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1. Εγκατάσταση προγράμματος Dcad

Επιλέγουμε την έκδοση του προγράμματος που θέλουμε να εγκαταστήσουμε ανάλογα με το 

σχεδιαστικό πρόγραμμα που έχουμε στον υπολογιστή μας (32bit ή 64bit)

Για να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα εκτελούμε το αρχείο Setup Dcad. Η εγκατάσταση 

ξεκινά αυτόματα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη τοποθεσία εγκατάστασης σε σχέση με την 

προτεινόμενη. Μετά το πέρας της εγκατάστασης εμφανίζεται το μήνυμα:

<<Αν κατά την έναρξη της εφαρμογής εμφανιστεί το μήνυμα: Για την εκτέλεση της 

εφαρμογής απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή το .NET FRAMEWORK 

έκδοση 4.0, ακολουθήστε την παρακάτω διεύθυνση για την εγκατάσταση του: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851>>

Αυτό σημαίνει ότι για την λειτουργία του προγράμματος  πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον 

υπολογιστή μας το Microsoft net.framework 4 ή νεότερο.  Αν δεν είναι, θα εμφανιστεί μήνυμα 

λάθους κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο  
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μπορούμε να το προμηθευτούμε από την παρακάτω διεύθυνση

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

Για την σωστή λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να έχουμε ρυθμίσει τα Windows να 

δέχονται  ως υποδιαστολή αριθμών την τελεία (“.”) . Ο ορισμός γίνεται μέσα από το 

Control Panel → Regional Settings. 

2. Ενεργοποίηση - Registration

Το πρόγραμμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα χωρίς ενεργοποίηση για 

δεκαπέντε μέρες από την εγκατάσταση του. Μετά το πέρας τον ελεύθερων ημερών χρήσης 

κλειδώνει και παύει να είναι λειτουργικό. Θα πρέπει τότε να γίνει εγγραφή   ώστε να 

ενεργοποιηθούν ξανά οι δυνατότητες του.

Για πληροφορίες  του κόστους ενεργοποίησης μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

www.dcad.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 211-800-59-22.
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3. Dcad

3.1 Σύνδεση με CAD πρόγραμμα

Το Dcad αποτελεί αυτόνομη-ξεχωριστή εφαρμογή που επικοινωνεί με το AutoCAD  

κάνοντας χρήση της τεχνολογίας  Active X.

Όταν δίνουμε μία εντολή στο Dcad (π.χ. εισαγωγή σημείων) αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει

μία σύνδεση με το σχεδιαστικό πρόγραμμα ώστε να εκτελέσει την εντολή αυτή. Σε περίπτωση

που δεν είναι δυνατή η σύνδεση  του Dcad με το σχεδιαστικό  θα εμφανιστεί το παρακάτω 

μήνυμα:

Η αποτυχία σύνδεσης συνήθως οφείλεται στους εξής λόγους:

• το AutoCAD δεν εκτελείται στον υπολογιστή

• το AutoCAD είναι απασχολημένο εκτελώντας κάποια άλλη εντολή

• δεν εκτελείται η σωστή έκδοση του προγράμματος
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3.2 Σημεία

3.2.1 Εισαγωγή σημείων

Η εισαγωγή των σημείων γίνεται με τη χρήση ενός αρχείου συντεταγμένων.

Για να εισάγουμε σημεία στο σχέδιο επιλέγουμε DCAD → Σημεία →  Εισαγωγή Σημείων και 

εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Στο πεδίο ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ επιλέγουμε τη μορφή που έχει το αρχείο 

των σημείων που θέλουμε να εισάγουμε στο σχέδιο, όπου:

α/α :αύξων αριθμός σημείου

Χ: συντεταγμένη Χ του σημείου

Υ: συντεταγμένη Υ του σημείου

Ζ:υψόμετρο του σημείου

code: κωδικός του σημείου
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Ανάλογα λοιπόν με την μορφή που έχει το αρχείο των συντεταγμένων των σημείων που 

θέλουμε να εισάγουμε, κάνουμε την αντίστοιχη επιλογή στη ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ.  Προσοχή, στο αρχείο συντεταγμένων ο διαχωρισμός των πεδίων θα 

πρέπει να γίνεται με κόμμα “,” αλλιώς θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους.

Αν θέλουμε να εισάγουμε τα σημεία με μηδέν (0) υψόμετρο  επιλέγουμε Εισαγωγή όλων των

σημείων με τιμή υψομέτρου “0”.  Γενικά, όλα μας τα σημεία θα πρέπει να τα εισάγουμε με 

τιμή υψομέτρου “0” ακόμα και για την δημιουργία του Ψ.Μ.Ε.

Στο πεδίο Ύψος Χαρακτήρων επιλέγουμε το ύψος που θα έχει το text που θα αναγράφει τα 

χαρακτηριστικά του κάθε σημείου στο σχέδιο. 

Στο πεδίο Αρχείο Συντεταγμένων επιλέγουμε το αρχείο των συντεταγμένων που θέλουμε να 

εισάγουμε.

Τέλος αφού έχουμε κάνει τα παραπάνω βήματα ενεργοποιείτε το κουμπί “ΟΚ” με το οποίο 

γίνεται η εισαγωγή των σημείων στο σχέδιο.

Τα σημεία που εισάγονται στο σχέδιο έχουν τη μορφή block. 
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3.2.2 Εξαγωγή σημείων

Για να εξάγουμε σημεία από το σχέδιο επιλέγουμε DCAD → Σημεία →  Εξαγωγή Σημείων και 

εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Η εξαγωγή σημείων από το σχέδιο δεν γίνεται μαζικά, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε ένα ένα 

τα σημεία που θέλουμε να εξάγουμε 

Στο πεδίο Ιδιότητες σημείων  έχουμε τις εξής επιλογές:

αναγραφή α/α σημείου στο αρχείο: επιλέγουμε αν θα γίνει αναγραφή του α/α των 
σημείων στο αρχείο που θα εξαχθούν

ύψος χαρακτήρων: δίνουμε το ύψος του text που θα αναγράφει τον α/α 
των σημείων στο σχέδιο

αριθμός εκκίνησης: είναι ο αριθμός που θα ξεκινήσει η αρίθμηση των 
σημείων

7



       

                                             Οδηγίες χρήσης προγράμματος DCAD 2.0

Στο πεδίο Υψόμετρα σημείων επιλέγουμε το υψόμετρο που θα πάρουν τα σημεία που 

εξάγουμε από το σχέδιο. Έχουμε τις εξής επιλογές:

Εξαγωγή με τιμή “0”: Όλα τα σημεία εξάγονται με τιμή υψομέτρου “0”

Πληκτρολόγηση από τον χρήστη: Το υψόμετρο του σημείου λαμβάνεται με 
πληκτρολόγηση του από τον χρήστη

Εξαγωγή από το σχέδιο: Το υψόμετρο του σημείου λαμβάνεται από την τιμή 
που έχει το εκάστοτε σημείο στο σχέδιο

Στο πεδίο Αρχείο Συντεταγμένων επιλέγουμε το όνομα του αρχείου στο οποίο θα εξάγουμε 

τις συντεταγμένες.

Τέλος αφού έχουμε κάνει τα παραπάνω βήματα ενεργοποιείτε το κουμπί “ΟΚ”  και είμαστε 

έτοιμοι να εξάγουμε τα σημεία μας από το σχέδιο
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3.2.3  Λίστα σημείων σχεδίου

Για να εμφανιστεί η λίστα των σημείων που υπάρχουν στο σχέδιο επιλέγουμε 

DCAD → Σημεία →  Λίστα σημείων σχεδίου και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Τα σημεία εμφανίζονται σε δύο ξεχωριστούς πίνακες. Στον πίνακα Σημεία Ταχυμετρίας και 

στον πίνακα  Σημεία Στάσεων – Τριγωνομετρικών

Στον πίνακα  Σημεία Ταχυμετρίας εμφανίζονται ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά τα σημεία 

όπου ως αρίθμηση έχουν μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες (π.χ. 1, 2, 3 κ.ο.κ.)
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Στον πίνακα  Σημεία Στάσεων – Τριγωνομετρικών εμφανίζονται  τα σημεία όπου ως 

αρίθμηση έχουν μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (π.χ. S1, T2, GPS3 κ.ο.κ.)

Υπάρχει η δυνατότητα αν επιθυμούμε να εξάγουμε τα σημεία σε ένα αρχείο txt επιλέγοντας το

κουμπί Εξαγωγή ταχυμετρικών σημείων ή Εξαγωγή στάσεων – τριγωνομετρικών.

Αν θέλουμε μπορούμε στους πίνακες να επεξεργαστούμε τα σημεία αλλάζοντας κάποια τιμή 

στα πεδία. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τα σημεία του σχεδίου αλλά θα εμφανιστεί μόνο 

στο αρχείο txt που θα εξάγουμε.

3.2.4  Αλλαγή ύψους text Σημείων

Μπορούμε να αλλάξουμε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του σχεδίου, το ύψος του text (α/α , 

υψόμετρο, κωδικός σημείου) .

Πηγαίνοντας στο DCAD → Σημεία →  Αλλαγή ύψους Text Σημείων θα εμφανιστεί μήνυμα στη 

γραμμή εντολών του AutoCAD να δώσουμε το νέο ύψος text.

3.2.5 Layer Σημείων

Πηγαίνοντας στο DCAD → Σημεία →  Layer Σημείων θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα:

Στην παραπάνω φόρμα μπορούμε να ελέγχουμε τα layer των σημείων άμεσα και πιο γρήγορα

σε σχέση με τον κλασικό τρόπο. Έτσι μπορούμε αυτόματα να αποκρύβουμε ή να εμφανίζουμε
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το σημείο, την αρίθμηση του σημείου, το υψόμετρο του σημείου ή τέλος τον κωδικό του 

σημείου. 

3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Στα Στοιχεία ιδιοκτησίας μπορούμε επιλέγοντας στο σχέδιο το όριο της ιδιοκτησίας να 

σχεδιάσουμε μια σειρά από χαρακτηριστικά της όπως είναι π.χ. ο πίνακας συντεταγμένων 

των κορυφών και η αναγραφή του μήκους των πλευρών.

Για τα στοιχεία ιδιοκτησίας επιλέγουμε DCAD → Στοιχεία ιδιοκτησίας και εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα:

Στο πεδίο ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ δίνουμε την κλίμακα σχεδίασης των χαρακτηριστικών της 

ιδιοκτησίας. Έτσι ανάλογα με με την κλίμακα σχεδίασης που θα επιλέξουμε έχουμε 

διαφορετικό  ύψος στο text και στη ακτίνα των κύκλων που θα σχεδιαστούν στις κορυφές.

Αν κάποια από τις προεπιλεγμένες κλίμακες δεν μας αρκούν ή θέλουμε να σχεδιάσουμε με 

δικές μας ρυθμίσεις το ύψος του text των στοιχείων ιδιοκτησίας, μπορούμε ως κλίμακα 

σχεδίασης να επιλέξουμε “custom”. Τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα και μπορούμε να 
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δώσουμε τις δικές μας επιλογές: 

Πατώντας το κουμπί “ΟΚ” στη φόρμα Στοιχεία Ιδιοκτησίας επιλέγουμε στο σχέδιο την 

γραμμή της ιδιοκτησίας  και σχεδιάζονται οι επιλογές μας.
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3.4 Σχεδίαση καννάβου

Για τη σχεδίαση καννάβου επιλέγουμε DCAD → Σχεδίαση καννάβου και εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα:

Στο πεδίο ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ επιλέγουμε την κλίμακα σχεδίασης του καννάβου. Αν οι 

προεπιλεγμένες κλίμακες δεν μας καλύπτουν τότε επιλέγουμε ως κλίμακα σχεδίασης 

“custom”. Τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα και μπορούμε να δώσουμε τις δικές μας 

επιλογές: 

Αφού πατήσουμε το κουμπί “ΟΚ” στη φόρμα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΝΝΑΒΟΥ επιλέγουμε στο σχέδιο 
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την περιοχή που θέλουμε να δημιουργηθεί ο κάνναβος μας.

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

4.1 Προβολή χάρτη

Στη προβολή χάρτη, μπορούμε να εισάγουμε στο σχέδιο, χάρτη είτε από Google maps είτε 

από το κτηματολόγιο

4.1.1 Google Maps

Στη προβολή χάρτη-Google Maps μπορούμε επιλέγοντας μία περιοχή στο σχέδιο η οποία έχει

συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87, να δούμε την αντίστοιχη προβολή της στο Google maps.  

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Προβολή Χάρτη → Google maps.

Στο σχέδιο καλούμαστε να επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε να προβάλουμε στο Google 

maps. Αφού επιλέξουμε την περιοχή τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:
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Στον τύπο  χάρτη έχουμε τις εξής επιλογές:

SATELLITE Εμφανίζει δορυφορικές εικόνες

HYBRID Εμφανίζει δορυφορικές εικόνες με πληροφορίες όπως αναγραφή 
ονομάτων οδών σημείων ενδιαφέροντος κ.λ.π.

TERRAIN Εμφανίζει χάρτη με ισοϋψείς 

ROADMAP Εμφανίζει χάρτη με  οδικές πληροφορίες

Στο πεδίο “Πήγαινε σε σημείο:” πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ ενός σημείου, ο 

χάρτης θα κάνει zoom στο σημείο αυτό. 

Στο πεδίο “Απόκρυψη Πλαισίου”  μπορούμε να αποκρύψουμε  το κόκκινο πλαίσιο που 

εμφανίζεται στο χάρτη. Το πλαίσιο αυτό είναι και η περιοχή που επιλέξαμε αρχικά στο σχέδιο
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Στο πεδίο “Απόκρυψη Σημείου”  μπορούμε να αποκρύψουμε  το σημείο που εμφανίζεται στο

χάρτη και πληκτρολογήσαμε αρχικά της συντεταγμένες του 

Αν η περιοχή που επιλέξαμε δεν είναι σωστή, μπορούμε να επιλέξουμε νέα περιοχή από το 

κουμπί Επιλογή νέας περιοχής.

Για να εισάγουμε τον χάρτη στο σχέδιο μας, επιλέγουμε το κουμπί Εισαγωγή χάρτη 
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4.1.2 Κτηματολόγιο – wms (wms=web map service)

Στη προβολή χάρτη-Κτηματολόγιο - wms μπορούμε επιλέγοντας μία περιοχή στο σχέδιο η 

οποία έχει συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87 να δούμε την αντίστοιχη προβολή της, στο χάρτη του 

κτηματολογίου μέσω της υπηρεσίας  web map service του Κτηματολογίου.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Προβολή Χάρτη → Κτηματολόγιο - wms.

Στο σχέδιο καλούμαστε να επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε να προβάλουμε στο χάρτη 

του κτηματολογίου. Αφού επιλέξουμε την περιοχή τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Βλέπουμε ότι στη φόρμα απεικονίζεται η περιοχή που έχουμε επιλέξει στο χάρτη του 

κτηματολογίου.

Αν η περιοχή που επιλέξαμε δεν είναι σωστή, μπορούμε να επιλέξουμε νέα περιοχή από το 

κουμπί Επιλογή νέας περιοχής.
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Για να εισάγουμε τον χάρτη που στο σχέδιο μας επιλέγουμε το 

κουμπί Εισαγωγή χάρτη 

Μπορούμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε φωτομωσαϊκό εικόνων εισάγοντας διαδοχικές 

εικόνες στο σχέδιο μας.

Η οριζοντιογραφική ακρίβεια εισαγωγής της εικόνας στο σχέδιο είναι της τάξης 1-2 μ. Η

ακρίβεια οφείλεται στην ακρίβεια με την οποία μεταδίδει το Κτηματολόγιο τα 
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χαρτογραφικά δεδομένα του μέσω της   WMS   υπηρεσίας του. Αν στο μέλλον βελτιώσει 

το Κτηματολόγιο την εκπεμπόμενη ακρίβεια του μέσω   WMS   θα βελτιωθεί και η 

οριζοντιογραφική ακρίβεια εισαγωγής της εικόνας.

4.1.3 Κτηματολόγιο – web

Επειδή η ακρίβεια εισαγωγής χάρτη του Κτηματολογίου μέσω της υπηρεσίας wms είναι της 

τάξης 1 με 2 μέτρα, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί ο χάρτης με καλλίτερη ακρίβεια μέσω 

της εντολής  Εργαλεία→ Προβολή Χάρτη → Κτηματολόγιο – web. H διαδικασία εισαγωγής του

χάρτη μπορεί να χαρακτηριστεί ημιαυτόματη, αφού απαιτείται από τον χρήστη να εκτελέσει 

κάποια βήματα και περιγράφεται παρακάτω.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Προβολή Χάρτη → Κτηματολόγιο - web.

Στο σχέδιο καλούμαστε να επιλέξουμε την περιοχή στο AutoCAD που θέλουμε να 

προβάλουμε στο χάρτη του κτηματολογίου. Αφού επιλέξουμε την περιοχή, θα πρέπει να 

δώσουμε ένα όνομα και να αποθηκεύσουμε της συντεταγμένες των κορυφών της περιοχής 

που επιλέξαμε, στη φόρμα αποθήκευσης αρχείου που εμφανίζεται. Κατόπιν εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα:
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Εμφανίζεται δηλαδή, η σελίδα στο Internet της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτοχαρτών του 

Κτηματολογίου. Στα δεξιά της σελίδας πατάμε το Choose file και επιλέγουμε το αρχείο txt που

αποθηκεύσαμε προηγούμενος και μετά το κουμπί που γράφει Καταχώρηση. Έτσι θα 

εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα:
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Βλέπουμε ότι ο χάρτης έχει εστιάσει στην περιοχή που επιλέχθηκε αρχικά στο AutoCAD, ενώ 

το κίτρινο περίγραμμα είναι το όριο της επιλεγμένης περιοχής.

Πατώντας το κουμπί  Επιλογή Περιοχής στο Χάρτη   επιλέγουμε στη φόρμα με προσοχή

το κίτρινο περίγραμμα. Αν η επιλογή μας δεν είναι ακριβής μπορούμε να επαναλάβουμε την 

διαδικασία έως ότου επιτύχουμε την επιθυμητή

 ακρίβεια. Εν συνεχεία πατάμε το κουμπί Εισαγωγή Χάρτη   και η επιλεγμένη περιοχή 

του χάρτη εισάγεται στο AutoCAD. Γενικά όσο καλύτερα μπορέσουμε να ταυτίσουμε την 

περιοχή που θα επιλέξουμε στη φόρμα, με το κίτρινο πλαίσιο, τόσο καλύτερη ακρίβεια θα 

έχουμε. Το τελικό αποτέλεσμα μετά την εισαγωγή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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4.2 Αντιστροφή φορά γραμμής

Με την αντιστροφή φορά γραμμής μπορούμε επιλέγοντας κάποιες γραμμές στο σχέδιο να 

αντιστρέψουμε την φορά δημιουργία τους

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Αντιστροφή φοράς γραμμής

Τότε καλούμαστε να επιλέξουμε τις γραμμές που θέλουμε να αντιστρέψουμε. Αφού τις 

επιλέξουμε πατάμε Enter  και οι επιλεγμένες γραμμές αντιστρέφονται. Αυτή η λειτουργία είναι 

χρήσιμη όταν έχουμε γραμμές με linetypes (π.χ. Πρανές)

25
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4.3 Εισαγωγή κειμένου

Με την εισαγωγή κειμένου μπορούμε να εισάγουμε στο σχέδιο text αυτόματα στο layer που 

επιθυμούμε.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→  Εισαγωγή κειμένου και εμφανίζεται φόρμα:

Όπου στο Κείμενο εισαγωγής πληκτρολογούμε το text που θέλουμε να εισάγουμε. Στο 

Layer επιλέγουμε το layer εισαγωγής του text. Στη Στροφή κειμένου επιλέγουμε αν θα 

στρέψουμε το text. Ο προσανατολισμός γίνεται γραφικά στο σχέδιο. Στη Σχεδίαση γραμμής  

μπορούμε να σχεδιάσουμε μία γραμμή αν θέλουμε να αντιστοιχίσουμε το κείμενο μας σε 

κάποιο σημείο του σχεδίου ενώ στο Ύψος Κειμένου δίνουμε το ύψος του text που θα 

εισαχθεί.

4.4 Εξαγωγή συντεταγμένων κορυφών γραμμής

Στην εξαγωγή συντεταγμένων κορυφών γραμμής μπορούμε να εξάγουμε σε ένα αρχείο .txt τις

συντεταγμένες των κορυφών μιας γραμμής.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→  Εξαγωγή συντεταγμένων κορυφών γραμμής
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Μετά επιλέγουμε στο σχέδιο την γραμμή και τέλος  το όνομα και την τοποθεσία αποθήκευσης 

του αρχείου συντεταγμένων. Στο αρχείο αποθηκεύονται μόνο οι συντεταγμένες των κορυφών 

της γραμμής (με την σειρά που σχεδιάστηκε) χωρίς καμία αρίθμηση.

4.5 Σχεδίαση κάθετης γραμμής

Στη Σχεδίαση κάθετης γραμμής μπορούμε να σχεδιάσουμε  αυτόματα μία κάθετη γραμμή σε 

ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→    Σχεδίαση κάθετης γραμμής

Μετά επιλέγουμε ένα σημείο πάνω στο σχέδιο. Στη συνέχεια ένα σημείο πάνω στο 

ευθύγραμμο τμήμα. Στο σημείο αυτό θα σχεδιαστεί και η κάθετη γραμμή. Τέλος θα επιλέξουμε

ένα δεύτερο  σημείο πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα και αυτόματα σχεδιάζεται η κάθετη γραμμή

μας.
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4.6 Εξαγωγή σε Kml

Το Dcad μπορεί να μετατρέψει σχέδια με συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ 87 σε Kml ώστε να 

μπορούν να προβληθούν στο Google Earth.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→  Εξαγωγή σε Kml και εμφανίζεται φόρμα:

Στο πεδίο Αποθήκευση ως: δίνουμε το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο Kml

Στο πεδίο Εξαγωγή οντοτήτων επιλέγουμε τις οντότητες του σχεδίου που θέλουμε να 

εμφανίζονται στο Kml αρχείο.

Στο πεδίο Altitude Mode έχουμε τις εξής επιλογές:

• Clamp to Ground – Οι οντότητες θα εμφανίζονται πακτωμένες στο έδαφος

• Relative to Ground – Οι οντότητες θα εμφανίζονται σε υψόμετρο πάντα σχετικό ως 

προς το έδαφος. Η τιμή του υψομέτρου, λαμβάνεται από την τιμή που έχει η οντότητα 

στο σχέδιο
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• Absolute - Οι οντότητες θα εμφανίζονται σε απόλυτο υψόμετρο. Και εδώ, η τιμή του 

υψομέτρου, λαμβάνεται από την τιμή που έχει η οντότητα στο σχέδιο

Στο πεδίο Γραμμές έχουμε τις εξής επιλογές:

• Tessellate Lines – επιλέγουμε αν οι γραμμές θα ακολουθούν την καμπυλότητα της 

γης. Σε μεγάλα μήκη γραμμών θα πρέπει να το έχουμε επιλέξει, διαφορετικά οι 

γραμμές μας θα εμφανίζονται να τέμνουν τη γη.

• Πάχος Γραμμής – είναι το πάχος που θα έχουν οι γραμμές όταν θα εμφανίζονται στο 

Google Εarth.  Η προεπιλεγμένη τιμή (2), θεωρείται ιδανική για την προβολή.

Στο πεδίο Εικονίδιο Σημείου ορίζουμε το εικονίδιο με το οποίο θα εμφανίζονται τα σημεία στο

Google Earth. Μέσα από το Google Earth, μπορούν να οριστούν περισσότερα εικονίδια. 

Επίσης ορίζουμε και το μέγεθος εμφάνισης του εικονιδίου. Πάλι, η προεπιλεγμένη τιμή (2), 

θεωρείται ιδανική για την προβολή.

Στο πεδίο Ύψος Text ορίζουμε το μέγεθος με το οποίο  θα εμφανίζονται τα text & mtext στο 

Google Earth.

• Σχέδιο – το μέγεθος των  text & mtext θα είναι ίδιο με αυτό που έχουν στο σχέδιο

• Επιλογή από χρήστη – το μέγεθος των  text & mtext ορίζεται από τον χρήστη.

Στο πεδίο Κύκλοι, δίνουμε τον αριθμό των πλευρών που θα έχει το κλειστό πολύγωνο στο 

αρχείο Kml που θα αναπαριστά τον κύκλο του σχεδίου. Γενικά όσες πιο πολλές πλευρές έχει 

το πολύγωνο τόσο καλύτερα θα ταυτίζεται με τον κύκλο.

Τέλος πατάμε το κουμπί ΟΚ και επιλέγουμε στο σχέδιο την περιοχή που θέλουμε να 

μετατρέψουμε σε Kml.

Γενικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μετατρέπουμε κάποιο σχέδιο σε   Kml,   θα πρέπει 

να έχουμε στο   Altitude Mode     επιλεγμένο το   Clamp to Ground     και επιλεγμένη την επιλογή 

Tessellate Lines 
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4.7 Δηλώσεις – Όροι δόμησης

Με το  Dcad έχουμε την δυνατότητα να εισάγουμε στο σχέδιο αυτόματα, έτοιμες δηλώσεις και 

όρους δόμησης.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→    Δηλώσεις – Όροι δόμησης

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Μπορούμε στο αριστερό παράθυρο της φόρμας να επιλέξουμε μία έτοιμη δήλωση (πρότυπο). 

Αμέσως εμφανίζεται η προεπισκόπιση της στα δεξιά. Εκεί μπορούμε να την επεξεργαστούμε, 

να την αποθηκεύσουμε και να την εισάγουμε στο σχέδιο. Μπορούμε ακόμα να 
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δημιουργήσουμε μία νέα δήλωση και να την έχουμε ως πρότυπο για μελλοντική χρήση.

Αν στην φόρμα επιλέξουμε το tab  που αναγράφει ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ τότε θα εμφανιστεί η 

παρακάτω φόρμα:

Στην φόρμα αυτή, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές των όρων 

δόμησης. Εν συνεχεία, πατάμε το κουμπί Προεπισκόπηση και στην δεξιά πλευρά 

εμφανίζονται οι όροι δόμησης που πληκτρολογήσαμε. Μπορούμε αν θέλουμε να 

επεξεργαστούμε το κείμενο. Τέλος πατάμε το κουμπί Εισαγωγή όρων δόμησης και το 

κείμενο μας εισάγεται στο σχέδιο
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4.8 Σχεδίαση γραμμής από σημεία

Με το Dcad σε ένα σχέδιο που έχουμε εισάγει σημεία, μπορούμε να σχεδιάσουμε γραμμές 

μεταξύ των σημείων επιλέγοντας τον α/α των σημείων.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Σχεδίαση γραμμής από σημεία

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Στα πεδία ΑΠΟ – ΕΩΣ βάζουμε τον α/α των σημείων από τα οποία θέλουμε να περνάει η 

γραμμή μας. Έτσι π.χ. αν θέλουμε να σχεδιάσουμε μία γραμμή που να διέρχεται από τα 

σημεία 1 έως 20 πληκτρολογούμε στο πεδίο ΑΠΟ το 1 και στο πεδίο ΕΩΣ το 20 . Πατώντας το

κουμπί ΟΚ, αυτόματα το Dcad σχεδιάζει μία γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1 έως 20. 

Στην περίπτωση που η γραμμή μας δεν θέλουμε να διέρχεται από συνεχόμενα σημεία αλλά 

π.χ. από τα σημεία 20  17  54  52 πληκτρολογούμε στο πεδίο ΣΗΜΕΙΑ  20.17.54.52 Το 

διαχωριστικό ανάμεσα στα σημεία θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε στο πεδίο 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ. Στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει ως διαχωριστικό την τελεία (.)  και έτσι 

πληκτρολογήσαμε  20.17.54.52    Αν είχαμε επιλέξει για διαχωριστικό το κόμμα (,) τότε στο 

πεδίο ΣΗΜΕΙΑ, θα έπρεπε να πληκτρολογούσαμε   20,17,54,52
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4.9 Εισαγωγή πίνακα

Στην εισαγωγή πίνακα, μπορούμε ένα αρχείο txt που περιέχει π.χ. μία λίστα σημείων, να το 

εισάγουμε στο σχέδιο ως πίνακα Text.

Διαλέγουμε  Εργαλεία→ Εισαγωγή πίνακα

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:
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Στο κουμπί Επιλογή Αρχείου, επιλέγουμε το αρχείο txt. Έστω ότι το αρχείο txt είναι το 

παρακάτω:
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Έτσι όταν το επιλέξουμε, η φόρμα μας θα είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

Βλέπουμε ότι το αρχείο txt έχει πάρει τη μορφή πίνακα. Ο διαχωρισμός των πεδίων στο 

αρχείο txt έχει γίνει με κόμμα (,)  οπότε και εμείς στο πεδίο Διαχωριστικό έχουμε βάλει κόμμα

(,).  Στο πεδίο Ύψος κειμένου, δίνουμε το ύψος που θα έχει το text όταν εισαχθεί στο σχέδιο. 

Πατώντας το κουμπί Εισαγωγή Πίνακα, ο πίνακας σχεδιάζεται στο σχέδιο μας στο AutoCAD.
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Παράδειγμα εισαγωγή πίνακα στο σχέδιο



       

                                             Οδηγίες χρήσης προγράμματος DCAD 2.0

5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (Ψ.Μ.Ε.)

Το Ψ.Μ.Ε. είναι η  τρισδιάστατη αναπαράσταση του ανάγλυφου της επιφάνειας και στην 

περίπτωση μας εκφράζεται από ένα δίκτυο ακανόνιστων τριγώνων που καλύπτουν αυτήν την 

επιφάνεια.

 

 Με τη βοήθεια του Ψ.Μ.Ε. μπορούμε να σχεδιάσουμε ισοϋψεις και να υπολογίσουμε όγκους 

χωματισμών.

37
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5.1 Επιλογή σημείων Ψ.Μ.Ε.

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του Ψ.Μ.Ε. είναι η επιλογή σημείων από το σχέδιο μας.

Διαλέγουμε  Ψ.Μ.Ε.→    Επιλογή σημείων

Επιλέγουμε από το σχέδιο τα σημεία που θέλουμε για να δημιουργήσουμε το Ψ.Μ.Ε.

5.2 Επιλογή breakline

Με τις breaklines (γραμμές ασυνέχειας) μπορούμε να ορίσουμε το όριο του Ψ.Μ.Ε. που 

παρουσιάζει υψομετρική ασυνέχεια. 

Διαλέγουμε  Ψ.Μ.Ε.→    Επιλογή breakline

Εν συνεχεία επιλέγουμε από το σχέδιο τις breaklines που έχουμε σχεδιάσει.

Οι breaklines θα πρέπει να είναι της μορφής line και όχι polyline. Επίσης η αρχή και το τέλους

τους πρέπει να είναι πάνω σε σημείο του Ψ.Μ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί 
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Επιλογή σημείων για δημιουργία Ψ.Μ.Ε.
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μήνυμα λάθους.

Η δημιουργία breaklines είναι προαιρετική. Μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το στάδιο.

5.3 Επιλογή οριογραμμής

Με την οριογραμμή  ορίζουμε τον γεωμετρικό τόπο έξω από τον οποίο δεν επιτρέπετε να 

δημιουργηθεί Ψ.Μ.Ε ακόμα και εάν έχουν επιλεχθεί σημεία πέρα από αυτό. 

Διαλέγουμε  Ψ.Μ.Ε.→    Επιλογή οριογραμμής

Εν συνεχεία επιλέγουμε από το σχέδιο την οριογραμμή.

Σημεία που έχουν επιλεχθεί αλλά βρίσκονται ακριβώς πάνω στην οριογραμμή δεν 

λαμβάνονται υπόψιν στην δημιουργία του Ψ.Μ.Ε.

Η επιλογή της οριογραμμής είναι προαιρετική.  Μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το στάδιο.

39

Παράδειγμα οριογραμμής. Πέρα από το όριο της οριογραμμής δεν θα 
δημιουργηθεί Ψ.Μ.Ε.
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5.4 Δημιουργία επιφάνειας

Αφού έχουμε επιλέξει τα σημεία και αν επιθυμούμε έχουμε ορίσει breaklines ή και οριογραμμή

μπορούμε να δημιουργήσουμε την επιφάνεια μας.

Διαλέγουμε  Ψ.Μ.Ε. →   Δημιουργία επιφάνειας

Στη συνεχεία καλούμαστε να δώσουμε όνομα και να αποθηκεύσουμε το αρχείο επιφάνειας 

που πρόκειται να κατασκευαστεί. Τέλος  δημιουργείται η επιφάνεια στο σχέδιο μας.

Παρατηρούμε ότι το Ψ.Μ.Ε. περιορίζεται εντός της οριογραμμής. Αν δεν την είχαμε ορίσει, το 

Ψ.Μ.Ε. θα κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή που καλύπτουν και τα σημεία που επιλέξαμε 

αρχικά.

Το Ψ.Μ.Ε. που δημιουργήσαμε το αποθηκεύσαμε σε ένα αρχείο με κατάληξη .tin . Το αρχείο 

αυτό περιέχει την επιφάνεια μας ( δίκτυο ακανόνιστων τριγώνων) και μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε για την σχεδίαση ισοϋψών καμπύλων  Αν 

δεν ξεκινήσουμε την διαδικασία από την αρχή δηλαδή “επιλογή σημείων για δημιουργία 

Ψ.Μ.Ε. “ ή δεν τερματίσουμε το πρόγραμμα, το αρχείο της επιφάνειας παραμένει στην μνήμη 
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του προγράμματος και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη σχεδίαση των ισοϋψών 

καμπύλων. Αλλιώς θα πρέπει να επιλέξουμε την επιφάνεια από το αρχείο.

5.5 Επιλογή επιφάνειας από αρχείο

Αν ετεροχρονισμένα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο επιφανείας για 

δημιουργία ισοϋψών τότε πρέπει να το επιλέξουμε από το αρχείο.

 Ψ.Μ.Ε. →   Επιλογή επιφάνειας από αρχείο

5.6 Σχεδίαση ισοϋψών

Για την σχεδίαση των ισοϋψών πάμε:

 Ψ.Μ.Ε. →    Ισοϋψείς → Σχεδίαση ισοϋψών

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:
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 Στο πεδίο Πληροφορίες έχουμε:

Επιφάνεια: Όνομα επιφάνειας

Αριθμός τριγώνων: Το πλήθος των ακανόνιστων τριγώνων που 
ορίζουν την επιφάνεια

Ζmin: Το ελάχιστο υψόμετρο της επιφάνειας

Zmax: Το μέγιστο υψόμετρο της επιφάνειας

Στο πεδίο Ρυθμίσεις έχουμε:

Ισοδιάσταση κύριων ισοϋψών: Η ισοδιάσταση των κύριων ισοϋψών. Ορίζεται 
έμμεσα από την ισοδιάσταση δευτερευόντων 
ισοϋψών

Ισοδιάσταση δευτερευόντων ισοϋψών: Η ισοδιάσταση δευτερευόντων ισοϋψών. Ορίζει 
άμεσα την  ισοδιάσταση των κύριων ισοϋψών

Βαθμός εξομάλυνσης ισοϋψών: Ορίζει την καμπυλότητα των ισοϋψών γραμμών.

Ο Βαθμός εξομάλυνσης ισοϋψών έχει ελάχιστη τιμή μηδέν (0) και μέγιστη οκτώ (8). Η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι δύο (2) και μας δίνει τον βαθμό καμπυλότητας της ισοϋψής. Καλό 

είναι να αλλάζουμε την τιμή αυτή μόνο αν θεωρούμε ότι δεν μας καλύπτει το παραγόμενο 

αποτέλεσμα. Συνήθως οι μεγαλύτερη βαθμοί  καμπυλότητας έχουν νόημα όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουμε μεγάλες κλίμακες.

Πατώντας το κουμπί ΟΚ σχεδιάζονται οι ισοϋψείς.
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Παράδειγμα σχεδίασης ισοϋψών
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5.7 Αναγραφή υψομέτρου ισοϋψών

Μπορούμε να αναγράψουμε το υψόμετρο των ισοϋψών στο σχέδιο αν επιθυμούμε.

Πάμε  Ψ.Μ.Ε. →    Ισοϋψείς → Αναγραφή υψομέτρου ισοϋψών

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Από τη φόρμα αυτή ορίζουμε το ύψος που θα έχει το text που θα αναγράφει το υψόμετρο 

(ύψος ετικέτας) και το layer που θα τοποθετηθεί αυτό. Πατώντας το κουμπί ΟΚ μπορούμε από

το σχέδιο να επιλέξουμε τις ισοϋψείς στις οποίες θέλουμε να αναγραφεί το υψόμετρο. Στο 

σημείο που θα τις επιλέξουμε  στο ίδιο σημείο θα γίνει και η εισαγωγή στο text.
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5.8 Χωματισμοί

Για να κάνουμε υπολογισμό όγκου χωματισμών πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε δύο (2) 

επιφάνειες. Την αρχική επιφάνεια (αναπαριστά την αρχική κατάσταση) και την τελική 

επιφάνεια (αναπαριστά την τελική κατάσταση). Το πρόγραμμα με τη μέθοδο των διατομών 

υπολογίζει τον όγκο μεταξύ των δύο αυτών επιφανειών.

Για τον υπολογισμό των χωματισμών πάμε:

 Ψ.Μ.Ε. →    Χωματισμοί

και εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:

Όπου στο πεδίο ΔΙΑΤΟΜΕΣ έχουμε:

Επιλογή άξονα διατομών: Επιλέγουμε στο σχέδιο τη γραμμή πάνω στην
οποία θα  σχεδιαστούν οι διατομές

Πλάτος διατομών αριστερά: Το πλάτος της διατομής  αριστερά  πέρα από 
τον άξονα διατομών

Πλάτος διατομών δεξιά: Το πλάτος της διατομής  δεξιά  πέρα από τον 
άξονα διατομών
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Απόσταση διατομών: Η απόσταση ανάμεσα στις διατομές

Στο πεδίο ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ορίζουμε το ύψος του text που αφορά τις διατομές αλλά και την 

αναγραφή του πίνακα χωματισμών. Η Εξαγωγή πίνακα χωματισμών σε αρχείο CSV εξάγει

τον πίνακα χωματισμών σε αρχείο CSV  ώστε αν θέλουμε να τον επεξεργαστούμε στο EXCEL

ή σε κάποιο άλλο λογιστικό πρόγραμμα.

Το βέλτιστο για τις δύο επιφάνειες που θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό των 

χωματισμών είναι να ταυτίζονται τα όρια τους. Αν ταυτίζονται, τότε τα πλάτη των διατομών που

θα ορίσουμε  μπορούν να εκτείνονται πέρα από το κοινό όριο. Το πρόγραμμα θα σχεδιάσει 

και θα υπολογίσει τις διατομές μέχρι το όριο αυτό.

Αν τα όρια δεν ταυτίζονται  τότε τα πλάτη των διατομών δεν θα πρέπει να οριστούν να  

εκτείνονται  πέρα από το κοινό τμήμα που ορίζεται από τις δύο επιφάνειες. Σε αντίθετη 

περίπτωση ενδέχεται να προκύψουν εσφαλμένοι υπολογισμοί.

Πατώντας το κουμπί ΟΚ επιλέγουμε στο σχέδιο το σημείο που θα εισαχθούν οι διατομές και ο

πίνακας χωματισμών.
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Άξονας διατομών με διατομές
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Παράδειγμα διατομής
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Πίνακας χωματισμών


