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και Τεχνολογία ΒΙΜ 
σε ενιαίο και  πρωτοποριακό περιβάλλον
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vEπίσημος αντιπρόσωπος και εξουσιοδοτημένο  Support 

Center τoυ EliteCAD σε Ελλάδα & Κύπρο

www.ERGOCAD.eu

http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/
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Περιεχόμενα

2. ERGOCAD 

3. EliteCAD – Σύντομη περιγραφή*

4. Ταυτόχρονος σχεδιασμός σε 2 ή 3 διαστάσεις.
Λειτουργία OPEN BΙΜ. Σύνδεση μέσω αρχείων IFC. 

5.  Πλήρης παραμετροποιημένα δομικά στοιχεία

6.  Παραμετροποιημένα κουφώματα-Αυτόματη Αναφορά

7.    Αυτόματη ενημέρωση κατόψεων,όψεων,τομών,3D

8. Εργαλεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης
(έτοιμα προφίλ, σκάλες, στέγες ,διαγραμμίσεις)

9.   Εργαλεία εσωτερικής διακόσμησης

(βιβλιοθήκη EliteCAD, 3D Warehouse)

10. Ενσωματωμένη μηχανή φωτορεαλισμού.     
Σχεδιασμός κουζίνας – ντουλάπας. 

11. Παράμετροι Φωτορεαλισμού

12. Αυτόματος υπολογισμός εμβαδού, διαστάσεις.
Εξαγωγή  προμετρήσεων σε excel. Εκτυπώσεις.

13. Επικοινωνία με άλλα προγράμματα

14. Ελεύθερη σχεδίαση στερεών αντικειμένων 

15. Πρόσθετη δυνατότητα εισαγωγής εδάφους 

(Τοπογραφικά εργαλεία , ισοϋψείς, ορυγμάτων, κλπ)

16. Δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης

17. Εκπαίδευση & Υποστήριξη

Η ERGOCAD αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και διοργάνωσης σεμιναρίων. Με

μοναδικό στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες μηχανικούς και διακοσμητές, φροντίζουμε να

καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε γραφείου δίνοντας έμφαση στην συνεχή υποστήριξη και στην εκπαίδευση. Η ομάδα της ERGOCAD αποτελούμενη από

στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο του τεχνικού λογισμικού, μετατρέπει κάθε σας επιλογή σε λογισμικό/σεμινάρια σε επένδυση η οποία αυξάνει

την παραγωγικότητα σας και εγγυάται μαζί σας το τελικό αποτέλεσμα κάθε έργου που αναλαμβάνετε.
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*Όλες οι εικόνες κτιρίων που δημιουργήθηκαν στο παρόν φυλλάδιο έχουν παραχθεί από χρήστες του EliteCAD
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Το EliteCAD έχει σχεδιαστεί πάνω στην τεχνολογία OPEN BIM 

Το 3D μοντέλο του κτιρίου είναι συνδεδεμένο με όλα τα σχέδια, 

έτσι ώστε κάθε αλλαγή που λαμβάνει χώρα να ενημερώνει 

αυτόματα κατόψεις, όψεις,  τομές,  προοπτικό, προμετρήσεις, 

υπολογισμούς,  τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
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3D παραμετρική σχεδίαση

O  μελετητής εισάγει έτοιμα 3D δομικά στοιχεία, τα οποία μπορεί 
ταχύτατα να τροποποιήσει μέσα από εύχρηστες καρτέλες. Η 
πληθωρική παραμετροποίηση σε παράθυρα, πόρτες, τοίχους, 
στέγες, σκάλες, κλπ δίνει την ελευθερία για σύνθετες κατασκευές.

Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας
Το EliteCAD μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και παραγωγικά 
χάρη στο έξυπνο σχεδιασμό του. Το  Ελληνικό περιβάλλον 
εργασίας, το μενού των εντολών, η αναδιάταξή τους σε 
επιλεγμένες καρτέλες και θέσεις, η εμφάνιση προσωρινής 
αναφοράς  χειρισμού, συμβουλές κατά το σχεδιασμό είναι μερικά 
από τα φιλικά, προς το χρήστη, χαρακτηριστικά.

Άμεσα  τροποποιήσιμες   παράμετροι σχεδιασμού 
Η χρήση των πρότυπων μεγεθών χαρτιού (Α0+,Α1,Α2,Α3, 
προκαθορισμένο του χρήστη κ.α.)  σε όλη τη διάρκεια 
σχεδιασμού, καθώς και η ταχύτατη αλλαγή της κλίμακας και των 
μετρικών μονάδων  επιτρέπει στο μελετητή να μπορεί να 
δημιουργεί  με ακρίβεια μελέτες υψηλού επιπέδου.

Ελεύθερος σχεδιασμός στοιχείων-αντικειμένων
Με την Freeform τεχνολογία παρέχεται η δυνατότητα 
μοντελοποίησης και διαχείρισης οποιουδήποτε επιθυμητού 
στερεού.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά



EliteCAD : 

Σχεδιάστε ταυτόχρονα σε 2 ή 

3 διαστάσεις 
Το EliteCAD αποτελεί ένα πανίσχυρο 

εργαλείο για κάθε αρχιτεκτονική 

πρόταση, μετατρέποντας κάθε σας 

ιδέα σε 3D εικόνα . Μέσα από ένα 

εύκολο και εύχρηστο μενού σας δίνει 

τη δυνατότητα να παράγετε 

αυτόματα από σχέδια δύο 

διαστάσεων όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για μία ολοκληρωμένη 

αρχιτεκτονική μελέτη:

 Όψεις / Κατόψεις / Τομές/ 

Τρισδιάστατα μοντέλα

 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

 Πίνακες προμέτρησεις

 Λεπτομέρειες δομικών 

στοιχείων (σκάλες, στέγες, 

στηθαία, κάγκελα κλπ) 

 Τοπογραφικά σχέδια

 Ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

κάθε επαγγελματία σε Ελλάδα 

και Κύπρο

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον IFC, 

το μοντέλο κτιρίου (BIM) επιτρέπει  την  «οπτικοποίηση»

των κατασκευαστικών φάσεων ενός έργου σε πραγματικό χρόνο,  

δίνοντας τον πλήρη έλεγχο των αλλαγών , τόσο στο σχεδιασμό και την 

κατασκευή, όσο και στις τροποποιήσεις του κόστους .
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architektur ag 7562 samnaun

EliteCAD : Ένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά προγράμματα στον κόσμο με λειτουργία OPEN BIM

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ του μοντέλου και της βάσης δεδομένων επιτρέπει να 
εμφανίζονται στο 3D όλες οι αλλαγές από το μοντέλο στη βάση δεδομένων και αντίστροφα.
Σε όποιο σχέδιο κι αν εργάζεται ο χρήστης, σε όποιο επίπεδο, αντικείμενο ή δομικό στοιχείο  

οι τελικές του επιλογές θα απεικονιστούν άμεσα σε όλο το έργο. 

Η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία αποτελεί ένα  τα πιο σημαντικά οφέλη , αφού δίνει τη δυνατότητα 

σε όλους τους συμμετέχοντες ενός έργου  να παρακολουθούν  τις παραμετρικές συνιστώσες του,

σε πραγματικό χρόνο, άμεσα και με ασφάλεια.



Πλήρως Παραμετροποιημένα Δομικά Στοιχεία  Σύνθετη διαστρωμάτωση τοιχοποιίας 3D ή 2D

Σχεδιάστε τοίχους κάθε μορφής, ευθύγραμμους,

καμπύλους, κεκλιμένους, με κενά & εσοχές, με

διαφορετικές στρώσεις και υλικά. Η κάθε στρώση

που προστίθεται λογίζεται αυτόματα στις

προμετρήσεις.
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Αυτόματη δημιουργία αναφοράς κουφωμάτων
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‘’Η επεξεργασία των 
δομικών στοιχείων και 
των αντικειμένων
μπορεί να υλοποιηθεί, 
τόσο στο 2D όσο και 
στο 3D περιβάλλο’’

Καθορισμός επιπέδου εργασίας
Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω από επίπεδα, γραμμές ή σημεία  ενεργοποιείται 
ένα σύστημα προσωρινής αναφοράς που διευκολύνει το σχεδιασμό.
Η τεχνολογία «λαβής» επιτρέπει την επεξεργασία σε όποιο επίπεδο επιθυμεί 
ο μελετητής, καθορίζοντας απλά μια από τις πλευρές του επιλεγμένου αντικειμένου.

Χρηστικά εργαλεία:
-Αυτόματη προσαρμογή στοιχείων λόγω νέου ύψους ορόφου
-Αντιγραφή και τροποποίηση όλων ή κάποιων ιδιοτήτων ενός στοιχείου
-Αντιγραφή ορόφου με όλα ή μερικά από τα αντικείμενα ή δομικά στοιχεία που 
περιέχει

Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα ανοίγματα (γωνιακά, με κλίση,
κυκλικά, τοξωτά κ.α )και τροποποιήστε τα, όπως εσείς επιθυμείτε. Ο τρόπος
ανοίγματος, η φορά, η διάταξη, η θέση της ποδιάς, το υλικό του
κουφώματος, του κρυστάλλου είναι όλα παραμετροποιημένα.

Παραμετροποιημένα   κουφώματα 



Αυτόματη Ενημέρωση Σχεδίων   Δυναμικές τομές σε 

οποιοδήποτε επίπεδο

Με ένα πανίσχυρο εργαλείο έχετε 

τη δυνατότητα να κάνετε τομές σε 

οποιοδήποτε επίπεδο ενός κτιρίου 

και να παρουσιάσετε στους 

πελάτες σας απόψεις από το 

εσωτερικό του. Τα επίπεδα αυτά 

των τομών καθορίζονται από μία 

απλή περιστροφή ενός βέλους.

7

Έργο των Trutmann und Agassis Architekten AG
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Κατόψεις, όψεις, τομές ενημερώνονται αυτόματα

Στο EliteCAD όταν επέμβουμε στην κάτοψη, στις όψεις , στις τομές,

είτε στο προοπτικό λαμβάνουμε άμεσα την αντίστοιχη ενημέρωση

στο σύνολο του έργου. Ακόμα κι αν φτάσουμε στο σημείο των

εκτυπώσεων, μπορούμε πολύ εύκολα να τροποποιήσουμε

το σχεδιασμό μας , αφού η ενημέρωση θα γίνει άμεσα

σε όλα μας τα σχέδια, από το υλικό μέχρι και τις διαστάσεις.

Όψεις με χρώμα

Τόσο οι όψεις, οι τομές , όσο και οι κατόψεις , μπορούν

να εμφανιστούν με ασπρόμαυρη γραμμική μορφή,

όσο και με άλλες χρωματικές επιλογές, όπως το φυσικό

χρώμα, με διαβάθμιση του γκρι, με σκιάσεις ή χωρίς,

με απλούς χρωματισμούς.

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες και Επεξηγήσεις

Με το EliteCAD μπορούμε εύκολα να σχεδιάσουμε 

ή να εισάγουμε έτοιμες κατασκευαστικές λεπτομέρειες

για όλα τα δομικά στοιχεία του έργου μας, ενώ παράλληλα 

δίνεται  η δυνατότητα  στο μελετητή να εισάγει τις δικές του 

διαγραμμίσεις στις τομές και τις κατόψεις. 



Εργαλεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης 
Σκάλες και κάγκελα

• Σκάλες ευθύγραμμες, μορφής Γ,Τ,Π, ελλειψοειδείς, 

με πλατύσκαλο, κυκλικές κλπ.

• Έλεγχοι λειτουργικότητας και υπολογισμοί με διάφορες μεθόδους

• Καθορισμός υλικού πατημάτων, ριχτιών, κουπαστής, κάγκελου

• Αυτόματη δημιουργία οπών στην οροφή

• Χιλιάδες υλικά, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, μέταλλο, κλπ

Δάπεδα, οροφές, στέγες και προμετρήσεις αυτών

• Παραγωγή κάθε μορφής στέγης μέσα από τον έξυπνο αλγόριθμο του προγράμματος 

με τη χρήση περιγράμματος από τους τοίχους, τα υποστυλώματα ή τις δοκούς 

στήριξης  - Αυτόματη σύνδεση τοίχων με τις στέγες

• Τρισδιάστατη απεικόνιση κάθε στέγης με ταυτόχρονη αποτύπωση κάθε 

λεπτομέρειας όπως οι δοκοί, το σανίδωμα το πέτσωμα, οι τεγίδες, οι επιτεγίδες κλπ.

• Πλήρης προμέτρηση όλων των υλικών και εξαγωγή των υπολογισμών σε πίνακες

• Εισαγωγή παραθύρων ελεύθερου προφίλ σε στέγες ακόμα και στο τρισδιάστατο. 
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Βιβλιοθήκη έξυπνων αντικειμένων

Διαμορφώνοντας ένα δωμάτιο, μπορείτε να το συμπληρώσετε με

πόρτες, παράθυρα, τελειώματα, φώτα, κουρτίνες, πρίζες, διακόπτες,

γείσα, σοβατεπί, εικόνες στον τοίχο κλπ. χρησιμοποιώντας μια

έξυπνη μέθοδο σχεδιασμού. Εντυπωσιάστε με μια απολύτως

ρεαλιστική κουρτίνα σε λίγα μόλις βήματα επιλέγοντας χρώμα,

ύφασμα, τον τρόπο ανάπτυξης και εμφάνισης. Απαλότητα και στυλ

σε κάθε χώρο.

Βιβλιοθήκη 3D Warehouse

Άμεση πρόσβαση στη μεγαλύτερη online βιβλιοθήκη στον κόσμο, τη

3D Warehouse. Περιέχει ομάδες επίπλων, όπως καρέκλες, τραπέζια,

κουζίνες, είδη μπάνιου, ντουλάπες κλπ. Μετά την εισαγωγή του

αντικειμένου, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αλλάξει

τα υλικά, με μια απλή κίνηση: επιλέγεις το επιθυμητό υλικό και το

αφήνεις πάνω στο αντικείμενο (drag & drop).

Εργαλεία για την εσωτερική διακόσμηση

Βιβλιοθήκη με χιλιάδες έτοιμα αντικείμενα

• Δέντρα και φυτά για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου

• Άνθρωποι/Αυτοκίνητα/Κεραμίδια/πλακάκια/υφάσματα

• Δισδιάστατα σύμβολα για πόρτες, στάθμες, δρόμους 

• Αντικείμενα και προϊόντα κατασκευαστών

9

Πραγματικά υλικά και χρώματα σε κατηγορίες

Ανεξάρτητα από το στυλ του σχεδιασμού,

μπορείτε να δημιουργήσετε όμορφες υφές σε

τοίχους, δάπεδα, οροφές, αντικείμενα. Ο

πλήρης έλεγχος των υλικών επιτυγχάνεται

μέσα από την κατηγοριοποίηση τους σε

έτοιμους φακέλους, με ελεύθερη επιλογή

ταξινόμησης, για βέλτιστη οργάνωση.
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3D Warehouse object

drag & drop



Η μηχανή rendering είναι ενσωματωμένη 

στο EliteCAD.  

Θα λατρέψετε τα φώτα και τις 

αντανακλάσεις των 3D γραφικών. 

Εύκολος υπολογισμός πραγματικού 

φωτισμού χωρίς προηγούμενη εμπειρία. 

Και το κυριότερο: εισαγωγή εικόνας 

φόντου με δυνατότητα άμεσης   

επεξεργασίας της για μετακίνηση, 

μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 

Φωτορεαλισμός

Κοινοποιήστε εικόνες online με την εφαρμογή EliteCAD

Μοιραστείτε τα σχέδια σας με τους πελάτες σας ή τους

συνεργάτες σας, αποστέλλοντας απ’ευθείας εικόνα σε

μορφή jpeg, tiff, bmp κλπ.

Σχεδιασμός Κουζίνας-Ντουλάπας
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Μέσα από τη βιβλιοθήκη του EliteCAD μπορείτε να εισάγετε 

έτοιμα ερμάρια για κουζίνες, ντουλάπες, με συρτάρια, 

πορτάκια, νεροχύτες, και άλλα πρότυπα/έπιπλα που 

συνθέτουν μια ολοκληρωμένη κατασκευή. 

Οφέλη της 64 bit έκδοσης

Οι εκδόσεις 32-bit των Microsoft Windows © μπορούν  

να διαθέσουν μόνο ένα μέγιστο των 2 GB μνήμης 

σε κάθε διαδικασία που εκτελείται, ανεξάρτητα από 

το πόσο μεγάλη είναι η πραγματική ή η εικονική 

μνήμη στο συγκεκριμένο μηχάνημα. 

Αυτό σημαίνει ότι τα μεγάλα έργα πάνω από το όριο 

αυτό, δεν μπορούν να ανοίξουν καθόλου.

Αντίθετα, το Σύστημα 64-bit δεν υπόκειται σε 

τέτοιους περιορισμούς μνήμης και η έκδοση αυτή του 

EliteCAD είναι ιδανική για χρήστες που ασχολούνται 

με μεγάλα έργα ή φωτορεαλισμούς υψηλών 

απαιτήσεων.
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Περιβάλλον εργασίας Φωτορεαλισμού

Παράμετροι φωτορεαλισμού

Παράμετροι υλικών φωτορεαλισμού

Οποιοδήποτε υλικό, είτε από τη βιβλιοθήκη,

είτε εισαγόμενο από το μελετητή, μπορεί να

παραμετροποιηθεί στην επιθυμητή

κατάσταση. Αντανάκλαση, ένταση, σκίαση,

φωτεινότητα, διαφάνεια, ακτινοβολία, είναι

μερικά από τα επεξεργάσιμα χαρακτηριστικά

που μετατρέπουν την εικόνα σε εντυπωσιακά

ρεαλιστική!

Το EliteCAD διαθέτει βελτιωμένο και σύγχρονο περιβάλλον 

εργασίας βοηθώντας τον χρήστη να αυξήσει την ταχύτητα εργασίας 

του, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του 

επιφάνεια εργασίας. Όσο διαρκεί ο φωτορεαλισμός ο χρήστης 

μπορεί απερίσπαστα να συνεχίσει το σχεδιασμό.
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Σκίαση

Το EliteCAD σας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσετε την 

πραγματική σκίαση του μοντέλου σας. Ενεργοποιήστε τον ήλιο 

για να δείτε πώς θα επηρεαστεί ή σκίαση του χώρου σας 

οποιαδήποτε ώρα και ημερομηνία. Καθορίστε την περιοχή του 

έργου και δείτε την κίνηση της σκίασης κατά τη διάρκεια της 

ημέρας σε όλο το χώρο .

Προοπτικό

Με το Προοπτικό έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το μοντέλο με 

θέα και βάθος, όπως στην πραγματικότητα.  Επιλέξτε τα υλικά 

από το εντυπωσιακό μενού, με απλές εντολές και δείτε μέσα 

από μετακινούμενα παράθυρα  τις εναλλαγές  στο φωτισμό, 

από  οποιοδήποτε σημείο παρατήρησης κι αν επιθυμείτε. A
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Χρησιμοποιώντας όργανα μέτρησης τύπου laser μπορείτε να δουλέψετε το EliteCAD σε φορητό υπολογιστή/tablet και να αποτυπώσετε πολύ γρήγορα κάθε χώρο, διαμέρισμα, κτίριο.

Το πρόγραμμα σας παρέχει άμεση εμβαδομέτρηση με ανάλυση των χώρων σε απλά γεωμετρικά σχήματα ώστε να μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε διαγράμματα δόμησης.

• Αποτύπωση κατόψεων/όψεων /Μέθοδος τριγωνισμού, πολικών, σταθερών συντεταγμένων

• Έξαγωγή υπολογισμών σε word/excel /Aνάλυση χώρων και υπολογισμοί εμβαδών

• Λίστα ποσοτήτων - προϋπολογισμοί
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Αποτύπωση κτιρίου – Ενημέρωση υπολογισμών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο προσδιορισμός των διαστάσεων - επιφανειών στηρίζεται στη βάση
δεδομένων MySQL του EliteCAD . Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο του
μοντέλου, οι προκύπτουσες επιφάνειες, τα μήκη και τα υλικά
αναζητούνται στη βάση δεδομένων και επισημαίνονται γραφικά στην
οθόνη.

Δημιουργήστε επαγγελματικές εκτυπώσεις συνδυάζοντας κατόψεις, τομές, προοπτικά, σχέδια

λεπτομερειών, φωτορεαλιστικές εικόνες και φωτογραφίες σε ένα φύλλο χαρτιού και μάλιστα σε

διαφορετικές κλίμακες. Η κλίμακα και οι μετρικές μονάδες μπορούν με μια απλή κίνηση να

αλλάξουν. Επίσης μπορείτε να βάλετε πινακίδα, σημάδι βορά, κείμενα και να δημιουργήσετε

εικόνες υψηλής ανάλυσης.



Εισαγωγή & Εξαγωγή CAD αρχείων

Συχνά θα πρέπει να στείλετε το έργο σας σε κάποιον συνεργάτη σας ο οποίος όμως  χρειάζεται αρχείο CAD. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εργασία σας ως DWG , DXF, ΜΙ, IGES2D, PDF, SAT  σε ένα και μόνο βήμα, 

ακόμη και αν το έργο σας είναι ένα πολυώροφο κτίριο. Η γεωμετρία παραμένει ανέπαφη μέσα από τη 

λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής και τα layers διατηρούνται..

Εισαγωγή & Εξαγωγή 3D μοντέλων (Διασύνδεση με sketchUp,3D Warehouse,3DS αρχεία)

Το EliteCAD υποστηρίζει 3D μορφές αρχείων DWG , DXF, SKP(SketchUp), 3DS, U3D, PDF3D, VRML, FGF etc 

Χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό των εξαγωγών μπορείτε να δημιουργήσετε μια καλή και άμεση 

σύνδεση με τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά λογισμικά φωτορεαλισμού και φυσικά με το SketchUp.

Εισαγωγή εικόνας από τυπωμένο σχέδιο & Εξαγωγή εικόνων σε άλλους τύπους αρχείων

Ξεκινήστε άμεσα να εργάζεστε πάνω στο έργο σας με την εισαγωγή «σκαναρισμένης» κάτοψης. Μετατρέψτε 

την εικόνα σε πραγματικές διαστάσεις. Δουλέψτε πάνω στην εικόνα τοποθετώντας τοίχους, ανοίγματα, και 

άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το EliteCAD υποστηρίζει διάφορες μορφές  εικόνας, όπως BMP, TIFF, JPEG ή PNG.

Επικοινωνία με άλλα προγράμματα 

 DXF (2D/3D), DWG(2D/3D) , MI, IGES2D, PDF, SAT

 SKP(SketchUp), 3DS, U3D, PDF3D, VRML, FGF, etc 

 OpenOffice / Word / Excel

 IFC 2x3
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Ελεύθερη σχεδίαση  στερεών αντικειμένων

Το EliteCAD έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και μοντελοποίησης πολύπλοκων3D στερεών

αντικειμένων οποιασδήποτε διατομής κατά μήκος μιας διαδρομής, επιτρέποντας τη

δημιουργία σύνθετων όψεων, τον υπολογισμό του όγκου τους, του Κ.Β., του κέντρου

περιστροφής, καθώς και άλλων σημαντικών φυσικών μεγεθών . Τα αντικείμενα αυτά

μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν στη βιβλιοθήκη του προγράμματος ή να

χρησιμοποιηθούν στον βιομηχανικό σχεδιασμό όπως για παράδειγμα σε μηχανές CNC.

Η τροποποίηση των στερεών 

μπορεί εύκολα να επιτευχθεί  

ακόμα και μετά τον καθορισμό 

της  μορφής  ενός στοιχείου 

χρησιμοποιώντας  απλές εντολές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ελεύθερης μορφής επιφάνειες , 

πολυσύνθετες ,όπως εκείνες που 

απεικονίζουν καναπέδες, 

μαξιλάρια, έδαφος επιφάνειες, 

είδη υγιεινής, υδρορροές κλπ.

Εγγραφείτε  στο κανάλι της ergocad

στο youtube, ενημερωθείτε πρώτοι 

για τις νέες εξελίξεις για όλα τα 

προγράμματα και εκπαιδευτείτε 

δωρεάν από τα ηλεκτρονικά 

μαθήματα

https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA


15

Το EliteCAD παρέχει ένα πλήθος τοπογραφικών εργαλείων στο ίδιο περιβάλλον με τις 

υπόλοιπες εντολές του προγράμματος. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων μπορείτε να 

απεικονίσετε με ακρίβεια τις ισοϋψείς σε ένα πρανές, τις εκσκαφές ή τις επιχωματώσεις 

που απαιτούνται σε ένα έργο και να δημιουργήσετε δρόμους ή κανάλια.

Ενδεικτικές δυνατότητες τοπογραφικής αποτύπωσης

• Τριγωνισμός - Εισαγωγή τοπογραφικών μετρήσεων από ASCII αρχείο .

• Λίστα σημείων στο επίπεδο ή στον χώρο από dxf

• Εισαγωγή και εξαγωγή τοπογραφικών τιμών  (συντεταγμένες x,y,z)

• Σχέδια κάθετων τομών

• Υπολογισμοί εκσκαφών, καλύψεων και έκδοση  προϋπολογισμών

• Τομές εδάφους - Ισοϋψείς καμπύλες - Τοπογραφικό σχέδιο

• Προμέτρηση υλικών και εξαγωγή   σε πίνακα Excel

• Εξομοίωση πλημμυρών και ενσωμάτωσή τους στη σχεδίαση εδάφους

• Τοποθέτηση αεροφωτογραφιών πάνω στο έδαφος   για φωτορεαλιστική

απεικόνιση 

• Τομές εδάφους κατά μήκος δρόμων ή καναλιών για την εισαγωγή των ισοϋψών 

πάνω σε σχέδια, σχεδιασμός δρόμων

• Εισαγωγή του 3D μοντέλου του εδάφους σε όψεις, κατόψεις, τομές, προοπτικά 

ή φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.

Σχεδιάστε το τοπογραφικό σας με το EliteCADΠρόσθετη δυνατότητα εισαγωγής εδάφους



• Το πρόσθετο αυτό εργαλείο  επιτρέπει τον  λεπτομερή σχεδιασμό του 

δικτύου ύδρευσης και  αποχέτευσης 

• Η αποτύπωσή των δικτύων , πραγματοποιείται ταυτόχρονα στο 2D 

αλλά και στο 3D περιβάλλον,  οπτικοποιώντας πλήρως διαδρομές 

και διατομές των αγωγών.

• Τα  σημεία ελέγχου, τα φρεάτια,  και οι αγωγοί φαίνεται  με ευκρίνεια

στην κάτοψη, την όψη ,  την τομή και το προοπτικό.

• Πληροφορίες, όπως διάμετροι σωλήνα, ο τύπος των σωλήνων, κλίση,

μειώσεις  ή αυξήσεις διατομών, διασταυρώσεις, ενώσεις  κλπ  που 

ορίζουν το δίκτυο αποχέτευσης –ύδρευσης  απεικονίζονται άμεσα.

• Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο εμφανίζεται  το επίπεδο και οι ετικέτες  του 

αγωγού με τις πληροφορίες της  κατεύθυνσης, της κλίσης,  του υλικού

και  της διαμέτρου. 

• Το σύνολο των πληροφοριών του δικτύου εξάγεται  και λαμβάνεται ως βάση

για τη σύνταξη  και υποβολής προσφορών.

Πρόσθετη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου
Ύδρευσης και Αποχέτευσης
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Καλέστε στα τηλέφωνα της ERGOCAD :

 Για να προμηθευτείτε δωρεάν CD

 Για να ζητήσετε μία δωρεάν 

παρουσίαση του προγράμματος 

 Για να εκπαιδευτείτε από έμπειρους 

καθηγητές

 Για να μάθετε τις τρέχουσες 

προσφορές

Επισκεφτείτε το www.ergocad.eu για να 

ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις

Videos

Όλοι οι χρήστες του EliteCAD μπορείτε να

αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλά video tutorials.

Επιλέξτε την κατηγορία παρουσιάσεων ή

μαθημάτων.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια για το EliteCAD σχεδιάστηκαν για να
σας δώσουν τις πρακτικές συμβουλές που
χρειάζεστε από έναν έμπειρο χρήστη του EliteCAD.
Μπορείτε να συμμετάσχετε ζωντανά σε απευθείας
σύνδεση σε τάξεις, με ανώτατο όριο 5
συμμετέχοντες. Έτσι θα έχετε πολλές ευκαιρίες να
κάνετε ερωτήσεις και να πάρετε τις πληροφορίες
που χρειάζεστε. Επικοινωνήστε μαζί μας για
περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαίδευση - Υποστήριξη

www.ergocad.eu Αθήνα: Τηλ. 2105760870 - 2114112619 – 2114112620 | Αρετής 13, Περιστέρι | Τ.Κ. 12135 | email: info@ergocad.eu

https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://twitter.com/gtsiamt
https://twitter.com/gtsiamt
http://www.ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/architectural-menu-el
http://www.ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/architectural-menu-el
https://plus.google.com/u/0/108653949625292674376/posts
https://plus.google.com/u/0/108653949625292674376/posts
https://www.facebook.com/ergocad
https://www.facebook.com/ergocad

