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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το καινοτόμο λογισμικό BIM INSIDE είναι απαραίτητο για την δημιουργία γραμμικών 
σχεδίων με τη βοήθεια υπολογιστή. Η καινοτομία του στηρίζεται στο ότι συνδέει τον κόσμο 
του CAD (γραμμικά σχέδια) με τον κόσμο του BIM (3D μοντέλα). Το λογισμικό αυτό 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη των σχεδιαστών που δουλεύουν με CAD εφαρμογές να 
λαμβάνουν πληροφορίες από  BIM μοντέλα μέσω του IFC format (αρχεία). 

 

Πλεονεκτήματα  

Το Bim Inside προσφέρει δυο βασικά πεδία στους σχεδιαστές:  
CAD VIEW ΠΕΔΙΟ 
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε σχέδια μέσα από ένα 
περιβάλλον CAD 2D - 3D, δημιουργώντας κλασσικά DWG και DXF αρχεία. Έχει μία ευρεία 
γκάμα από εργαλεία, που συνήθως περιλαμβάνονται σε λογισμικό CAD για τον χειρισμό 
γραφικών οθόνης, κειμένων , προτάσεων, σημειώσεων, στρώσεων κ.α.  
Στο CAD VIEW έχετε πρόσβαση αφού ανοίξετε το πρόγραμμα (βασική οθόνη). Εναλλακτικά, 
στην περίπτωση που βρίσκεστε στο IFC VIEW μπορείτε να ανοίξετε το  CAD VIEW item 
επιλέγοντας το από το πεδίο που βρίσκεται στο IFC menu. Υπάρχουν διάφορα εικονίδια με 

εντολές που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε το σχέδιο σας. Οι 
εντολές είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός λογισμικού CAD.    

 
IFC VIEW ΠΕΔΙΟ     

Το δεύτερο αυτό πεδίο σας επιτρέπει να εισάγετε IFC αρχεία (που έχουν 
αποκτηθεί/δημιουργηθεί από μοντέλα BIM). Τα αρχεία αυτά μπορούν να τα ανοίξουν 
χρήστες – σχεδιαστές από όλο τον κόσμο όχι μόνο μέσα από το BIM INSIDE αλλά και από 
άλλα προγράμματα τα οποία δέχονται αρχεία IFC. Σε IFC αρχεία περιλαμβάνονται 
λεπτομερώς όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός έργου. Μετά την εισαγωγή, τα αντικείμενα που 
συνιστούν τα BIM μοντέλα μετατρέπονται σε CAD 2D-3D και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 
δημιουργήσετε κατόψεις, προοπτικές απόψεις και τομές. Για αυτό το λόγο, το BIM2CAD 

χωρίζεται όπως αναφέρθηκε σε δύο διακριτά μέρη, όπως είναι το CAD View και το IFC View. 
Η κύρια διαφορά με το CAD View είναι ότι η εργαλειοθήκη (toolbar) του εστιάζει στην 
προβολή και εξέταση του αντικειμένου. Όλα τα χαρακτηριστικά επεξεργασίας είναι 
απενεργοποιημένα. 

 

1.1 Ξεκινώντας   

Όταν ξεκινάτε μία CAD εφαρμογή μπορείτε να ξεκινήσετε ένα καινούριο σχέδιο ή να ανοίξετε 

ένα υπάρχον για να το τροποποιήσετε.  
Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα ή και συλλογές 

αντικειμένων στο σχέδιο. Μπορείτε να τρέξετε εντολές για να τροποποιήσετε το σχέδιο σας 
ή μέρος αυτού (με zoom ή pan command ). Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το σχέδιο σε 

διάφορα  format όπως vdi , vdf , vdcl , vdml , dxf , dwf , dgn ,skp , dwf , hpgl και τέλος να το 
εκτυπώσετε. 
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1.2 Bim Inside επεξεργαστής  

Περιγραφή        

Ένας απλός Bim Inside επεξεργαστής περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία. Για να δείτε περισ-

σότερες πληροφορίες αρκεί να πατήσετε στους αριθμούς που αντιστοιχούν στα κόκκινα 

πλαίσια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2     3     4    5    6    7    8    9    10    11  

  

2. IFC - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Περιγραφή  

Το πεδίο που σχετίζεται με τις εντολές του IFC στο λογισμικό Bim Inside χωρίζεται κυρίως 
στα ακόλουθα αντικείμενα :  

 

IFC Εισαγωγή      

 

Λίστα Στοιχείων   

 

Δημιουργία τομών   

 

Χρώματα   

 

Απόσταση 
 
 
 

 
 

  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6  7 

 8 

9 

 10 

11 
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2.1 Εισαγωγή     

Το BIM Inside έχει συγκεκριμένες λειτουργίες για τη διαχείριση των IFC αρχείων. Οι 
προδιαγραφές του IFC (Industry Foundation Class ) βασίζονται σε ένα ουδέτερο format 

δεδομένων που είναι σχεδιασμένο ειδικά για να περιγράψει, να ανταλλάξει και να μοιραστεί 
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία.  

Το IFC είναι το διεθνές πρότυπο για το openBim και είναι καταγεγραμμένο με βάση την  

International Standardization organization (ISO ) σαν ISO16739.  

H ανάπτυξη και οι προδιαγραφές της τεχνολογίας IFC διαχειρίζονται από την buildingSmart 
International, ΒSI , στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.buildingsmart-tech.org/ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα IFC πρότυπα επισκεφθείτε τους συνδέσμους:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes 

http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page 

Oι εντολές του BIM INSIDE καθιστούν δυνατό το άνοιγμα ενός IFC αρχείου μαζί με την 3D 
αναπαράστασή του, τη διαχείριση των φίλτρων των προβαλλόμενων αντικειμένων και τη 

δημιουργία τομών. 

 

2.2 Εισαγωγή IFC      

Για την εισαγωγή αρχείου IFC κλικάρετε από το μενού στο IFC -> Εισαγωγή και επιλέγετε ένα 

αρχείο μορφής *.IFC  
 

                                                      
 

Έπειτα το αρχείο προβάλλεται στην περιοχή 3D CAD όπως φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 
 
 

http://www.buildingsmart-tech.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page
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Σημείωση:   
Οι επιλογές του μενού "Λίστα στοιχείων, Δημιουργία τομών, Χρώματα και Απόσταση"  είναι 
απενεργοποιημένες μέχρι να φορτωθεί το IFC αρχείο που έχετε επιλέξει. 

 
2.3 Λίστα στοιχείων 

Η λειτουργία Λίστα στοιχείων  επιτρέπει στον χρήστη να φιλτράρει τα IFC στοιχεία του 

μοντέλου που έχει ανοιχτό, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια :  
 Ταξινόμηση στοιχείων ανά όροφο  

 ταξινόμηση στοιχείων ανά υλικό, όροφο  
 

 

Η προβολή δείχνει όλα τα ενεργά σχέδια και δομικά αντικείμενα.  
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Κάθε δομικό αντικείμενο ακολουθείται από έναν αριθμό που δείχνει το πλήθος των 
στοιχείων του ίδιου τύπου που υπάρχουν στο μοντέλο. (βλ. προηγούμενη εικόνα)   

Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δομικά αντικείμενα, εμφανίζονται απενεργοποιημένα (χωρίς 
check).  Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει όλα τα checks στα 
ονόματα (PLANS και STRUCTURAL OBJECTS): Αν τσεκάρετε το κουτάκι, τότε ενεργοποιείτε όλα 
τα εσωτερικά checks στην λίστα. Αν το αφαιρέσετε το check, απενεργοποιείτε όλα τα 
εσωτερικά checks στην λίστα. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει ή να ενεργοποιήσει τα 
σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση, αυτόματα ανανεώνει τους αριθμούς δίπλα στα δομικά 
αντικείμενα, απενεργοποιώντας αυτά που έγιναν 0 κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
και ενεργοποιώντας αυτά που είναι >0 . 
Κλικάροντας στην λίστα με τα δομικά στοιχεία, εμφανίζονται αυτόματα τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά του επιλεγμένου στοιχείου. Κάθε υλικό έχει έναν δείκτη για την 
διαχείριση προβολής (αν το υλικό έχει επιλεγεί, το φίλτρο θεωρεί ότι το δομικό αντικείμενο 
σχετίζεται με το προβαλλόμενο υλικό αλλιώς γίνεται αόρατο). Τα αντικείμενα των οποίων το 
υλικό κατασκευής δεν έχει οριστεί, ταξινομούνται ως not defined material (μη καθορισμένο 
αντικείμενο-υλικό) .  
Επιπλέον , μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες κάθε αντικειμένου επιλέγοντας το στοιχείο και 
την καρτέλα ιδιότητες στοιχείων.    

                              

 

2.4 Δημιουργία Τομών 

Μέσω αυτής της λειτουργίας δημιουργείτε τομές στο σχέδιο σας και τις αποθηκεύετε σαν 
DXF αρχεία.   
Ελέγξτε την αυτόματη αποθήκευση της τομής που δημιουργείται κατευθείαν στο DXF αρχείο 
(προαιρετική λειτουργία). Αν αυτή η παράμετρος έχει επιλεγεί, ο χρήστης πρέπει να εισάγει 
το όνομα του DXF αρχείου για να αποθηκευτεί. Η τομή που έχει δημιουργηθεί προβάλλεται 
σε μια καινούρια περιοχή CAD που συνδέεται με το αρχικό 3D μοντέλο . Aν η αυτόματη 

αποθήκευση σε DXF αρχείο είναι επιλεγμένη, το πρόγραμμα εμφανίζει ένα μήνυμα ότι έχει 
αποθηκευτεί και προβάλλει την τομή. Αν η αυτόματη αποθήκευση σε DXF αρχείο δεν είναι 
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επιλεγμένη, τότε η τομή λαμβάνει ένα προκαθορισμένο όνομα (drawing1.vdml).  Σε αυτή την 
περίπτωση, η τομή μπορεί να αποθηκευτεί ύστερα  με τη χρήση της εντολής Αρχείο  

>Καταχώρηση ως. Μπορεί να δημιουργηθεί ένας απεριόριστος αριθμός τομών, ενώ υπάρχει 
η δυνατότητα δημιουργίας οριζοντίων αλλά και καθέτων τομών. 

 

2.4.1 Οριζόντια τομή  

Το πεδίο που σχετίζεται με την δημιουργία οριζόντιας τομής δίνει έμφαση στα δεδομένα του 
ύψους του κτιρίου τα οποία είναι τα εξής:   
To χαμηλότερο ύψος Ζ του κτιρίου, το υψηλότερο ύψος Ζ του κτιρίου, ο αριθμός των ορόφων 
και το ύψος συνολικά του κτιρίου. Όλες οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά (cm).  
Προτείνεται στον χρήστη ο καθορισμός του Ζ ύψους του σημείου στο οποίο θα δημιουργηθεί 
η τομή. Αυτή η τιμή μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα από τον χρήστη ή από εκείνη τη 
λειτουργία που σας επιτρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος Ζ κλικάροντας σε ένα σημείο 
του μοντέλου. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται επιλέγοντας το κουμπί στα δεξιά του πεδίου 
Ζ.     
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2.4.2  Κάθετη τομή    

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική κατεύθυνση για να κάνει την τομή.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Η θέση της τομής μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα από τον χρήστη ή από την εντολή που σας 
επιτρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό σημείο κλικάροντας στο μοντέλο. 
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Αν  η κατεύθυνση του τμήματος δεν είναι παράλληλη στο Χ ή Υ, τότε θα χρειαστούν 2 σημεία.

 
 

 
 

 
 

 
2.5 Χρώμα    

Αυτό το παράθυρο σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων και να τα 
αναγνωρίσετε με βάση την δομική τους λειτουργία (π.χ. υποστυλώματα, δοκοί κλπ). 
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2.6. Απόσταση     

Στο μενού του IFC η εντολή “Απόσταση” είναι διαφορετική από αυτή της περιοχής CAD, 

επειδή δεν προέρχεται από υπολογισμούς του σχεδίου αλλά από πραγματικούς 
υπολογισμούς.   

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  

Περιγραφή  
Τα αντικείμενα σχεδίασης είναι όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα σχέδιο, όπως οι 

γραμμές , οι κύκλοι κ.α.  Το καθένα από αυτά κατηγοριοποιείται από τη γεωμετρία του.   
Αυτά τα αντικείμενα  μπορεί να είναι :  

 Γραμμή 

 Τόξο  

 Κύκλος  

 Κείμενο  

 Έλλειψη 

 Σύνδεση με κείμενο (οδηγός – σχόλια)  

 Εικόνα 

 
Polyline 

 Multilines 

 
        Splines 

 Διαγράμμιση 

 3D Επιφάνειες 

  Quote (Διαστάσεις) 

         Blocks 
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3.1 Γραμμή  

Χρησιμοποιείται για την δημιουργία γραμμής που έχει ένα τμήμα.  

Οι γραμμές μπορεί να αποτελούν ένα τμήμα ή μια σειρά ενωμένων τμημάτων, αλλά κάθε ένα 
αποτελεί ξεχωριστή γραμμή.    

   

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αν θέλετε  να επεξεργαστείτε ξεχωριστά τμήματα. 

 

Παρατηρήσεις  

Η γραμμή ορίζεται από δύο σημεία, το σημείο αρχή και το σημείο τέλους της.    

Όταν η γραμμή έχει πάχος, ο άξονας της γραμμής καθορίζει την κατεύθυνση του πάχους.  

 

 

3.2 Τόξο  

Ένα τόξο ορίζεται από το κέντρο του, την ακτίνα, το σημείο αρχής και το σημείο τέλους του. 

   
Ένα τόξο πάντα σχεδιάζεται με αντιωρολογιακή φορά από το σημείο αρχής στο σημείο τέλους 
του.    
Οι ιδιότητες του σημείου αρχής και τέλους ενός τόξου, υπολογίζονται από τις ιδιότητες της 
γωνίας στην αρχή (Start Angle) και στο τέλος (End angle) καθώς και από την ακτίνα.  
Το άνυσμα της ακτίνας είναι πάντα κάθετο στο τόξο. Το τόξο σχεδιάζεται στο επίπεδο που 
καθορίζεται από το κέντρο και το άνυσμα της ακτίνας.   
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Παρατηρήσεις  

Τρόποι για να σχεδιάσετε ένα τόξο (Με την σειρά επιλέγετε τα εξής):  

Κέντρο, ακτίνα, γωνία αρχής και τέλους του τόξου.  

     

Κέντρο, γωνία αρχής και ακτίνα.    

 

 

3.3 Κύκλος    

Ο κύκλος καθορίζεται από το κέντρο του (Center Point) και την ακτίνα του (Radius) .    

   

O κύκλος σχεδιάζεται στο επίπεδο που καθορίζεται από το κέντρο και το άνυσμα της ακτίνας.   

Παρατηρήσεις   

Άλλοι τρόποι για να σχεδιάσετε :  

2 σημεία   
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Με αυτή τη μέθοδο ο χρήστης τοποθετεί 2 αντίθετα σημεία στον κύκλο. Βασικά τα δύο 

σημεία καθορίζουν τη διάμετρο του κύκλου (θέση και μέγεθος ) .    

                                                     

3 σημεία  

Με αυτή τη μέθοδο ο χρήστης τοποθετεί τρία σημεία που ανήκουν στον κύκλο    

                                                                                   

3.4 Κείμενο  

Για να προσθέσετε ένα κείμενο στο σχέδιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή 
κειμένου.  Ορίζετε το αρχικό σημείο όπου θα ξεκινάει το κείμενο και έπειτα την γωνία 
περιστροφής του. Μετά γράφετε το κείμενο. Σημειώστε πως το κείμενο θα σχεδιαστεί  με το 
υπάρχον στυλ κειμένου του αρχείου. Μπορείτε επίσης να συντάξετε κείμενο σε μορφή τόξου 

χρησιμοποιώντας την εντολή ArcText . 
  

 
 
 

3.4.1  TEXTSTYLES (ΣΤΥΛ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)  

Το TextStyle είναι μια αποθηκευμένη συλλογή από ρυθμίσεις που καθορίζει την εμφάνιση 

των συμβολοσειρών κειμένου .   
Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας στυλ κειμένου τα οποία μπορεί να έχουν 
συγκεκριμένη γραμματοσειρά και ύψος κειμένου. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε αν το 

κείμενο θα είναι υπογραμμισμένο ή γραμμένο έντονα κ.α.  
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των στυλ κειμένου που μπορείτε να δημιουργήσετε 

στο σχέδιο σας .  
Παρατηρήσεις  

Το ενεργό στυλ κειμένου καθορίζει την εμφάνιση του νέου κειμένου που δημιουργείται στο 
σχέδιο. Το StyleName του κειμένου θα πάρει την ιδιότητα του ActiveTextStyle (ενεργού στυλ 

κειμένου).    
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Όταν εισάγετε κείμενο, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το υπάρχον στυλ κειμένου, το οποίο 
ορίζει την γραμματοσειρά, το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά του κειμένου. Αν θέλετε να 

εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας διαφορετικό στυλ κειμένου, θα χρειαστεί να το 
ενεργοποιήσετε. 

 

 

3.5  Έλλειψη  

Μία έλλειψη ορίζεται όταν γνωρίζουμε:    

α) το μήκος της σε έναν άξονα και το τελικό της σημείο στον άλλο.   

β) το κέντρο της και τα τελικά σημεία στους δύο άξονες.   

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

3.6 Leader (Οδηγός – Σχόλια)  

Δημιουργήστε μία γραμμή που ενώνει ένα σχόλιο με ένα στοιχείο σχεδίασης. Προτείνεται 
να χρησιμοποιήσετε την γραμμή εργασιών που είναι διαθέσιμη από την εντολή LEADER για  

να δημιουργήσετε τα leading objects. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.7 Εικόνα  

Η βασική λειτουργία της εντολής αυτής είναι να εισάγετε εικόνες στο σχέδιο. Οι εισαγόμενες 
εικόνες είναι της μορφής BMP , GIF , JPG ,PNG και TIFF.  
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Όταν η εισαγόμενη εικόνα είναι μία εικόνα 1-bit (ασπρόμαυρη) τότε το χρώμα του φόντου 
της εικόνας (συνήθως το άσπρο) φαίνεται διαφανές και το άλλο χρώμα φαίνεται μαύρο ή 

άσπρο, ανάλογα του χρώματος του φόντου. Αυτό είναι χρήσιμο για σχέδια που πρόκειται να 
σκαναριστούν και να εισαχθούν σαν εικόνες σε άλλα σχέδια. 
Η εικόνα έχει μία ιδιότητα “κλίμακας” (scale property) από όπου ρυθμίζετε το μέγεθος 
κρατώντας την αναλογία της εικόνας . Η εικόνα καθορίζεται από το σημείο εισαγωγής, την 
περιστροφή, το πλάτος και το ύψος της. 

 

 

 

3.8  Polyline -  Πολυγραμμή  

Αυτό το αντικείμενο είναι μία 2D /3D γραμμή που αποτελείται από γραμμή  και τοξωτά 
τμήματα . Η polyline καθορίζεται από μια σειρά κορυφών (points ). Όταν η polyline έχει πάχος 
τότε το άνυσμα της καθορίζει την κατεύθυνση του πάχους .     

                                                                    

Η polyline μπορεί να είναι ανοιχτή ή κλειστή, Spline ή μπορεί να γεμιστεί με χρώμα ή με 

διαγράμμιση. 

 

 

3.9  Multi l ines    

Με την εντολή multilines, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο παράλληλες γραμμές την ίδια 

ώρα και να δημιουργήσετε κανονικά σχήματα    
                                          

                                                         
 

3.10 Spline     

Η spline είναι μία καμπύλη που περνάει πάνω ή ανάμεσα από μια σειρά σημείων που ορίζουν  

το σχήμα της καμπύλης. Με την εντολή SPLINE δημιουργείτε μια NURBS καμπύλη η οποία 

ονομάζεται splines για λόγους απλοποίησης. Εξ’ορισμού , μία spline είναι μια σειρά από 
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καμπυλωτά τμήματα που προκύπτουν από ένα πολυώνυμο τρίτου  (κυβικού) βαθμού. Οι 
κυβικές splines είναι οι πιο συνήθεις και αναπαριστούν καμπύλη που έχει δημιουργηθεί 

χειροκίνητα από εύκαμπτες λωρίδες που που περνάνε από τα σημεία δεδομένων .    

 

 

3.11 Διαγράμμιση     

Γεμίζει μία κλειστή περιοχή ή επιλεγμένα αντικείμενα με ένα μοτίβο διαγράμμισης, 
συμπαγές χρώμα (γέμισμα) ή με γραμμές υπό κλίση. Όταν το παράθυρο είναι ενεργό, 
εμφανίζεται η καρτέλα Ηatch Creation. Αν πατήσετε ‘’hatch‘’ στην γραμμή εντολών, 

εμφανίζονται οι επιλογές .  
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3.12  3D Surfaces – 3D Επιφάνειες         

Το 3DSURFACES  δημιουργεί μία επιφάνεια τριών ή τεσσάρων πλευρών οπουδήποτε στο 3D 

χώρο. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές Z τιμές συντεταγμένων για κάθε σημείο κορυφής 
μιας επιφάνειας 3DFace . 
 

    

Παρατηρήσεις  

Ένα αντικείμενο έχει μία λίστα κορυφών με 4 αντικείμενα σαν σημεία (x,y,z) στο UCS 
καθολικό σύστημα. Το τέταρτο σημείο μπορεί να είναι το ίδιο με το πρώτο ( για να 

δημιουργηθεί τρίγωνο ) .  

 

     

 

3.13 Διάσταση 
Η διαστασιολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία εισάγουμε διαστάσεις στο σχέδιο μας. 
Ο χρήστης έχει πολλούς τρόπους για να εισάγει και να τροποποιήσει διαστάσεις. Μπορείτε 
να εισάγετε διαστάσεις για μια ευρεία γκάμα σχημάτων και σε πολλές διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε στυλ διάστασης για να μορφοποιήσετε 
διαστάσεις γρήγορα και να διασφαλίσετε ότι οι διαστάσεις στο σχέδιο τηρούν τα ίδια 
χαρακτηριστικά.  

Οι διαστάσεις δείχνουν τους υπολογισμούς αντικειμένων, τις αποστάσεις ή τις γωνίες μεταξύ 

αντικειμένων ή την απόσταση ενός χαρακτηριστικού από ένα σημείο που θα καθορίσετε. Ο 
χρήστης έχει τρεις βασικούς τύπους δημιουργίας διαστάσεων : γραμμικές (linear), ακτινικές 

(radial) και γωνιακές (angular). Οι διαστάσεις μπορεί να είναι οριζόντιες, κάθετες, 
ευθυγραμμισμένες, περιστρεφόμενες (στραμένες), γωνιακές. Μία γραμμική διάσταση 

υπολογίζει την απόσταση μεταξύ 2 σημείων και εμφανίζεται παράλληλα στα σημεία που 
υπολογίζονται. Στις ευθυγραμμισμένες διαστάσεις, η γραμμή διάστασης είναι παράλληλη 

στην  γραμμή επέκτασης των προσδιοριστικών σημείων. Η γραμμή προέκτασης ορίζεται από 
τις ιδιότητες του DefPoint1 και DefPoint2 .    
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Οι γωνιακές διαστάσεις υπολογίζουν την γωνία μεταξύ δύο γραμμών ή 3 σημείων.  
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3.13.1  Dimstyles – Στυλ διαστάσεων  

Ένα στυλ διάστασης (DIMSTYLE) είναι ένα γκρουπ με διάφορες ρυθμίσεις σε διαστάσεις και 

καθορίζουν την εμφάνιση μιας διάστασης .  
Παρατηρήσεις   
Το ενεργό στυλ διάστασης καθορίζει την εμφάνιση των νέων διαστάσεων που 
δημιουργούνται στο σχέδιο .  
Για να αλλάξετε το στυλ μιας υπάρχουσας διάστασης , χρησιμοποιήστε την ιδιότητα 

StyleName που θα βρείτε στην διάσταση.   
Όταν δημιουργείτε μια διάσταση, το υπάρχον στυλ διάστασης χρησιμοποιείται σε αυτήν. Η 

διάσταση διατηρεί αυτό το στυλ,  εκτός αν εφαρμόσετε ένα καινούριο σε αυτή. 
 

              

 

3.14 Blocks 

Περιγραφή     

Ένα block είναι μια συλλογή αντικειμένων που μπορείτε να τα συσχετίσετε για να 
δημιουργήσετε ένα μόνο αντικείμενο, ή να ορίσετε ένα block αντικειμένων. Μπορείτε να 

εισάγετε, να  ορίσετε κλίμακα και να περιστρέψετε ένα Block στο σχέδιο ή μπορείτε να κάνετε 
explode, δηλαδή να το χωρίσετε στα επιμέρους στοιχεία του και να τα τροποποιήσετε και 

ύστερα να τα κάνετε block ξανά.  
 

Παρατηρήσεις     
Η εντολή διαχείρισης των block σας επιτρέπει να εισάγετε ένα νέο αντικείμενο στο μοντέλο, 

να το επεξεργαστείτε και να το αποθηκεύσετε σαν block. Ανοίγετε αυτήν την εντολή από την 
γραμμή εντολών ή από το μενού Format. Επίσης, στο μενου Σχεδίαση έχετε πρόσβαση σε 

άλλες σχετικές εντολές όπως το τροποποίηση block, εισαγωγή block, τροποποίηση 
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χαρακτηριστικών κ.α. Χάρη σε αυτά μπορείτε να δημιουργήσετε και να εισάγετε ένα block 
και να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε χαρακτηριστικά .  

 
 

3.14.1 Εξαγωγές – Εισαγωγές            

Περιγραφή  

Με την εντολή αυτή τοποθετείται ένα σχέδιο ή ένα block στο τρέχον σχέδιο .    
Όταν εισάγετε το block, καθορίζετε την θέση (ή το όνομά του αν υπάρχει στο σχέδιο), την 
κλίμακα, και την γωνία περιστροφής. Η εισαγωγή ενός block δημιουργεί ένα αντικείμενο που 
λέγεται block reference (block αναφοράς) επειδή παραπέμπει σε ένα καθορισμένο Block 
(definition) που είναι αποθηκευμένο στο υπάρχον σχέδιο σας. Σημειώστε πως για να εισάγετε 
ένα Block, αυτό θα πρέπει να υπάρχει ήδη, δηλαδή να έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν ή να 
υπάρχει σε ένα ανεξάρτητο σχέδιο .  

Παρατηρήσεις  
Το εισηγμένο αντικείμενο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί στα αντικείμενα από τα οποία 

αποτελείται.  
 

 

3.14.2 Δημιουργία -  τροποποίηση                  

 

Περιγραφή  
Τα  blocks βοηθούν στην διαδικασία σχεδίασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε blocks για να:   
 

 Δημιουργήσετε μία βιβλιοθήκη από σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά, στοιχεία ή 
αντικείμενα. Μπορείτε να εισάγετε το ίδιο block πολλές φορές αντί να σχεδιάζετε εκ 

νέου τα στοιχεία σχεδίασης.  
 Αναθεωρήσετε αποτελεσματικά τα σχέδια με την εισαγωγή, τη μετατόπιση και την 

αντιγραφή μπλοκ ως συστατικά και όχι με μεμονωμένα γεωμετρικά αντικείμενα.   
 Εξοικονομήσετε αποθηκευτικό χώρο καταχωρώντας όλες τις αναφορές στο ίδιο block 

σαν να είναι ένα block definition στην βάση δεδομένων των σχεδίων .   
Κάθε φορά που εισάγετε ένα block, ορίζετε μία κλίμακα και μια γωνία περιστροφής στο 

εισαγόμενο block. Μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα σε ένα block χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές τιμές σε οποιασδήποτε συντεταγμένη (Χ,Υ,Ζ). Τα Blocks καθιστούν δυνατή την 

οργάνωση των σχεδιαστικών εργασιών με ένα συστηματικό τρόπο έτσι ώστε να μπορείτε να 
εγκαταστήσετε, να επανασχεδιάσετε και να ταξινομήσετε τα αντικείμενα στα σχέδια σας και 
τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά .  
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4. ΠΕΔΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ      

Για να επεξεργαστείτε σχεδιασμένα αντικείμενα θα πρέπει να πατήσετε τη συγκεκριμένη 
εντολή και μετά να επιλέξετε το αντικείμενο (ή τα αντικείμενα ) που θέλετε να 
επεξεργαστείτε. Η ίδια διαδικασία πρέπει να γίνει όταν θέλετε να δημιουργήσετε νέα 
αντικείμενα. 
Εναλλακτικά , μπορείτε να επιλέξετε πρώτα τα αντικείμενα και μετά να συνεχίσετε με την 
εντολή . Ωστόσο, δεν αποδέχεται κάθε εντολή προεπιλεγμένα αντικείμενα. 

 

Παρατηρήσεις    

Οι εντολές χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των σχεδιασμένων αντικειμένων, όπως ο 
διαχωρισμός μίας γραμμής σε δύο μικρότερες γραμμές, η διαγραφή ενός κύκλου κ.α. Οι 

εντολές είναι οι ακόλουθες :      

Αρχείο 

IFC 

Επεξεργασία     

Παράμετροι    

Χρήσιμα στοιχεία   

Σχεδίαση 

3D Εργαλεία     

Τροποποίηση 

Άποψη 3D 

Παράθυρο 

Βοήθεια 

Επιπροσθέτως, μέσω των συντομεύσεων για snap,  ortho και grid, το λογισμικό επιτρέπει 
γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις υπόλοιπες εντολές μέσω της γραμμής εντολών (command). 
Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε το απλό L στη γραμμή εντολών, το πρόγραμμα ψάχνει 
να εντοπίσει την  επιθυμητή εντολή.    
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4.1. IFC    

Περιγραφή    
Το τμήμα της IFC εντολής στο λογισμικό Βim2Cad περιλαμβάνει τα εξής πεδία:     
 

 
Εισαγωγή IFC    

 
Λίστα στοιχείων 

 

Δημιουργία τομών 

 

Χρώματα 

 

Απόσταση 

Απόκρυψη IFC 

Κλείσιμο IFC 

 

 

4.2 Επεξεργασία  

Το τμήμα της επεξεργασίας περιλαμβάνει :  

     

Επανασχεδιασμός 

Επαναδημιουργία 

Αναίρεση 

Επαναφορά 

ZOOM  

UCS 

Πρόχειρο 

Osnaps 

 

4.2.1 Επανασχεδιασμός – επαναδημιουργία  

Το ‘’Επαναδημιουργία‘’ αναδημιουργεί ολόκληρο το σχέδιο αλλά έχει και τις ακόλουθες 
επιδράσεις:   

 Υπολογίζει ξανά τις θέσεις και την ορατότητα όλων των αντικειμένων στο τρέχον 
παράθυρο .  

 Ανανεώνει την βάση δεδομένων του σχεδίου για να βελτιώσει την απόδοση για την 
προβολή και επιλογή των αντικειμένων .     

 Αναπληρώνει των συνολική περιοχή που είναι διαθέσιμη για πανόραμα και real-time 

zoom  

Αντίθετα η εντολή ‘’Επανασχεδιασμός’’, απλά ανανεώνει την απεικόνιση στην υπάρχουσα 
προβολή. Αφαιρεί προσωρινά γραφικά που έχουν μείνει από το VSLIDE και μερικές 
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λειτουργίες από την υπάρχουσα προβολή. Για να αφαιρέσετε ελαττωματικά pixels, 
χρησιμοποιήστε την  εντολή Επαναδημιουργία. Η εντολή «επανασχεδιασμός-Redraw” 

επανασχεδιάζει  ολόκληρο το σχέδιο στο τρέχον παράθυρο. 

 

4.2.2  Αναίρεση -  επαναφορά 

Πολλές φορές θέλετε να ακυρώσετε μία ή περισσότερες εντολές που έλαβαν χώρα. Αυτό 
γίνεται με την εντολή Αναίρεση.              

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μία ομάδα από  εντολές που εκτελέστηκαν. Το ομαδικό undo 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάποδη σειρά . Αν για παράδειγμα έχουν εκτελεστεί 100 

διεργασίες, η εντολή Αναίρεση ακυρώνει πρώτα την 100στή, μετά την 99στή κ.α... Η αντίθετη 
εντολή της είναι η ‘’Επαναφορά’’. Σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση πριν 

ακυρωθεί η εντολή. Για λόγους ευκολίας υπάρχει συντόμευση στο πληκτρολόγιο. 
Συγκεκριμένα για να κάνετε Επαναφορά είναι ο συνδυασμός CTRL +Y και για Αναίρεση τα 
κουμπιά CTRL + Z.  

 

4.2.3  Zoom    

Η εντολή zoom επιτρέπει στον χρήστη να αυξήσει ή να μειώσει το ορατό μέγεθος 
αντικειμένων, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει το μέρος του σχεδίου που περιλαμβάνεται στην 
οθόνη. Η εντολή zoom είναι μία «διαφανής» εντολή (transparent). Οι «διαφανείς» εντολές 
μπορούν να εκτελεστούν ακόμα και όταν άλλη εντολή είναι ενεργή.  
Παρατηρήσεις   
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να εκτελέσετε την εντολή zoom είτε μέσω των εικονιδίων είτε 
μέσω της γραμμής εντολών πατώντας zoom και ένα από τα παρακάτω γράμματα (π.χ. zoomE 
ή zoomW):    

 ‘’E’’ (Extends ) χρησιμοποιείται για να προβάλλει τις επεκτάσεις/όρια του σχεδίου  

 ‘’P’’(Previous ) χρησιμοποιείται για να προβάλλει την προηγούμενη όψη  

 ‘’W’’ (Window) χρησιμοποιείται για να προβάλλει μία περιοχή που καθορίζεται από δύο 
αντίθετες γωνίες ενός τετράγωνου παραθύρου . Ο χρήστης πρέπει να ορίσει αυτές τις 2 

γωνίες .    

 ‘’Α’’ (All) μεγενθύνει τα όρια του σχεδίου ή τις προεκτάσεις του, όποιο είναι μεγαλύτερο 

.     

 ‘’S’’ (Scale ) μεγεθύνει την προβολή σε συγκεκριμένη κλίμακα. Για παράδειγμα, αν 
πληκτρολογήσετε 2 τότε διπλασιάζει την προβολή εμφάνισης των αντικειμένων, ενώ αν 
πληκτρολογήσετε 0.5 μειώνεται στο μισό.  

 H εντολή zoom ‘’in ‘’ και ‘’out’’ είναι η κλασική εντολή που σας επιτρέπει να κάνετε ζουμ 

εντός και εκτός της προβολής.       

 

 Με την εντολή ‘’To Object’’ κάνετε zoom στο αντικείμενο της επιλογής σας και “To 
Selection” στην συλλογή που έχετε επιλέξει στο σχέδιο. Αντίστοιχα τα σύμβολα τους: 
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4.2.4. Osnaps  

Η λειτουργία της έλξης αντικειμένου (Οsnap ) καθορίζει ένα σημείο έλξης σε μία 

συγκεκριμένη τοποθεσία (σημείο) πάνω σε ένα αντικείμενο. Το Osnap προσδιορίζει τις 
λειτουργίες έλξης σημείου του αντικειμένου που δουλεύετε, οι οποίες παραμένουν ενεργές 

μέχρι να τις απενεργοποιήσετε.      
Παρατηρήσεις    

Το σημείο στιγμιότυπου σε ένα αντικείμενο μπορεί να είναι :  
 Τελικό σημείο (άκρο αντικειμένου) 

 Σημείο στη μέση     

 Κέντρο    
 κοντινότερο 

 κοντινότερο _ 3D   
 Εισαγωγή     

 Κάθετο   
 Φαινομενικό σημείο τομής   

 Κόμβος      

 Σημείο τομής     

 Τεταρτοκύκλιο    

 Εφαπτόμενη γραμμή      
 Προέκταση     

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εντολή μέσω πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το F9 για 

συντόμευση. 
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4.3. Παράμετροι -  Format      

Το  μενού των παραμέτρων είναι πολύ σημαντικό επειδή περιλαμβάνει βασικές εντολές με 
τις οποίες θα οργανώσετε τα σχέδια σας. Οι εντολές σχεδίασης (γραμμές, κείμενο, διαστάσεις 

κ.α.) αποκτούν τις γενικές ιδιότητές τους, όταν δημιουργούνται από αυτή τη συλλογή  
παραμέτρων. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εντολές είναι και οι κάτωθι :   

 

 

Πεδίο στρώσεις (layers) 

Πεδίο μορφής κειμένου 

Πεδίο μορφής διαστάσεων 

Πεδίο μορφής σημείων 

Πεδίο εξωτερικής αναφοράς 

Πεδίο καθορισμού εικόνων 

Πεδίο έλξεων αντικειμένων 

Πεδίο φώτων 

Διαχείριση Blocks 

Διαχείριση διατομών 

Διαχείριση Groups 

Διαχείριση πολυγραμμών 

Διαχείριση απόψεων 

Διατάξεις 

 
 

 
 

4.3.1 Πεδίο στρώσεις 

Η στρώση έχει την έννοια του αντίστοιχου «ριζόχαρτου» όταν σχεδιάζουμε με το χέρι σε 
χαρτί. Είναι το κύριο οργανωτικό εργαλείο στο Bim2Cad και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
για να ομαδοποιήσετε πληροφορίες ανά λειτουργία και να εφαρμόσετε τύπο 
γραμματοσειράς, χρώμα και άλλα πρότυπα.     

Η οργάνωση των Στρώσεων (layers) και των αντικειμένων τους καθιστά πιο εύκολη τη 

διαχείριση πληροφοριών στα σχέδια σας. Όταν τοποθετείτε μία στρώση πάνω στην άλλη, το 
αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.       

Αν έχετε συγγενικά αντικείμενα στην ίδια στρώση θα βοηθούσε σημαντικά στο να 
οργανώσετε το σχέδιο σας. Οι ιδιότητες που περιλαμβάνει μία στρώση είναι οι εξής:   

  Κατάσταση (Status) 
 Όνομα στρώσης (Name) 

 Ενεργό ή όχι στο σχέδιο (On / Freeze)  
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 Κλειδωμένο ή όχι (Lock) 

 Plot (Θα εκτυπωθεί) 
 Χρώμα (Color) 

 Τύπος γραμμής (Linetype)    
 Πάχος γραμμής (Lineweight)  

 
Παρατηρήσεις    
Όταν ξεκινάτε ένα νέο σχέδιο, το Bim2Cad δημιουργεί μία ειδική στρώση που λέγεται 0. Εξ’ 
ορισμού, στη στρώση 0 έχει εκχωρηθεί σαν χρώμα το νούμερο 7 (λευκό ή μαύρο εξαρτάται 

από το χρώμα του φόντου), η συνεχόμενη γραμμή και ένα πάχος  προεπιλεγμένο (η ρύθμιση 
είναι 0.01inch ή 0.25mm ). Η στρώση 0 δεν μπορεί να διαγραφεί ή να αλλάξει όνομα. Όλα τα 

νέα αντικείμενα προστίθενται στην ενεργή στρώση αν δεν είναι καμία στρώση 
προσδιορισμένη/επιλεγμένη.    

Χρησιμοποιώντας το Bim2Cad μπορείτε να παγώσετε (Freeze) , να εμφανίσετε (Οn) και να 
κλειδώσετε (Lock) τις στρώσεις.       

Για να ελέγξετε αν η κατάσταση μιας στρώσης είναι εμφανής ή «παγωμένη» μπορείτε να 
αλλάξετε την εμφάνιση του σχεδίου σας για να δείχνει μόνο τις πληροφορίες στις στρώσεις 
που είναι ορατές. Παγώνοντας στρώσεις που δεν χρησιμοποιούνται, θα βοηθήσουν την 
απόδοση του Bim2Cad.         

Στην εικόνα που ακολουθεί υπάρχουν τρία είδη αντικειμένων: τοίχοι (Οι γραμμές και 
polylines με το κόκκινο χρώμα ), πόρτες και παράθυρα (μπλε χρώμα) και έπιπλα (Magenta). 
Αυτά τα αντικείμενα ομαδοποιούνται και σχεδιάζονται σε διαφορετικές στρώσεις. Οι τοίχοι 
τοποθετούνται στη στρώση ‘’ΤΟΙΧΟΙ’’  («WALLS»), οι πόρτες και τα παράθυρα τοποθετούνται 
στη στρώση ‘’ΠΑΡΑΘΥΡΑ_ΠΟΡΤΕΣ” («WIN_DOORS») και τα έπιπλα στη στρώση ‘’ΕΠΙΠΛΑ ’’ 
(«FURNITURE»). 
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4.3.2 Εξωτερική αναφορά    

Μπορείτε να εισάγετε εξωτερικές αναφορές από την εντολή ‘’Πεδίο εξωτερικής αναφοράς‘’   
στο μενού Παράμετροι.  

 

 
 

 

4.3.3 Πεδίο  καθορισμού  εικόνων  ( image def initions dialog )   

Είναι η εντολή  που καθορίζει την εισαγωγή εικόνων, την επεξεργασία τους και τη διαγραφή 
τους. Επιπροσθέτως, η διαφάνεια και άλλες ιδιότητες  μπορούν να οριστούν.  

 

 

*Το επόμενο πεδίο για τις έλξεις των αντικειμένων αναφέρθηκε νωρίτερα και εδώ παραβλέπεται.  
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4.3.4  Φωτισμός – πεδίο φώτα 

Είναι η συλλογή από αντικείμενα φωτισμού.    

Η εισαγωγή φωτισμού στο σχέδιο σας είναι ο πιο απλός τρόπος για να βελτιώσετε την 
εμφάνιση του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φώτα για να φωτίσετε ένα ολόκληρο μοντέλο 
ή για να δώσετε έμφαση σε επιλεγμένα αντικείμενα ή στοιχεία αντικειμένων στο σχέδιο.  

 
 

4.3.5 Διαχειριστής  Block        

Είναι η εντολή που επιτρέπει την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη όλων των blocks που έχουν 
εισαχθεί ή έχουν δημιουργηθεί . Υπάρχει η δυνατότητα να τα τροποποιήσετε, να τα 

διαγράψετε και να τα οργανώσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

 

 

4.3.6  Διαχειριστής  GROUPS-Ομάδων  (GROUPS MANAGER)     

Δημιουργεί και διαχειρίζεται ομάδες αντικειμένων που λέγονται groups.    
Τα groups παρέχουν έναν εύκολο τρόπο να συνδυάσετε αντικείμενα που χρειάζεστε για να τ
α διαχειριστείτε σαν μονάδα. Εξ’ ορισμού, επιλέγοντας οποιοδήποτε μέλος σε αυτό το grou
p επιλέγετε όλα τα αντικείμενα του group, και μπορείτε να τα μετακινήσετε, να τα αντιγράψ
ετε, να τα περιστρέψετε και να τροποποιήσετε τα groups όπως διαμορφώνετε ξεχωριστά αν
τικείμενα.  
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4.3.7  Διαχείριση  γραμμών  multilines (MULTILINES MANAGER)    

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε Multilines γραμμές (παράλληλες)  προσθέτοντας , 

επεξεργάζοντας και αφαιρώντας τες. Το παράθυρο διαχείρισης των γραμμών αυτών 
περιλαμβάνει επιπλέον μια περιγραφή κάθε ιδιότητας και οτιδήποτε γενικά αφορά το 
σχεδιασμό τους.  
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4.3.8  Διαχείριση απόψεων  (VIEWS MANAGER)    
Επιτρέπει την διαχείριση όλων των προβολών-απόψεων στο λογισμικό κατά την σχεδίαση 

(μοντέλο),  προσθέτοντας , τροποποιώντας και ελέγχοντας τις ιδιότητες αυτών. Ο χρήστης 
μπορεί εύκολα να δημιουργήσει διαφορετικές απόψεις και να τις καταχωρήσει για 
μεγαλύτερη ευκολία. Η δημιουργία μιας άποψης μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και με την 
γραφική επιλογή ενός σημείου στο χώρο.    
 

 

 

4.3.9  Διατάξεις  (LAYOUTS)      

Το Layout χρησιμοποιείται για να συνθέσει ή να ετοιμάσει το μοντέλο-σχέδιο σας για 

εκτύπωση. Ένα σχέδιο αποτελείται από ένα Block, μία ή περισσότερες προβολές και 
υπομνήματα. Καθώς δημιουργείτε ένα σχέδιο, μπορείτε να σχεδιάσετε σε άλλες προβολές 
και να δείτε λεπτομέρειες του σχεδίου σας.    
Το layout είναι ένα περιβάλλον που προσομοιώνει ουσιαστικά μία σελίδα χαρτιού. Στο layout 
δημιουργείτε και τοποθετείτε αντικείμενα με διαφορετικές απόψεις, ενώ μπορείτε να 
προσθέσετε ένα block ή άλλα γεωμετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιείστε πολλαπλά layouts σε 
ένα σχέδιο για να προβάλλετε διαφορετικές όψεις. Κάθε layout προβάλλει το σχέδιο όπως 

θα εκτυπωθεί στο χαρτί. Τυπικά, όταν ξεκινάτε να σχεδιάζετε σε περιβάλλον Layout, 
ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία  :       

-Δημιουργείτε ένα σχέδιο του μοντέλου     
-Ενεργοποιείτε ή δημιουργείτε ένα layout    

-Εισάγετε ένα Block    
-Δημιουργείτε προβολές  και τις 
τοποθετείτε στο layout   
 -Καθορίζετε την κλίμακα των 
προβολών/απόψεων που θέλετε    
-Εκτυπώστε το layout     
*Στην διπλανή εικόνα εμφανίζεται ένα 
παράδειγμα Layout. 
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4.3.10 Τύπος γραμμής  (LINETYPES)        

Με το linetype μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τύπο γραμμής που θα έχουν όλες  οι 
νέες γραμμές. Κάθε μελλοντικό αντικείμενο στο σχέδιο θα προστίθεται με τον καινούριο 
επιλεγμένο τύπο γραμμής .      

Συμβουλές: Αντί να αλλάξετε τον τύπο γραμμής κάθε φορά που θέλετε μία διαφορετική  
γραμμή, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά Layers με τον επιθυμητό τύπο γραμμής .    

Παρατηρήσεις     
Το Bim2Cad χρησιμοποιεί την ιδιότητα penstyle για να καθορίσει τον  τύπο γραμμής. Η 

επιλεγμένη τιμή είναι η ByLayer.       

 
4.3.11  Πάχος γραμμής  (Lineweights)      

Με το lineweight μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο πλάτος για μία γραμμή  καθώς και 

τις επόμενες τις οποίες θα σχεδιάσετε. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά πάχη γραμμών, 
μπορείτε να δημιουργήσετε πλατιές  και λεπτές γραμμές για να δείξετε τομές, σημάδια και 
δείκτες, διαστάσεις, και ποικίλα πάχη αντικειμένων με λεπτομέρειες.   
Παρατηρήσεις    
Συμβουλές: Αντί να αλλάξετε το lineweight κάθε φορά που επιθυμείτε ένα νέο τύπο γραμμής, 
μπορείτε να δημιουργήσετε Layers με το επιθυμητό lineweight.        
Κάθε μελλοντικό αντικείμενο στο σχέδιο θα προστίθεται με το νέο - επιλεγμένο Lineweight .      
Στο 3D, τα Lineweights προβάλλονται με Pixels και δεν αλλάζουν όταν μεγεθύνονται. Για 

αυτό, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε lineweights για να αναπαραστήσετε το ακριβές πλάτος 
ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα αν θέλετε να σχεδιάσετε ένα αντικείμενο το oποίο στην 

πραγματικότητα έχει πλάτος 5mm, μην χρησιμοποιείτε lineweight, αντιθέτως 
χρησιμοποιήστε μία Polyline με πλάτος ίσο με 5mm για να σχεδιάσετε το αντικείμενο.  

 

4.4. Χρήσιμα στοιχεία  (UTILITY)   

Περιγραφή   πεδίου:  
Το μενού Χρήσιμα στοιχεία περιλαμβάνει τα παρακάτω εικονίδια: 

 Εύρεση κειμένου 

 Πολυγραμμή σε πλέγμα 

 Κατάτμηση εικόνας 

 
Μεταφορά εμπρός-Μεταφορά πίσω 

   

  

Απόσταση 

ID 

 Περιοχή 

 Καθαρισμός 
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4.4.1 Εύρεση κειμένου  (SEARCH TEXT)      

Με αυτή την εντολή ψάχνετε στο layout του σχεδίου οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να βρείτε 

άμεσα. Θα χρειαστεί να καθορίσετε το που θα αναζητήσετε αυτό που θέλετε και να επιλέξετε 
αν είναι κείμενο, σημείωση, κείμενο πολλαπλών γραμμών κ.α.  

 
 

 
 

 

4.4.2 Πολυγραμμή σε πλέγμα  (PLINE TO MESH)     

Σας επιτρέπει να μετατρέψετε μία απλή polyline σε μία επιφάνεια.  

 
 

 
 
4.4.3  Κατάτμηση εικόνας  (SPLIT IMAGE)  

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να χωρίσετε μια εικόνα που κάνατε εισαγωγή  στο λογισμικό 
σε ίσα μέρη. 
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4.4.4 Μεταφορά εμπρός – μεταφορά πίσω (BRING TO FRONT-SEND TO BACK)      

Όταν σχεδιάζετε απλά αντικείμενα, όπως γραμμές, τετράγωνα και κύκλους, δεν έχει διαφορά 

ποιο αντικείμενο είναι μπροστά ή στο φόντο, επειδή όλα τα αντικείμενα είναι wireframes (3D 
μοντέλα που εμφανίζονται με γραμμές και κορυφές). Μπορείτε να δείτε κάθε αντικείμενο 

εκτός αν ένα αντικείμενο είναι ακριβώς πάνω/μπροστά από το άλλο – κάτι που γενικά δεν 
συνιστάται. 

Εάν όμως θέλετε να επισυνάψετε εικόνες, να βάλετε διαγράμμιση σε αντικείμενα ή να 
δημιουργήσετε κείμενα, τότε είναι σημαντικό ποιο αντικείμενο είναι μπροστά και ποιο στο 

φόντο, επειδή αυτά τα αντικείμενα μπορεί να κρύβουν άλλα αντικείμενα.  

 
 

4.4.5   Απόσταση  (DISTANCE)        

Η εντολή distance (απόσταση) είναι ένα μέτρο μέτρησης που σας επιτρέπει να μετράτε 

γραμμές, polylines κ.α. 
 
 

4.4.6  Περιοχή  (AREA)     
Η εντολή area (περιοχή) σας επιτρέπει  να μετρήσετε το εμβαδό των αντικειμένων που 

δημιουργείτε με ποικίλα σχεδιαστικά εργαλεία.  

 

 

4.4.7  Καθαρισμός  (PURGE)      

Με την εντολή Purge (εκκαθάριση) μπορείτε να διαγράψετε μερικά χαρακτηριστικά του 
σχεδίου όπως στρώσεις, στυλ κειμένων, τύπους γραμμών κ.α. που δεν χρησιμοποιείτε στο 
σχέδιο και δεν χρειάζεστε πλέον.     
Στην εντολή purge πρέπει να προσδιορίσετε ποια αντικείμενα θέλετε να διαγράψετε . 

Μπορείτε επίσης να δείτε με αυτή την εντολή ποιοι πίνακες δεν χρησιμοποιήθηκαν 
πρόσφατα στο σχέδιο. 

 
Παρατηρήσεις    

Η εντολή Purge μπορεί να περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες  :    
ALL: αφαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα αντικείμενα, στρώσεις, dimstyles, blocks και εικόνες .   

LAYERS: αφαιρεί όλες τις αχρησιμοποίητες ονομασμένες στρώσεις με όνομα   
TEXTSTYLES: αφαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα ονομασμένα στυλ κειμένων.   

DIMSTYLES: αφαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα ονομασμένα στυλ διαστάσεων.   
BLOCKS: αφαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα ονομασμένα blocks 
IMAGES: αφαιρεί όλες τις μη χρησιμοποιημένες πληροφορίες εικόνων    
LINETYPES: αφαιρεί όλους τους μη χρησιμοποιημένους τύπους γραμμής      
HATCH PATTERNS αφαιρεί όλα τα μη χρησιμοποιημένα Patterns (Μοτίβα διαγραμμίσεων) 
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4.5  3D Εργαλεία  (3D TOOLS)     

Περιγραφή     
Με την εντολή 3D Tools μπορείτε να επεξεργαστείτε το 3D σχέδιο. Υπάρχουν  πολλές εντολές 
που επιτρέπουν την επεξεργασία του σχεδίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο των 3D 
εργαλείων, και ενεργοποιούνται με την επιλογή από τα εξής εικονίδια:  

 Τομή 

 Αποκοπή πολυεπιφάνειας 

 Προσθήκη τομής Clip 

 Ένωση πολυεπιφανειών 

 Δημιουργία μονοπατιού τομής 3D  

 Εξώθηση 

 Απόκρυψη πλευρών  

 Απομάκρυνση επιφανειών 

 Όγκος 

 Συνένωση 

 Τομή 

 Αφαίρεση       

 Αντίστροφη αφαίρεση 

 Προώθηση/Pull 

 

 

 
 

4.5.1  Τομή  (SLICE)     

Δημιουργεί νέα 3D στερεά και επιφάνειες, κόβοντας, ή διαιρώντας τα υπάρχοντα αντικείμεν
α. Η επιφάνεια αποκοπής  καθορίζεται με 2 ή 3 σημεία  ορίζοντας ένα μεγάλο  επίπεδο του 

UCS (Το UCS είναι ένα κινητό καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων που καθορίζει το επίπεδο 
εργασίας XY, με οριζόντιες και κάθετες κατευθύνσεις, άξονες περιστροφής και άλλες  χρήσιμ
ες γεωμετρικές αναφορές), ή επιλέγοντας ένα υπάρχων επίπεδο ή μία επιφάνεια αντικειμέν
ου αλλά όχι πλέγμα/mesh). Μία ή και περισσότερες πλευρές των κομμένων αντικειμένων μ
πορούν να διατηρηθούν. 3D στερεά αντικείμενα γίνεται να κοπούν χρησιμοποιώντας συγκε
κριμένα επίπεδα και επιφάνειες αντικειμένων.   

 Τα επιφανειακά αντικείμενα μπορούν να κοπούν από συγκεκριμένα επίπεδα μόνο    

 Τα πλέγματα(meshes) δεν μπορούν να κοπούν κατευθείαν ή να χρησιμοποιηθούν  
σαν επιφάνειες κοπής. 

Τα κομμένα αντικείμενα διατηρούν τις ιδιότητες του χρώματος και της στρώσης των αρχικώ
ν αντικειμένων, όμως το τελικό στερεό δεν διατηρεί ιστορικό από τα αρχικά αντικείμενα. 
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4.5.1  Αποκοπή πολυεπιφάνειας  (CUT POLYFACE)     

Είναι η εντολή που επιτρέπει να κόψετε ένα αντικείμενο 3D  

 
 

4.5.2 Ένωση πολυεπιφανειών ( JOIN POLYFACE)      
Σας επιτρέπει να μετατρέψετε στοιχεία σε polyface ενώνοντας επιμέρους επιφάνειες σε ένα 
ενιαίο στοιχείο. 
 

 
4.5.3 Δημιουργία μονοπατιού τομής 3D (PATH SECTION 3D GENERATION)     

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχικό “μονοπάτι” για να μετατρέψετε ένα γραμμικό 
αντικείμενο 2D, σε ένα στερεό αντικείμενο 3D. Χρειάζεται αρχικά να έχετε περιγράψει το 

προφίλ το οποίο θα αναπτυχθεί κατά μήκος του μονοπατιού.  

 

 

4.5.4 Εξώθηση  (EXTRUDE) 

Δημιουργεί ένα 3D στερεό από ένα αντικείμενο που περικλείει μια περιοχή ή μια 3D 
επιφάνεια από ένα αντικείμενο με ανοικτά άκρα. Τα αντικείμενα εξωθούνται ορθογώνια από 
το επίπεδο του αντικειμένου, σε μια καθορισμένη κατεύθυνση ή κατά μήκος μιας 
επιλεγμένης διαδρομής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια γωνία κλίσης. 
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4.5.5  Απόκρυψη πλευρών (HIDE EDGES)       

Σας επιτρέπει να κρύβετε τις άκρες ενός αντικειμένου όπως εμφανίζονται για παράδειγμα 
στην παρακάτω εικόνα.    

 
 

4.5.6 Απομάκρυνση επιφανειών (REMOVE FACES)           
Σας επιτρέπει να διαγράφετε όψεις από ένα σχέδιο 3D.  

 
 

4.5.7 Όγκος (VOLUME)   

Σας επιτρέπει να υπολογίζετε τον όγκο ενός 3D αντικειμένου.  

 
 

4.5.8 Συνένωση  (UNION)     

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να ενώσετε δύο αντικείμενα σε ένα όπως εμφανίζεται για 
παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα. 

 
 
 

4.5.9 Τομή  ( INTERSECTION)     

Ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα απλό 2D αντικείμενο από την 

διασταύρωση-τομή άλλων, είναι να ξεκινήσετε με δύο ευθείες που τέμνονται μεταξύ τους. 
Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα 3D αντικείμενο διασταύρωσης, πρέπει να έχετε προφίλ που 

σχετίζονται με τις τομές που τέμνονται. Αφού έχετε τα επιθυμητά προαπαιτούμενα, τότε 
μπορείτε να δημιουργήσετε το αντικείμενο διασταύρωσης χρησιμοποιώντας το Intersection 

wizard (οδηγός διασταύρωσης-τομής).  
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4.5.10 Αφαίρεση  – Αντίστροφη  αφαίρεση  (SUBSTRACTION –REVERSE 
SUBSTRACTION)    

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο αφαιρώντας μια επικαλυπτόμενη περιοχή ή ένα 3D στερεό 
από άλλη. Με το SUBTRACT(αφαίρεση), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στερεό 3D 
αφαιρώντας ένα σύνολο υφιστάμενων 3D στερεών από ένα άλλο σετ στερεών. Με Reverse 
Subtraction – αντίστροφη αφαίρεση μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε την αντίστροφη 
λειτουργία της εντολής αυτής. 

 

4.5.11  Προώθηση/Τράβηγμα (PUSH/PULL)    

Με το εργαλείο Push/Pull μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχήμα 3D από μία κάτοψη ή να 
κόψετε ένα 3D σχήμα από το μοντέλο σας . Μπορείτε να κάνετε push/pull κάθε είδους όψη, 

συμπεριλαμβανομένου κυκλικών, τετράγωνων, ορθογωνικών αλλά και τυχαίων σχημάτων.  

 
 

4.6 Τροποποίηση (MODIFY)     

Το μενού Τροποποίηση περιλαμβάνει τα εξής εικονίδια:     

 Ταίριασμα ιδιοτήτων  Κλιμάκωση 
 

Σχεδίαση 

 Περιστροφή 3D  Παράταση οντοτήτων 
 

Επεξεργασία κειμένου 

 Περιστροφή  Σπάσιμο 
 

Εικόνα clip 

 Αντιγραφή  Παράλληλη αντιγραφή 
 

Επισήμανση 

 Διαγραφή  Επέκταση 
 

Κατάτμηση 

 Μετακίνηση  Αποκοπή  Κατάτμηση σε καμπύλες 

 Διαχωρισμός  Γώνιασμα   

 Λοξότμηση  Ένωση   

 Καθρέπτισμα  Τέντωμα   
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4.6.1  Επιλογή      

Όταν εκτελείτε μία εντολή τροποποίησης (η οποία επιτρέπει επιλογή πολλαπλών 
αντικειμένων) πρέπει να επιλέξετε τα αντικείμενα (ή το αντικείμενο) που θέλετε να αρχικά 
να επεξεργαστείτε .   
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιλέξετε αντικείμενα :    

 Επιλέγετε ένα-ένα  τα αντικείμενα που θέλετε.    

 Η μέθοδος διασταύρωσης-τομής. Ορίζετε ένα τετράγωνο πατώντας στις δύο αντίθετες 
γωνίες του τετραγώνου (πρώτα ορίζετε μία από τις δύο γωνίες στα δεξιά). Έπειτα όλα 
τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται είτε ολόκληρα είτε μέρος τους (τέμνονται από το 
παράθυρο), θα επιλεγούν.        

 Η μέθοδος του παραθύρου. Είναι παρόμοια με τη μέθοδο διασταύρωσης, αλλά μόνο τα 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται ολόκληρα στο τετράγωνο θα επιλεγούν. (Θα 
χρειαστεί να επιλέξετε μία από τις αριστερές γωνίες του παραθύρου).  

 Επιλογή όλων. Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα στο σχέδιο.   

 Επιλογή τελευταίου. Επιλέγετε το τελευταίο αντικείμενο που σχεδιάσατε.   

 Επιλογή προηγούμενου. Επιλέγετε τα αντικείμενα που είχαν επιλεχθεί πριν την 
ολοκλήρωση της τελευταίας εντολής τροποποίησης (σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος δεν 
ισχύει όταν οι προηγούμενες εντολές είναι η διαγραφή ή η αναίρεση) . 

 

 

4.6.2 Ταίριασμα ιδιοτήτων (MATCH PROPERTIES)        

Με αυτή την εντολή , αντιγράφετε τις ιδιότητες ενός αντικειμένου, στρώση, χρώμα και στυλ 

γραμμής και τις αποδίδετε σε άλλα αντικείμενα.  Ενεργοποιώντας την εντολή, το πρόγραμμα 
σας παρακινεί να επιλέξετε το αντικείμενο προέλευσης. Στην συνέχεια επιλέγετε ένα ή 

περισσότερα αντικείμενα και εφαρμόζονται σε αυτά οι ιδιότητες του αντικειμένου 
προέλευσης, δηλαδή θα αλλάξει το χρώμα τους, η στρώση και το στυλ γραμμής. Εάν 

αντιγράψουμε ιδιότητες από ένα κείμενο σε ένα άλλο, τότε θα αλλάξει και το ύψος του.  

 

4.6.3 Περιστροφή  (ROTATE)      
Αυτή η εντολή περιστρέφει αντικείμενα γύρω από ένα σημείο περιστροφής. Μπορείτε να 
περιστρέψετε επιλεγμένα αντικείμενα από ένα σημείο περιστροφής και σε συγκεκριμένη  
γωνία .     
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Παρατηρήσεις      

 Rotation Angle (Γωνία περιστροφής). Καθορίζει πόσο μακριά ένα αντικείμενο 
περιστρέφεται γύρω από το σημείο περιστροφής του. Ο άξονας περιστροφής περνάει 

μέσα από το συγκεκριμένο σημείο περιστροφής και είναι παράλληλος στον άξονα Z του 
υπάρχοντος UCS .  

 Αναφορά (Reference). Περιστρέφει τα αντικείμενα από μία συγκεκριμένη γωνία σε μία 
νέα, απόλυτα καθορισμένη γωνία. Όταν περιστρέφετε ένα αντικείμενο από ένα 

παράθυρο προβολής (viewport), τα όρια του παραθύρου παραμένουν παράλληλα στις 
άκρες της περιοχής σχεδίασης .    

 

4.6.4 Αντιγραφή  (COPY)    

Με  την εντολή  αντιγραφής μπορείτε  να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του 

σχεδίου.  Όταν ξεκινάει η εντολή αντιγραφής, επιλέγετε τα αντικείμενα και στη συνέχεια 2 
σημεία. Αυτά τα δύο σημεία καθορίζουν το διάνυσμα της αντιγραφής και μπορούν είτε να 

ανήκουν στα επιλεγμένα αντικείμενα ή όχι. Το πρώτο σημείο καθορίζει την αρχή του 
διανύσματος αντιγραφής και το δεύτερο σημείο το τέλος του.  

 
 

4.6.5 Διαγραφή  (ERASE)        

Με την εντολή διαγραφής αφαιρείτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του σχεδίου. Αν θέλετε 
να διαγράψετε πολλαπλά αντικείμενα θα χρειαστεί να εκτελέσετε πρώτα την αντίστοιχη 
μέθοδο επιλογής. 
Μετά την εντολή διαγραφής τα αντικείμενα δεν θα ‘’υπάρχουν’’ πια στο έγγραφο και στη 
συλλογή που άνηκαν πριν, ωστόσο τα αντικείμενα υπάρχουν ακόμα σαν ‘’διαγραμμένα ‘’ 
αντικείμενα στην μνήμη. Άρα με την εντολή undo μπορείτε να τα επαναφέρετε στο σχέδιο.  

 

4.6.6 Μετακίνηση (MOVE)    

Με την εντολή move μπορείτε να μετακινήσετε ένα ή περισσότερα σχεδιασμένα αντικείμενα.    
Για να εκτελέσετε την εντολή move θα πρέπει (αφού επιλέξετε τα ή το αντικείμενο) να 

επιλέξετε δύο σημεία που ορίζουν την απόσταση και την κατεύθυνση της κίνησης. Το πρώτο 
σημείο ορίζει την αρχή του φορέα κίνησης και το δεύτερο το τέλος του.  

 

4.6.7 Διαχωρισμός  (EXPLODE)     

Με την εντολή explode μπορείτε να διασπάσετε συμπαγή αντικείμενα όπως Blocks, 

διαστάσεις, polyline κ.α. στις υπομονάδες τους .    
Παρατηρήσεις    

Εδώ είναι μερικά αντικείμενα που μπορεί να διασπάστουν από την εντολή αυτή:      

 Ένα 3DFace στοιχείο σε μία Polyline   
 Μία διάσταση σε γραμμές, κείμενα, και βέλη ή σημεία.  

 Μία polyface σε 3DFace(s) 
 Μία polyline σε γραμμές και / ή τόξα    

 Ένα τετράγωνο σε polyline     
 Ένα κείμενο σε Polyline (μόνο κείμενα μορφής SHX ). Να σημειωθεί ότι τα TTF (True 

type font ) δεν διασπώνται . 
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4.6.8 Αποκοπή  (TRIM) 

Με την εντολή trim (Αποκοπή) μπορείτε να κόψετε αντικείμενα σε μία ακμή που ορίζεται από 
άλλα αντικείμενα. Πρώτα θα χρειαστεί να επιλέξετε τα αντικείμενα  που ορίζουν τα σημεία 
κοπής στα οποία θέλετε να κόψετε ένα αντικείμενο, και μετά το αντικείμενο. Αντικείμενα 

που μπορούν να αποκοπούν περιλαμβάνουν τόξα, κύκλους, ελλείψεις και γραμμές. Προσέξτε 
ότι η εντολή αποκοπής δεν λειτουργεί αν τα αντικείμενα δεν τέμνονται. Στο παράδειγμα που 

ακολουθεί εμφανίζονται γραμμές που έχουν αποκοπεί με την εντολή της αποκοπής (trim).  

 

 
 

 

 

 

4.6.9 Καθρέπτισμα (MIRROR)     

Με την εντολή mirror (καθρέπτισμα) μπορείτε να δημιουργήσετε το συμμετρικό ενός ή 
περισσότερων αντικειμένων όπου αντανακλώνται σε έναν άξονα που ορίζεται από τον 

χρήστη.    
Πρώτα πρέπει να επιλέξετε τα αντικείμενα που θέλετε να καθρεφτίσετε. Έπειτα καθορίζετε 
τον άξονα, ορίζοντας το πρώτο σημείο της γραμμής και μετά το δεύτερο. Σε αυτό το σημείο 
θα χρειαστεί να επιλέξετε αν το αρχικό αντικείμενο θα διαγραφεί ή όχι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.6.10 Κλιμάκωση (SCALE)     

Με την εντολή scale(κλιμάκωση) μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος ενός ή 

περισσότερων αντικειμένων .    
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Πρώτα επιλέγετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Ύστερα διαλέγετε ένα σημείο, το οποίο θα 
είναι το σημείο της βάσης. Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε τον συντελεστή 

κλίμακας. 

 

4.6.11 Παράταξη οντοτήτων (ARRAY)   

Δημιουργεί πολλά αντίγραφα αντικειμένων σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο .     

Υπάρχει η ορθογωνική διάταξη (Rectangular array) και η πολική διάταξη (Polar array).    
Με την ορθογωνική διάταξη μπορείτε να δημιουργήσετε ουσιαστικά έναν πίνακα που 

ορίζεται από έναν αριθμό σειρών και στηλών των αντιγράφων του επιλεγμένου 
αντικειμένου. Πρώτα πρέπει να επιλέξετε τα αντικείμενα και μετά ορίζετε τον αριθμό και την 

απόσταση μεταξύ των γραμμών και στηλών του πίνακα.      
Με την πολική διάταξη δημιουργείτε μια συστοιχία αντιγράφοντας τα επιλεγμένα 
αντικείμενα γύρω από ένα κεντρικό σημείο. Επιλέγετε τα αντικείμενα και ορίζετε ένα 

κεντρικό σημείο. Στην συνέχεια καθορίζετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα 
δημιουργηθούν και την γωνία πλήρωσης (αν βάλετε 360 θα έχετε το κάτωθι αποτέλεσμα). 

Τέλος καλείστε να επιλέξετε αν το αντικείμενο θα περιστρέφεται ή όχι. 
 

Ορθογωνική διάταξη Πολική διάταξη 
 

 

 
4.6.12 Σπάσιμο (BREAK)  

Με εντολή BREAK μπορείτε να διαιρέσετε ένα αντικείμενο σε δύο αντικείμενα ή να 

αφαιρέσετε ένα μέρος του (αυτό το μέρος θα οριστεί από δύο σημεία που θα χρειαστεί να 
επιλέξετε). 

Πρώτα επιλέγετε το αντικείμενο. Στη συνέχεια, ορίζετε το πρώτο σημείο κοπής και το δεύτερο 
σημείο. Όταν επιλέγετε αυτά τα σημεία, το τμήμα που ορίζεται από αυτά θα διαγραφεί 

(αποκοπεί) από το αντικείμενο. 
Παρατηρήσεις 

Τα δύο σημεία μπορεί να είναι αποτελούνται από το ίδιο σημείο. Σε αυτή την περίπτωση, 
κάνετε explode το αντικείμενο σε άλλα δύο αντικείμενα (για παράδειγμα, μπορείτε να 

κόψετε μια γραμμή σε δύο γραμμές). 
Αν η εντολή BREAK χρησιμοποιηθεί σε έναν κύκλο, χρειάζεται να ορίσετε δύο διαφορετικά 
σημεία για να δείτε αποτέλεσμα επειδή ένας κύκλος δεν μπορεί να σπάσει σε ένα σημείο. 

Μετά την εντολή BREAK ο κύκλος θα αποτελείται από απλά τόξα. 
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4.6.13 Παράλληλη αντιγραφή  (OFFSET)     

Με την εντολή offset δημιουργείτε ένα νέο αντικείμενο, σε παράλληλη κατεύθυνση και σε 

συγκεκριμένη απόσταση από το αρχικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείται σαν μοτίβο για 
το νέο αντικείμενο.  
Όταν εκτελείτε την εντολή offset, καλείστε να επιλέξετε ένα αντικείμενο. Έπειτα 
προσδιορίζετε την απόσταση μετατόπισης (offset) που είναι η απόσταση που θα έχει το νέο 
αντικείμενο που θα σχεδιαστεί από το αρχικό αντικείμενο. Τέλος ορίζετε την πλευρά από την 

οποία θα σχεδιαστεί το αντικείμενο, επειδή υπάρχουν δύο πλευρές.  
 

 

 

4.6.14 Επέκταση (EXTEND)    

Με την εντολή extend μπορείτε να επεκτείνετε γραμμές, τόξα, polylines μέχρι το σημείο να 
τέμνουν κάποιο άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται σαν όριο της επέκτασης .   

Αρχικά διαλέγετε τα αντικείμενα που αποτελούν τα όρια της επέκτασης. Μετά διαλέγετε ένα 
σημείο πάνω στο αντικείμενο που θέλετε να προεκτείνετε. Εάν το αντικείμενο που θέλετε να 

προεκτείνετε δεν τέμνει τα παραπάνω αντικείμενα τότε δεν θα συμβεί τίποτα. 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

4.6.15 Γώνιασμα (FILLET)    

Με την εντολή fillet μπορείτε να ενώσετε δύο γραμμές, δύο τόξα ή ένα τόξο με μία γραμμή, 
με ένα τόξο με προσδιορισμένη ακτίνα (αυτά τα δύο αντικείμενα πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον ένα κοινό σημείο είτε ορατό  ή στην επέκτασή τους). Η τιμή της ακτίνας έχει 
κάποιους περιορισμούς που εξαρτώνται από την θέση των αντικειμένων. Αν η ακτίνα = 0, 

τότε τα αντικείμενα είτε επεκτείνονται μέχρι να διασταυρωθούν σε ένα σημείο (αν δεν 
υπήρχε σημείο τομής) ή αποκόπτονται (αν το σημείο τομής είναι ορατό )     
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Μπορείτε επίσης να εισάγετε τοξωτές κορυφές στην κορυφή μίας polyline όπου δυο τμήματα 
γραμμής συναντώνται αν η  προσδιορισμένη ακτίνα είναι αρκετά μικρή για να χωρέσει στις 

γραμμές. Αν η ακτίνα είναι μεγαλύτερη τότε απορρίπτεται για τη συγκεκριμένη κορυφή .       

  

 

 

 

 

4.6.16 Ένωση ( JOIN)      

Με την εντολή Join μπορείτε να γεμίσετε τα κενά μεταξύ τόξων, ελλείψεων, καμπύλων 

splines, 2D και 3D polylines, και ελικοειδών σχημάτων. Αν οι γραμμές είναι ταυτόσημες 
(βρίσκονται πάνω στην ίδια γραμμή) ή τα τόξα, οι ελλείψεις, τα splines, τα 2D και 3D polylines, 

και ελικοειδή σχήματα είναι σε παρόμοιο καμπυλωτό μονοπάτι, τότε η εντολή Join 
δημιουργεί μία νέα μονάδα για να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα χωριστά κομμάτια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1  7 Σχεδίαση (SKETCH)     

Δημιουργεί μία σειρά από  γραμμικά τμήματα ελεύθερης σχεδίασης. Το sketching (σκίτσο) 
είναι χρήσιμο και βοηθάει στο να δημιουργεί ο χρήστης ακανόνιστα όρια ή για την 

ψηφιοποίηση σχεδίου με χρήση γραφίδας. Προσδιορίστε αρχικά τον τύπο του αντικειμένου  
(line, polyline, ή spline), το μέγεθος και την ανοχή πριν σχεδιάσετε:    

 Γραμμή 
 Polyline 

 Spline 
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4.6.18   Τέντωμα (STRETCH)    

Γίνεται stretch (επέκταση-τέντωμα) σε αντικείμενα  που έχουν επιλεγεί. Τα αντικείμενα που 
είναι εν μέρει περικλειόμενα από ένα παράθυρο επιλογής θα τεντωθούν. Τα αντικείμενα που 
περιβάλλονται εντελώς μέσα στο παράθυρο ή που έχουν επιλεχθεί, μετακινούνται και δεν 
κάνουν stretch. Μερικοί τύποι αντικειμένων όπως οι κύκλοι, οι ελλείψεις, και τα blοcks δεν 
μπορούν να τεντωθούν-επεκταθούν. 

 

 

4.6.19 Εικόνα clip (CLIP TO IMAGE)    

Μπορείτε να προβάλλετε συγκεκριμένα μέρη μίας ψηφιοποιημένης εικόνας σε ένα σχέδιο 

στα όρια που δηλώνετε (clipping boundary). Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζονται μόνο τα μέρη 
της εικόνας που θέλετε. Μπορείτε να ορίσετε το μέρος της εικόνας που θέλετε να προβάλλετε  

και να σχεδιάσετε κόβοντας την εικόνα με το CLIP TO IMAGE. Το όριο σύνδεσης (clipping 

boundary) μπορεί να είναι Polyline, τετράγωνο, ή ένα πολύγωνο με κορυφές εντός των ορίων 
της εικόνας. Τα όρια σύνδεσης είναι δυνατόν να αλλάξουν ή να διαγράψετε κάποιο από αυτά. 

Όταν διαγράφετε ένα όριο τότε εμφανίζεται η αρχική εικόνα.     
Μπορείτε να αντιστρέψετε την περιοχή που δεν θα φαίνεται, μέσα ή έξω από το όριο 

σύνδεσης. Με τις “λαβές” που βρίσκονται στην μέση και σε κάθε άκρη του ορίου σύνδεσης, 
μπορείτε να αντιστρέψετε την προβολή της εικόνας αναφοράς. 

 

4.6.20  Επισήμανση (REVISION CLOUD)     
Τα revision clouds είναι Polylines που αποτελούνται από διαδοχικά τόξα. Χρησιμοποιούνται 

για να εστιάσουν την προσοχή σε μέρη ενός σχεδίου .     
Ένα revision cloud δημιουργεί ένα αντικείμενο που έχει σχήμα σύννεφου (cloud-shaped).   

Αν εξετάσετε  ή αναθεωρήσετε σχέδια σας, μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας 
χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό revision cloud για να επισημάνετε τις σημειώσεις σας. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα revision cloud μετακινώντας το ποντίκι ή μπορείτε να μετα
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τρέψετε αντικείμενα όπως ο κύκλος, η έλλειψη, η Polyline  ή η spline σε ένα revision cloud. Υ
πάρχει δυνατότητα επίσης να σχεδιάσετε το σύννεφο «καλλιγραφικά».  

 
4.6.21  Κατάτμηση (DIVIDE)     

Δημιουργεί ομοιόμορφα τοποθετημένα αντικείμενα σημεία ή Blocks κατά μήκος ή στην  

περίμετρο ενός αντικειμένου . Εμφανίζονται οι ακόλουθες υποδείξεις:     
Select object to Divide (Επιλογή αντικειμένου που θα χωρίσετε): Προσδιορίζει ένα συγκεκρ

ιμένο γεωμετρικό αντικείμενο όπως γραμμή, polyline, τόξο, κύκλος, έλλειψη ή spline.    
Number of Segments (Αριθμός τμημάτων): Τοποθετεί σημεία (point objects) σε ίσα διαστήμ
ατα κατά μήκος των επιλεγμένων αντικειμένων. O αριθμός των σημείων που δημιουργούντ
αι είναι κατά έναν μικρότερος από τον αριθμό των τμημάτων που προσδιορίζονται.  
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4.7  Άποψη 3D (VIEW 3D)     

Περιγραφή    

Με την εντολή View3D αλλάζετε την υπάρχουσα άποψη στο σχέδιο.  Υπάρχουν πολλές 
εντολές που σας επιτρέπουν να δείτε το σχέδιο διαφορετικά, όπως για παράδειγμα :  

 Περιστροφή 3D 

 Σκίαση 

 Άνοιγμα σκίασης 

 Απόκρυψη 

 
Συρμάτινο 

 Προοπτικό 

 
Περίπατος 

 Συρμάτινο 2D 
 Απόψεις 

 

Παρατηρήσεις       
Όταν εκτελείται η εντολή View3D αλλάζει το υπάρχον σύστημα συντεταγμένων (CCS) στο 
καθολικό σύστημα συντεταγμένων (WCS )    
 

4.7.1 Περιστροφή  3d (ROTATE 3D)      

Μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνεχόμενη κίνηση με αυτό, περιστρέφοντας το σύστημα 
συντεταγμένων γύρω από τον άξονα Χ (κάθετη κίνηση dy ) και /ή γύρω από τον άξονα Y 
(Όριζόντια κίνηση dx )     
H εντολή που σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό άμεσα από το πληκτρολόγιο είναι η VROT.  
 

4.7.2 Σκίαση (SHADE)    

Σκιάζει τα αντικείμενα και δεν προβάλλει υλικά χρωματίζοντας τις επιφάνειες των 

αντικειμένων με τα χρώματα του. 
 

4.7.3 Άνοιγμα σκίασης  (ShadeOn)   

Συνδυάζει τις επιλογές SHADE και WIRE. 
 

 

4.7.4 Απόκρυψη (Hide)  

Προβάλλει τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας 3D wireframe αναπαράσταση και κρύβει τις 

γραμμές που αντιπροσωπεύουν τις πίσω όψεις .  
 

4.7.5 Συρμάτινο (Wire)  

Προβάλλει τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας γραμμές και καμπύλες που αναπαριστούν τα 

όρια. 
 

4.7.6 Προοπτικό  (World)  

Ορίζει την προβολή στο παγκόσμιο σύστημα.  
 
 

4.7.7 Απόψεις                                                                                            

Υπάρχουν πολλές όψεις 3D που έχει διαθέσιμες το λογισμικό. 
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Περιγραφή    Παράμετρος    Εικονίδιο 
Ορίζει το σημείο θέασης στην κορυφή VTOP  
Ορίζει το σημείο θέασης στο κάτω μέρος VBOTTOM  
Ορίζει το σημείο θέασης στα αριστερά VLEFT    
Ορίζει το σημείο θέασης στα δεξιά         VRIGHT  
Ορίζει το σημείο θέασης μπροστά                                                 VFRONT  
Ορίζει το σημείο θέασης πίσω      VBACK  
Ορίζει το σημείο θέασης ισομετρικά νοτιοδυτικά VISW  
Ορίζει το σημείο θέασης ισομετρικά νοτιοανατολικά   VISE  
Ορίζει το σημείο θέασης ισομετρικά βορειοανατολικά VINE  
Ορίζει το σημείο θέασης ισομετρικά βορειοδυτικά                            VINW  

 

                                                                                                  
                            

5. PAN 

 

Περιγραφή     
Μπορείτε να αλλάξετε την θέση προβολής/θέασης σας χρησιμοποιώντας την μετακίνηση 

(pan) ή τις γραμμές κύλισης του παραθύρου (window scroll bars). Όπως και η μετακίνηση με 
κάμερα, το pan δεν αλλάζει τοποθεσία και δεν προκαλεί μεγέθυνση των αντικειμένων στο 
σχέδιό σας, αλλά επηρεάζει μόνο την όψη.   
Η εντολή Pan είναι μία transparent εντολή . Οι transparent εντολές όπως αναφέρθηκε και σε 
άλλο κεφάλαιο νωρίτερα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμα και όταν άλλες εντολές είναι 
ενεργοποιημένες. 
 

6. ΕΞΑΓΩΓΕΣ - EXPORTS   

Περιγραφή     
Το λογισμικό σας επιτρέπει να εξάγετε το έγγραφο σαν εικόνα, με τις σχετικές επεκτάσεις 
δυνατές, ή σαν Pdf για να ετοιμαστεί η εικόνα για εκτύπωση μέσα από τις κατάλληλες 
εντολές στο μενού του Αρχείου που είναι:      

 Εξαγωγή σε εικόνα    
 Εξάγωγή σε Pdf   
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7. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    

Περιγραφή    

Οι συντεταγμένες εκφράζονται σε σχεδιαστικές μονάδες .Οι σχεδιαστικές μονάδες δεν 
εκφράζουν συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης (μέτρα, ίντσες κ.α.).         

Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες υποθέσεις για να καθορίσετε ότι οι 
συντεταγμένες του σχεδίου θα σημαίνουν συγκεκριμένες  μονάδες μέτρησης (μέτρα, ίντσες 

κ.α.) ανάλογα με αυτό που θέλετε να σχεδιάσετε.         
 
Για παράδειγμα :     
Για ένα μηχανολογικό σχέδιο μπορούμε να κάνουμε την εξής υπόθεση: μία σχεδιαστική 
μονάδα καθορίζει 1 χιλιοστό (1 D.U.= 1mm).     
Για ένα αρχιτεκτονικό/τεχνικό σχέδιο μπορούμε να κάνουμε την εξής υπόθεση: μία 
σχεδιαστική μονάδα ορίζει 1 μέτρο (1D.U. =  1m)      
 
Αυτό είναι χρήσιμο στον σχεδιασμό, στην διαστασιολόγηση και στην ανεύρεση πληροφοριών 

από το σχέδιο (αποστάσεις , υπολογισμοί περιοχών).      
 

 
 

8. ΠΛΕΓΜΑ         

Περιγραφή      

Τo πλέγμα (grid-κάναβος) είναι ένα τετραγωνικό μοτίβο από τελείες και επεκτείνεται ως την 
περιοχή που έχετε ορίσει σαν σχεδιαστικά όρια. Το να χρησιμοποιείτε πλέγμα είναι παρόμοιο 

με το να τοποθετείτε ένα φύλλο χαρτιού κάτω από το σχέδιο. Το πλέγμα σας βοηθάει να 
ευθυγραμμίσετε αντικείμενα και να δείτε τις αποστάσεις μεταξύ τους .         

Το πλέγμα δεν εκτυπώνεται. Αν κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του σχεδίου σας, μπορεί να 
χρειαστεί να  ρυθμίσετε τη διάταξη του πλέγματος ώστε να είναι πιο κατάλληλη για τη νέα 

προβολή.    
Παρατηρήσεις     

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξη του x,y 

πλέγματος (απόσταση μεταξύ των τελειών οριζόντια 
ή κάθετα) και να ενεργοποιήσετε την εντολή 

πατώντας το F7 από το πληκτρολόγιο. 
 

 
 

 

9. ΕΛΞΗ - SNAP     

Περιγραφή     
Η λειτουργία της έλξης περιορίζει τη κίνηση στο σταυρόνημα σε διαστήματα που εσείς 
ορίζετε. Όταν η λειτουργία snap είναι ενεργοποιημένη, το ποντίκι φαίνεται να προσκολλάται 
ή να ‘’κουμπώνει’’ σε ένα αόρατο τετραγωνικό πλέγμα . Το snap είναι χρήσιμο για να 
προσδιορίζει ακριβή σημεία. 
 
Παρατηρήσεις      
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Μπορείτε να τροποποιήσετε το διάστημα απόστασης x, y και να καθορίσετε το σημείο βάσης 
του snap. Αυτό το σημείο ορίζει το κάτω αριστερό σημείο του snap. Αν χρειαστεί να 

σχεδιάσετε κατά μήκος μίας συγκεκριμένης κατεύθυνσης ή υπό γωνία, μπορείτε να αλλάξετε 
τη γωνία snap. Αυτή η περιστροφή επαναπροσδιορίζει το σταυρόνημα στην οθόνη για να 
ταιριάζει με την καινούρια γωνία.  

 

 

10. ORTHO      

Περιγραφή  

Είναι μία ρύθμιση που περιορίζει την σχεδίαση σε οριζόντια ή κάθετη  διεύθυνση (σχετικές 

με την υπάρχουσα γωνία snap και το σύστημα συντεταγμένων του χρήστη).       

Αυτό σημαίνει ότι αν η λειτουργία Ortho είναι ενεργή και θέλετε να σχεδιάσετε μία γραμμή, 

τότε αυτή η γραμμή  θα είναι παράλληλη με τον άξονα x ή y χωρίς να μπορείτε να επιλέξετε 
άλλη διεύθυνση. Για να ενεργοποιήσετε την εντολή απλά επιλέγετε το F8 από το 

πληκτρολόγιο. 

 

 

 

11. ΜΟΝΑΔΕΣ      

Περιγραφή       
Μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο της υπάρχουσας μονάδας μέτρησης και την ακρίβεια 
των μονάδων, όπως επίσης την μορφή εμφάνισης της γωνίας και την ακρίβεια της.   
Παρατηρήσεις        

Οι τύποι μονάδων μέτρησης μπορεί να είναι οι εξής:   
Επιστημονικός 1.6449E+001 

Δεκαδικός 16.4492 
Μηχανολογικός 1' - 4.4492" 

Αρχιτεκτονικός 1' - 4 7/16" 
Κλασματικός 16 7/16 

Format γωνίας μπορεί να είναι: 
Δεκαδικοί βαθμοί 

Βαθμοί / λεπτά / δευτερόλεπτα 
Gradients/ Radians 
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12. ΕΚΤΥΠΩΣΗ - PRINT     

Περιγραφή   
Πατώντας το κουμπί της προεπισκόπησης εκτύπωσης βλέπετε το παρακάτω παράθυρο του 
Bim Inside. Στο πάνω δεξί μέρος του παραθύρου ορίζετε τα περιθώρια είτε σε χιλιοστά είτε 
σε ίντσες. Ο προσανατολισμός μπορεί να αλλάξει σε landscape-οριζόντιο ή portrait-
κατακόρυφο. Με το scale ορίζετε την κλίμακα του σχεδίου στη σελίδα εκτύπωσης. Για 
παράδειγμα 1 mm της σελίδας θα αντιπροσωπεύει 0,074686 σχεδιαστικές μονάδες.     
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Βlack & White ώστε να εκτυπώσετε σε μαύρο και άσπρο ή 
να επιλέξετε το Greyscale για να εκτυπώσετε σε γκρι. Στην περιοχή εκτύπωσης μπορείτε να 
επιλέξετε το Extents (Όρια) για να περιλαμβάνεται ολόκληρο το σχέδιο ή μπορείτε να 

επιλέξετε ένα συγκεκριμένο παράθυρο. 
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