθοδος: ΜΕΤ 

 
Βέλτιστο επίπεδο: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα 
σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Εύρεση βέλτιστου 
επιπέδου και κατά επιλογή 
σχεδίαση στο επιλεγµένο CAD. 
 
Μέθοδος: ΜΕΤ 

 
Βέλτιστος κύκλος: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Εύρεση βέλτιστου κύκλου και κατά 
επιλογή σχεδίαση στο επιλεγµένο CAD. 
 
Μέθοδος: ΜΕΤ 
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Έλεγχος διπλών κωδικών: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή 
σε όλα τα σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Εύρεση σηµείων που έχουν ίδιο 
κωδικό. 
 
Ενέργειες: ∆ιαγραφή, αλλαγή ή απλή 
αναφορά σηµείων. 

 
Ενηµέρωση υψοµέτρων από ΤΙΝ: 
 

 
 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Γραµµική παρεµβολή των σηµείων στο ψηφιακό µοντέλο εδάφους που 
ορίζεται στο αρχείο. 
 
Προϋπόθεση: Ύπαρξη του αρχείου ΤΙΝ, τα σηµεία να βρίσκονται εντός της 
περιοχής που καλύπτει το µοντέλο εδάφους. 
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Μετάθεση συντεταγµένων: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Μετάθεση των σηµείων κατά µια 
προσθετική σταθερά στους άξονες Χ, Υ, Ζ (Η). 
 
 

 
Προσθετική κωδικού: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα. 
 
Σκοπός: Αλλαγή των κωδικών των σηµείων µε 
οµοιόµορφο τρόπο, προσθέτοντας λεκτικά ή 
αριθµητικά µέρη. 

 
Φιλτράρισµα σηµείων: 
 

 
 
Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος 
αυτών, βάση προϋποθέσεων. 
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Σκοπός: Η εξαγωγή σηµείων τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο 
χρήστης. 
 
Ορίσµατα: Τιµές και όρια προϋποθέσεων, τύπο περιγραφής, τύπο κωδικού, στόχο 
εξαγωγής αποτελεσµάτων. 
 
 
Όσον αφορά τη δεύτερη αναδιπλούµενη λίστα, τη λίστα µετατροπής 
συντεταγµένων, αυτή περιέχει: 
 

 

Μετατροπή ΕΓΣΑ87 � ΗΑΤΤ 
Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΕΓΣΑ87 
Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΗΑΤΤ 
Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΤΜ3° 
Μετατροπή ΤΜ3° � ΗΑΤΤ 

 
Αναλυτικότερα: 
 
Μετατροπή ΕΓΣΑ87 � ΗΑΤΤ: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος αυτών (µόνο 
στα τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η µετατροπή συντεταγµένων από το 
πρώτο στο δεύτερο Σ.Α. 
 
Ορίσµατα: Επιλογή Φύλλου Χάρτη ΗΑΤΤ, 
επιλογή σηµείων µετατροπής. 
 
Ενέργειες: Μετατροπή � τα νέα σηµεία 
εµφανίζονται στον δεξιό πίνακα. ∆εξί κλικ 
επιλέγει / αποεπιλέγει το σύνολο των σηµείων.  
Τα σηµεία µπορούν να αντιγραφούν, να 
αποσταλούν στο Excel ή στο πρόχειρο αναλόγως 
την επιλογή του χρήστη (γνωστά εικονίδια 
εντολών). 
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Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΕΓΣΑ87: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος αυτών (µόνο 
στα τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η µετατροπή συντεταγµένων από το 
πρώτο στο δεύτερο Σ.Α. 
 
Ορίσµατα: Επιλογή Φύλλου Χάρτη ΗΑΤΤ, 
επιλογή σηµείων µετατροπής. 
 
Ενέργειες: Μετατροπή � τα νέα σηµεία 
εµφανίζονται στον δεξιό πίνακα. ∆εξί κλικ 
επιλέγει / αποεπιλέγει το σύνολο των σηµείων.  
Τα σηµεία µπορούν να αντιγραφούν, να 
αποσταλούν στο Excel ή στο πρόχειρο αναλόγως 
την επιλογή του χρήστη (γνωστά εικονίδια 
εντολών). 

 
Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΗΑΤΤ: 
 

 
 
 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή 
σε όλα τα σηµεία του πίνακα, ή και σε 
µέρος αυτών (µόνο στα 
τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η µετατροπή συντεταγµένων 
από το πρώτο στο δεύτερο Σ.Α. 
 
Ορίσµατα: Επιλογή Φύλλου Χάρτη 
ΗΑΤΤ ή φ, ∆λ, επιλογή σηµείων 
µετατροπής. 
 
Ενέργειες: Μετατροπή � τα νέα 
σηµεία εµφανίζονται στον δεξιό 
πίνακα. ∆εξί κλικ επιλέγει / 
αποεπιλέγει το σύνολο των σηµείων.  
Τα σηµεία µπορούν να αντιγραφούν, 
να αποσταλούν στο Excel ή στο 
πρόχειρο αναλόγως την επιλογή του 
χρήστη (γνωστά εικονίδια εντολών). 
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 Πατώντας το πάνω εικονίδιο 
ανοίγει µια αναδιπλούµενη λίστα 
επιλογής Φύλλου Χάρτη.  
 
Πατώντας το κάτω, περνάνε τα 
ορίσµατα φ, ∆λ στα σχετικά πεδία. 

 
Μετατροπή ΗΑΤΤ � ΤΜ3°: 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος αυτών (µόνο 
στα τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η µετατροπή συντεταγµένων από το 
πρώτο στο δεύτερο Σ.Α. 
 
Ορίσµατα: Επιλογή Φύλλου Χάρτη ΗΑΤΤ, 
επιλογή σηµείων µετατροπής. 
 
Ενέργειες: Μετατροπή � τα νέα σηµεία 
εµφανίζονται στον δεξιό πίνακα. ∆εξί κλικ 
επιλέγει / αποεπιλέγει το σύνολο των σηµείων.  
Τα σηµεία µπορούν να αντιγραφούν, να 
αποσταλούν στο Excel ή στο πρόχειρο αναλόγως 
την επιλογή του χρήστη (γνωστά εικονίδια 
εντολών). 
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Μετατροπή ΤΜ3° � ΗΑΤΤ 
 

 

Εφαρµόζεται στα επιλεγµένα σηµεία ή σε όλα τα 
σηµεία του πίνακα, ή και σε µέρος αυτών (µόνο 
στα τσεκαρισµένα). 
 
Σκοπός: Η µετατροπή συντεταγµένων από το 
πρώτο στο δεύτερο Σ.Α. 
 
Ορίσµατα: Επιλογή Φύλλου Χάρτη ΗΑΤΤ, 
επιλογή σηµείων µετατροπής. 
 
Ενέργειες: Μετατροπή � τα νέα σηµεία 
εµφανίζονται στον δεξιό πίνακα. ∆εξί κλικ 
επιλέγει / αποεπιλέγει το σύνολο των σηµείων.  
Τα σηµεία µπορούν να αντιγραφούν, να 
αποσταλούν στο Excel ή στο πρόχειρο αναλόγως 
την επιλογή του χρήστη (γνωστά εικονίδια 
εντολών). 

 
Για περισσότερες και ποιο αναλυτικές µετατροπές απευθυνθείτε στο κεφάλαιο 
Μετατροπές συντεταγµένων, όπου παρέχονται περισσότερα βοηθήµατα και 
αυτόµατοι εντοπισµοί Φύλλων Χάρτη κτλ. 
 
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η φόρµα του πίνακα συντεταγµένων είναι ίδια είτε 
περιγράφει αρχείο σηµείων, αρχείο στάσεων ή πρόχειρο πίνακα.  
 
Υπάρχει όµως ένας ακόµα πίνακας ο οποίος συµπεριφέρεται παρόµοια: Ο 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Συντεταγµένων. Αυτός περιέχει ότι όλοι οι άλλοι πίνακες 
συντεταγµένων µαζί, και προσβλέπει σε εκούσια ενιαία διαχείριση. Ο πίνακας 
αυτός ενηµερώνεται όταν ανοίξετε ή σώσετε την εργασία και όχι κατά το χρόνο 
τροποποίησης των πινάκων τους οποίους περιγράφει. 
 
Έτσι µπορείτε να εργάζεστε σε δεκαπέντε διαφορετικούς πίνακες συντεταγµένων 
και κάποια στιγµή να τους χειριστείτε ενιαία. 
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7. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

 
 
 

Ο πίνακας µετρήσεων έχει την παραπάνω µορφή, είτε είναι πίνακας από αρχείο 
µετρήσεων, είτε πρόχειρος πίνακας.  
 

 
 
Η µπάρα τίτλου παρουσιάζει την πλήρη διαδροµή του εµφανιζόµενου αρχείου, ενώ 
το εικονίδιό της δηλώνει το περιεχόµενο του πίνακα. 
 
Η φόρµα διαιρείται σε τέσσερα κυρίως τµήµατα, τα οποία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 
 
Τµήµα α: 
 
Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται τα παρακάτω πεδία: 
Σηµείο σκόπευσης: Ο χαρακτηριστικός κωδικός εξωτερικής αναγνώρισης 
σηµείου. Έχει αλφαριθµητικό τύπο. Για αποφυγή συγχύσεων, θα πρέπει να είναι 
µοναδικός.  
Στάση : Η στάση από την οποία σκοπεύτηκε το σηµείο. 
Προσανατολισµός : Η στάση στην οποία προσανατολίσαµε το όργανο. 
Ύψος στόχου : Το ύψος στόχου του σηµείου σκόπευσης. 
VH (grad) : Η οριζόντια γωνία σε βαθµούς που καταγράφηκε σκοπεύοντας το 
σηµείο. 
VZ (grad) : Η κατακόρυφη γωνία σε βαθµούς που καταγράφηκε σκοπεύοντας το 
σηµείο. 
S κεκλιµένη : Η τρισδιάστατη απόσταση (απόσταση στο χώρο) όπως µετρήθηκε 
από το όργανο. 
S οριζόντια : Η δισδιάστατη απόσταση (απόσταση στο επίπεδο) όπως αρχικώς 
υπολογίστηκε από το λογισµικό. 
Ύψος οργάνου : Το ύψος του οργάνου όπως µετρήθηκε στο πεδίο. 
Περιγραφή : Η περιγραφή του σηµείου. Όπως θα δείτε στο κεφάλαιο 
Προχωρηµένα Θέµατα, είναι δυνατή η αυτόµατη αναγνώριση της περιγραφής 
του σηµείου βάση προθεµάτων στον κωδικό τα οποία εσείς καθορίζετε. Το πεδίο 
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αυτό περιέχει µια αναδιπλούµενη λίστα µε το σύνολο των διαθέσιµων περιγραφών 
για να επιλέξετε. Η  λίστα περιγραφών είναι τροποποιήσιµη από εσάς. 
∆Χ : Το ∆Χ από τη στάση στο σηµείο σκόπευσης. 
∆Υ : Το ∆Υ από τη στάση στο σηµείο σκόπευσης. 
∆Η : Το ∆Η από τη στάση στο σηµείο σκόπευσης. Μόνο αυτό µπορεί και είναι 
υπολογισµένο εξ’ αρχής. 
Αρχείο : Το αρχείο προέλευσης των σηµείων. Το πεδίο αυτό συµπληρώνετε 
αυτόµατα, και µπορεί να περιέχει οποιαδήποτε άλλη περιγραφή προέλευσης (π.χ. 
Σηµεία από CAD). 
 
Η επέµβαση του χρήστη στα δεδοµένα του πίνακα, η αποκοπή, αντιγραφή, 
επικόλληση και διαγραφή στοιχείων, καθώς και η ταξινόµηση και οµαδοποίηση 
είναι αντίστοιχα µε τον πίνακα συντεταγµένων.  
 
Παράδειγµα οµαδοποίησης: 
 

 
 
Τµήµα β: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά την παρακάτω µπάρα εργαλείων: 
 

 
 
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται µόνο τα στοιχεία τα οποία διαφέρουν από αυτά του 
πίνακα συντεταγµένων: 
 

 Πληκτρολόγηση µετρήσεων: Ανοίγει τη σχετική φόρµα: 
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∆ηλώνετε το όνοµα της στάσης και το Υ.Ο. καθώς 
και το όνοµα της στάσης προσανατολισµού και µια 
σταθερά «µηδενισµού». 
 
Έπειτα πληκτρολογείτε τα στοιχεία µέτρησης, και 
επιλέγετε την περιγραφή του σκοπευόµενου 
σηµείου. 
 
Παρατήρηση: Όσα πεδία έχουν ένα κουτάκι 
τσεκαρίσµατος, κλειδώνουν όταν είναι 
τσεκαρισµένα. Έτσι, ανάλογα µε το πεδίο το οποίο 
πλαισιώνουν, είτε κρατάνε την τιµή σταθερή καθώς 
εισάγετε τα λοιπά δεδοµένα, είτε αυτοµάτως µετά 
από κάθε καταγραφή αυξάνουν κατά ένα (π.χ. το 
σηµείο σκόπευσης). 

 

 Κατασκευή µετρήσεων: 
 

 
 
Η παραπάνω φόρµα προϋποθέτει την ύπαρξη αρχείου / ων συντεταγµένων από τα 
οποία θα λάβει στοιχεία. Η διαδικασία είναι Drag ’n’ Drop, τα στοιχεία µέτρησης 
υπολογίζονται αυτοµάτως. 
 
Προσοχή: Όταν κάνετε Προσθήκη (π.χ. Προσθήκη Τ721) οι µετρήσεις δεν 
εµφανίζονται στον σχετικό πίνακα µετρήσεων όπως συµβαίνει µε την κατασκευή 
σηµείων. Αντίθετα περνάνε στην προσωρινή µνήµη και όταν τελειώσετε µπορείτε 
να επικολλήσετε τις µετρήσεις σε οποιονδήποτε πίνακα µετρήσεων (ή και σε µια 
θέση µνήµης). 
 
Οι υπόλοιπες εντολές αυτής της µπάρας εργαλείων ισχύουν όπως και στον πίνακα 
συντεταγµένων. 
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Τµήµα γ: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά την παρακάτω µπάρα εργαλείων: 
 

 
 
Εκτός από τα δύο τελευταία, τα υπόλοιπα ενεργούν αντίστοιχα µε αυτά του πίνακα 
συντεταγµένων. 
 

 Παράµετροι επίλυσης σηµείων: Εµφανίζει την παρακάτω φόρµα: 
 

 

Η φόρµα αυτή αφορά την ταχυµετρική 
επίλυση των σηµείων.  
Εδώ επιλέγετε αν θα επιλυθούν όλα τα 
σηµεία ή µόνο τα επιλεγµένα, αν θα γίνει 
διάκριση σε αυτά µε αλφαριθµητικό 
κωδικό και µη, και τέλος, αν θα ισχύσει 
κάποια συνθήκη όσον αφορά το 
υψόµετρο του επιλυµένου σηµείου. 
 
(Στην εικόνα παρουσιάζεται µια συνήθης 
συνθήκη). 

 

  Πορεία µετρήσεων: Συµπληρώνει και εµφανίζει την παρακάτω φόρµα, βάση 
της αλληλουχίας σκοπεύσεων που έχει εντοπίσει: 
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Τµήµα δ: 
 
Το τµήµα αυτό αφορά το δεύτερο µισό της κάτω οριζόντιας µπάρας εργαλείων: 
 

 
 
Με προφανή τη λειτουργία του κάθε ενός  εκ των δύο κουµπιών. (Αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο). 
 
Όσον αφορά την αναδιπλούµενη µπάρα εντολών, αυτή περιέχει τις εξής 
λειτουργίες: 
 

 
 
Εφαρµογή συντελεστή κλίµακας:  
Πολλαπλασιάζει τις µετρηµένες αποστάσεις µε τον αριθµό που εισάγει ο χρήστης. 
Χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το όργανο µέτρησης δεν 
δέχεται την εισαγωγή συντελεστή κλίµακας.  
 
Στην πράξη χρησιµοποιείται σε προβολές όπως ΕΓΣΑ’87, UTM, TM3°. Οι τιµές που 
παίρνει είναι κοντά στη µονάδα. 
 
Εφαρµόζεται στις επιλεγµένες µετρήσεις ή σε όλες τις µετρήσεις του πίνακα. Η 
εφαρµογή επιδρά άµεσα στον πίνακα µετρήσεων. 
 
Μαζική αλλαγή περιγραφής: 
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Εφαρµόζεται στις επιλεγµένες µετρήσεις ή σε 
όλες τις µετρήσεις του πίνακα. 
 
Σκοπός: Μαζική αλλαγή περιγραφής σηµείου 
µέτρησης. Κατά την επίλυση, τα σηµεία που θα 
προκύψουν θα έχουν την αντίστοιχη περιγραφή. 
 
Η εφαρµογή επιδρά άµεσα στον πίνακα 
µετρήσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαζική αλλαγή στοιχείων: 
 

 

Εφαρµόζεται στις επιλεγµένες µετρήσεις ή σε όλες τις 
µετρήσεις του πίνακα. 
 
Σκοπός: Η αντικατάσταση ενός στοιχείου µέτρησης µε 
κάποιο άλλο (π.χ. µια λάθος καταχώρηση 
προσανατολισµού). 
 
Η εφαρµογή επιδρά άµεσα στον πίνακα µετρήσεων. 



 

 56 

8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ 
 
Όδευση: 
 
Η επίλυση όδευσης εκτελείται από έναν πίνακα µετρήσεων πατώντας το κουµπί 

 
 
Προϋποθέτει την ύπαρξη µετρήσεων στάσεων στων πίνακα, καθώς και την ύπαρξη 
γνωστών τιµών στάσεων και τριγωνοµετρικών. Σε αντίθεση µε την Επίλυση µε 
ΜΕΤ, πρέπει να υπάρχει αλληλουχία σκοπεύσεων, και λογική στην κατάστρωσή 
της. 
 
Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται τα στάδια επίλυσης των παρακάτω µετρήσεων: 
 

 
 
έχοντας γνωστά τα εξής σηµεία: 
 

 
 

Πατώντας το κουµπί  στον πίνακα µετρήσεων, εµφανίζεται η παρακάτω 
φόρµα: 
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Τµήµα (α): Ρυθµίσεις όδευσης. 
Στο τµήµα αυτό επιλέγουµε τάξη όδευσης, τύπο εδάφους, κλίµακα και ανοχή 
διαφοράς. 
 
H τάξη όδευσης, o τύπος εδάφους και η κλίµακα, απαιτούνται από το λογισµικό για 
να πραγµατοποιήσει τον έλεγχο ορθότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. 
 
Η ανοχή διαφοράς αφορά την ανοχή πέρα από την οποία θα κληθεί ο χρήστης να 
επιλέξει την τιµή που θα χρησιµοποιηθεί από το λογισµικό στην επίλυση. Αφορά 
δε, µόνο στάσεις οι οποίες έχουν χτυπηθεί και ως σκόπευση και ως 
προσανατολισµός. 
 
Παράδειγµα: 
S1�S2�S3 (Η στάση S2 προσανατολίζεται και µετράει τη S1, και ακολούθως 
σκοπεύει και µετράει τη S3). 
 
S2�S3�S4 (Η στάση S3 προσανατολίζεται και µετράει τη S2, και ακολούθως 
σκοπεύει και µετράει τη S4). 
 
Συνεπώς υπάρχει ένα σετ µετρήσεων από τη S2 στη S3 αλλά και ένα σετ 
µετρήσεων από τη S3 στη S2. 
 
Η ανοχή της οριζόντιας απόστασης (Sορ) δηλώνει τη µέγιστη απόκλιση των δύο 
σετ µετρήσεων, πέραν της οποίας ο χρήστης θα κληθεί να επιλέξει αν θα κρατήσει 
την τιµή που προκύπτει από το πρώτο ή δεύτερο σετ, ή το µέσο όρο αυτών. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τις υψοµετρικές διαφορές (Ανοχή Dh). 
 
Τµήµα (β): Επιλογή πινάκων στάσεων. 
Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται όλα τα αρχεία συντεταγµένων τα οποία υπάρχουν 
στην Εργασία. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το αρχείο-πίνακα το οποίο περιέχει τις 
στάσεις τις οποίες επιθυµεί να χρησιµοποιήσει. 
 
Η λογική αυτής της επιλογής έγκειται στο γεγονός ότι ο χρήστης µπορεί να έχει τις 
ίδιες γνωστές στάσεις σε πλέον του ενός συστήµατος αναφοράς (π.χ. σε ΗΑΤΤ και 
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σε ΕΓΣΑ87). Έτσι ανά πάσα στιγµή µπορεί να επιλύει και να επανεπιλύει την 
όδευση αλλάζοντας τις τιµές των σταθερών του σηµείων. 
 
 
Τµήµα (γ): Λήψη στάσεων. 
Εφόσον τσεκάρετε τα αρχεία που επιθυµείτε να συµµετάσχουν, πατάτε 

.  
Αυτοµάτως ανοίγει η παρακάτω φόρµα 
 

 
 
στην οποία απεικονίζονται στον αληθινό χώρο οι στάσεις των οδεύσεων, καθώς και 
οι σκοπεύσεις µεταξύ των κορυφών. Το παραπάνω σκαρίφηµα είναι πλήρους 
γεωµετρικής αναλογίας. 
 
Αυτό που έχει συµβεί στο παρασκήνιο είναι το εξής: Όλες οι στάσεις λύθηκαν 
χωρίς έλεγχο µπρος – πίσω σκόπευσης, παρουσιάστηκαν ως σκαρίφηµα, ενώ 
παράλληλα πέρασαν στην προσωρινή µνήµη. Αυτό σηµαίνει ότι αν κάνετε 
Επικόλληση σε έναν πίνακα συντεταγµένων, θα λάβετε τις συντεταγµένες των 
κορυφών. Πολλές φορές αυτή η επίλυση είναι αρκετή, και δεν χρειάζεται να 
προχωρήσετε σε επίλυση όδευσης. 
 
Το τµήµα (γ) φαίνεται πλέον ως εξής: 
 

 

Τα κουµπιά «Νέα», , «Επίλυση όδευσης» 
είναι ενεργοποιηµένα. 
 
Στη δεξιά λίστα παρουσιάζονται τα διαθέσιµα 
γνωστά σηµεία. 
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Το κουµπί  : 
Εφόσον έχετε ήδη λύσει µια όδευση, η «αλυσίδα» καταγράφεται αυτοµάτως σε 
σχετικό αρχείο. Πατώντας το παραπάνω κουµπί, στο τµήµα (ε) εµφανίζονται όσες 
«αλυσίδες» όδευσης έχετε δηµιουργήσει. Με διπλό κλικ πάνω σε µια αλυσίδα, 
µετατρέπεται σε επιλεγµένη όδευση προς επίλυση. 
 
Το κουµπί «Νέα»:  
Αν θέλετε να επιχειρήσετε µια νέα κατάστρωση, ξεκινήστε πατώντας αυτό το 
κουµπί. Η µνήµη θα καθαρίσει αυτόµατα και θα ετοιµαστεί για νέα κατάστρωση. 
 
Το κουµπί «Επίλυση όδευσης»: 
Μόλις καταστρώστε µια όδευση ακολουθώντας τον οδηγό, πατήστε το κουµπί για 
να µεταφερθείτε στη φόρµα επίλυσης & αποτελεσµάτων. 
 
 
Τµήµα (δ): Κατάστρωση όδευσης. 
Έχετε τη δυνατότητα να καταστρώσετε όδευση µε τρεις τρόπους: 
 
Α’ τρόπος: Με διπλό κλικ πάνω στις λίστες στάσεων: 
 

 
 
Στην παραπάνω εικόνα διακρίνονται τρία µέρη: 

Μέρος 1ο: ∆ιαθέσιµες σκοπεύσεις από την τελευταία επιλεγµένη στάση. 
Μέρος 2ο: Ακολουθία όδευσης (αλυσίδα). Με δεξί κλικ στο παράθυρο αυτό, 

εµφανίζεται το αναδυόµενο menu της εικόνας το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να 
παρεµβάλει, προσθέσει ή αφαιρέσει κάποια κορυφή, ή να αλλάξει τη θέση της 
µέσα στην αλυσίδα µετακινώντας την πάνω-κάτω. 

Μέρος 3ο: Κάθε στάση που επιλέγουµε στην ακολουθία όδευσης, εµφανίζει 
σε αυτή τη λίστα τη σχέση του µε άλλες κορυφές της όδευσης. 
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Β’ τρόπος: Με κλικ στις στάσεις του γραφικού παραθύρου: 
 

 
 
Ακολουθώντας τις γραµµές του σχήµατος, πολλές φορές είναι ευκολότερο να 
καταστρώσετε µια όδευση, ιδίως όταν δεν θυµάστε την ακολουθία σκοπεύσεων 
του πεδίου. 
 
Γ’ τρόπος: Με διπλό κλικ πάνω στις προηγούµενα επιλεγµένες οδεύσεις του 
τµήµατος (ε). 
 
Μόλις καταστρωθεί η όδευση πατάµε επίλυση όδευσης. 
 
Επίλυση όδευσης: 
 
Παράδειγµα ρυθµίσεων και κατάστρωσης: 
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Στο παραπάνω σχήµα δηλώθηκαν αλυσίδα όδευσης, όρια ανοχών, τάξη όδευσης, 
κλίµακα και τύπο εδάφους. Πατώντας «Επίλυση Όδευσης»: 
 

 
 

 

Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 σας 
ειδοποιεί για διαφορές 
στις αποστάσεις και στις 
υψοµετρικές διαφορές 
µεγαλύτερες της 
επιτρεπτής ανοχής. 
 
Πληκτρολογώντας την 
επιλογή που 
αντιπροσωπεύει την 
καλύτερη µέτρηση, το 
λογισµικό ολοκληρώνει 
την επίλυση. 

 
 
Πίνακας αποτελεσµάτων: 
 

 
 
Παρατήρηση: 
 

 
 
Σε κανένα στάδιο της επίλυσης δεν δηλώθηκε τύπος όδευσης. Ο τύπος επιλέχθηκε 
αυτοµάτως από το λογισµικό αφού εκτελέστηκαν έλεγχοι κριτηρίων, µετρήσεων 
και συνθηκών. Ο τύπος για πρώτη φορά κοινοποιείται στον χρήστη µε την επίλυση 
και την υπόδειξη των σφαλµάτων. 
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Όπως και άλλες φόρµες του λογισµικού, έτσι και αυτή διαιρείται σε επιµέρους 
ενότητες: 
 
Τµήµα 1ο: Στοιχεία επίλυσης 
 

 

Στο τµήµα αυτό αναφέρονται τα στοιχεία του 
σχήµατος αριστερά.  
Η κατηγορία Γενικά είναι ουσιαστικά 
συµπληρωµένη από τον χρήστη. 
 
Τα όρια σφαλµάτων υπολογίστηκαν από το 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 βάση των γενικών στοιχείων ως 
δεδοµένα, και συναρτήσει των Ελληνικών 
Κανονισµών. 
 
Τα σφάλµατα παρουσιάζονται µε απλό τρόπο 
στον χρήστη. Γίνεται ανάλυση αυτών και 
επιλέγεται αυτόµατα το πράσινο χρώµα σε 
περίπτωση που είναι εντός ορίων Ε.Κ. ή το 
κόκκινο χρώµα σε περίπτωση που είναι εκτός. 
 
Ασφαλώς τα σχετικά πεδία δεν είναι 
προσβάσιµα από τον χρήστη. 
 
 

 
Τµήµα 2ο: Πίνακας αποτελεσµάτων επίλυσης 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήµατα της επίλυσης. Τα 
πεδία δεδοµένων είναι επεξεργάσιµα από το χρήστη, χρησιµεύουν δε για την 
τροποποίηση των µετρήσεων και άµεση επανεπίλυση. 
 
Τµήµα 3ο: Μπάρα εντολών 
 

 
 
Εξαγωγή στο Excel: 
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Εξάγει στο Microsoft Excel τον πίνακα και τα στοιχεία επίλυσης της όδευσης. 
 
Αποθήκευση: 
 

 
 

Παροτρύνει τον χρήστη να αποθηκεύσει την επιλυµένη όδευση στην τρέχουσα 
εργασία, για µελλοντική επανεπίλυση µε πιθανή αλλαγή κριτηρίων, εκτύπωση, 
σχεδίαση ή επεξεργασία. 
 
Σε επόµενο άνοιγµα της εργασίας, η όδευση θα εµφανιστεί τόσο στην αριστερή 
κατακόρυφη µπάρα ελέγχου της κεντρικής φόρµας του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, όσο και στον 
Explorer. 
 
Άνοιγµα όδευσης: 
 

 
 
Πατώντας άνοιγµα όδευσης εµφανίζεται µια αναδυόµενη λίστα που περιέχει την 
περιγραφή όλων των αποθηκευµένων οδεύσεων. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
αναζητήσει την όδευση στο σηµείο αποθήκευσής της 
 
Νέα επίλυση: 
 
Τροποποιώντας ή µη, κάποια πεδία του πίνακα, είναι δυνατή η άµεση επανεπίλυσή 
της. Ο πίνακας και τα στοιχεία της όδευσης (σφάλµατα κτλ) επανασυµπληρώνονται 
µε τα στοιχεία της νέας επίλυσης. 
 
Αντιγραφή: Επιλέγοντας τα στοιχεία του πίνακα και πατώντας αντιγραφή, περνάνε 
στην προσωρινή µνήµη οι συντεταγµένες των επιλυµένων στάσεων, και είναι 
πλέον διαθέσιµα προς επικόλληση σε κάποιον πίνακα συντεταγµένων. 
 
CAD (σχεδίαση): 
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Σχεδιάζεται αυτόµατα η όδευση στο επιλεγµένο CAD, και παράλληλα το όνοµα, οι 
συντεταγµένες, η οριζόντια απόσταση και η γωνία διεύθυνσης που προέκυψαν µε 
την επίλυση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα τµήµα της όδευσης λεπτοµερέστερα: 
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Η σχεδίαση ακολουθεί την κλίµακα σχεδίασης που ορίστηκε στις Ιδιότητες 
σχεδίασης του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
 

 
 
Η όδευση συµπληρώνεται µε τον πίνακα συντεταγµένων που φαίνεται παραπάνω. 
 
Αν υπάρχουν τυφλές στάσεις (ή καλύτερα ανοιχτές οδεύσεις) µπορεί ο χρήστης 
αφού επικολλήσει τις επιλυµένες στάσεις σε ένα πίνακα συντεταγµένων, να 
πραγµατοποιήσει µια νέα λήψη στάσεων και να επικολλήσει τα αποτελέσµατα όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 
 

 
 
Έτσι, τελικώς έχουν λυθεί όλες οι στάσεις του αρχείου µετρήσεων της εργασίας. 
 
 
Ταχυµετρική επίλυση σηµείων: 
 
Η ταχυµετρική επίλυση σηµείων εκτελείται από έναν πίνακα µετρήσεων πατώντας 

το κουµπί .  
 
Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει πίνακας µετρήσεων σηµείων,  
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καθώς και η ύπαρξη τιµών των στάσεων που εµπλέκονται στις µετρήσεις. 
 
 
 
 
 
 
Με το πάτηµα του κουµπιού ανοίγει η φόρµα διασύνδεσης στοιχείων, µε ρόλο 
αντίστοιχο της λήψης στάσεων: 
 

 
 
Η ρύθµιση των επίλυσης των µετρήσεων γίνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω 

µε χρήση της εξής φόρµας ( ): 
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Επιλέγοντας τα αρχεία που περιέχουν τις στάσεις, πατάµε το κουµπί Εκτέλεση. 
 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 αποκρίνεται µε το παρακάτω µήνυµα: 

 
 
Ακολουθώντας τις οδηγίες, κάνετε επικόλληση των επιλυµένων σηµείων σε έναν 
πίνακα συντεταγµένων. Η επίλυση ολοκληρώθηκε. 
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9. ∆ΙΚΤΥΑ – ΜΕΤ 
 
Τα παρακάτω προβλήµατα αφορούν πλεονάζουσες παρατηρήσεις και επιλύονται µε 
τη χρήση της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Για τα απλά αντίστοιχα 
προβλήµατα βλέπετε Κατασκευή Σηµείου. 
 

 
 

Οπισθοτοµία: 
 
Ουσιαστικά πρόκειται για πολλαπλή οπισθοτοµία στις δύο διαστάσεις.  
Το πρόβληµα: Από ένα σηµείο αγνώστων συντεταγµένων έχουν σκοπευθεί και 
µετρηθεί αποστάσεις, γωνίες ή διευθύνσεις προς σηµεία γνωστών συντεταγµένων. 
Ζητούνται οι συντεταγµένες του αγνώστου σηµείου. 
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Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα  
 

 
 

Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το άγνωστο σηµείο. Τα «άγνωστα» σηµεία εξάγονται 
από τις υπάρχουσες µετρήσεις. Μόλις το σηµείο επιλεγεί, πατώντας ΟΚ 
εµφανίζονται οι διαθέσιµες µετρήσεις που έγιναν από αυτό το σηµείο. 
 
Ο χρήστης καλό είναι να εισάγει κάποιες προσεγγιστικές τιµές, κοντά στις 
αναµενόµενες. Το λογισµικό κατά την εκτέλεση ανοίγει έναν διακόπτη ασφαλείας ο 
οποίος µετράει ουσιαστικά τις προσπάθειες προσέγγισης των βέλτιστων τιµών. 
Όταν υπερβεί αυτό τον αριθµό, αποκρίνεται µε µήνυµα αδυναµίας συνέχισης και 
τερµατίζει τη διαδικασία. 
 
Οι µετρήσεις που θα συµπεριληφθούν, εισάγονται µε διπλό κλικ στον πίνακα 
διαθέσιµων µετρήσεων. Κάτω από αυτόν, ο χρήστης τσεκάρει τον τύπο του 
στοιχείου που επιθυµεί να προσθέσει. 
 
Προσοχή: Πριν την επιλογή των µετρήσεων βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι 
συντεταγµένες των σκοπευµένων σηµείων σε έναν πίνακα στάσεων, και επιπλέον 
όσον αφορά τη συµπερίληψη γωνιών και διευθύνσεων, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
οι συντεταγµένες των στάσεων προσανατολισµού. 
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Πατώντας Εκτέλεση, η οπισθοτοµία επιλύεται και το λογισµικό ανοίγει έναν 
κειµενογράφο στον οποίο παρουσιάζεται η επίλυση: 
 

 
 

Αν η επιλογή των µετρήσεων ή των προσεγγιστικών είναι εσφαλµένη, ή 
απουσιάζουν οι συντεταγµένες «γνωστών» σηµείων, τότε µπορεί και πάλι να 
λάβετε την παραπάνω απαντητική φόρµα, ωστόσο προσοχή στο A-pasteriori 
κριτήριο: Αν ο αριθµός είναι µεγάλος, µην εµπιστευθείτε τα αποτελέσµατα και 
επιλέξτε καλύτερες µετρήσεις ή συµπληρώστε πιθανόν άγνωστα σηµεία. 
 
Οι συντεταγµένες του επιλυµένου σηµείου περνάνε στην προσωρινή µνήµη και 
είναι διαθέσιµες για επικόλληση σε έναν πίνακα συντεταγµένων. 
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3∆ πλευρική οπισθοτοµία: 
 
Πρόκειται για οπισθοτοµία µε χρήση κεκλιµένων αποστάσεων. 
 
Το πρόβληµα: Από ένα σηµείο αγνώστων συντεταγµένων έχουν σκοπευθεί και 
µετρηθεί κεκλιµένες αποστάσεις προς σηµεία γνωστών συντεταγµένων. Ζητούνται 
οι συντεταγµένες στο χώρο του αγνώστου σηµείου.  
 
Γνωστά: Χ, Υ, Η σκοπευµένων σηµείων, ύψος οργάνου, ύψος σκόπευσης. 
 

 
 

Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το άγνωστο σηµείο. Τα «άγνωστα» σηµεία εξάγονται 
από τις υπάρχουσες µετρήσεις. Μόλις το σηµείο επιλεγεί, πατώντας ΟΚ 
εµφανίζονται οι διαθέσιµες µετρήσεις που έγιναν από αυτό το σηµείο. 
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Ο χρήστης καλό είναι να εισάγει κάποιες προσεγγιστικές τιµές, κοντά στις 
αναµενόµενες. Το λογισµικό κατά την εκτέλεση ανοίγει έναν διακόπτη ασφαλείας ο 
οποίος µετράει ουσιαστικά τις προσπάθειες προσέγγισης των βέλτιστων τιµών. 
Όταν υπερβεί αυτό τον αριθµό, αποκρίνεται µε µήνυµα αδυναµίας συνέχισης και 
τερµατίζει τη διαδικασία. 
 
Οι µετρήσεις που θα συµπεριληφθούν, εισάγονται µε διπλό κλικ στον πίνακα 
διαθέσιµων µετρήσεων. Αυτές αφορούν την κεκλιµένη απόσταση, το ύψος 
οργάνου και τα ύψη στόχων. Τα δύο τελευταία δεν είναι ορατά από τον χρήστη. 
 
Προσοχή: Πριν την επιλογή των µετρήσεων βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι 
συντεταγµένες των σκοπευµένων σηµείων σε έναν πίνακα στάσεων. 
 
Πατώντας Εκτέλεση, η 3∆ πλευρική οπισθοτοµία επιλύεται και το λογισµικό ανοίγει 
έναν κειµενογράφο στον οποίο παρουσιάζεται η επίλυση: 
 

 
 

Όπως και στην πολλαπλή οπισθοτοµία στο επίπεδο, έτσι και εδώ ισχύουν τα ίδια 
για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Οι συντεταγµένες του σηµείου βρίσκονται 
στην προσωρινή µνήµη και είναι διαθέσιµες για επικόλληση. 
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Εµπροσθοτοµία: 
 
Πρόκειται για πολλαπλή εµπροσθοτοµία στο επίπεδο. 
 
Το πρόβληµα: Από σηµεία απόλυτα γνωστών συντεταγµένων, µετρήθηκαν 
αποστάσεις, γωνίες ή διευθύνσεις προς ένα σηµείο αγνώστων συντεταγµένων. 
Ζητούνται οι συντεταγµένες του τελευταίου. 
 
Γνωστά: Χ, Υ σηµείων στάσεων και µετρήσεις προς το άγνωστο σηµείο. 
 

 
 

 
Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το άγνωστο σηµείο, το οποίο πλέον είναι το σηµείο 
σκόπευσης. Μόλις το σηµείο επιλεγεί, πατώντας ΟΚ εµφανίζονται οι διαθέσιµες 
µετρήσεις που έγιναν προς αυτό το σηµείο. 
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Ο χρήστης καλό είναι να εισάγει κάποιες προσεγγιστικές τιµές, κοντά στις 
αναµενόµενες. Το λογισµικό κατά την εκτέλεση ανοίγει έναν διακόπτη ασφαλείας ο 
οποίος µετράει ουσιαστικά τις προσπάθειες προσέγγισης των βέλτιστων τιµών. 
Όταν υπερβεί αυτό τον αριθµό, αποκρίνεται µε µήνυµα αδυναµίας συνέχισης και 
τερµατίζει τη διαδικασία. 
 
Οι µετρήσεις που θα συµπεριληφθούν, εισάγονται µε διπλό κλικ στον πίνακα 
διαθέσιµων µετρήσεων. Αυτές αφορούν την απόσταση, την οριζόντια γωνία ή τη 
διεύθυνση.  
 
Προσοχή: Πριν την επιλογή των µετρήσεων βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι 
συντεταγµένες των σηµείων στάσεων σε έναν πίνακα συντεταγµένων. Ειδικά στην 
επιλογή χρήσης γωνίας ή διεύθυνσης, απαιτείται η ύπαρξη συντεταγµένων στα 
σηµεία προσανατολισµού. 
 
Πατώντας Εκτέλεση, η εµπροσθοτοµία επιλύεται και το λογισµικό ανοίγει έναν 
κειµενογράφο στον οποίο παρουσιάζεται η επίλυση:  

 
 

Όπως και στα παραπάνω προβλήµατα, έτσι και εδώ ισχύουν τα ίδια για την 
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Οι συντεταγµένες του σηµείου βρίσκονται στην 
προσωρινή µνήµη και είναι διαθέσιµες για επικόλληση. 
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Όδευση – ∆ίκτυο 2∆: 
 
Πρόκειται για δισδιάστατη επίλυση δικτύου, η οποία εφαρµόζεται και στην επίλυση 
οδεύσεων εφόσον υπάρχουν πλεονάζουσες παρατηρήσεις. 
 
Το πρόβληµα: Επίλυση δικτύου στο οποίο έγιναν µετρήσεις αποστάσεων, γωνιών 
ή διευθύνσεων από γνωστά σηµεία προς άγνωστα ή / και αντίστροφα. 
 
Γνωστά: Χ, Υ ορισµένων σηµείων, παρατηρήσεις.  
Προσοχή: Το δίκτυο για να λυθεί θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούµενος βαθµός 
ελευθερίας. Αυτός σχετίζεται µε το πλήθος των γνωστών και των αγνώστων 
σηµείων καθώς και µε το σύνολο των παρατηρήσεων: 
 
Πληροφορία: Αν θέλετε να δείτε τη σχηµατική αναπαράσταση του δικτύου, στον 
πίνακα Μετρήσεων επιλέξτε «Όδευση» � «Λήψη στάσεων». 
 

 
 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει το σκαρίφηµα µιας όδευσης την οποία θα επιλύσουµε 
ως δίκτυο. Αυτό µπορεί να γίνει διότι, όπως φαίνεται και στο σχήµα, υπάρχουν 
πλεονάζουσες παρατηρήσεις: 
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Επιλέγοντας πλέον Όδευση – ∆ίκτυο 2∆ ανοίγει η παρακάτω φόρµα στην οποία 
εµφανίζονται πλέον µόνο οι διαθέσιµες µετρήσεις (δεν δηλώνουµε άγνωστα 
σηµεία) και µια σειρά προσεγγιστικών τιµών τις οποίες τιµές όµως θα δηµιουργήσει 
αυτόµατα το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
 
Ο χρήστης επιλέγει το πλήθος και τον τύπο των µετρήσεων που επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει, και έπειτα πατάει το κουµπί «Προσεγγιστικές». Στη σχετική θέση 
προσεγγιστικών τιµών έχουν περάσει πλέον τα δεδοµένα της πρόχειρης επίλυσης. 
 
Στο σηµείο αυτό θα ερωτηθείτε αν επιθυµείτε οι συντεταγµένες των στάσεων που 
προέκυψαν από γρήγορη επίλυση να είναι διαθέσιµες για επικόλληση. (Μπορεί η 
γρήγορη επίλυση να καλύπτει τα κριτήριά σας.) 
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Στη συνέχεια πατώντας επίλυση, ανοίγει η παρακάτω φόρµα αποτελεσµάτων: 
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Τα αποτελέσµατα µεταφέρονται αυτοµάτως στην προσωρινή µνήµη και είναι 
διαθέσιµα προς επικόλληση. 
Όδευση – ∆ίκτυο 3∆: 
 
Πρόκειται για τρισδιάστατη επίλυση δικτύου ή όδευσης η οποία εφαρµόζεται και 
στην επίλυση οδεύσεων εφόσον υπάρχουν πλεονάζουσες παρατηρήσεις. 
 
Το πρόβληµα: Επίλυση δικτύου στο οποίο έγιναν µετρήσεις αποστάσεων, γωνιών 
ή διευθύνσεων από γνωστά σηµεία προς άγνωστα ή / και αντίστροφα. 
 
Γνωστά: Χ, Υ, Η  ορισµένων σηµείων, παρατηρήσεις.  
Προσοχή: Το δίκτυο για να λυθεί θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούµενος βαθµός 
ελευθερίας. Αυτός σχετίζεται µε το πλήθος των γνωστών και των αγνώστων 
σηµείων καθώς και µε το σύνολο των παρατηρήσεων: 
 
Πληροφορία: Αν θέλετε να δείτε τη σχηµατική αναπαράσταση του δικτύου, στον 
πίνακα Μετρήσεων επιλέξτε «Όδευση» � «Λήψη στάσεων». 
 
Το παράδειγµα αφορά τις µετρήσεις του παραδείγµατος επίλυσης 2∆ δικτύου – 
όδευσης: 
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Πατώντας Εκτέλεση παίρνουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 

 
 
Προσοχή στις υψοµετρικές διαφορές που θα χρησιµοποιήστε: Αν σκοπεύσετε ένα 
σηµείο στάσης του οποίου γνωρίζεται Χ, Υ αλλά όχι και υψόµετρο, µην το 
προσθέσετε ως ∆h µέτρηση στον πίνακα. 
 
Ότι ισχύει γενικά για το ∆ισδιάστατο δίκτυο, ισχύει και για το τρισδιάστατο. 
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Χωροσταθµικό δίκτυο: 
 
Το δίκτυο αυτό προϋποθέτει ότι έχετε λύσει προηγουµένως τις χωροσταθµικές 
οδεύσεις από σηµείο προς σηµείο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, και 
γνωρίζετε υψοµετρικές διαφορές και περπατηµένες αποστάσεις. 
 
Το πρόβληµα: Η συλλογική συνόρθωση του υψοµετρικού δικτύου. 
 
 

 
 

Γνωστά: Υψόµετρα ορισµένων σηµείων (το λιγότερο ενός), υψοµετρικές διαφορές 
από σηµείο σε σηµείο, µήκη σε Km, τυπική απόκλιση χωροβάτη. 
  
Προσοχή: Το δίκτυο για να λυθεί θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούµενος βαθµός 
ελευθερίας. Αυτός σχετίζεται µε το πλήθος των γνωστών και των αγνώστων 
σηµείων καθώς και µε το σύνολο των παρατηρήσεων. 
 
Τα στοιχεία θα πρέπει να τα πληκτρολογήσετε ή να τα εισάγετε από αρχείο. 
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Η πληκτρολόγηση των παρατηρήσεων γίνεται στο τµήµα (α) ενώ των γνωστών 
σηµείων στο τµήµα (β). 
 
Ότι πληκτρολογείτε στο τµήµα (α) περνάει αυτοµάτως στον πίνακα µετρήσεων 
(επάνω), ενώ ότι εισάγετε στο τµήµα (β) περνάει στον πίνακα επίλυσης (δεξιά). 
 
Πατώντας Επίλυση εµφανίζονται τα αποτελέσµατα στον πίνακα. Η µπάρα εντολών 
κάτω αριστερά σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τη λύση (αποστολή στο πρόχειρο, 
στο Excel, ή σε αρχείο) ή να καλέσετε ένα αποθηκευµένο αρχείο για επανεπίλυση. 
 
 



 

 83 

 
 

Τα υψόµετρα εµφανίζονται µε ακρίβεια πέντε δεκαδικών, αρκετά για κάθε 
τοπογραφική εργασία. 
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10. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 
 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
 

Επεξήγηση: Μετασχηµατισµός συντεταγµένων µε χρήση διαφορετικής κλίµακας 
κατά Χ και κατά Υ. Τα αποτελέσµατα µπορούν να µετασχηµατιστούν 
ανοµοιόµορφα.  
 
Κατάλληλος για: 

• Εύρεση συντελεστών µεταξύ δύο γεωδαιτικών Σ.Α. 
• Γεωαναφορά φωτογραφίας µε χρήση ζευγών σηµείων. 
• Μετασχηµατισµό σχεδίου σε παραµορφωµένα συστήµατα: 

 
∆εδοµένα: 

• Ζεύγη κοινών σηµείων µεταξύ των δύο συστηµάτων αναφοράς. 
• Σηµεία προς µετασχηµατισµό. 

 
Αποτελέσµατα: 

• Συντελεστές µετασχηµατισµού. 
• Τελικές συντεταγµένες. 

 
 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η φόρµα του αφινικού µετασχηµατισµού: 
 
Τµήµα (α): ∆έχεται (µε επικόλληση) συντεταγµένες σηµείων στο αρχικό Σ.Α. 
(πηγαίο).  
 
Τµήµα (β): ∆έχεται (µε επικόλληση) συντεταγµένες σηµείων στο τελικό Σ.Α. 
(στόχος). 
 
Οι κωδικοί των σηµείων στα τµήµατα (α) και (β) πρέπει να ταυτίζονται (κοινά 
σηµεία � ζεύγη). 
 
Τµήµα (γ): ∆έχεται (µε επικόλληση) συντεταγµένες σηµείων στο αρχικό Σ.Α. Τα 
σηµεία αυτά θέλουµε να µετασχηµατιστούν στο τελικό σύστηµα, κάνοντας χρήση 
των συντελεστών µετατροπής που θα προκύψουν από τα κοινά σηµεία των 
παραπάνω πινάκων. 
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Πατώντας το κουµπί Εύρεση συντελεστών, εµφανίζονται οι συντελεστές 
µετατροπής του αφινικού µετασχηµατισµού (τµήµα (δ)). Πατώντας Επίλυση  
 

 
 

το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 µας ειδοποιεί ότι τα αποτελέσµατα είναι έτοιµα προς επικόλληση. 
 
Στο παράδειγµα του σχήµατος χρησιµοποιήσαµε ζεύγη σηµείων για 
µετασχηµατισµό από ΗΑΤΤ σε ΤΜ3°. Οι αποκλίσεις εµφανίστηκαν µόλις στο τρίτο ή 
τέταρτο δεκαδικό. 
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Αρχικές συντεταγµένες σηµείων (από µετασχηµατισµό ΗΑΤΤ � ΤΜ3°) 
 

 
 
Τελικές συντεταγµένες σηµείων (από αφινικό µε χρήση κοινών σηµείων) 
 

 
 

Ο αφινικός µετασχηµατισµός ενδείκνυται επίσης στη χρήση GPS, κατά την οποία 
θέλουµε να µετασχηµατίσουµε συντεταγµένες βάση κοινών σηµείων, και στην 
αγκύρωση σχεδίων διαφορετικών Σ.Α. 
 
 
Μετασχηµατισµός Οµοιότητας (2∆): 
 

Επεξήγηση: Μετασχηµατισµός συντεταγµένων µε χρήση κοινής κλίµακας κατά Χ 
και κατά Υ. Τα αποτελέσµατα µετασχηµατίζονται οµοιόµορφα.  
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Κατάλληλος για: 

• Εύρεση συντελεστών µεταξύ δύο γεωδαιτικών Σ.Α. 
• Αγκύρωση σχεδίων µεταξύ τοπικών Σ.Α. 

 
∆εδοµένα: 

• Ζεύγη κοινών σηµείων µεταξύ των δύο συστηµάτων αναφοράς. 
• Σηµεία προς µετασχηµατισµό. 

 
Αποτελέσµατα: 

• Συντελεστές µετασχηµατισµού. 
• Τελικές συντεταγµένες. 

 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η φόρµα του µετασχηµατισµού οµοιότητας 
2∆: 
 
Τα τµήµατα (α), (β), (γ), (δ) συµπληρώνονται όπως και στον αφινικό 
µετασχηµατισµό. Η διαφορά µεταξύ των δύο µετασχηµατισµών έγκειται στο 
γεγονός ότι ο µετασχηµατισµός οµοιότητας δεν παραµορφώνει.  
 
Έτσι, ενώ ο αφινικός µπορεί να µετασχηµατίσει ένα τετράγωνο ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο οποιασδήποτε στροφής ή κλίµακας, ο οµοιότητας µπορεί να το 
µετασχηµατίσει τετράγωνο οποιασδήποτε στροφής ή κλίµακας.  
 
Όπως και στον αφινικό, τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα προς επικόλληση. 
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Χρησιµοποιώντας το ίδιο παράδειγµα µε τον αφινικό, παρουσιάζουµε τα 
αποτελέσµατα: 
 
Τελικές συντεταγµένες σηµείων (από µετ. οµοιότητας µε χρήση κοινών σηµείων). 
Τα αποτελέσµατα είναι παραπλήσια µε τον µετασχηµατισµό οµοιότητας. Είναι 
λογικό, αν προσέξουµε τους συντελεστές. Τα δύο Συστήµατα είναι ελάχιστα 
παραµορφωµένα µεταξύ τους. 
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Μετασχηµατισµός Οµοιότητας (3∆ 7παραµετρικός): 
 

Επεξήγηση: Μετασχηµατισµός συντεταγµένων µε χρήση διαφορετικής κλίµακας 
κατά Χ, Υ και Η. Τα αποτελέσµατα µετασχηµατίζονται ανοµοιόµορφα.  
 
Κατάλληλος για: 

• Εύρεση συντελεστών µεταξύ δύο γεωδαιτικών Σ.Α. 
• Αγκύρωση σχεδίων µεταξύ τοπικών Σ.Α. 
• Μεταφορά και αγκύρωση στο χώρο. 

 
∆εδοµένα: 

• Ζεύγη κοινών σηµείων µεταξύ των δύο συστηµάτων αναφοράς. 
• Σηµεία προς µετασχηµατισµό. 

 
Αποτελέσµατα: 

• Συντελεστές µετασχηµατισµού. 
• Τελικές συντεταγµένες. 

 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η φόρµα του µετασχηµατισµού οµοιότητας 
3∆: 
 
Γενικά ισχύει ότι και στους προηγούµενους µετασχηµατισµούς. 
 
Συµβουλή: 
Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται προσοµοιώνουν µετασχηµατισµούς 
συντεταγµένων µεταξύ γνωστών γεωδαιτικών συστηµάτων. Οι συντελεστές που 
υπολογίζονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µια απλή αριθµοµηχανή στο πεδίο, 
για να δώσουν αποτελέσµατα χωρίς πολύπλοκους τύπους. Η ακρίβεια γενικά είναι 
καλύτερη του 0.5cm, σχετίζεται δε άµεσα µε την ακρίβεια των ζευγών. 
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Οι συντελεστές στο πλαίσιο αποτελούν τον πίνακα στροφής, µετάθεσης και 
κλίµακας που χρησιµοποιεί ο µετασχηµατισµός οµοιότητας στις τρεις διαστάσεις. 
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Πολυωνυµικός Μετασχηµατισµός 2ου και 3ου βαθµού 
 

Επεξήγηση: Μετασχηµατισµός συντεταγµένων µε χρήση πολυωνύµου.. Τα 
αποτελέσµατα µετασχηµατίζονται ανοµοιόµορφα.  
 
Κατάλληλος για: 

• Τοπική ακρίβεια στην περιοχή του σηµείου. 
 
∆εδοµένα: 

• Τουλάχιστον 6 ή 10 ζεύγη κοινών σηµείων µεταξύ των δύο συστηµάτων 
αναφοράς. 

• Σηµεία προς µετασχηµατισµό. 
 
Αποτελέσµατα: 

• Συντελεστές µετασχηµατισµού. 
• Τελικές συντεταγµένες. 

 
Γενικά ισχύει ότι και στους προηγούµενους µετασχηµατισµούς. 
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11. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
 

 
 

Επιλέγοντας την παραπάνω ετικέτα, εµφανίζεται η φόρµα µετατροπής 
συντεταγµένων: 
 

 
 

Στη συγκεκριµένη φόρµα υπάρχουν δυο πίνακες συντεταγµένων: Ο αριστερά ο 
οποίος τροφοδοτείται µε σηµεία τα οποία επιθυµούµε να µετατρέψουµε, και ο δεξιά 
ο οποίος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µετατροπής. Οι υποστηριζόµενες 
µετατροπές επιλέγονται από τη σχετική µπάρα: 
 

 
 
Είχαµε δει µετατροπές συντεταγµένων (γρήγορες µετατροπές) στους πίνακες 
συντεταγµένων (σηµείων, στάσεων κτλ). Ωστόσο υπάρχουν σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις µε την παρούσα φόρµα. Συγκεκριµένα: 
 

• Επιλέγοντας ως αρχικό Σ.Α. το ΗΑΤΤ (µεγάλο ή µικρό φύλλο) και ως τελικό 
Σ.Α. το ΕΓΣΑ87 ή το ΤΜ3°, η µετατροπή ολοκληρώνεται αφού ο 
αλγόριθµος ανακαλύψει σε ποια πραγµατικά περιοχή ανήκει το σηµείο. 

• Επιλέγοντας ως αρχικό Σ.Α. το ΕΓΣΑ87 και ως τελικό το ΤΜ3°, εντοπίζεται 
αυτόµατα και η ζώνη στην οποία ανήκει. ∆εν απαιτείται περαιτέρω 
πληροφορία. 

• Επιλέγοντας ως αρχικό Σ.Α. το ΤΜ3° και ως τελικό το ΗΑΤΤ, το µόνο που 
ζητείται είναι αν επιθυµούµε να µετατραπέι απευθείας σε µικρό φύλλο ή σε 
µεγάλο. 

• Επιλέγοντας ως αρχικό Σ.Α. το ΤΜ3° και ως τελικό το ΕΓΣΑ87, το µόνο που 
ζητείται είναι η ζώνη στην οποία ανήκει το σηµείο. 
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Με αυτό τον τρόπο, γλιτώνουµε τις διαδοχικές µετατροπές τις οποίες θα ήµασταν 
υποχρεωµένοι να κάνουµε στο αντίστοιχο τµήµα των πινάκων συντεταγµένων. 
 

 
 
Στην παραπάνω µπάρα φαίνονται κυρίως οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να 
εισάγουµε σηµεία στους πίνακες.  
 

Η µετατροπή εκτελείται πατώντας  αφού προηγουµένως  προαιρετικά 

τσεκάρουµε το  
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12. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 

 
 

Επιλέγοντας την παραπάνω ετικέτα, εµφανίζεται η φόρµα δηµιουργίας ψηφιακού 
µοντέλου εδάφους: 
 

 
 

 
Αναλυτικά: 

• Πλήθος ενεργών σηµείων: Τα σηµεία τα οποία θα συµπεριληφθούν στη 
δηµιουργία του ΨΜΕ. Αυτά προκύπτουν από τα σηµεία τα οποία θα 
εισαχθούν, αφαιρώντας αυτά που κατά συνθήκη δεν επιθυµούµε. Αυτά τα 
σηµεία είναι: 

o Τα διπλά σηµεία (αραίωση) 
o Προαιρετικά, τα σηµεία µε αρνητικό ή µηδενικό υψόµετρο. 
Κατά το φόρτωµα των σηµείων, τα σηµεία αραιώνονται και 
ταξινοµούνται. 

• Πλήθος τριγώνων: Το πλήθος των τριγώνων που τελικά είναι διαθέσιµο στο 
χρήστη. Αυτό προκύπτει ως συνδυασµός: 

o Των τριγώνων που δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση. 
o Των τριγώνων που αφαιρούνται λόγω µήκους πλευράς µεγαλύτερου 

του µέγιστου. 
o Των τριγώνων που αφαιρούνται λόγω υψοµετρικής διαφοράς 

πλευράς µεγαλύτερης της µέγιστης. 
• Μέγιστη πλευρά τριγώνων: Ορίζει όπως είδαµε παραπάνω, το µέγιστο 

µήκος πλευράς το οποίο είναι αποδεκτό. Αν η τιµή παραµείνει µηδέν, τότε 
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δεν εφαρµόζεται καµία αποκοπή. Τα τρίγωνα παραµένουν ως 
δηµιουργήθηκαν. 

• Μέγιστη υψοµετρική διαφορά: Ορίζει όπως είδαµε παραπάνω, τη µέγιστη 
υψοµετρική διαφορά µεταξύ δυο κορυφών τριγώνου. Αν η τιµή παραµείνει 
µηδέν, τότε δεν εφαρµόζεται καµία αποκοπή. Τα τρίγωνα παραµένουν ως 
δηµιουργήθηκαν. 

• Ισοδιάσταση καµπυλών: Ορίζει το βήµα κατά το οποίο θα δηµιουργηθούν οι 
ισοϋψείς καµπύλες. 

• Hmin & Hmax: ∆ηλώνει το ελάχιστο και το µέγιστο υψόµετρο του συνόλου 
των σηµείων ή του συνόλου των τριγώνων. Βοηθάει στην κατάλληλη 
επιλογή της ισοδιάστασης απεικόνισης. 

• Ελάχιστη απόσταση σηµείων: Ορίζει την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των 
σηµείων του νέφους. Η αραίωση θα εκτελεστεί βάση αυτής της τιµής. Έτσι, 
αν η τιµή της είναι π.χ. 0.03, όσα σηµεία βρίσκονται κοντινότερα των τριών 
εκατοστών θα υποστούν αραίωση (θα µείνει µόνο το ένα από τα δύο). 

• Εξαίρεση σηµείων µε Η<=0: Το δεύτερο κριτήριο αποκοπής σηµείων. 
• Εµφάνιση υψοµέτρου στις καµπύλες: Αφορά τη σχεδίαση των ισοϋψών 

καµπυλών. 
• Εξοµάλυνση (µέγιστο µήκος): Αφορά τη σχεδίαση των ισοϋψών καµπυλών, 

ορίζει τη µορφή της σχεδίασης των ισοϋψών.  
 
Για τα δύο τελευταία θα αναφερθούµε στη Σχεδίαση. 
 
Η µπάρα εργαλείων εποπτικά: 
 

 
 

 ∆ηµιουργία µοντέλου εδάφους. 

 ∆ηµιουργία ισοϋψών καµπυλών. 

  Εισαγωγή οριογραµµής (polyline) µε εξαίρεση εξωτερικών σηµείων από το 
CAD. 

 Εισαγωγή οριογραµµής (polyline) µε εξαίρεση εσωτερικών σηµείων (όαση) 
από το CAD. 

  Εισαγωγή γραµµής αλλαγής κλίσης (polyline) από το CAD. 

  Αποθήκευση µοντέλου εδάφους, ισοϋψών ή σηµείων. 

  Άνοιγµα αρχείου µοντέλου εδάφους, ισοϋψών ή σηµείων. 

 Αποστολή στο CAD µοντέλου εδάφους ή ισοϋψών. 

 Λήψη από το CAD µοντέλου εδάφους ή σηµείων. Ανοίγει επίσης τη φόρµα 
ψηφιοποίησης ισοϋψών καµπυλών. 

  Εµφάνιση των τριγώνων σε γραφική οθόνη προς επεξεργασία. 
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∆ηµιουργία Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ ή DTM): 
 

 

Έχουµε ανοίξει ένα σετ σηµείων, στο 
οποίο επέδρασε αυτοµάτως η αραίωση 
βάση συνθηκών και η ταξινόµηση των 
εναποµεινάντων σηµείων. 
 
Πατώντας το κουµπί ∆ηµιουργία 
µοντέλου εδάφους, σε λιγότερο από 5 
δευτερόλεπτα έχουµε έτοιµο το 
µοντέλο. Σε αυτό το χρόνο το µοντέλο 
συγκροτήθηκε, «καθαρίστηκε» βάση 
των κριτηρίων που θέσαµε, και είναι 
έτοιµο προς σχεδίαση. 
 
  

 
Προσοχή: για να εισάγουµε οριογραµµές ή γραµµές αλλαγής κλίσης, θα πρέπει 
προηγουµένως να έχουµε δηµιουργήσει ένα µοντέλο εδάφους. Περισσότερα, στην 
ενότητα Βοηθήµατα. 
 

 
(Εικόνα του µοντέλου όπως δηµιουργήθηκε, χωρίς χρήση οριογραµµών ή 
γραµµών αλλαγής κλίσης). 
Γραφική επεξεργασία: 
 
Η γραφική επεξεργασία αφορά την επεξεργασία του µοντέλου εδάφους, την 
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του και προφανώς την εµφάνιση των ισοϋψών 
καµπυλών. Το παράθυρο γραφικής επεξεργασίας φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.  
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Παρουσίαση βασικών εντολών επεξεργασίας: 
 

1. Panning (µετακίνηση σχεδίου): Εκτελείται κρατώντας πατηµένο το αριστερό 
ή µεσαίο (ροδέλα) πλήκτρο του ποντικιού, και µετακινώντας το δείκτη. 
Εµφανίζεται µια λεπτή υποκίτρινη γραµµή καθοδήγησης: 

 

 
 

2. Zoom In – Out (Μεγέθυνση – σµίκρυνση σχεδίου): Εκτελείται είτε 
πατώντας τα πλήκτρα + και – αντίστοιχα, είτε κυλώντας τη ροδέλα του 

ποντικιού.  
3. Zoom Area (µεγέθυνση περιοχής): Εκτελείται κρατώντας πατηµένο το δεξί 

πλήκτρο του ποντικιού, και µετακινώντας το δείκτη. Εµφανίζεται ένα µοβ 
διακεκοµµένο παραλληλόγραµµο το οποίο επισηµαίνει την περιοχή προς 
µεγέθυνση. 
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4. Zoom Extents (Zoom στα όρια της περιοχής): Εµφανίζει το σχέδιο υπό 

κλίµακα ώστε να χωράει πλήρως στη γραφική οθόνη.  
 
Πέραν των βασικών εντολών επεξεργασίας, υπάρχει και η σχετική µπάρα-µενού 
εργαλείων: 
 

 
 

  Αλλαγή κοινής πλευράς τριγώνων: Ο χρήστης επιλέγει δύο διπλανά 
τρίγωνα τσιµπώντας διαδοχικά ένα σηµείο στο εσωτερικό τους. Τα τρίγωνα, 
εφόσον είναι εφικτό, αναδηµιουργούνται αλλάζοντας την κοινή τους 
πλευρά: 

 

  
 



 

 100

  Εισαγωγή γραµµής αλλαγής κλίσης: Ο χρήστης εισάγει µια γραµµή στο 
σχέδιο από κορυφή σε κορυφή, η οποία αλλάζει τα τρίγωνα. Η γραµµή µπορεί 
να «κόβει» πολλά τρίγωνα: 

 
αρχικά: 

 
 
µετά την εφαρµογή: 
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  ∆ηµιουργία τριγώνου: Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τρίγωνα 
υποδεικνύοντας τις τρεις κορυφές του: 

 
αρχικά: 

 
 
µετά την εφαρµογή: 
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  ∆ιαγραφή τριγώνου: Επιλέγοντας ένα εσωτερικό σηµείο στο τρίγωνο που 
θέλουµε να διαγραφεί, και απαντώντας καταφατικά στη σχετική υπενθύµιση, 
το τρίγωνο διαγράφεται: 

 
αρχικά: 
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µετά την εφαρµογή: 
 

 

 Επεξεργασία κορυφής: Ο χρήστης υποδεικνύει µια κορυφή, οπότε 
εµφανίζεται το παρακάτω menu επιλογών: 

 

 
 
  Αλλαγή υψοµέτρου: Αλλάζοντας το υψόµετρο της κορυφής, 
αυτοµάτως επαναπροσδιορίζονται και εµφανίζονται οι τροποποιηµένες καµπύλες. 
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  ∆ιαγραφή τριγώνων: ∆ιαγράφονται όσα τρίγωνα χρησιµοποιούν την 
επιλεγµένη κορυφή. 
  Στοιχεία: Εµφανίζεται ο κωδικός, το Χ, το Υ και το Η του σηµείου. 
  Άκυρο: Αποκρύπτεται το παρόν menu. 
 

  Εµφανίζει το αναδυόµενο menu επιλογών των ισοϋψών καµπυλών: 
 

 

Ισοδιάσταση: Ορίζει την ισοδιάσταση υπολογισµού των 
ισοϋψών. 
Εκτέλεση: Εµφανίζει τις ισοϋψείς µόνο για µια φορά 
(στατικά). Αν µετακινηθεί το σχέδιο ή εφαρµοστεί 
οποιαδήποτε εντολή, οι ισοϋψείς εξαφανίζονται. 
Εµφάνιση πάντα: Οι ισοϋψείς υπολογίζονται και σχεδιάζονται 
δυναµικά. Οποιαδήποτε αλλαγή στα τρίγωνα (προσθήκη, 
διαγραφή, αλλαγή υψοµέτρου σηµείου, αλλαγή πλευράς, 
breakline κτλ αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις καµπύλες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ορίζει την εµφάνιση ή την απόκρυψη των σηµείων στο σχέδιο: 
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  Επιλογές εµφάνισης: Ανοίγει το παρακάτω αυτοαναδυόµενο menu 
επιλογών: 

 

 
 
Το Στυλ αφορά το χρώµα και τον τρόπο εµφάνισης, ενώ το «Στοιχεία» αφορά τα 
στοιχεία εµφάνισης . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα διαφορετικό χρωµατικό µοντέλο: 
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Έµφαση στα κενά του µοντέλου: 

 
Πληροφορία συντοµεύσεων: Σε όλες τις παραπάνω εντολές και λειτουργίες έχουν 
αποδοθεί πλήκτρα συντόµευσης. Συγκεκριµένα: 
 
α) Αλλαγή πλευράς τριγώνου: A , ακύρωση µε Space 
β) Γραµµή αλλαγής κλίσης: B , ακύρωση µε Space 
γ) ∆ηµιουργία τριγώνου: C , ακύρωση µε Space 
δ) ∆ιαγραφή τριγώνου: D , ακύρωση µε Space 
ε) Επεξεργασία κορυφής: K , ακύρωση µε Space 
 
∆ηµιουργία ισοϋψών καµπυλών: 
 
Επιλέγοντας ισοδιάσταση και πατώντας το σχετικό κουµπί στην κεντρική φόρµα 
δηµιουργίας ΨΜΕ, οι ισοϋψείς καµπύλες δηµιουργούνται. Η εξοµάλυνση 
(ουσιαστικά το µέγιστο µήκος για παρεµβολή σηµείου), χρησιµοποιείται αυτόµατα 
µόνο κατά τη διαδικασία σχεδίασης. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο 
ισοϋψών, και στη συνέχεια να το σχεδιάσετε όσες φορές επιθυµείτε µε διαφορετικό 
δείκτη εξοµάλυνσης. 
 
Παράδειγµα σχεδίασης µοντέλου εδάφους και ισοϋψών µε δείκτη εξοµάλυνσης 
2.5: 
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Σχεδίαση (στο CAD): 
 
Μπορείτε να σχεδιάσετε στο CAD τόσο το ψηφιακό µοντέλο εδάφους όσο και τις 
ισοϋψείς καµπύλες µε ή χωρίς αναγραφή υψοµέτρου. 
 
Όσον αφορά το ψηφιακό µοντέλο εδάφους, η απεικόνιση στο CAD γίνεται µε 
βαθµιδωτή κλίµακα χρώµατος η οποία είναι προκαθορισµένη για κάθε CAD.  
 
Η σχεδίαση των ισοϋψών καµπυλών γίνεται µε χρήση spline και εξοµάλυνση 
ανάλογη του βαθµού που επιλέγει ο χρήστης. Ανάλογα µε την πυκνότητα των 
σηµείων αποτύπωσης (προφανώς αφορά το µήκος πλευρών τριγώνου), ο βαθµός 
εξοµάλυνσης συνίσταται να κυµαίνεται: 
 

• Για πλευρές από 1 έως 10 µέτρα: από 2 έως 5 
• Για πλευρές από 10 έως 20 µέτρα: από 4 έως 7 
• Για πλευρές από 20 έως 50 µέτρα: από 7 έως 10 
• Για µεγαλύτερες πλευρές: ελάχιστο 10 

 
Τα παραπάνω µεγέθη είναι ενδεικτικά και αφορούν την προσωπική άποψη περί 
απεικόνισης και εξοµάλυνσης. Γενικά, όσο πιο µικρό είναι το µέγεθος εξοµάλυνσης 
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τόσο πιο πιστά ακολουθεί τα υψόµετρα η καµπύλη εις βάρος όµως της 
εξοµάλυνσης. 
 
Παραδείγµατα δείκτη εξοµάλυνσης στο παραπάνω µοντέλο, µε ισοδιάσταση 
καµπυλών 0.5m: 
 
∆είκτης = 1.0 

 
∆είκτης = 4.0 

 
 
∆είκτης = 10.0 
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Σχεδίαση µοντέλου εδάφους (non-shaded) πάνω στις καµπύλες: 
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Σχεδίαση µοντέλου εδάφους (shaded) πάνω στις καµπύλες: 

 
 
Βοηθήµατα: 
 

• Εισαγωγή οριογραµµής µε εξαίρεση εξωτερικών σηµείων. 
 
Σκοπός: Η δήλωση συγκεκριµένης περιοχής µέσα στην οποία επιθυµούµε να 
δηµιουργήσουµε µοντέλο εδάφους. 
 
Πατώντας το σχετικό κουµπί στη γραµµή εργαλείων, αναδύεται το παρακάτω 
Menu: 
 

 

Εισαγωγή οριογραµµής: Μεταφερόµαστε στο ενεργό CAD από 
όπου επιλέγουµε polyline. 
Εφαρµογή: Ανοίγει η παρακάτω φόρµα εφαρµογής. 
∆ιαγραφή όλων: ∆ιαγράφονται όλες οι οριογραµµές οι οποίες 
έχουν επιλεγεί. 
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Φόρµα εφαρµογής: 
 

 

Επιλέγουµε οριογραµµή (οι οποίες είναι 
αριθµηµένες µε τη σειρά εισαγωγής τους) 
και πατάµε το κουµπί Έλεγχος. Το 
λογισµικό µας ενηµερώνει για το πλήθος 
των σηµείων τα οποία θα συµµετάσχουν 
στην δηµιουργία του µοντέλου. 
 
Πατώντας Εφαρµογή, τα σηµεία 
αποµονώνονται και το µοντέλο 
επαναδηµιουργείται. 
 
Προσοχή: Πάντα να αποθηκεύετε το 
µοντέλο προτού εφαρµόσετε οριογραµµές ή 
γραµµές αλλαγής κλίσης. 
 
 

 
 
 

• Εισαγωγή οριογραµµής µε εξαίρεση εσωτερικών σηµείων. 
 
Σκοπός: Η αποκοπή περιοχών µέσα στις οποίες δεν επιθυµούµε να 
δηµιουργήσουµε µοντέλο εδάφους. 
 
Λειτουργεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και παραπάνω. Σκοπός η δηµιουργία 
οάσεων. 

• Εισαγωγή γραµµής αλλαγής κλίσης. 
 
Σκοπός: Η εισαγωγή γραµµών για διόρθωση του µοντέλου. Για την εφαρµογή τους 
απαιτείται η ύπαρξη µοντέλου εδάφους. 
 
Πατώντας το σχετικό κουµπί στη γραµµή εργαλείων, αναδύεται το παρακάτω 
Menu: 
 

 

Εισαγωγή : Μεταφερόµαστε στο ενεργό CAD από όπου 
επιλέγουµε polyline. 
Εφαρµογή: Ανοίγει η παρακάτω φόρµα εφαρµογής. 
∆ιαγραφή όλων: ∆ιαγράφονται όλες οι γραµµές α.κ.  οι 
οποίες έχουν επιλεγεί. 
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Φόρµα Εφαρµογής: 
 

 
 
Μεταφέρουµε στη δεξιά λίστα «Επιλεγµένες γραµµές» όσες από τις γ.α.κ. 
επιθυµούµε να συµµετάσχουν, και έπειτα επιλέγουµε µέθοδο χρήσης: 
 

o Μέθοδος Παρεµβολής Σηµείων: Η γ.α.κ. πυκνώνεται κατάλληλα µε 
χρήση γραµµικής παρεµβολής για σωστό ανά θέση υψόµετρο, και τα 
σηµεία εισάγονται στα σηµεία του µοντέλου. 

o Μέθοδος τοµής τριγώνων: Εντοπίζονται τα τρίγωνα τα οποία 
τέµνουν την γ.α.κ., και στα σηµεία τοµής εισάγεται σηµείο µε 
υψόµετρο που προκύπτει από την γ.α.κ. (µε µέθοδο παρεµβολής 
πλέγµατος). Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί λιγότερα σηµεία από την 
προηγούµενη. 

 
Και οι δυο από τις παραπάνω µεθόδους ουσιαστικά παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα. 
Η πρώτη πυκνώνει περισσότερο τα τρίγωνα σε σχέση µε τη δεύτερη. Και οι δύο 
είναι εξίσου αποτελεσµατικές. 
 
 

• Ψηφιοποίηση ισοϋψών. 
 
Σκοπός: Η επιλογή από το CAD πολυγραµµών (polylines & splines) τις οποίες θα 
χρησιµοποιήσει το λογισµικό για να εξάγει σηµεία µε υψόµετρο για τη δηµιουργία 
µοντέλου εδάφους. 
 
Πατώντας το κουµπί «Λήψη από CAD» στη γραµµή εργαλείων, ». αναδύεται το 
παρακάτω Menu  
 

 
 

από όπου επιλέγουµε «Ψηφιοποίηση Ισοϋψών».  
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Ανοίγει η παρακάτω φόρµα: 
 

 
 
Τµήµα (α): 
 

 

Τα σηµεία που εισάγονται αναγκαστικά, είναι οι 
κορυφές των πολυγραµµών. Προαιρετικά 
εισάγονται: 
Σηµεία στο µέσο: Αφορούν σηµεία στο µέσο 
της κάθε γραµµής που σχηµατίζεται µεταξύ δύο 
συνεχόµενων κορυφών. 
Πύκνωση σηµείων:  

• Ανά ΧΧ µέτρα: Όπως παραπάνω, σε 
κάθε τµήµα ευθείας, παρεµβάλλονται 
όσα σηµεία χωράνε στην επιλεγµένη 
από το χρήστη απόσταση διαίρεσης. 

• ∆ιαίρεση σε ΧΧ τµήµατα: Αντίστοιχα, 
κάθε τµήµα ευθείας διαιρείται σε 
σταθερό αριθµό τµηµάτων, 
ανεξαρτήτως µήκους. 

 
Τµήµα (β):  
Εµφανίζονται οι γραµµές που επιλέγει ο χρήστης από το CAD. 
 
Τµήµα (γ): 
Αφορά την παρακάτω µπάρα εργαλείων: 
 

 
 

  Άνοιγµα αρχείου ισοϋψών: Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα υπάρχων 
αρχείο ισοϋψών καµπυλών, και προχωρώντας αντίστροφα, να υπολογίσει το 
µοντέλο εδάφους. 

  Αποθήκευση (σηµείων ή ισοϋψών): Μετά την εκτέλεση της διαδικασίας, ο 
χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει τα εξαγόµενα από τις καµπύλες σηµεία, ή τις 
ίδιες τις ισοϋψείς για επανασχεδίαση. 

  Επιλογή πολυγραµµών από το CAD: Στο αναδυόµενο menu που 
εµφανίζεται, ο χρήστης αρχικώς επιλέγει τύπο γραµµής (polyline ή spline) και 
έπειτα µεταφέρεται στο CAD από όπου επιλέγει τις γραµµές. 

  Εκτέλεση της ψηφιοποίησης: Αφότου έχουν εισαχθεί γραµµές, µπορεί να 
εκτελεστεί η διαδικασία εξαγωγής σηµείων. 

 Μεταφορά σηµείων στο µοντέλο: Τα σηµεία µεταφέρονται στην κεντρική 
φόρµα και είναι έτοιµα για επεξεργασία ή δηµιουργία µοντέλου. 
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  ∆ιαγραφή των γραµµών: ∆ιαγράφει όλες τις γραµµές από τον πίνακα. 
 
Παράδειγµα χρήσης: 
Εισάγουµε από το CAD τις ισοϋψείς του παραπάνω παραδείγµατος: 
 

   
Επιλέγουµε πύκνωση ανά τρία µέτρα και πατάµε εκτέλεση.  
 
Προσοχή: Υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο σύνολο των γραµµών (800) και ένα 
ανώτατο όριο στο σύνολο των σηµείων κάθε γραµµής (1000). Αυτό το όριο δεν 
πρέπει να ξεπεραστεί ούτε κατά την πύκνωση των σηµείων. Αν οι ισοϋψείς που 
έχετε στο CAD είναι ήδη εξοµαλυσµένες µην χρησιµοποιήσετε καµία πύκνωση 
(ούτε καν στο µέσο). 
 
Αντιµετώπιση προβλήµατος:  

Α) Επιλέξτε λιγότερες από 800 καµπύλες, εκτελέστε και σώστε τα σηµεία. 
Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο. 

Β) Σπάστε τις πολύ µεγάλες καµπύλες σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια πριν 
τις εισάγετε. 
 
Παράδειγµα αντίστροφης δηµιουργίας µοντέλου: 
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Αν έχετε επιλέξει polylines, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ίδιες ως γραµµές 
αλλαγής κλίσης για να δηµιουργήσετε καλύτερο µοντέλο. 
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13. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 
 

Χωροστάθµηση: 
 
Ανοίγει την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 
Όταν δουλεύουµε σε κατάσταση γρήγορης λειτουργίας, τα κουµπιά «Αποθήκευση» 
και «Άνοιγµα» είναι απενεργοποιηµένα. 
 
Η εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται είτε από το πληκτρολόγιο πατώντας το κουµπί 
«Προσθήκη»  

 
είτε από το Excel πατώντας το κουµπί  
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Η «Προσθήκη» ανοίγει την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 

στην οποία δηλώνουµε σηµείο σκόπευσης, µετρήσεις οπισθοσκόπευσης και  
εµπροσθοσκόπευσης. Παράλληλα γίνεται ποιοτικός έλεγχος των µετρήσεων µε 
βάση το άνω – µέσο - κάτω, εφόσον πληκτρολογηθεί. 
 
Αν εισάγουµε µόνο µέσο, τότε δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν αποστάσεις 
µεταξύ χωροβάτη και σηµείου σκόπευσης, τα οποία χρειαζόµαστε αν θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια συνόρθωση υψοµετρικού δικτύου.  
 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το format που πρέπει να έχουν οι µετρήσεις 
στο Excel προκειµένου να εισαχθούν: 
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Εισάγουµε τις µετρήσεις στον πίνακα χωροστάθµησης: 
 

 
 
Για να επιλυθεί πλέον η χωροστάθµηση, πρέπει να δώσουµε υψόµετρο αφετηρίας 
ή κατάληξης ή και τα δύο αν επιθυµούµε έλεγχο και βελτιστοποίηση (κατανοµή 
σφαλµάτων): 
 
Οι στήλες του πίνακα είναι οι παρακάτω: 
 

 
 
Το γνωστό υψόµετρο το εισάγουµε στην τελευταία στήλη (Η).  
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Παρουσίαση διαφορετικών λύσεων: 
 
Περίπτωση 1η : Γνωστό υψόµετρο αφετηρίας (µεταφορά υψοµέτρων). ∆ίνουµε στο 
Τ13 υψόµετρο=85.234m. Πατώντας επίλυση συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία του 
πίνακα. Εξάγουµε τα αποτελέσµατα στο Excel για καλύτερη εποπτεία: 
 

 
 
Η χωροστάθµηση επιλύθηκε. Το υψόµετρο του Τ13 ως κατάληξη έγινε µε βάση τις 
υψοµετρικές διαφορές ίσο µε 85.2407m. 
 
Η χωροστάθµηση έχει κοινή αφετηρία και κατάληξη, αλλά επειδή δεν δώσαµε και 
υψόµετρο κατάληξης, το λογισµικό ανταποκρίθηκε µε µεταφορά υψοµέτρου.  
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Περίπτωση 2η : Γνωστό υψόµετρο κατάληξης (µεταφορά υψοµέτρων). ∆ίνουµε στο 
Τ13 υψόµετρο=85.234m. Πατώντας επίλυση συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία του 
πίνακα. Εξάγουµε τα αποτελέσµατα στο Excel για καλύτερη εποπτεία: 
 

 
 
 
Η χωροστάθµηση επιλύθηκε όπως και παραπάνω. Του υψόµετρο του Τ13 ως 
αφετηρία έγινε µε βάση τις υψοµετρικές διαφορές ίσο µε 85.2273m. 
 
Η χωροστάθµηση έχει κοινή αφετηρία και κατάληξη, αλλά επειδή δεν δώσαµε και 
υψόµετρο κατάληξης, το λογισµικό ανταποκρίθηκε µε µεταφορά υψοµέτρου. 
 
Το άθροισµα των υψοµετρικών διαφορών και στις δύο οδεύσεις είναι ίδιο, και ίσο 
µε 0.0067m. 
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Περίπτωση 3η : Γνωστό υψόµετρο αφετηρίας και κατάληξης (κατανοµή 
σφαλµάτων). ∆ίνουµε στο Τ13 υψόµετρο=85.234m. Πατώντας επίλυση 
συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα.  
 

 
 
Στην παραπάνω επίλυση τα σφάλµατα καταµερίστηκαν αναλογικά, και η 
χωροσταθµική όδευση συνορθώθηκε. 
 
Τα υπόλοιπα κουµπιά της µπάρας εργαλείων στον πίνακα χωροσταθµικής όδευσης, 
λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο µε αυτά του πίνακα όδευσης που είδαµε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο. 
 
Σε περίπτωση που βρισκόµαστε σε κατάσταση Γρήγορης Λειτουργίας, δεν 
µπορούµε να αποθηκεύσουµε την όδευση, µπορούµε όµως να εξάγουµε τόσο τα 
δεδοµένα όσο και τα αποτελέσµατα στο Microsoft Excel. 
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Χάραξη σηµείων: 
 
Σκοπός: ∆ηµιουργία στοιχείων χάραξης στο πεδίο. 
 
Ανοίγει την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 

από όπου επιλέγουµε τη στάση οργάνου, τη στάση προσανατολισµού και τα σηµεία 
τα οποία θέλουµε να χαράξουµε. 
 
Tip: Όπως στα περισσότερα παράθυρα επιλογής µε χρήση τσεκαρίσµατος, έτσι και 
εδώ για να επιλέξετε όλα τα σηµεία πατήστε δεξί κλικ στο ποντίκι. 
 
 
Πατώντας Εκτέλεση, τα αποτελέσµατα περνάνε στον παρακάτω πίνακα, από όπου 
µε χρήση των γνωστών κουµπιών της µπάρας εργαλείων, µπορούµε να τα 
σβήσουµε (ενόψει άλλης εκτέλεσης) ή να µεταφέρουµε τα αποτελέσµατα στο 
σηµειωµατάριο ή στο Excel. 
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Παράδειγµα αποστολής στο Excel: 

 
 

Παράδειγµα αποστολής στο σηµειωµατάριο: 
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Χάραξη άξονα: 
 
Σκοπός: Η δηµιουργία σηµείων πύκνωσης (βάση προϋποθέσεων) σε επιλεγµένη 
από το CAD πολυγραµµή.  
 
Φόρµα: 
 

 
 

Επεξήγηση: Η πολυγραµµή (polyline) που επιλέγουµε µπορεί να έχει αλλαγές 
διεύθυνσης, ευθύγραµµα αλλά και καµπύλα τµήµατα. Κατά την χάραξη των 
επιθυµητών σηµείων στο πεδίο, θέλουµε σαφή κωδικοποίηση των προς χάραξη 
σηµείων. Για αυτό το λόγο, το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 ζητάει κωδικοποίηση – προθέµατα για: 
 

• Κορυφή: Κάθε άκρο των ευθύγραµµων τµηµάτων που απαρτίζουν την 
πολυγραµµή. 

• Άκρα τόξου καµπύλης: Τα σηµεία εκκίνησης και τερµατισµού των 
καµπύλων τόξων. 

• Πύκνωση ευθείας: Τα σηµεία τα οποία θα δηµιουργηθούν πάνω στα 
ευθύγραµµα τµήµατα. 

• Πύκνωση καµπύλης: Τα σηµεία τα οποία θα δηµιουργηθούν πάνω στα 
καµπύλα τµήµατα (κυκλικά τόξα). 

 
Πύκνωση:  

• Ευθυγραµµίας: ανά πόσα µέτρα θα δηµιουργείται σηµείο πάνω στα 
ευθύγραµµα τµήµατα. 

• Καµπύλης: ανά πόσα µέτρα θα δηµιουργείται σηµείο πάνω στα καµπύλα 
τµήµατα. 

 
Εκτελώντας Επιλογή άξονα, επιλέγουµε από το τρέχων CAD µια πολυγραµµή: 
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Η παραπάνω polyline έχει ευθύγραµµα τµήµατα, τόξα και αλλαγές κατεύθυνσης. 
 
Μόλις την επιλέξουµε,  εµφανίζονται στη φόρµα τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία: 
 

 

Συνολικό µήκος: Το µήκος της γραµµής. 
 
Πλήθος κορυφών: Τα άκρα, σηµεία αλλαγής 
κατεύθυνσης και τα άκρα των τόξων 
εφαρµογής. 
 
Ευθύ µήκος: Μήκος µεταξύ κορυφών πριν 
υπολογιστεί το καµπύλο. 

 
Πατώντας «Υπολογισµός» τα σηµεία υπολογίζονται αυτοµάτως, αντιγράφονται 
στην προσωρινή µνήµη  και είναι διαθέσιµα προς επικόλληση. 
 

 
 
Τα αντιγράφουµε σε έναν πίνακα συντεταγµένων και τα ραπορτάρουµε στο CAD: 
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(Λεπτοµέρειες άξονα) 
 
Τα σηµεία έχουν υπολογιστεί σωστά. Αν επιθυµούµε, µπορούµε να εκτελέσουµε 
Χάραξη Σηµείων για να υπολογίσουµε γωνίες και αποστάσεις. 
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14. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΤΟ CAD 
 
 

 
 
2∆ – 3∆ Σηµεία: 
Πατώντας τη σχετική επιλογή στο παραπάνω Menu εµφανίζεται η γνωστή φόρµα 
αποστολής σηµείων στο CAD: 
 

 
 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα σηµεία που αυτοµάτως βλέπει η φόρµα είναι: 
 

• Επιλεγµένα: Όσα σηµεία µε οποιονδήποτε τρόπο βρίσκονται στην 
προσωρινή µνήµη. Μπορεί να είναι σηµεία που προσκολλήθηκαν εκεί από 
επίλυση µετασχηµατισµού. 

• Όλα: Όλα τα σηµεία τα οποία βρίσκονται σε οποιονδήποτε πίνακα 
συντεταγµένων (στάσεων, σηµείων ή και πρόχειρων πινάκων). Τα σηµεία 
επιλέγονται βέβαια µε την προϋπόθεση ότι ο πίνακας έχει τσεκαρισµένη την 
επιλογή «Χρήση». 

 
Η παραπάνω φόρµα λειτουργεί κατά τα γνωστά. Η λογική της κλήσης αποστολής 
σηµείων στο CAD από το παραπάνω Menu έγκειται στο γεγονός ότι: 

• ∆εν απαιτείται η ύπαρξη σηµείων σε πίνακα παρά µόνο στην προσωρινή 
µνήµη. 

• Εναλλακτικά: Αποστολή στο CAD «όλων» των σηµείων των πινάκων. 
 
 
 



 

 128

2∆ – 3∆ Μήκος (σηµεία): 
Πατώντας τη σχετική επιλογή το λογισµικό µας προτρέπει να γυρίσουµε στο CAD 
και να επιλέξουµε δύο σηµεία. Ανάλογα µε το αν πατήσαµε 2∆ ή 3∆, η απόσταση 
που θα αναγραφεί θα είναι απόσταση στο επίπεδο ή στο χώρο. 
 

 

Το στυλ και τα κείµενα εµφάνισης στο CAD, 
καθορίζονται από τη διπλανή φόρµα (όπως είδαµε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο), η οποία καλείται από τα  
 
«Εργαλεία» � «Προθέµατα»  
 
Τα δεκαδικά και το ύψος των γραµµάτων 
καθορίζονται στις «Ιδιότητες». 

 
 
2∆ – 3∆ Πλευροµέτρηση: 
Με αντίστοιχα µε την προηγούµενη επιλογή αποτελέσµατα (αλλά και ορίσµατα, 
ρυθµίσεις) το λογισµικό προτρέπει το χρήστη να επιλέξει γραµµές ή πολυγραµµές 
από το CAD. Υπολογίζονται αυτοµάτως τα µήκη και αναγράφονται σε κάθε γραµµή 
και σε κάθε πλευρά πολυγραµµής. 
 
 
Αναγραφή ΧΥ ή ΧΥΗ: 
Το λογισµικό προτρέπει το χρήστη να «τσιµπήσει» σηµεία στο CAD όπου 
αναγράφονται οι συντεταγµένες του σηµείου. Όλα τα ορίσµατα ρυθµίζονται όπως 
και παραπάνω. 
 
 
Κάναβος: 
Ανοίγει η παρακάτω φόρµα, στην οποία ο χρήστης µπορεί να παραµετροποιήσει 
πλήρως την εµφάνιση του κανάβου: 
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Συγκεκριµένα: 
• Αναλυτικά, το πρόθεµα του άξονα των Χ,Υ καθώς και τη µονάδα µέτρησης 

(όλα προαιρετικά). 
• Την κλίµακα του κανάβου: Επηρεάζει τόσο το ύψος των γραµµάτων, όσο 

φυσικά και το βήµα του κανάβου. 
• Τον τρόπο σχεδίασης (σταυροί ή πλέγµα γραµµών) 
• Κλείσιµο στο πλησιέστερο υποδεκαπλάσιο: Ο χρήστης ορίζει αν επιθυµεί, 

τον τρόπο κλεισίµατος του κανάβου στα όρια. Αν η επιλογή δεν είναι 
τσεκαρισµένη, τότε ο κάναβος κλείνει σε ακέραια βήµατά του (π.χ. κλίµακα 
1:500 � βήµα =50µ). Αν η επιλογή είναι τσεκαρισµένη, ο κάναβος κλείνει 
στο πλησιέστερο υποδεκαπλάσιο, το οποίο περιλαµβάνει την περιοχή 
επιλογής του χρήστη (π.χ. κλίµακα 1:500 � µικρό βήµα κλεισίµατος ανά 
5µ). 

• Θέση συντεταγµένων: Ορίζει την τοποθεσία εισαγωγής των τιµών του 
κανάβου, µεταξύ των επιλογών πάνω, κάτω αριστερά, δεξιά, ή µέσο µε 
οποιονδήποτε συνδυασµό. Η επιλογή «µέσο» είναι διαθέσιµη όταν η µορφή 
του κανάβου είναι σταυροί και όχι πλέγµα. 

• Το επίπεδο σχεδίασης: Μπορεί να χρησιµοποιήσει το έτοιµο από τις 
ιδιότητες επίπεδο ή να επιλέξει ένα πιο περιγραφικό 

 

 
 
Πατώντας επιλογή περιοχής & σχεδίαση, ο χρήστης µεταφέρεται στο CAD όπου 
επιλέγει µε χρήση τετραγώνου την περιοχή στην οποία επιθυµεί να σχεδιαστεί ο 
κάναβος. 
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(Παράδειγµα κανάβου µε σταυρούς, κλείσιµο στο κοντινότερο υποδεκαπλάσιο) 
 

 
 
 
Blocks (σύµβολα): 
Αν και κατά την αποστολή σηµείων στο CAD, τα σύµβολα εισάγονται αυτόµατα (µε 
επικύρωση του χρήστη), υπάρχει και η δυνατότητα να εισαχθούν σύµβολα µε 
υπόδειξη σηµείου (τσίµπηµα) στο CAD. 
 
Με την παραπάνω επιλογή ανοίγει η φόρµα: 
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Ο χρήστης κάνοντας διπλό κλικ σε ένα εικονίδιο ή στην αριστερή λίστα, 
προτρέπεται να γυρίσει στο CAD και να υποδείξει σηµείο εισαγωγής συµβόλου. Η 
κλίµακα εµφάνισης του συµβόλου ορίζεται αυτοµάτως από τις Ιδιότητες. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα παραµετροποίησης της παραπάνω λίστας. Συγκεκριµένα ο 
χρήστης µπορεί να αντικαταστήσει ή να προσθέσει  σύµβολα και περιγραφές από 
τον ∆ιαχειριστή (Προχωρηµένα Θέµατα). 
 
 
Υπόµνηµα: 
Η εισαγωγή Υποµνήµατος στο σχέδιο, γίνεται από την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 
Όπως και παραπάνω, ο χρήστης επιλέγει σηµείο εισαγωγής στο CAD, και το 
υπόµνηµα εισάγεται µε την επιθυµητή κλίµακα. Μπορεί να αντικαταστήσει ή να 
προσθέσει υποµνήµατα από τον ∆ιαχειριστή. 
 
Το κάθε υπόµνηµα είναι µια ξεχωριστή οντότητα. Τα πεδία στα οποία γράφονται τα 
στοιχεία της µελέτης, είναι προσβάσιµα µε διπλό κλικ από το CAD. Ουσιαστικά, 
ανοίγει ένας πίνακας µε όλα τα λεκτικά στα οποία µπορεί να επέµβει ο χρήστης. 
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Ας πάρουµε ως παράδειγµα το παρακάτω Υπόµνηµα: 
 

 
 

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε οποιοδήποτε λεκτικό, ανοίγει ο παρακάτω πίνακας: 
(εικόνα από Autodesk™ AutoCAD 2006) 
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Αλλάζοντας τα στοιχεία στα σχετικά πεδία, αυτοµάτως ενηµερώνεται το υπόµνηµα 
στο σχέδιο. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει παράλληλα τη γραµµατοσειρά, το ύψος 
γραµµάτων, το χρώµα κ.α. ταιριάζοντάς το περισσότερο στο στυλ εµφάνισης που 
τον ικανοποιεί. 
 
Έχοντας τροποποιήσει κάποια κείµενα, το υπόµνηµα δείχνει όπως στην παρακάτω 
εικόνα: 
 

 
 

Θα µπορούσαµε να είχαµε αλλάξει γραµµατοσειρά, χρώµα, µέγεθος σε κάποιο 
κείµενο.  
 
Συµβουλή: Παραµετροποιήστε κάποια υποµνήµατα εισάγοντας τα αµετάβλητα 
στοιχεία, και αφήνοντας τα λοιπά ως έχουν. Αποθηκεύστε ως Block το υπόµνηµα, 
και εισάγετέ το ως νέο µέσω του ∆ιαχειριστή. Έτσι δεν θα χρειάζεται να αλλάζετε 
όλα τα στοιχεία κάθε φορά. 
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∆ήλωση Ν.651/77: 
Η εισαγωγή του παραπάνω νόµου, συνδυασµένου µε τον 1337 και τον 2308 
γίνεται από την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 

Στη φόρµα απλά εισάγουµε τα στοιχεία µας και τα στοιχεία του οικοπέδου, και 
επιλέγουµε τις «απαντήσεις» που περιγράφουν το οικόπεδο. 
 
Πατώντας Προεπισκόπηση, η φόρµα αλλάζει ως εξής: 
 

 
 

Στην κατάσταση προεπισκόπησης µπορούµε να συµπληρώσουµε, να 
τροποποιήσουµε ή να αφαιρέσουµε ότι επιθυµούµε. Πατώντας Εισαγωγή, 
γυρίζουµε στο CAD όπου επιλέγουµε θέση αλλά και πλάτος κειµένου. (Το πλάτος 
το επιλέγουµε επειδή πρόκειται για MultiLine Text. Μπορούµε βέβαια να το 
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τροποποιήσουµε όπως θέλουµε µέσω του CAD, να αλλάξουµε γραµµατοσειρά, 
χρώµα κτλ.) 
 
 
Σχεδίαση από Κροκί: 
Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι ο χρήστης να µπορεί να σχεδιάσει µέσω της 
κωδικοποίησης που έχει κάνει στο πεδίο, ακολουθώντας το κροκί. Μπορεί να 
επιλέξει σχεδιαστική οντότητα, επίπεδο κτλ. 
 
Πατώντας την παραπάνω επιλογή ανοίγει η φόρµα: 
 

 
 
Στην αριστερή λίστα «Επίπεδο» επιλέγεται το επίπεδο σχεδίασης. Ο τύπος γραµµής 
επιλέγεται µε βάση την σχεδιαστική ανάγκη από τη δεξιά λίστα επιλογής «Τύπος».  
 
Σχεδίαση: Στο πλαίσιο εισαγωγής «Σχεδίαση» ο χρήστης εισάγει µεµονωµένους 
κωδικούς διαχωρισµένους µε κόµµα ή εύρος αριθµών διαχωρισµένους µε παύλα. 
Έτσι αν επιλέγονταν ως τύπος γραµµής η πολυγραµµή, και εισάγονταν στο σχετικό 
πλαίσιο η ακολουθία   

1,3,5,11,17,23-29,46,4 
 

θα σχεδιάζονταν µια πολυγραµµή µε κορυφές τα σηµεία: 
1,3,5,11,17,23,24,25,26,27,28,29,46,4 

 
Η παραπάνω φόρµα δέχεται επιπλέον παραµετροποίηση: Πέραν της 2∆ ή 3∆ 
σχεδίασης, ο χρήστης µπορεί να επικαλεστεί την επιλογή: 
 

 
 
Τσεκάροντας το παραπάνω, και επιλέγοντας περιγραφή σηµείων, η γραµµή που θα 
σχεδιαστεί θα παρακάµψει τα σηµεία τα οποία παρότι βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο 
εισαγωγής, δεν έχουν την απαιτούµενη περιγραφή. 
 
Παράδειγµα: Εισάγουµε στο πλαίσιο  

1-80, 145-345 
Τσεκάρουµε την παραπάνω επιλογή και επιλέγουµε περιγραφή Άξονας. 
 
Η γραµµή που θα σχεδιαστεί θα ενώσει µόνο εκείνα τα σηµεία τα οποία ανήκουν 
στο παραπάνω αριθµητικό σύνολο και έχουν ως περιγραφή «Άξονας». 
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15. ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ CAD 
 

Επιλογή σηµείου, επιλογή σηµείων, εξαγωγή σηµείων: 
 
Οι ενότητες αυτές αντιµετωπίστηκαν επαρκώς κατά την επεξήγηση του πίνακα 
συντεταγµένων. Η µόνη διαφορά είναι πως όλα τα σηµεία που δηµιουργούνται µε 
αυτόν τον τρόπο, εισάγονται στην προσωρινή µνήµη, και είναι διαθέσιµα για 
επεξεργασία, χρήση ή επικόλληση. 
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16. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ CAD 
 

 
 

 
Εµβαδόν (πολυγραµµή): 
Μήνυµα επικοινωνίας: 
 

 
 

Επιλέγουµε polyline από το CAD και θέση αναγραφής εµβαδού. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το λογισµικό αποκρίνεται µε ένα νέο µήνυµα: 
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Επιλέγοντας «ΝΑΙ» και δείχνοντας ένα σηµείο στο CAD, εισάγεται αυτοµάτως ο 
αναλυτικός πίνακας εµβαδού: 
 

 
 

Η εµφάνιση καθορίζεται από τις Ιδιότητες. 
 
 
Εµβαδόν (σηµεία): 
Παρόµοιο µε το παραπάνω, µε τη διαφορά ότι ο χρήστης υποδεικνύει πλέον τις 
κορυφές στο CAD (τσιµπώντας τις). Τα µηνύµατα επικοινωνίας είναι ουσιαστικά τα 
ίδια. Όταν όµως ο χρήστης επιλέξει µια κορυφή, τότε το CAD του ζητάει κωδικό 
σηµείου ή [UN] (=Undo) για παράβλεψη σηµείου. 
 

 
 

 
Πίνακας (σηµείων): 
Για να εκτελεστεί αυτή η εντολή θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία στην προσωρινή 
µνήµη. Αν δεν υπάρχουν, ο χρήστης ειδοποιείται µε το παρακάτω µήνυµα: 
 

 
 

Τα σηµεία όπως έχει ήδη εξηγηθεί, περνάνε στην προσωρινή µνήµη µε πολλούς 
τρόπους. Συνήθως µε «Αντιγραφή» από έναν πίνακα συντεταγµένων, µετά από µια 
επίλυση ή µέσω της «Λήψης από CAD». 
 
Έχοντας περάσει σηµεία στην προσωρινή µνήµη και πατώντας τη σχετική επιλογή, 
το λογισµικό αποκρίνεται µε το µήνυµα 
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ακολουθούµενο από την ερώτηση περί αναγραφής υψοµέτρου: 
 

 
 

Ο πίνακας τελικά είναι της παρακάτω µορφής: 
 
(µε υψόµετρα) 

 
 
(χωρίς υψόµετρα) 

 
 

 
Οικόπεδο: 
Η λειτουργία αυτή έχει  τον εξής σκοπό: Την αυτόµατη δηµιουργία όλων εκείνων 
των χαρακτηριστικών που αφορούν την περιγραφή ενός οικοπέδου σε ένα 
τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
Ο χρήστης πρέπει απλά (πατώντας Εκτέλεση) να υποδείξει την πολυγραµµή – 
περίµετρο του οικοπέδου. 
 
Πατώντας την επιλογή, εµφανίζεται όπως στην παρακάτω εικόνα, ένα 
αυτοαναδυόµενο Menu τις εξής επιλογές: 
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Ότι δεν επιθυµεί ο χρήστης να εµφανιστεί στο σχέδιο, απλά το ξε-τσεκάρει. Σε 
περίπτωση που επιλέξει εµφάνιση κάποιου από τους παραπάνω πίνακες, θα πρέπει 
όπως και παραπάνω, να υποδείξει σηµείο εισαγωγής.  
 
Εκτελώντας την λειτουργία Οικόπεδο (µε όλα τα παραπάνω επιλεγµένα)  στο 
παρακάτω σχήµα: 
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Παίρνουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: 
 

 
 
Για την παράδοση του παραπάνω «τοπογραφικού» λείπει µόνο ο κάναβος και, 
ανάλογα µε το σκοπό, υπόµνηµα και δήλωση του Ν.651. 
 
 
Στοιχεία αντικειµένου: 



 

 142

Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι να αντλήσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
γεωµετρική πληροφορία από ήδη σχεδιασµένες οντότητες στο CAD. Οι διαθέσιµες 
επιλογές είναι: 
 

 
 

Επιλέγοντας τύπο οντότητας, το λογισµικό µας προτρέπει να γυρίσουµε στο CAD 
και να επιλέξουµε το δηλωθέν τύπο αντικειµένου.  
 
Παίρνοντας ως παράδειγµα την 3∆ Πολυγραµµή και επιλέγοντας µια από το CAD, 
παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία: 
 

 
 

Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, υπολογίζεται συνολικό µήκος, εµβαδόν 2∆-3∆, 
όγκος, µέσο υψόµετρο, κτλ. 
 
 
∆ιατήρηση Εµβαδού: 
Σκοπός: Η διόρθωση – διατήρηση κυρίως ψηφιοποιηµένων εκτάσεων 
(πολυγραµµών).  
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Παράδειγµα: Ψηφιοποιώντας ένα αγροτεµάχιο ή κατόπιν αποτυπώσεως το εµβαδόν 
προκύπτει 3948.63 τ.µ, ενώ γνωρίζουµε ότι το εµβαδόν του συγκεκριµένου 
αγροτεµαχίου είναι π.χ. 4000.00 τ.µ. Επιλέγουµε το αγροτεµάχιο από το CAD: 
 

 
 
 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 υπολογίζει το πραγµατικό εµβαδόν, και ζητάει να γράψουµε το 
επιθυµητό. Γράφουµε 4000: 
 

 
 
Απαντώντας καταφατικά, γυρίζουµε στο CAD και βλέπουµε πως τροποποιήθηκε το 
αγροτεµάχιο. Η συνόρθωση γίνεται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, και 
προσβλέπει στην βέλτιστη αναπροσαρµογή των συντεταγµένων των κορυφών. Οι 
συντεταγµένες αλλάζουν το λιγότερο δυνατόν, καθώς και η περίµετρος. 
 
Αρχικά στοιχεία: 

 
 
Τελικά στοιχεία: 

 
 

Ο τρόπος που αλλάζουν οι θέσεις των κορυφών έχει να κάνει µε το σχήµα του 
αγροτεµαχίου, το µέγεθος, τη διαφορά εµβαδού, τον προσανατολισµό κτλ. 
Κατάτµηση: 
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Ανοίγει η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Αρχικά επιλέγουµε περίγραµµα οικοπέδου (polyline) πατώντας Εισαγωγή 
οικοπέδου. Για παράδειγµα, θα επιλέξουµε το παρακάτω οικόπεδο: 
 
 

 
Έπειτα εισάγουµε γραµµή προσδιορισµού διεύθυνσης κατάτµησης: Αυτή η γραµµή 
µπορεί να είναι είτε παράλληλη ή κάθετη σε κάποια πλευρά, είτε να έχει τυχαία 
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διεύθυνση. Η γραµµή επιλέγεται από το CAD υποδεικνύοντας δύο σηµεία (αρχή & 
τέλος).  
 
Παράδειγµα 1ο: Γραµµή κάθετη στην πλευρά Α-Β: 
 

 
 

Στο τµήµα (α) βλέπουµε το σχεδιάγραµµα του οικοπέδου, καθώς και τη γραµµή 
διαχωρισµού. 
Στο τµήµα (β) βλέπουµε τις συντεταγµένες των κορυφών του οικοπέδου. 
Στο τµήµα (γ) εισάγουµε το επιθυµητό νέο εµβαδόν και πατάµε το κουµπί 
Υπολογισµός. 
 
Προσοχή: Το νέο οικόπεδο που θα σχηµατιστεί µε το παραπάνω εµβαδόν θα 
αποτελείται από το τµήµα του οικοπέδου που περιλαµβάνει την πρώτη κορυφή της 
πολυγραµµής (polyline). Στην συγκεκριµένη περίπτωση την κορυφή Α (=1 του 
σχήµατος). 
 
Μόλις πατήσουµε «Υπολογισµός» το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 µας πληροφορεί ότι η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε και το νέο οικόπεδο είναι έτοιµο προς σχεδίαση: 
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Πατώντας «ΝΑΙ» γυρίζουµε στο CAD για να δούµε το αποτέλεσµα: 
 

 
 

 
 
Το νέο οικόπεδο είναι σχεδιασµένο µε µοβ χρώµα στο παραπάνω σχήµα. Έχει 
εµβαδόν = 180.0006 τ.µ.. Η αποχή είναι ανεκτή. 
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Παράδειγµα 2ο: Γραµµή παράλληλη στην πλευρά Γ-∆: 
(Αρκεί να δείξουµε δύο σηµεία πάνω στην πλευρά). 
 

 
 
Αποτέλεσµα: 
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Παράδειγµα 3ο: Τυχαία γραµµή προς την πλευρά Α-Ε: 
 

 
 
Αποτέλεσµα: 
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Σε όλες τις περιπτώσεις το επιθυµητό εµβαδόν παρουσιάζει µέγιστη απόκλιση της 
τάξης του �0.0009m.  
 
Αν επιθυµούµε να υπολογίσουµε το εµβαδόν του τµήµατος το οποίο δεν περιέχει 
την πρώτη κορυφή, τότε απλά αλλάζουµε θέση το «Νέο Εµβαδόν» µε το 
«Υπόλοιπο» το οποίο υπολογίζεται αυτόµατα. Στο τελευταίο παράδειγµα αυτό θα 
έδειχνε την παρακάτω κατάτµηση: 
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όπου ουσιαστικά το εναποµείναν (µπλε) τµήµα έχει εµβαδόν = 180 τ.µ. 
 
Μπορούµε να κάνουµε διαδοχικές κατατµήσεις των οικοπέδων που 
δηµιουργούνται, αφήνοντας (µε υπόδειξη παράλληλων ή καθέτων) δουλείες 
διόδου κτλ. 
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Τα τµήµατα (α) και (β) έχουν καλό σχήµα. Τα (γ) και (δ) πρέπει να συνενωθούν 
και να µοιραστούν µε κάθετη διεύθυνση στην πλευρά Α-Ε. 
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Μετατροπή Σχεδίου: 
Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 σας δίνει τη δυνατότητα να µετατρέψετε ολόκληρο το σχέδιό σας 
από ένα σύστηµα αναφοράς σε ένα νέο. Η µετατροπή, ανάλογα µε την επιλογή του 
χρήστη, γίνεται είτε µε χρήση ζευγών κοινών σηµείων, είτε απλά επιλέγοντας το 
σύστηµα εκκίνησης και το σύστηµα προορισµού. 
 
Η διαδικασία εκτελείται µέσω της παρακάτω φόρµας: 
 

 
 

Οι µέθοδοι µετατροπής οι οποίοι διατίθενται είναι: 
 

• Μετασχηµατισµός οµοιότητας 
• Αφινικός Μετασχηµατισµός 
• 7-παραµετρικός Μετασχηµατισµός 
• Πολυωνυµικός 2ου – 3ου βαθµού 
• ΗΑΤΤ � ΕΓΣΑ87 
• ΗΑΤΤ � ΤΜ3° 
• ΗΑΤΤ � ΗΑΤΤ 
• ΕΓΣΑ87 � ΗΑΤΤ 
• ΤΜ3° � ΗΑΤΤ 

 
Οι πέντε τελευταίοι, προφανώς δεν απαιτούν ζεύγη κοινών σηµείων, έχουν όµως 
κάποιες παραµέτρους τις οποίες θα επιλέξει ο χρήστης. 
 
Κατά την µετατροπή του σχεδίου µεταξύ δύο συστηµάτων, πρέπει να γνωρίζουµε 
ότι το σχέδιο θα υποστεί (πιθανώς, ανάλογα µε τη µέθοδο) στροφή, αλλαγή 
κλίµακας και µετάθεση. 
 
Για τις πέντε πρώτες µεθόδους µετατροπής, χρειάζεται να επιλέξουµε ζεύγη κοινών 
σηµείων. Αυτό γίνεται πατώντας το κουµπί «Επιλογή», οπότε και µεταφερόµαστε 
στο CAD. Εκεί, τσιµπάµε πρώτα το σηµείο στο αρχικό σύστηµα αναφοράς, και 
έπειτα το αντίστοιχο σηµείο στο τελικό Σ.Α. 
 
Τις διαφορές µεταξύ των παραπάνω µεθόδων, τις έχουµε αναλύσει σε 
προηγούµενο κεφάλαιο. Γενικά: 

• Οµοιότητας: ∆εν παραµορφώνει, κρατάει την ισοµορφία των αντικειµένων. 
• Αφινικός: Παραµορφώνει. 
• 7-παραµετρικός: ∆εν παραµορφώνει, κρατάει την ισοµορφία των 

αντικειµένων. 
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• Πολυωνυµικός 2ου – 3ου: Παραµορφώνει, συνδέει καλύτερα µόνο την 
περιοχή γύρω από τα επιλεγµένα σηµεία. 

 
Παράδειγµα: 

 
 
Έστω ότι επιθυµούµε να µετατρέψουµε το σχέδιο της περιοχής (α) ώστε αυτό να 
«µπει» στην περιοχή (β). Ας θεωρήσουµε πως τα κοινά σηµεία είναι τα 1-1’,2-2’,3-
3’,4-4’ (κορυφές των τετραγώνων). 
 
Οµοιότητας: Οι κορυφές των τετραγώνων δεν συµπίπτουν, έτσι το σχέδιο κρατάει 
την ισοµορφία του. 
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Αφινικός: Οι κορυφές συµπίπτουν, το σχέδιο στρεβλώνεται. 
 

 
 
 
 

Πολυωνυµικός 2ου : Οι κορυφές συµπίπτουν, το σχέδιο στρεβλώνεται. 
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Πολυωνυµικός 3ου : Οι κορυφές συµπίπτουν, το σχέδιο στρεβλώνεται. 

 
Οι τρεις τελευταίοι µέθοδοι δείχνουν να έχουν ίδια αποτελέσµατα. Στην 
πραγµατικότητα όµως αυτό συµβαίνει λόγω της γεωµετρίας των επιλεγµένων 
σηµείων ως προς τη θέση του σχεδίου, καθώς και η επιφάνεια του τελευταίου. 
 
Σηµείωση: Ο Πολυωνυµικός 2ου απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον έξι ζευγών, ενώ ο 
Πολυωνυµικός 3ου απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δέκα ζευγών κοινών σηµείων. 
 
Για την µετατροπή του σχεδίου µεταξύ των γνωστών συστηµάτων, τα πράγµατα 
είναι απλούστερα. Ο χρήστης απλά επιλέγει αρχικό και τελικό σύστηµα αναφοράς. 
∆εν απαιτούνται κοινά σηµεία. 
 

• ΗΑΤΤ ���� ΕΓΣΑ87 & ΗΑΤΤ ����ΤΜ3° 
Απαιτείται ρύθµιση του συστήµατος προέλευσης 
 

 
 
 
 

• ΗΑΤΤ ���� ΗΑΤΤ 
Απαιτείται ρύθµιση του συστήµατος προέλευσης & του συστήµατος 
προορισµού. 
 

 
 



 

 156

 
• ΕΓΣΑ87 ���� ΗΑΤΤ & ΤΜ3° ���� ΗΑΤΤ 
Απαιτείται ρύθµιση του συστήµατος προορισµού. 
 

 
 

 
Rubber Sheet: 
Γνωστό και ως γεωαναφορά, χρησιµοποιείται για να αγκυρώση µια εικόνα πάνω σε 
γνωστές συντεταγµένες. Ο µετασχηµατισµός γίνεται µε χρήση του 
µετασχηµατισµού οµοιότητας και του αφινικού. 
 
Η διαδικασία εκτελείται από την παρακάτω φόρµα: 
 

 
 

Όπως και παραπάνω, επιλέγουµε τα κοινά σηµεία που χρειαζόµαστε για τη 
µετατροπή της εικόνας. 
 
 
Παράδειγµα: 
Έχουµε την παρακάτω εικόνα (σαρωµένη), και έχουµε αποτυπώσει την εν λόγω 
περιοχή. Μπορούµε να αγκυρώσουµε την εικόνα πάνω στο σχέδιο επιλέγοντας 
ευδιάκριτα κοινά σηµεία. 
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Τµήµα σχεδίου: 

 
 
Εικόνα: 
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Επιλέγοντας τα σηµεία, το λογισµικό ενηµερώνει για την ακρίβεια των σηµείων 
(µπλε τµήµα, δεξιά): 
 

 
 
Επιλέγουµε την εικόνα, η οποία µετακινείται, στρέφεται και πιθανώς στρεβλώνετε 
λόγω της χρήσης του αφινικού: 
 

 
 
Η ακρίβεια της προσαρµογής σχετίζεται άµεσα µε το πόσο καλά είναι 
προσδιορισµένα τα κοινά σηµεία, και µε την κατανοµή τους στην εικόνα. Στο 



 

 159

παραπάνω παράδειγµα όλα τα σηµεία επιλέγηκαν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, 
όπου και η εικόνα εφαρµόστηκε πολύ ικανοποιητικά. 
Αναζήτηση Σηµείου: 
Έχοντας ένα σηµείο στην προσωρινή µνήµη, γίνεται αναζήτηση αυτού στο CAD, µε 
zoom-in & zoom-out τα οποία κατευθύνουν τον χρήστη. 
 
 
∆ιαχείριση Επιπέδων: 
Ανοίγει η παρακάτω φόρµα: 
 

 
 
Η φόρµα «διαβάζει» τα επίπεδα του ενεργού CAD και τα µεταφέρει στις λίστες 
προέλευσης και προορισµού. Στην κάτω λίστα επιλογής υπάρχει µια πληθώρα CAD 
οντοτήτων. 
 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποιών τύπων οντότητες θα µεταφερθούν από το ένα 
επίπεδο στο άλλο ή ποιες θα διαγραφούν από το σχέδιο. 
 
Στην παραπάνω εικόνα θέσαµε ως επίπεδο προέλευσης το «ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ» και 
επίπεδο προορισµού το «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ». Μαρκάροντας στην λίστα αντικειµένων 
τα επιθυµητά, µπορούµε να τα µεταφέρουµε αυτοµάτως από το ένα στο άλλο 
επίπεδο (ή να τα διαγράψουµε: σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ορισµού 
επίπεδου προορισµού). 
 
 
 



 

 160

17. ΕΝΤΥΠΑ 
 

 
Ανάθεσης – Ανάληψης: 
Ανοίγει το παρακάτω έγγραφο (δεν καλείται σε κατάσταση  γρήγορης 
λειτουργίας): 
 

 
 
Το παραπάνω έγγραφο συµπληρώνεται από το χρήστη και προσκολλάται στην 
τρέχουσα εργασία. 
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Πινάκιο Αµοιβής: 
Ανοίγει το παρακάτω αρχείο Excel. Ισχύει ότι και στο έντυπο ανάθεσης – 
ανάληψης: 
 

 
 
Τόσο το «λ» όσο και το ΦΠΑ καθορίζονται από το Excel µέσω του  
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18. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 
∆ιαχειριστής:  
Επιτρέπει τη συνολική διαχείριση των «πηγών» του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. Μέσω του 
∆ιαχειριστή µπορείτε: 

• Να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε σύµβολα (Blocks). 
• Να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε Υποµνήµατα. 
• Να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε περιγραφές. 
• Να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε προθέµατα. 

 
Φόρµα ∆ιαχειριστή: 
 

 
 
Στο τµήµα (α) επιλέγεται µε ποια ενότητα επιθυµείτε να εργαστείτε. 
Στο τµήµα (β) εµφανίζονται τα περιεχόµενα της ενότητας. 
Στο τµήµα (γ) µπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας στοιχεία σε κάθε ενότητα. 
Στο τµήµα (δ) µπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε κάποιο στοιχείο της 
ενότητας. 
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Αναλυτικότερα: 
• Σύµβολα (blocks): Παρουσιάζονται τέσσερις στήλες – πεδία.  

 
Η πρώτη στήλη περιέχει την περιγραφή του συµβόλου, όπως θα είναι ορατή στο 
χρήστη. 
 
Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το όνοµα του αρχείου που περιέχει την εικόνα του 
συµβόλου, όταν αυτή δεν είναι επιλεγµένη (συνήθως µε µαύρο φόντο). 
 
Η τρίτη στήλη παρουσιάζει το όνοµα του αρχείου που περιέχει την εικόνα του 
συµβόλου, όταν αυτή δεν είναι επιλεγµένη (συνήθως µε µαύρο φόντο). 
 
Η τέταρτη στήλη παρουσιάζει το όνοµα του αρχείου που περιέχει το σύµβολο. Αυτό 
το αρχείο δηµιουργείται µέσα στο CAD και έχει κατάληψη DWG. 
 
Για να προσθέσετε ένα νέο σύµβολο, θα πρέπει να δηλώσετε τα απαραίτητα 
στοιχεία: Περιγραφή, εικόνα 1, εικόνα 2, αρχείο dwg. ∆εν πρέπει να αφήσετε 
κάποιο πεδίο ασυµπλήρωτο. 
 
Η αρχική κλίµακα του dwg είναι προκαθορισµένη. Όταν το σύµβολο εισάγεται στο 
CAD κατά τη χρήση του λογισµικού, χρησιµοποιεί πολλαπλασιαστές για να το 
φέρει στο σωστό µέγεθος. Άρα, η αρχική κλίµακα που θα επιλέξετε θα επηρεάσει 
την εµφάνισή του σε όλες τις κλίµακες σχεδίασης. Για να αποφασίσετε σωστά, 
ανοίξτε µε το CAD ένα block (το οποίο προηγουµένως θα έχετε αντιγράψει από το 
Φάκελο_Εγκατάστασης\#BLOCKS σε έναν δικό σας κατάλογο), και δηµιουργήστε 
το δικό σας µε βάση το µέγεθος του παλιού. 
 
Όταν προσθέτετε ένα σύµβολο, πρακτικά δεν συµβαίνει ακόµα τίποτα, µέχρι να 
δηλωθεί σε κάποια περιγραφή και να «κολλήσει» µαζί της. 
 

• Υποµνήµατα: 
 
Τα πεδία είναι ανάλογα των συµβόλων, καθώς και ο τρόπος και τα στοιχεία 
διαχείρισης και δηµιουργίας. Είναι ευκολότερο να εργαστείτε πάνω σε ένα υπάρχον 
υπόµνηµα (αφού το µετονοµάσετε), να το τροποποιήσετε, να το αποθηκεύσετε µε 
άλλο όνοµα και έπειτα να το συνδέσετε µε το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
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• Περιγραφές: 

Οι τέσσερις στήλες είναι πλέον διαφορετικές, και παρουσιάζουν τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 

 
 
Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το όνοµα της περιγραφής (αυτό το οποίο θα επιλέγει ο 
χρήστης). 
 
Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το χρώµα σχεδίασης το οποίο έχει αποδοθεί σε κάθε 
περιγραφή. 
 
Η τρίτη στήλη παρουσιάζει το σύµβολο (αν έχει αποδοθεί κάποιο). 
 
Η τέταρτη στήλη παρουσιάζει τον τύπο γραµµής (αν έχει αποδοθεί κάποιος στην 
περιγραφή). 
 
Στην ενότητα αυτή, µπορείτε να εισάγετε τις δικές σας περιγραφές, να τις 
παραµετροποιήσετε µε χρώµα, σύµβολο ή τύπο γραµµής, ή να τροποποιήσετε 
υπάρχουσα περιγραφή. 
 
Οι περιγραφές που εισάγετε είναι αυτοµάτως διαθέσιµες σε όλες τις φόρµες στις 
οποίες µπορείτε να επιλέξετε περιγραφή (σηµείου, µέτρησης κτλ). Κατά τη 
σχεδίαση, σηµεία στα οποία έχετε αποδώσει περιγραφή, θα σχεδιαστούν στον 
αντίστοιχο επίπεδο (κατ’ επιλογή), µε το αποδοµένο χρώµα, σύµβολο και τύπο 
γραµµής. 
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• Προθέµατα σηµείων: 
 

 
 
Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, τα εµφανιζόµενα στοιχεία της ενότητας 
είναι: Πρόθεµα και Περιγραφή. 
 
Πρόθεµα: Ορίζει το λεκτικό το οποίο όταν συναντηθεί από το λογισµικό σε έναν 
κωδικό (µέτρησης, σηµείου κτλ) θα αποδοθεί αυτοµάτως η οριζόµενη περιγραφή. 
 
Παράδειγµα (βάση της παραπάνω εικόνας): 
 
Κωδικός σηµείου Υπάρχει Πρόθεµα Πρόθεµα Απόδοση 

περιγραφής 
Περιγραφή 

S1 NAI S NAI Στάση 
T23034 NAI T NAI Τριγωνοµετρικό 
A12 NAI A OXI Σηµείο 

O5 NAI O OXI Σηµείο 

OR11 NAI OR NAI Ορόσηµο 

16 OXI  OXI Σηµείο 
DA5 NAI DA NAI ∆ρόµος 

 
Όπως παρατηρείτε στον πίνακα, το πρόθεµα µπορεί να αποτελείται από 
µεγαλύτερο του ενός χαρακτήρες. Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 συγκρίνει τόσους χαρακτήρες 
όσοι είναι δηλωµένοι σε κάθε πρόθεµα. Για αυτό, το σηµείο µε κωδικό DA5 παίρνει 
την περιγραφή «∆ρόµος» επειδή ξεκινάει µε «D». 
 
Συµβουλή: 
Κωδικοποιήστε τις µετρήσεις σας στο καταγραφικό του οργάνου, και εναρµονίστε 
το µε τα προθέµατα του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. Έτσι κατά το πέρασµα των µετρήσεων ή 
των σηµείων σας µέσα στο λογισµικό, θα αποδίδεται αυτοµάτως η επιθυµητή 
περιγραφή. 
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Αποδέσµευση: 
 
Η αποδέσµευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν υπάρχει τρέχουσα ενεργή 
εργασία. Ο ρόλος της είναι πολύ βασικός: Μετακινεί αρχεία, αφαιρώντας τα από 
την εργασία, σε έναν νέο φάκελο της εργασίας, από όπου ο χρήστης µπορεί να τα 
επαναδεσµεύσει οποτεδήποτε επιθυµεί. Ο φάκελος αυτός λειτουργεί ως «τράπεζα». 
Ο χρήστης µπορεί να αντιγράψει ουσιαστικά οποιοδήποτε αρχείο από οπουδήποτε 
µέσα σε αυτό τον φάκελο, και να το δεσµεύσει στην εργασία αν τελικώς το 
χρειαστεί.  
 
Αρχική φόρµα Αποδέσµευσης: 
 

 
 
Η παραπάνω φόρµα χωρίζεται σε τέσσερα βασικά τµήµατα: 
 
Τµήµα α: Παρουσιάζει όλες τις πιθανές κατηγορίες στις οποίες µπορεί να υπάρχουν 
δεσµευµένα αρχεία από την τρέχουσα εργασία. 
 
Τµήµα β: Επιλογές διαχείρισης. Η τελευταία επιλογή (περί επαναφόρτωσης) είναι 
βασική για ένα λόγο: Αν δεν επαναφορτωθεί η εργασία µετά από κάποια-ες 
αποδέσµευση ή επαναδέσµευση αρχείου, οι αλλαγές δεν θα προβληθούν. 
 
Τµήµα γ: Παρουσιάζει τα αρχεία τα οποία βρίσκονται στο φάκελο #RECALL. Τα 
αρχεία αυτά µπορεί να είναι αποδεσµευµένα αρχεία τα οποία φυλάσσονται για 
πιθανή µελλοντική δέσµευση ή αρχεία τα οποία αντιγράψαµε εκεί µε σκοπό κάποια 
στιγµή να τα δεσµεύσουµε. 
Τµήµα δ: Παράθυρο πληροφοριών: Ενηµερώνει το χρήστη για τις επιτυχηµένες ή 
αποτυχηµένες κινήσεις δέσµευσης – αποδέσµευσης αρχείων. 
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Παράδειγµα αποδέσµευσης 
Στην εργασία µας έχουµε τις εξής οδεύσεις: 
 

 
 

οι οποίες εµφανίζονται στη φόρµα αποδέσµευσης: 
 

 
 
Επιλέγουµε δύο από αυτές και πατάµε «Αποδέσµευση»: 
Το παράθυρο πληροφοριών µας ενηµερώνει για τα αρχεία τα οποία 
αποδεσµεύτηκαν. Όπως βλέπουµε παρακάτω, αποδέσµευσε δύο ακόµα αρχεία τα 
οποία συνόδευαν τα επιλεγµένα.  
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Γυρνώντας στις «Γενικές Ρυθµίσεις» παρουσιάζονται τα διαθέσιµα στο φάκελο, 
αρχεία: 
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Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι να κλείσουµε τη φόρµα ή να 
επαναφορτώσουµε την εργασία. Κλείνοντας τη φόρµα: 
 

 
 

και επειδή έχουµε τσεκάρει την επιλογή επαναφόρτωσης εργασίας µετά το 
κλείσιµο: 
 

 
 
Πατώντας «ΝΑΙ» η εργασία επαναφορτώνεται: 
 

 

Στις οδεύσεις πλέον παρουσιάζονται µόνο εκείνες που 
δεν αποδεσµεύτηκαν. 

 
Πριν ανοίξουµε ξανά τη φόρµα Αποδέσµευσης, αντιγράφουµε στο φάκελο 
#RECALL (στο γενικό φάκελο της εργασίας µας) ένα αρχείο (flyer.doc). Ανοίγουµε 
την Αποδέσµευση: 
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Όλα τα αποδεσµευµένα αρχεία εµφανίζονται στον πίνακα, µαζί όµως και το αρχείο 
flyer.doc το οποίο προσθέσαµε χειροκίνητα. Επιλέγουµε τα αρχεία και πατάµε 
«Επαναφορά». 
 
(Σηµείωση: Για τα αρχεία οδεύσεων παραπάνω, δεν χρειάζεται να τσεκάρουµε και 
τα δύο τα οποία έχουν ίδιο όνοµα και διαφορετική κατάληξη. Αρκεί µόνο το ένα). 
 
Μετά την επαναφόρτωση της εργασίας: 
 

 

 
 
Τα αρχεία οδεύσεων επέστρεψαν, ενώ το αρχείο flyer.doc εντοπίστηκε και 
προστέθηκε αυτοµάτως στην κατηγορία που θα έπρεπε να ανήκει. 
 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί για όλες τις κατηγορίες δεσµευµένων 
αρχείων. Μπορείτε να αποδεσµεύσετε πολλά αρχεία από διάφορες κατηγορίες 
προτού φορτώσετε εκ νέου την εργασία. 
 
Μακροεντολές: 
 
Αν και ακόµα υπό ανάπτυξη, θα περιγράψουµε τις δυνατότητες και τις χρήσεις των 
εντολών αυτών. 
 
Οι µακροεντολές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Α’ κατηγορία: Εκτελέσιµες άµεσα από το παράθυρο µακροεντολών: 
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• Β’ κατηγορία: Εκτελέσιµες από τη φόρµα Επεξεργασίας Μακροεντολών. 
Αυτές τις τελευταίες τις δηµιουργεί ο χρήστης. 

 
Α’ κατηγορία: 
 

 
 
Στο γκρι πλαίσιο εισαγωγής κειµένου πληκτρολογούµε την επιθυµητή εντολή και 
πατάµε Enter. Πιθανώς η εντολή να απαιτεί κάποια ορίσµατα για να εκτελεστεί. 
 
∆ιαθέσιµες εντολές: 
 
L,LOAD : ανοίγει µια εργασία 
S,SAVE : αποθηκεύει την τρέχουσα εργασία 
C,CLOSE : κλείνει την τρέχουσα εργασία 
X,EXIT : τερµατίζει το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
H,HIDE : περνάει σε κατάσταση απόκρυψης 
CAD : επιλογή σχεδιαστικού 
HIS,HISTORY : ανοίγει το ιστορικό εργασιών 
SET,SETS,SETTINGS : εµφανίζει το παράθυρο ιδιοτήτων 
WEB : το ΕΞΑΡΤΗΣΗ στο διαδίκτυο 
MAIL,EMAIL : ανοίγει τη φόρµα επικοινωνίας 
PRO,PROTH,PROTHEMATA : ανοίγει τη ρύθµιση προθεµάτων 
SEARCH : αναζήτηση στοιχείων 
DI,DIAX : καλεί τον διαχειριστή 
I,P,PROPERTIES : εµφανίζει τις ιδιότητες σχεδίασης 
GP,GETP,GETPOINTS : επιλέγει όλα τα σηµεία 
RI,RUBBER : ανοίγει τη φόρµα εκτέλεσης Rubber Sheet 
TR,TRANS,TRANSLATE : µετασχηµατισµός σχεδίου 
SYS,SYSTEM : µετασχηµατισµοί συντεταγµένων 
DR,DRAW,KROKI : σχεδίαση από κροκί 
BL,BLOCK : εισαγωγή block 
YP,YPOMHMA : εισαγωγή υποµνήµατος 
651,N651 : εισαγωγή του Ν651/77 
NP,NEWPE : νέος πίνακας ενεργειών (πρόχειρος) συντεταγµένων 
NM,NEWPME : νέος πίνακας ενεργειών (πρόχειρος) µετρήσεων 
IC,IMPORTCORDS : εισαγωγή συντεταγµένων από αρχείο στη µνήµη 
IM,IMPORTMEAS : εισαγωγή µετρήσεων από αρχείο στη µνήµη 
XC,EXPORTCORDS : εξαγωγή συντεταγµένων από µνήµη σε αρχείο 
XM,EXPORTMEAS : εξαγωγή µετρήσεων από µνήµη σε αρχείο 
ONTOP: το ΕΞΑΡΤΗΣΗ σε πρώτο επίπεδο 
NORMAL : κανονική σειρά εµφάνισης 
GHOST : ηµιδιαφανής εµφάνιση 
WALL : αδιαφανής εµφάνιση 
PREFIX : φάκελος εγκατάστασης λογισµικού 
ABOUT : σχετικά µε το λογισµικό 
VER,VERSION : έκδοση λογισµικού 
BCOLOR : αλλάζει το χρώµα των εν ενεργεία φορµών 
FONT : αλλάζει την γραµµατοσειρά των εν ενεργεία φορµών 
PREVIEW : προεπισκόπηση σηµείων εργασίας 
EDAFOS : άνοιγµα του λογισµικού Ε∆ΑΦΟΣ 
META,METATROPEAS : άνοιγµα του λογισµικού ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 
TIN A,DTM A,TINA,DTMA : άνοιγµα του 'Ε∆ΑΦΟΣ' και αποστολή όλων των σηµείων σε αυτό 
TIN,DTM : άνοιγµα του 'Ε∆ΑΦΟΣ' και αποστολή των επιλεγµένων σηµείων σε αυτό 
D2,DIST2 x1,y1,x2,y2 : απόσταση σηµείων 
D3,DIST3 x1,y1,h1,x2,y2,h2 : απόσταση σηµείων στο χώρο 
AZM,AZIMUTH x1,y1,x2,y2: γωνία διεύθυνσης σηµείων 
DXY x1,y1,x2,y2: δχ,δy σηµείων 
XL ALL : αποστολή όλων των σηµείων στο Microsoft Excel 
XL SEL : αποστολή των επιλεγµένων σηµείων στο Microsoft Excel 
SP2D ALL : αποστολή όλων των σηµείων (2D) στο CAD 
SP2D SEL : αποστολή των επιλεγµένων σηµείων (2D) στο CAD 
SP3D ALL: αποστολή όλων των σηµείων (3D) στο CAD 
SP3D SEL : αποστολή των επιλεγµένων σηµείων (3D) στο CAD 
ACAD,AUTOCAD : επιχειρεί πρόσβαση στο ανοιγµένο AutoCAD 
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ICAD,INTELICAD,INTELLICAD : επιχειρεί πρόσβαση στο ανοιγµένο IntelliCAD 
ZW,ZWCAD : επιχειρεί πρόσβαση στο ανοιγµένο ZWCAD 
XL,EXCEL : ανοίγει το Microsoft Excel 
W,WORD : ανοίγει το Microsoft Word 
RUN A,RUNA : ανοίγει το AutoCAD 
RUN I,RUNI : ανοίγει το IntelliCAD 
RUN ZW,RUNZW : ανοίγει το ZWCAD 
? : παρουσιάζει τη λίστα των διαθέσιµων εντολών 
M,MACROS: ανοίγει τη φόρµα επεξεργασίας µακροεντολών 
 
 
Β’ κατηγορία: 
 

 
 
Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τις δικές του απλές διαδικασίες, να τις 
αποθηκεύσει και να τις χρησιµοποιεί ως scripts.  
Οι λειτουργίες αυτών των µακροεντολών αναβαθµίζονται και σύντοµα ο χρήστης 
θα µπορεί να ελέγχει όλες τις παραµέτρους και διαδικασίες του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. 
 
Στο παραπάνω παράδειγµα των τεσσάρων γραµµών, εκτελείται η εξής σειρά 
εντολών: 
 
Α. Σε µια θέση µνήµης αντιγράφονται όλα τα διαθέσιµα από τους πίνακες σηµεία. 
Β. Αποστέλλονται στο Excel. 
Γ. Μετασχηµατίζονται από το ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87 (µε παραµέτρους κατά την 
εκτέλεση) και αντιγράφονται σε νέα θέση µνήµης. 
∆. Τα νέα σηµεία µε τη σειρά τους αποστέλλονται στο Excel. 
 
Η αναβάθµιση και το εγχειρίδιο των Μακροεντολών θα είναι διαθέσιµες στους 
εγγεγραµµένους µε υποστήριξη χρήστες. 
 
 
PlugIns (Επεκτάσεις Εφαρµογής): 
 
Οι επεκτάσεις εφαρµογής είναι ActiveX-Dll τα οποία «κολλάνε» πάνω στο κυρίως 
λογισµικό ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4. Αυτά τα προγράµµατα περιέχουν διαδικασίες και 
λειτουργίες οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογισµικό. Είναι ένας τρόπος 
συντήρησης και αναβάθµισης του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4, µε σκοπό τον εµπλουτισµό του και 
τη διαρκή αύξηση των δυνατοτήτων του. 
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Τα παραγόµενα plugins θα είναι διαθέσιµα µόνο στους εγγεγραµµένους µε 
υποστήριξη χρήστες του λογισµικού. Αυτά εντοπίζονται αυτοµάτως µέσω του 
λογισµικού (µε σύνδεση στο InterNet) και «κατεβαίνουν» µε επιλογή του χρήστη. 
 
Εκτελούνται µε διπλό κλικ από την παρακάτω λίστα: 
 

 
 
Πρόκειται για µια ανανεώσιµη πηγή, η οποία θα καλύψει µελλοντικές ανάγκες (π.χ. 
µετασχηµατισµών, εξαγωγών-εισαγωγών δεδοµένων σε /από άλλα λογισµικά κτλ) 
 
Τα plugins καταχωρούνται µέσω του λογισµικού PlugInRg.exe το οποίο συνοδεύει 
το βασικό πακέτο. 
 

 
 
Μετά την καταχώριση είναι έτοιµα για χρήση. 
 
Μνήµη: 
 
Καλείται από το παρακάτω αναδυόµενο menu µε δεξί κλικ πάνω στο κεντρικό 
παράθυρο του ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4: 
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Ανοίγει την παρακάτω φόρµα διαχείρισης µνήµης: 
 

 
 

 
Χρησιµότητα: Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε θέσεις µνήµης (χωρίς γραφικό 
περιβάλλον όπως είναι οι πρόχειροι πίνακες), στις οποίες µπορείτε να αντιγράψετε 
συντεταγµένες ή µετρήσεις. Τα δεδοµένα αυτά µπορείτε να τα «τραβήξετε» 
οποιαδήποτε στιγµή, να τα στείλετε στο πρόχειρο, στο Excel, στο CAD, σε αρχείο ή 
να δηµιουργήσετε ΨΜΕ. 
 
Είναι επίσης κατάλληλο για να περάσετε δεδοµένα από µια εργασία σε µια άλλη, 
αφού είναι τα µοναδικά δεδοµένα που δεν καταστρέφονται κατά το κλείσιµο της 
εργασίας. 
 
Με απλές διαδικασίες επικόλλησης – αντιγραφής περνάµε δεδοµένα σε µνήµες που 
δηµιουργήσαµε πατώντας «Νέα θέση µνήµης» από την πάνω µπάρα εντολών: 
 

  
 
Προτιµήστε θέσεις µνήµης από τη δηµιουργία πρόχειρων πινάκων διότι: 
 

• Έχουν γρηγορότερη προσπέλαση 
• Παραµένουν µετά το κλείσιµο της τρέχουσας εργασίας 
• Αφαιρούνται και προστίθενται κατά βούληση 
• Καταναλώνουν λιγότερους πόρους 
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Βάση ∆εδοµένων (DataBase 4): 
 
Η Βάση ∆εδοµένων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τµήµατα του λογισµικού. Ο 
χρήστης καταχωρεί στάσεις, τριγωνοµετρικά, reper τα οποία τα έχει άµεσα 
διαθέσιµα µέσα από κάθε εργασία. 
 
Έτσι, όταν εργάζεστε σε µια περιοχή π.χ. στη Λαµία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
το αρχείο αυτό για να αναζητήσετε κάθε φορά τα δεδοµένα τα οποία έχετε στην 
περιοχή. 
 
Η βασική φόρµα είναι η παρακάτω: 
 

 
 
Προσθήκη: 
Αφού επιλέξετε σηµεία από κάποιον πίνακα (ώστε να βρίσκονται στην προσωρινή 
µνήµη) πατάτε το κουµπί «Προσθήκη: 
 

 
 
Στην παραπάνω φόρµα καταχωρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε 
στάση / reper / τριγωνοµετρικό που εισάγετε µε σκοπό την ευκολότερη αναζήτησή 
του όταν το χρειαστείτε. 
 
Τα σηµεία µεταφέρονται από τον πίνακα στα πεδία µε διπλό κλικ πάνω στον 
κωδικό σηµείου του πίνακα. 
 
Πατώντας Προσθήκη τρέχοντος καταχωρείται µόνο το συγκεκριµένο σηµείο. 
Μπορείτε όµως, αν ταιριάζει η περιγραφή, να δηλώσετε µια φορά περιοχή, 
σύστηµα, σήµανση κτλ και να πατήσετε το κουµπί Προσθήκη όλων. Με αυτό τον 
τρόπο θα περαστούν όλα τα σηµεία του πίνακα στη Βάση ∆εδοµένων. 
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Επεξεργασία: 
Πατώντας το αντίστοιχο κουµπί, η φόρµα µετατρέπεται στην παρακάτω 
 

 
 
από όπου µπορείτε να διαγράψετε σηµεία ή να τροποποιήσετε τις περιγραφές, 
συντεταγµένες κτλ. 
 
Αναζήτηση: 
Πατώντας Αναζήτηση, ανοίγει η φόρµα αναζήτησης µε κριτήρια της Βάσης 
∆εδοµένων: 
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Μπορείτε να αναζητήσετε σηµεία µε βάση οποιοδήποτε εκ των παραπάνω 
κριτηρίων.  
Συνήθως η καταλληλότερη αναζήτηση γίνεται µε βάση την Περιοχή, Απόσταση από 
δοσµένο σηµείο ή όρια περιοχής. 
 
Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. (Π.χ. Κάνουµε αναζήτηση µε σήµανση = Καρφί): 
 
Η Βάση ∆εδοµένων µας ενηµερώνει ότι βρέθηκε µόνο µία εγγραφή: 

 
 
Πατώντας στη φόρµα αναζήτησης «εµφάνιση όλων»: 
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παρατηρούµε ότι όντως υπάρχει µόνο µια σήµανση καρφί, αλλά υπάρχουν 
σηµάνσεις του τύπου «Καρφί – ροδέλα». Αν επιθυµούσαµε να εµφανιστούν και 
αυτά, τότε στη φόρµα αναζήτησης θα έπρεπε να είχαµε εισάγει το λεκτικό «Καρφί» 
(ή και τµήµα αυτού) στο πεδίο «Λέξη – φράση κλειδί». 
Στο πεδίο «Λέξη – φράση κλειδί» µπορούµε να εισάγουµε µισές λέξεις, χαρακτήρες 
κτλ. Η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα κείµενα της καταχώρησης. 
 
Αφού λοιπόν βρήκαµε κάποια σηµεία που µας βολεύουν, µπορούµε πλέον να τα 
επεξεργαστούµε όπως θα κάναµε µε οποιονδήποτε πίνακα συντεταγµένων. 
 
Χρησιµοποιώντας τη DataBase 4: 

• Κρατάτε µόνιµα αρχεία σταθερών σηµείων. 
• Με απλή αντιγραφή τα χρησιµοποιείτε σε επιλύσεις δικτύων, οδεύσεων, 

ταχυµετρίας κτλ. 
• ∆εν χρειάζεται να ψάχνετε για στάσεις σε παλαιότερες εργασίες. 
• Την αναβαθµίζετε διαρκώς. 

 
 
 


