Απαντήσεις ερωτηµάτων
Ποια layers του GGCAD αντιστοιχούν στα layers του ΕΚΧΑ για την ηλεκτρονική υποβολή dxf;
Συνήθως εξάγουµε σε dxf τα παρακάτω 3 layers
Layer ΕΚΧΑ
Layer GGCAD
Περιγραφή
BOUND_UNIMPL OR_AN
Ανυλοποίητα όρια
BOUND_IMPL
OR_*
Υλοποιηµένα όρια
Πρόκειται για τις γραµµές µε δύο ιδιότητες εκ των
οποίων η πρώτη είναι όριο και η δεύτερη το είδος
της κατασκευής που απεικονίζει.
Παραδείγµατα
OR_KT
Οριο και Κτίσµα
OR_MD
Οριο και Μανδρότοιχος
OR_SR
Οριο και Συρµατόπλεγµα
TOPO_PROP
AREA_PLG
Ενιαίο κλειστό LwPolyline που περιγράφει το
γεωτεµάχιο
Πρόκειται για το Polyline εµβαδοµέτρησης το οποίο
σχεδιάζεται από την ενότητα «Εµβαδά βασικού
πακέτου»
Τι µπορεί να ρυθµίζει ο χρήστης του GGCAD που να παραµένει η ρύθµιση για τα επόµενα
σχέδια;
Από τις παραµέτρους του σχεδίου στην ενότητα «GGCAD>Ρυθµίσεις» ρυθµίζονται:
1. Το µέγεθος των σηµείων (ύψος χαρακτήρων σε mm στο χαρτί)
2. Φίλτρα διαλογής σηµείων (πρώτος χαρακτήρας του κωδικού τους)
3. Τις διαστάσεις όλων των κειµένων ανάλογα µε το είδος τους, σε mm στο χαρτί
4. Τον αριθµό των δεκαδικών ψηφίων αναγραφής εµβαδών, x, y, z και πλευρών στους πίνακες x,y…
5. Τα χρώµατα των Layers ανάλογα µε το τι περιέχουν
6. Τα πάχη γραµµών των Layers ανάλογα µε το τι περιέχουν
7. Τον τύπο γραµµής των ανυλοποίητων ορίων, συρµατοπλεγµάτων, κιγκλιδωµάτων, ξερολιθιών.
Αυτά τα τελευταία ρυθµίζονται σε κάθε σχέδιο χωριστά χωρίς να παραµένει η ρύθµιση για τα επόµενα
σχέδια.
Επίσης µπορούµε να σώσουµε ένα σενάριο ρυθµίσεων µε ένα όνοµα της αρεσκείας µας, όπως και να
ανακτήσουµε ένα σωσµένο από πριν σενάριο.
Πως γίνεται κατά την εµβαδοµέτρηση να ακολουθεί η αρίθµηση των κορυφών την σειρά που
επιθυµώ;
Κατά την εµβαδοµέτρηση εµφανίζονται στην γραµµή Command 3 επιλογές.
∆ίνοντας 1 δίνουµε ένα - ένα τα σηµεία.
∆ίνοντας 2 επιλέγουµε ένα ήδη σχεδιασµένο κλειστό LwPolyline
∆ίνοντας µε κλικ ένα σηµείο µέσα στο σχήµα το πρόγραµµα βρίσκει αυτόµατα τα περιβάλλοντα όρια
και σχεδιάζει ένα νέο LwPolyline αρχίζοντας συνήθως από την κοντινότερη κορυφή και ακολουθώντας
δεξιόστροφη φορά.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η αρίθµηση ακολουθεί την σειρά των σηµείων που έχετε εσείς δώσει.
Μπορώ να κόψω εµβαδόν παράλληλα σε µία ευθεία η οποία δεν είναι πλευρά του συνολικού
γεωτεµαχίου;
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία βοηθητική - προσωρινή γραµµή παράλληλη της δεδοµένης ευθείας
στο εσωτερικό του συνολικού σχήµατος, η οποία να διαιρεί αυτό σε δύο επιµέρους τµήµατα.
Στην συνέχεια χρησιµοποιώντας το ένα επιµέρους τµήµα ως συνολικό, µπορείτε να κόψετε το εµβαδόν,
έχοντας να δείξετε παράλληλο η οποία είναι πλευρά του.
Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να δώσετε το εµβαδόν που θέλετε να κόψετε µε αρνητικό αριθµό
ώστε αυτό που θα κοπεί να είναι το συµπληρωµατικό του δηλαδή να αφαιρεθεί από το συνολικό
εµβαδόν.
Όταν τελειώσετε µπορείτε να διαγράψετε την προσωρινή γραµµή εφόσον δεν την χρειάζεστε άλλο.

Τι είναι το Paper Space το οποίο αναφέρεται στο πρόγραµµα;
Η έννοια του paper space πρωτοεµφανίστηκε το έτος 1990 στο AutoCAD έκδοσης 11
Πρόκειται για επιπλέον σχεδιαστική επιφάνεια, όπως είναι το Model και είναι χρήσιµη για την
διαµόρφωση των εκτυπώσεων αλλά και για άλλες εξειδικευµένες εργασίες στις οποίες δεν θα
αναφερθώ σε αυτήν την σηµείωση.
Από την έκδοση AutoCAD 2000 το paper space δεν είναι ένα αλλά µπορούν να είναι πολλά και
πρόκειται για τα Layouts που βλέπουµε στο κάτω µέρος του προγράµµατος CAD
Φανταστείτε ένα χαρτί αδιαφανές µε το οποίο σκεπάζουµε το κυρίως σχέδιο δηλαδή το Model.
Αν τώρα ψαλιδίσουµε το χαρτί δηµιουργώντας µία τρύπα (view port), συνήθως παραλληλόγραµµη,
τότε έχουµε την δυνατότητα να βλέπουµε το µέρος του σχεδίου που επιθυµούµε και να σχεδιάσουµε
στο χαρτί περίγραµµα, συντεταγµένες κανάβου, υποµνήµατα κλπ.
Με τον τρόπο αυτό κρατούµε αναλλοίωτο το σχέδιο το οποίο έχει σχεδιαστεί στο Model και τυπώνουµε
από το Layout.
Τι είναι η ρύθµιση Hide Plot των τελικών πινακίδων;
Πρόκειται για µία ιδιότητα των viewports που δηµιουργεί το GGCAD στα Layouts η οποία όταν είναι σε
ρύθµιση ON πληροφορεί το CAD που χρησιµοποιούµε, να εκτελέσει Hide στο τµήµα του Model που
εµφανίζεται µέσα στο viewport.
Πώς να τυπώνω στην κλίµακα που έχω ορίσει χωρίς δοκιµές και αναγωγές;
∆ίνω πάντα 1000 mm να αντιστοιχούν σε nnn units, όπου nnnn η κλίµακα του σχεδίου που έχω ορίσει
εξ αρχής. Για παράδειγµα για κλίµακα που έχω ορίσει να είναι 1:500, δίνω 1000 mm = 500 units

