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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ARCHICAD 

Η σχεδίαση με το ArchiCAD βασικά προϋποθέτει γνώση του συστήματος εισαγωγής των δια-

στάσεων, είτε όταν πρόκειται για τη σχεδίαση μιας κάτοψης είτε για την εισαγωγή των στοι-

χείων του σχεδίου. 

4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

Το σύστημα συντεταγμένων του ArchiCAD συνοψίζεται στο διάγραμμα της Εικόνας 4.1. 

 

Οι καρτεσιανές συντεταγμένες Χ και Υ αλλάζουν πρόσημο ανάλογα με το τεταρτημόριο. Οι πο-

λικές συντεταγμένες R και Α αντιστοιχούν σε μια απόσταση και μια γωνία αντίστοιχα. Το R συμ-

βολίζει την απόσταση ενός σημείου με συντεταγμένες x και y από την αρχή των αξόνων. Στο 

παράθυρο Παρακολούθησης μελέτης (Tracker), η πολική συντεταγμένη R είναι η πρώτη τιμή 

Εικόνα 4.1  

Το σύστημα  

συντεταγμένων  

του ArchiCAD 
4ο τεταρτημόριο 

3ο τεταρτημόριο 2ο τεταρτημόριο

1ο τεταρτημόριο

Σημείο
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που εμφανίζεται και ορίζεται ως Distance (Απόσταση). Η πολική συντεταγμένη Α είναι η γωνία 

που σχηματίζει το ευθύγραμμο τμήμα r με τον άξονα των x. 

Οι συντεταγμένες μπορούν να είναι είτε απόλυτες είτε σχετικές: 

• Absolute (Απόλυτη). Με απενεργοποιημένες τις επιλογές Δ (Absolute/Relative) στην παλέτα 

Συντεταγμένων (Coordinates), οι απόλυτες διαστάσεις έχουν ως σημείο αναφοράς τη γενική 

Αρχή του φύλλου εργασίας. 

• Relative (Σχετική). Με ενεργοποιημένες τις επιλογές Δ (Absolute/Relative) στην παλέτα Συ-

ντεταγμένων, οι σχετικές διαστάσεις έχουν ως σημείο αναφοράς την αρχή των αξόνων που 

ορίζεται με το πρώτο πάτημα για την εισαγωγή ενός στοιχείου ή την Αρχή του χρήστη, όπως 

θα δούμε παρακάτω για την εισαγωγή, για παράδειγμα, θυρών και παραθύρων. 

4.2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

Ας δοκιμάσουμε τώρα να σχεδιάσουμε διάφορα στοιχεία στο ArchiCAD χρησιμοποιώντας συ-

ντεταγμένες. 

Για τις ασκήσεις μας θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Line (Γραμμή): για να το ενεργοποιήσε-

τε, επιλέξτε το από την Εργαλειοθήκη (ToolBox). Το ArchiCAD είναι ρυθμισμένο για εργασία με 

το σχετικό σύστημα συντεταγμένων. 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

1. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του παραθύρου Κάτοψης. 

2. Μετακινήστε οριζόντια το δείκτη προς τα δεξιά. Θα εμφανιστούν η γραμμή-οδηγός που 

συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα και το παράθυρο Παρακολούθησης μελέτης (Tracker) 

για την εισαγωγή των τιμών. 

3. Τοποθετήστε το δείκτη στη γραμμή-οδηγό. 

4. Πληκτρολογήστε την τιμή “200” — στο παράθυρο Παρακολούθησης μελέτης η απόσταση 

(Distance) εμφανίζεται με έντονη γραφή, που σημαίνει ότι μπορείτε να εισαγάγετε έναν 

αριθμό — και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Δείτε την Εικόνα 4.2. 

Εναλλακτικά: 

4. Πληκτρολογήστε “r 200” (ή την τιμή που θέλετε εσείς) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Η μέθοδος σχεδίασης σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε βήμα προς βήμα το σημείο εκκί-

νησης (με το πρώτο πάτημα), την κατεύθυνση (μετακινώντας το δείκτη), τη γωνία (τοποθετώ-

ντας το δείκτη στη γραμμή-οδηγό), και την τιμή που επιθυμείτε είτε εισάγοντάς την απευθείας 

είτε πληκτρολογώντας πρώτα το γράμμα “r”. 
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Στο παράδειγμα αυτό, η σχεδίαση έγινε προς τα δεξιά. Για να σχεδιάσετε προς τα αριστερά, α-

κολουθείτε παρόμοια διαδικασία, αλλάζοντας μόνο την κίνηση του ποντικιού προς τα αριστερά. 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

1. Πατήστε στο παράθυρο Κάτοψης. 

2. Μετακινήστε το ποντίκι προς τα επάνω περίπου σε γωνία 90 μοιρών. 

3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω στην κατακόρυφη γραμμή-οδηγό που εμφανίζεται. 

4. Πληκτρολογήστε την τιμή “200” και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Δείτε την Εικόνα 4.3. 

 

Εναλλακτικά: 

4. Πληκτρολογήστε “r 200” (ή την τιμή που θέλετε) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Η μέθοδος κατακόρυφης σχεδίασης, όπως και της οριζόντιας, σας δίνει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσετε βήμα προς βήμα το σημείο εκκίνησης (με το πρώτο πάτημα), την κατεύθυνση 

Εικόνα 4.2  

Οριζόντια  

σχεδίαση 

Εικόνα 4.3  

Κατακόρυφη  

σχεδίαση 

Καθοδήγηση του δείκτη

Τιμή

Τιμή 
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(μετακινώντας το δείκτη), τη γωνία (τοποθετώντας το δείκτη στη γραμμή-οδηγό), και την τιμή 

που επιθυμείτε είτε εισάγοντάς την απευθείας είτε πληκτρολογώντας πρώτα το γράμμα “r”. 

Σε αυτό το παράδειγμα, η σχεδίαση έγινε προς τα επάνω. Για να σχεδιάσετε προς τα κάτω, ακο-

λουθείτε παρόμοια διαδικασία, αλλάζοντας μόνο την κίνηση του δείκτη προς τα κάτω. 

4.3 ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ 

Οι γραμμές-οδηγοί είναι διδιάστατα στοιχεία που βοηθούν το χρήστη κατά την εισαγωγή και 

την επεξεργασία των στοιχείων, καθώς ορίζουν συγκεκριμένα σημεία και προβολές. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνισή τους πατώντας στη διαταγή 

Guide Lines (Γραμμές-οδηγοί) του μενού View (Προβολή)· μπορείτε τις ρυθμίσετε τις γραμμές-

οδηγούς χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού Work Environment: μενού Options (Επιλογές) 

> επιλογή Work Environment (Περιβάλλον εργασίας) > διαταγή Guide Lines (Γραμμές-οδηγοί). 

Στο ArchiCAD υπάρχουν διάφοροι τύποι γραμμών-οδηγών: 

• Προσωρινές (Instant) 

• Πολλαπλής επιλογής (Multi-choice) 

• Διαρκείας (Lasting) 

• Βηματικές (Incremental) 

Προσωρινές γραμμές-οδηγοί. Εμφανίζονται κατά την εισαγωγή ή κατά την επεξεργασία ενός 

στοιχείου του σχεδίου. Στο τέλος της διαδικασίας εξαφανίζονται αυτόματα. 

Για παράδειγμα: 

1. Δείξτε στον τοίχο. 

2. Η γραμμή-οδηγός ενός ευθύγραμμου τοίχου αντιστοιχεί στην προέκταση της μιας πλευράς 

του, ενώ η γραμμή-οδηγός ενός καμπύλου τοίχου αντιστοιχεί στην προέκταση και συ-

μπλήρωση της περιμέτρου του. 

 

Εικόνα 4.4  

Προσωρινές  

γραμμές-οδηγοί 
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Γραμμές-οδηγοί πολλαπλής επιλογής. Εμφανίζονται όταν τοποθετείτε το δείκτη σε κόμβο 

ενός στοιχείου του σχεδίου. Αυτές οι γραμμές-οδηγοί εμφανίζουν τις δυνατές κατευθύνσεις που 

μπορείτε να επιλέξετε (για παράδειγμα οριζόντια ή κατακόρυφη κατεύθυνση). 

 

Γραμμές-οδηγοί διαρκείας. Είναι οι γραμμές-οδηγοί που εμφανίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία επεξεργασίας (να συμπληρωθεί ή να διακοπεί) ή μέχρι να αποφασίσετε να τις α-

φαιρέσετε εσείς με τη διαταγή Remove all Guide Lines (Αφαίρεση όλων των γραμμών-οδηγών) 

του υπομενού Guide Line Options (Επιλογές γραμμών-οδηγών) του μενού View (Προβολή). Ε-

ναλλακτικά, από το μενού συντόμευσης επιλέξτε τη διαταγή Remove all Guide Lines. 

Για να δημιουργήσετε μια γραμμή-οδηγό διαρκείας, όταν εμφανιστούν οι προσωρινές ή πολλα-

πλής επιλογής γραμμές-οδηγοί, δείξτε στη γραμμή-οδηγό που θέλετε και αφήστε το δείκτη εκεί 

μέχρι να γίνει έντονη. 

Μια γραμμή-οδηγός διαρκείας μπορεί να λειτουργήσει ως γραμμή αναφοράς με βάση την οποία 

μπορείτε να καθοδηγήσετε το δείκτη κατά την επεξεργασία ενός στοιχείου. Οι γραμμές-οδηγοί 

διαρκείας διευκολύνουν, επίσης, τη δημιουργία σημείων τομής. 

Βηματικές γραμμές-οδηγοί. Εμφανίζονται μόνο κατά τη σχεδίαση ή την επεξεργασία ενός 

στοιχείου και δείχνουν την αύξηση της γωνίας. 

Η χρήση των γραμμών-οδηγών σάς δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα σχεδίασης και περισσότερο έ-

λεγχο στο ίδιο το σχέδιο. 

 

Εικόνα 4.5  

Γραμμές-οδηγοί 

πολλαπλής  

επιλογής 
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4.3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ 

Ας δούμε τώρα πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις γραμμές-οδηγούς. Πατήστε διαδοχικά: μενού 

Options > επιλογή Work Environment > διαταγή Guide Lines, για να ανοίξετε το μενού Work Envi-

ronment και να κάνετε τις διάφορες ρυθμίσεις στην ενότητα Guide Lines. Ας τις εξετάσουμε πα-

ρακάτω. 

Εικόνα 4.6  

Γραμμές-οδηγοί 

διαρκείας 

Εικόνα 4.7  

Βηματικές  

γραμμές-οδηγοί 
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Κουμπί Show Guide Lines (Εμφάνιση γραμμών-οδηγών). Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να ενερ-

γοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των γραμμών. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη 

λειτουργία θα απενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της ενότητας. 

Πλαίσιο Extend Edges and Arcs if the mouse stops moving for (Επέκταση πλευρών και τόξων όταν 

το ποντίκι σταματήσει για). Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα. Αν ο 

δείκτης σταματήσει για διάστημα ίσο με αυτό που έχετε ορίσει, το ArchiCAD θα εμφανίσει τις 

γραμμές-οδηγούς. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να εμφανίζετε τις γραμμές-οδηγούς μόνο σε 

ορισμένες περιστάσεις. 

Κουμπί Show the following Main-direction Guide Lines if the mouse stops for (Εμφάνιση των ακό-

λουθων γραμμών-οδηγών κύριας κατεύθυνσης όταν το ποντίκι σταματήσει για). Αυτή η επιλο-

γή σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γραμμές-οδηγούς 

πολλαπλής επιλογής· επίσης, στο πλαίσιο που βρίσκεται στα δεξιά μπορείτε να ορίσετε το χρο-

νικό διάστημα που θα πρέπει να παραμείνει ακίνητος ο δείκτης για να εμφανιστεί η γραμμή-

οδηγός. Στα πλαίσια ελέγχου που ακολουθούν μπορείτε να ρυθμίσετε τις κύριες κατευθύνσεις 

που θα δείχνουν οι γραμμές-οδηγοί στον κάνναβο του ArchiCAD. 

Οι επιλογές Horizontal-vertical (Οριζόντια-κατακόρυφα) και Horizontal-vertical to Rotated Grid 

(Οριζόντια-κατακόρυφα στον περιστραμμένο κάνναβο) είναι ενεργοποιημένες εξ ορισμού. Η 

επιλογή Fixed Angle (Σταθερή γωνία) σάς επιτρέπει να εμφανίσετε ένα άλλο ζεύγος γραμμών-

οδηγών με κλίση ως προς τις κύριες γραμμές-οδηγούς, ίση με τη γωνία που αναφέρεται στο δι-

πλανό πλαίσιο. Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Relative to Rotated Grid (Ως προς τον περι-

στραμμένο κάνναβο), η μέτρηση της γωνίας θα γίνεται με βάση την κλίση του καννάβου. 

Επιλογή Input vector Angle and Length (Γωνία και μήκος διανύσματος εισαγωγής). Με αυτή την 

επιλογή ενεργοποιούνται δύο ακόμα γραμμές-οδηγοί πολλαπλής επιλογής κατά την εισαγωγή ή 

την επεξεργασία ενός στοιχείου όταν ο δείκτης δείχνει σε κορυφή άλλου στοιχείου. 

Κουμπί Show the following Relative-direction Guide Lines if the mouse stops for (Εμφάνιση των 

ακόλουθων γραμμών-οδηγών σχετικής κατεύθυνσης όταν το ποντίκι σταματήσει για). Αυτή η 

επιλογή σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις γραμμές-οδηγούς πολλαπλής 

επιλογής, με βάση την κατεύθυνση που ορίζει μια ενεργή γραμμή-οδηγός διαρκείας (έντονη). 

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παραμείνει ακίνητος ο 

δείκτης για να εμφανιστούν οι γραμμές-οδηγοί. Κάτω από την επιλογή υπάρχουν τέσσερα 

πλαίσια ελέγχου, που είναι όλα επιλεγμένα εξ ορισμού και προσδιορίζουν τις δυνατές κατευ-

θύνσεις: Parallel to the active Guide Line (Παράλληλα στην ενεργή γραμμή-οδηγό), Perpendicular 

to the active Guide Line (Κάθετα στην ενεργή γραμμή-οδηγό), Angle Bisector of intersected Guide 

Lines (Διχοτόμος των τεμνόμενων γραμμών-οδηγών), και Tangent to the active Guide Line (Ε-

φαπτομένη στην ενεργή γραμμή-οδηγό). 

Κουμπί Show Incremental Guide Lines in increments of (Εμφάνιση βηματικών γραμμών-οδηγών 

με βήμα). Με αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των βηματικών γραμ-

μών-οδηγών κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου, καθώς και τη γωνία μεταβολής. 
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Επιλογή Relative to active Guide Line (Σε σχέση με την ενεργή γραμμή-οδηγό). Αυτό το πλαίσιο 

ελέγχου εμφανίζει τις βηματικές γραμμές-οδηγούς που σχετίζονται με την ενεργή γραμμή-

οδηγό διαρκείας. 

Πλαίσιο Guide Line color (Χρώμα γραμμής-οδηγού). Ορίζει το χρώμα για τις βηματικές και διαρ-

κείς γραμμές-οδηγούς. 

Πλαίσιο Multi-choice Guide Line color (Χρώμα γραμμής-οδηγού πολλαπλής επιλογής). Ορίζει το 

χρώμα των προσωρινών και πολλαπλής επιλογής γραμμών-οδηγών. 

Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με τα βήμα-

τα: μενού Options > επιλογή Work Environment > διαταγή Guide Lines. Εναλλακτικά, για πιο 

γρήγορη πρόσβαση, μπορείτε να ανοίξετε το μενού View (Προβολή) και να πατήσετε στην επι-

λογή Guide Line Options (Επιλογών γραμμών-οδηγών) ή να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της 

Βασικής γραμμής εργαλείων (Standard). 

 

Εικόνα 4.8  

Η ενότητα  

Guide Lines  

του πλαισίου  

διαλόγου  

Work Environment 
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4.3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι γραμμές-οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν πριν ή κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου με τις 

διαταγές Place Guide Line/Guide Circle (Εισαγωγή γραμμής-οδηγού/κύκλου-οδηγού) οι οποίες 

βρίσκονται στο μενού συντόμευσης. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μετατρέψετε μια 

προσωρινή γραμμή-οδηγό σε διαρκείας που θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι το τέλος της εισα-

γωγής. Η διαταγή Convert to Guide Line Segment (Μετατροπή σε τμήμα γραμμής-οδηγού), που 

υπάρχει πάντα στο μενού συντόμευσης κατά την εισαγωγή, σας επιτρέπει να μετατρέψετε το 

διάνυσμα του στοιχείου σε γραμμή-οδηγό περιορισμένου μήκους. 

 

Η διαταγή Remove all Guide Lines (Αφαίρεση όλων των γραμμών-οδηγών) σάς επιτρέπει να δια-

γράψετε όλες τις γραμμές-οδηγούς που υπάρχουν στην οθόνη, ακόμα και αν δεν έχει ολοκλη-

ρωθεί η διαδικασία της εισαγωγής, ενώ η διαταγή Remove Guide Line (Αφαίρεση γραμμής-

οδηγού) σάς δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε μόνο τη γραμμή-οδηγό στην οποία δείχνει ο 

δείκτης. 

Πατώντας διαδοχικά στο μενού Options > επιλογή Work Environment > διαταγή Mouse Con-

straints and Methods (Περιορισμοί ποντικιού και μέθοδοι), ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου Work 

Environment, όπου υπάρχουν δύο (ήδη επιλεγμένα) πλαίσια ελέγχου που σας επιτρέπουν να 

ρυθμίζετε την έλξη του δείκτη προς τις κοντινότερες προσωρινές (Nearest Instant Guide Line) 

και διαρκείας (Lasting Guide Line) γραμμές-οδηγούς. 

Εικόνα 4.9  

Το μενού  

συντόμευσης με  

τις διαταγές για τις  

γραμμές-οδηγούς 
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4.4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

Το ArchiCAD διαθέτει διάφορους τρόπους εισαγωγής που σας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιά-

ζετε και να εκτελείτε τις διάφορες ενέργειες με ακόμα περισσότερη ταχύτητα. Παρακάτω θα 

δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την εισαγωγή στοιχείων με διάφορες τεχνικές σχεδία-

σης. 

Πολλά εργαλεία στο ArchiCAD χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο εισαγωγής. Για παράδειγμα, το 

εργαλείο Wall (Τοίχος) χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους εισαγωγής που χρησιμοποιούν τα εργα-

λεία Line (Γραμμή) και Arc/Circle (Τόξο/Κύκλος). Επομένως, αν γνωρίζετε πώς να σχεδιάσετε 

μια γραμμή, μπορείτε σίγουρα να σχεδιάσετε και έναν τοίχο. Η διαδικασία είναι ίδια και το απο-

τέλεσμα ανάλογο με αυτό που είδαμε με το εργαλείο Line. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο τοίχος έχει 

ένα ορισμένο πάχος. Γι’ αυτό, όμως, θα μιλήσουμε αργότερα. Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή 

μας στις μεθόδους που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε γρήγορα χρησιμοποιώντας τις γεωμε-

τρικές μεθόδους σχεδίασης του ArchiCAD. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν κατά τη διάρκεια σχεδίασης με οποιαδήποτε μέθοδο διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, 

μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πατώντας είτε το πλήκτρο ESC είτε τη διαταγή Cancel (Ακύρωση) 

του μενού συντόμευσης. Κατά τη σχεδίαση ενός πολυγώνου, αν κάνετε λάθος στην εισαγωγή του 

τελευταίου κόμβου, μπορείτε να τον διαγράψετε πατώντας το πλήκτρο BACKSPACE. 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 

Αυτή η μέθοδος σχεδίασης ισχύει για τα εξής εργαλεία: 

• Line (Γραμμή) 

• Polyline (Πολύγραμμο) 

• Fill (Γέμισμα) 

• Wall (Τοίχος) 

• Slab (Πλάκα) 

• Roof (Στέγη) 

• Mesh (Ανάγλυφο) 

• Beam (Δοκός) 

Για το παράδειγμα χρησιμοποιήστε το εργαλείο Line (Γραμμή) και ως αναφορά την Εικόνα 4.10. 

1. Ενεργοποιήστε το εργαλείο Line και, στην ομάδα κουμπιών Geometry Method (Γεωμετρική 

μέθοδος) της παλέτας Info Box, πατήστε στο κουμπί σχεδίασης ορθογωνίου (Rectangular). 

2. Πατήστε σε ένα σημείο του παραθύρου Κάτοψης. Οι συντεταγμένες είναι σχετικές, γι’ αυτό 

το πρώτο πάτημα καθορίζει την αρχή των συντεταγμένων των ευθύγραμμων τμημάτων. 

3. Πληκτρολογήστε “Χ 250,00, Υ120,00” και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το 

ArchiCAD θα σχεδιάσει ένα ορθογώνιο. Είναι μια απλή μέθοδος που σας δίνει τη δυνατότη-

τα να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο αφού δώσετε δύο συντεταγμένες, τη Χ και την Υ. 
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Είναι σημαντικό να μην πατήσετε το πλήκτρο ENTER μετά την εισαγωγή της πρώτης συντε-

ταγμένης, αλλά μετά την εισαγωγή της δεύτερης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των δεδομένων που απεικονίζονται στο παράθυρο Παρακολούθησης 

μελέτης (Tracker) με το πλήκτρο TAB. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο TAB επιλέγονται διαδοχικά τα 

δεδομένα του παραθύρου Παρακολούθησης μελέτης. 

Ακολουθώντας τα ίδια βήματα, δοκιμάστε να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο με τα υπόλοιπα εργαλεία. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 

Αυτή η μέθοδος σχεδίασης ισχύει για τα εργαλεία: 

• Line 

• Polyline 

• Fill 

• Wall 

• Slab 

• Roof 

• Mesh 

• Beam 

Για το παράδειγμα χρησιμοποιήστε το εργαλείο Line και ως αναφορά την Εικόνα 4.11. 

Εικόνα 4.10  

Σχεδίαση  

ορθογωνίου 

Διαγώνια 
κίνηση  
του δείκτη 

1 Η ομάδα κουμπιών Geometry Method 

1
ο

 Πάτημα 

2 Συντεταγμένες 

3 Αποτέλεσμα 
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1. Ενεργοποιήστε το εργαλείο Line και, στην ομάδα κουμπιών Geometry Method της παλέτας 

Info Box, πατήστε στο κουμπί σχεδίασης περιστραμμένου ορθογωνίου (Rotated Rectangu-

lar). 

2. Πατήστε σε ένα σημείο της Κάτοψης. Οι συντεταγμένες είναι σχετικές, γι’ αυτό το πρώτο 

πάτημα καθορίζει την Αρχή των συντεταγμένων των ευθύγραμμων τμημάτων. 

3. Μετακινήστε το δείκτη προς τα δεξιά, πληκτρολογήστε “Α 25,00” μοίρες, αμέσως μετά R 

400,00, και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Με τον τρόπο αυτόν θα εισαγάγετε τη γωνία κλί-

σης του ορθογωνίου και το μήκος της μιας πλευράς. 

4. Τώρα μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω: έτσι θα ορίσετε την κατεύθυνση προς την 

οποία πρέπει να σχεδιαστεί το ορθογώνιο. Πληκτρολογήστε την τιμή “230,00” (ή R 230) 

και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Ακολουθώντας τα ίδια βήματα δοκιμάστε να σχεδιάσετε ένα κεκλιμένο ορθογώνιο χρησιμο-

ποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία. 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

Αυτή η μέθοδος σχεδίασης ισχύει για τα εργαλεία: 

• Wall — ακόμα και με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής (Chained) 

• Arc/Circle (Τόξο/Κύκλος) 

Εικόνα 4.11  

Σχεδίαση  

περιστραμμένου 

ορθογωνίου 

1 Η ομάδα κουμπιών Geometry Method 

2 Οι συντεταγμένες του πρώτου  

 ευθύγραμμου τμήματος 

3 Αποτέλεσμα 

1
ο

 Πάτημα 

2
ο

 Πάτημα 
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• Line — μέθοδος διαδοχικής εισαγωγής (Chained) 

• Slab — μέθοδος πολυγώνου (Polygonal) 

• Fill — μέθοδος πολυγώνου (Polygonal) 

• Polyline — μέθοδος πολυγώνου (Polygonal) 

Για το παράδειγμα χρησιμοποιήστε το εργαλείο Arc/Circle και ως αναφορά την Εικόνα 4.12. 

 

Η μέθοδος σχεδίασης ενός κύκλου στο ArchiCAD είναι παρόμοια με τη μέθοδο σχεδίασης ενός 

κύκλου στο χαρτί με ένα διαβήτη. 

1. Ενεργοποιήστε το εργαλείο Arc/Circle και, στην ομάδα κουμπιών Geometry Method: Arc/ 

Circle (Γεωμετρική μέθοδος: Τόξο/Κύκλος) της παλέτας Info Box, πατήστε στο κουμπί Cen-

terpoint and Radius (Κέντρο και ακτίνα). 

2. Πατήστε σε ένα σημείο στο παράθυρο Κάτοψης. Οι συντεταγμένες είναι σχετικές, γι’ αυτό 

το πρώτο πάτημα καθορίζει την αρχή των συντεταγμένων του κύκλου. Τώρα πρέπει να ει-

σαγάγετε την ακτίνα του κύκλου. 

Εικόνα 4.12  

Σχεδίαση  

κύκλου 

1 Η ομάδα κουμπιών Geometry Method 

2 Συντεταγμένες 

3 Διπλοπάτημα 

4 Αποτέλεσμα 




