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Μέρος Α 
 

Α1. Εισαγωγή στον σχεδιασμό CAD 
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1. Σύντομο ιστορικό συστήματος CAD 

Πρώτη εφαρμογή CAD: 

  

1963: στο ΜΙΤ, (Massachusetts Institute of Technology), από τον Ivan 

Sutherland ο οποίος ανέπτυξε την εφαρμογή ScketchPad, όπου 

χρησιμοποιείται η γραφική επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα μέσω 

πένας φωτός και οθόνης καθοδικών ακτινών.  

https://www.youtube.com/watch?v=zFWBQKrvz24 

https://www.youtube.com/watch?v=gWVzLKq-0sw  

https://www.youtube.com/watch?v=zFWBQKrvz24
https://www.youtube.com/watch?v=gWVzLKq-0sw
https://www.youtube.com/watch?v=gWVzLKq-0sw
https://www.youtube.com/watch?v=gWVzLKq-0sw
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sketchpad  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sketchpad
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Plotter εποχής 
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Δεκαετία του ΄70: 

Αποκλειστική χρήση των συστημάτων CAD, κυρίως από μεγάλες 

εταιρείες της βιομηχανίας αυτοκινήτων, της αεροπορικής βιομηχανίας 

καθώς και αυτής των ηλεκτρονικών συστημάτων, λόγο απαιτήσεων 

τεράστιας υπολογιστικής ισχύος. 
 

Δεκαετία του ΄80: 

Αλματώδη ανάπτυξη του CAD κυρίως λόγο της ανάπτυξης των 

μικροϋπολογιστών. Γράφονται προγράμματα για μικροϋπολογιστές 

αλλά και ταυτόχρονα η κοινότητα των μηχανικών αντιλαμβάνεται την 

μεγάλη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα των υπολογιστών και του 

CAD. Την δεκαετία αυτή έχουμε την ανάπτυξη του interactive graphics. 

Η εισαγωγή του Η/Υ σηματοδοτεί και την αλλαγή στον τρόπο 

λειτουργίας και οργάνωσης των εταιρειών.     
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2. Ορισμοί 

Το σύνολο των προϊόντων που υπάγονται στο Computer Aided 

Engineering, CAE, (Μηχανοτεχνική με την υποστήριξη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή), έχουν σαν κύριο αντικείμενο τον 

σχεδιασμό, την σύνθεση, την ανάλυση, τον υπολογισμό και την 

επεξεργασία εικονικών παραστάσεων, (ψηφιακό προσομείωμα).  

 
 

Το CAE αναπτύσσεται στο πλαίσιο της τεχνολογίας των γραφικών, 

της μαθηματικής προσομοίωσης, των βάσεων δεδομένων καθώς και 

του ελέγχου των δεδομένων δημιουργώντας ένα ψηφιακό μοντέλο 

το οποίο μπορεί να περιγράφει  τον συνολικό κύκλο ανάπτυξης από 

την ιδέα έως την τελική υλοποίηση ενός έργου [ή ενός προϊόντος] ενώ 

περαιτέρω μπορεί να περιγράφει και την τεχνοοικονομική 

παρακολούθηση και συμπεριφορά του έργου  κατά την διάρκεια του 

χρόνου ζωής  έως και την κατεδάφιση/αρχική κατάσταση. 
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CAE 
Computer Aided Engineering 

CAD, Computer Aided Design √ 
 

CADD, Computer Aided Design and Drafting 

 

CAM, Computer Aided Manufacturing 

 

CAP, Computer Aided Planning 

 

CAQ, Computer Aided Quality Control 

 

CAA, Computer Aided Administration 
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Computer Aided Engineering 

• Σχεδίαση. 

•Υπολογισμοί. 

•  Ταυτόχρονη παραγωγή σχεδίων και υπολογισμών. 

•Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών. 

•Συντονισμός έργων. 

• Προγραμματισμός και παρακολούθηση της παραγωγής. 

•Εκτίμηση και διαχείριση κόστους. 
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(α) Συστήματα CAD / CADD 
 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό (design) καθώς και 

την δημιουργία των αντίστοιχων κατασκευαστικών δισδιάστων ή/και 

τρισδιάστατων σχεδίων, (drafting/draughting).  

 

** Εννοιολογικός προσδιορισμός στην Αγγλική γλώσσα των όρων Design, 

και Drafting.   

 

Design = σχεδιασμός [ αναφέρεται κυρίως στην εκτέλεση υπολογισμών].  

 

Drafting = σχεδιασμός [αναφέρεται στην παραγωγή σχεδίων].  

 
 

CAD …. Computer Aided Drafting……όταν παράγουμε μόνο σχέδια. 

 

CADD …. Computer Aided Design & Drafting …..όταν εκτελούμε 

                 υπολογισμός και παράγουμε σχέδια. 
 

Είθισται  πολλές φορές στην Ελληνική πραγματικότητα όταν αναφερόμαστε 

στο CAD [Computer Aided Design] να ενοούμε την παραγωγή μόνο 

σχεδίων.   
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Computer Aided Drafting 

Computer Aided Design & Drafting 

Vulcan screen shots 
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(β) Συστήματα CAM (Computer Aided Manufacturing) 
 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται με αντικειμενικό σκοπό τον 

προγραμματισμό της παραγωγής. Σε αυτά τα συστήματα το σχέδιο που έχει 

παραχθεί από τα συστήματα CAD/CADD μεταβιβάζεται στα συστήματα 

CAM, Computer Aided Manufacturing, και από εκεί, με χρήση κατάλληλων 

εντολών, ενεργοποιεί τις ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές, 

[Computer Numerical Control, CNC], όπως φρέζες, τόρνοι, μηχανήματα 

συγκόλλησης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή εξαρτημάτων.   
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(γ) Συστήματα CΑQ (Computer Aided Quality Control)   
 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται με αντικειμενικό σκοπό τον ποιοτικό 

έλεγχο, (συγκέντρωση και επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών, 

οργάνωση και διαχείριση ποιοτικού ελέγχου, εφαρμογή προγραμμάτων 

ελέγχου υλικών, κατασκευής, έργου). 

 
 

(δ) Συστήματα CΙΜ (Computer Integrated Manufacturing)   
 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται με αντικειμενικό σκοπό την παρέμβαση 

σε όλα τα τμήματα ενός εργοστασίου, (παραγωγή, διακίνηση, 

χρηματοροές), με την χρήση Η/Υ.  

 

 

(δ) Συστήματα CAP (Computer Aided Planning / Process Planning)   
 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται με αντικειμενικό σκοπό τον 

προγραμματισμό μιας κατασκευής, ενός έργου, ή της παραγωγής 

προϊόντων. και τα οποία συνδυάζονται με τα συστήματα CAD/CAM.  
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Γενικό πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων με την βοήθεια Η/Υ 
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3. To σύστημα CAD/CADD 

Τα σχέδια στα συστήματα CAD/CADD 

δημιουργούνται σε διανυσματική μορφή [vector] και 

όχι σε μορφή ψηφιδωτού [raster].  
 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σχέδια να 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ως επιμέρους 

σχεδιαστικές οντότητες (π.χ. line, arch, curve, 

polyline, etc) σε αντίθεση με την ψηφιδωτή μορφή, 

κατά την οποία τα στοιχεία αποθηκεύονται ως 

ψηφιακή φωτογραφία που αποτελούνται από μικρές 

ψηφίδες [pixel].  
 

Το πλεονέκτημα στην διανυσματική μορφή είναι ότι 

τα αντικείμενα του σχεδίου είναι δυνατό να υποστούν 

επεξεργασία ξεχωριστά το καθένα.     
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https://consolidatedlabel.com/label-articles/raste r-vs-vector-art/  

https://www.seekacreative.co.nz/resources/vector-vs-raster-files  

https://consolidatedlabel.com/label-articles/raste r-vs-vector-art/
https://consolidatedlabel.com/label-articles/raste r-vs-vector-art/
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Χαρακτηριστικά συστημάτων CAD 
 

• Κάθε σημείο έχει μοναδική θέση στον χώρο και ορίζεται είτε από 

καρτεσιανές συντεταγμένες [x,y,z,], είτε από κυλινδρικές 

συντεταγμένες [r, θ], είτε από σφαιρικές συντεταγμένες [r,θ,x]. Οι 

θέσεις όλων των σημείων ορίζουν την βάση δεδομένων του 

αντικειμένου. 
 

•Σχεδιάζουμε σε κλίμακα 1:1 και όταν έρθει η στιγμή της εκτύπωση 

τότε καθορίζουμε την κλίμακα.  
 

•Δεν ορίζουμε μονάδες διαστάσεων. Ο σχεδιασμός γίνεται σε 

αδιάστατη μορφή, ωστόσο γνωρίζουμε και διαστασιολογούμε τα 

σχέδια με συγκεκριμένες διαστάσεις που εμείς έχουμε θέσει και 

γνωρίζουμε. 
 

•Σχεδιάζουμε σε επίπεδα ή στρώσεις [layers]. Μπορούμε να 

φανταστούμε διαφορετικές στρώσεις διαφανούς χαρτιού όπου η μία 

διαφάνεια ταυτίζεται με μια άλλη. Έτσι σε κάθε διαφάνεια μπορούμε 

να σχεδιάζουμε ορισμένα αντικείμενα και ως τελικό αποτέλεσμα να 

έχουμε μια τελική διαφάνεια που να περιλαμβάνει το σύνολο του 

σχεδιαστικού έργου. 
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4. Επικοινωνία συστημάτων CAD  

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία εντός του πλαισίου 

CAE καθώς και μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων 

CAD, οι κατασκευαστές των συστημάτων CAD 

προσαρτούν στο λογισμικό σχετικές εντολές 

μετασχηματισμού της φόρμας το σχεδίου σε μία 

ενδιάμεση μορφή αναγνωρίσιμη και από άλλα πακέτα 

CAD. 
 

Η μορφή του αρχείου είναι dxf, Data Exchange Format 

/ Drawing Exchange Format. 

 

Με αυτόν τον τρόπο διαφορετικά πακέτα μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους.    
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Σημείωμα Αναφοράς σε έργα Τρίτων 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Βασική Βιβλιογραφία 

Κατά περίπτωση εντός του σώματος των διαφωνιών παρέχεται, 

συμπληρωματική βιβλιογραφία, όπου κρίνεται αναγκαίο τόσο για λόγους 

διδασκαλίας, όσο και επιστημονικής δεοντολογίας.  

Συμπληρωματική  Βιβλιογραφία 

Επιπλέον  Βιβλιογραφία – Εποπτικό υλικό 

Επιπλέον, στο eclass, στην σχετική σελίδα του μαθήματος, στον φάκελο 

΄΄03_Βιβλιογραφία΄΄ αναρτάται σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό.  
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Σημείωμα αναφοράς 

Copyright Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Άνθιμος Σ. Αναστασιάδης. «Σχέδιο με Η/Υ». Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 

Έκδοση 1η , Κοζάνη, 2020. 

 

 

   

Διαθέσιμο από την διαδικτυακή διεύθυνση: 
 

            https://eclass.uowm.gr/courses/MRE129/  

https://eclass.uowm.gr/courses/MRE129/
https://eclass.uowm.gr/courses/MRE129/
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Σημείωμα αδειοδότησης 

Το παρόν εκαπιδευτικό υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης 

Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 

[https://creativecommons.org/] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. 

Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 

κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με 

τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 

Διατήρηση Σημείωμάτων 
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

Σημείωμα Αναφοράς  

Σημείωμα Αδειοδότησης  

Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  

Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει), μαζί με τους 

συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 
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Τέλος Ενότητας 

Εισαγωγή στον σχεδιασμό CAD 


