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Νέα λειτουργία µαζικής εισαγωγής σηµειακών συµβόλων στο σχέδιο βάσει των
χαρακτηρισµών των ταχυµετρικών οι οποίοι αντιστοιχίζονται από εσάς µε τα σύµβολα που θα
εισαχθούν.

Υπάρχει πλέον επεκταµένη δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης σχεδίασης (από – έως
ταχυµετρικό ) µε ρυθµιζόµενο βήµα για τις περιπτώσεις που τα σηµεία έχουν ληφθεί εναλλάξ.
Για παράδειγµα αν έχουµε πάρει τα σηµεία µε την σταθερή σειρά δρόµος αριστερά, δρόµος
δεξιά, µπορούµε να σχεδιάσουµε την µια γραµµή του δρόµου δίνοντας 3994-4004/2 δηλαδή
από το σηµείο 3994 έως το σηµείο 4004 ανά 2 σηµεία.

Ολοκληρώθηκε η παραµετροποιηµένη σχεδίαση των ξερολιθιών για τις περιπτώσεις
µεγάλου πλάτους και κλιµάκων.

Συµπληρώθηκε η ενηµέρωση των Layers που δηµιουργεί το πρόγραµµα µε περιγραφικά
σχόλια για το περιεχόµενό τους στο πεδίο description. Λειτουργεί από το AutoCAD 2010 και
µετά.
Ο υπολογισµός του συντελεστή παραµόρφωσης µηκών Ε.Γ.Σ.Α. γίνεται πλέον σε σηµείο
που δίνετε εσείς µε κλικ στο σχέδιο, έχοντας πάντα την δυνατότητα να τον πληκτρολογήσετε.

Στον υπολογισµό εισφοράς σε γη, συµπεριελήφθη επιλογή για υπολογισµό µε τον νέο
νόµο 4315 / 2014. Επίσης εµπλουτίστηκε η εφαρµογή µε τις νέες δυνατότητες, «λήψη εµβαδού
από polyline ή από αποθηκευµένη εµβαδοµέτρηση» και «Αναγραφή της εισφοράς στο σχέδιο
υπό την µορφή Text».

Προστέθηκε σχεδίαση γραµµής αλλαγής κλίσης για συµπλήρωση του σχεδίου όταν έχετε
λάβει το τοπογραφικό υπόβαθρο από άλλο πρόγραµµα ή όταν θέλετε επιπλέον γραµµές από
αυτές που αναγνωρίζονται αυτόµατα (δρόµοι, πρανή κ.λ.π.).

Αναµορφώθηκε η λειτουργία «Έλεγχος – ∆ιόρθωση τριγώνων» του µοντέλου εδάφους
ώστε να είναι πιο εύχρηστη και αποτελεσµατική. Ενεργοποιείται πλέον µε δύο τρόπους, είτε ως
ενιαία διαδικασία είτε µε απλή ενεργοποίηση της περιοχής ώστε να µπορείτε πλέον κατά την
διάρκεια των διορθώσεων να κάνετε κάτι άλλο όπως να ανοίξετε κάποιο Layer, χωρίς να
χρειαστεί να διακόψετε και να ξεκινήσετε ξανά την εργασία των διορθώσεων.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας «Έλεγχος – ∆ιόρθωση τριγώνων», παρέχεται επίσης
η δυνατότητα προσθήκης µε κλικ στην οθόνη, νέου σηµείου 3D το οποίο δεν αντιστοιχεί σε
ταχυµετρικό. Το υψόµετρο το διαβάζει από το κλικ στην οθόνη και το επιβεβαιώνετε µε Enter
ή πληκτρολογείτε άλλο εσείς.

Ολοκληρώθηκε και διατίθεται αποτελεσµατικότερος εντοπισµός σφαλµάτων πριν από
την εξαγωγή στοιχείων µηκοτοµής, διατοµών ή δοκιµαστικών τοµών.

Ολοκληρώθηκε η ανασχεδίαση των µεγάλων κουµπιών στις εργαλειοθήκες. Είναι
χρήσιµο στις περιπτώσεις µεγάλων αναλύσεων οθόνης όπου χρειάζεται η ρύθµιση Tools >
Options > Display «Use large buttons for Toolbars».

Εισαγωγή συντεταγµένων x,y στο σχέδιο υπό µορφή Polyline(s) από σειριακά αρχεία
των παρακάτω µορφών. Αφορά λίστες συντεταγµένων που περιγράφουν γεωτεµάχια.
α) µόνο µε τα x,y
237.4900,12420.1300
234.1800,12420.4000
224.7000,12421.0000
222.6500,12421.3200
219.7000,12415.1100
217.4900,12410.7000
216.9400,12409.2900
230.8000,12405.0000
232.8200,12406.4900

179.750000,12357.750000 (αρχή 1ου τεµαχίου)
185.374000,12358.993000
199.980000,12361.840000
219.270000,12354.700000
225.662926,12353.727797
183.050000,12368.690000 (αρχή 2ου τεµαχίου)
187.777000,12367.060000
191.396000,12365.867000
200.300000,12362.950000
199.980000,12361.840000

β) πιο σύνθετα αρχεία.
(στην περίπτωση αυτή γράφονται προαιρετικά και οι ταυτότητές τους)
031202
031202
031202
179.750000,12357.750000 179.750000,12357.750000 179.750000,12357.750000
185.374000,12358.993000 185.374000,12358.993000 185.374000,12358.993000
199.980000,12361.840000 199.980000,12361.840000 199.980000,12361.840000
219.270000,12354.700000 219.270000,12354.700000 219.270000,12354.700000
225.662926,12353.727797 225.662926,12353.727797 225.662926,12353.727797
*
END
031204
031204
031204
183.050000,12368.690000 183.050000,12368.690000 183.050000,12368.690000
187.777000,12367.060000 187.777000,12367.060000 187.777000,12367.060000
191.396000,12365.867000 191.396000,12365.867000 191.396000,12365.867000
200.300000,12362.950000 200.300000,12362.950000 200.300000,12362.950000
199.980000,12361.840000 199.980000,12361.840000 199.980000,12361.840000
*
END
END
Στην µορφή του τελευταίου τύπου αρχείου (ID xy END) διατίθεται δυνατότητα εξαγωγής
των εµβαδοµετρηµένων ιδιοκτησιών (αρχικών και τελικών) και των Ο.Τ.

