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Άσκηση: Σχεδιασμός ενδεικτικής γεωτεχνικής τομής 
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Εντολές που χρησιμοποιούνται: 

line, circle, layers, zoom, pan, hatch, text, copy, 

move, erase, offset. 

1. Αρχικά δημιουργούνται τα επίπεδα εργασίας [layer] 
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2. Σχεδιάζεται η τομή της γεώτρησης  

και τα διάφορα επίπεδα 

Διαστάσεις σχεδίου. 

Το σχέδιο έχει περιστραφεί 

κατά 90ο 

Πάνω 

μέρος 

Κάτω 

μέρος 
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3. Γράφουμε το κείμενο            4. Διαγράμμιση 
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Η συγκεκριμένη διαγράμμιση με τους 

κύκλους δεν υπάρχει τυποποιημένη 

στο autocad. Θα χρησιμοποιηθεί η 

διαγράμμιση με γραμμές [και αλλαγή 

γωνίας] και θα συμπληρωθεί με το 

κύκλους [circle] και solid hatch. 
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Ενδεικτικά στοιχεία για την γενική αντίληψη του σχεδιασμού 
 

**Τεχνικές λεπτομέρειες θα αποκτηθούν στα μαθήματα γεωτεχνικής μηχανικής** 
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Σημείωμα Αναφοράς σε έργα Τρίτων 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Βασική Βιβλιογραφία 

Κατά περίπτωση εντός του σώματος των διαφανιών 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/  
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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 

Εφαρμογή εντολών κειμένου & διαγράμμισης 
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