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• Κάθετη εφαρµογή του AutoCAD  

• Λειτουργεί µέσα στο AutoCAD 2000i, 2002, 2004, 2005 

• Είναι πρόγραµµα εισαγωγής, οργάνωσης, διαχείρισης και χαρτογραφικής απόδοσης ψηφιακών δεδοµένων εδάφους, για την 
σύνταξη Τοπογραφικών ή Φωτογραµµετρικών διαγραµµάτων 

• Εισαγωγή ταχυµετρικών είτε απευθείας από το πρόγραµµα Ταχυµετρία είτε εισάγοντας ASCII αρχείο οποιασδήποτε µορφής 

• On the fly, επιλέγοντας σηµεία στο AutoCAD 

• Υποστηρίζονται κωδικοί σηµείων 

• Από τη γραµµή εντολών του AutoCAD (Command prompt) 

• Από pull-down menu 

• Από γραµµή εργαλείων (Toolbar) 

• Λειτουργίες εισαγωγής, µετακίνησης, διαγραφής σηµείων 

• Εύρεση σηµείων στο σχέδιο 

• Εξαγωγή ASCII αρχείου µε συντεταγµένες σηµείων 

• Εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής του AutoCAD πληκτρολογώντας τον αριθµό ενός σηµείου (π.χ. Insert Image στο σηµείο µε 
ετικέτα 32) 

• Η χαρτογραφική απόδοση απλών γραµµών µπορεί να γίνει  

o Επιλέγοντας την εττικέτα του σηµείου στο σχέδιο  

o Πληκτρολογώντας τον αριθµό τους. (π.χ. δηµιουργία polyline από τα σηµεία 14, 25, 18,20) 

o ∆ίνοντας µία σειρά σηµείων (π.χ. δηµιουργία polyline από τα σηµεία 15 έως 25) 

• Η χαρτογραφική απόδοση γραµµικών συµβόλων γίνεται µε τους προηγούµενους τρόπους και επιπλέον, επιλέγοντας ήδη 
σχεδιασµένες γραµµές (π.χ. µετατροπή µία απλής Polyline σε πρανές) 

• Η χαρτογραφική απόδοση σηµειακών συµβόλων γίνεται: 

o Επιλέγοντας την εττικέτα του σηµείου στο σχέδιο 

o Πληκτρολογώντας τον αριθµό του σηµείου 

o Σε µία σειρά σηµείων 

o Χρησιµοποιώντας του κωδικούς των σηµείων . Π.χ., µπορεί να τοποθετηθεί το σύµβολο «κολώνα ∆ΕΗ» σε όλα τα 
σηµεία που έχουν κωδικό “D” 

• Όλα τα σύµβολα σχεδιάζονται σε «πραγµατικές» διαστάσεις (δηλαδή εκτυπώσιµα mm) 

• Πλήθος γραµµικών συµβόλων: 

o Σύµβολα του Toporest: Ξερολιθιά, πρανές, περίφραξη, συρµατοπερίφραξη, µε αισθητικό αποτέλεσµα ανώτερο 
αυτού που προκύπτει από τη χρήση Linetype 

o Όλες οι Linetype του Εθνικού Κτηµατολογίου (πρανές, περιφραξη, ερείπιο, όρια κ.λ.π.) 

• Σηµειακά σύµβολα: 

o Τριγωνοµετρικά, πολυγωνοµετρικά, φωτοσταθερά, Repper 

o Βορράς 

o Κολώνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ, φωτισµού, δέντρα 

• Σχεδίαση κανάβου 
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• Προεπισκόπιση γραµµικών / σηµειακών συµβόλων και ευκολότερη εισαγωγή τους 

• ∆έντρα, κολώνες, φρεάτια και πλήθος άλλων σηµειακών συµβόλων 

• 20 Linetype περιλαµβανοµένων και των γραµµών του Εθνικού Κτηµατολογίου 

• Αλλαγή κλίµακας στα γραµµικά και σηµειακά σύµβολα 

• ∆ηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους µε υποστήριξη  

o Εισαγωγής σηµείων (από Toporest Data, ACAD point ή ACAD text)  

o Εισαγωγής γραµµών ασυνέχειας (break lines) 

o Εισαγωγής ορίου (boundary) 

• ∆ηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους από το νέο Map 3D 2005 

• Σχεδίαση Ισοϋψών 

• Σχεδίαση εττικέτας (Label) υψοµετρικών καµπυλών 

• Απλές τοµές εδάφους κατά µήκος γραµµών 

• “Ντύσιµο” τοµής µε πλήρη παραµετροποίηση 

• Από σταθερό σηµείο επί του ορίου µε συγκεκριµένο εµβαδό 

• Με σταθερή διεύθυνση 

• Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων 

• Γενίκευση polyline 

• Μετατροπή 3D poly σε 2D poly 

• Αντιστροφή διεύθυνσης polyline 

• Τώρα και µέσα στο µενού του TOPOREST µε επιπλέον δυνατότητες 

• Τώρα και µέσα στο µενού του TOPOREST µε επιπλέον δυνατότητες  

• ΕΓΣΑ 87 σε ΗΑΤΤ και αντίστροφα αντικειµένων ή και ολόκληρου σχεδίου 

• Πολυωνυµικοί µετασχηµατισµοί µε οµόλογα σηµεία αντικειµένων ή και ολόκληρου σχεδίου 


