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1. Εισαγωγή 

Το TopoRest είναι ένα πρόγραµµα εισαγωγής, οργάνωσης, διαχείρισης και 

χαρτογραφικής απόδοσης ψηφιακών δεδοµένων εδάφους, για την σύνταξη Τοπογραφικών 

ή Φωτογραµµετρικών διαγραµµάτων στο σχεδιαστικό περιβάλλον του AutoCAD. Βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι ότι διατηρεί την επαφή του µε τα δεδοµένα που εισάγει, σ' όλη 

την διάρκεια της λειτουργίας του, µε αποτέλεσµα την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του 

χρήστη σε αυτά (άµεσος εντοπισµός, δυνατότητα σχεδίασης γραµµών και συµβόλων µε 

βάση την αρίθµηση των δεδοµένων, οµαδοποίηση δεδοµένων κατά κωδικούς και επιλογή 

τους βάσει αυτών κλπ.). 

Παράλληλα, µε τον µηχανισµό των µεταβλητών (παραµέτρων σχεδίασης) που 

διαθέτει βοηθάει τον χρήστη να "δει" το αποτέλεσµα της εργασίας του, δηλαδή το τελικό 

σχέδιο, πριν αυτό φτάσει στον plotter, περιορίζοντας σηµαντικά την ανάγκη επαναλήψεων 

και διορθώσεων. Επί πλέον έχει την δυνατότητα να "θυµάται" τις επιλογές του χρήστη, 

έτσι ώστε όταν αυτός καταλήξει σε κάποιες παραµέτρους (διαστάσεις συµβόλων, ύψη 

γραµµάτων κλπ.) που τον ικανοποιούν, να µην χρειάζεται να επανέλθει σ' αυτές στα 

επόµενα σχέδια που θα επεξεργαστεί, ανεξάρτητα από την κλίµακα σχεδίασης. 

Η έκδοση 2017 του TopoRest µπορεί να λειτουργήσει στις εκδόσεις του AutoCAD 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και σε όλα τα προϊόντα της AutoDesk που βασίζονται σε 

οποιαδήποτε από αυτές τις εκδόσεις του AutoCAD είτε σε εγκαταστάσεις 32bit είτε 64bit. 

Είναι κατάλληλο και για τον έµπειρο χρήστη του AutoCAD σαν επιπλέον εργαλείο, όσο και 

για τον αρχάριο για τον οποίο θα λειτουργήσει σαν οδηγός. 

Η εργασία µε το TopoRest µέσα στο AutoCAD γίνεται σε "πραγµατικές" διαστάσεις: 

αποστάσεις, συντεταγµένες, υψοµετρικές διαφορές µετρώνται σε µέτρα, δρόµοι 

σχεδιάζονται µε το πραγµατικό τους πλάτος  µέτρα κλπ. Οι γωνίες µετρούνται σε βαθµούς 

δεξιόστροφα, µε αφετηρία τον άξονα των Υ, είναι εποµένως τα αζιµούθια των 

διευθύνσεων. Όπου χρειάζεται η εισαγωγή κειµένου ή συµβόλων, το TopoRest τα εισάγει 

στο AutoCAD αφού λάβει υπόψη την "κλίµακα σχεδίασης" (την κλίµακα της γραφικής 

απεικόνισης στο χαρτί). 

Ο χρήστης δεν χρειάζεται παρά να δηλώσει τα µεγέθη γραµµάτων, συµβόλων κοκ 

που θέλει να εµφανιστούν τελικά στην γραφική σχεδίαση και βέβαια την κλίµακα της, 

µέσω των "options" των διαφόρων εντολών του TopoRest ή µέσω της αντίστοιχης 

επιλογής των παραθύρων διαλόγου όπου αυτά εµφανίζονται. 

Όσον αφορά τα σηµειακά σύµβολα, το TopoRest διαθέτει µεγάλη ποικιλία 

(τριγωνοµετρικό, πολυγωνοµετρικό σηµείο, υψοµετρική αφετηρία, φωτοσταθερό, δένδρα, 

κολώνες κ.α.), τα οποία µπορούν να εισαχθούν στα αντίστοιχα δεδοµένα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη θέση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ορισµού και εισαγωγής άλλων 

συµβόλων (συµβόλων χρήστη).  
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Στα γραµµικά σύµβολα του TopoRest περιλαµβάνονται περιφράξεις, 

συρµατοπεριφράξεις, ξερολιθιές φυσικά και τεχνητά πρανή κ.α. Η διαχείριση των Layer 

σχεδίασης και των Linetype που χρησιµοποιούνται κάθε φορά, µπορεί να γίνεται από τον 

χρήστη ή από το TopoRest. Στη δεύτερη περίπτωση, το TopoRest αναλαµβάνει την 

οργάνωση του σχεδίου σε Layer, ανάλογα µε τον τύπο της οντότητας που σχεδιάζεται. 

Συγχρόνως, ενηµερώνει τους τύπους γραµµών και τη κλίµακα σχεδίασής τους, ώστε το 

τελικό αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη. 

Επιπλέον, το TopoRest παρέχει µία σειρά από εργαλεία για την διευκόλυνση της 

χαρτογραφικής σχεδίασης. Μπορεί να γενικεύσει πολυγραµµές, να δηµιουργήσει ευθείες 

ελαχίστων τετραγώνων, να αντιστρέψει την κατεύθυνση µίας πολυγραµµής κ.α. Επίσης, 

παρέχει τη δυνατότητα διανοµής ιδιοκτησίας επιλέγοντας κάποια συγκεκριµένη διεύθυνση 

ή ένα σταθερό σηµείο επάνω στην ιδιοκτησία, και µπορεί να δηµιουργήσει έναν πίνακα 

συντεταγµένων (εµβαδοµέτρησης) απευθείας από το όριο της ιδιοκτησίας. 

Για τη δηµιουργία ισοϋψών καµπυλών µπορεί να κατασκευάσει Ψηφιακό Μοντέλο 

Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) µε τη µέθοδο TIN (triangulated irregular network) δυναµικά, 

εισάγοντας σηµεία, γραµµές ασυνέχειας και όρια. Η διόρθωση του µοντέλου εδάφους 

γίνεται επίσης δυναµικά (προσθέτοντας ή διαγράφοντας σηµεία και γραµµές, αλλάζοντας 

τη φορά των γραµµών του TIN). Το TopoRest µπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές 

επιφάνειες, να αποθηκεύσει και να ανακτήσει ήδη αποθηκευµένες επιφάνειες. Έχοντας 

δηµιουργήσει το Ψ.Μ.Ε., µπορεί να σχεδιάσει πολλαπλές τοµές εδάφους και το υπόµνηµα 

τους, καθώς και να υπολογίσει όγκους χωµατισµών µεταξύ επιφανειών. 

 Όσον αφορά τα συστήµατα συντεταγµένων, µπορεί να µετατρέψει ολόκληρα 

σχέδια ή τµήµατα σχεδίων µεταξύ των συστηµάτων HATT και ΕΓΣΑ’87 χρησιµοποιώντας 

τους µετασχηµατισµούς που έχουν υπολογιστεί από τη συνεργασία ΓΥΣ, ΟΚΧΕ και ΕΜΠ. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πολυωνυµικών µετασχηµατισµών 

(συµπεριλαµβανοµένου και του αφινικού), οι οποίοι υπολογίζονται αυτόµατα από οµόλογα 

σηµεία. 

Για την τελική παρουσίαση και εκτύπωση του σχεδίου, µπορεί να δηµιουργήσει 

κάναβο και να πραγµατοποιήσει διανοµή του σχεδίου στις πινακίδες του σε Layout. Η 

εκτέλεση όλων των εντολών µπορεί να γίνει από τη γραµµή εντολών του AutoCAD, το 

menu ή την γραµµή εργαλείων (Toolbar). Σε γενικές γραµµές, το TopoRest σε συνδυασµό 

µε την Ταχυµετρία, το πρόγραµµα επιλύσεων, αποτελεί την ολοκληρωµένη λύση για τον 

Μηχανικό. 
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2. ∆εδοµένα 

2.1. Περιγραφή  

Με τον όρο "∆εδοµένα" το TopoRest περιγράφει τον συνδυασµό των εξής 

πληροφοριών: 

• Μία τριάδα συντεταγµένων (Χ,Υ,Ζ): ένα σηµείο στο χώρο. 

• Την ονοµασία που συνοδεύει απαραίτητα το σηµείο (συνήθως η αρίθµηση κατά 

µία Τοπογραφική αποτύπωση ή και µία αρίθµηση που τίθεται αυτόµατα, κατ' 

επιλογή του χρήστη, από το TopoRest). Για την ονοµασία αυτή χρησιµοποιείται ο 

όρος "LABEL" ή “Ετικέτα”. Κάθε σηµείο έχει το δικό του (µοναδικό) LABEL, κάτι 

που ελέγχεται και κατά την εισαγωγή και κατά την ενηµέρωση της Βάσης 

∆εδοµένων του TopoRest 

• Τον κωδικό που, χωρίς να είναι απαραίτητο, συνοδεύει το σηµείο : 

χρησιµοποιείται ο όρος : "CODE". 

Τα δεδοµένα εισάγονται στο AutoCAD σε 3 διαστάσεις µε την µορφή Insertions 

(Αutocad entities), του Block TOPOREST_DATA. Κατά την εισαγωγή τους καταχωρούνται 

σε Layers, µε ονόµατα TR_DATA <κωδικός>. Αν δεν υπάρχει κωδικός, εισάγονται στο 

Layer TR_DATA. Τα Layers εισαγωγής γίνονται "Locked" από το TopoRest ώστε τα 

δεδοµένα να προστατευθούν από λανθασµένες κινήσεις που θα µπορούσαν να τα 

µετακινήσουν, να τα σβήσουν κλπ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται το BLOCK κάθε σηµείου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την επιλογή του σηµείου, σύµφωνα µε τις προτροπές των εντολών του TopoRest (βλ. 

"ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ"). Το BLOCK δεν προορίζεται για εκτύπωση, προτείνεται το 

πάγωµα των αντίστοιχων Layers κατά το Plotting. Για την σχεδίαση του LABEL, αν 

απαιτείται, υπάρχει η επιλογή DRAW label text. 

Από αυτά τα Insertions αντλείται όλη η πληροφορία για την ενηµέρωση της Βάσης 

∆εδοµένων του TopoRest, κάτι που γίνεται αυτόµατα µε την εκκίνηση του TopoRest ή µε 

την εισαγωγή νέων δεδοµένων. Γίνεται κατανοητό εποµένως, πως αν γίνει σ' αυτά κάποια 

διαµόρφωση (move, erase κλπ) χωρίς να "ειδοποιηθεί" το TopoRest, δεν θα ενηµερωθεί 

και η Βάση ∆εδοµένων. Φυσικά τέτοιες διαµορφώσεις µπορούν να γίνουν µέσω του 

TopoRest και υπάρχουν ειδικές εντολές γι' αυτό (υπο-menu TopoRest -Data). 

2.2. Εισαγωγή ∆εδοµένων 

Η εισαγωγή δεδοµένων (TOPOREST_DATA) µπορεί να γίνει απευθείας από την 

Ταχυµετρία ραπορτάροντας τα ταχυµετρικά σηµεία αµέσως µετά την επίλυσή τους. 

Εναλλακτικά, η εισαγωγή µπορεί να γίνει είτε από αρχείο, είτε απ' ευθείας µε επιλογή από 

την οθόνη ή πληκτρολόγηση. 

Menu: 

 
Command: 
TR_datin 
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2.2.1. Εισαγωγή από αρχείο 

Στο παράθυρο διαλόγου "TopoRest Data Input" η επιλογή File... ανοίγει το 

παράθυρο επιλογής αρχείου, από το οποίο ο χρήστης εντοπίζει και επιλέγει το αρχείο των 

δεδοµένων. Στην συνέχεια πατώντας Contents, παρέχεται η δυνατότητα να προβληθούν 

τα περιεχόµενα του αρχείου (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 2.1) . 

 

Επιλογή αρχείου 

Περιεχόµενα του αρχείου 

Πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα µε τον οποίο θα 
χωρίζονται τα στοιχεία του κάθε σηµείου. Αν 
διαχωρίζονται µε «Space Bar» αφήστε το κενό. 

∆ώστε την θέση του κάθε στοιχείου στην 
εγγραφή. Η προεπιλεγµένη µορφή της εγγραφής 
είναι :Α/Α, Χ, Υ, Η  

Με το «Input» αρχίζει ο έλεγχος και η εισαγωγή 
των δεδοµένων. 

 
 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 2.1 

Το αρχείο δεδοµένων πρέπει να είναι ένα ASCII αρχείο, µε το Label, τις 

συντεταγµένες Χ,Υ & Ζ και τον κωδικό των σηµείων τοποθετηµένα σε στήλες (ένα σηµείο 

ανά γραµµή του αρχείου). Η σειρά των στηλών καθώς και η θέση τους ανάµεσα σε άλλες 

στήλες του αρχείου, δεν έχουν σηµασία εφ' όσον βεβαίως δηλωθούν σωστά, 

πληκτρολογώντας έναν ακέραιο αριθµό σε κάθε ένα από τα κουτιά µε τίτλο Label 

Column, X Column, Y Column, Z Column, Code Column 

Η ύπαρξη στηλών για Label, Z και Code είναι προαιρετική, αφού έχουµε την 

δυνατότητα µαρκάροντας τα αντίστοιχα κουτιά, να ζητήσουµε: 

• Auto Labeling : θα γίνει αυτόµατη αρίθµηση των δεδοµένων 

• Current Z : θα χρησιµοποιηθεί το current elevation για όλα τα δεδοµένα  

• Z=0 : όλα τα δεδοµένα θα πάρουν υψόµετρο 0 

• No code : δεν θα γίνει κωδικοποίηση των δεδοµένων 

• Seperarators : οι στήλες των δεδοµένων µέσα στο αρχείο µπορούν να 

διαχωρίζονται µε οποιοδήποτε χαρακτήρα ή σύµβολο (" " /κλπ), αρκεί να 

πληκτρολογηθούν ο ή οι χαρακτήρες στο κουτί. 

Τα κενά διαστήµατα θεωρούνται πάντα διαχωριστικά στηλών. Ο καθορισµός των 

παραπάνω παραµέτρων αρκεί να γίνει µία φορά, εφ' όσον χρησιµοποιείται συνήθως ο 

ίδιος τύπος αρχείου για τα δεδοµένα. Το TopoRest θα θυµάται τις επιλογές και στα 

επόµενα σχέδια. Πριν από την έξοδο από το παράθυρο πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο 
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Input (ή το <ENTER>) για να αρχίσει ο έλεγχος και στην συνέχεια η εισαγωγή των 

δεδοµένων. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, αν εντοπιστούν από το πρόγραµµα δεδοµένα µε τα 

ίδια label, προϋπάρχοντα ή νεοεισαγόµενα ανοίγει το παράθυρο "Duplicate Label" που 

παρουσιάζει τα σηµεία και περιµένει να εισαχθεί νέο label για το 2ο στην σειρά, και να 

πατηθεί Re-label για να το µετονοµάσει, ή Reject για να αγνοήσει το δεύτερο σηµείο ή 

Cancel για να σταµατήσει την εισαγωγή. Μετά την εισαγωγή των σηµείων, το TopoRest 

επιστρέφει στο αρχικό παράθυρο. Η επιλογή End : σταµατάει την εντολή (είτε έγινε 

εισαγωγή είτε όχι). 

2.2.2. Απευθείας εισαγωγή 

Η επιλογή On - fly... στο παράθυρο διαλόγου "TopoRest Data Input" µεταφέρει 

στο παράθυρο "On - fly TopoRest Data Input", στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα να 

εισαχθούν δεδοµένα πληκτρολογώντας το Label, τις συντεταγµένες και τον κωδικό τους 

στις αντίστοιχες θέσεις. Όπως και στην εισαγωγή από αρχείο, µπορεί να ζητηθεί αυτόµατη 

αρίθµηση, χρήση συγκεκριµένου Ζ και µη χρήση κωδικού. Επίσης, αντί να 

πληκτρολογηθούν οι συντεταγµένες του σηµείου, µπορούν να επιλεγούν από το σχέδιο, 

µε τις γνωστές µεθόδους του AutoCAD (Πλαίσιο ∆ιαλόγου  2.2). 

 

Επιλογή 
σηµείου 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου  2.2 

Η επιλογή Input εισάγει το σηµείο (ελέγχεται και πάλι η µοναδικότητα του Label), 

ενώ η επιλογή End επιστρέφει τον έλεγχο στο προηγούµενο παράθυρο. Οι εντολές 

"Undo" και "U" του AutoCAD δεν µπορούν να ακυρώσουν την εντολή TR_datin (ούτε και 

ό,τι προηγήθηκε αυτής). Το ίδιο συµβαίνει και µε τις άλλες εντολές που τροποποιούν τη 

Βάση δεδοµένων του TopoRest (Αλλαγή Label ή κωδικού, µετακίνηση, σβήσιµο 
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δεδοµένων). Φυσικά αν υπάρξει ανάγκη µετά από άστοχη εισαγωγή δεδοµένων, αυτά 

µπορούν να σβηστούν µε τις εντολές TR_derase  (Data-Erase) του TopoRest. 

2.3. Εξαγωγή δεδοµένων 

Εκτελώντας την εντολή Toporest > ∆εδοµένα > Εξαγωγή (γραµµή εντολών 

TR_Datout ), εξάγονται τα σηµεία της βάσης δεδοµένων του TopoRest σε ASCII αρχείο 

µε την παρακάτω προκαθορισµένη µορφή:  

α/α, Χ, Υ, Ζ, κωδικός 

Κατά την εκτέλεση της εντολής, στην προτροπή Destination Filename, 

πληκτρολογήστε το πλήρες όνοµα του αρχείου στο οποίο θα εξαχθούν τα δεδοµένα, π.χ. 

c:\work\drawings\test.txt . Παρόµοια λειτουργία µε πιο φιλικό περιβάλλον 

διεπαφής, περιγράφεται στην παράγραφο 8.3.2 (συντεταγµένες – εξαγωγή), όπου µεταξύ 

άλλων παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής συντεταγµένων από TopoRest Data. Η εντολή 

αυτή βρίσκεται στο µενού TopoRest2017 > Εργαλεία > Συντεταγµένες Αντικειµένων > 

Εξαγωγή σε Αρχείο. 

2.4. Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι λειτουργίες που παρέχονται για την πρόσβαση 

στα δεδοµένα 

Επιλογή από 
Menu 

Επιλογή 
από 

Toolbar 

Command Περιγραφή 

 

- TR_Datlist 

Προβάλλει στην οθόνη τα 
περιεχόµενα της Βάσης ∆εδοµένων 
του TopoRest στο συγκεκριµένο 
.DWG αρχείο. 

 

 TR_Find 

Εντοπίζει ένα σηµείο µε βάση το 
Label που πληκτρολογείται. Το 
σηµείο µαρκάρεται στην οθόνη και 
ταυτόχρονα προβάλλονται τα 
δεδοµένα που το αφορούν. (Η µάρκα 
εξαφανίζεται µε ένα απλό 
"Redraw"). 

 

- TR_Id 
Προβάλλει τα πληροφορίες της 
Βάσης ∆εδοµένων για σηµείο που 
επιλέγει ο χρήστης. 
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2.5. Επιλογή ∆εδοµένων 

Πολλές από τις εντολές του TopoRest, εκµεταλλευόµενες την άµεση και συνεχή 

επαφή του προγράµµατος µε τα δεδοµένα που έχουµε εισάγει στο .DWG, προτρέπουν τον 

χρήστη να επιλέξει ανάµεσα στα δεδοµένα, εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν για την 

σχεδίαση, π.χ. µίας γραµµής, την εισαγωγή ενός συµβόλου κλπ. Ανάλογα µε την εντολή 

που εκτελείται, στην περιοχή προτροπής της οθόνης εµφανίζεται ένας συνδυασµός από 

τις παρακάτω δυνατές επιλογές : 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου  2.3 

• <Select> : στην οθόνη εµφανίζεται το "κουτί επιλογής" (pickbox) του AutoCAD 

και αναµένεται η επιλογή ενός από τα δεδοµένα (toporest Block). ∆εν επιτρέπεται η 

επιλογή αντικειµένου που δεν είναι TopoRest Block. 

Εναλλακτικά µπορούν να πληκτρολογηθούν το ή τα κεφαλαία γράµµατα µίας απ' τις 

άλλες δυνατότητες που εµφανίζονται αριστερά, οπότε το TopoRest οδηγείται σε µία από 

τις επόµενες διαδικασίες. Αν πατηθεί <ENTER> ή επιλεγεί ένα κενό τµήµα της οθόνης, 

τότε το TopoRest επιβεβαιώνει : Exit ? <Yes>/No  : µε "Y" ή <ENTER> η εντολή 

τερµατίζεται µε "Ν" επανέρχεται η προηγούµενη προτροπή. 

• Help  : Στην οθόνη προβάλλονται πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν την 

εντολή που εκτελείται. 

• Undo : Όταν η εντολή εκτελείται τµηµατικά (π.χ. σχεδίαση µιας line ή polyline) η 

επιλογή αυτή επιτρέπει την ακύρωση διαδοχικά ενός ή περισσοτέρων από τα πιο 

πρόσφατα εκτελεσµένα τµήµατα. 

• Multi : Επιτρέπει την επιλογή πολλών δεδοµένων ταυτόχρονα. Εµφανίζεται µία 

νέα προτροπή, βάσει της οποίας µπορούν να επιλεγούν : 

 All : όλα τα σηµεία της βάσης ∆εδοµένων 

 Visible : τα ορατά, τη προκειµένη στιγµή, στην οθόνη 

 Select  ή <ENTER>: όλα όσα θα επιλέξει ο χρήστης, µε βάση τις 

µεθόδους επιλογής του AutoCAD. Ανάµεσα σε όλα τα αντικείµενα που θα 

επιλεγούν κρατιούνται εκείνα που είναι δεδοµένα του TopoRest. 

 Εxit  : Επιστροφή στην αρχική προτροπή. 

• Series : Επιλογή µίας σειράς Toporest Block µε διαδοχική αρίθµηση (label). Την 

αρχή και το τέλος αυτής της διαδοχής που αφορά ακέραια labels καθορίζει ο 

χρήστης. Με ένα ή δύο διαδοχικά <ENTER> : επιστροφή στην αρχική προτροπή. 

• Label : Εισαγωγή ενός Toporest block βάσει του label. Πατώντας <ENTER> : 

επιστροφή στην αρχική προτροπή.  
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• Entities:  Στη γραµµή προτροπής των γραµµικών συµβόλων του TopoRest 

(περίφραξη, συρµατοπερίφραξη, ξερολιθιά, πρανές) επιτρέπει την αντικατάσταση 

ή επικάλυψη ήδη σχεδιασµένων Lines ή Polylines µε τα αντίστοιχα σύµβολα. Κατά 

τη σχεδίαση Κειµένου Υψοµέτρου επιτρέπει την αναγραφή των υψοµέτρων ήδη 

σχεδιασµένων Points. 

• LΟcation : Επιτρέπει την Εισαγωγή µίας θέσης (ενός σηµείου) που δεν ανήκει 

στα δεδοµένα του TopoRest. 

• Code-filter  : ∆ίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός "φίλτρου" κωδικών. Τα 

δεδοµένα µε κωδικούς διαφορετικούς από αυτούς που περιέχονται στο φίλτρο, 

αποβάλλονται από την οµάδα που θα επιλεγεί. Έτσι µπορεί κανείς να επιλέξει π.χ. 

όλα τα δεδοµένα µε κωδικό που αντιστοιχεί σε τηλεγραφικούς στύλους, ώστε να 

εισάγει σε όλα το αντίστοιχο σύµβολο. Ο σχηµατισµός του φίλτρου πρέπει να 

προηγείται της επιλογής δεδοµένων. Με διαδοχικές επιλογές στο Code-filter 

µπορούν να προστεθούν κωδικοί (Add), να αντικατασταθούν υπάρχοντες (new) 

ή να απενεργοποιηθεί εντελώς το φίλτρο (clear ). 

• Options : ∆ίνει πρόσβαση σε παραµέτρους που αφορούν την εντολή που 

εκτελείται. Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται στα τµήµατα του εγχειριδίου που 

αφορούν τις εντολές µε options. 

Σηµειώνεται, εδώ ότι όλες γενικά οι παράµετροι εντολών που τροποποιούνται από 

τον χρήστη, διατηρούν τις τιµές τους και µετά το κλείσιµο του .DWG αρχείου και µέχρι 

την επόµενη τροποποίησή τους. 

2.6. ∆ιαµόρφωση ∆εδοµένων 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι λειτουργίες που παρέχονται για την 

διαµόρφωση των δεδοµένων. 

Επιλογή 
από Menu 

Command Περιγραφή 

 

TR_Size 

Αυξοµειώνει το µέγεθος των block του TopoRest ώστε να 
διευκολυνθεί η αναγνώριση και επιλογή τους. Μετά την 
επιλογή ζητά τον συντελεστή κλίµακας (µικρότερο ή 
µεγαλύτερο της µονάδας). Να σηµειωθεί εδώ ότι το block 
των δεδοµένων δεν προορίζεται για σχεδίαση - τα 
αντίστοιχα layers προτείνεται να "παγώσουν" κατά το 
plotting. Η σχεδίαση των labels, µπορεί να γίνει µε την 
εντολή TR_Ltext . 

 

TR_Chlab 

Αλλάζει το Label ενός Toporest block. Μετά την επιλογή 
ζητά το νέο Label. Αν πατηθεί <ENTER> το Label δεν 
αλλάζει. ∆εν επιτρέπει την εισαγωγή Label που ήδη 
υπάρχει στη Βάση ∆εδοµένων. Το αποτέλεσµα της εντολής 
(αλλά και ότι έγινε πριν από αυτήν) δεν µπορεί να γίνει 
"Undo" ή "U" (AutoCAD command) και γι' αυτό ενδιάµεσα 
ζητείται η συγκατάθεση του χρήστη. 
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TR_Chcod 
Αλλάζει τον κωδικό ενός Toporest block. Μετά την επιλογή 
ζητά τον νέο κωδικό . Αν πατηθεί <ENTER> ο κωδικός 

δεν αλλάζει. Για το UNDOing βλ. εντολή TR_chlab . 

 

TR_Dmove 

Μετακινεί ένα Toporest Block σε νέα θέση ενηµερώνοντας 
την Βάση ∆εδοµένων. Μετά την επιλογή ζητάει την νέα 
θέση (ένα σηµείο). Αν πατηθεί <ENTER> το δεδοµένο δεν 
µετακινείται. Για το UNDΟing βλ. εντολή TR_chlab . 

 

TR_Derase 

∆ιαγράφει ένα ή περισσότερα Toporest block από το .DWG 
ενηµερώνοντας και τη Βάση ∆εδοµένων. Τα δεδοµένα 
αυτά δεν µπορούν να ανακτηθούν παρά µόνον αν 
επανεισαχθούν. Για το UNDoing βλ. εντολή TR_chlab . 

2.7. Ενηµέρωση της Βάσης ∆εδοµένων 

Η βάση δεδοµένων του TopoRest ενηµερώνεται αυτόµατα τόσο κατά την εκκίνηση 

του TopoRest, όσο και κατά την εισαγωγή νέων δεδοµένων (και φυσικά κατά την 

τροποποίηση των δεδοµένων µε εντολές του TopoRest). ∆εν υπάρχει, εποµένως λόγος 

χρήσης αυτής της εντολής, παρά µόνο αν γίνει κάποια επέµβαση π.χ. erase , move 

κ.λ.π. στα (inserted blocks) TOPOREST_DATA., µε χρήση εντολών του AutoCAD χωρίς να 

γίνει χρήση των αντιστοίχων εντολών του TopoRest. 

Menu: 

 
Command: 
TR_Datupd 
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3. Χαρτογραφική Απόδοση 

3.1. Γενικά 

Η χαρτογραφική απόδοση (όπως και κάθε άλλου είδους ηλεκτρονική σχεδίαση στο 

AutoCAD), πρέπει να γίνεται δοµώντας το σχέδιο στα κατάλληλα επίπεδα, ώστε να 

διευκολύνεται η οµαδοποίηση των αντικειµένων που ανήκουν στην ίδια κλάση (π.χ. οι 

γραµµές που αφορούν σε συρµατόπλεγµα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο Layer). Στη 

συνέχεια για κάθε Layer µπορεί να οριστεί το χρώµα, το πάχος της γραµµής κατά την 

εκτύπωση, και το είδος της γραµµής των αντικειµένων που θα ανήκουν σε αυτό.  

Το TopoRest έχει δύο εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας για τη χαρτογραφική 

απόδοση.  

• Ο πρώτος δεν κατευθύνει τη σχεδίαση σε συγκεκριµένα Layer, αλλά η σχεδίαση µε 

τα εργαλεία του (σηµεία, γραµµές, γραµµικά και σηµειακά σύµβολα), γίνεται πάντα 

στο τρέχον επίπεδο σχεδίασης (current layer), µία λειτουργία την οποία ακολουθεί 

προεπιλεγµένα και το ίδιο το AutoCAD (π.χ. αν δηµιουργηθεί µία γραµµή µε την 

εντολή του AutoCAD Line, αυτή θα γίνει στο current layer). Έτσι το TopoRest 

αφήνει ελευθερία στο χρήστη όσον αφορά τον καθορισµό των ονοµάτων των 

χρωµάτων και των τύπων γραµµών του κάθε Layer. 

• Ο δεύτερος κατευθύνει την σχεδίαση σε συγκεκριµένα Layer µε προκαθορισµένους 

τύπους γραµµών και χρώµατα (που όµως µπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη). 

Μάλιστα, χρησιµοποιώντας αυτή τη λειτουργία, κατευθύνονται και οι εντολές του 

AutoCAD στη σχεδίαση σε κατάλληλο Layer, σύµφωνα µε την επιλογή του χρήστη.  

Στις παρακάτω παραγράφους, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία χαρτογραφικής 

σχεδίασης. Στην παράγραφο 3.8 περιγράφεται η διαδικασία διαχείρισης των Layer και 

ανάθεσης σε αυτά των χαρτογραφικών οντοτήτων που σχεδιάζονται. 

3.2. Σχεδίαση απλών γραµµών, σηµείων και κειµένων 

Για όλες τις παρακάτω εντολές και τις επιλογές τους, βλέπε και παράγραφο 2.5 

Επιλογή ∆εδοµένων. Όλες οι εντολές σχεδιάζουν αντικείµενα στο Current Layer, εκτός και 

αν έχει καθοριστεί διαφορετικά σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 3.8 

Επιλογή 
από Menu 

Επιλογή 
από Toolbar 

Command Περιγραφή 

 

 TR_2dpt 

Σχεδιάζει POINTS (AutoCAD entities) στις 
οριζοντιογραφικές συντεταγµένες (Χ,Υ) 
εισαγωγής των δεδοµένων (toporest 
blocks), αλλά σε υψόµετρο 0 

Menu: 
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UL U UR 
L C R 

DL D DR 

 

 TR_2dl 

Σχεδιάζει LINES µεταξύ των δεδοµένων (ή 
και άλλων θέσεων, επιλογή "LOcation ") 
χρησιµοποιώντας µόνο τα (Χ,Υ) των 
δεδοµένων (toporest blocks), και 
τοποθετώντας τις σε υψόµετρο µηδέν (0). 

 

 
TR_2dpl 

Σχεδιάζει POLYLINES µεταξύ των 
δεδοµένων (toporest blocks),  (ή και άλλων 
θέσεων, επιλογή "LOcation "), 
χρησιµοποιώντας µόνο τα (Χ,Υ) των 
σηµείων και τοποθετώντας τις σε υψόµετρο 
0. 

 

- TR_3dpt 
Σχεδιάζει POINTS (AutoCAD entities) στις 
συντεταγµένες Χ,Υ αλλά και Ζ εισαγωγής 
των δεδοµένων (toporest blocks). 

 

- TR_3dl 

Σχεδιάζει LINES µεταξύ των δεδοµένων 
(toporest blocks), (ή και άλλων θέσεων, 
επιλογή "LOcation ") χρησιµοποιώντας και 
τις τρεις συντεταγµένες (Χ,Υ,Ζ) των 
σηµείων. 

 

- TR_3dpl 

Σχεδιάζει 3D POLYLINES µεταξύ των 
δεδοµένων (toporest blocks), (ή και άλλων 
θέσεων, επιλογή "LOcation ") 
χρησιµοποιώντας και τις τρεις 
συντεταγµένες (Χ,Υ,Ζ) των σηµείων. 

 

 
TR_Ltext 

Αναγράφει (σχεδιάζει) το Label ενός ή 
περισσοτέρων δεδοµένων (toporest 
blocks). Το text εισάγεται στο Ζ του 
σηµείου. 

 

- TR_Ctext 

Αναγράφει (σχεδιάζει) τον κωδικό ενός η 
περισσοτέρων δεδοµένων (toporest 
blocks). Το TEXT εισάγεται στο Ζ του 
σηµείου.  

 

 
TR_Etext 

Αναγράφει (σχεδιάζει) το υψόµετρο ενός η 
περισσοτέρων δεδοµένων (toporest 
blocks), (η και άλλων θέσεων, επιλογή 
"LOcation "). Το TEXT εισάγεται στο Ζ 
του σηµείου. 

 
Οι Options κατά την εκτέλεση των τριών τελευταίων εντολών (σχεδιασµός κειµένου) 

είναι όπως παρακάτω: 

• Scale : Εισάγει τον παρονοµαστή της κλίµακας σχεδίασης.  

• Position : Η θέση του TEXT σε σχέση µε το σηµείο 

όπως στον δίπλα πίνακα  

• Space : Η απόσταση µεταξύ του σηµείου και του text σε mm κατά την σχεδίαση. 

• Hei ght : Το ύψος του TEXT σε mm κατά την σχεδίαση. 
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• Rotation : Η γωνία διεύθυνσης του TEXT (σε grad) (αφετηρία µέτρησης γωνιών 

0+Υ, φορά δεξιόστροφη. 

Ειδικά κατά την εκτέλεση της εντολής TR_Etext οι options  έχουν δύο 

προσθήκες: 

• Dec.places: Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων για την αναγραφή του 

υψοµέτρου. 

• Position: Εκτός από τις θέσεις του TEXT σε σχέση µε το σηµείο, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (C/U/UR/R/DR/D/DL/L/UL ), υπάρχει και η επιλογή 

"PΟint ", κατά την οποία το ακέραιο µέρος του υψοµέτρου σχεδιάζεται αριστερά 

από το σηµείο και το δεκαδικό µέρος δεξιά του, χωρίς να σχεδιάζεται η 

υποδιαστολή. 

3.3. Χρησιµοποιώντας τις εντολές του AutoCAD µε τα δεδοµένα του 

TopoRest 

Οι εντολές ’2D TR_Data και ’3D TR_Data επιστρέφουν, σε 2D (z=0) ή 3D αντίστοιχα, 

τις συντεταγµένες σηµείου από τη βάση δεδοµένων του TopoRest µε πληκτρολόγηση της 

ετικέτας του ή επιλογή της στην οθόνη. Αυτές οι εντολές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενώ 

εκτελείται ήδη µία οποιαδήποτε εντολή του AutoCAD που αναµένει εισαγωγή σηµείου. Π.χ. 

για τη σχεδίαση κύκλου µε κέντρο το TopoRest σηµείο µε ετικέτα “23”: 

Command: Circle 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Tt r (tan tan 
radius)]:  
<επιλέγεται από το TopoRest Menu: ’2D TR_DATA ή ’3D TR_DATA>  
Label: 23 <Enter> 

 

Οι εντολές αυτές παραµένουν ανενεργές από την έναρξη του AutoCAD και µέχρι την 

εκτέλεση κάποιας άλλης εντολής του TopoRest. 

3.4. Σηµειακά Σύµβολα TopoRest 

Κατά την επιλογή των σηµείων εισαγωγής των περισσοτέρων συµβόλων ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.5 (Επιλογή ∆εδοµένων). Τα σηµειακά σύµβολα του 

TopoRest (Βοράς, Τριγωνοµετρικό και Πολυγωνοµετρικό σηµείο, Υψοµετρική αφετηρία, 

Φωτοσταθερό), εισάγονται ως Inserted Unnamed Block σε z = 0 για τη διευκόλυνση της 

απόδοσης. Επισηµαίνεται πως η option "SCale " που υπάρχει στα περισσότερα σύµβολα, 

αναφέρεται στον παρονοµαστή της κλίµακας σχεδίασης. Όλες οι εντολές σχεδιάζουν 

αντικείµενα στο Current Layer, εκτός και αν έχει καθοριστεί διαφορετικά σύµφωνα µε αυτά 

που περιγράφονται στην παράγραφο 3.8 

Menu: 

 
Command: - 

Toolbar: ,  

Menu: 
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Menu: 

 
Command: 
TR_SymbolsKolones  
TR_SymbolsFreatia  
TR_SymbolsTree 
TR_SymbolsMisc  

Toolbar: , , 

,  

 

 
TR_North  

Εισάγει το σύµβολο του Βορρά, στην θέση που θα 
επιλέξουµε. Αναµένεται ο καθορισµός της θέσης από την 
οθόνη ή το πληκτρολόγιο ή η επιλογή κάποιας option. 
Μετά τον καθορισµό της θέσης, ζητείται η γωνία 
διεύθυνσης του Βορρά σε grad, δεξιόστροφη και µε 
αφετηρία τον άξονα Υ. Αν πατηθεί <ENTER> θεωρείται 
ότι ο Βορράς έχει την διεύθυνση του θετικού ηµιάξονα 
των Υ. 

Option 
Radius : Η ακτίνα του (κυκλικού) συµβόλου, σε mm κατά 
την σχεδίαση. 
 

 

 
TR_Trig 

Εισάγουν, αντίστοιχα, τα σύµβολα του τριγωνοµετρικού 
σηµείου, του πολυγωνικού σηµείου, της υψοµετρικής 
αφετηρίας (Reper) και του φωτοσταθερού σηµείου. Μετά 
τον καθορισµό της θέσης, ζητείται η ονοµασία του 
σηµείου. Αν πατηθεί <ENTER> σχεδιάζεται το Label του 
Toporest data ή δεν σχεδιάζεται Label αν το σηµείο δεν 
είναι µεταξύ των δεδοµένων (επιλογή "LOcation"). 

Options  
Radius : Η (εξωτερική) ακτίνα του τµήµατος του 

συµβόλου που δεν περιλαµβάνει τα κείµενα, σε mm κατά 
την σχεδίαση. 
text-Height  : Το ύψος των γραµµάτων σε mm κατά 
την σχεδίαση. 
Dec.places : Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων για την 
αναγραφή του υψοµέτρου. 

 
TR_Trav 

 
TR_Bm 

 
TR_Cp 

 

- TR_Udsym 

Επιτρέπει την εισαγωγή συµβόλων, που ο χρήστης έχει 
προηγουµένως ορίσει ως Blocks . Μετά τον καθορισµό της 
θέσης ζητείται το όνοµα του Block που θα εισαχθεί. Το 
Block εισάγεται στα Ζ των σηµείων που επιλέχθηκαν. 
 
 

3.5. Kολώνες, Φρεάτια, ∆έντρα και διάφορα σύµβολα 

Εκτελώντας µία από τις τέσσερις εντολές ο χρήστης µπορεί να εισάγει έναν αριθµό 

από σηµειακά σύµβολα (δέντρα και κολώνες) επάνω στα δεδοµένα του TopoRest ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σηµείο του σχεδίου. Η διαφορά από τα προηγούµενα σύµβολα είναι ότι 

αυτά δεν εισάγονται ως unnamed blocks, αλλά είναι κανονικά named blocks που 

περιέχονται στο αρχείο TR_SpotSymbols.dwg που δηµιουργείται δυναµικά σε προσωρινό 

directory …\Symbols. Μία άλλη σηµαντική διαφορά είναι ότι οι διαστάσεις τους δεν είναι 

δυνατό να ρυθµιστούν, η κλίµακα εισαγωγής τους βέβαια µπορεί να αλλάξει. Το ύψος τους 

θα παραµένει ανεξάρτητο κλίµακας, οκτώ εκτυπώσιµα χιλιοστά.  

Μετά την εκτέλεση της εντολής, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.1. Με την 

επιλογή κάποιου συµβόλου της λίστας, εµφανίζεται η προεπισκόπησή του. Η κλίµακα 

σχεδίασης ορίζεται στο κουτί που βρίσκεται στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης. Το 

σύµβολο που επιλέχθηκε µπορεί να εισαχθεί στο σχέδιο σύµφωνα µε τους παρακάτω 

τρόπους: 
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Menu: 

 
Command:  
TR_ Linetypes 

Toolbar:  

• Εισαγωγή µε βάση τον κωδικό: Στην αναπτυσσόµενη λίστα «Εισαγωγή µε βάση 

τον κωδικό», εµφανίζονται όλοι οι κωδικοί των δεδοµένων (αν αυτοί υπάρχουν). 

Επιλέγοντας έναν από αυτούς και πατώντας το ΟΚ, το TopoRest τοποθετεί το 

επιλεχθέν σύµβολο σε όλα τα δεδοµένα µε αυτόν τον κωδικό. 

• Εισαγωγή σύµφωνα µε την ετικέτα: Μπορούν να πληκτρολογηθούν πολλές 

ετικέτες σηµείων διαχωρισµένες µε κόµµα («,») ή µία σειρά σηµείων διαχωρισµένα 

µε παύλα («-» ) καθώς και συνδυασµοί των παραπάνω. 

• Επιλογή TOPOREST DATA: Το σύµβολο εισάγεται επάνω σε δεδοµένα 

(TOPOREST_DATA) του σχεδίου που επιλέγονται διαδοχικά αφού κλείσει το πλαίσιο 

διαλόγου πατώντας το OK . 

• Επιλογή θέσεων στο σχέδιο: Το σύµβολο εισάγεται σε οποιεσδήποτε θέσεις του 

σχεδίου που επιλέγονται διαδοχικά αφού κλείσει το πλαίσιο διαλόγου πατώντας το 

ΟΚ. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.1 

Τα σύµβολα εισάγονται στο σχέδιο πατώντας το κουµπί ΟΚ, αντίθετα, πατώντας το 

Cancel, η εντολή ακυρώνεται και δεν εισάγεται κανένα σύµβολο στο σχέδιο. 

3.6. Γραµµικά Σύµβολα ορισµένα από Linetypes  

Εκτελώντας την εντολή εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.2 όπου περιγράφονται 

όλοι οι τύποι γραµµών από Linetypes που παρέχονται µαζί µε το TopoRest. Οι Linetypes 

αυτές βρίσκονται µέσα στο αρχείο TR_LinSymbols.lin µέσα στο directory 

…\AutoCAD\...\Support. Απαραίτητο επίσης για να λειτουργήσουν οι Linetypes, είναι και το 

αρχείο TR_LinSymbols.shx, το οποίο κατά την εγκατάσταση του TopoRest αντιγράφεται 

στο directory ...\AutoCAD\...\Support. Στη περίπτωση που δεν φορτώνονται όλες οι 

Linetypes, ελέγξτε ότι το TR_LinSymbols.shx βρίσκεται µέσα στο directory Support. 

Εναλλακτικά, οι Linetypes µπορούν να φορτωθούν χρησιµοποιώντας το αρχείο 

TR_LinSymbols.lin µε την εντολή Linetype του AutoCAD.  

Επισηµαίνεται ότι οι Linetypes που παρέχονται είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές 

του Εθνικού Κτηµατολογίου. Αναλυτικά, χρησιµοποιούνται οι παρακάτω: 



 Κεφ. 3 «Χαρτογραφική Απόδοση» • Σελίδα 19/72 

 

Linetype Περιγραφή Ε. Κ. Σχήµα 

TR_dromos-agrot Αγροτικός δρόµος µία πλευρά √ 

TR_alsos Άλσος ορισµένο από δέντρα ή 
θάµνους 

√ 

TR_anaxoma Ανάχωµα √ 

TR_axonas-
potamiKLP 

Άξονας για Ποτάµι - Χείµαρο - 
Αυλάκι 

√ 

TR_ereipio Ερείπιο √ 

TR_kt Κτίριο  

TR_xerolithia_1 Ξερολιθιά (1) √ 

TR_xerolithia_1 Ξερολιθιά (1) √ 

TR_xerolithia_2 Ξερολιθιά (2)  

TR_podi Πόδι (φυσικού ή τεχνητού) 
πρανούς 

√ 

TR_potami-oxthi Ποτάµι - Όχθη √ 

TR_Train Σιδηροδροµική γραµµή  

TR_Kagkelo_1 Σιδερένιο κιγκλίδωµα (µε κενά)  

TR_Kagkelo_2 Σιδερένιο κιγκλίδωµα (χωρίς κενά)  

TR_syrma_1 Συρµατοπερίφραξη (µε κενά) √ 

TR_syrma_2 Συρµατοπερίφραξη (χωρίς κενά)  

TR_Passal_1 Φράκτης πασσάλων (µε κενά)  

TR_Passal_2 Φράκτης πασσάλων (χωρίς κενά)  

TR_Perifraksi Περίφραξη  

TR_frydi-techn Τεχνητό πρανές - Φρύδι √ 

TR_frydi-fys Φυσικό πρανές - Φρύδι √ 

TR_xeimaros-
oxthi  Χείµαρρος-Όχθη 

√ 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.2 

Με την επιλογή του τύπου γραµµής (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.2), εµφανίζεται η αντίστοιχη 

προεπισκόπηση.  
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Μετά την επιλογή του τύπου γραµµής, πρέπει να καθορισθεί σε ποια αντικείµενα του 

AutoCAD θα εφαρµοστεί. 

• Εφαρµογή στο τρέχον Layer: Ο τύπος γραµµής που επιλέχθηκε θα ανατεθεί στο 

τρέχον Layer. Για παράδειγµα αν είναι current το Layer “Boundary ”, και 

επιλέχθηκε η Linetype κάγκελο, τότε το layer Boundary  θα αποκτήσει την 

Linetype “TR_kagelo ”, και όσα αντικείµενά του έχουν σαν τύπο γραµµής 

“ByLayer ” θα αποκτήσουν αυτόν τον τύπο γραµµής. 

• Εφαρµογή στα επιλεγµένα αντικείµενα: Ο τύπος γραµµής που επιλέχθηκε θα 

ανατεθεί µόνο στα αντικείµενα που θα επιλεγούν πατώντας το κουµπί   

ανεξάρτητα από το Layer στο οποίο βρίσκονται  

• Εφαρµογή στα επόµενα αντικείµενα: Ο τύπος γραµµής που επιλέχθηκε θα 

ανατεθεί σαν current Linetype στο σχέδιο, και εποµένως - µέχρι να αλλάξει από τον 

χρήστη - όποιο καινούργιο αντικείµενο δηµιουργείται θα παίρνει την επιλεγµένη 

Linetype ανεξάρτητα του Layer στο οποίο σχεδιάζεται (ή τοποθετείται). 

Γενικά, οι «προτεινόµενες» επιλογές από όλες που παρέχονται, είναι να οριστεί ένας 

τύπος γραµµής για κάθε διαφορετικό layer, άρα και ένα layer για κάθε διαφορετικό τύπο 

γραµµής, (π.χ. διαφορετικό layer για κάγκελα, διαφορετικό layer για συρµατοπλέγµατα 

κ.ο.κ.) και στη συνέχεια να γίνει ανάθεση του κατάλληλου τύπου σε κάθε layer ξεχωριστά. 

Επισηµαίνεται επίσης, ότι η εµφάνιση των Linetype µε σωστό τρόπο, εξαρτάται από την 

ιδιότητα Linetype Generation της κάθε γραµµής, κάτι που επηρεάζει πολύ την 

εµφάνιση της κάθε Linetype σε περιπτώσεις Polyline που περιλαµβάνουν ευθύγραµµα 

τµήµατα και κυκλικά τόξα (π.χ. οποιαδήποτε Polyline που έχει γίνει fit). 

Πέρα από τους προκαθορισµένους τύπους γραµµών, το TopoRest δίνει τη 

δυνατότητα χρησιµοποίησης και παραµετρικών, δηλαδή, τύπων γραµµών των οποίων οι 

ιδιότητες καθορίζονται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. Όπως φαίνεται στο 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.3, οι ιδιότητες αυτές, των οποίων οι τιµές µπορούν να επιλεγούν από το 

χρήστη, είναι η “Απόσταση στοιχείων” (σε εκτυπώσιµα mm) και το “Πλάτος στοιχείων” (σε 

εκτυπώσιµα mm). Όσο µεγαλύτερη είναι η “Απόσταση στοιχείων” τόσο πιο αποµακρυσµένα 

είναι τα στοιχεία που δηµιουργούν τη γραµµή και τόσο πιο “αραιή” γίνεται. Όσο µεγαλύτερο 

είναι το “Πλάτος στοιχείων” τόσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος των στοιχείων που τη 

δηµιουργούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στην εµφάνιση της. Οι τύποι γραµµών για τις 

οποίες δίνεται η δυνατότητα παραµετροποίησης τους είναι οι: 

• "∆ιακεκοµµένη Γραµµή"     

• "Ανάχωµα" 

• "Κτίριο" 

• "Ξερολιθιά (1)" 

• "Ξερολιθιά (2)" 

• "Φυσικό πρανές - Φρύδι" 
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• "Σιδηροδροµική γραµµή" 

• “Σιδερένιο κιγκλίδωµα (µε κενά)" 

• “Σιδερένιο κιγκλίδωµα (χωρίς κενά)" 

• "Συρµατοπερίφραξη (µε κενά)" 

• "Συρµατοπερίφραξη (χωρίς κενά)" 

• "Φράκτης πασσάλων (µε κενά)" 

• "Φράκτης πασσάλων (χωρίς κενά)" 

• "Περίφραξη" 

• "Τεχνητό πρανές - Φρύδι" 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.3 

Στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου έχει επιλεγεί το Σιδερένιο κιγκλίδωµα ως τύπος 

γραµµής. Οι προεπιλεγµένες τιµές για την “Απόσταση στοιχείων” είναι 8 εκτυπώσιµα mm 

και για το “Πλάτος στοιχείων” είναι 0.5 εκτυπώσιµα mm. Η προεπισκόπηση που εµφανίζεται 

στο άνω µέρος του παραθύρου ανταποκρίνεται στις τιµές αυτές. Εάν αλλάξει κάποια από τις 

δυο αυτές τιµές θα αλλάξει αυτόµατα και η προεπισκόπηση, ώστε ο χρήστης να έχει και τη 

γραφική απεικόνιση των αλλαγών προτού προχωρήσει στη σχεδίαση. Εάν προχωρήσει στη 

σχεδίαση οι γραµµές που θα δηµιουργηθούν στο σχέδιο θα έχουν τη µορφή που φαίνεται 

στην εικόνα 3.4. 

 

Εικόνα 3.4 

Εάν στην παραπάνω περίπτωση ο χρήστης µεγαλώσει την “Απόσταση στοιχείων” από 

8 εκτυπώσιµα mm σε 10, όπως φαίνεται στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.5 και προχωρήσει στη 

σχεδίαση γραµµών, οι γραµµές που θα δηµιουργηθούν στο σχέδιο θα έχουν τη µορφή που 

φαίνεται στην εικόνα 3.6. Συγκρίνοντας την εικόνα 3.4 και την 3.6 φαίνεται ξεκάθαρα η 

αλλαγή που επιφέρει η τροποποίηση της τιµής της “Απόστασης στοιχείων”.  
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Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.5 

 

Εικόνα 3.6 

3.7. Γραµµικά Σύµβολα TopoRest 

Κατά την επιλογή των σηµείων εισαγωγής των γραµµικών συµβόλων ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.5 (Επιλογή ∆εδοµένων). Τα γραµµικά σύµβολα του 

TopoRest (Συρµατόπλεγµα, ξερολιθιά, Φράκτης, Πρανές) εισάγονται ως Inserted Unnamed 

Block. Επισηµαίνεται ότι αφού σχεδιαστεί ένα γραµµικό σύµβολο του TopoRest, στη 

συνέχεια δε µπορεί να αλλάξει η κλίµακά του και δε µπορεί να υποστεί επεξεργασία µε τις 

συνήθεις εντολές του AutoCAD, εκτός και αν γίνει explode. Γι αυτό το λόγο, δεν 

προτείνεται η χρήση τους, αλλά έχουν συµπεριληφθεί στην τρέχουσα έκδοση του 

TopoRest 2017 για λόγους συµβατότητας προς τους παλαιότερους χρήστες του 

προγράµµατος. Η λειτουργικότητα αυτών των εντολών καλύπτεται πλήρως από 

την εφαρµογή των ∆υναµικών Linetype. 

 

- TR_Fen 
Εισάγουν, αντίστοιχα, τα σύµβολα του φράχτη, του 
συρµατοπλέγµατος και της ξερολιθιάς. Σχεδιάζονται από 
σηµείο σε σηµείο. Το σύµβολο του φράχτη "βλέπει" προς 
τα δεξιά, καθώς επιλέγονται τα σηµεία. Τα σύµβολα 
εισάγονται σε Ζ=0. Κάθε τµήµα τους είναι ένα Inserted 
Unname Block. 

Options  
Dashes  (φράχτης και συρµατόπλεγµα): Το µήκος κάθε 
"παύλας" του συµβόλου, σε mm κατά την σχεδίαση. 
Mark-size  (Συρµατόπλεγµα): Το µέγεθος του "x" στο 
σύµβολο, σε mm κατά την σχεδίαση. 
Width  :(ξερολιθιά): Το πλάτος του συµβόλου, σε mm 
κατά την σχεδίαση. 

- TR_Wfen 

- TR_Stw 

Menu: 
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 - TR_Decliv  

Εισάγει το σύµβολο του πρανούς. Απαιτείται το φρύδι 
του πρανούς, το οποίο και σχεδιάζεται πρώτα, από 
σηµείο σε σηµείο, µε την µορφή διαδοχικών Lines, σε 
Ζ=0. Έχει σηµασία η φορά της σχεδίασης : το σύµβολο 
του πρανούς θα "βλέπει" προς τα δεξιά, καθώς 
επιλέγουµε τα σηµεία για το φρύδι. Στην συνέχεια, 
προαιρετικά, εισάγεται το πόδι του πρανούς, εφόσον 
απαντηθεί Υ ή πατηθεί <ENTER> στην ερώτηση: 
Define a bottom edge, too? <Yes> /NO . 
Το πόδι σχεδιάζεται επίσης από σηµείο σε σηµείο, µε την 
µορφή διαδοχικών Inserted Unnamed Blocks σε Ζ=0. 
Το σύµβολο του πρανούς εισάγεται στην συνέχεια, ως 
ένα Inserted Unnamed Block σε Ζ=0. 

Options  
Kind : Σχεδίαση φυσικού (Natural ) ή τεχνητού 
(Artificial ) 
Density : Η "πυκνότητα" του συµβόλου (η απόσταση 
µεταξύ των, κάθετων στο φρύδι, γραµµών), σε mm κατά 
την σχεδίαση. 
Width : Το µέγιστο πλάτος του συµβόλου, δηλαδή το 

µήκος της µεγαλύτερης απ' τις κάθετες στο φρύδι 
γραµµές, εφ' όσον αυτή δεν διακοπεί από κάποια τοµή 
σε mm κατά την σχεδίαση. 
Bottom-Dashes : Το µήκος κάθε "παύλας" στο πόδι του 
πρανούς σε mm κατά την σχεδίαση. 

 

3.8. ∆ιαχείριση Layer 

Εκτελώντας αυτή την εντολή, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.7 στην κάτω δεξιά 

γωνία του παραθύρου του AutoCAD, το οποίο παρέχει τις βασικές λειτουργίες για τη 

διαχείριση των Layer χαρτογραφικής σχεδίασης. Συγκεκριµένα, το παράθυρο αυτό, έχει 3 

κουµπιά που εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.7 

Το κουµπί  χρησιµοποιείται για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία σχεδίασης σε 

συγκεκριµένα Layer και όταν πατηθεί, παραµένει ενεργοποιηµένο στη µορφή  . Έτσι 

εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες: 

• Οι εντολές του TopoRest που χρησιµοποιούνται για χαρτογραφική σχεδίαση (π.χ. 

σχεδίαση σηµείων µε την TR_2dpt , κειµένων υψοµέτρου µε την TR_Etext , 

σηµειακών συµβόλων µε την TR_SymbolsTree ), σχεδιάζουν αντικείµενα στα 

αντίστοιχα Layer και όχι στο current Layer. Οι προεπιλεγµένες ονοµασίες και τα 

Menu: 

 
Command: 
TR_SetLayer 

Toolbar:  
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χρώµατα των Layer που χρησιµοποιούνται για κάθε οντότητα που σχεδιάζεται από 

το TopoRest φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η Linetype που χρησιµοποιείται 

είναι η Continuous. 

 

Εντολή TopoRest Αντικείµενα που 
σχεδιάζονται 

Layer Χρώµα 

TR_2DPT Σηµεία TR_POINTS White 
TR_LTEXT Ετικέτες TR_ELEVATION White 
TR_ETEXT Κείµενο υψοµέτρου TR_LABELS White 
TR_TRIG,  
TR_TRAV, 
TR_BM, 
TR_CP 

Τριγωνοµετρικά, 
Στάσεις,  
Υψοµετρικές 
αφετηρίες,  
Φωτοσταθερά 

TR_TRIG White 

Tr_SymbolsMisc ∆ιάφορα σηµειακά 
σύµβολα 

TR_DIAFORA White 

Tr_SymbolsKolones  Κολώνες TR_KOLONES White 
Tr_SymbolsTree ∆ένδρα TR_DENTRA White 
Tr_SymbolsFreatia  Φρεάτια TR_FREATIA White 
TR_GRID Κάναβος TR_KANABOS White 

 
• Ενεργοποιούνται οι καρτέλες πολλαπλής επιλογής και η αντίστοιχη αναπτυσσόµενη 

λίστα, η οποία περιέχει τους τύπους γραµµών που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία. 

Έτσι, επιλέγοντας την καρτέλα «∆ρόµοι», η αναπτυσσόµενη λίστα τροφοδοτείται 

µε αντικείµενα της κατηγορίας «∆ρόµοι». Οι κατηγορίες και οι αντίστοιχοι τύπου 

γραµµών που υπάρχουν στο TopoRest περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στον 

ίδιο πίνακα περιγράφονται επίσης οι προεπιλεγµένες τιµές για την ονοµασία του 

Layer, το χρώµα και τον τύπο γραµµής που χρησιµοποιείται. 

 

Κατηγορία Τύπος γραµµής Ονοµασία Layer Χρώµα Linetype 
∆ρόµοι ∆ρόµος – όριο TR_DROMOS White Continuous 

∆ρόµος – άξονας TR_DROMOS-AXON White Άξονας  
Μήκος γραµµής 1 mm  
Μήκος κενού 1 mm 

Κράσπεδο TR_KRASPEDO Cyan Continuous 

Τεχνικά Έργα TR_TEXNIKA Yellow  Continuous 

Όρια Ρυµοτοµική 
Γραµµή 

TR_RYMOTOMIKH Red Continuous 

Μαντρότοιχος TR_MANTRA White Continuous 

Συρµατοπερίφραξη TR_SYRMA White Συρµατοπερίφραξη 
Απόσταση στοιχείων 8 mm 
Πλάτος στοιχείων 0.5 mm 

Φράκτης 
πασσάλων 

TR_PASALOI White Φράκτης πασσάλων µε κενά 
Απόσταση στοιχείων 8 mm 
Πλάτος στοιχείων 0.5 mm 

Σιδερένιο 
κιγκλίδωµα 

TR_KAGELO White Σιδερένιο κιγκλίδωµα µε κενά 
Απόσταση στοιχείων 8 mm 
Πλάτος στοιχείων 0.5 mm 

Θαµνοπερίφραξη TR_FRAKTIS White Περίφραξη 
Απόσταση στοιχείων 8 mm 
Πλάτος στοιχείων 0.5 mm 

Ξερολιθιά TR_XIROLITHIA White Ξερολιθιά (2) 
Απόσταση στοιχείων 1 mm 

Άλσος – ∆ασική 
έκταση 

TR_ALSOS 96 ∆ιακεκοµµένη γραµµή 
Μήκος γραµµής 2 mm 
Μήκος κενού 1 mm 
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Κατηγορία Τύπος γραµµής Ονοµασία Layer Χρώµα Linetype 
Μη υλοποιηµένο 
όριο 

TR_ORIO 252 Continuous 

Αλλαγή 
καλλιέργειας 

TR_ORIO-
KALIERGIA 

Green Continuous 

Κτήρια Κτήριο TR_KTIRIO White Κτήριο 
Απόσταση στοιχείων 1 mm 
Πλάτος στοιχείων 1 mm 

Ερείπιο TR_ERIPIO White ∆ιακεκοµµένη γραµµή 
Μήκος γραµµής 2 mm 
Μήκος κενού 1 mm 

Εξώστης TR_EXOST 17 Continuous 

Πρανή Φυσικό πρανές – 
φρύδι 

TR_PRANES-
FRYDI-FYSIKO 

17 Φυσικό πρανές - φρύδι 
Απόσταση στοιχείων 1 mm 
Πλάτος στοιχείων 1 mm 

Τεχνητό πρανές – 
φρύδι 

TR_PRANES-
FRYDI-TEXNITO 

17 Τεχνητό πρανές - φρύδι 
Απόσταση στοιχείων 1 mm 
Πλάτος στοιχείων 1 mm 

Πρανές - πόδι TR_PRANES-PODI 17 ∆ιακεκοµµένη γραµµή 
Μήκος γραµµής 1 mm 
Μήκος κενού 1 mm 

Ρέµατα - 
παραλίες 

Ρέµα – ποτάµι 
(όχθη) 

TR_REMA-OXTHI Cyan Φυσικό πρανές - φρύδι 
Απόσταση στοιχείων 1 mm 
Πλάτος στοιχείων 1 mm 

Ρέµα – ποτάµι 
(πόδι) 

TR_REMA-PODI Cyan ∆ιακεκοµµένη γραµµή 
Μήκος γραµµής 1 mm 
Μήκος κενού 1 mm 

Ρέµα – ποτάµι 
(άξονας) 

TR_REMA-AXON Cyan Άξονας  
Μήκος γραµµής 1 mm  
Μήκος κενού 1 mm 

Πηγάδι – 
γεώτρηση 

TR_PIGADI 150 Continuous 

Αµµουδιά TR_AMMOYDIA Yellow  Continuous 

Ακτογραµµή TR_AKTOGRAMMI 11 Continuous 

Αιγιαλός TR_EGIALOS Red Continuous 

Παραλία TR_PARALIA Yellow  Continuous 

 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.8 
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Menu: 

 
Command:  
TR_SetScale 

Όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν σύµφωνα µε την επιθυµία του 

χρήστη κάνοντας κλικ στο κουµπί , ώστε να εµφανιστεί στη συνέχεια το Πλαίσιο 

∆ιαλόγου 3.8. 

Έχοντας ενεργοποιήσει τη λειτουργία σχεδίασης σε συγκεκριµένα Layer, ο χρήστης 

πρέπει να επιλέξει τον τύπο της χαρτογραφικής οντότητας που θα σχεδιάσει στη συνέχεια. 

Έτσι, αν στη λίστα έχει επιλεγεί το «∆ρόµος», οποιοσδήποτε τύπος οντοτήτων (Line, 

Polyline, Spline, Circle, Arc, Ellipse) σχεδιαστεί µε εντολή του AutoCAD (π.χ. PLINE) ή του 

TopoRest  (π.χ. TR_2DPL), θα τοποθετηθεί στο Layer που καθορίζεται για τον τύπο 

«∆ρόµος», θα λάβει τον κατάλληλο τύπο γραµµής (Linetype από αυτές που καθορίζονται 

στην παράγραφο 3.6) καθώς και την κλίµακα σχεδίασης. Αυτό θα συµβεί µόνο αν η εντολή 

δηµιουργίας της γραµµής (π.χ. PLINE) κλείσει µε “ENTER”. Αντίθετα, αν η εντολή 

δηµιουργίας της γραµµής κλείσει µε “ESC”, τότε το αντικείµενο θα τοποθετηθεί στο Current 

Layer χωρίς να µεσολαβήσει καθόλου το TopoRest. 

Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και για αντικείµενα που έχουν ήδη σχεδιαστεί (από το 

TopoRest ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο) και υπάρχουν στο σχέδιο. Σε αυτή τη περίπτωση, 

ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον τύπο της χαρτογραφικής οντότητας και να πατήσει το 

κουµπί  το οποίο προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει τα αντικείµενα που θα αποκτήσουν 

την ιδιότητα της συγκεκριµένης χαρτογραφικής οντότητας. 

3.9. Κλίµακα Συµβόλων TopoRest 

Η κλίµακα των συµβόλων και των κειµένων (π.χ. κείµενο υψοµέτρου, κείµενο 

ετικέτας) που εισάγονται µε τις εντολές του TopoRest (εκτός του κανάβου) καθώς και η 

κλίµακα των γραµµών που ορίζονται από Linetype ή από τη διαχείριση Layer, µπορεί να 

καθοριστεί από τον χρήστη και να αλλάξει σε οποιαδήποτε φάση δηµιουργίας του σχεδίου. 

Εκτελώντας την εντολή TR_SetScale  εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.9, όπου ο 

χρήστης πρέπει να καθορίσει τη νέα κλίµακα του σχεδίου. Πατώντας το ΟΚ, το TopoRest 

µεταβάλει την κλίµακα ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη των blocks σηµειακών 

συµβόλων και των γραµµών του TopoRest ανεξάρτητα µε το Layer στο οποίο βρίσκονται.  

Το TopoRest µεταβάλει την κλίµακα των γραµµών αλλάζοντας το Linetypescale  

της κάθε γραµµής ξεχωριστά. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τον υπολογισµό της 

Linetypescale  της κάθε γραµµής λαµβάνεται υπόψη το συνολικό LTScale  του 

σχεδίου, του οποίου κάθε αλλαγή επηρεάζει τη κλίµακα όλων των γραµµών του σχεδίου. Σε 

αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να εκτελεστεί πάλι η εντολή TR_SetScale  ώστε να 

υπολογιστεί από το TopoRest η κατάλληλη Linetypescale . 
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Πλαίσιο ∆ιαλόγου 3.9 
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Menu: 

 
Command:  
TR_DrawBoundary  

Toolbar:  

4. Όρια και εµβαδά 

4.1. Γραµµή ορίου: Κορυφές, Πλευρές και Πίνακας 

Το TopoRest έχει τη δυνατότητα να αριθµήσει τις κορυφές πολλών (όµορων ή όχι) 

Polyline που αποτελούν το όριο πολλών ιδιοκτησιών καθώς και να δηµιουργήσει τους 

αντίστοιχους πίνακες συντεταγµένων των σηµείων που αντιστοιχούν στις κορυφές των 

Polyline. Η ιδιαιτερότητα µίας τέτοιας πολλαπλής αρίθµησης είναι ότι οι κορυφές των 

όµορων Polyline αριθµούνται µόνο µία φορά και στη συνέχεια καταχωρούνται στον πίνακα 

ορίου µε την ονοµασία που τους ανατίθεται. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη περίπτωση όµορων ιδιοκτησιών όπως αυτές του 

παρακάτω σχήµατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κάθε polyline πρέπει να περιγράφει 

πλήρως την κάθε ιδιοκτησία, ακόµα και αν αυτό οδηγεί στην επανάληψη των γραµµών 

των ιδιοκτησιών (π.χ. η γραµµή Γ∆ του παρακάτω σχήµατος επαναλαµβάνεται στην 

ιδιοκτησία ΑΒΓ∆Ε και ΓΖΗΘΙΚΛ∆). Το TopoRest αναγνωρίζει κορυφές που έχουν ήδη 

αριθµηθεί και δεν τους αναθέτει κάποιο καινούργιο όνοµα, και µε αυτό τον τρόπο 

αναφέρονται οι κοινές κορυφές στους αντίστοιχους πίνακες συντεταγµένων.  
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Επιλέξτε τις Polyline που 
θέλετε να αριθµηθούν. 

Το σηµείο από το οποίο αρχίζει η 
αρίθµηση των κορυφών. Αν δεν το 
επιλέξετε, η αρίθµηση θα ξεκινήσει 
από το πρώτο σηµείο σχεδίασης της 
Polyline. Μπορείτε να αλλάξετε µόνο 
το σηµείο εκκίνησης της τελευταίας 
polyline που έχετε επιλέξει 

 

Φορά  αρίθµησης των κορυφών των 
πολυγώνων που περιγράφουν τα 
όρια των ιδιοκτησίων. 

Επιλέξτε τον τύπο µε τον οποίο 
επιθυµείτε να απεικονίζεται η 
αρίθµηση των κορυφών των 
πολυγώνων 
 

Απόσταση των text από την 
polyline (σε µέτρα). 

∆ιαγράψτε µία από τις 
Polyline που επιλέξατε 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.1 

Με την εκτέλεση της εντολής, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.1,  όπου ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει: 

• τις Polyline,που περιγράφουν τα όρια της ιδιοκτησίας. Για κάθε όριο που 

επιλέγεται µία καινούργια γραµµή προστίθεται στον πίνακα που περιέχει τις 

συντεταγµένες του κάθε ορίου. Η polyline στη συνέχεια µπορεί να διαγραφεί αν 

το επιθυµεί ο χρήστης 

• το σηµείο από το οποίο θα αρχίζει η αρίθµηση των κορυφών, της τελευταίας  

polyline που έχει επιλεγεί 

Στη συνέχεια, πρέπει να οριστούν : 

• η κλίµακα σχεδίασης 

• τα layer σχεδίασης για τα στοιχεία που θα γραφτούν επάνω στις polyline (ένα για 

την ονοµασία των κορυφών και ένα για τις αποστάσεις µεταξύ των κορυφών) 

• το layer σχεδίασης για τους πίνακες συντεταγµένων 

• Το text style σχεδίασης (κοινό για όλους τους χαρακτήρες) 

• ο αριθµός των δεκαδικών ψηφίων των συντεταγµένων και των αποστάσεων στον 

πίνακα 

• η φορά αρίθµησης των κορυφών των πολυγώνων (αριστερόστροφα ή 

δεξιόστροφα) ενιαία για όλα τα πολύγωνα. 

• και ο τύπος της αρίθµησης. 
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Menu: 

 
Command:  
TR_SplitPolygon  

Toolbar:  

Για να γίνει και η διαστασιολόγηση της Polyline που περιγράφει το όριο, πρέπει να 

τοποθετηθεί ένα “check” στην αντίστοιχη επιλογή και να καθορίσει το ύψος των text (σε 

εκτυπώσιµα µέτρα). 

Στις “Ρυθµίσεις Πίνακα Συντεταγµένων” (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.2), µπορεί να 

επιλεγεί η σχεδίαση του Πίνακα Συντεταγµένων της Polyline που αποτελεί το όριο της 

ιδιοκτησίας. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει (βάζοντας check) αν θα εµφανίζονται στον 

Πίνακα, οι αποστάσεις µεταξύ των κορυφών της Polyline, ή / και τα υψόµετρα των 

σηµείων. Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να καθοριστεί το ύψος των χαρακτήρων καθώς 

και να το  πλάτος (σε cm) των κελιών του Πίνακα. Σηµειώνεται, ότι στον Πίνακα, 

αναγράφονται αυτόµατα, το εµβαδόν και η περίµετρος του πολυγώνου πού έχει επιλεγεί. 

Οι πίνακες των ιδιοκτησιών γίνονται δηµιουργώντας ένα block το οποίο στη συνέχεια 

µπορεί να διασπαστεί στα στοιχεία του χρησιµοποιώντας την εντολή του AutoCAD 

explode.  

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.2 

4.2. ∆ιανοµή εµβαδών 

Ένα κλειστό πολύγωνο, πού αντιστοιχεί σε µία ιδιοκτησία, µπορεί να κατατµηθεί, 

µέσω της εντολής “∆ιανοµή Εµβαδών” (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.3). Το TopoRest παρέχει 

την δυνατότητα επιλογής του τρόπου αποκοπής, βάσει των συντεταγµένων ενός 

σταθερού σηµείου της Polyline πού αντιστοιχεί στα όρια της ιδιοκτησίας, ή 

χρησιµοποιώντας σταθερή διεύθυνση. Η επιλογή του εµβαδού του αποκοπτόµενου 
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Menu: 

 
Command:  
TR_AreaError 
 

τµήµατος µπορεί να γίνει απευθείας πληκτρολογώντας το εµβαδόν ή πληκτρολογώντας το 

ποσοστό του αποκοπτόµενου τµήµατος. 

Η διανοµή της ιδιοκτησίας µπορεί να γίνει µε δύο µεθόδους. Σύµφωνα µε την 

πρώτη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα σταθερό σηµείο που βρίσκεται επάνω στην Polyline 

της ιδιοκτησίας και στη συνέχεια να επιλεγεί η φορά διαγραφής (αριστερόστροφη ή 

δεξιόστροφη) της γραµµής που θα αποτελέσει όριο του αποκοπτόµενου τµήµατος.  

Στη περίπτωση που η αποκοπή ενός πολυγώνου οδηγεί σε αδύνατη λύση (ή σε 

λύση που αποτελείται από µη απλά πολύγωνα που π.χ. διασταυρώνονται µε τον εαυτό 

τους), το TopoRest εµφανίζει ένα µήνυµα που πληροφορεί το χρήστη για το πρόβληµα 

που παρουσιάστηκε και δηµιουργεί το πολύγωνο που βρέθηκε σαν ενδεικτική λύση. 

 

Πληκτρολογήστε το εµβαδό 
του εποκοπτόµενου 
τµήµατος σε τετραγωνικά 
µέτρα. 

Κάντε κλικ για να 
επιλέξετε την Polyline 
που περιγράφει το όριο 
της ιδιοκτησίας. 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 4.3 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυµεί να χρησιµοποιήσει σταθερή 

διεύθυνση για την αποκοπή τµήµατος του πολυγώνου, µπορεί, επιλέγοντας την καρτέλα 

“Χρησιµοποιώντας σταθερή διεύθυνση”, να πληκτρολογήσει την διεύθυνση (σε 

grad), ή να την επιλέξει µέσω του AutoCAD, καθώς και να ορίσει τον τρόπο που θα 

διασχίσει το πολύγωνο η ευθεία που ορίζει την διεύθυνση (από αριστερά προς δεξιά ή το 

αντίστροφο). Για την περίπτωση που η διεύθυνση είναι 100g και δεν έχει νόηµα το 

αριστερά ή δεξιά, όταν επιλεγεί το αριστερά προς τα δεξιά η ευθεία διασχίζει το 

πολύγωνο από πάνω προς τα κάτω, ενώ αν επιλεγεί το δεξιά προς τα αριστερά η 

ευθεία διασχίζει το πολύγωνο από κάτω προς τα πάνω. 

4.3. Ανοχή υπολογισµού εµβαδού 

Η ανοχή υπολογισµού του εµβαδού ενός πολυγώνου προκύπτει σύµφωνα µε τον 

τύπο: 
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Ε×= σ576.2EU ,  
Η τυπική απόκλιση σΕ του εµβαδού και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

Κ×=Ε 2
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σ , όπου Κ η τετραγωνική ρίζα της ποσότητας: 
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Για κλίµακα 1:1000, σ=0.16µ (για U0=0.40µ και επίπεδο εµπιστοσύνης 99%) 

Για κλίµακα 1:5000, σ=0.80µ (για U0=2.00µ και επίπεδο εµπιστοσύνης 99%) 

Εκτελώντας την εντολή το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει την Polyline 

που αποτελεί το όριο της ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, καθορίζοντας την κλίµακα σχεδίασης, 

υπολογίζεται η ανοχή υπολογισµού του εµβαδού. 



 Κεφ. 5 «Επιφάνειες» • Σελίδα 33/72 

 

Menu: 

 
Command:  
TR_DTM 

Toolbar:  

5. Επιφάνειες 

Το TopoRest υποστηρίζει έναν εντελώς νέο µηχανισµό κατασκευής, διαχείρισης και 

απεικόνισης πολλαπλών µοντέλων εδάφους: Το µοντέλο TopoRest είναι ταχύτατο 

υποστηρίζοντας χιλιάδες σηµεία και γραµµές ασυνέχειας, εξωτερικά / εσωτερικά όρια, 

δυναµικές εισαγωγές και διαγραφές σηµείων καθώς και λειτουργίες επεξεργασίας των 

τριγώνων. Μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές επιφάνειες, να αποθηκεύσει και να 

ανακαλέσει µοντέλα εδάφους από εξωτερικά αρχεία, και να δηµιουργήσει αρχεία DEM 

(Digital Elevation Model) που χρησιµοποιούνται από το Autodesk Map 3D για την 

«προσγείωση» (drape) ορθοφωτογραφιών στο µοντέλο εδάφους. Τέλος, παρέχει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας τοµών και υποµνήµατος τοµών από πολλαπλά µοντέλα εδάφους 

καθώς και υπολογισµού όγκου χωµατισµών µεταξύ δύο µοντέλων εδάφους µε τη µέθοδο 

των τοµών. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του. 

5.1. ∆ιαχείριση / ∆ηµιουργία Επιφανειών 

Εκτελώντας την εντολή διαχείρισης επιφανειών του TopoRest, εµφανίζεται το 

αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου. Σε αυτό το σηµείο, οι λειτουργίες διαχείρισης / 

δηµιουργίας είναι απενεργοποιηµένες µέχρι ο χρήστης να επιλέξει να δηµιουργήσει µία 

καινούργια επιφάνεια ή να ανακαλέσει µία που έχει ήδη αποθηκεύσει σε κάποιο εξωτερικό 

αρχείο. Το µοντέλο εδάφους που υποστηρίζεται από τον µηχανισµό του TopoRest γίνεται 

µε τη µέθοδο TIN (Triangulated Irregular Network, ∆ίκτυο Ακανόνιστων Τριγώνων), 

εισάγοντας σηµεία, γραµµές ασυνέχειας (breaklines) και εσωτερικά και εξωτερικά όρια. 

Το TopoRest χρησιµοποιεί µία συλλογή επιφανειών η οποία αποθηκεύει τις 

επιφάνειες που έχουν δηµιουργηθεί ή εισαχθεί από την τελευταία φορά που λειτούργησε 

το TopoRest. Για την διαχείριση της συλλογής αυτής, προσφέρονται λειτουργίες 

δηµιουργίας, αποθήκευσης, ανοίγµατος, διαγραφής και µετονοµασίας των επιφανειών που 

επεξεργάζονται. Από την συλλογή επιφανειών, η τρέχουσα επιφάνεια καθορίζεται 

επιλέγοντας το όνοµά της στον χώρο παρουσίασης της συλλογής (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.1). 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.1 

 



 Κεφ. 5 «Επιφάνειες» • Σελίδα 34/72 

 

5.1.1. ∆ηµιουργία Επιφανειών 

Η δηµιουργία µίας νέας επιφάνειας γίνεται πατώντας το κουµπί 

, οπότε το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να πληκτρολογήσει το 

όνοµα της νέας επιφάνειας και στη συνέχεια ζητείται να καθοριστεί ένα παραλληλόγραµµο 

που θα περιέχει όλα τα στοιχεία του µοντέλου δίνοντας τα δύο οριακά σηµεία του (το 

κάτω αριστερά και το επάνω δεξιά). Όποια στοιχεία επιλέξετε έξω από το 

παραλληλόγραµµο θα αγνοηθούν από το µοντέλο. Για παράδειγµα, ένα µοντέλο στο οποίο 

έχουν δοθεί τα όρια του παρακάτω σχήµατος (α), δε µπορεί να περιλάβει τα σηµεία που 

είναι κάτω από το παραλληλόγραµµο. Τα όρια που θα δοθούν δεν έχουν καµία σχέση µε 

το όριο της επιφάνειας που µπορεί να οριστεί σε επόµενο βήµα και δεν είναι απαραίτητο 

να περιγράφουν «σφιχτά» το µοντέλο. Μάλιστα, προτιµότερο είναι να είναι αρκετά 

«χαλαρά» αφήνοντας αρκετό κενό χώρο από τα οριακά σηµεία του µοντέλου (π.χ. σχήµα 

(β)).  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) (β) 

 

Κάτω αριστερά σηµείο 
παραλληλογράµµου 

Επάνω δεξιά σηµείο 
παραλληλογράµµου 

Προτιµότερη θέση 
παραλληλογράµµου σε 
σχέση µε τα στοιχεία του 
µοντέλου 

 

Πριν προχωρήσουµε στην λεπτοµερή περιγραφή των αντικειµένων που µπορούν να 

συνεισφέρουν στην κατασκευή ενός Μοντέλου Εδάφους από το TopoRest. θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι:  

- Μπορούν να πραγµατοποιηθούν πολλές εισαγωγές σηµείων και γραµµών 

ασυνέχειας στο µοντέλο εδάφους 

- Κάθε νέα εισαγωγή αντικειµένων στο Μοντέλο Εδάφους (σηµείων, γραµµών 

ασυνέχειας και ορίων), το TopoRest «χτίζει» σε πραγµατικό χρόνο την επιφάνεια.  

- Οποιαδήποτε αλλαγή του µοντέλου εδάφους (π.χ., εισαγωγή νέων σηµείων, 

γραµµών ασυνέχειας, ορίων, διαγραφή σηµείων ή αλλαγή της φοράς ενός ζεύγους 

τριγώνων), δε συνεπάγεται και αλλαγή της γραφικής αναπαράστασης στο 

AutoCAD (δηλαδή του TIN, των ισοϋψών και των τοµών) ή του αρχείου στο 

οποίο είναι αποθηκευµένο το µοντέλο. Για να παρουσιαστούν (ή να 

αποθηκευτούν) αυτές οι αλλαγές, ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τις κατάλληλες 

ενέργειες, δηλαδή, να επανασχεδιάσει µε τις αντίστοιχες εντολές που παρέχει το 
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TopoRest αυτές τις αναπαραστάσεις (TIN, ισοϋψείς κ.α.) ή να αποθηκεύσει το 

αρχείο του µοντέλου εδάφους.  

Σηµειώνεται επίσης ότι πριν την κατασκευή της επιφάνειας, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να «φιλτράρει» στοιχεία του µοντέλου µε βάση το υψόµετρό τους 

επιλέγοντας το άνω και το κάτω όριο υψοµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Σηµεία: Η κατασκευή του µοντέλου απαιτεί την εισαγωγή σηµείων είτε µε τη µορφή των 

AutoCAD Points είτε AutoCAD text (οπότε λαµβάνει σα σηµείο για εισαγωγή στο δίκτυο το 

insertion point τους) είτε από TOPOREST_DATA. Για την εισαγωγή τους στην επιφάνεια, ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουµπί , οπότε καλείται ο χρήστης να επιλέξει 

τα σηµεία που επιθυµεί να συµµετάσχουν στη δηµιουργία του µοντέλου εδάφους µέσα 

από το σχέδιο του AutoCAD. Ανεξάρτητα από τα αντικείµενα που θα επιλεγούν, το 

TopoRest θα χρησιµοποιήσει µόνο εκείνα που είναι της µορφής που έχει επιλεγεί (π.χ. 

µόνο TOPOREST_DATA ή µόνο ACAD POINTS). Η επιλογή σηµείων µπορεί να γίνει σε 

πολλές φάσεις και από διαφορετικά ήδη αντικειµένων – οπότε κάθε σετ σηµείων 

προστίθεται στα υπάρχοντα της επιφάνειας. Μετά από κάθε προσθήκη σηµείων, το 

TopoRest «χτίζει» σε πραγµατικό χρόνο την επιφάνεια, ενηµερώνοντας το χρήστη για τον 

αριθµό των σηµείων και γραµµών ασυνέχειας  που έχουν εισαχθεί για την κατασκευή της 

επιφάνειας καθώς και το ελάχιστο και µέγιστο υψόµετρό της. Για να αντιµετωπιστούν 

πιθανά προβλήµατα που θα παρουσιαστούν κατά την εισαγωγή των σηµείων, γίνονται οι 

παρακάτω παραδοχές: 

• Πολλαπλά σηµεία που βρίσκονται στις ίδιες οριζοντιογραφικές συντεταγµένες και 

το ίδιο υψόµετρο αγνοούνται από το TopoRest.  

• Πολλαπλά σηµεία που βρίσκονται στις ίδιες οριζοντιογραφικές συντεταγµένες και 

σε διαφορετικό υψόµετρο το TopoRest επιλέγει τυχαία το ένα από αυτά και 

ενηµερώνει το χρήστη σχετικά στο παράθυρο «Μηνύµατα» (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

5.2). Για την ενηµέρωση του χρήστη, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους µηνύµατα, ο 

τίτλος το παραθύρου αλλάζει σε «*Μηνύµατα». 

Γραµµές Ασυνέχειας: Γραµµή ασυνέχειας (breakline) είναι ένα ευθύγραµµο τµήµα µε 

σταθερή κλίση µεταξύ των δύο σηµείων που το ορίζουν. Οι Γραµµές ασυνέχειας 

εισάγονται σε ένα ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε τέτοιο τρόπο ώστε (α) να διασφαλίζεται 

ότι δεν τέµνονται από καµία άλλη πλευρά τριγώνου και (β) οποιαδήποτε πλευρά τριγώνου 

που διέρχεται από αυτή τη γραµµή να διατηρεί την αρχική της κλίση. Οι γραµµές 

ασυνέχειας χρησιµοποιούνται στα ψηφιακά µοντέλα εδάφους για να περιγράψουν σηµεία 

στα οποία η αλλαγή της κλίσης του εδάφους µεταξύ των δύο πλευρών τους (αριστερής 

και δεξιάς) είναι έντονη. Τέτοιες γραµµές είναι συνήθως τα φρύδια και πόδια πρανών, 

παριές τοίχων, κοίτες ποταµών κ.α.  

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µοντέλο εδάφους δε µπορεί να έχει δύο γραµµές 

ασυνέχειας που να περιγράφουν π.χ. την κάτω και την επάνω παριά ενός τοίχου στις ίδιες 
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οριζοντιογραφικές συντεταγµένες. Αυτό συµβαίνει γιατί από τον ορισµό του το µοντέλο 

TIN µπορεί να περιγράψει επιφάνειες που έχουν µόνο µία τιµή στο υψόµετρο για κάθε 

οριζοντιογραφικό σηµείο. Για να αντιµετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, (π.χ. στο 

παρακάτω σχήµα το (α) που δείχνει την τοµή ενός τοίχου), θα πρέπει κάποια από τις δύο 

παριές να µετακινηθεί ώστε να αποκτήσει µία ελαφριά κλίση ως προς το κατακόρυφο 

επίπεδο (στο παρακάτω σχήµα το (β)). 

 

Οι γραµµές ασυνέχειας (breaklines) µπορούν να εισαχθούν από δύο είδη γραµµών: 

από απλές γραµµές (ACAD LINES) ή από Polylines (2d, 3d και Lw Polylines). Η επιλογή 

γίνεται κατά τα γνωστά στο AutoCAD πατώντας το κουµπί . Κατά την 

εισαγωγή των γραµµών ασυνέχειας, το TopoRest ελέγχει το υψόµετρο της κάθε κορυφή 

τους. Στη περίπτωση που µία breakline έχει υψόµετρο Ζ=0 και στις ίδιες 

οριζοντιογραφικές συντεταγµένες υπάρχει ένα άλλο σηµείο µε Z≠0, τότε το TopoRest 

τοποθετεί τη γραµµή ασυνέχειας στο υψόµετρο του σηµείου και συνεχίζει. Αν δεν υπάρχει 

κανένα τέτοιο σηµείο, το TopoRest εισάγει τη γραµµή µε το υψόµετρό της Ζ=0. Γραµµές 

ασυνέχειας που τέµνονται µεταξύ τους δε µπορούν να γίνουν δεκτές από το µοντέλο και 

το TopoRest κάνει µία τυχαία επιλογή και ενηµερώνει το χρήστη σχετικά στην περιοχή 

των µηνυµάτων (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.2). 

Ανεξάρτητα µε το αν έχουν επιλεγεί να εισαχθούν απλές γραµµές ή Polylines ο 

αριθµός των γραµµών που εµφανίζει το TopoRest αφορά το σύνολο των απλών γραµµών 

που θα χρησιµοποιηθούν σαν Breaklines, π.χ., αν έχουν επιλεγεί 12 lines και 2 Polylines 

που αποτελούνται από 4 διαφορετικές γραµµές η κάθε µία, το TopoRest θα εµφανίζει σαν 

σύνολο το 12 + (2 x 4) = 20 γραµµές. 

Εσωτερικό Όριο: Το εσωτερικό όριο εισάγεται σε περιπτώσεις εσωτερικών περιοχών 

από τις οποίες δε πρέπει να διέρχεται το µοντέλο εδάφους, και εποµένως περιοχές στις 

οποίες δε θα σχεδιαστούν ισοϋψείς. Για παράδειγµα το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει µία 

περιοχή του µοντέλου εδάφους µέσα στην οποία δεν πρέπει να δηµιουργηθούν ισοϋψείς 

(π.χ. ένα κτήριο). Το TopoRest αµέσως µετά την εισαγωγή του εσωτερικού ορίου, 

δηµιουργεί γραµµές ασυνέχειας κατά µήκος του ορίου, και στη συνέχεια αφαιρεί την 

περιοχή του µοντέλου που βρίσκεται στο εσωτερικό. Ένα µοντέλο εδάφους µπορεί να έχει 

πολλαπλά, πιθανά επικαλυπτόµενα εσωτερικά όρια. Ο µόνος περιορισµός όσον αφορά τα 

εσωτερικά όρια, είναι ότι µετά την εισαγωγή ενός τέτοιου ορίου, δεν υπάρχει η 

(β) (α) 

Breakline 2 

Breakline 1 
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δυνατότητα διαγραφής του. Η επιλογή ενός εσωτερικού ορίου, γίνεται πατώντας το 

κουµπί , και αφού έχει επιλέξει , οπότε ενεργοποιείται το 

AutoCAD και ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία (κλειστή) polyline που θα χρησιµεύσει 

ως εσωτερικό όριο, και στη συνέχεια ενηµερώνεται η επιφάνεια.  

                       

Εξωτερικό Όριο: Το εξωτερικό όριο εισάγεται σε περιπτώσεις που πρέπει να περιοριστεί 

εξωτερικά το µοντέλου εδάφους. Κατά την εισαγωγή του εξωτερικού ορίου, υπάρχουν 

δύο εναλλακτικές επιλογές και αφορούν το αν θα δηµιουργηθούν γραµµές ασυνέχειας 

κατά µήκος του εξωτερικού ορίου. Για παράδειγµα το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει το 

µοντέλο εδάφους πριν από την εισαγωγή κάποιου ορίου, καθώς και δύο παραλλαγών του 

εισάγοντας ένα εξωτερικό όριο. Στην πρώτη περίπτωση (αριστερά), έχουν δηµιουργηθεί 

γραµµές ασυνέχειας κατά µήκος του ορίου, µε αποτέλεσµα, το µοντέλο εδάφους (TIN και 

ισοϋψείς) να φτάνει ακριβώς µέχρι το εξωτερικό όριο. Στην δεύτερη περίπτωση (δεξιά) 

δεν έχουν δηµιουργηθεί γραµµές ασυνέχειας κατά µήκος του ορίου, και εποµένως, το 

µοντέλο περιλαµβάνει µόνο τα τρίγωνα τα οποία βρίσκονται ολόκληρα στο εσωτερικό του 

ορίου (δηλαδή και τα τρία σηµεία του κάθε τριγώνου είναι στο εσωτερικό).  

  

 

 

          

Με δηµιουργία Breaklines 
Χωρίς δηµιουργία 
Breaklines 
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Ένα µοντέλο εδάφους µπορεί να έχει πολλαπλά εξωτερικά όρια, και το συνολικό µοντέλο 

εδάφους θα είναι η τοµή των εσωτερικών περιοχών όλων των εξωτερικών ορίων. Ο µόνος 

περιορισµός όσον αφορά τα εξωτερικά όρια, είναι ότι µετά την εισαγωγή ενός τέτοιου 

ορίου, δεν υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του. Η επιλογή ενός εξωτερικού ορίου, 

γίνεται πατώντας το κουµπί , και αφού έχει επιλέξει  οπότε 

ενεργοποιείται το AutoCAD και ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία (κλειστή) polyline 

που θα χρησιµεύσει ως εξωτερικό όριο, ενώ σε δεύτερη φάση, ερωτάται αν θα 

δηµιουργηθούν γραµµές ασυνέχειας κατά µήκος του ορίου, και τέλος ενηµερώνεται η 

επιφάνεια.  

Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και την επακόλουθη κατασκευή της 

επιφάνειας, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει αν υπάρχουν µηνύµατα λαθών (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

5.2).  

 

Στατιστικά στοιχεία 
επιφάνειας 

Κάντε κλικ για την δηµιουργία 
νέας επιφάνειας 

Κάντε κλικ για την εµφάνιση µηνυµάτων 
σχετικών µε τα προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν κατά την κατασκευή του 
µοντέλου και πως επιλύθηκαν 

Χώρος παρουσίασης συλλογής 
µοντέλων εδάφους 

 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.2 

Σχεδίαση Επιφάνειας: Για την σχεδίαση του ακανόνιστου δικτύου τριγώνων (TIN) ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το  αφού πρώτα ορίσει το 

Layer σχεδίασης του. Το δίκτυο, υλοποιείται στο AutoCAD ως 3D γραµµές που ενώνουν 

τις κορυφές των τριγώνων. Στη περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει 

κάποιο φωτορεαλιστικό του µοντέλου εδάφους, θα πρέπει αντί για γραµµές να σχεδιάσει 

το TIN ως 3d faces, χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή . Αφού 

δηµιουργηθούν τα 3d faces to φωτορεαλιστικό µπορεί να παραχθεί χρησιµοποιώντας την 

εντολή SHADE του AutoCAD.  
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Όσον αφορά τις ισοϋψείς, αφού οριστεί η ισοδιάσταση και τα Layers σχεδίασης των 

κύριων και δευτερευουσών ισοϋψών, κάνοντας κλικ στο , 

σχεδιάζονται στο σχέδιο µε την µορφή LW Polylines στο υψόµετρό τους. 

Επεξεργασία Επιφάνειας: Σε ένα µοντέλο TopoRest, µπορεί να γίνει προσθήκη 

επιπλέον σηµείων, γραµµών ασυνέχειας, ή ορίων, διαγραφή σηµείων, αλλαγή φοράς 

ζεύγους τριγώνων και αποκοπή σηµείων µε υψόµετρο µεγαλύτερο (ή µικρότερο) από µία 

καθορισµένη τιµή. Όλες αυτές οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν µέσα από το 

παράθυρο διαχείρισης µοντέλων εδάφους (κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουµπιά π.χ. 

, ) ή – για µεγαλύτερη ευκολία - από τις αυτόνοµες 

εντολές επεξεργασίας που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους στις 

οποίες και παραπέµπεται ο χρήστης.  

5.1.2. Αποθήκευση Επιφάνειας 

Αφού έχει κατασκευαστεί ένα Μοντέλο Εδάφους από το TopoRest, αυτό µπορεί να 

αποθηκευτεί σε κάποιο εξωτερικό αρχείο κάνοντας κλικ στο , 

οπότε εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη 

θέση και το όνοµα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτεί το µοντέλο εδάφους. Η 

επέκταση (extension) των αρχείων που χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό από το 

TopoRest είναι DTM. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύουν binary δεδοµένα και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο από το TopoRest και όχι από κάποιο άλλο λογισµικό. Στο αρχείο 

αυτό αποθηκεύονται τα τρίγωνα του µοντέλου όπως έχουν διαµορφωθεί µετά από 

οποιεσδήποτε ενέργειες έχει κάνει ο χρήστης µέχρι τη στιγµή της αποθήκευσης 

(εισαγωγές – διαγραφές σηµείων, γραµµές ασυνέχειας, εσωτερικά - εξωτερικά όρια) 

καθώς και το όνοµα του µοντέλου. 
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5.1.3. Άνοιγµα Επιφάνειας 

Ένα αρχείο µοντέλου εδάφους που έχει αποθηκευτεί από το TopoRest, µπορεί να 

ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή από το TopoRest για περαιτέρω επεξεργασία ή για την 

εµφάνιση του TIN και των ισοϋψών του, κάνοντας κλικ στο . 

Χρησιµοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης µπορεί να εισάγει πολλαπλές επιφάνειες 

στο TopoRest ώστε να τις χρησιµοποιήσει στη συνέχεια για τη δηµιουργία τοµών και τον 

υπολογισµό όγκου χωµατισµών. Ο µόνος περιορισµός που υπάρχει κατά την εισαγωγή (ή 

τη δηµιουργία) µίας επιφάνειας, αφορά την ονοµασία της, η οποία πρέπει να είναι 

µοναδική στην τρέχουσα συλλογή επιφανειών του TopoRest. 

5.1.4. ∆ιαγραφή Επιφάνειας 

Οποιαδήποτε επιφάνεια δηµιουργείται ή ανακαλείται από εξωτερικό αρχείο τύπου 

DTM, προστίθεται στη τρέχουσα συλλογή επιφανειών του TopoRest, και παρουσιάζεται 

στην αντίστοιχο χώρο (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.2). Μία διαγραφή επιφάνειας από τη συλλογή 

αυτή γίνεται κάνοντας κλικ στο . ∆ιευκρινίζεται ότι η διαγραφή 

αυτή δεν επηρεάζει το αρχείο DTM στο οποίο πιθανόν έχει αποθηκευτεί το µοντέλο, αλλά 

µόνο διαγράφει την επιφάνεια από τη τρέχουσα συλλογή επιφανειών του TopoRest. 

5.1.5. Μετονοµασία Επιφάνειας 

Η τρέχουσα επιφάνεια µπορεί να µετονοµαστεί κάνοντας κλικ στο 

. ∆ιευκρινίζεται ότι η µετονοµασία αυτή δεν επηρεάζει το αρχείο 

DTM στο οποίο πιθανόν έχει αποθηκευτεί το µοντέλο, αλλά µόνο µετονοµάζει την 

τρέχουσα επιφάνεια στη συλλογή επιφανειών του TopoRest. Αν ο χρήστης επιθυµεί να 

αλλάξει και το όνοµα και στο αρχείο, θα πρέπει να αποθηκεύσει πάλι το µοντέλο στο ίδιο 

ή σε άλλο αρχείο DTM. Ο µόνος περιορισµός που υπάρχει κατά την µετονοµασία µίας 

επιφάνειας, προέρχεται από το γεγονός ότι αυτή πρέπει να είναι µοναδική στην τρέχουσα 

συλλογή επιφανειών του TopoRest. 

5.2. Σχεδίαση Επιφάνειας 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι αυτόνοµες εντολές σχεδίασης επιφάνειας, πέραν 

των λειτουργιών που παρέχονται στο παράθυρο διαχείρισης επιφανειών. Οι εντολές αυτές 

παρέχονται για διευκόλυνση του χρήστη κατά τη διαδικασία επεξεργασίας / 

(επανα)σχεδίασης µίας επιφάνειας.  

5.2.1. Ισοϋψών 

Εκτελώντας την αντίστοιχη εντολή, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.3, όπου 

πρέπει να καθοριστούν η ισοδιάσταση και τα Layers σχεδίασης των κύριων και 
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δευτερευουσών ισοϋψών. Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο «ΟΚ», οι ισοϋψείς 

σχεδιάζονται στο σχέδιο µε την µορφή LW Polylines στο υψόµετρό τους. Ο χρήστης 

επιλέγοντας το  µπορεί να επιλέξει αν θα διαγραφεί το 

περιεχόµενο των Layer στα οποία θα σχεδιαστούν οι ισοϋψείς. Μία τέτοια επιλογή είναι 

χρήσιµη για την περίπτωση που έχουν ήδη σχεδιαστεί µία φορά οι ισοϋψείς και ο χρήστης 

µετά από κάποιες αλλαγές που έχει κάνει στο µοντέλο εδάφους θέλει να τις 

ξανασχεδιάσει, οπότε θα πρέπει οι παλιές ισοϋψείς (οι οποίες βρίσκονται στα ίδια Layer) 

να διαγραφούν πριν δηµιουργηθούν καινούργιες. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.3 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξοµάλυνσης των καµπυλών για την αισθητική 

βελτίωσή τους, σύµφωνα µε έναν αλγόριθµο που διατηρεί τις ευθείες γραµµές µεταξύ των 

κορυφών της κάθε ισοϋψούς και προσαρµόζει ένα καµπύλο τµήµα σε κάθε κορυφή της. 

Το καµπύλο τµήµα εφάπτεται στις αρχικές γραµµές της ισοϋψούς και σχηµατίζεται 

σύµφωνα µε δύο παραµέτρους που καθορίζονται από τον χρήστη και φαίνονται στο 

παρακάτω σχήµα:  

 

• Η µέγιστη απόσταση D, είναι η µέγιστη απόσταση µεταξύ της αρχικής κορυφής 

της ισοϋψούς και του καµπύλου τµήµατος που προσαρµόζεται στην κορυφή 

• Η µέγιστη απόσταση L, είναι η µέγιστη απόσταση µεταξύ της αρχικής κορυφής 

και του σηµείου στο οποίο εφάπτεται η προσαρµοζόµενη καµπύλη 
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Οι τιµές αυτές µπορούν να µεταβάλλονται σύµφωνα µε την επιλογή του χρήση. 

Μεγάλες τιµές για το D και το L (π.χ. >1m και >10m αντίστοιχα), οδηγούν σε 

ισοϋψείς µε µεγάλη εξοµάλυνση και αισθητικά καλό αποτέλεσµα, που όµως έχουν 

σηµεία που µπορεί να απέχουν µέχρι και D (δηλ., 1 µέτρο) από το σηµείο στο οποίο 

θα έπρεπε να βρίσκονται. Μικρές τιµές των D και L (ή ακόµα και η απουσία 

εξοµάλυνσης), οδηγούν σε ισοϋψείς µε καλή ακρίβεια σε σχέση µε το µοντέλο των 

τριγώνων (TIN), χωρίς όµως να δηµιουργούν αισθητικά καλό αποτέλεσµα. 

5.2.2. ∆ικτύου Τριγώνων (TIN) 

Εκτελώντας την αντίστοιχη εντολή, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.4, όπου 

πρέπει να καθοριστεί το Layer σχεδίασης του ακανόνιστου δικτύου τριγώνων (TIN). Στη 

συνέχεια, κάνοντας κλικ στο «ΟΚ», το δίκτυο υλοποιείται στο AutoCAD ως 3D γραµµές 

που ενώνουν τις κορυφές των τριγώνων. Στη περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να 

πατάξει κάποιο φωτορεαλιστικό του µοντέλου εδάφους, θα πρέπει αντί για γραµµές να 

σχεδιάσει το TIN ως 3d faces, χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή 

. Αφού δηµιουργηθούν τα 3d faces to φωτορεαλιστικό µπορεί να 

παραχθεί χρησιµοποιώντας την εντολή SHADE του AutoCAD. 

Επιπλέον, επιλέγοντας το  ο χρήστης µπορεί να 

επιλέξει αν θα διαγραφεί το περιεχόµενο του Layer στο οποίο θα σχεδιαστεί το δίκτυο 

των τριγώνων. Όπως και στην περίπτωση των ισοϋψών η επιλογή αυτή είναι χρήσιµη για 

την περίπτωση που έχουν ήδη σχεδιαστεί µία φορά το TIN, και ο χρήστης µετά από 

κάποιες αλλαγές που έχει κάνει (π.χ. προσθέτοντας ή διαγράφοντας σηµεία) θέλει να το 

ξανασχεδιάσει, οπότε πρέπει να διαγραφούν οι παλιές γραµµές ή 3D faces (που 

βρίσκονται στο ίδιο Layer) πριν δηµιουργηθούν καινούργια. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.4 

5.2.3. Ετικέτες ισοϋψών 

Για τη σχεδίαση ετικετών των ισοϋψών καµπυλών πρέπει να συµπληρωθούν τα 

παρακάτω στοιχεία:  

• Βήµα αναγραφής υψοµέτρων στις καµπύλες 

• Πλήθος δεκαδικών ψηφίων των ετικετών 
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• Ύψος ετικετών 

• Κλίµακα σχεδίασης 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.5 

Μετά την επιλογή των παραπάνω, το πρόγραµµα ζητάει να οριστεί η θέση 

αναγραφής των ετικετών. Τα υψόµετρα αναγράφονται στα σηµεία τοµής των ισοϋψών µε 

την ευθεία που ορίζει από δύο σηµεία ο χρήστης. 

5.3. Επεξεργασία επιφάνειας 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι αυτόνοµες εντολές επεξεργασίας επιφάνειας, 

πέραν των λειτουργιών που παρέχονται στο παράθυρο διαχείρισης επιφανειών, και 

παρέχονται για διευκόλυνση του χρήστη κατά τη διαδικασία επεξεργασίας. Οι εντολές 

επεξεργασίας του µοντέλου εδάφους προτείνεται να πραγµατοποιούνται έχοντας πρώτα 

σχεδιάσει το TIN, έτσι ώστε να µπορούν πιο εύκολα να επιλεχτούν π.χ. σηµεία προς 

διαγραφή. Οι αλλαγές στην εµφάνιση της επιφάνειας (π.χ. TIN, ισοϋψείς, τοµές), 

και η ενηµέρωση του αρχείο στο οποίο πιθανά είναι αποθηκευµένη η επιφάνεια, 

δεν γίνονται αυτόµατα µετά από την κάθε αλλαγή που πραγµατοποιήσει ο 

χρήστης στην επιφάνεια. Για αυτό το λόγο, οι εντολές επεξεργασίας πρέπει να 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τις εντολές σχεδίασης επιφάνειας (π.χ. να 

επιλεγεί σχεδίαση TIN µετά από την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός καινούργιου 

σηµείου), και να αποθηκεύονται από το χρήστη χρησιµοποιώντας το παράθυρο 

διαχείρισης όποτε αυτός το κρίνει απαραίτητο. 

5.3.1. Προσθήκη σηµείου 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει ένα καινούργιο 

σηµείο το οποίο θα εισαχθεί στο τρέχον µοντέλο εδάφους. Η εισαγωγή του σηµείου 

γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβιάζονται οι επιθυµητές ιδιότητες των τριγώνων 

που σχηµατίζουν το TIN. Το σηµείο εισάγεται στο υψόµετρο το οποίο επιλέγει ο χρήστης 

κάνοντας κλικ στο AutoCAD. Η προσθήκη καινούργιου σηµείου δε µπορεί να γίνει σε 

σηµείο έξω από τα όρια του µοντέλου εδάφους όπως αυτά έχουν καθοριστεί κατά τη 

δηµιουργία του. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στο TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη εντολή σχεδίασης (TopoRest -> 
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Επιφάνειες -> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων). Το αποτέλεσµα της εισαγωγής ενός 

καινούργιο σηµείου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

                     

5.3.2. Προσθήκη γραµµής ασυνέχειας 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία καινούργια 

γραµµή ασυνέχειας η οποία θα εισαχθεί στο τρέχον µοντέλο εδάφους. Η εισαγωγή της 

καινούργιας γραµµής ασυνέχειας γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να αποτελεί πλευρά 

κάποιων τριγώνων επάνω στο TIN. Η προσθήκη καινούργιας γραµµής ασυνέχειας δε 

µπορεί να γίνει σε περιοχή έξω από τα όρια του µοντέλου εδάφους όπως αυτά έχουν 

καθοριστεί κατά τη δηµιουργία του και δε µπορεί να γίνει σε σηµείο που τέµνει µία 

υπάρχουσα γραµµή ασυνέχειας. Για το υψόµετρο της γραµµής ασυνέχειας ισχύουν αυτά 

που αναφέρθηκαν στη παράγραφο δηµιουργίας επιφάνειας. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει 

τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη 

εντολή σχεδίασης (TopoRest -> Επιφάνειες -> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων).  

5.3.3. Προσθήκη Εξωτερικού Ορίου 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία polyline που 

θα εισαχθεί στο τρέχον µοντέλο εδάφους ως εξωτερικό όριο. Για την προσθήκη 

εξωτερικού ορίου ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στη παράγραφο δηµιουργίας 

επιφάνειας. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο 

TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη εντολή σχεδίασης (TopoRest -> Επιφάνειες -

> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων).  

5.3.4. Προσθήκη Εσωτερικού Ορίου 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία polyline που 

θα εισαχθεί στο τρέχον µοντέλο εδάφους ως εσωτερικό όριο. Για την προσθήκη 

εσωτερικών ορίων ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στη παράγραφο δηµιουργίας 

επιφάνειας. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο 

TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη εντολή σχεδίασης (TopoRest -> Επιφάνειες -

> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων).  
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5.3.5. ∆ιαγραφή σηµείου 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει ένα σηµείο του 

τρέχοντος µοντέλου εδάφους το οποίο θα διαγραφεί. Τέτοια σηµεία προς διαγραφή είναι 

σηµεία που δεν είναι κατάλληλα για τη δηµιουργία µοντέλου εδάφους (π.χ. ταράτσες 

κτηρίων). Οποιοδήποτε προς διαγραφή πρέπει να είναι ήδη κορυφή του δικτύου 

τριγώνων. Εποµένως, µε οποιαδήποτε επιλογή σηµείου που δεν ανήκει στο TIN, το 

TopoRest πληροφορεί το χρήστη µε το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος. Μετά τη διαγραφή 

του σηµείου πραγµατοποιείται αναδιάταξη του δικτύου τριγώνων µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µην παραβιάζονται οι επιθυµητές ιδιότητές τους. Το αποτέλεσµα της διαγραφής ενός 

σηµείου από το TIN φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις 

αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη 

εντολή σχεδίασης (TopoRest -> Επιφάνειες -> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων).  

                     

5.3.6. Αλλαγή φοράς ζεύγους τριγώνων 

Επιλέγοντας την εντολή αυτή ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει µία πλευρά ενός 

τριγώνου του τρέχοντος µοντέλου εδάφους της οποίας θα αλλάξει η φορά, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα. Το αποτέλεσµα µίας τέτοιας λειτουργίας είναι ότι τα δύο τρίγωνα 

τα οποία έχουν σαν πλευρά τη γραµµή αυτή θα αλλάξουν µορφή, και πλέον δε θα 

διατηρούν τις επιθυµητές ιδιότητες του δικτύου τριγώνων αφού µπορεί έχουν σχηµατιστεί 

πολύ οξείες γωνίες. ∆εν είναι όλες οι γραµµές του δικτύου κατάλληλες για να αλλάξει η 

φορά τους. Εποµένως, µε οποιαδήποτε επιλογή γραµµής που είτε δεν ανήκει στο TIN, 

είτα δε µπορεί να αλλάξει η φορά της, το TopoRest πληροφορεί το χρήστη µε το 

κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις αλλαγές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη εντολή σχεδίασης 

(TopoRest -> Επιφάνειες -> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων).  
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5.3.7. Αποκοπή σηµείων µε υψόµετρο 

Εκτελώντας αυτή την εντολή, παρέχεται η δυνατότητα να «φιλτραριστούν» τα 

υψόµετρα των σηµείων / γραµµών ασυνέχειας που συµµετέχουν στην κατασκευή του 

µοντέλου εδάφους σύµφωνα µε ένα άνω και ένα κάτω όριο. Κατά την εκτέλεση της 

εντολής εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.6. Κάνοντας κλικ στο 

, ενεργοποιείται το αντίστοιχο πλαίσιο όπου αναγράφεται το 

ελάχιστο υψόµετρο της τρέχουσας επιφάνειας. Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 

ένα άλλο υψόµετρο και να πατήσει το ΟΚ ώστε να πραγµατοποιηθεί η αποκοπή των 

υψοµέτρων. Επιλέγοντας ένα υψόµετρο µικρότερο από το ελάχιστο υψόµετρο, η 

επιφάνεια δεν επηρεάζεται καθόλου, ενώ γράφοντας ένα µεγαλύτερο υψόµετρο θα 

αποκοπεί από την επιφάνεια ένας αριθµός σηµείων και ο χρήστης θα ενηµερωθεί µε το 

κατάλληλο µήνυµα. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στο TIN, θα πρέπει να εκτελέσει την κατάλληλη εντολή σχεδίασης (TopoRest -> 

Επιφάνειες -> Σχεδίαση -> ∆ίκτυο Τριγώνων). 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.6 

5.4. Τοµές επιφανειών 

Αφού έχει δηµιουργηθεί το µοντέλο εδάφους, το TopoRest παρέχει τη δυνατότητα 

σχεδιασµού τοµών εδάφους σε πολλαπλές επιφάνειες. Εκτελώντας την εντολή, 

εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.7 στην οποία πρέπει καταρχήν να καθοριστούν οι 

επιφάνειες στις οποίες θα δηµιουργηθούν οι τοµές. Στην αναπτυσσόµενη λίστα 

 εµφανίζονται όλες οι επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται στη 

συλλογή επιφανειών τη στιγµή εκτέλεσης της εντολής. Αν ο χρήστης επιθυµεί να 

φορτώσει µία άλλη επιφάνεια εκτός από αυτές που βρίσκονται στην αναπτυσσόµενη λίστα 

(π.χ. από ένα αρχείο DTM), πρέπει να χρησιµοποιήσει το παράθυρο διαχείρισης 

επιφανειών (παράγραφος 5.1). Κάτω από την αναπτυσσόµενη λίστα εµφανίζεται η λίστα 

µε τις επιφάνειες οι οποίες θα συµµετάσχουν στην κατασκευή της τοµής και στην οποία 

προεπιλεγµένα έχει προστεθεί η τρέχουσα επιφάνεια. Για να προστεθεί µία καινούργια 

επιφάνεια στη τοµή πρέπει να επιλεγεί η επιφάνεια αυτή στην αναπτυσσόµενη λίστα και 

στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο . 

Αφού καθοριστούν οι επιφάνειες που θα συµµετάσχουν στη τοµή, θα πρέπει να 

καθοριστεί η θέση της. Η θέση αυτή µπορεί να καθοριστεί επιλέγοντας δύο σηµεία στο 
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σχέδιο είτε επιλέγοντας µία (ή πολλές) ήδη σχεδιασµένες γραµµές (lines ή polylines) στο 

σχέδιο που καθορίζουν τις θέσεις τον τοµών εδάφους. Αν επιλεγούν περισσότερες από µία 

γραµµές, τότε οι τοµές θα σχεδιαστούν η µία δίπλα στην άλλη, σε απόσταση µεταξύ τους 

όση καθορίζεται από το χρήστη στην αντίστοιχη θέση 

( ). 

Για τη δηµιουργία της τοµής, πρέπει να καθοριστεί επίσης ο λόγος της Κλίµακας 

Υψών / Κλίµακα Μηκών και το υψόµετρο αρχής των αξόνων (γραµµή αναφοράς). Τα δύο 

κουµπιά που βρίσκονται δίπλα στο Υψόµετρο Αρχής Αξόνων εκτελούν δύο 

υποβοηθητικές λειτουργίες: πατώντας το δεξιά, υπολογίζεται το µικρότερο (ακέραιο) 

υψόµετρο της τρέχουσας επιφάνειας και τοποθετείται στην θέση του υψοµέτρου αρχής 

αξόνων. Το αριστερά κουµπί ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η γραµµή τοµής (ή έχουν 

επιλεγεί οι γραµµές κατά µήκος των οποίων θα δηµιουργηθούν οι τοµές) και υπολογίζει το 

µικρότερο ακέραιο υψόµετρο των τοµών αυτών. 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.7 

Επιλέγοντας «Σχεδίαση Τοµών» το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει 

ένα σηµείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η αρχή των αξόνων της τοµής (ή η αρχή των 

αξόνων της πρώτης τοµής εφόσον έχουν επιλεγεί πολλές γραµµές) και στη συνέχεια 

σχεδιάζει την τοµή του εδάφους ως Polyline. Στην περίπτωση πάλι που έχουν επιλεγεί 

πολλές γραµµές, το TopoRest αναγράφει έναν αριθµό δίπλα σε κάθε επιλεγµένη γραµµή 

και τον ίδιο αριθµό στην αρχή των αξόνων της τοµής που σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί η αντιστοιχία µεταξύ τους. Η σχεδίαση των τοµών γίνεται 

δηµιουργώντας ένα block για κάθε τοµή, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να διασπαστεί στα 

στοιχεία του χρησιµοποιώντας την εντολή του AutoCAD explode. Στη περίπτωση που ο 

χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει υπόµνηµα τοµών, προτείνεται το block να µείνει όπως 
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Menu: 

 
Command:  
TR_DrawPinakas 

Toolbar:  

είναι, ώστε να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από το TopoRest για τον αυτόµατο 

καθορισµό των παραµέτρων του υποµνήµατος. 

Το TopoRest, επιπλέον της παραγωγής τοµών εδάφους, µπορεί να δηµιουργήσει και 

3d polylines «προσγειωµένες» επάνω στην επιφάνεια που έχει επιλεγεί από το χρήστη. 

Αυτή η λειτουργία γίνεται πατώντας το , οπότε δηµιουργείται µία 3d 

polyline µε κορυφές στα υψόµετρα του εδάφους σε κάθε σηµείο που η γραµµή της τοµής 

τέµνει κάποια γραµµή του µοντέλου εδάφους (TIN). 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρώτο και το τελευταίο σηµείο της τοµής εδάφους 

θα πρέπει να µην ταυτίζονται µε τα όρια του µοντέλου εδάφους, γιατί σε αυτή τη 

περίπτωση το TopoRest µπορεί να οδηγήσει σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

5.5. Υπόµνηµα Τοµών 

Η δυνατότητα σχεδίασης υποµνήµατος σε τοµές από το TopoRest µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί επάνω σε τοµές που έχουν δηµιουργηθεί µε το TopoRest ή µε 

οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα δηµιουργεί τοµές εδάφους.  

Για τη δηµιουργία του υποµνήµατος, πρέπει να οριστούν το Layer, το Text Style 

σχεδίασης καθώς και ο αριθµός δεκαδικών ψηφίων των τιµών (αποστάσεις, υψόµετρα). 

Για τη σχεδίαση του υποµνήµατος υπάρχουν δύο µεθοδολογίες:  

1. Στη περίπτωση που η τοµή έχει δηµιουργηθεί από το TopoRest, µπορεί να 

επιλεγεί απευθείας το block της τοµής πατώντας το αντίστοιχο κουµπί 

( ), και το TopoRest θα 

αναγνωρίσει αυτόµατα τις παραµέτρους σχεδίασης της τοµής. 

2. Στη περίπτωση που η τοµή δεν έχει δηµιουργηθεί από το TopoRest θα πρέπει να 

επιλεγεί η πολυγωνική γραµµή  της τοµής εδάφους, κάνοντας κλικ στο «Επιλογή 

Γραµµής Εδάφους», ενώ αν έχει µε οποιοδήποτε τρόπο σχεδιαστεί µία γραµµή 

διαµορφωµένου εδάφους (π.χ. ερυθρά σε µία µηκοτοµή) και είναι επιθυµητή η 

εµφάνιση και των στοιχείων της στο υπόµνηµα, πρέπει να επιλέγει από το κουµπί 

«Επιλογή Γραµµής ∆ιαµορφωµένου Εδάφους». Θα πρέπει επίσης, να οριστεί 

το σηµείο αρχής των αξόνων της τοµής, η Χιλιοµετρική Θέση της, το υψόµετρο 

αρχής των αξόνων καθώς και οι κλίµακες µηκών και υψών (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

5.8). 

Οι προεπιλεγµένες τιµές των παραπάνω µεταβλητών καθορίζονται από την 

τελευταία τοµή που δηµιουργήθηκε από το TopoRest. Για παράδειγµα, αν έχει 

δηµιουργηθεί µία τοµή µε σχέση µήκη / ύψη  5, υψόµετρο αρχής αξόνων το 658, και έχει 

επιλεγεί σαν σηµείο εισαγωγής το 100,100, τότε το παράθυρο δηµιουργίας υποµνήµατος 

θα έχει προεπιλεγµένο σηµείο αρχής των αξόνων το 100,100, προεπιλεγµένο υψόµετρο 
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αρχής των αξόνων το 658, κλίµακα υψών σύµφωνη µε τη σχέση µήκη / ύψη = 5. Η 

χιλιοµετρική θέση αρχής των αξόνων είναι προεπιλεγµένα το 0. 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.8 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.9 

Στην καρτέλα «Σηµεία Εγγραφής Στοιχείων» (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.9) 

καθορίζονται τα σηµεία επάνω στα οποία θα γραφτούν τα στοιχεία του υποµνήµατος. 

Στην καρτέλα αυτή υπάρχουν οι εξής πέντε επιλογές τοποθέτησης των υψοµέτρων: 

• Σε σταθερές αποστάσεις από την αρχή των αξόνων της τοµής (θα πρέπει να 

οριστεί και η απόσταση)  

• Στα σηµεία αλλαγής κλίσης της γραµµής εδάφους 

• Στα σηµεία αλλαγής κλίσης της γραµµής εδάφους µετά από γενίκευση (θα πρέπει 

να οριστεί και η ζώνη γενίκευσης). Η γενίκευση γίνεται µε τη µέθοδο που 

περιγράφεται στην παράγραφο 8.6.3. Αν επιλεγεί το «ανεξάρτητα και στα σηµεία 

αλλαγής κλίσης της γραµµής εδάφους», τότε τα σηµεία στα οποία θα 

τοποθετηθούν υψόµετρα θα είναι ανεξάρτητα για τη γραµµή διαµορφωµένου 

εδάφους 

• Στα σηµεία αλλαγής κλίσης της γραµµής διαµορφωµένου εδάφους (είναι 

ενεργοποιηµένο αν έχει γίνει επιλογή της polyline του διαµορφωµένου εδάφους) 
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• Στα σηµεία αλλαγής κλίσης άλλης polyline (θα πρέπει να γίνει επιλογή της άλλης 

polyline) 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.10 

Το περιεχόµενο του υποµνήµατος καθορίζεται στην καρτέλα «Υπόµνηµα» 

(Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.10) όπου δίνεται η δυνατότητα καθορισµού των στοιχείων που θα 

περιέχει αλλά της θέσης στην οποία θα γραφτεί το καθένα: 

•  Υψόµετρα Εδάφους 

• Υψόµετρα διαµορφωµένου εδάφους 

• Υψοµετρική διαφορά 

• Αποστάσεις από αρχή 

• Αποστάσεις µεταξύ. 

Το υπόµνηµα µπορεί να περιέχει από µία έως πέντε γραµµές, ανάλογα µε τις επί 

µέρους επιλογές. Αν για παράδειγµα έχουν «µαρκαριστεί» τρεις επιλογές και έχει ζητηθεί 

υπόµνηµα µε πέντε γραµµές (Αριθµός γραµµών), οι δύο γραµµές του υποµνήµατος θα 

µείνουν κενές. Οι τίτλοι του υποµνήµατος µπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά 

από την τοµή, ανάλογα µε την επιλογή. Το ύψος των γραµµάτων και των γραµµών στο 

υπόµνηµα, ορίζεται σε εκτυπώσιµα µέτρα. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί 

σχεδίαση υποµνήµατος και των τίτλων του θα πρέπει να απενεργοποιήσει τις αντίστοιχες 

επιλογές. 

Τέλος, στην καρτέλα «Στοιχεία Επάνω στη Γραµµή Τοµής» (Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

5.11) παρέχονται επιλογές για το σχεδιασµό των υψοµέτρων επάνω στην γραµµή τοµής 

(ή υψοµετρικών διαφορών εφόσον έχει επιλεγεί γραµµή διαµορφωµένου εδάφους). Το 

ύψος των γραµµάτων και η θέση τους, ορίζεται σε εκτυπώσιµα µέτρα. 
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Menu: 

 
Command:  
Tr_Volume 

Toolbar:  

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.11 

5.6. Υπολογισµός Χωµατισµών 

Ο υπολογισµός όγκου χωµατισµών από το TopoRest πραγµατοποιείται µε τη 

µέθοδο των τοµών. Προαπαιτούµενο για τον υπολογισµό όγκου χωµατισµών είναι η 

παρουσία δύο τουλάχιστο επιφανειών που εκτείνονται στην ίδια περιοχή. Αµέσως µετά 

την εκτέλεση της εντολής εµφανίζεται το παράθυρο που φαίνεται στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

5.12, όπου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την πρώτη και τη δεύτερη επιφάνεια από τις δύο 

αναπτυσσόµενες λίστες, οι οποίες περιέχουν όλες τις επιφάνειες που βρίσκονται τη στιγµή 

της εκτέλεσης της εντολής στην συλλογή επιφανειών του TopoRest. Υπενθυµίζεται ότι η 

διαχείριση των επιφάνειες της συλλογής επιφανειών του TopoRest γίνεται από την εντολή 

∆ηµιουργίας / ∆ιαχείρισης επιφανειών. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.12 
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Ο υπολογισµός όγκου χωµατισµών στο TopoRest γίνεται ορίζοντας έναν άξονα 

κατά µήκος του οποίου γίνεται δειγµατοληψία διατοµών, σε πυκνότητα και πλάτη 

διατοµών που ορίζονται από τον χρήστη. Για παράδειγµα, για να υπολογιστεί ο όγκος 

χωµατισµών µεταξύ δύο επιφανειών που καταλαµβάνουν την περιοχή του παρακάτω 

σχήµατος, θα πρέπει ο χρήστης να καθορίσει τον άξονα επάνω στον οποίο θα γίνει η 

δειγµατοληψία των διατοµών και στη συνέχεια να ορίσει ένα κατάλληλο πλάτος αριστερά 

και δεξιά του άξονα που θα συµπεριλάβει όλη την περιοχή ενδιαφέροντας.  

                   

∆ιεύθυνση άξονα 
Πλάτος αριστερά 

Πλάτος δεξιά 

 

Στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 5.12, η πρώτη επιφάνεια ( ) 

είναι η επιφάνεια από την οποία θα πραγµατοποιηθεί η «αφαίρεση» της δεύτερης 

επιφάνειας. Εποµένως, τµήµατα της επιφάνειας 1 που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια 

2 συνεισφέρουν θετικά (είναι δηλαδή επιχώµατα), ενώ τµήµατα της 1 που βρίσκονται 

κάτω από την 2, συνεισφέρουν αρνητικά (ορύγµατα) στον όγκο χωµατισµών.  

Στη συνέχεια, πρέπει να οριστεί ο άξονας των διατοµών. Κάνοντας κλικ στο 

αντίστοιχο κουµπί , ενεργοποιείται το AutoCAD στο οποίο ο 

χρήστης καλείται να επιλέξει µία γραµµή / πολυγραµµή που θα χρησιµοποιηθεί ως άξονας 

των διατοµών. Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να καθορίσει το πλάτος των διατοµών 

αριστερά και δεξιά από τον άξονα, καθώς και το βήµα δειγµατοληψίας των διατοµών. Όσο 

πιο πυκνή η δειγµατοληψία, τόσο πιο ακριβές το αποτέλεσµα του αλγορίθµου 

υπολογισµού όγκου χωµατισµών. 

Ο υπολογισµός των χωµατισµών γίνεται κάνοντας κλικ στο . Το TopoRest 

δηµιουργεί τις διατοµές στο βήµα που έχει υποδειχθεί από τον χρήστη, και προσθέτει µία 

επιπλέον στο τέλος του άξονα, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι η τελευταία από την προ-

τελευταία διατοµή θα απέχουν λιγότερο από το βήµα δειγµατοληψίας. Για να σχεδιαστούν 

οι γραµµές των διατοµών όπως στο παρακάτω σχήµα, πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ στο 

, οπότε το TopoRest σχεδιάζει τις γραµµές αυτές στο Layer 

που υποδεικνύεται από το . Αν κάποιος θέλει να 

σχεδιάσει και τις ίδιες τις διατοµές, θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τις αντίστοιχες 

λειτουργίες του TopoRest, δηλαδή να εκτελέσει την εντολή που παράγει τοµές επιφανειών 

επιλέγοντας τις γραµµές των διατοµών που σχεδιάστηκαν από το 

, και στη συνέχεια αν επιθυµεί να δηµιουργήσει το υπόµνηµα 

των τοµών για κάθε τοµή ξεχωριστά. 
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Όσον αφορά τον πίνακα υπολογισµού των χωµατισµών, αυτός περιλαµβάνει την 

ονοµασία της κάθε διατοµής, την απόσταση µεταξύ τους (η οποία είναι ίδια εκτός από τον 

περίπτωση της προτελευταίας – τελευταίας διατοµής), η επιφάνεια (m2) των ορυγµάτων 

και των επιχωµάτων που υπολογίζονται σε κάθε διατοµή, και τέλος, ο όγκος (m3) στον 

οποίο αντιστοιχούν αν γίνει κατανοµή τους στο µήκος επιρροής της κάθε διατοµής 

(δηλαδή, το µέσο της απόστασης µέχρι την επόµενη (ή και την προηγούµενη) διατοµή). 

Στο τέλος του πίνακα εµφανίζεται επίσης το άθροισµα του όγκου των ορυγµάτων και των 

επιχωµάτων. Ο πίνακας χωµατισµών µπορεί να εξαχθεί για περαιτέρω επεξεργασία ή 

εκτύπωση χρησιµοποιώντας το , όπου ο χρήστης πρέπει να καθορίσει το όνοµα 

και τη θέση του αρχείου που θα αποθηκευτεί. Η µορφή του αρχείου είναι: 

• σε µορφή CSV που µπορεί να εισαχθεί απευθείας στο Excel, και  

• ASCII, το οποίο µπορεί να ανοιχθεί από οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργασίας 

κειµένου (όπως το notepad) και µπορεί να εκτυπωθεί απευθείας. 

Και οι δύο τρόπου παρουσίασης αυτών των αρχείων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

CSV ASCII 
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Menu: 

 
Command:  
Tr_DEM 

Toolbar:  

5.7. ∆ηµιουργία αρχείου DEM 

Τα αρχεία DEM είναι αρχεία µοντέλων εδάφους που περιγράφουν µία επιφάνεια, 

χωρίζοντάς την σε κυψέλες. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιεί έναν κανονικό κάναβο 

συγκεκριµένων διαστάσεων, και αναθέτει ένα υψόµετρο σε κάθε κυψέλη του κανάβου. Τα 

αρχεία DEM χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων από το Autodesk MAP 3D σαν υπόβαθρο για 

να «προσγειωθεί» επάνω τους  µία ορθοφωτογραφία. Κατά την εκτέλεση της αντίστοιχης 

εντολής, το TopoRest ζητάει από τον χρήστη να καθορίσει το βήµα δειγµατοληψίας, το 

οποίο είναι ίδιο µε το µέγεθος της κυψέλης του αρχείου DEM, και στη συνέχεια προτρέπει 

το χρήστη να επιλέξει τη θέση και το όνοµα του αρχείου που θα αποθηκευτεί. Κατά την 

κατασκευή του αρχείου DEM το TopoRest διασχίζει το µοντέλο εδάφους (TIN) µε το βήµα 

που καθορίστηκε, υπολογίζει το υψόµετρο του εδάφους στο κέντρο κάθε κυψέλης και 

αυτό αναθέτει στην κυψέλη.  
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Menu: 

 
Command:  
Tr_TransformEgsa  
 

6. Μετασχηµατισµοί 

Οι µετασχηµατισµοί που υποστηρίζονται από το TopoRest είναι ο µετασχηµατισµός 

από HATT σε ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα και ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός που 

χρησιµοποιείται όταν είναι γνωστές οι συντεταγµένες ενός αριθµού σηµείων (τουλάχιστο 

τριών) και στα δύο συστήµατα. 

6.1. Μετασχηµατισµός HATT – ΕΓΣΑ ‘87 

Οι µετασχηµατισµοί από HATT σε ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα σύµφωνα µε τους 

συντελεστές που ορίζονται από το  βιβλίο των "ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ" έκδοση ΟΚΧΕ / 

ΓΥΣ / ΕΜΠ πραγµατοποιούνται µε πολυώνυµα 2ου βαθµού των οποίων οι συντελεστές 

έχουν υπολογισθεί από τους ΟΚΧΕ / ΓΥΣ / ΕΜΠ ώστε να συνδεθούν το παλαιό µε το νέο 

Datum. Τα αποτελέσµατα των µετασχηµατισµών αυτών είναι ικανοποιητικά για 

χαρτογραφικές εργασίες, είναι όµως λιγότερο ακριβή συγκρινόµενα µε τους 

µετασχηµατισµούς που θα µπορούσαν να προκύψουν χρησιµοποιώντας 

οµόλογα σηµεία (παράγραφος 6.2). Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν 

συντεταγµένες οµόλογων σηµείων, είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση των 

πολυωνυµικών µετασχηµατισµών της παραγράφου 6.2. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 6.1 

Εκτελώντας την επιλογή «Μετασχηµατισµός HATT – ΕΓΣΑ 87», εµφανίζεται το 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 6.1 όπου πρέπει να επιλεγεί αν ο µετασχηµατισµός γίνει από φύλλο 

χάρτου  HATT προς  ΕΓΣΑ ή το αντίστροφο. Στην περίπτωση του µετασχηµατισµού από 

ΕΓΣΑ σε HATT, αν δεν είναι γνωστό το φύλλο χάρτου, το πρόγραµµα µπορεί να το 

υπολογίσει διαλέγοντας την «Επιλογή του επικρατέστερου Φ.Χ.»  

Επιλέγοντας την «Εµφάνιση µόνο των κοντινότερων φύλλων χάρτου», 

υπολογίζονται και εµφανίζονται µόνο τα πέντε κοντινότερα φύλλα χάρτου. 
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Menu: 

 
Command:  
Tr_Transform 

Στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 6.1 εµφανίζονται οι συντεταγµένες του κέντρου της οθόνης 

στο σύστηµα αναφοράς και οι συντεταγµένες µετά το µετασχηµατισµό, στο σύστηµα 

προέλευσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε σηµείου του σχεδίου 

και η εµφάνιση των συντεταγµένων του πριν και µετά τον µετασχηµατισµό. Επισηµαίνεται 

ότι στον µετασχηµατισµό από ΕΓΣΑ σε ΗΑΤΤ, υπολογίζεται  το επικρατέστερο φύλλο 

χάρτου λαµβάνοντας αυτόµατα ως αρχικές συντεταγµένες το κέντρο της οθόνης, εκτός 

της περίπτωσης που επιλέγει από τον χρήστη άλλο σηµείο πατώντας το κουµπί  και 

µετά ζητηθεί ο υπολογισµός του επικρατέστερου φύλλου. Για να ενεργοποιηθεί το κουµπί 

«ΟΚ» και να πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός, πρέπει να επιλεγούν ορισµένα 

αντικείµενα στο AutoCAD πατώντας το κουµπί .  

Στον Πίνακας 6.1 φαίνονται οι τύποι των αντικειµένων που µπορούν να 

µετασχηµατιστούν από το TopoRest και µε τις δύο µεθόδους (µετασχηµατισµός HATT – 

ΕΓΣΑ και Πολυωνυµικός Μετασχηµατισµός). 

Τύπος αντικειµένου Περιορισµοί 
Point, Line, Polyline, 2D Polyline, 3D 
Polyline 

Κανένας 

Block, Text, Mtext, Image Αλλάζει το Insertion Point. Ανάλογα µε την 
επιλογή του χρήστη µεταβάλλεται ή δε 
µεταβάλλεται η κλίµακα και η στροφή τους 

Circle, Arc Αλλάζει µόνο το κέντρο του κύκλου. 
Ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη 
µεταβάλλεται ή δε µεταβάλλεται η ακτίνα 
του κύκλου και η στροφή του τόξου. 

Πίνακας 6.1 

6.2. Πολυωνυµικός Μετασχηµατισµός 

Ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός είναι πολύ χρήσιµος στην περίπτωση που κάποιο 

σχέδιο πρέπει να µετατραπεί από ένα σύστηµα προβολής σε ένα άλλο (π.χ. από HATT σε 

ΕΓΣΑ 87). Για να πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός πρέπει να είναι γνωστές οι 

συντεταγµένες ενός αριθµού σηµείων (τουλάχιστο τριών) και στα δύο προβολικά 

συστήµατα. Ο µετασχηµατισµός στον οποίον υποβάλλονται τα αντικείµενα του σχεδίου 

προκύπτει αυτόµατα από τις συντεταγµένες των σηµείων ελέγχου (control points) στα 

δύο συστήµατα και µπορεί να είναι οποιοσδήποτε µετασχηµατισµός ο οποίος προκύπτει 

από ένα πολυώνυµο σε πλήρη ανάπτυξη. ∆ηλαδή, οι συντεταγµένες )','( yx  στο 

σύστηµα προορισµού, του σηµείου ),( yx  του συστήµατος προέλευσης, υπολογίζονται 

από τις παρακάτω σχέσεις 
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 όπου 
2

)2)(1( ++
=

nn
m , και n ο βαθµός του πολυωνύµου. 

Για n=1, προκύπτει 

321' ayaxax ++= , και 

654' ayaxay ++= , δηλαδή, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 1ου βαθµού συµπίπτει µε 

τον αφινικό µετασχηµατισµό. Από τη σχέση )2)(1(2 ++= nnm , προκύπτει ότι ο 

βαθµός n του πολυωνύµου εξαρτάται από τον αριθµό των σηµείων ελέγχου. Από τον 

πίνακα , προκύπτει ο ελάχιστος αριθµός σηµείων ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν για να 

επιλυθεί ένας πολυωνυµικός µετασχηµατισµός βαθµού n. 

Βαθµός Πολυωνυµικού 
Μετασχηµατισµού 

Ελάχιστος Αριθµός Σηµείων Ελέγχου 

1 3 
2 6 
3 10 
4 15 

Πίνακας 6.2 

Εκτελώντας την εντολή, ενεργοποιείται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 6.2, όπου πρέπει να 

δοθούν τα σηµεία σύµφωνα µε τα οποία θα πραγµατοποιηθεί ο µετασχηµατισµός του 

σχεδίου. Οι συντεταγµένες των control points µπορούν να επιλεγούν στο AutoCAD ή να 

εισαχθούν από αρχείο της µορφής: 

Χπροέλευσης,Υπροέλευσης,Χπροορισµού,Υπροορισµού.  

Η εισαγωγή από αρχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνδυασµό µε τη 

λειτουργία αποθήκευσης που παρέχεται στο ίδιο παράθυρο. 

Με την επιλογή «Προσθήκη», ο χρήστης προσδιορίζει τις συντεταγµένες 

προέλευσης και προορισµού του κάθε σηµείου ελέγχου. Αν ο αριθµός των σηµείων που 

έχουν εισαχθεί είναι µεγαλύτερος από 3, το TopoRest πραγµατοποιεί αυτόµατα την 

µόρφωση των εξισώσεων του µετασχηµατισµού µε τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Κάθε φορά που ο αριθµός των σηµείων ελέγχου φτάσει κάποιον από τους 

αριθµούς της δεύτερης στήλης του Πίνακας 6.2, ο βαθµός του πολυωνύµου αυξάνεται 

αυτόµατα (π.χ. όταν εισαχθεί το 6ο σηµείο ο βαθµός του πολυωνύµου από 1 θα γίνει 2). 

Ο βαθµός του πολυωνύµου µπορεί στη συνέχεια να µεταβληθεί από το χρήστη (µπορεί 

δηλαδή να γίνει µικρότερος). 

Όταν αυξάνεται ο βαθµός του πολυωνύµου, µειώνονται τα σφάλµατα κατά Χ και Υ, 

γιατί αυξάνεται ο αριθµός των αγνώστων των εξισώσεων (ο αριθµός δηλαδή των 

άγνωστων αi). Όµως στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 

3ου και µεγαλύτερου βαθµού αν και µε µικρότερα σφάλµατα στα σηµεία ελέγχου, δεν έχει 

καλά αποτελέσµατα στο συνολικό σχέδιο. 
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Πλαίσιο ∆ιαλόγου 6.2 

Αν κάποιο σηµείο «πετάει», δηλαδή έχει µεγάλα σφάλµατα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα, µπορεί να απορριφθεί απενεργοποιώντας το check στη στήλη «Συµµετοχή», 

οπότε το πρόγραµµα υπολογίζει πάλι τις εξισώσεις µετασχηµατισµού. Υπάρχει  

δυνατότητα διόρθωσης κάποιου σηµείου που έχει προστεθεί, µαρκάροντας τη γραµµή 

που περιέχει όλα τα στοιχεία του σηµείου που πρέπει να διορθωθεί, πατώντας το κουµπί 

«∆ιόρθωση» και επιλέγοντας ένα καινούργιο. Επισηµαίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης 

των σηµείων που έχουν επιλεγεί σε εξωτερικό αρχείο µε τη µορφή: 

Χπροέλευσης,Υπροέλευσης,Χπροορισµού,Υπροορισµού. 

Όταν έχει τελειώσει ο ορισµός των σηµείων ελέγχου και έχουν επιλεγεί τα 

αντικείµενα που θα µετασχηµατιστούν, πραγµατοποιείται ο µετασχηµατισµός.  
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7. ∆ιανοµή σε πινακίδες, Κάναβος και Zoom στην 

κλίµακα σχεδίασης 

7.1. ∆ιανοµή σε πινακίδες 

Το TopoRest δίνει τη δυνατότητα διανοµής του σχεδίου σε πινακίδες σε Layout 

(Paperspace). Εκτελώντας την εντολή, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.1, στο οποίο 

πρέπει να καθοριστούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διανοµή. Στην επάνω περιοχή του 

παραθύρου, πρέπει να οριστούν  

• το Layer στο οποίο θα τοποθετηθούν τα καινούργια αντικείµενα των πινακίδων 

(όπως ο κάναβος, οι γραµµές πλαισίου, η κλείδα και το Viewport του κάθε Layout) 

• το text Style που θα χρησιµοποιηθεί για τα text των πινακίδων κατά την 

αναγραφή των συντεταγµένων στον κάναβο και των αριθµών της κάθε κλείδας 

• το αρχείο ctb που περιέχει τις αντιστοιχίες µεταξύ χρωµάτων σχεδίασης και 

επιλογών εκτύπωσης (πάχος, χρώµα γραµµών κλπ) , 

• ο εκτυπωτής που θα χρησιµοποιηθεί, 

• και το µέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης.  

Οι επιλογές αυτές είναι οι ελάχιστες απαραίτητες και για τον καθορισµό ενός Layout στο 

AutoCAD. 

 

 
Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.1 

Όπως φαίνεται και στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.1 το µέγεθος της πινακίδας, των 

περιθωρίων και του υποµνήµατος είναι πλήρως παραµετροποιηµένα και µπορούν να 

µεταβληθούν από το χρήστη. Όλα τα µεγέθη που γράφονται επάνω στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 

7.1 είναι σε εκτυπώσιµα χιλιοστά. 

Menu: 

 
Command:       
Tr_DistributeTa
bles  

Toolbar:  
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Το υπόµνηµα των πινακίδων είναι παραµετροποιηµένο επίσης και καθορίζεται 

σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Μπορεί να εισαχθεί ένα διάγραµµα διανοµής πινακίδων σύµφωνα µε τη διανοµή 

που θα πραγµατοποιηθεί από το TopoRest. Το πλάτος της κλείδας µπορεί να 

καθοριστεί και αυτό και δίνεται σε εκτυπώσιµα χιλιοστά 

• Μπορεί να εισαχθεί ένα υπόµνηµα συµβόλων TopoRest. Το υπόµνηµα συµβόλων 

πρέπει να έχει πρώτα δηµιουργηθεί στο Modelspace σύµφωνα µε όσα αναγράφονται 

στην παράγραφο 7.3. Οι διαστάσεις του υποµνήµατος συµβόλων θα είναι όπως έχουν 

καθοριστεί από την αντίστοιχη εντολή και αναγράφονται στην παράγραφο 7.3. 

• Τέλος, µπορεί να εισαχθεί ένα οποιοδήποτε αρχείο dwg που έχει την µεταβλητή 

INSBASE στο 0,0 (κάτι που είναι default για όλα τα σχέδια του AutoCAD και δεν 

µεταβάλλεται εκτός αν το έχει µεταβάλει ο χρήστης). Το σχέδιο που θα εισαχθεί σαν 

υπόµνηµα, πρέπει να είναι σχεδιασµένο σε χιλιοστά (π.χ. για ύψος υποµνήµατος 30 

cm =300 mm, πρέπει να έχει σχεδιαστεί µε ύψος 300 µονάδες στο AutoCAD) και να 

εισαχθεί µε Κλίµακα Εισαγωγής 1. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τροποποιηθεί 

κατάλληλα η κλίµακα εισαγωγής. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.2 

Εκτός από τις ρυθµίσεις πινακίδας, το παράθυρο διανοµής έχει και την καρτέλα 

«Πινακίδες που θα δηµιουργηθούν», όπως φαίνεται στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.2. Στη 

καρτέλα αυτή, πρέπει να οριστούν τα παρακάτω: 

• Η κλίµακα σχεδίασης.  

• Τα όρια της περιοχής που θα διανεµηθεί σε πινακίδες, τα οποία λαµβάνονται 

αυτόµατα από το AutoCAD (κάνοντας Zoom Extents) κατά την εκκίνηση της εντολής. 

Εντούτοις, µπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη αν επιθυµεί π.χ., να 
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παραλείψει ένα τµήµα του σχεδίου µε άχρηστη πληροφορία, ή να προσθέσει κάποιο 

παραπάνω σηµείο. Η τροποποίηση αυτή γίνεται αλλάζοντας το ελάχιστο και µέγιστο X 

και Y της περιοχής που θα διανεµηθεί σε πινακίδες (περιοχή επάνω αριστερά στο 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 7.2). Οι πινακίδες που θα  δηµιουργηθούν από το TopoRest 

πατώντας στη συνέχεια το , θα περιέχουν κατ ελάχιστο την 

περιοχή που καθορίζονται από τα όρια αυτά. 

• ∆ιανοµή ΕΓΣΑ’87: Επιλέγοντας διανοµή ΕΓΣΑ’87 το TopoRest «κόβει» πινακίδες 

ξεκινώντας από το σηµείο 0,0. Έτσι, αν σε κλίµακα 1:1000 η πινακίδα έχει πλάτος 

800 mm, τότε το κάτω αριστερά σηµείο οποιασδήποτε από τις πινακίδες που θα 

δηµιουργηθούν από το TopoRest θα έχει συντεταγµένη Χ πολλαπλάσια του 800, δηλ, 

0, 800, 1600, 2400 κ.ο.κ.  

• Τοπική Βελτιστοποίηση: Επιλέγοντας Τοπική Βελτιστοποίηση, το TopoRest 

ελαχιστοποιεί τον αριθµό τον πινακίδων που θα χρησιµοποιηθούν για τη διανοµή του 

σχεδίου. Έτσι, π.χ. σε περιπτώσεις κλίµακας 1:1000 και πλάτους πινακίδας 800 mm 

όπου το σχέδιο εκτείνεται κατά τη διεύθυνση των Χ από το Χ=600 έως το Χ=1200, 

αν και η περιοχή χωράει σε µία πινακίδα, η διανοµή  ΕΓΣΑ’87 θα δηµιουργήσει δύο 

(µία στο Χ=0 και µία στο Χ=800). Πατώντας το τοπική βελτιστοποίηση, το TopoRest 

βρίσκει την κατάλληλη θέση που πρέπει να έχει η διανοµή ώστε να δηµιουργηθεί 

µόνο µία πινακίδα. 

• Ονοµασία πινακίδων κατά ΕΓΣΑ’87 / Τοπική Αρίθµηση. Επιλέγοντας το ονοµασία 

κατά ΕΓΣΑ’87, το TopoRest ονοµάζει τις πινακίδες (τα Layout και τα ονόµατα των 

πινακίδων στη κλείδα) σύµφωνα µε την ονοµατολογία κατά ΕΓΣΑ’87 (π.χ. 500000-

4200000). Επιλέγοντας Τοπική Αρίθµηση, το TopoRest, ονοµάζει τις πινακίδες µε 

αριθµούς ξεκινώντας από το 1 για την κάτω αριστερά πινακίδα και αυξάνοντας κατά 1 

µε σειρά πρώτα από κάτω προς τα πάνω και µετά από αριστερά προς δεξιά. 

• Τέλος, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να διαγράψει µία πινακίδα ή να αλλάξει το 

όνοµά της και να της δώσει ότι ονοµασία επιθυµεί αυτός. 

7.2. Κάναβος 

Εκτελώντας την εντολή ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει κάναβο πλευράς 10cm, 

στην κλίµακα σχεδίασης. 

Η γραµµή προτροπής :  

Options/Help/<first corner>: 

αναµένει µία από τις κορυφές του κανάβου (ή µία από τις επιλογές "Ο" για Options και "Η" 

για Help). Αν πατηθεί <ENTER> η εντολή διακόπτεται. 

Αφού καθοριστεί η πρώτη κορυφή, αναµένεται η απέναντι της. Αν πατηθεί <ENTER> το 

TopoRest επιστρέφει στην προηγούµενη προτροπή. Ακολουθεί η σχεδίαση του κανάβου. 

Τα Options  της εντολής είναι όπως παρακάτω: 

Menu: 

 
Command:       
TR_grid  

Toolbar:  
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• SCale  : Ο παρονοµαστής της κλίµακας σχεδίασης. 

• Edges : Ακολουθείται από την ερώτηση: Fix grid edges insert 

coordinates? Yes/No: Με "Υ", ο κάναβος θα επεκταθεί πέρα από τα σηµεία 

που επιλέξαµε, µέχρι την πρώτη ακέραια υποδιαίρεση των Χ,Υ συντεταγµένων, πάνω-

δεξιά και κάτω αριστερά από τα σηµεία. Αντίθετα, µε "Ν" ο κάναβος θα σταµατήσει 

ακριβώς στα σηµεία που επιλέξαµε. Αν τέλος, πατηθεί <ENTER>, θα ληφθεί υπό' 

όψη η προηγούµενη απάντηση που είχαµε δώσει σ' αυτή την ερώτηση και που είναι 

σηµειωµένη µε < >. 

• Note : Ακολουθείται από την ερώτηση: Include filename note? 

<Yes>/No: , Απαντώντας "Υ" στην κάτω αριστερή γωνία του κανάβου θα γραφτεί 

το πλήρες όνοµα του τρέχοντος αρχείου .DWG. Η σηµείωση αυτή θα παραληφθεί αν 

απαντηθεί "Ν". Και εδώ είναι σηµειωµένη µε < > η (προηγούµενη) απάντηση, που θα 

ισχύει αν πατήσουµε <ENTER>. 

• Text-Height : Το ύψος των γραµµάτων για την αναγραφή των 

συντεταγµένων του κανάβου, σε mm κατά την σχεδίαση. 

 

7.3. ∆ηµιουργία υποµνήµατος συµβόλων 

Το TopoRest δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής υποµνήµατος του τρέχοντος σχεδίου 

µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης και εύκολης διαδικασίας, οι παράµετροι της οποίας 

µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. Εκτελώντας την 

εντολή, το TopoRest συλλέγει όλα τα σύµβολα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο τρέχον 

σχέδιο, καθώς και τις ιδιότητες αυτών και εµφανίζει το Πλαίσιο ∆ιαλόγου  7.3. Όπως 

φαίνεται, στο παράθυρο αυτό υπάρχει ένας πίνακας µε όλα τα σηµειακά και γραµµικά 

σύµβολα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο σχέδιο και παρατίθενται οι σχετικές τους 

ιδιότητες. Συγκεκριµένα, οι ιδιότητες που καταγράφονται είναι: η Ονοµασία στο υπόµνηµα 

(οι τιµές της οποίας προέρχονται από την τυποποιηµένη ονοµασία στη βάση των 

συµβόλων του TopoRest), το χρώµα, το πάχος και η κλίµακα. Πέρα από τον πίνακα 

συµβόλων, στο παράθυρο εµφανίζονται και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες. Με τη 

σειρά αναφέρονται: το Layer Σχεδίασης, το Text Style Σχεδίασης, το Πλάτος 

Υποµνήµατος, το Ύψος Γραµµών, το Μήκος Γραµµικών Συµβόλων, το Ύψος γραµµάτων 

και η κλίµακα Σχεδίασης. 

Menu: 

 
Command:       
TR_Ypomnhma 

Toolbar:  
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Πλαίσιο ∆ιαλόγου  7.3 

Στο σηµείο αυτό και αν ο χρήστης δεν θέλει να αλλάξει κάτι από τις προτεινόµενες 

τιµές µπορεί να επιλέξει την εντολή “Σχεδίαση Υποµνήµατος” και να εισάγει το υπόµνηµα 

σε οποιαδήποτε θέση στο σχέδιο. ∆ηλαδή, εφόσον δεν προκύψουν αλλαγές στις 

παραµέτρους του εργαλείου, η διαδικασία δηµιουργίας του υποµνήµατος του σχεδίου 

είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και ταχύτατη. Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται το 

υπόµνηµα που δηµιουργήθηκε από τη παραπάνω διαδικασία. 

 

Σχήµα 7.4 

Όπως αναφέρθηκε όµως, υπάρχει δυνατότητα πλήρους παραµετροποίησης της 

διαδικασίας. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει χρησιµοποιήσει στο 

σχέδιο και άλλα σύµβολα πέρα από αυτά που προσφέρονται από το TopoRest (και τα 

οποία αυτόµατα προστίθενται στον πίνακα του υποµνήµατος), µπορεί να τα εισάγει πολύ 

εύκολα χρησιµοποιώντας την εντολή “Προσθήκη Επιπλέον Αντικειµένου”. Με την επιλογή 

αυτή µεταφέρεται στο σχέδιο, όπου µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε δείγµα συµβόλου, 

δηλαδή οποιαδήποτε σχεδιαστική οντότητα και αυτή προστίθεται στον πίνακα του Σχήµα 

7.4 µαζί µε τις ιδιότητες του. Στη συνέχεια µε την εντολή “Αλλαγή Περιγραφής” µπορεί να 

δώσει όποια ονοµασία θέλει στο σύµβολο π.χ. Άκρη ∆ρόµου. Με την ίδια εντολή µπορεί 

να αλλάξει οποιαδήποτε προεπιλεγµένη ονοµασία συµβόλου σε οποιαδήποτε επιθυµεί ο 
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χρήστης. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η προσθήκη ενός συµβόλου του χρήστη (Άκρη 

∆ρόµου) σε σχέση µε το υπόµνηµα του προηγούµενου σχήµατος. 

 

Σχήµα 7.5 

 

Πέρα από τις παραπάνω δυνατότητες το εργαλείο σχεδίασης υποµνήµατος 

επιτρέπει την επιλογή του Layer Σχεδίασης του Υποµνήµατος (διάφορο του 

προεπιλεγµένου TR_YPOMNIMA), τη γραµµατοσειρά των λέξεων που εµφανίζονται στο 

υπόµνηµα (προεπιλεγµένη γραµµατοσειρά η ARIAL), του Πλάτους του Υποµνήµατος 

(συµπεριλαµβάνεται το πλαίσιο του υποµνήµατος) και του Ύψους των Γραµµών (δηλαδή 

επιλέγεται η επιθυµητή κατακόρυφη απόσταση / διαχωρισµός µεταξύ των στοιχείων που 

σχεδιάζονται στο υπόµνηµα). Επίσης, επιτρέπεται η αλλαγή του Μήκους των Γραµµικών 

Συµβόλων στο επιθυµητό, του Ύψους των Γραµµάτων (δηλαδή του µεγέθους της 

γραµµατοσειράς) και τέλος, της Κλίµακας Σχεδίασης. 

7.4. Zoom στην κλίµακα σχεδίασης 

Με αυτή την εντολή παρουσιάζεται στην οθόνη η πραγµατική εικόνα (ως προς το 

µέγεθος των σχεδιασµένων αντικειµένων) που θα έχει ένα τµήµα του σχεδίου µετά την 

σχεδίαση (plotting), µε βάση πάντα την κλίµακα της σχεδίασης. 

Το µέγεθος του τµήµατος που θα εµφανιστεί εξαρτάται από τις διαστάσεις της 

οθόνης. Για να παρουσιάσει σωστό αποτέλεσµα, πρέπει να γνωρίζει τις διαστάσεις της 

γραφικής οθόνης µας (βλ. Options, configure). 

Το κεντρικό σηµείο του τµήµατος επιλέγεται από τον χρήστη, κατά την προτροπή: 

Scale/Configure/Help/<center point>. 
 

Τα Options  της εντολής είναι όπως παρακάτω: 

• Scale : Εισάγει τον παρονοµαστή της κλίµακας σχεδίασης. 

Menu: 

 
Command: 
RV 
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• Configure : Ζητάει διαδοχικά την οριζόντια και την κατακόρυφη διάσταση της 

περιοχής γραφικών της οθόνης σε mm. Η περιοχή αυτή είναι µικρότερη από το 

µέγεθος του monitor, αφού εξαιρούνται οι περιοχές των menu (πάνω & δεξιά) και 

η περιοχή προτροπής (κάτω) του AutoCAD. 

• Help : Προβάλει πληροφορίες για την εντολή. 
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Menu: 

Command: 
TR_SCALENT 
 

8. Εργαλεία 

8.1. Αυτόνοµη Περιστροφή 

Εκτελώντας την εντολή περιστρέφονται αντικείµενα που επιλέγονται, µε βάση το 

είδος τους (Entity type) και "φιλτράρονται" µε βάση το layer στο οποίο ανήκουν. Τα 

αντικείµενα περιστρέφονται ένα προς ένα και όχι σαν οµάδα, µε σηµείο αναφοράς (base 

point) ένα από τα παρακάτω:  

• το κέντρο τους, προκειµένου για ARCS ή 

• το σηµείο εισαγωγής προκειµένου για INSERTED BLOCKS ή TEXT ή 

• το σηµείο εκκίνησης (start point), προκειµένου για LINES. 

Από την εντολή ζητείται διαδοχικά: 

• η επιλογή ενός από τους παρακάτω τύπους των entities 

 

Select entity type... ?/Arc/Insert/Line/Text <>: 
 

• η επιλογή ενός layer (αν πατηθεί <ENTER> θα χρησιµοποιηθούν όλα τα layer 

• η επιλογή µιας οµάδας αντικειµένων 

• η γωνία περιστροφής (σε grad, δεξιόστροφα) (Rotate)  

Αντικείµενα που ο τύπος τους ή το layer στο οποίο βρίσκονται δεν συµφωνούν µε 

τις επιλογές, δεν µετέχουν στην διαδικασία. Eπίσης δεν επηρεάζονται αντικείµενα που 

βρίσκονται σε Locked Layers, ούτε τα TOPOREST_DATA. 

8.2. Αυτόνοµη Αυξοµείωση 

Εκτελώντας την εντολή αυξοµειώνεται το µέγεθος των αντικειµένων που 

επιλέγονται, µε βάση το είδος τους (Entity type) και "φιλτράρονται" µε βάση το layer στο 

οποίο ανήκουν. Τα αντικείµενα αυξοµειώνονται ένα προς ένα και όχι σαν οµάδα, µε σηµείο 

αναφοράς (base point):  

• το κέντρο τους, προκειµένου για Circles και ARCS ή 

• το σηµείο εισαγωγής προκειµένου για INSERTED BLOCKS ή TEXT ή 

• το σηµείο εκκίνησης (start point), προκειµένου για LINES. 

Από την εντολή ζητείται διαδοχικά: 

• η επιλογή ενός από τους παρακάτω τύπους των entities 

 
Select entity type... ?/Arc/Insert/Line/Text <>: 
 

• η επιλογή ενός layer (αν πατηθεί <ENTER> θα χρησιµοποιηθούν όλα τα layer 

• η επιλογή µιας οµάδας αντικειµένων 

• ο συντελεστής κλίµακας (scale) 

Menu: 

 
Command:  
TR_ROTENT 
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 Αντικείµενα που ο τύπος τους ή το layer στο οποίο βρίσκονται δεν συµφωνούν µε 

τις επιλογές µας, δεν µετέχουν στην διαδικασία. Eπίσης δεν επηρεάζονται αντικείµενα που 

βρίσκονται σε Locked Layers, ούτε τα TOPOREST_DATA. 

8.3. Συντεταγµένες αντικειµένων 

8.3.1. Συντεταγµένες αντικειµένων – Πίνακας 

H εντολή αυτή χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί ένας πίνακας µε συντεταγµένες 

που προέρχονται είτε από αντικείµενα του AutoCAD (όπως σηµεία, γραµµές, κείµενα κλπ) 

είτε από κάποιο εξωτερικό αρχείο. Εκτελώντας την εντολή, ενεργοποιείται το Πλαίσιο 

∆ιαλόγου 8.1 όπου πρέπει να δηλωθούν οι απαραίτητες παράµετροι σύµφωνα µε τις 

οποίες θα σχεδιαστεί ο πίνακας συντεταγµένων.  

 

Σε µέτρα, στην κλίµακα 
σχεδίασης  

Επιλέξτε τo layer σχεδίασης   ή 
δηµιουργείστε ένα καινούριο, στο 
οποίο θα ανήκουν οι χαρακτήρες 
του πίνακα 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.1 

Μπορεί να δηµιουργηθεί πίνακας συντεταγµένων είτε µε επιλογή αντικειµένων του 

AutoCAD (Acadpoint, Acadinsert, Acadtext, Polyline), είτε µε TOPOREST_DATA είτε µε 

επιλογή αρχείου, τα οποία επιλέγονται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί ( ) που είναι 

ενεργό σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από όταν έχει επιλεγεί το «Από Αρχείο». Στη 

συνέχεια πατώντας το ΟΚ, το TopoRest ζητάει το επάνω αριστερά σηµείο του πίνακα 

Menu: 

 
Command: 
Tr_DrawTable 
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συντεταγµένων που θα δηµιουργηθεί από τα αντικείµενα που έχουν επιλεγεί. Ανεξάρτητα 

από τα αντικείµενα που έχουν επιλεγεί µε το κουµπί , το TopoRest θα χρησιµοποιήσει 

µόνο αυτά που είναι του επιλεγµένου τύπου. Ο πίνακας των συντεταγµένων γίνονται 

δηµιουργώντας ένα block το οποίο στη συνέχεια µπορεί να διασπαστεί στα στοιχεία του 

χρησιµοποιώντας την εντολή του AutoCAD explode. 

Με την επιλογή του κουµπιού «Από Αρχείο», ενεργοποιείται το κουµπί  

«Επιλογή αρχείου συντεταγµένων». Πατώντας το κουµπί αυτό, εµφανίζεται το 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.2, στο οποίο πρέπει να επιλεγεί το αρχείο των δεδοµένων. Το αρχείο 

δεδοµένων πρέπει να είναι ένα ASCII αρχείο, µε την αρίθµηση, τις συντεταγµένες Χ,Υ & Ζ 

τοποθετηµένα σε στήλες (ένα σηµείο ανά γραµµή του αρχείου). Η σειρά των στηλών 

καθώς και η θέση τους ανάµεσα σε άλλες στήλες του αρχείου, δεν έχουν σηµασία εφ' 

όσον βεβαίως δηλωθούν σωστά στα αντίστοιχα κουτιά, πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο 

ακέραιο αριθµό. 

                          

Οι στήλες των δεδοµένων µέσα στο αρχείο 

µπορούν να διαχωρίζονται µε οποιοδήποτε 
χαρακτήρα ή σύµβολο (" " /κλπ), αρκεί να 
πληκτρολογηθούν ο ή οι χαρακτήρες στο 
κουτί. 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.2 

8.3.2. Συντεταγµένες αντικειµένων – Εξαγωγή 

Εκτελώντας την εντολή, ενεργοποιείται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.3 όπου πρέπει να 

δηλωθούν οι απαραίτητες παράµετροι σύµφωνα µε τις οποίες θα σχεδιαστεί ο πίνακας 

συντεταγµένων.  

Menu: 

 
Command: 
Tr_ECO 
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Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.3 

Μπορεί να εξαχθεί πίνακας συντεταγµένων είτε µε επιλογή αντικειµένων του 

AutoCAD (Acadpoint, Acadinsert, Acadtext, Polyline), είτε από TOPOREST_DATA είτε µε 

επιλογή αρχείου, τα οποία επιλέγονται πατώντας το αντίστοιχο κουµπί ( ). Ανεξάρτητα 

από τα αντικείµενα που έχουν επιλεγεί µε το κουµπί , το TopoRest θα χρησιµοποιήσει 

µόνο αυτά που είναι του επιλεγµένου τύπου.  

Το αρχείο δεδοµένων που θα παραχθεί θα έχει την αρίθµηση, τις συντεταγµένες 

Χ,Υ & Ζ τοποθετηµένα σε στήλες (ένα σηµείο ανά γραµµή του αρχείου). Η σειρά των 

στηλών καθώς και η θέση τους ανάµεσα σε άλλες στήλες του αρχείου, µπορούν να 

καθοριστούν από το χρήστη, πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο ακέραιο αριθµό. 

8.4. Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων 

Πολλές φορές, κατά την αποτύπωση ενός αντικειµένου του οποίου το ίχνος ορίζει 

στην πραγµατικότητα µία ευθεία γραµµή (π.χ. πλευρά ενός κτηρίου), τα σηµεία που 

έχουν µετρηθεί δεν βρίσκονται επάνω στην ίδια ευθεία. Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

σφαλµάτων κατά τη διαδικασία της µέτρησης ή σφάλµατος στην εκτίµηση του 

τοπογράφου ότι για το πραγµατικό σχήµα της γραµµής. Για αυτό το λόγο, το TopoRest 

µπορεί να δηµιουργήσει µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων την βέλτιστη ευθεία που 

ορίζεται από την αρχική τεθλασµένη γραµµή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για έλεγχο 

των µετρήσεων, είτε για να αντικαταστήσει την υπάρχουσα τεθλασµένη γραµµή.  

Menu: 

 
Command: 
Tr_LeastSquar
esUCS 

Toolbar:  
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Με την εκτέλεση της εντολής, το TopoRest προτρέπει το χρήστη να επιλέξει µία 

Polyline της οποίας οι κορυφές θα αποτελέσουν το σύνολο των σηµείων που θα 

χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Για τον 

υπολογισµό της ελαχιστοτετραγωνικής ευθείας χρησιµοποιείται επαναληπτική µέθοδος. Το 

σχήµα και η φορά της Polyline δεν παίζει ρόλο, αλλά αν το σύστηµα δεν συγκλίνει µετά 

από έναν αριθµό επαναλήψεων, εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.4 το οποίο 

πληροφορεί τον χρήστη ότι δεν µπόρεσε να βρεθεί λύση. Τέτοιες περιπτώσει µπορούν να 

εµφανιστούν µόνο στην περίπτωση όπου παρουσιάζονται δυσανάλογα µεγάλα σφάλµατα 

(π.χ. Τεθλασµένη Γραµµή στο παρακάτω σχέδιο) 

 

Πλαίσιο ∆ιαλόγου 8.4 

 

Η ευθεία που δηµιουργείται από το TopoRest είναι µία 2d Polyline της οποίας η 

σχεδίαση γίνεται µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις χρώµατος, layer κλπ. Η Polyline αυτή έχει 

τόσες κορυφές όσες και η αρχική – η κάθε κορυφή δηµιουργείται αν φέρουµε µία κάθετο 

επάνω στην νέα Polyline από την αντίστοιχη κορυφή της αρχικής. Μετά την εκτέλεση της 

εντολής και τη δηµιουργία της ευθείας, εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: 

Μεσο τετραγωνικο σφαλµα ( σ0)=0.060m 
Το µεγιστο σφαλµα 0.109m παρουσιαζεται στην 12 κορυφη 
 

Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα είναι η µέση απόσταση των αρχικών σηµείων από 

την ελαχιστοτετραγωνική ευθεία. Η ν-οστή κορυφή εννοείται από το πρώτο σηµείο της 

αρχικής Polyline. 

8.5. UCS Ελαχίστων Τετραγώνων 

Πολλές φορές, κατά την αποτύπωση ενός αντικειµένου του οποίου το ίχνος ορίζει 

στην πραγµατικότητα ένα επίπεδο (π.χ. η όψη ενός κτηρίου), τα σηµεία που έχουν 

µετρηθεί δεν βρίσκονται επάνω στο ίδιο επίπεδο, ως αποτέλεσµα σφαλµάτων. Για αυτό το 

λόγο, το TopoRest µπορεί να δηµιουργήσει µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων το 

βέλτιστο επίπεδο που ορίζεται από ένα σύνολο σηµείων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

άθροισµα των τετραγώνων των αποστάσεων των σηµείων από το επίπεδο αυτό.  

Με την εκτέλεση της εντολής, το TopoRest προτρέπει το χρήστη να επιλέξει ένα 

σύνολο σηµείων που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του νέου UCS το οποίο στη 
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συνέχεια ονοµατίζεται και ο χρήστης πληροφορείται ανάλογα. Μετά την εκτέλεση της 

εντολής και τη δηµιουργία της ευθείας, εµφανίζεται µήνυµα: 

Μεσο τετραγωνικο σφαλµα ( σ0)=0.579m 
∆ηµιουργηθηκε ενα UCS µε ονοµα S1 
 

Στη συνέχεια, αν ο χρήστης το επιθυµεί, µπορεί να εκτελέσει την εντολή “PLAN” , 

η οποία αλλάζει την όψη του σχεδίου ώστε να είναι παράλληλη στο UCS που 

δηµιουργήθηκε. 

8.6. Polylines 

8.6.1. Polylines – Οριζοντίωση 

Με την εντολή αυτή µετατρέπεται πολλές (ή µία) 3D Polyline σε µία απλή Polyline 2 

διαστάσεων µε υψόµετρο Elevation=0 που περνάει από τις κορυφές της κάθε µίας από τις 

επιλεγµένες 3d Polyline. Εκτελώντας την εντολή το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να 

επιλέξει ένα σύνολο από 3D Polylines και στη συνέχεια, εµφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου µε 

το οποίο ζητάει από τον χρήστη να καθορίζει αν θέλει να παραµείνουν ή να διαγραφούν 

ου επιλεγµένες 3D Polyline. Αν ζητηθεί να παραµείνουν, τότε η σχεδίαση των 2d Polyline 

γίνεται µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις χρώµατος, layer κλπ. Στην αντίθετη περίπτωση, οι 2d 

Polyline αποκτούν τις ιδιότητες που είχε η κάθε µία 3d Polyline που αντικαθιστούν. 

Οποιαδήποτε καµπυλότητα της Polyline (spline), δεν λαµβάνεται υπόψη και η 3d 

Polyline σχεδιάζεται µε απλά ευθύγραµµα τµήµατα.  

8.6.2. Polylines – Αντιστροφή ∆ιεύθυνσης 

Εκτελώντας την εντολή το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει µία polyline. 

Στη συνέχεια, το πρόγραµµα αντιστρέφει τη διεύθυνσή της όπως στο παρακάτω σχήµα: 

  

Η προτροπή επιλογής Polyline επαναλαµβάνεται προς το χρήστη µέχρι να πατηθεί 

<ENTER> ή <Esc>, ώστε να είναι δυνατή η αντιστροφή της διεύθυνσης διάφορων 

Polyline επιλέγοντάς τες µία – µία.  

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, η αντιστροφή της διεύθυνσης µίας Polyline είναι 

χρήσιµη συνήθως σε περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται ένα γραµµικό µη-συµµετρικό 
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σύµβολο (π.χ. φράκτης), οπότε η πλευρά από την οποία θα σχεδιαστεί το µη συµµετρικό 

τµήµα του συµβόλου καθορίζεται αποκλειστικά από τη φορά της γραµµής.  

Επισηµαίνεται ότι η εντολή αυτή δεν έχει σωστά αποτελέσµατα σε περιπτώσεις που 

µία Polyline αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα και τόξα. Επισηµαίνεται επίσης ότι σε 

περιπτώσεις Polyline που περιλαµβάνουν ευθύγραµµα τµήµατα και κυκλικά τόξα (π.χ. 

οποιαδήποτε Polyline που έχει γίνει fit), η εµφάνιση των Linetype µε σωστό τρόπο, 

εξαρτάται από την ιδιότητα Linetype Generation της κάθε γραµµής. 

8.6.3. Γενίκευση Polyline 

Εκτελώντας την εντολή το TopoRest προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει µία ένα 

σύνολο από Polylines και στη συνέχεια καλείται να δώσει το πλάτος της ζώνης γενίκευσης. 

Το πλάτος της ζώνης γενίκευσης που εµφανίζεται προεπιλεγµένα είναι η ακρίβεια του 

διαγράµµατος για την συγκεκριµένη κλίµακα (π.χ. για 1:1000, είναι 0.00015*1000=0.15m, 

όπου το 0.00015<0.00025 που είναι η διακριτική ικανότητα του µατιού). Ο αλγόριθµος 

που χρησιµοποιεί το TopoRest για τη γενίκευση Polyline, είναι ο ευρέως διαδοµένος 

αλγόριθµος απλοποίησης γραµµών των Douglas – Peucker ο οποίος διατηρεί τις κορυφές 

στις οποίες η γραµµή αλλάζει απότοµα διεύθυνση και παράµετρός του είναι ένα κατώφλι 

(ζώνη γενίκευσης) το οποίο καθορίζει το βαθµό απλοποίησης της γραµµής. 

Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου ζητείται από τον χρήστη να 

καθορίσει αν θέλει να παραµείνουν ή να διαγραφούν οι επιλεγµένες Polyline. Αν ζητηθεί 

να παραµείνουν, τότε η σχεδίαση των νέων Polyline γίνεται µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις 

χρώµατος, layer κλπ. Στην αντίθετη περίπτωση, οι νέες Polyline αποκτούν τις ιδιότητες 

που είχε η κάθε µία από αυτές που αντικαθιστούν. 
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