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Περιγραφή προγραµµάτων GGCAD
Βασικό Σχεδιαστικό Πακέτο (BSP)
Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες για την σύνταξη Τοπογραφικού σχεδίου όσον αφορά τις
δύο διαστάσεις X,Y.
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Εισαγωγή σηµείων στο σχέδιο απ’ ευθείας από το πρόγραµµα GGTOP ή από σειριακά
αρχεία ή µε πληκτρολόγηση σε κελιά µέσω ειδικού προγράµµατος για τον σκοπό αυτό.
Τα σηµεία εισάγονται ως ενιαίες οντότητες (σηµείο, κωδικός, υψόµετρο σε χωριστά
layers) µε την µορφή Block ή ως απλά Points (χωρίς αριθµούς και υψόµετρα) όταν
χρειάζονται µόνο για το µοντέλο εδάφους και όχι για απόδοση.
Εµφάνιση της περιγραφής των σηµείων (δρόµος, κτίσµα…) στην επιφάνεια του
σχεδίου, αν περιέχεται στο αρχείο ως πέµπτο πεδίο (Κωδικός Χ Υ Ζ Περιγραφή)
Αυτόµατη σύνδεση συνεχόµενων ταχυµετρικών, µε γραµµές που είναι δηλωµένες στην
περιγραφή των σηµείων (π.χ. OR για όριο, SR για συρµατόπλεγµα, DR για δρόµο
κλπ). Η διαδικασία λειτουργεί προαιρετικά.
Προσθήκη νέων ταχυµετρικών µε κλικ στην οθόνη ή στις κορυφές γραµµών όπου δεν
υπάρχουν ήδη.
Υπολογισµός υψοµέτρου σηµείου από τα γειτονικά του (εφαρµόζοντας ∆Η, µε
γραµµική παρεµβολή ή µε παρεµβολή από τρία άλλα που το περιβάλουν).΄
Στις περιπτώσεις σχεδιασµένου polyline του οποίου µερικές ενδιάµεσες κορυφές δεν
αντιστοιχούν σε ταχυµετρικό, υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν νέα ταχυµετρικά µε
ταυτόχρονο υπολογισµό του υψοµέτρου τους από τα υπόλοιπα, µε γραµµική
παρεµβολή. Το ίδιο αν υπάρχουν ενδιάµεσα σηµεία χωρίς υψόµετρο.
Απόδοση σχεδίων µε απλές ή µε σύνθετες ιδιότητες γραµµών (π.χ. SR, OR _SR).
Απ ευθείας κατασκευή σύνθετων σχηµάτων (κτίριο 2 ή τριών σηµείων, εσοχές κλπ)
Εµπλουτιζόµενες βιβλιοθήκες τοπογραφικών συµβόλων
Εµπλουτιζόµενες βιβλιοθήκες συχνά χρησιµοποιούµενων φράσεων κειµένου
∆ιαστασιολόγηση ευθυγράµµων τµηµάτων ή τεθλασµένης πλευράς, µε κλικ στα σηµεία
ή µε επιλογή των γραµµών, µε την µορφή απλού αριθµού ή µε αναγραφή και των
σηµείων που πατάνε οι κορυφές.
∆ιαγραµµίσεις κλειστών ή ανοικτών κτιρίων µε παραµετροποιηµένες διαστάσεις
Βασικές εµβαδοµετρήσεις
Τοποθέτηση πίνακα συντεταγµένων στο σχέδιο οποιασδήποτε εµβαδοµέτρησης του
GGCAD ή οποιουδήποτε σχεδιασµένου Polyline
Ελεγχος απόκλισης µεταξύ µετρηθέντος εµβαδού και του Εθνικού Κτηµατολογίου
∆ηµιουργία σκαριφήµατος γεωµετρικών µεταβολών για εγγραφή στο εθνικό
κτηµατολόγιο.
∆ιανοµές οικοπέδων µε τέσσερις τρόπους (από κορυφή του αρχικού εµβαδού, κατά
µήκος πλευράς µε καθορισµό µήκους του προσώπου, παράλληλα ή κάθετα σε
πλευρά). Το αρχικό σχήµα εµβαδοµετρείται επί τόπου ή διαβάζεται από οτιδήποτε έχει
εµβαδοµετρηθεί στο σχέδιο, µε κλικ στον κωδικό του.
Εργαλεία επεξεργασίας και αποσφαλµάτωσης (εξάλειψης ατελειών) σχεδίων
Μετατροπή ή Εξαγωγή σχεδίων µε διαφορετική κωδικοποίηση των Layers για χρήση
από άλλα προγράµµατα.
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Εργαλείο επεξεργασίας ή δηµιουργίας σειριακών αρχείων συντεταγµένων µε κελιά.
Μεταγλωτισµός σειριακών αρχείων
Εξαγωγή σε σειριακά αρχεία ή Excel, συντεταγµένων σηµείων ή στοιχείων
εµβαδοµετρήσεων
Εκτύπωση τευχών σηµείων και εµβαδοµετρήσεων
Μετατροπές Χ,Υ συντεταγµένων σχεδίων µε κοινά σηµεία
Μετατροπές Χ,Υ συντεταγµένων σχεδίων απ’ ευθείας από HATT στο ΕΓΣΑ µε
συντελεστές (σε συνεργασία το αντίστοιχο πρόγραµµα του υπολογιστικού µέρους
GGTOP)
Εκτύπωση εξασφαλίσεων σε τετράδες ανά σελίδα Α4. Το zoom κάθε στάσης µε τις
εξασφαλίσεις της, ρυθµίζεται από τον χρήστη ή προσαρµόζεται αυτόµατα ώστε να
χωράει.
∆ιαµόρφωση πινακίδων ορθών, κεκλιµένων, όνυχα, κανάβου, τίτλων.
Σχεδίαση υποµνήµατος σηµειακών συµβόλων, συµβολισµών γραµµών και λεκτικών, µε
προεπισκόπηση του χώρου που πρόκειται να καλύψουν ώστε να αποφεύγεται
επικάλυψη µε άλλα σχεδιαστικά αντικείµενα.
Στοίχιση κορυφών εµβαδοµετρήσεων στην διχοτόµο, έξω από το σχήµα ή µέσα σε
αυτό, σε απόσταση από την κορυφή την οποία µπορεί να καθορίσει ο χρήστης.
Μετατροπή των ταχυµετρικών σε παρόµοια σηµεία µε ταυτόχρονη µεταφορά τους σε
διαφορετικά layers.

Μοντέλο εδάφους – Ισοϋψείς – Χωµατισµοί (MIX)
Με το πρόγραµµα αυτό εκτελούνται οι λειτουργίες που αφορούν την τρίτη διάσταση Ζ
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Εισαγωγή σηµείων από το GGTOP ή από αρχεία ASCII
Υπολογισµός - σχεδίαση του µοντέλου εδάφους µε 3DFACES, Επεξεργασία των
3DFACES µε ταυτόχρονη προεπισκόπηση των ισοϋψών
Υπολογισµός - σχεδίαση ισοϋψών
Εξαγωγή αρχείων Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.
Σχεδίαση δοκιµαστικών τοµών σε µορφή απλής µηκοτοµής.
Εξαγωγή αρχείων για άνοιγµα µε το πρόγραµµα µηκοτοµής του GGCAD
Εξαγωγή αρχείων διατοµών (*.GRD)
Υπολογισµοί χωµατισµών µε µέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατοµών. Ο πίνακας
υπολογισµών µπορεί να εκτυπωθεί από το πρόγραµµα ή να αποθηκευτεί σε αρχείο του
excel.
Μετατροπές τρισδιάστατων οντοτήτων σε δισδιάστατες
Μετατροπές δισδιάστατων οντοτήτων σε τρισδιάστατες βάσει της ταχυµετρίας ή βάσει
του µοντέλου εδάφους µε παρεµβολή.
Αλλαγή υψοµετρικής αφετηρίας του σχεδίου.
Σχεδίαση συµβόλων κατά µήκος ενός polyline που δείχνουν την ροή των οµβρίων
όπως προκύπτει από τα τρίγωνα του µοντέλου.

Οδοί (ODO)
Το πρόγραµµα των οδών περιλαµβάνει την σχεδίαση – αρίθµηση των αξόνων των οδών
και των αξονοδιασταυρώσεων της πράξης εφαρµογής, την µηκοτοµή καθώς και όλες τις
λειτουργίες των «τοµών εδάφους – χωµατισµοί», που παρέχονται και µε το πρόγραµµα
του µοντέλου εδάφους.
Εργασίες στην οριζοντιογραφία
• Σχεδίαση αξόνων παράλληλα σε Ρ.Γ. ή µέσες ευθείες
• Κατάστρωση - αρίθµηση οδών
• Αρίθµηση αξονοδιασταυρώσεων
• Καθορισµός των σηµείων που προβάλλονται τα κατώφλια στους άξονες
• Εξαγωγή της χιλιοµέτρησης των καταστρωµένων οδών σε αρχεία µηκοτοµής του
προγράµµατος.
• Ενηµέρωση των κορυφών στην οριζοντιογραφία µε τα υψόµετρα της ερυθράς που
προέκυψαν από την επίλυση των µηκοτοµών.
• Σχεδίαση συµβόλων που δείχνουν την ροή των οµβρίων όπως προκύπτει από τις
κλίσεις της ερυθράς.
Εργασίες µηκοτοµής
• Εύχρηστος πίνακας εισαγωγής - διόρθωσης των στοιχείων εδάφους
• Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο *.GRD
• ∆υνατότητα προσαρµογής της µηκοτοµής στο είδος της µελέτης µε έτοιµα σενάρια
όπως Κλασική αστική µε Ρ.Γ. ή µε µία γραµµή εδάφους
• ∆υνατότητα δηµιουργίας νέων σεναρίων ή αλλαγής της εµφάνισης των έτοιµων όπως
αλλαγή της σειράς αναγραφής των στοιχείων, αλλαγή του τίτλου, ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση γραµµών στοιχείων ή εµφάνιση κεκλιµένων µηκών
• Πύκνωση µε ενδιάµεσες διατοµές
• Υπολογισµός ενδιάµεσων υψοµέτρων διατοµών µε παρεµβολή βάσει των µηκών
• ∆υνατότητα υπολογισµού των υψοµέτρων της 2ης ή της 3ης γραµµής, µε εφαρµογή ∆Η
από τα υψόµετρα άλλης
• Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας στοιχείων
• Οποιοσδήποτε συνδυασµός κλιµάκων µηκών και υψών
• Σχεδίαση κατωφλίων δεξιά ή αριστερά
• Ενηµέρωση της προς επίλυση µηκοτοµής µε στοιχεία της ερυθράς των τεµνόµενων
οδών που έχουν ήδη επιλυθεί
• Σχεδίαση τµηµάτων της ερυθράς µε διάφορους τρόπους όπως µε σηµείο και κλίση,
σηµείο και ∆Η κλπ.
Κτηµατογράφηση (KTA)
Το πρόγραµµα αυτό λειτουργεί ως πρώτο στάδιο για την εκπόνηση της Πράξης
εφαρµογής ή ως επέκταση του βασικού σχεδιαστικού πακέτου.
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Σχεδίαση γραµµών διοικητικών και κτηµατολογικών διαιρέσεων
Επεξεργασία ορίων ιδιοκτησιών
Σχεδίαση απλών κύκλων ορίων ή µε αρίθµηση ανά κτηµατολογική ενότητα
Εµβαδοµέτρηση ιδιοκτησιών
Εκτύπωση τευχών
∆υνατότητα τοποθέτησης πινάκων συντεταγµένων στο σχέδιο ανά ιδιοκτησία
Αρίθµηση – εµβαδοµέτρηση κτιρίων
Εξαγωγή αρχείων εγκυκλίου 13 / 96

Σχεδιαστικό Πράξης Εφαρµογής (SPE)
Πρόκειται για το µέρος της πράξης εφαρµογής που αφορά το σχέδιο και όλες τις
εµβαδοµετρήσεις που την αφορούν.
Χρησιµοποιεί ως πρωτογενή στοιχεία τις εκτελεσθείσες εµβαδοµετρήσεις του
προγράµµατος «κτηµατογράφηση».
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Σχεδίαση γραµµών πολεοδοµικού
∆ιαγράµµιση περιοχών
Εµβαδοµέτρηση Ο.Τ. – Αρίθµηση κορυφών
Υπολογισµός εµβαδών τµηµάτων ιδιοκτησιών µετά τη ρυµοτόµηση
Εξαγωγή αρχείου εµβαδοµετρήσεων ( *.pro ) για αυτόµατη ενηµέρωση άλλων
προγραµµάτων υπολογισµού εισφορών
Σχεδίαση των ορίων των τελικών ιδιοκτησιών µε απ’ ευθείας σχεδίαση ή µε κόψιµο
εµβαδού.
Αρίθµηση ιδιοκτησιών
Αρίθµηση κορυφών µε αυτόµατη εύρεση αυτών που ταυτίζονται µε τις αρχικές (διπλός
κύκλος) και αυτών που είναι νέες (κύκλος µε Χ)
∆ηµιουργία σχέσης αρχικών προς τελικές
Εµβαδοµέτρηση τελικών ιδιοκτησιών
Συσχέτιση των τελικών ιδιοκτησιών µε τις αρχικές που αντιστοιχούν.
Υπολογισµός εµβαδών τµηµάτων µετά την τακτοποίηση για συµπλήρωση των στηλών
διάθεσης εισφορών και προσκύρωσης.
Εξαγωγή πίνακα σχέσης αρχικών προς τελικές
Εξαγωγή πίνακα αδιάθετων οικοπέδων
Εµφάνιση – Εκτύπωση πινάκων εµβαδοµετρήσεων
∆υνατότητα τοποθέτησης στο σχέδιο, πινάκων συντεταγµένων Ο.Τ. ή τελικών
ιδιοκτησιών
∆ιαµόρφωση πινακίδων - τίτλων.

