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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Έναυσμα για την συγγραφή του παρόντος βιβλίου αποτέλεσαν τόσο η ευδόκιμη έκδοση 

του προηγούμενου βιβλίου με τον τίτλο «ArchiCAD 13 – Τριδιάστατη σχεδίαση γρήγορα 

και απλά», όσο και η ανάγκη των συγγραφέων να παροτρύνουν ολοένα και περισσότε-

ρους νέους σχεδιαστές να ασχοληθούν με την τριδιάστατη σχεδίαση. Το βιβλίο, αν και 

δεν εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης εκδοτικής σειράς, φιλοδοξεί να αποτε-

λέσει μία ισχυρή πηγή γνώσης για όλους τους σχεδιαστές. 

Το ArchiCAD διακρίνεται για το εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Άρχισε να 

αναπτύσσεται από το 1982 από την Ουγγρική επιχείρηση Graphisoft και το όνομά του 

προέρχεται από την ένωση των λέξεων Architecture και CAD. Το πέρασμα από τη διδιά-

στατη στην τριδιάστατη σχεδίαση είναι σχεδόν αυτόματο, ενώ άμεση είναι και η δημι-

ουργία τομών και όψεων, μετά το σχεδιασμό της κάτοψης της μελέτης. 

Στην έκδοση 17 προστέθηκαν αρκετές νέες εντολές που κάνουν τη σχεδιαστική πρα-

κτική ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη, με το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται επάξια στο 

σύγχρονο κόσμο της σχεδίασης. Εργαλεία όπως το Κέλυφος (Shell) και η Μορφή 

(Morph) έρχονται να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση σύνθετων μορφών που 

δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε έως τώρα. 

Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, η παρουσίαση των δυνατοτήτων και τεχνικών 

του προγράμματος γίνεται μέσα από τη σχεδίαση μίας κατοικίας βήμα προς βήμα. Όλες 

οι σχεδιαστικές εντολές αποδίδονται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική ορολο-

γία, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης ανεξάρτητα από την έκδοση που χρησιμοποιεί. 

Επίσης, προστέθηκαν στο βιβλίο εξειδικευμένα παραδείγματα με στόχο την πλήρη κατα-

νόηση των σύνθετων σχεδιαστικών εργαλείων. Πιθανά λάθη ή παραλείψεις είναι ανα-

πόφευκτο να συμβούν σε ένα πολυσέλιδο βιβλίο, γι’αυτό και είναι ευπρόσδεκτη κάθε 

υπόδειξη και καλοπροαίρετη κριτική. 

 

Μαργαρίτα Νικήτα, 

∆ημήτρης Καρακατσάνης 

Θεσσαλονίκη, 2014 



 



Κεφάλαιο 1 

Περιβάλλον εργασίας ― 
Αρχικές ρυθμίσεις 

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο περιγράφεται το περιβάλλον εργασίας του προγράμμα-

τος ArchiCAD 17 και προτείνονται βασικές τροποποιήσεις ώστε να γίνει πιο λειτουργικό 

και φιλικό για το χρήστη. Επιπλέον, παρέχονται όλες οι απαιτούμενες γνώσεις ώστε ο 

τελευταίος να διαμορφώσει σωστά το δικό του περιβάλλον εργασίας.  

1.1 Εκκίνηση του προγράμματος 

Όταν ανοίγουμε το ArchiCAD εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 1.1.1, στο 

οποίο επιλέγουμε μία από τις παρακάτω δύο ενέργειες:  

• ∆ημιουργία Νέας Μελέτης (Create a New Project) για να δημιουργήσουμε μια νέα 

μελέτη.  

• Άνοιγμα Μελέτης (Open a Project) για να ανοίξουμε μια ήδη υπάρχουσα μελέτη. 

Όταν επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια νέα μελέτη, ορίζουμε τις ρυθμίσεις της από 

δύο επιλογές: 

• Χρήση ενός Υποδείγματος (Use a Template): Επιλέγοντας το Υπόδειγμα ArchiCAD 

17.tpl χρησιμοποιούμε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του ArchiCAD 17. Μπορού-

με όμως να επιλέξουμε από την πτυσσόμενη λίστα κάποιο άλλο πρότυπο που έ-

χουμε ήδη δημιουργήσει.  

• Χρήση Ρυθμίσεων Τελευταίας Μελέτης (Use Latest Project Settings): Επαναφέ-

ρουμε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσαμε στην τελευταία μελέτη. 

Τέλος, στο πάνελ ∆ιαμόρφωση Περιβάλλοντος Εργασίας (Setup Work Environment) 

επιλέγουμε το περιβάλλον εργασίας από τρεις προκαθορισμένες επιλογές (προφίλ) του 

προγράμματος: Τυπικό Προφίλ (Standard Profile), Προφίλ Απεικόνισης (Visualization 

Profile), και Προφίλ Πινακιδοποίησης (Layouting Profile). Επιπλέον, έχουμε τη δυνατό-

τητα να εφαρμόσουμε το Προφίλ που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο (Last Profile Used) ή 

το Προκαθορισμένο Προφίλ (Default Profile). Σε ό,τι αφορά τις προκαθορισμένες επιλο-

γές του προγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 1.1.1 Το πλαίσιο διαλόγου εκκίνησης της ελληνικής έκδοσης του ArchiCAD 17. 

• Τυπικό Προφίλ (Standard Profile): Είναι το προφίλ που επιλέγουμε για να ξεκινή-

σουμε το σχεδιασμό. Περιλαμβάνει όλες τις εντολές που βοηθούν στην υλοποίηση 

μιας αρχιτεκτονικής και όχι μόνο μελέτης. Από τις Παλέτες (Palettes) του προ-

γράμματος ενεργοποιούνται η Εργαλειοθήκη (Toolbox), η Παλέτα Πληροφοριών 

(Info Box), και ο Πλοηγός (Navigator), ενώ από τις Γραμμές Εργαλείων 

(Toolbars) έχουμε την Τυπική (Standard) και το Μικρό Πλοηγό (Mini Navigator). 

Σε αυτή την επιλογή η Εργαλειοθήκη (Toolbox) περιλαμβάνει όλες τις εντολές, οι 

οποίες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Επιλογή (Select), Σχεδίαση (Design), Έγγρα-

φο (Document), και Περισσότερα (More).  

• Προφίλ Απεικόνισης (Visualization Profile): Το προφίλ αυτό το επιλέγουμε συνή-

θως όταν έχει στηθεί το τριδιάστατο μοντέλο και θέλουμε να παραγάγουμε φω-

τορεαλιστικές απόψεις ή κάποιο βίντεο. Η Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τις κατη-

γορίες Επιλογή (Select) και Σχεδίαση (Design), ενώ από τις γραμμές εργαλείων 

εμφανίζονται η 3D Απεικόνιση (3D Visualization) και η Τυπική (Standard). 
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• Προφίλ Πινακιδοποίησης (Layouting Profile): Χρησιμοποιείται όταν στα τελικά 

στάδια μιας μελέτης επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία του Βιβλίου Πινακίδων. 

Όταν επιλέγουμε αυτό το προφίλ, η Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τις κατηγορίες 

Επιλογή (Select) και Έγγραφο (Document), ενώ είναι ενεργοποιημένη η παλέτα 

Πλοηγός (Navigator) και από τις γραμμές εργαλείων οι Πινακίδες και Σχέδια 

(Layouts and Drawing) και η Τυπική (Standard). 

1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας 

Αφού κάνουμε τις επιθυμητές επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου Εκκίνηση ArchiCAD 17, 

πατάμε στο κουμπί Νέο (New) για να εμφανίσουμε το περιβάλλον εργασίας του προ-

γράμματος (Εικόνα 1.2.1). Παρατηρούμε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Εικόνα 1.2.1 Σχεδιαστική επιφάνεια στο Τυπικό προφίλ. 

• Τη σχεδιαστική επιφάνεια. Σε αυτή εμφανίζεται ένα πλέγμα με γκρίζες γραμμές, 

που ονομάζεται Κάνναβος (Grid). Επιπλέον υπάρχουν 4 μπλε γραμμές με τις ονο-
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μασίες Βορεινή Όψη (North Elevation), Ανατολική Όψη (East Elevation), Νότια 

Όψη (South Elevation), και ∆υτική Όψη (West Elevation). Οι γραμμές αυτές σχε-

τίζονται με το εργαλείο Όψη που θα εξετάσουμε στην ενότητα 5.13. Η σχεδίαση 

είναι καλό να γίνεται στον χώρο μεταξύ αυτών των γραμμών.  

• Τη γραμμή μενού (Αρχείο, Επεξεργασία, Άποψη, … - File, Edit, View, …) και την 

Τυπική Γραμμή εργαλείων (Standard Toolbar). 

• Κάτω από την Τυπική Γραμμή εργαλείων υπάρχουν ο Μικρός Πλοηγός και η Πα-

λέτα Πληροφοριών. Αριστερά είναι η Εργαλειοθήκη και δεξιά η παλέτα Πλοηγός. 

• Στο κάτω μέρος της σχεδιαστικής επιφάνειας βρίσκεται η Γραμμή Κατάστασης 

(Statusbar), όπου εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο χώρο στο 

δίσκο C και την ελεύθερη μνήμη του υπολογιστή. 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το σχεδιαστικό παράθυρο που βλέπουμε είναι το 

παράθυρο Κάτοψη (Floor Plan). Για να περάσουμε στο παράθυρο της τριδιάστατης απει-

κόνισης, πατάμε στο εικονίδιο Άνοιγμα 3D Παραθύρου (Open 3D Window) , της 

γραμμής εργαλείων Μικρός Πλοηγός (Mini Navigator), επάνω και αριστερά στη σχεδια-

στική οθόνη, ή πιο απλά πατάμε F3. Για να επανέλθουμε στο παράθυρο Κάτοψη πατάμε 

στο εικονίδιο Κάτοψη (Floor Plan) , της γραμμής εργαλείων Μικρός Πλοηγός, ή πα-

τάμε F2. Επιπλέον, από την πτυσσόμενη λίστα του εικονιδίου Κάτοψη μπορούμε να επι-

λέξουμε την κάτοψη οποιουδήποτε ορόφου θέλουμε να επεξεργαστούμε. Εναλλακτικά, 

μπορούμε να μεταβούμε στην κάτοψη ενός οποιουδήποτε ορόφου με το συνδυασμό 

πλήκτρων Ctrl+Shift+F2.  

Στο παράθυρο της κάτοψης, τα τριδιάστατα κατασκευαστικά στοιχεία, όπως είναι οι 

τοίχοι, τα υποστυλώματα, οι δοκοί, και οι στέγες, φαίνονται σαν να έχουν κοπεί από ένα 

οριζόντιο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό ονομάζεται Επίπεδο Τομής για Κάτοψη (Floor Plan 

Cut Plane) και έχει ένα προκαθορισμένο ύψος από τη βάση του ορόφου που δουλεύου-

με. Αυτό είναι στα 1,10 μέτρα, αλλά μπορούμε να το μεταβάλουμε με την εντολή Έγ-

γραφο → Επίπεδο Τομής για Κάτοψη (Document → Floor Plan Cut Plane). Θα εμφανι-

στεί έτσι το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις Επιπέδου Τομής για Κάτοψη, στο οποίο μπο-

ρούμε να καθορίσουμε ένα διαφορετικό ύψος για το Επίπεδο Τομής (Εικόνα 1.2.2).  

Εκτός από τα προκαθορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, είναι 

χρήσιμο να εμφανίσουμε κάποιες Γραμμές Εργαλείων (μπάρες) που είναι σημαντικές για 

να προχωρήσουμε στη σχεδίαση. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε το μενού 

Παράθυρο → Γραμμές Εργαλείων (Window → Toolbars) και επιλέγουμε τη γραμμή ερ-

γαλείων που θέλουμε από τη λίστα που εμφανίζεται. 

Οι Γραμμές Εργαλείων (Toolbars) που χρησιμοποιούνται και είναι ορατές στη σχεδια-

στική επιφάνεια έχουν δίπλα στο όνομά τους το σύμβολο . Για αρχή, είναι καλό να 

έχουμε ενεργοποιημένες τις γραμμές εργαλείων Τυπική (Standard), Μικρός Πλοηγός 

(Mini Navigator), και 3D Απεικόνιση (3D Visualization). Όταν ενεργοποιήσουμε για  
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Εικόνα 1.2.2 Το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις Επιπέδου Τομής για Κάτοψη. 

πρώτη φορά την 3D Απεικόνιση, το πρόγραμμα την τοποθετεί σε κάποιο τυχαίο σημείο 

στη σχεδιαστική επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, πατάμε στην επάνω μπλε λωρίδα 

της και κρατώντας το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο τη μετακινούμε στο σημείο που 

θέλουμε. Συνήθως τη μετακινούμε προς τα επάνω, μέχρι να ενσωματωθεί με τη σχεδια-

στική επιφάνεια. 

Έτσι, μετά τις παρεμβάσεις, στις επάνω σειρές της σχεδιαστικής επιφάνειας υπάρ-

χουν οι ακόλουθες γραμμές εργαλείων: 

Γραμμή Τίτλου: 

 

Γραμμή Μενού: 

 

Τυπική (Standard) Γραμμή Εργαλείων: 

 

Μικρός Πλοηγός (Mini Navigator): 
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3D Απεικόνιση (3D Visualization): 

 

Εκτός από τις γραμμές εργαλείων υπάρχουν και οι Παλέτες (Palettes), που είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντικές για τη σχεδίαση. Αυτές ενεργοποιούνται από το μενού Παράθυρα → Πα-

λέτες (Window → Palettes). Όταν δίπλα από το όνομα μιας παλέτας το εικονίδιό της 

περιβάλλεται από ένα μπλε τετράγωνο, τότε αυτή είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή εμφα-

νίζεται στη σχεδιαστική επιφάνεια. Χρήσιμο είναι να έχουμε επιλεγμένες τις παλέτες Ερ-

γαλειοθήκη, Παλέτα Πληροφοριών, Πλοηγός, Συντεταγμένες, και Παλέτα Ελέγχου 

(Toolbox, Info Box, Navigator, Coordinates, Control Box). 

 

Εικόνα 1.2.3 Η παλέτα Πληροφοριών του εργαλείου Τοίχος. 

Όταν επιλέγουμε ένα εργαλείο στην Εργαλειοθήκη, τότε στο επάνω μέρος της σχε-

διαστικής οθόνης εμφανίζεται η παλέτα πληροφοριών του εργαλείου για να ρυθμίσουμε 

τις ιδιότητές του (Εικόνα 1.2.3). 

Όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά το ArchiCAD, οι παλέτες Συντεταγμένες (Coordi-

nates) και Παλέτα Ελέγχου (Control Box) (Εικόνα 1.2.4) δεν είναι ενεργές. Τις χρειαζό-

μαστε όμως, επειδή περιέχουν βασικές εντολές για ακριβή σχεδίαση. Όταν τις εμφανί-

ζουμε από το μενού Παράθυρα → Παλέτες → Συντεταγμένες / Παλέτα Ελέγχου (Window 

→ Palettes → Coordinates / Control Box), το πρόγραμμα τις τοποθετεί σε κάποιο τυχαίο 

σημείο στη σχεδιαστική επιφάνεια. Αυτές οι παλέτες ονομάζονται floating palettes επει-

δή μπορούμε να τις τοποθετήσουμε οπουδήποτε στη σχεδιαστική επιφάνεια. Για να τις 

μεταφέρουμε σε άλλο σημείο, πατάμε με το ποντίκι στην αρχή της παλέτας, στο μπλε 

τμήμα κάτω από το x, και κρατώντας το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο μετακινούμε 

την παλέτα στο σημείο που θέλουμε. Συνήθως τις δύο αυτές παλέτες τις μετακινούμε 

τέρμα κάτω, οπότε και ενσωματώνονται στη σχεδιαστική επιφάνεια. 

 

 

Εικόνα 1.2.4 Οι παλέτες Συντεταγμένες (επάνω) και Ελέγχου (κάτω). 
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1.3 Καθορισμός σχεδιαστικών μονάδων 

Σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να 

κάνουμε είναι να ορίσουμε τις σχεδιαστικές μονάδες. Για να εμφανίσουμε το πλαίσιο 

διαλόγου καθορισμού των μονάδων χρησιμοποιούμε το μενού Επιλογές → Προτιμήσεις 

Μελέτης → Μονάδες Εργασίας (Options → Project Preferences → Working Units). 

 

Εικόνα 1.3.1 Το πλαίσιο διαλόγου Μονάδες Εργασίας. 

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε τις μονάδες με τις οποίες θέλουμε 

να δουλέψουμε: μέτρα, εκατοστά, χιλιοστά, ίντσες, κ.λπ. Επίσης ορίζουμε και τα δεκα-

δικά ψηφία που θέλουμε να εμφανίζονται (Εικόνα 1.3.1). Σε μια αρχιτεκτονική μελέτη 

ως μονάδα μοντέλου επιλέγουμε συνήθως Μέτρα (Meter) με δύο ή τρία δεκαδικά ψηφί-

α. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι μονάδες που ορίζονται στο πλαίσιο Μονάδα Μο-

ντέλου (Model Unit) χρησιμοποιούνται στην παλέτα Συντεταμένων, στην παλέτα Ελέγ-

χου, και στη σχεδιαστική επιφάνεια. Αντιθέτως, στο πλαίσιο Μονάδα Πινακίδας (Layout 

Unit) ορίζονται οι μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν στο Βιβλίο Πινακίδων (Layout 

Book), για παράδειγμα στις διαστάσεις των Πινακίδων, στα 2D σχεδιαστικά στοιχεία που 

περιέχουν, κ.λπ.  
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1.4 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid) 

Ο σχεδιαστικός κάνναβος, δηλαδή το ορθογώνιο πλέγμα γραμμών που εμφανίζεται 

στη  σχεδιαστική επιφάνεια όταν ανοίγουμε το ArchiCAD, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

εργαλείο για το σχεδιασμό. Μπορούμε να τον επεξεργαστούμε με τις παρακάτω εντο-

λές: 

1.4.1 Η εντολή Εμφάνιση Καννάβου (Grid Display) 

Για να εμφανίσουμε τον κάνναβο ή να τον αποκρύψουμε επιλέγουμε Άποψη → Εμφάνι-

ση Καννάβου (View → Grid Display). Όταν η εντολή Εμφάνιση Καννάβου (Grid Display) 

είναι επιλεγμένη, ο κάνναβος είναι ενεργοποιημένος. Για να τον απενεργοποιήσουμε 

αρκεί να πατήσουμε πάνω σε αυτή την εντολή. Στην Εικόνα 1.4.1 φαίνεται μια κάτοψη 

με ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο τον κάνναβο. 

 

Εικόνα 1.4.1 Κάτοψη με ενεργοποιημένο (αριστερά)  
και απενεργοποιημένο (δεξιά) τον κάνναβο. 

1.4.2 Η εντολή Επιλογές Καννάβου (Grid Options)  

Για να επεξεργαστούμε τον κάνναβο επιλέγουμε Άποψη → Επιλογές Πλέγματος και Επι-

πέδου Επεξεργασίας → Πλέγματα & Φόντο… (View → Grid & Editing Plane Options → 

Grids & Background…). Εμφανίζεται έτσι το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 1.4.2 με τις 

ακόλουθες επιλογές: 
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● Κάνναβος Εργασίας /Ώθηση (Construction Grid /Nudge) 

Ο σχεδιαστικός κάνναβος αποτελείται από έναν κύριο κάνναβο στον οποίο μπορούμε να 

ενσωματώσουμε και ένα βοηθητικό. Το πάνελ Κύριο (Main Grid) αναφέρεται στον κύριο 

κάνναβο, ενώ το πάνελ Βοηθητικό (Aux. Grid) αφορά το βοηθητικό. Οι ρυθμίσεις που 

μπορούμε να κάνουμε είναι οι ακόλουθες: 

Στο πάνελ Κύριο (Main Grid) και στο πεδίο ∆ιάστημα (Spacing) πληκτρολογούμε την 

απόσταση που θα έχουν μεταξύ τους οι οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές του κύριου 

καννάβου. Στο πεδίο Βήματα (Steps) καθορίζουμε μετά από πόσες γραμμές του κύριου 

καννάβου θα εμφανίζεται ο βοηθητικός κάνναβος, εφόσον ενσωματώσουμε ένα βοηθη-

τικό κάνναβο. Στο πάνελ Βοηθητικό (Aux. Grid) κάνουμε τις ίδιες ενέργειες για το βοη-

θητικό κάνναβο. ∆ηλαδή, στο πεδίο ∆ιάστημα (Spacing) πληκτρολογούμε την απόσταση 

που θα έχουν οι οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές του βοηθητικού καννάβου μεταξύ 

τους και στο πεδίο Βήματα (Steps) πληκτρολογούμε μετά από πόσες γραμμές του βοη-

θητικού καννάβου θα εμφανίζεται ξανά ο κύριος κάνναβος. 

 

Εικόνα 1.4.2 Το πλαίσιο διαλόγου των ρυθμίσεων του καννάβου. 

Στην Εικόνα 1.4.3-αριστερά έχουμε μόνο κύριο κάνναβο, ενώ στην Εικόνα 1.4.3-

δεξιά έχουμε και κύριο και βοηθητικό κάνναβο. Το διάστημα για τον κύριο κάνναβο στις 

οριζόντιες γραμμές είναι 1 με βήμα 1 και το διάστημα στο βοηθητικό κάνναβο είναι 0,5 

με βήμα 1. 

Κάθε φορά που αλλάζουμε κάποια ρύθμιση, στο δεξιό τμήμα του πλαισίου διαλόγου 

υπάρχει παράθυρο προεπισκόπησης, όπου μπορούμε να δούμε τη μορφή που παίρνει ο 

κάνναβος. Κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης υπάρχουν ρυθμίσεις μεγέθυνσης και 

σμίκρυνσης. Κάτω από αυτές τις ρυθμίσεις υπάρχουν δύο πλαίσια, με τα οποία μπορού- 
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Εικόνα 1.4.3 Κάτοψη με κύριο κάνναβο (αριστερά) και  
με κύριο και βοηθητικό κάνναβο (δεξιά). 

με να επιλέξουμε το χρώμα που θα έχει το Φόντο (Background) της σχεδιαστικής επι-

φάνειας, αλλά και οι γραμμές του καννάβου, με το πλαίσιο Πλέγμα (Grid Lines). Αν θέ-

λουμε να αλλάξουμε χρώμα, διπλοπατάμε στα πλαίσια αυτά για να ανοίξουμε την παλέ-

τα χρωμάτων, όπου επιλέγουμε το επιθυμητό χρώμα. 

● Λοξός Κάνναβος (Rotated Grid)  

Αν θέλουμε να περιστρέψουμε τον κάνναβο, στο Γωνία Στροφής (Rotation Angle) πλη-

κτρολογούμε την κλίση του καννάβου και τον ενεργοποιούμε πατώντας στο πέμπτο ει-

κονίδιο, , που υπάρχει δεξιά της γωνίας στροφής. Ένα παράδειγμα τέτοιου καννάβου 

φαίνεται στην Εικόνα 1.4.4.  

 

Εικόνα 1.4.4 Κάνναβος με κλίση 45o. 
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● Βοηθ. Πλέγμα / Ώθηση (Snap Grid)  

Στο πάνελ αυτό (Εικόνα 1.4.2) πληκτρολογούμε την οριζόντια και κατακόρυφη απόστα-

ση κατά την οποία ο δρομέας θα «μαγνητίζεται» από τον κάνναβο, δηλαδή θα έλκεται 

από συγκεκριμένα σημεία του καννάβου. Για να μαγνητιστεί ο δρομέας θα πρέπει να 

έχουμε προηγουμένως ενεργοποιήσει την εντολή Ενεργό Πλέγμα (Snap Grid) από το 

μενού Άποψη (View). Θα μελετήσουμε το θέμα αυτό στις ενότητες 1.4.3 και 1.4.4. 

∆εξιά του πεδίου Γωνία Στροφής (Rotation Angle) υπάρχουν επτά εικονίδια: 

 

Τα 3 πρώτα αναφέρονται στο Ενεργό Πλέγμα και περιγράφονται στην ενότητα 1.4.4. Τα 

επόμενα δύο αναφέρονται στην κατεύθυνση του καννάβου. Πατώντας στο πρώτο ενερ-

γοποιούμε τον ορθογώνιο κάνναβο, ενώ πατώντας στο δεύτερο εικονίδιο ενεργοποιούμε 

τον κάνναβο υπό κλίση. Όσον αφορά τα 2 τελευταία εικονίδια, με το πρώτο ενεργοποι-

ούμε τον κάνναβο, ενώ με το τελευταίο εικονίδιο τον απενεργοποιούμε. Τα 5 πρώτα 

εικονίδια υπάρχουν και στην παλέτα Συντεταγμένες (Coordinates). 

1.4.3 Η εντολή Ενεργό Πλέγμα (Grid Snap) 

Με την εντολή Ενεργό Πλέγμα (Grid Snap), δηλαδή έλξη από κάνναβο, μπορούμε να 

ορίσουμε βηματική κίνηση του ποντικιού στην οθόνη σχεδίασης ανάλογα με τη μικρότε-

ρη υποδιαίρεση της διάστασης του σχεδίου μας. Με αυτή την εντολή ο δρομέας έλκεται 

από συγκεκριμένα σημεία του καννάβου. Για να την ενεργοποιήσουμε/απενεργο-

ποιήσουμε χρησιμοποιούμε το μενού Άποψη → Ενεργό Πλέγμα (View → Grid Snap). 

1.4.4 Η εντολή Επιλογές Έλξης Πλέγματος (Grid Snap Options)  

Στο ArchiCAD υπάρχουν 2 επιλογές για την έλξη του δρομέα από τον κάνναβο: Βοηθ. 

Πλέγμα (Snap Grid) και Κάνναβος Εργασίας (Construction Grid), που ενεργοποιούνται 

με την εντολή Άποψη → Επιλογές Έλξης Πλέγματος (View → Grid Snap Options): 

 

Οι επιλογές αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν και από τα εικονίδια  του 

πλαισίου διαλόγου της Εικόνας 1.4.2. Το πρώτο από αυτά απομαγνητίζει το δρομέα, το 

δεύτερο είναι για την επιλογή Βοηθ. Πλέγμα, και το τρίτο για την επιλογή Κάνναβος 
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Εργασίας. Αντίστοιχες ενέργειες μπορούν να γίνουν και από την παλέτα Συντεταγμένες. 

Για τις επιλογές Βοηθ. Πλέγμα και Κάνναβος Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα:  

● Βοηθ. Πλέγμα (Snap Grid) 

Αν πάμε στις ρυθμίσεις του καννάβου (Άποψη → Επιλογές Πλέγματος και Επιπέδου Επε-

ξεργασίας → Πλέγματα & Φόντο), υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Πλέγματα & Φόντο το 

πάνελ με την ονομασία Βοηθ. Πλέγμα/Ώθηση (Snap Grid/Nudge) (Εικόνα 1.4.2). Σε 

αυτό το πάνελ πληκτρολογούμε την οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση σύμφωνα με 

την οποία θα γίνεται η έλξη του δρομέα. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε στο 

∆ιάστημα (Spacing) την αριθμητική τιμή 0,50, ο δρομέας θα έλκεται κάθε μισό μέτρο 

οριζοντίως και καθέτως. Τα σημεία έλξης δεν ανήκουν αναγκαστικά στις γραμμές του 

πλέγματος του καννάβου.  

● Κάνναβος Εργασίας (Construction Grid) 

Ο δρομέας έλκεται από τα σημεία τομής των οριζοντίων και κατακόρυφων γραμμών που 

συνιστούν τον κάνναβο. 

� Όταν ο δρομέας έλκεται στη σχεδιαστική επιφάνεια, εμφανίζονται μικρά μαύρα 

σημάδια – τελείες, που ορίζουν τα σημεία έλξης. Όταν έχουμε ενεργοποιήσει τα ση-

μεία έλξης, μπορούμε να σχεδιάσουμε μόνο σε αυτά και όχι και σε ενδιάμεσες απο-

στάσεις. 

1.5 Οι Γραμμές-Οδηγοί (Guide Lines)  

Οι Γραμμές–Οδηγοί είναι βοηθητικές γραμμές που διευκολύνουν τη σχεδίαση επειδή, 

όταν σύρουμε το δρομέα προς μια ορισμένη κατεύθυνση σχεδιάζοντας ένα αντικείμενο, 

η κλίση (γωνία) της γραμμής σχεδίασης παραμένει σταθερή. Υπάρχουν 4 τύποι γραμ-

μών–οδηγών: Προσωρινές (Instant), πολλαπλής επιλογής (Multi-choice), διαρκείας 

(Lasting), και βηματικές (Incremental). 

1.5.1 Η εντολή Γραμμές-Οδηγοί (Guide Lines) 

Για να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε τις γραμμές–οδηγούς επιλέγουμε την ε-

ντολή Άποψη → Γραμμές-Οδηγοί (View → Guide Lines) ή εναλλακτικά πατάμε στο εικο-

νίδιο  που υπάρχει και στην παλέτα Ελέγχου και στην Τυπική γραμμή εργαλείων. Οι 

γραμμές–οδηγοί εμφανίζονται συνήθως κατά την εισαγωγή ή επεξεργασία ενός σχεδια-

στικού στοιχείου και εξαφανίζονται στο τέλος της σχεδίασης.  
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1.5.2 Η εντολή Επιλογές Γραμμής-Οδηγού (Guide Line Options) 

Η εντολή αυτή ενεργοποιείται μέσα από το μενού Άποψη → Επιλογές Γραμμής-Οδηγού 

(View → Guide Line Options), αφού προηγουμένως έχουμε ενεργοποιήσει την εντολή 

Γραμμές–Οδηγοί και επιπλέον έχουμε επιλέξει κάποιο σχεδιαστικό αντικείμενο, π.χ. Τοί-

χο, Πλάκα, κ.λπ. Με την εντολή αυτή επιλέγουμε ποιους τύπους γραμμών–οδηγών επι-

θυμούμε να έχουμε ενεργοποιημένους: 

• Κύριας-διεύθυνσης (Main-direction): Ενεργοποιούνται οριζόντιες και κατακόρυ-

φες γραμμές–οδηγοί. Αν εργαζόμαστε σε λοξό κάνναβο, ενεργοποιούνται επιπλέ-

ον και γραμμές-οδηγοί παράλληλες στις γραμμές του καννάβου. 

• Σχετικής-διεύθυνσης (Relative-direction): Ενεργοποιούνται δευτερεύουσες γραμ-

μές–οδηγοί με βάση την παραλληλία, καθετότητα, διχοτόμο, ή εφαπτομένη στην 

ενεργό γραμμή-οδηγό.  

• Επαυξανόμενες Γωνίες (Incremental Angles): Ενεργοποιούνται γραμμές–οδηγοί 

ανά ορισμένες μοίρες που έχουμε καθορίσει μέσα από τις ιδιότητες των γραμμών–

οδηγών, από το μενού Επιλογές → Περιβάλλον Εργασίας → Γραμμές-Οδηγοί 

(Options → Work Environment → Guide Lines). 

Εναλλακτικά, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραπάνω επιλογές πατώντας στο βέλος 

που υπάρχει δεξιά του εικονιδίου Γραμμές-Οδηγοί (Guide Lines), , της παλέτας Ελέγ-

χου (Control Box) ή της γραμμής εργαλείων Τυπική (Standard). Επίσης, ρυθμίσεις για 

τις γραμμές-οδηγούς μπορούμε να κάνουμε μέσα από το περιβάλλον εργασίας, και συ-

γκεκριμένα από το μενού Επιλογές → Περιβάλλον Εργασίας →  Γραμμές-Οδηγοί 

(Options → Work Environment → Guide Lines). 

� Παράδειγμα 1.5.1. Για να σχεδιάσουμε έναν απλό ευθύγραμμο τοίχο πατάμε στο 

εικονίδιο  του εργαλείου αυτού στην Εργαλειοθήκη, στην παλέτα πληροφο-

ριών επιλέγουμε το εικονίδιο  για ευθύγραμμο τοίχο, πατάμε στο σημείο της σχεδια-

στικής οθόνης όπου θέλουμε να ξεκινά ο τοίχος, και ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό πα-

τώντας στο σημείο όπου θέλουμε να τελειώνει. Αν πριν πατήσουμε για δεύτερη φορά 

μετακινήσουμε το δρομέα γύρω από το πρώτο σημείο, θα παρατηρήσουμε να εμφανίζο-

νται γραμμές-οδηγοί κατά μήκος των αξόνων x και y, καθώς επίσης και ανά ορισμένες 

μοίρες (Εικόνα 1.5.1).  

Αν ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση του τοίχου και μετακινήσουμε το δρομέα πάνω σε 

μια πλευρά του τοίχου, τότε το σχήμα του μετατρέπεται στο σήμα της Μερσεντές, , 

και εμφανίζεται ένας πορτοκαλί κυκλικός δίσκος. Αν τώρα σύρουμε το δρομέα προς το 

δίσκο, θα εμφανιστεί κατά μήκος της πλευράς του τοίχου μια διακεκομμένη μπλε γραμ-

μή-οδηγός. Αν πατήσουμε με το ποντίκι πάνω στον κυκλικό δίσκο, η γραμμή αυτή γίνε-

ται ενεργός, αποκτά πορτοκαλί χρώμα, και γίνεται πιο παχιά (Εικόνα 1.5.2). Η γραμμή 

αυτή μας βοηθάει να σχεδιάσουμε ένα δεύτερο τοίχο στην ίδια ευθεία με τον πρώτο.  




