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1. Εισαγωγή στο AutoCAD και στη σχεδίαση 

με Η/Υ   



Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε: 

• Να αναγνωρίζετε τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης με 

το AutoCAD 

• Να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας της 

εφαρμογής, να διακρίνετε τα επιμέρους στοιχεία της 

και να περιγράφετε τις λειτουργίες τους 

• Να δημιουργείτε, να ανοίγετε, να σώζετε σχέδια και να 

παίρνετε βοήθεια 

• Να γνωρίζετε τους τρόπους εκτέλεσης των εντολών 

• Να διακρίνετε τα συστήματα εισαγωγής 

συντεταγμένων και να τα χρησιμοποιείτε κατά 

περίπτωση 
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Πλεονεκτήματα σχεδίασης με το AutoCAD 

• Εργαζόμαστε στον Η/Υ (εικονικά) και όχι στο 

χαρτί 

• έχουμε απεριόριστο "χώρο" στη διάθεσή μας 

• Στο AutoCAD δεν ορίζουμε μονάδες 

διαστάσεων. Το σχέδιό μας είναι "αδιάστατο" 

και μόνο εμείς γνωρίζουμε σε τι μονάδες 

σχεδιάζουμε 

• Η χρήση της στρώσης ή του επιπέδου 
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Εκκίνηση εφαρμογής 

• Από το μενού  

ΠρογράμματαAutodesk  Auto-CAD 2016 

(ή AutoCAD 2009) και κλικ στο εικονίδιο του 

προγράμματος 

• Από συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας 
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Οθόνη έναρξης 
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• Καρτέλα Create 

 

 

 



Οθόνη έναρξης 
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• Καρτέλα Learn 

 

 

 



Περιβάλλον εργασίας 
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Μενού εφαρμογής 
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Περιοχή σχεδίασης 

• Σταυρόνημα 

• Εικονίδιο συστήματος συντεταγμένων 

• Γραμμή κατάστασης 
 

• Συντεταγμένες 

• Διακόπτες 

• Ρυθμίσεις κλίμακας και περιβάλλοντος 

• Προβολές 

• Γραμμή εντολών 
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Περιοχή σχεδίασης 

• Κορδέλα εργαλείων  

 

 

 

 
• Ανάπτυξη ομάδας εργαλείων <Draw> 
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Περιοχή σχεδίασης 

• Εμφάνιση γραμμής μενού 

 
 

• Τρόπος εμφάνισης γραμμής μενού 
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Δημιουργία σχεδίου 

• Από  το σχετικό  εικονίδιο (qnew) 

• Από το μενού εφαρμογής 

<Α>  <New> 

• Πληκτρολογώντας την εντολή new ή qnew 

• Πληκτρολογώντας Ctrl + N 
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Δημιουργία σχεδίου 

• Επιλογή προτύπου σχεδίου 
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Εναλλαγή σχεδίου 
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• Μενού  καρτέλα View  Switch Windows 

 

 



Αποθήκευση σχεδίου 
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• Κάνουμε κλικ σε ένα από τα παρακάτω εικονίδια με 

τη δισκέτα   

• Επιλέγουμε    και <Save> ή <Save As..>   

• Πληκτρολογούμε την εντολή save ή την saveas 

 

• Στο πλαίσιο διαλόγου 

δηλώνουμε όνομα αρχείου 

και διαδρομή αποθήκευσης 

 

 



Κλείσιμο σχεδίου 
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• Επιλέγουμε το κουμπί     και στη συνέχεια <Close> 

• Πληκτρολογούμε την εντολή Close 

• Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο κλεισίματος του σχεδίου  



Φόρτωση σχεδίου 
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• Από το εικονίδιο με την εικόνα του φάκελου  

• Πληκτρολογούμε την εντολή open 

• Από το μενού της εφαρμογής     επιλέγουμε <Open> 

 



Ζητώντας βοήθεια 
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• πληκτρολογώντας την εντολή Help  

• πατώντας το πλήκτρο <F1>  

• από το μενού <Help>  



Ζητώντας βοήθεια 
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• Αναζήτηση πληροφορίας 



Ζητώντας βοήθεια 
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• Προβολή πληροφορίας 



Τρόποι εκτέλεσης εντολών 
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• Από το πληκτρολόγιο 

• Με το ποντίκι και τις γραμμές εργαλείων 

• Με το ποντίκι και τα μενού 

• Με το δεξί κλικ  του ποντικιού  

• Με τα πλήκτρα λειτουργιών (F1 – F12) 

 



Πλήκτρα λειτουργιών 
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• F1 Ανοίγει τη βοήθεια για το AutoCAD 

• F2 Εμφανίζει ή αποκρύπτει την οθόνη κειμένου, η 

οποία είναι μία μεγέθυνση της περιοχής εντολών 

• F3 Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα μόνιμα 

επιλεγμένα σημεία έλξης των αντικειμένων 

• F4 Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα επιπρόσθετα 

σημεία έλξης τρισδιάστατων αντικειμένων 

• F5 Εναλλάσσει τα πεδία σχεδίασης στην ισομετρική 

σχεδίαση αντικειμένων, αρκεί αυτή να έχει 

ενεργοποιηθεί 

 

 



Πλήκτρα λειτουργιών 
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• F6 Αλλάζει τη μορφή απεικόνισης των 

συντεταγμένων 

• F7 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το βοηθητικό 

κάνναβο της οθόνης (GRID) 

• F8 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οριζόντια και 

κατακόρυφη σχεδίαση (ORTHO)  

• F9 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί  τη βηματική 

μετακίνηση του σταυρονήματος με το ποντίκι 

(SNAP)  

 

 



Πλήκτρα λειτουργιών 
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• F10 Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ανίχνευση της 

σύμπτωσης της κατεύθυνσης της τρέχουσας θέσης 

του σταυρονήματος με τις πολικές γωνίες (POLAR) 

• F11 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ανίχνευση της  

τρέχουσας θέσης του σταυρονήματος από τα ενεργά 

σημεία έλξης αντικειμένων, σε σχέση και με τις 

πολικές γωνίες (OTRACK)  

• F12  Ενεργοποιεί  ή απενεργοποιεί τη δυναμική 

καταχώριση (Dynamic Input) 

 



Συστήματα συντεταγμένων 

• Απόλυτες καρτεσιανές  
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Συστήματα συντεταγμένων 

• Απόλυτες κυλινδρικές 

• Απόλυτες πολικές 
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Συστήματα συντεταγμένων 

• Απόλυτες σφαιρικές 
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Παράδειγμα σχεδίασης 

• Σχεδίαση με απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες 
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Παράδειγμα σχεδίασης 

• Σχεδίαση με σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες 
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Παράδειγμα σχεδίασης 

• Σχεδίαση με πολικές συντεταγμένες 
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Πρακτική άσκηση 

• Σχεδιάστε το παρακάτω σχήμα με διαφορετικούς 

τρόπους εισαγωγής συντεταγμένων συμπληρώνοντας 

τον πίνακα της επόμενης διαφάνειας 
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Πρακτική άσκηση 

• Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα 
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