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Άσκηση εφαρμογής 
                Να σχεδιαστεί η παρακάτω κάτοψη 



Διαστασιολόγηση σχεδίου // 2020-2021  3 

1. Βασική σχεδιαστική μονάδα αποτελεί η παρακάτω 

κάτοψη η οποία έχει σχεδιαστεί σε προηγούμενο 

εργαστήριο. 



Διαστασιολόγηση σχεδίου // 2020-2021  4 

2. Για να είναι δυνατός ο συνολικό σχεδιασμός θα 

πρέπει να γίνει χρήση των παρακάτω εντολών: 

copy, mirror, move, offset, text, hatch, εντολές από 

την εργαλειοθήκη dimension. 

3. Επιπρόσθετα των υφισταμένων θα δημιουργηθούν 

τρία ακόμη layers, ήτοι: 

Layer με την ονομασία: Διαγράμμιση. 

Layer με την ονομασία: Κείμενο. 

Layer με την ονομασία: Διαστάσεις.   
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4. Θα δημιουργηθεί ένας νέος τύπος/στυλ διάστασης με 

την ονομασία Ergastirio. 

Από το μενού 

Από την εργαλειοθήκη 
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5. Θα γίνουν σχετικές ρυθμίσεις όπως παρακάτω. Στο 

σημείο αυτό ο κάθε φοιτητής μπορεί να φτιάξει το 

δικό του στυλ διαστασιολόγησης. 

Ενδεικτικές 

ρυθμίσεις 
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Ενδεικτικές 

ρυθμίσεις 
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Ενδεικτικές 
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Ενδεικτικές 

ρυθμίσεις 
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6. Μετά την δημιουργία του στυλ διαστασιολόγησης, θα 

περαστεί με την εντολή hatch διαγράμμιση στα 

υποστυλώματα.  
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8. Θα γίνει ο σχεδιασμός της κάτοψης με τις εντολές π.χ. 

Mirror, copy, move, κλπ.  

 

9. Θα γίνει η διαστασιολόγηση του σχεδίου με χρήση 

των εντολών dimension και στυλ διαστάσεων Ergastirio. 

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου έχουν αναρτηθεί 

στο eclass στην θέση Εργασίες. 
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Σύσταση 

Για μετακίνηση του κειμένου της διάστασης ή της 

διάστασης με select πάνω στο κείμενο ανοίγει σχετικό 

μενού διαλόγου με αντίστοιχες ενέργειες.  
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Για σήμανση στα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι 

εντολές: mleader, qleader 

Εργαλειοθήκη. 

**Στην τυπική εργαλειοθήκη δεν υπάρχουν. 

Μπορούμε να τα βγάλουμε με δεξι κλίκ πάνω 

στην μπάρα, στην συνέχεια customize και 

όταν γράψουμε το κείμενο της εντολής 

εμφανίζονται, όποτε και τις τοποθετούμε στην 

εργαλειοθήκη  
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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 διαστασιολόγησης 
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