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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 
Τα τελευταία χρόνια η τρισδιάστατη απεικόνιση και  o φωτορεαλισµός έχουν γίνει 

απαίτηση κάθε γραφείου και εταιρείας. Ένας αρχιτέκτονας, πολιτικός µηχανικός, 

διακοσµητής ή σχεδιαστής γενικότερα πρέπει να γνωρίζει κάποιο πρόγραµµα 

τρισδιάστατης σχεδίασης, ώστε να µπορεί  να κάνει µια σωστή παρουσίαση στον 

εν δυνάµει πελάτη. Ο πελάτης από τη µεριά του παίρνει µέρος στη διαδικασία της 

µελέτης, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου ειδικού λογισµικού. Το 3D µοντέλο 

του κτιρίου, εισάγεται σε αρχείο PDF ή αποθηκεύεται µε τη µορφή εικόνας και 

αποστέλλεται στον πελάτη, µε αποτέλεσµα η επικοινωνία να γίνεται ταχύτατα. 

Με λίγα απλά βήµατα, λοιπόν µπορούµε να δηµιουργήσουµε τρισδιάστατα 

µοντέλα, να ορίσουµε τη χρήση των χώρων στις κατόψεις, των ορόφων και να 

επαληθεύσουµε το σχέδιό µας οπτικά αλλά και µε τις ενσωµατωµένες λίστες 

ποσοτήτων. Οι συσχετιζόµενοι χάρτες είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµοι και µας 

δίνουν τη δυνατότητα να εισάγουµε στοιχεία και να τροποποιήσουµε τις κατόψεις, 

τις προσόψεις, τις τοµές ή τα προοπτικά. 

Μπορούµε να θέσουµε τις προδιαγραφές των σχεδίων µας και των ιδεών µας 

χρησιµοποιώντας σαν βάση, ένα από τα έτοιµα πρότυπα σχεδίασης. Η 

παρουσίαση των κατασκευαστικών σχεδίων, ελέγχεται από τη βάση δεδοµένων 

ενώ ταυτόχρονα µας παρέχεται µια ενηµερωµένη κατάσταση των σχεδίων. 

Έτσι µε την απεικόνιση αυτή µπορούµε να δούµε όλα τα στοιχεία του κτιρίου 

πριν αυτό κατασκευαστεί  και όχι µόνο τα τοπογραφικά στοιχεία, αλλά και όλους 

τους χώρους ακόµα και πως είναι να περπατάς µέσα στον κάθε χώρο, την διάταξη 

των επίπλων ακόµα και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένα. 
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                                     ABSTRACT 
 

 
 
 

In recent years three-dimensional imaging and visualization have become 

requirement of each office and company. An architect, engineer, or designer needs 

to know in general a three-dimensional design program so that he can make a 

good presentation in potential client. The client from his side takes part in the 

process of study, without having to purchase any special software, 3D project 

imported in PDF file or stored with the form of picture and it is dispatched in the 

client, so communication can become rapidly. 

With a few simple steps, we can create three-dimensional models to define the 

use of space in the plans, the floors and to verify our plan and vision with built-in 

mailing lists quantities. The associated maps are available at any time and give us 

the ability to input and change our plans, facades, the sections or prospectively. 

We can set the standards of our plans and our ideas using as a base, one of the 

ready design templates. The presentation of constructional drawings, is checked by 

the base of data while simultaneously is provided for us an informed situation of 

drawings. 

So with this depiction we can see all information of the building before it was 

built not only topographical information but also all places, even it is to walk through 

every room in the provision of furniture and even the materials from which made.
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                                       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Σκοπός της παραπάνω εργασίας ήταν η διατριβή πάνω στο πρόγραµµα µε 

σκοπό την εκµάθηση του και η κατανόηση των τεχνικών απεικόνισης 

τρισδιάστατων κτισµάτων και πως αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του 

συστήµατος ArchiCAD. 

Η παρακάτω εργασία πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά και είχε ως θέµα την 

τρισδιάστατη µοντελοποίηση µιας µεζονέτας µέσω του σχεδιαστικού 

προγράµµατος ArchiCAD 12. Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερις  ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα ασχολείται µε µια µικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

συστηµάτων Cad τα οποία σχετίζονται µε την τρισδιάστατη σχεδίαση κατοικιών. Η 

δεύτερη ενότητα αναφέρει λεπτοµερώς τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες του 

ArchiCAD, στην τρίτη έχουµε τα στάδια πραγµατοποίησης του σχεδίου µας, µια 

αναλυτική παρουσίαση της κατοικίας µε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του 

εξωτερικού και του εσωτερικού του κτιρίου που σχεδιάσαµε, παρουσίαση των 

σχεδίων (που έχουµε εισάγει στο ArchiCAD) και των όψεων (ανατολική-βορεινή-

δυτική και νότια) σε τοµή όπως τις παίρνουµε αυτόµατα από το πρόγραµµα, τέλος 

στην τέταρτη ενότητα παραθέτουµε τα συµπεράσµατα που έχουµε εξάγει για το 

πρόγραµµα καθώς και τα προβλήµατα που συναντήσαµε κατά την σχεδίαση του 

κτιρίου.   
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                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
      «Ανασκόπηση συστηµάτων CAD  για την σχεδίαση κτιρίων» 
 
 

1.1 Συστήµατα µοντελοποίησης κτιριακής πληροφορίας (BIM) 
 
 
Η µοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας BIM  (Building Information modeling ), 

είναι µια τεχνολογία σύµφωνα µε την οποία, όλες οι πληροφορίες περιλαµβάνονται 

µέσα σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο. Οι υπεύθυνοι έργου έχουν πρόσβαση σε αυτές 

τις πληροφορίες και τα αποτελέσµατά τους ενώ, µπορούν να αναπτύξουν το 

µοντέλο περαιτέρω. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει ταχύτερη και ακριβέστερη µελέτη 

κτιρίων από ότι µε την ανταλλαγή στοιχείων µέσω σχεδίων. Μερικές από τις 

εφαρµογές BIM περιλαµβάνουν υπολογισµούς ενέργειας και δοµικών στοιχείων, 

διαχείριση εγκαταστάσεων και ανάλυση λειτουργίας σύνθετων κτιρίων. Η 

τεχνολογία BIM όχι µόνο επιταχύνει τη µελέτη αλλά προσφέρει και πραγµατική 

προστιθέµενη αξία στη διαχείριση των κτιρίων. Ο στόχος είναι να γίνει πιο ακριβής 

και προσοδοφόρα η µελέτη, η κατασκευή και η διαχείριση. Με την τεχνολογία αυτή 

παίρνουµε αυτόµατα κατόψεις και τοµές του έργου που θέλουµε να απεικονίσουµε 

καθώς έχουµε επιπλέον εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.  

Ο κάθε σχεδιαστής ανάλογα µε τις απαιτήσεις που έχει από ένα πρόγραµµα  

BIM κάνει και την κατάλληλη επιλογή. Παρακάτω αναλύουµε τις δυνατότητες των 

προγραµµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 

 
 

1.1.1 Το σύστηµα CADware 
 
Αρχικά το σύστηµα CADware Μεταµορφώνει το AutoCAD σε ένα ολοκληρωµένο    

περιβάλλον εργασίας µε αρχιτεκτονικές εντολές και έτοιµες βιβλιοθήκες. Το 

CADware δεν αλλάζει καθόλου το γνωστό περιβάλλον του AutoCAD αλλά ούτε και 

τον τρόπο λειτουργίας του. Όλες του οι εντολές περιέχονται σε ένα pull down menu 

που προστίθεται στο τέλος, όπως ακριβώς τα Express Tools. Τις εντολές αυτές 

µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε µαζί µε τις εντολές του AutoCAD.  

 



         Κεφάλαιο 1ο :Κεφάλαιο 1ο :Κεφάλαιο 1ο :Κεφάλαιο 1ο :    «Ανασκόπηση συστηµάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων»  
 

     
     
         “Σχεδιασµός κτιρίου µε τη βοήθεια του προγράµµατος  ArchiCAD 12”             ---- 8 - 

Το πρόγραµµα είναι σχεδόν γνωστό σε όσους γνωρίζουν ήδη το AutoCAD αφού 

οι περισσότερες εντολές παραµένουν κοινές. Και όσον αφορά τη διασύνδεσή του 

µε άλλα προγράµµατα το  CADware δεν δηµιουργεί ιδιαίτερου τύπου αρχεία. Όλα 

τα αρχιτεκτονικά αντικείµενα που σχεδιάζει, αποθηκεύονται µέσα στο αρχείο 

AutoCAD (dwg) µε τις γνωστές εντολές του AutoCAD, save, save as κλπ. 

Εποµένως δεν υπάρχει θέµα συµβατότητας µε άλλα προγράµµατα, αφού ισχύει ότι 

και για το AutoCAD. 

 

Με το CADware κερδίζουµε: 

� Οργάνωση και τυποποίηση.          

Όλοι οι σχεδιαστές ενός γραφείου θα δουλεύουν µε τον ίδιο τρόπο - ίδια layers, ίδια 

blocks, ίδιες ρυθµίσεις κλπ. Ο νέος µηχανικός θα ξεκινήσει την επαγγελµατική του 

σχεδίαση πάνω σε σωστές βάσεις. Τα σχέδια του αρχείου του θα έχουν τα ίδια 

στάνταρ. 

� Ταχύτητα και παραγωγικότητα.   

Η παραγωγικότητα µε το CADware µπορεί εύκολα να ξεπεράσει το 1 προς 2 σε 

σχέση µε σκέτο AutoCAD. Το όφελος χρόνου σε ετήσια βάση µπορεί να είναι 

τεράστιο.  

 

Το CADware περιλαµβάνει: 

Α) Αρχιτεκτονική σχεδίαση γραµµικών σχεδίων (2D). 

� ∆ιαστασιολόγηση τοίχων και ανοιγµάτων.  

� Προσθήκη µόνωσης σε τοίχους.  

� Πλούσιες αρχιτεκτονικές διαγραµµίσεις (Hatch).  

� Σκάλες όλων σχεδόν των τύπων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα.  

� Κάγκελα, στηθαία συµπαγή και στηθαία µε οπές.  

� Ελληνικές γραµµατοσειρές.  

� Αυτόµατα σύµβολα για στάθµες, πινακάκια κουφωµάτων, δείκτες, βελάκια.  
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� Πλούσιες βιβλιοθήκες επίπλων και αντικειµένων  

� Προµετρήσεις  

� Πίνακα Φωτισµού-Αερισµού και άλλα 

 
Β) Τροποποιήσεις σχεδίων 2D και 3D.  

Το CADware περιλαµβάνει εντολές για την εύκολη τροποποίηση των παρακάτω 

αρχιτεκτονικών στοιχείων:  

� Τοίχων  

� Ανοιγµάτων  

� Κλιµακοστασίων  

� Κάγκελων  

� Στηθαίων  

� Πλακών  

� ∆οκών  

� Στεγών  

� Υλικών φωτορεαλισµού  

 

Όλα τα αντικείµενα που δηµιουργεί το CADware αναγνωρίζονται από το AutoCAD 

σαν αντικείµενα AutoCAD. Έτσι αυτό µπορεί να ανοίξει σχέδια που περιέχουν 

αντικείµενα CADware, να τα επεξεργαστεί και να τα τυπώσει χωρίς κανένα 

πρόβληµα. 

 
Γ) Τοπογραφικά. 

  Για τις ανάγκες σχεδίασης οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, το CADware  

περιλαµβάνει υποσύστηµα τοπογραφικών εντολών µε εκτεταµένες δυνατότητες:  

� Σχεδίαση οικοπέδων από τρίγωνα  

� ∆ιαστασιολόγηση οικοπέδων  

� Εµβαδοµέτρηση οικοπέδων µε τους τύπους του Ήρωνα ή του Simpson  
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� Αρίθµηση κορυφών οικοπέδου  

� Εισαγωγή συντεταγµένων σε κάθε κορυφή  

� Εισαγωγή στο σχέδιο σηµείων που προέρχονται από τοπογραφικό όργανο. 

Για τις ανάγκες του τρισδιάστατου µοντέλου, το CADware µπορεί να δηµιουργήσει 

το ανάγλυφο του εδάφους είτε από υψοµετρικές καµπύλες είτε από σηµεία µε x,y,z 

συντεταγµένες. 

∆) Αρχιτεκτονική σχεδίαση τρισδιάστατου κτιριακού µοντέλου (3D). 

 Κατά τη σχεδίαση κάτοψης το CADware δηµιουργεί αυτόµατα το 3D µοντέλο  των 

παρακάτω αρχιτεκτονικών στοιχείων: 

� Τοίχοι, κουφώµατα, υποστυλώµατα.  

� Πλαίσια ανοιγµάτων.  

� Σκάλες όλων σχεδόν των τύπων. 

� Στέγες µονόριχτες, δίριχτες και ισοκλινείς µε ή χωρίς οπές.  

� Κάγκελα, στηθαία συµπαγή και στηθαία µε οπές.  

� Πλάκες και δοκούς.  

� Βιβλιοθήκες επίπλων και αντικειµένων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

 
Ε)  Σχέδια, Εικόνες και Video παρουσίασης αρχιτεκτονικού θέµατος.  

Οι δυνατότητες του CADware επεκτείνονται µε τα υποσυστήµατα φωτορεαλισµού 

και    κίνησης.  

� Φωτορεαλισµός: Όλα τα αντικείµενα που δηµιουργεί το CADware, 

συνοδεύονται µε στάνταρ υλικά φωτορεαλισµού, από την πλούσια βιβλιοθήκη 

έτοιµων οικοδοµικών υλικών. Με µια αυτόµατη βηµατική διαδικασία, το πρόγραµµα 

προσθέτει τα υλικά στη σωστή τους κλίµακα, τα φώτα και δηµιουργεί την εικόνα. 

� Κίνηση: Το έτοιµο µοντέλο του κτιρίου, µπορεί να µας δώσει Video µέσω 

διαδροµών περιήγησης. Η διαδικασία είναι απλή και αξιοποιεί τα υλικά και τα φώτα 

φωτορεαλισµού που έχουν τοποθετηθεί στο θέµα. 
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ΣΤ) Αυτόµατες Τοµές και Όψεις. 

Για τις ανάγκες των σχεδίων της οικοδοµικής άδειας το CADware περιλαµβάνει 

εντολή που πραγµατοποιεί τοµές και όψεις στο τρισδιάστατο µοντέλο του κτιρίου. 

Όταν εφαρµόζεται η εντολή Τοµής-Όψης σε ένα σχέδιο, µπορεί να τέµνει και να 

προβάλει ΟΛΑ τα αντικείµενα που είναι σχεδιασµένα. 

 

1.1.2  Το σύστηµα AutoCAD Architecture. 

Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο βασίζεται και πάλι στο AutoCAD. ∆ουλεύοντας 

στο ίδιο οικείο περιβάλλον, µπορούµε να αξιοποιήσουµε άµεσα το AutoCAD 

Architecture, και µάλιστα πιο αποτελεσµατικά, εστιάζοντας περισσότερο στις 

αρχιτεκτονικές µας ανάγκες και στα project µας. Τώρα µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ακόµα γρηγορότερα ακριβή σχέδια, υλικό τεκµηρίωσης και 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Όσο περισσότερο χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα, 

όλο και περισσότερους τρόπους θα ανακαλύψουµε για να βελτιώσουµε την 

παραγωγικότητά µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες µας. 

Πλεονεκτήµατα: 

Άµεση τρισδιάστατη σχεδίαση. Με τις δεδοµένες tool palletes του AutoCAD 

Architecture  µπορούµε να εισάγουµε έναν τοίχο στο σχέδιό µας τόσο απλά όσο 

απλά θα “τραβούσαµε” µία γραµµή σε ένα απλό Autocad. Το ίδιο ισχύει και για τα 

παράθυρα και τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του έργου µας. 

Ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία τα οποία συνεργάζονται παραµετρικά µεταξύ τους 

Σύνθετοι τοίχοι (µε αναλυτική λεπτοµέρεια µονώσεων και τοιχοποιίας) , παράθυρα, 

κιγκλιδώµατα, σκάλες, στέγες, λεπτοµέρειες και δοµικά στοιχεία τα οποία είναι 

προσαρµοσµένα στις δικές µας σχεδιαστικές ανάγκες, απολύτως συνεργάσιµα 

µεταξύ τους δίνοντας στην ουσία τη δυνατότητα να ενηµερώνονται αυτόµατα µετά 

από την οποιαδήποτε επέµβασή µας.    

Παράλληλα µπορούµε ανά πάσα στιγµή να επέµβουµε στο στιλ και το σχήµα 

των Θυρών των παραθύρων των κιγκλιδωµάτων κλπ. εµπλουτίζοντας έτσι και την 

προσωπική µας βιβλιοθήκη.   
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Περιβάλλον Εργασίας: 

� Οι εντολές έχουν οµαδοποιηθεί και κατηγοριοποιηθεί σε καρτέλες, όπως η 

Home που µέσα της κρύβει υποκατηγορίες συνηθισµένων οµάδων εντολών που 

παλιότερα τις βρίσκαµε σε pull down menu, τώρα πια έχουν ενσωµατωθεί στη 

«Ζώνη» Ribbon. Εκεί θα βρούµε και την οµάδα εντολών των tab: Draw, Modify, 

Layers κλπ. Το ίδιο ισχύει και για την «καρτέλα» Insert που µέσα της κρύβει τις 

οµάδες εντολών των tab: Reference, Block, Attributes, Import κλπ. Με λίγα λόγια 

έτσι πετυχαίνουµε την µεταφορά όλων των σχεδιαστικών εργαλείων 

Αρχιτεκτονικών στυλ (σκάλες τοίχοι, παράθυρα, Θύρες) και στο ribbon εκτός από 

τις tool palettes µε αποτέλεσµα να αυξάνουµε την παραγωγικότητα µας µια και 

πλέον πάνω στο «σχεδιαστήριό» µας έχουµε όλα τα εργαλεία µας απλωµένα και 

τοποθετηµένα µε λογική σειρά και φιλοσοφία, σε τέτοιο σηµείο έτσι ώστε να µη τα 

ψάχνουµε ανάµεσα σε menu και «sub-menu» 

�  To Application menu είναι το σηµείο του λογισµικού µας µέσα από το οποίο 

µπορούµε να έχουµε τη διαχείριση των αρχείων µας µε εντολές όπως οι Open, 

Save, Export και Print. Στο AutoCAD Architecture  οι παραπάνω εντολές φεύγουν 

από το menu bar και υφίστανται στο Application menu σαν λέξεις-κλειδιά που µας 

οδηγούν στις ενέργειες που πρέπει να κάνουµε για την σωστή διαχείριση των 

αρχείων µας. 

�  Με τα Cleanups µπορούµε να εισάγουµε πάνω στον τοίχο µας επιπλέον 

Vertex όπως και στις πλάκες δίνοντας έτσι τέτοια µορφή στον τοίχο που να 

εξυπηρετεί τις κατασκευαστικές, εικαστικές και αρχιτεκτονικές µας ανάγκες. 

�  Μεγαλύτερη «εµπλοκή» των κλασσικών AutoCAD εντολών, όπως chamfer-

fillet κλπ µέσω των endcups πετυχαίνοντας έτσι τέτοια διαµόρφωση στα 

τελειώµατα των τοίχων ώστε να ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές ανάγκες του 

project ή στην διατήρηση Αρχιτεκτονικής που επιβάλλεται σε κάθε περιοχή που 

θέλει να κρατήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. 

� Βελτιωµένα εργαλεία για την επεξεργασία των διαστάσεων που πλέον 

ανεξάρτητα από το πόσες µοίρες η διάστασή µας µπορεί να περιστραφεί, µας 

επιτρέπει να φέρουµε το κείµενο της διάστασης πάνω από τη γραµµή διάστασης 

έτσι ώστε να µπορούµε να διαβάζουµε τη διάσταση κανονικά χωρίς να 

δυσκολευόµαστε από την τυχών «αναποδογυρισµένη» αρχική εµφάνισή της. 
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� Εκτυπώνουµε τα σχέδιά µας άµεσα µέσα από το sheets set view, του project 

Navigator σε PDF µορφή. Έτσι επιταχύνουµε τη διαδικασία εκτύπωσής µας. Απλά 

κάνοντας δεξί κλίκ πάνω στο sheet που θέλουµε να τυπώσουµε µας εµφανίζεται 

πίνακας περιεχοµένων που µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε το τι θέλουµε να 

κάνουµε (σε ποια µορφή θέλουµε να εκτυπώσουµε) το αρχείο που έχουµε αρχικά 

επιλέξει. 

 
1.1.3 Το σύστηµα 3d studio vis. 
 
Το 3DStudio Max και 3DStudio Vis είναι αποκλειστικά προγράµµατα 

επαγγελµατικού φωτορεαλισµού και κίνησης. Έχουν κοινό πυρήνα και απλά είναι 

εµπλουτισµένα µε πρόσθετα εργαλεία έχοντας διαφορετικούς στόχους. Το µεν 3Ds 

VIZ έχει σαν στόχο την παρουσίαση ενώ το 3DS Max τον κινηµατογράφο 

τηλεόραση κλπ. 

Το 3Ds VIZ απευθύνεται στους σχεδιαστές – µελετητές όπως αρχιτέκτονες, 

τοπογράφους, µηχανολόγους, βιοµηχανικούς σχεδιαστές κλπ προσφέροντας 

εξειδικευµένα εργαλεία για τις ανάγκες τους. Είναι πρόγραµµα δηµιουργίας 

τρισδιάστατων µοντέλων, φωτορεαλισµού και κίνησης. Τα εργαλεία του, µας 

επιτρέπουν να δηµιουργήσουµε µοντέλα διαφόρων θεµάτων, να τα µελετήσουµε µε 

υλικά και να χρησιµοποιήσουµε απλές ή σύνθετες τεχνικές φωτισµού και να τα 

αποδώσουµε µε τέτοιο τρόπο που να απεικονίζει ρεαλιστικά το τελικό αποτέλεσµα. 

Με τα εξειδικευµένα εργαλεία του µπορούµε να δηµιουργήσουµε κίνηση και βίντεο. 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έτοιµα µοντέλα από άλλες εφαρµογές όπως 

AutoCAD, Architecture, Inventor κ.λ.π ή να τα δηµιουργήσουµε χρησιµοποιώντας 

τις κατάλληλες εντολές δηµιουργίας µοντέλων.  

 
Χαρακτηριστικά  
 
� ∆ηµιουργία σχηµάτων (shapes) και µετατροπή τους σε όγκους  

� ∆ηµιουργία και επεξεργασία πολυεδρικών επιφανειών  

� Παραµετρικά εργαλεία σχεδίασης αρχιτεκτονικών θεµάτων.  

� ∆ιαχείριση, δηµιουργία, τροποποίηση υλικών  
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� ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης  

� ∆ηµιουργία και διαχείριση φωτεινών πηγών - εφέ  

� Κάµερες  

� Εισαγωγή στο animation  

� ∆ηµιουργία πορείας κίνησης µέσα και γύρω από τα αντικείµενα σχεδίασης 

(walkthrough animations).  

� Τεχνικές σύνδεσης µε τρισδιάστατα σχέδια του AutoCAD ή Architecture. 

 

1.1.4 Το σύστηµα IDEA. 
 
Το IDEA είναι ένα Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, 

Φωτορεαλισµού και Κίνησης, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του σύγχρονου 

Αρχιτεκτονικού Γραφείου. Εµπεριέχοντας το δικό του σχεδιαστικό πυρήνα 

(IntelliCAD), εξασφαλίζει απόλυτη αυτονοµία στον χρήστη του και µάλιστα µε την 

ίδια ακριβώς λειτουργικότητα, αλλά και µορφή αρχείων µε το AutoCAD (Dwg). Η 

νέα τεχνολογία µοντελοποίησης BIM που υιοθετεί το IDEA, παρέχει απεριόριστη 

ευχέρεια στην διαµόρφωση του 3D µοντέλου σε εντυπωσιακά υψηλές επιδόσεις και 

ταχύτητες. Μέσω των υποσυστηµάτων του PhotoIDEA και WalkIDEA παράγει 

σκηνές φωτορεαλισµού υψηλής ποιότητας και εικονική περιήγηση 3D και 4D 

(Στερεοσκοπική) αντίστοιχα. 

 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 
� Λειτουργικότητα AutoCAD και  

� Πρωτοποριακή τεχνολογία BIM. 

� Ασύλληπτες επιδώσεις σε ταχύτητες.  

� Απόλυτη σχεδιαστική αυτονοµία.  

� Σύνθεση, Φωτορεαλισµός και κίνηση, όλα µαζί σε ένα περιβάλλον. 

� Εκπληκτικές συνεργίες µε τα µοναδικά IDEA Add Ons 
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Επιπλέον : 
 
� Έξυπνος ∆ιαχειριστής Σχεδίων Μελέτης BIM (Project drawings smart 

explorer & tree-view browser): Το IDEA  εµπεριέχει εξερευνητή σχεδίων (tree-

view explorer), που διατηρεί ενηµερωµένα όσα σχέδια ορίζει ο χρήστης στη µελέτη 

του (πχ. όψεις, τοµές, προοπτικά κλπ) σε σχέση τόσο µε τις αλλαγές στο µοντέλο 

του κτιρίου, όσο και µε τυχόν προσθήκες/επεµβάσεις του χρήστη πάνω σε αυτά τα 

σχέδια (πχ. τοποθέτηση πινακίδας, εισαγωγή συµβόλων ή σχεδίων από τις 

βιβλιοθήκες, σχόλια, υψοµετρικές ενδείξεις κλπ). 

� Προηγµένος Roof Modeler: Ανάµεσα στο πλήθος νέων δυνατοτήτων 

µοντελοποίησης στεγών αναφέρονται ενδεικτικά οι κάθε είδους προσθήκες (πχ. 

σοφίτες οποιασδήποτε µορφής, τρύπες, ανοίγµατα, skylights κ.α.), η αυτόµατη 

ένωση χωριστών στεγών, η δυνατότητα ορισµού διπλής κλίσης στην ίδια πλευρά, η 

ευχέρεια προέκτασης κάθε πλευράς χωριστά και πολλά ακόµα.  

� Κίνηση µέσα στο φωτορεαλισµένο µοντέλο: Ο χρήστης του IDEA µπορεί 

πλέον να περιηγείται µέσα και έξω από το φωτορεαλισµένο κτίριο, την ίδια στιγµή 

που συνθέτει το µοντέλο του, χάρη στους νέους αλγόριθµους απόκρυψης και 

animation σε OpenGL.  

� Νέοι παραµετρικοί διάλογοι αρχιτεκτονικών στοιχείων: Νέοι διάλογοι για 

σύνθετα στοιχεία όπως για παράδειγµα η Καµινάδα, η Πέργκολα κ.α. µε γνωστή 

ευχέρεια διαµόρφωσης και επεξεργασίας των αρχιτεκτονικών στοιχείων του IDEA.  

� ∆υνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας 3D οικοπέδων: Η δυνατότητα αυτή 

που χαρακτηρίζει το Τοπογραφικό υποσύστηµα του IDEA (AutoREG) παράγει το 

τρισδιάστατο µοντέλο εδάφους, χωρίς την ανάγκη ορισµού τριγώνων από τον 

χρήστη.  

� ∆υνατότητα επεξεργασίας εικόνας: Η νέα εντολή ImageEdit, δίνει την 

δυνατότητα επεξεργασίας κάθε αντικειµένου «raster image» που εµπεριέχεται στο 

µοντέλο του IDEA.  

� Πλήθος επιµέρους βελτιώσεων: Ενδεικτικά αναφέρονται, η δυνατότητα 

ορισµού και διαχείρισης µη παραλληλεπίπεδων τοίχων, οι ενώσεις τοίχων µε 

σκάλες, η επιλογή για απόκρυψη γραµµών τοίχων και πλακών στις όψεις και στις 

τοµές, η προσθήκη «γείσα» στα παράθυρα, η δυνατότητα αλλαγής πολλών 

κολώνων κ.α.  
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Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

 
Απεριόριστη ευχέρεια στην σύνθεση και “ ελαστική” τροποποίηση όγκων, 

τοίχων-ανοιγµάτων, πλακών, κολόνων κλπ βασικών στοιχείων της κατασκευής 

(αυτόµατη δηµιουργία ενώσεων τοίχων σε 2D/3D, ενηµέρωση διαστάσεων, 

καθάρισµα ανεπιθύµητων γραµµών κλπ, σε κάθε τροποποίηση). 

Ορισµένες από τις προηγµένες λειτουργίες Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης του IDEA 

είναι οι ακόλουθες:  

� Επέκταση-προσαρµογή των standard εντολών CAD (copy, move, trim, extend 

κλπ) και για τις οντότητες του IDEA (τοίχους, ανοίγµατα, δοκάρια κλπ)            

� Συµπεριφορά interface ακριβώς όπως το CAD, µε εφαρµογή των αντίστοιχων 

εντολών και ευκολιών για όλα τα δοµικά στοιχεία  

� Επέκταση των «έξυπνων» εντολών & λειτουργιών στον σχεδιασµό των τοίχων 

(αυτόµατες ενώσεις, προεκτάσεις, τοµές κλπ) και των Ανοιγµάτων  

� ∆υναµική απεικόνιση των µεταβολών των δοµικών στοιχείων σε πραγµατικό 

χρόνο (πχ. παράθυρο κατά την τοποθέτηση ή την µετακίνηση)  

� Ευκολίες grips σε όλα τα στοιχεία που απαιτούν µεγαλύτερη ευχέρεια 

σύνθεσης-αλλαγών (τοίχοι, ανοίγµατα, πλάκες, κολώνες, δοκοί κλπ)  

� Γενίκευση της λειτουργίας «δεξί κλικ -> properties» για άµεσο editing στον 

διάλογο των αντικειµένων και δυναµικό real time επανασχηµατισµό. 

Ευκολία στην διαµόρφωση κάθε στοιχείου σε πραγµατικό χρόνο. Ελεύθερη 

δηµιουργία και τροποποίηση σύνθετων στοιχείων (σκάλες, κάγκελα, στέγες, 

αετώµατα, ράµπες κ.α.) χωρίς περιορισµούς. Ο χρήστης έχει την αίσθηση ότι 

διαχειρίζεται εύπλαστα αντικείµενα, τις µεταβολές των οποίων παρατηρεί σε 

πραγµατικό χρόνο. 

Πλούσιες βιβλιοθήκες. Πλήθος από έτοιµα σύµβολα, αντικείµενα και 

αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες, οργανωµένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, µε 

δυναµικό διαχειριστή βιβλιοθηκών που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των 

υπαρχόντων σχεδίων αλλά και την ενσωµάτωση νέων, ορίζοντας µάλιστα και 

κατηγορίες βιβλιοθηκών εξαρχής. 

Γεννήτριες Ανοιγµάτων. Γεννήτριες δηµιουργίας οποιασδήποτε µορφής 

ανοιγµάτων (παραθύρων, πορτών, συροµένων κλπ) πέρα από την πληθώρα 

έτοιµων ανοιγµάτων των βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και κάγκελων, µε την βοήθεια  
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των οποίων ο χρήστης συνθέτει εύκολα και χωρίς περιορισµούς, οποιασδήποτε 

µορφής στοιχεία. 

Φωτορεαλισµός Υψηλής Απόδοσης. Με το ενσωµατωµένο πρόγραµµα 

Φωτορεαλισµού PhotoIDEA, η παραγωγή φωτορεαλιστικών σκηνών υψηλής 

ποιότητας γίνεται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, χάρη στην έξυπνη δοµή BIM. Ο 

χρήστης έχει άµεση φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε σκηνής της κατασκευής του 

και απεριόριστη ευχέρεια σε δοκιµές µέσα από τις δυνατότητες επιλεκτικής ή 

οµαδικής παρέµβασης σε κάθε παράµετρο (υλικά, φωτισµός, φόντο κ.α.). 

"Περπάτηµα" µέσα και έξω από το Κτίριο. Με την νέα γενιά εικονικής 

πραγµατικότητας WalkIDEA, η κίνηση µέσα και έξω από το κτίριο είναι 

εντυπωσιακά γρήγορη και οµαλή (fast & smooth). H ποιότητα του video είναι 

εξαιρετική, και η αποθήκευση σε αρχείο γίνεται απλά µε το πάτηµα του πλήκτρου 

rec. Επιπρόσθετα, µε ένα κλικ, δίνεται και η δυνατότητα Στερεοσκοπικής (4D) 

απεικόνισης (Stereoanaglyph) µε την βοήθεια των ειδικών γυαλιών που 

συνοδεύουν το πρόγραµµα. 

 

 

1.1.5 Το σύστηµα Allplan Engineering. 

 
Το µοναδικό περιβάλλον χρήσης του Allplan Engineering επιτρέπει στον 

µελετητή να σχεδιάσει µε εκπληκτική ταχύτητα σε 3D µορφή οποιονδήποτε τύπο 

οπλισµού, όσο πολύπλοκη και να είναι µία κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

Οι εφαρµογές που έχει το Allplan Engineering είναι απεριόριστες: 

• κτιριακά έργα 

• έργα υποδοµής 

• γέφυρες 

• δεξαµενές 

• τούνελ 

• τοίχοι αντιστήριξης 

• προκατασκευασµένα κτίρια 
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Το Allplan Engineering προσφέρει µοναδικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την 

παραδοσιακή 2D σχεδίαση, καθώς ο χρήστης εργάζεται πάνω σε ένα και µοναδικό 

3D µοντέλο που του δίνει την δυνατότητα να παράγει αυτόµατα όλες τις όψεις και 

τοµές της κατασκευής. Ταυτόχρονα το 3D µοντέλο του δίνει µία µοναδική εποπτεία 

επί της κατασκευής, για να αποφύγει λάθη και παραβλέψεις. Οι οποιασδήποτε 

αλλαγές που γίνουν εκ των υστέρων δεν αποτελούν επίσης κανένα πρόβληµα για 

το Allplan Engineering, καθώς αυτές ενηµερώνουν αυτόµατα και όλα τα σχέδια που 

έχουν παραχθεί.  Έτσι τα λάθη εκµηδενίζονται και η ταχύτητα απογειώνεται. 

Με την έξυπνη 3D σχεδίαση που διαθέτει το Allplan Engineering, έχουµε ένα 

ακόµα πολύ σηµαντικό και µοναδικό πλεονέκτηµα:  αυτόµατη παραγωγή 

προσµετρήσεων και ζυγολογίων  για όλους τους οπλισµούς που έχουµε σχεδιάσει. 

Καθώς ο χρήστης  σχεδιάζει µε πραγµατικά στοιχεία οπλισµού, το πρόγραµµα 

γνωρίζει ανά πάσα στιγµή  τον όγκο και το βάρος τους και µπορεί να τον εµφανίζει 

τόσο σε µορφή λίστας για περαιτέρω επεξεργασία, όσο και σε µορφή επιγραφής 

για την εκτύπωση τους µαζί µε τα σχέδια. 

Είναι γνωστό ότι µε την παραδοσιακή 2D σχεδίαση,  η παραγωγή όλων των 

ξυλοτύπων µίας κατασκευής απαιτεί πολύ χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή για να 

αποδοθούν σωστά όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα εάν αυτά έχουν µεγάλο βαθµό 

πολυπλοκότητας. Αντίθετα µε το Allplan Engineering η σχεδίαση µέσω ενός και 

µοναδικού «έξυπνου» κατασκευαστικού µοντέλου σας προσφέρει µία πολύ πιο 

απλή και εύκολη µέθοδο:  µπορείτε µε µία κίνηση να παράγετε κατόψεις και τοµές, 

κατευθείαν από το κατασκευαστικό µοντέλο. Η απεικόνιση όλων αυτών µε τους 

διάφορους τύπους γραµµών,  hatch, κτλ.., µπορεί να είναι απόλυτα 

αυτοµατοποιηµένη, αφού όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αποθηκευτούν ως 

πρότυπες.  

Το Allplan Engineering προσφέρει επίσης µία µεγάλη γκάµα εργαλείων για 

ενεργειακές µελέτες, από την σχεδίαση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστηµάτων, 

έως και τον υπολογισµό των θερµαντικής ικανότητας ενός κτιρίου. Με το πρόσθετο 

module  της Ενεργειακής πιστοποίησης µπορείτε να εισάγετε ενεργειακά και 

οικολογικά δεδοµένα πάνω στο κατασκευαστικό µοντέλο, βάσει παραµέτρων που 

διαθέτει και απαιτεί κάθε χώρα. Έτσι, µπορούµε να έχουµε και την ενεργειακή 

πιστοποίηση που χρειάζεται. 
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1.1.6 Το σύστηµα Revit Architecture. 
 

Το Autodesk Revit µας βοηθά να ερευνήσουµε τις πιο καινοτόµες σχεδιαστικές 

ιδέες από το αρχικό στάδιο. Κατασκευασµένο µε την τελευταία τεχνολογία του 

Building Information Modeling (BIM), η αρχιτεκτονική εφαρµογή Autodesk Revit 

παρέχει την µέγιστη υποστήριξη για τον βιώσιµο σχεδιασµό της κατασκευής, την 

ανίχνευση προβληµάτων και τον προγραµµατισµό της κατασκευής, βοηθώντας την 

συνεργασία του µηχανικού, των αναδόχων και των ιδιοκτητών. Οι οποιεσδήποτε 

αλλαγές του έργου, ενηµερώνουν αυτόµατα όλα τα σχέδια, οργανώνοντας τις 

διαδικασίες και την αξιοπιστία της τεκµηρίωσης µας. Το νέο και καινοτόµο 

Autodesk Revit Architecture παρέχει εύκολα εργαλεία για free-form modelling και 

παραµετρική σχεδίαση, ενώ υποστηρίζει την ανάλυση του σχεδίου ακόµη και σε 

αρχικό στάδιο. Σχεδιάζουµε ελεύθερα, και δηµιουργούµε τις πιο πολύπλοκες 3D 

φόρµες. 

 Το Autodesk Revit Architecture υποστηρίζει την ανάλυση του κτιρίου από το 

αρχικό στάδιο της µελέτης ώστε να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις. Υπολογίζει άµεσα 

χώρους, εµβαδά, όγκους, ενεργειακές απώλειες, υλικά.    

 Το εργαλείο Building Maker του Autodesk Revit µας βοηθά να 

µετασχηµατίσουµε τις µορφές µας σε πλήρως λειτουργικά σχέδια. Επιλέγουµε και 

προσθέτουµε επιφάνειες για να σχεδιάσουµε τοίχους, στέγες, πατώµατα και 

συστήµατα υαλοπινάκων. Εξάγουµε σηµαντικές πληροφορίες του κτιρίου και ανά 

όροφο.   

Το λογισµικό αρχιτεκτονικής µελέτης Autodesk Revit Architecture software 

κατασκευάστηκε ώστε να λειτουργεί µε τον τρόπο που σκέπτονται οι αρχιτέκτονες.  

Το Autodesk Revit Architecture παρέχει κάθε πληροφορία, 2D, 3D όψεις, 

τοµές, αλλαγές, λεπτοµέρειες κ.α. από την βάση δεδοµένων που είναι 

αποθηκευµένο το κτίριο µας. 

Μια αλλαγή οπουδήποτε, είναι µια αλλαγή παντού. Τα παραµετρικά 

αντικείµενα, είναι η βάση του Autodesk Revit. Υπολογίζουµε λεπτοµερείς πίνακες 

υλικών και προϋπολογισµό κόστους.      

∆ηµιουργούµε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των ιδεών µας και ζούµε το κτίριο 

πριν ακόµη χτιστεί. Το ενσωµατωµένο Mental Ray που περιλαµβάνει το λογισµικό, 

προσφέρει υψηλής ποιότητας φωτορεαλισµούς, ταχύτερους χρόνους και µια 

ποιοτική παρουσίαση του σχεδίου.      
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
                                    «Το σύστηµα ArchiCAD» 

 

2.1 Εισαγωγή στο πρόγραµµα ArchiCAD.     

Το ArchiCAD προσφέρει µια διαφορετική προσέγγιση στη διαδικασία εξέλιξης 

των εργασιών µας, η οποία µας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουµε το σχέδιό µας, 

διατηρώντας την ακρίβεια και την αποτελεσµατική τεκµηρίωση. Ενώ σηκώνουµε 

τοίχους, βάζουµε πατώµατα, προσθέτουµε πόρτες και παράθυρα, δηµιουργούµε 

τις σκάλες και επιλύουµε τις στέγες αυτό το εργαλείο δηµιουργίας πληροφοριών 

του κτιρίου, δηµιουργεί µια κεντρική βάση δεδοµένων των τρισδιάστατων στοιχείων 

του µοντέλου. Από αυτό µπορούµε να εξαγάγουµε όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την πλήρη τεκµηρίωση του σχεδίου µας - πλήρη σχέδια, όψεις και 

τοµές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, προµετρήσεις υλικών, 

πίνακες παραθύρων/ θυρών τελειωµάτων, φωτορεαλισµούς, ταινίες και VR 

σκηνικά. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ σχεδιάζουµε, το ArchiCAD δηµιουργεί όλη την 

τεκµηρίωση της µελέτης , ελαχιστοποιώντας την επαναληπτική και ανιαρή 

σχεδιαστική εργασία. Και αντίθετα από τα 2D σχεδιαστικά προγράµµατα, η 

πρόσβαση στο Εικονικό Κτίριο, σηµαίνει ότι µπορούµε να κάνουµε αλλαγές 

οποιαδήποτε στιγµή διατηρώντας την ακεραιότητα των εγγράφων µας, χωρίς να 

διακινδυνεύουµε λάθη που κοστίζουν σε χρήµατα ή παραγωγικότητα.  

Η προσέγγιση του Εικονικού Κτιρίου µας δίνει πλεονέκτηµα σήµερα, 

ενσωµατώνοντας την εργασία µας στη λύση των πληροφοριών του Κτιρίου. Με το 

ArchiCAD µπορούµε γρήγορα και εύκολα να έχουµε ακριβή πρόσβαση στη σωστή 

απεικόνιση για κάθε φάση του σχεδιασµού του κτιρίου, και για όλους τους 

διαφορετικούς συνεργάτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Όλα τα τεκµήρια µας 

είναι µόλις ένα ή δύο κλίκ µακριά. Ο πελάτης µπορεί να δει όχι µόνο τη 

διαρρύθµιση και το τοπογραφικό, αλλά και πώς είναι να περπατάς µέσα στο χώρο, 

ή πώς το φως του ήλιου επιδρά σε ένα συγκεκριµένο δωµάτιο σε διαφορετικές 

ώρες της ηµέρας. Οι σύµβουλοι µπορούν να λάβουν τα στοιχεία του κτιρίου σε 

ηλεκτρονική µορφή, ανεξάρτητα από το ποια πλατφόρµα CAD χρησιµοποιούν, να 
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κάνουν αλλαγές και να επιστρέψουν το αρχείο για την περαιτέρω εργασία χωρίς 

οποιαδήποτε απώλεια των δεδοµένων του Εικονικού Κτιρίου εξ αιτίας αυτής της 

διαδικασίας. Περιεκτικοί πίνακες, προµετρήσεις υλικών, είναι διαθέσιµα στους 

κατασκευαστές και τους υπεργολάβους, καθώς επίσης και σχέδια λεπτοµερειών 

σύµφωνα µε την ζητούµενη κλίµακα.  

Οι κατασκευαστές µπορούν να προγραµµατίσουν εργασίες, να δηµιουργήσουν 

ταινίες βασισµένες στο χρονικό προγραµµατισµό της µελέτης και να τεκµηριώσουν 

οποιαδήποτε φάση κατασκευής ή κατεδάφισης του κτιρίου. Και οι υπεύθυνοι για 

την ανάπτυξη του έργου µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις φωτορεαλιστικές 

απόψεις για ένα διαφηµιστικό έντυπο πωλήσεων.  

Το σηµαντικότερο: αυτά τα τεκµήρια δηµιουργούνται ενώ εµείς σχεδιάζουµε, και 

παραµένουν ενηµερωµένα ενώ εξελίσσουµε την µελέτη.  

      To Archicad µας δίνει τις δυνατότητες και τα εργαλεία για  υψηλού επιπέδου 

αρχιτεκτονική και αυξηµένη παραγωγικότητα. Από την µέρα της δηµιουργίας του το 

Archicad σχεδιάστηκε από αρχιτέκτονες για αρχιτέκτονες και µέσα στα χρόνια που 

ακολούθησαν βελτιώθηκε και αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθµό ώστε να µπορούµε 

ακόµα καλύτερα και πιο εύκολα: 

� Να επικεντρωθούµε στο σχέδιό µας 

� Να διαχειριζόµαστε τις αλλαγές 

� Να αξιολογούµε εναλλακτικούς σχεδιασµούς 

� Να συνεργαζόµαστε 

� Να συντονίζουµε τις εργασίες µας 

Το ArchiCAD προσφέρει µια διαφορετική προσέγγιση στη ροή εργασίας µας, η 

οποία µας επιτρέπει να έχουµε µεγαλύτερο έλεγχο στα σχέδιά µας, ενώ 

εξασφαλίζουµε τη µέγιστη ακρίβεια και απόδοση στις µακέτες µας. 
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2.2  Κυριότερα χαρακτηριστικά του ArchiCAD. 

� Το εικονικό κτίριο: Το ArchiCAD αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες για το 

κτίριο σε µια κεντρική βάση δεδοµένων. Οι αλλαγές που γίνονται σε µια άποψη 

ενηµερώνουν όλες τις άλλες, συµπεριλαµβανοµένων των κατόψεων, των τοµών - 

όψεων, των τρισδιάστατων µοντέλων και των προσµετρήσεων των υλικών. 

� Έξυπνα αντικείµενα: Τα έξυπνα κατασκευαστικά στοιχεία του ArchiCAD όπως 

οι πόρτες, τα παράθυρα, και τα υποστυλώµατα, αντιλαµβάνονται και αντιδρούν στο 

περιβάλλον τους. Αυτό επιταχύνει την εργασία, καθιστά τη διαχείριση της µελέτης 

ευκολότερη και µας επιτρέπει να κατασκευάζουµε αντί απλά να σχεδιάζουµε. 

Ακόµη και αν ξεκινήσουµε να εργαζόµαστε µε απλές γραµµές, τόξα και καµπύλες, 

το ¨µαγικό ραβδί¨ µπορεί να µετατρέψει τα στοιχεία αυτά σε έξυπνα 

κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου. 

� Η δυνατότητα να σκαπτόµαστε και να δουλεύουµε "απευθείας" σε 

τρισδιάστατη µορφή: Μπορούµε να σχεδιάζουµε και να επεξεργαζόµαστε το 

µοντέλο σε τρισδιάστατη άποψη, να κάνουµε πλοήγηση σε πραγµατικό χρόνο για 

να ελέγχουµε το σχέδιο, και να διατηρούµε άµεση επαφή µε τους πελάτες κατά τις 

διαφορετικές φάσεις του σχεδιασµού. 

� Άµεση απεικόνιση: Τα εργαλεία φωτορεαλισµού του ArchiCAD είναι εύκολα 

στη χρήση και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να παραχθούν εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα. Οι VR παρουσιάσεις και οι ταινίες µπορούν να δηµιουργηθούν 

κατευθείαν µέσα στο ArchiCAD. 

� Αποτελεσµατική τεκµηρίωση: Τα κατασκευαστικά τεκµήρια και τα αρχεία 

µπορούν να προέλθουν αυτόµατα από το µοντέλο του Εικονικού Κτιρίου. Οι 

διαδραστικοί πίνακες και οι προµετρήσεις των υλικών µπορούν να παραχθούν 

άµεσα και απεικονίζουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του µοντέλου του κτιρίου. 

Οι διαστάσεις τοποθετούνται αυτόµατα και είναι πάντα συσχετισµένες. Το αυτόµατο 

µαρκάρισµα και το νέο ενισχυµένο εργαλείο για την δηµιουργία λεπτοµερειών 

διευκολύνουν την ανιαρή σχεδιαστική εργασία.  

�  Πινακίδες χωρίς εµπόδια : Το βιβλίο πινακίδων µας επιτρέπει να εισάγουµε 

σχέδια από διαφορετικές πηγές και να εκτυπώνουµε ελεύθερα σε ποικιλία plotter 

και εκτυπωτών. Η αυτόµατη αρίθµηση σελίδων και οι πρότυπες σελίδες σας 

εξοικονοµούν χρόνο ενώ η άµεση σύνδεση εξασφαλίζει ολοκληρωµένη τεκµηρίωση  

όλες οι αλλαγές στο εικονικό κτίριο ενηµερώνουν αυτόµατα τα σχέδια.
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� Ελεύθερη επικοινωνία: Η τεχνολογία TeamWork του ArchiCAD κάνει εύκολο 

το µοίρασµα µιας µελέτης µεταξύ των συνεργατών. ∆ιανείµουµε σχέδια σε πελάτες 

και σε συµβούλους µε διάφορες µορφές αρχείων CAD ή χρησιµοποιήστε το Web 

για την αναθεώρηση και την σηµείωση. Οι αλλαγές που προκύπτουν µπορούν 

εύκολα να συγχωνευτούν µε τη µελέτη.                              .                                         

2.2.1  Νέα χαρακτηριστικά. 

Εµείς δουλέψαµε πάνω στην έκδοση ArchiCAD 12, η οποία ενσωµατώνει 

διάφορα νέα χαρακτηριστικά από τις προηγούµενες εκδόσεις. Το ArchiCAD 12 

εξελίσσει τη θέση του ως της πιο ολοκληρωµένης και ευέλικτης σχεδιαστικής λύσης 

στην κατηγορία BIM, δίνει έµφαση στην ταχύτητα, τη σχεδίαση και την τεκµηρίωση, 

εισάγοντας δυνατότητες όπως η υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών, το νέο 

σύστηµα Τοιχοπετάσµατος και το 3D Έγγραφο, πρώτο για µία εφαρµογή BIM 

επίσης είναι η πρώτη εφαρµογή ΒΙΜ που εκµεταλλεύεται την πολυπύρηνη 

τεχνολογία. Για παράδειγµα, η παραγωγή τοµών και όψεων από το Μοντέλο 

Εικονικού Κτιρίου επιταχύνεται δραµατικά σε υπολογιστές πολλαπλών 

επεξεργαστών. 

� Τοιχοπέτασµα 

Ένα νέο εργαλείο το Τοιχοπέτασµα, που βρίσκεται στην τυπική εργαλειοθήκη του 

ArchiCAD, σας επιτρέπει να σχεδιάζετε και να τεκµηριώνετε πολύπλοκα συστήµατα 

Τοιχοπετασµάτων στο παράθυρο Κάτοψης, Τοµής ή 3D. 

� 3D Έγγραφο 

Το 3D Έγγραφο σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε 3D άποψη του 

µοντέλου σαν βάση για τη δηµιουργία ενός εγγράφου, στο οποίο µπορείτε να 

προσθέσετε διαστάσεις, σηµάνσεις και πρόσθετα 2D σχεδιαστικά στοιχεία. 

� Βελτιώσεις StairMaker.    

Οι Ρυθµίσεις Σκάλας προσφέρουν περισσότερες παραµέτρους, επιτρέποντας σας 

να προσαρµόζετε την εµφάνιση του συµβόλου κάτοψης της σκάλας, έτσι ώστε να 

καλύπτει τα τοπικά πρότυπα. 

� Μερική Εµφάνιση ∆οµής 

Ευέλικτη Εµφάνιση για τις στρώσεις Πυρήνα/Τελειώµατα των σύνθετων και των 

σύµπλοκων στοιχείων.                                                                                    
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� Αµφίδροµη Αναφορά Σηµαδιού Σχεδίου 

Το πάνελ Τίτλος (Ρυθµίσεις Σχεδίου) σας παρέχει τώρα πρόσβαση στη λειτουργία 

παραποµπή. Η Παραποµπή µας επιτρέπει να προσθέτουµε πληροφορίες στον 

τίτλο Σχεδίου, για το ID Πινακίδας: πιο συγκεκριµένα, το ID µίας ή περισσότερων 

Πινακίδων που περιέχουν ένα Σχέδιο που εµφανίζει το σηµάδι πηγής του 

τρέχοντος Σχεδίου 

� Ώθηση/Στοίχιση/Κατανοµή Στοιχείων 

Ο χρήστης µπορεί τώρα να επιλέγει οποιοδήποτε αντικείµενο στο 2D ή στο 3D και 

να εκτελεί ώθηση, στοίχιση και κατανοµή του, µε τρόπο που µοιάζει µε εκείνον των 

δηµοφιλών εφαρµογών γραφείου. 

� Βελτιώσεις ∆ιαλόγου 

Μπάρες (Γραµµές) ∆ιαχωρισµού: Με τις µπάρες ∆ιαχωρισµού µπορείτε να βλέπετε 

και να αλληλοεπιδράτε στα πάνελ των διαλόγων ευκολότερα και ταχύτερα. 

Επικεφαλίδες µε δυνατότητες Αλλαγής Μεγέθους και ταξινόµησης: Κάντε απλά, 

κλικ και σύρσιµο, για να ταξινοµήσετε ή να αλλάξετε το µέγεθος των πεδίων 

επικεφαλίδας στους εξής διαλόγους (η Αλλαγή Μεγέθους είναι διαθέσιµη όπου η 

επικεφαλίδα περιέχει κείµενο αντί για εικονίδια). 

Πλοήγηση στο ∆ιάλογο Ρυθµίσεων Αντικειµένου: Στις Ρυθµίσεις Αντικειµένου, όταν 

επιλέξετε ένα αντικείµενο στην περιοχή αναζήτησης, οι ρυθµίσεις αυτού του 

αντικειµένου εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά του διαλόγου. 

� Εµφάνιση Σηµαδιού Τοµής/Όψης 

Η εµφάνιση Σηµαδιού Τοµής και Όψης δεν αποτελεί πλέον µία Επιλογή Άποψης 

Μοντέλου. Ορίστε ξεχωριστές προτιµήσεις για τα σηµάδια Τοµής και τα σηµάδια 

Όψης, στους αντίστοιχους διαλόγους Ρυθµίσεων. 

� Επιλογές Εγκοπής για Πόρτες/Παράθυρα 

Στις Ρυθµίσεις Πόρτας/Παραθύρου προσφέρεται τώρα ένα εκτεταµένο σύνολο 

επιλογών για να καθορίζουµε την Εγκοπή Πόρτας/Παραθύρου. 

� Βελτιώσεις Ράστερ 

Το ArchiCAD προσφέρει τώρα πρόσθετες παραλλαγές δηµιουργίας και εφαρµογής 

των ράστερ. 

� ∆ιάταξη Αρχείου PMK 

Από το ArchiCAD 12, η διάταξη PMK είναι διαθέσιµη για αποθήκευση απόψεων 

στον Εκδότη. 
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� Βελτιωµένη Λογική Εισαγωγής ∆ιαστάσεων 

Με την βελτιωµένη λογική εισαγωγής διαστάσεων µπορούµε να βλέπουµε 

ευκολότερα τις γραµµές διάστασης και να ρυθµίζουµε τα σηµεία διάστασης τη 

στιγµή που διαστασιολογούµε. Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 

διαστάσεων στο 3D. 

� Βελτιώσεις Μετατροπής Στοιχείου DWG Απόδοση 

Υποστήριξη πολυπύρηνου επεξεργαστή. 

Χειρισµός εικόνας και ράστερ. 

� Πολυσέλιδες Πινακίδες για Πίνακες και Ευρετήρια 

Ένας ∆ιαδραστικός Πίνακας ή ένα Ευρετήριο Μελέτης που τοποθετήθηκε σαν ένα 

Σχέδιο, µπορεί να διασπαστεί αυτόµατα σε πολλές Πινακίδες, ώστε να 

εξασφαλιστεί η εξαγωγή του περιεχοµένου ολόκληρου του Πίνακα ή του 

Ευρετηρίου. 

� Εργαλείο Κάνναβος 

Το Εργαλείο Κάνναβος σας επιτρέπει να τοποθετείτε µεµονωµένα στοιχεία 

Καννάβου ή ένα Σύστηµα Καννάβου. 

� Βελτιωµένη ∆ιαχείριση ∆ιασύνδεσης 

� Βελτιώσεις Σήµανσης 

 
 

2.3 Το περιβάλλον του ArchiCAD. 

Εµείς δουλέψαµε στην Ελληνική έκδοση του ArchiCAD 12 ας δούµε λίγο το 

περιβάλλον του: Όταν ανοίξουµε το πρόγραµµα µας εµφανίζει το παρακάτω menu 

επιλογών (εικόνα 1), όπου µπορούµε να επιλέξουµε να δηµιουργήσουµε µια νέα 

µελέτη, να ανοίξουµε µια ήδη υπάρχουσα ή να φτιάξουµε µια οµαδική εργασία. Αν 

επιλέξουµε να ανοίξουµε µια ήδη υπάρχουσα εργασία µας εµφανίζει τις µελέτες 

που έχουν δηµιουργηθεί και πρέπει να επιλέξουµε ποια θα θέλαµε να 

τροποποιήσουµε.                                                                                                  

Έπειτα µεταφερόµαστε στο κύριο περιβάλλον του ArchiCAD το οποίο βλέπουµε 

παρακάτω.
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                 Εικόνα 1: Αρχικό menu επιλογών του προγράµµατος ArchiCAD 12. 
  
 

    
                   
                              Εικόνα 2: Το κύριο περιβάλλον του ArchiCAD 12.
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Αρχικά µπορούµε να τροποποιήσουµε το παραπάνω περιβάλλον από το menu 

“παράθυρα” προσθέτοντας του ή απαλείφοντας του τις εργαλειοθήκες που 

επιλέγουµε εµείς. Έπειτα αρχίζουµε τη σχεδίαση µέσα στα όρια που µας βάζει από 

µόνο του το πρόγραµµα (Βορεινή όψη-Ανατολική όψη-∆υτική όψη και Νότια όψη) 

επιλέγοντας τους τοίχους, τα υποστυλώµατα, τις πόρτες, τα παράθυρα και γενικά 

τα αντικείµενα που θέλουµε να προσθέσουµε στο σχέδιο µας (βλ. αριστερή 

κατακόρυφη εργαλειοθήκη). Έτσι δηµιουργούµε το σχέδιο και από το menu 

“έγγραφο – εργαλεία τεκµηρίωσης” τοποθετούµε διαστάσεις και στάθµες στο 

σχέδιο µας. Έχουµε τη δυνατότητα από την επιλογή “χώροι” να χωρίσουµε τo 

κτίριο σε π.χ. υπνοδωµάτια, σαλόνι, καθιστικό κ.α. , να τοποθετήσουµε  αντικείµενα 

µέσα στους χώρους από την επιλογή “αντικείµενο” και “ρυθµίσεις αντικειµένου”. 

Μπορούµε επίσης να µετακινηθούµε σε διαφορετικό όροφο επιλέγοντας “πήγαινε – 

όροφοι“  και ανάλογα πού θέλουµε να κινηθούµε πάνω ή κάτω όροφος. 

Οποιαδήποτε στιγµή θέλουµε µπορούµε να δούµε το σχέδιο µας σε τρισδιάστατο 

από την επιλογή “3D παράθυρο” όπου µπορούµε να κάνουµε τροποποιήσεις στον 

τρισδιάστατο χώρο. 

Όµως για να γίνει µια σωστή παρουσίαση πρέπει να δηµιουργήσουµε µια 

εικόνα η οποία ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα δηλαδή πως είναι το κτίριο τις 

διάφορες ώρες τις ηµέρας µε φωτοσκίαση ή χωρίς και πώς ακόµα το φως του 

ηλίου επιδρά σε ένα συγκεκριµένο δωµάτιο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

φωτορεαλιστική µέθοδο όπου από την επιλογή “Έγγραφο - ∆ηµιουργική 

απεικόνιση –ρυθµίσεις φωτορεαλισµού” µπορούµε να δηµιουργήσουµε διάφορα 

εφφέ, επιλέγουµε την ανάλυση της κάµερας, την ώρα της ηµέρας που θέλουµε να 

δούµε πώς επιδρά το φως στο κτίριο µας και το φόντο (µπορούµε να διαλέξουµε 

χρώµα για τον ουρανό και για το έδαφος π.χ ή να διαλέξουµε εικόνα από έτοιµο 

αρχείο) της επιλογής µας. Έπειτα από την επιλογή “φωτορεαλιστική προβολή “ µας 

εµφανίζει το κτίριο µας µε τις ρυθµίσεις που έχουµε εµείς επιλέξει. Όπως 

σχεδιάζουµε το πρόγραµµα δηµιουργεί αυτόµατα τις όψεις του κτιρίου και 

ενηµερώνονται αυτόµατα για τυχών αλλαγές που θα πραγµατοποιήσουµε στα 

σχέδια µας. Όλες αυτές τις πληροφορίες µπορούµε να τις αποθηκεύσουµε µε 

διάφορες µορφές µε την επιλογή “αρχείο – αποθήκευση σαν”.  
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

                   «Σχεδίαση µεζονέτας µε το σύστηµα ArchiCAD» 

 

3.1 Οργάνωση σχεδίασης 
 

Η παρακάτω εργασία είχε ως θέµα την απεικόνιση µιας µεζονέτας  σε 

τρισδιάστατη µορφή. Παρακάτω θα δούµε τα στάδια σχεδίασης της, τα σχέδια 

όπως τα έχουµε εισαγάγει στο πρόγραµµα, φωτογραφίες από τις όψεις (Ανατολική-

Βορεινή-∆υτική και Νότια) και πώς είναι η τελική µορφή του κτιρίου µε εξωτερικά 

και εσωτερικά µε φωτορεαλιστικές µεθόδους.  

 
� Βήµα 1ο: 

 
Αρχικά επιλέξαµε τη δηµιουργία µιας νέας solo µελέτης από τον πρώτο διάλογο 

επιλογών του προγράµµατος και το πρόγραµµα µας µεταφέρει στο περιβάλλον 

σχεδίασης. 

     
� Βήµα 2ο: 
 

Αρχίσαµε τη σχεδίαση εντός των ορίων που µας προσδιορίζει το πρόγραµµα 

(Βορεινή-Ανατολική-∆υτική και Νότια όψη). Αρχικά για δική µας ευκολία 

ενεργοποιούµε την «εργαλειοθήκη» και τον «πλοηγό» από το µενού «παράθυρα – 

παλέτες» έτσι τοποθετούµε πιο εύκολα και γρήγορα τα διάφορα στοιχεία του 

σχεδίου µας.       

Ξεκινώντας επειδή στο σχέδιο  µας είχαµε σύνθετη δοµή τοίχου πρώτα από το 

µενού «επιλογές-χαρακτηριστικά στοιχείου-σύνθετες δοµές» τροποποιούµε την 

δοµή του τοίχου επιλέγοντας το υλικό που θέλουµε και το πάχος του κάθε υλικού, 

δηλαδή επιλέξαµε δοµικό µπετόν µε πάχος 0,20 χιλιοστά και ενδιάµεσα µόνωση 

πληρώσεως 0,05 χιλιοστά (επειδή οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,25 χιλιοστά). 

Έπειτα αποθηκεύσαµε την σύνθετη δοµή για να µπορούµε να την 

χρησιµοποιήσουµε στη σχεδίαση µας. Είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την 

σχεδίαση επιλέγουµε το εργαλείο τοίχος και πληκτρολογούµε το µήκος του κάθε
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τοίχου έπειτα επιλέγουµε τον τοίχο και από την µπάρα «πλοηγός» ρυθµίζουµε τη 

δοµή του τοίχου που έχουµε επιλέξει και το χρώµα του. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι εσωτερικοί τοίχοι δεν χρειάζονται σύνθετη δοµή όπως φαίνεται και στο σχέδιο 

και έχουν πάχος 0,10 πόντους. 

Τοποθετήσαµε τις κολώνες από το εργαλείο υποστυλώµατα, για κάθε 

τροποποίηση στο µήκος- πλάτος η στο χρώµα η διαδικασία που ακολουθήσαµε 

ήταν η διαδικασία που πραγµατοποιήσαµε και για τους τοίχους. 

Τα παράθυρα και οι θύρες τοποθετούνται πάνω στους τοίχους από τα εργαλεία 

«παράθυρο» και «πόρτα» αντίστοιχα. Για τις ρυθµίσεις τους επιλέγουµε ανάλογα   

παράθυρο/θύρα που θέλουµε να τροποποιήσουµε και από τις «ρυθµίσεις 

επιλεγόµενου παραθύρου/θύρας» ρυθµίζουµε το πλάτος το ύψος και την ποδιά (αν 

πρόκειται για παράθυρο) όπως επίσης και τον τύπο που θέλουµε. Εµείς επιλέξαµε 

τον τύπο «Π1 Γαλλικό 12» την ποδιά 0,90 χιλιοστά και το ύψος 1,40 χιλιοστά το 

µήκος ήταν µεταβλητό. Για την εξώπορτα επιλέξαµε τον τύπο «Θ1 εισόδου 12», για 

τις µεσόπορτες τον τύπο «Θ1 12»,  για τις µπαλκονόπορτες τον τύπο «Θ2 12» ενώ 

για τις τζαµαρίες σχεδιάσαµε παράθυρο και επιλέξαµε «σταθερά» και τύπος 

«υαλοστάσια 12». 

Σχεδιάσαµε το πάτωµα από την επιλογή «πλάκα» και επιλέξαµε το χώρο που 

έπρεπε να τοποθετηθεί. 

Έτσι δηµιουργήσαµε τον 1ο όροφο του οποίου το σχέδιο φαίνεται παρακάτω:       

            

                                      Εικόνα 3: Το 1ο στάδιο απεικόνισης του 1ου ορόφου 
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Οποιαδήποτε στιγµή θέλουµε να δούµε το σχέδιο µας στο χώρο ( σε 3D) από 

το µενού επιλογών «άποψη – µέθοδος 3D άποψης – προοπτική» µπορούµε να 

δούµε την πορεία του σχεδίου µας όπως επίσης και να το τροποποιήσουµε. Το 

σχέδιο µας φαίνεται παρακάτω (εικόνα 4): 

 

          
                                      
                                   Εικόνα 4: To 1ο στάδιο απεικόνισης του 1ου ορόφου σε 3D 
  
 

Πλέον έχουµε εισάγει το σχέδιο µας στο πρόγραµµα και τοποθετούµε τις 

διαστάσεις για τους τοίχους τα παράθυρα και όλα τα στοιχεία του σχεδίου µας. Από 

την το µενού «έγγραφο – εργαλεία τεκµηρίωσης – διάσταση» εισάγουµε τις 

διαστάσεις στο σχέδιο µας επιλέγοντας το ένα άκρο του αντικειµένου έπειτα το 

άλλο άκρο και τέλος το σηµείο που θέλουµε να εµφανιστεί η διάσταση. Μπορούµε 

να τροποποιήσουµε το µέγεθος το χρώµα και τη γραµµατοσειρά επιλέγοντας το 

κείµενο της διάστασης που έχουµε εισαγάγει από τις «ρυθµίσεις κειµένου 

διαστάσεων». Τέλος από την επιλογή « έγγραφο - εργαλεία τεκµηρίωσης – 

διάσταση (στάθµες) » τοποθετούµε τη στάθµη στον όροφο. 

Μπορούµε να βάλουµε έπιπλα στο σχέδιο µας από την επιλογή «αντικείµενο» 

και από τις «ρυθµίσεις επιλεγόµενου αντικειµένου» επιλέγουµε ότι αντικείµενο 

θέλουµε από τις έτοιµες βιβλιοθήκες του ArchiCAD. Οι σκάλες εισάγονται µε τον 

ίδιο τρόπο.  

Τέλος µπορούµε να χωρίσουµε τον όροφο µας σε χώρους (σαλόνι, χολ, 

υπνοδωµάτιο κτλ.) από την επιλογή «χώρος» και επιλέγουµε περιµετρικά το χώρο 
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που θέλουµε να ονοµάσουµε. Από τις «ρυθµίσεις επιλεγόµενου χώρου» µπορούµε 

να εµφανίσουµε ή να αποκρύψουµε τα στοιχεία του επιλεγόµενου χώρου µας. 

Βλέπουµε παρακάτω το σχέδιο του 1ου ορόφου ολοκληρωµένο (εικόνα 5) 

 
                                         

 
                                             
                                                   Εικόνα 5: Το τελικό σχέδιο 1ου ορόφου 
 
         

Έχοντας τελειώσει µε τον πρώτο όροφο ενεργοποιούµε την επιλογή «ίχνος» µε 

αυτή την επιλογή όταν µετακινούµαστε από τον ένα όροφο σε άλλον βλέπουµε τα 

όρια του ορόφου που έχουµε κατασκευάσει έτσι µπορούµε να ταυτίσουµε τους δύο 

ορόφους. 

 

� Βήµα 3ο :   

Για να µετακινηθούµε από τον 1ο όροφο στο ισόγειο πηγαίνουµε από την 

επιλογή «πήγαινε – όροφοι – πήγαινε στον κάτω όροφο» έτσι µας εµφανίζει το 

περιβάλλον σχεδίασης µε το ίχνος του 1ο ορόφου και αρχίζουµε τη σχεδίαση 

ταυτίζοντας τους δύο ορόφους σχεδιάζοντας δηλαδή όλα τα στοιχεία του ισογείου 

πάνω στο ίχνος του 1ου ορόφου.  

Αρχίζουµε πάλι να σχεδιάζουµε τοποθετώντας τους τοίχους τα υποστυλώµατα 

τα παράθυρα κτλ. όπως αναφέραµε παραπάνω. Το σχέδιο του ισογείου φαίνεται 

στην εικόνα 6. 
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                                                     Εικόνα 6: Το τελικό σχέδιο του ισογείου   
 
 
� Βήµα 4ο. 

       
Έχουµε τελειώσει µε τα µέρη του κτιρίου, µας µένει µόνο να φτιάξουµε τον 

εξωτερικό χώρο που αυτό γίνεται πολύ εύκολα µε την επιλογή  “ανάγλυφο” , όπου 

επιλέγουµε  το χώρο τον οποίο θέλουµε να τοποθετήσουµε έδαφος. Αν θέλουµε να 

τροποποιήσουµε το ανάγλυφο αν το επιλέξουµε από τις «ρυθµίσεις επιλεγόµενου 

αναγλύφου» επιλέγουµε το πάχος του εδάφους και το υλικό που θέλουµε να 

έχουµε. Επειδή δεν είχαµε πληροφορίες για τον εξωτερικό χώρο φτιάξαµε γκαζόν 

το οποίο περιβάλλει το κτίριο µας επίσης µπορούµε να τοποθετήσουµε φυτά 

ανθρώπους, διάφορες κατασκευές όπως πισίνες, σκιάστρα κτλ. από την επιλογή 

«αντικείµενο» επιλέγοντας το από τις «ρυθµίσεις επιλεγόµενου αντικειµένου» 

επιλέγουµε τι ακριβώς θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουµε το κτίριο µας ολοκληρωµένο χωρίς φωτορεαλιστική µέθοδο (εικόνα 7). 
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      Εικόνα 7: Βλέπουµε την τρισδιάστατη µορφή του κτιρίου χωρίς φωτορεαλιστική µέθοδο  
 

 
� Βήµα 5ο. 
 

Όµως για να παρουσιάσουµε το κτίριο µας πρέπει να το απεικονίσουµε µε 

φωτορεαλιστική µέθοδο δηλαδή να δούµε πώς το κτίριο µας φαίνεται στην 

πραγµατικότητα. Έτσι από την επιλογή «έγγραφο – δηµιουργική απεικόνιση – 

ρυθµίσεις φωτορεαλισµού» ώς µηχανή επιλέξαµε την µηχανή φωτορεαλισµού Light 

Works, στα εφφέ ανάκλαση, διαφάνεια, εξοµάλυνση επιφάνειας, στις φωτοσκιές 

επιλέξαµε µε ρυθµίσεις φ. Πηγής  για να έχουµε φωτεινή πηγή µέσα στο κτίριο µας. 

Από το µενού επιλογών «περιβάλλον Light Works» επιλέξαµε φόντο µια εικόνα 

από την βιβλιοθήκη του προγράµµατος όνοµα αρχείου «sky_sunset4_photo». Από 

την επιλογή «φόντο» µπορούµε να δούµε την εικόνα που επιλέξαµε όπως επίσης 

και να την αλλάξουµε. Τέλος από την επιλογή «έγγραφο – δηµιουργική απεικόνιση 

– φωτορεαλιστική προβολή» µπορούµε να δούµε την φωτορεαλιστική εικόνα του 

κτιρίου που έχουµε σχεδιάσει. Παρακάτω έχουµε την επεξήγηση των σχεδίων, την 

παρουσίαση του κτιρίου µε την φωτορεαλιστική µέθοδο καθώς και τις όψεις του 

κτιρίου σε τοµή (ανατολική-βορεινή-δυτική και νότια).   
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3.2 Παρουσίαση του κτιρίου 

  
Ας αρχίσουµε λοιπόν µε την παρουσίαση του κτιρίου που σχεδιάσαµε: 
 
 
 

3.2.1 Τα σχέδια του κτιρίου: 

 
 

      
 
 
Εικόνα 8:  Το σχέδιο του ισογείου που αποτελείται από την κουζίνα το καθιστικό την 
τραπεζαρία το σαλόνι τον ξενώνα και το WC. 
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Εικόνα 9: Βλέπουµε το σχέδιο του 1ου ορόφου το οποίο αποτελείται από το χολ το 
λουτρό και δυο υπνοδωµάτια. 
 

 
 

3.2.2 Οι όψεις του κτιρίου 
 
Οι όψεις δηµιουργήθηκαν αυτόµατα από το πρόγραµµα καθώς εµείς εισήγαµε τα 

σχέδια και ενηµερώνονταν µε κάθε αλλαγή στο σχέδιο µας. 
 
 

                         
                                                                 
                                 Εικόνα 10:Η Ανατολική όψη του κτιρίου. 
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                            Εικόνα 11: Η Βορεινή όψη του κτιρίου. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 
                                                                     
 
                              Εικόνα 12: Η ∆υτική όψη του κτιρίου. 
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                                         Εικόνα 13: Η Νότια όψη του κτιρίου. 

3.2.3 Φωτορεαλιστικές προβολές 
 
Παρακάτω βλέπουµε µια µικρή παρουσίαση του εξωτερικού του κτιρίου καθώς 

και εσωτερικά τους χώρους όπως τους διαµορφώσαµε.  

 
3.2.3.1 Το εξωτερικό του κτιρίου 
 
Το κτίριο µας µετά από την φωτορεαλιστική µέθοδο φαίνεται παρακάτω στις 

διάφορες όψεις του: 

 
 

 
                                                                               
                     Εικόνα 12: Τελική όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση
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 Εικόνα 13: Η δυτική όψη του κτιρίου  µε φωτορεαλιστική απεικόνιση. 

 
 
 
 

 

  
 
Εικόνα 14: Η Νοτιοδυτική όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση.
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Εικόνα 15: Η Νότια όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση. 
 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 16: Η Νοτιοανατολική όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση. 
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Εικόνα 17: Η Βορειοανατολική όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση.  
    
 
 
 

 
 
Εικόνα 18: Η Βορειοδυτική όψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση. 
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Εικόνα 19: Μια πανοραµική λήψη του κτιρίου µε φωτορεαλιστική απεικόνιση. 
 
 
3.2.3.2 Το εσωτερικό του κτιρίου 

Οι χώροι του κτιρίου µετά από την φωτορεαλιστική απεικόνιση φαίνονται 

παρακάτω. Ξεκινάµε την παρουσίαση του εσωτερικού του κτιρίου από τους 

χώρους του 1ου ορόφου. 

 

        
Εικόνα 20: Στην παραπάνω εικόνα έχουµε το χολ το οποίο βλέπουµε κατά την 
είσοδο µας στο κτίριο. 
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                                    Εικόνα 21: Το χολ από διαφορετική γωνία λήψης. 

 
 

 
 
 

                 
 
                 Εικόνα 22: Αµέσως µετά είναι η σκάλα η οποία φαίνεται παραπάνω. 
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        Εικόνα 23: Καθώς µετακινούµαστε στον 1ο όροφο έχουµε το υπνοδωµάτιο. 
 

 
 
                
 

                  
 
                     Εικόνα 24: Το υπνοδωµάτιο από διαφορετική γωνία λήψης. 
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                                                  Εικόνα 25: Το παιδικό υπνοδωµάτιο. 

                     

     

                                                    Εικόνα 26: Το παιδικό υπνοδωµάτιο.  
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 Εικόνα 27: Το τελευταίο δωµάτιο του 1ου ορόφου είναι το λουτρό το οποίο φαίνεται 
παραπάνω. 

 

 

     

                                                            Εικόνα 28 : Το λουτρό.  
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                      Εικόνα 29: Καθώς κατεβαίνουµε στο ισόγειο έχουµε το σαλόνι 

     

 

    

                                                           Εικόνα 30: Το σαλόνι 
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                                                            Εικόνα 31: Η τραπεζαρία 

 

     

                                                                 Εικόνα 32: Το καθιστικό. 
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                       Εικόνα 33: Επίσης το καθιστικό  από διαφορετική γωνιά λήψης 

    
 

    

                                                              Εικόνα 34: Η κουζίνα 
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                                     Εικόνα 35: Η κουζίνα από διαφορετική γωνία λήψης 

 

 

   

                                                         Εικόνα 36: Ο ξενώνας. 

 



                  Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3οοοο :    «  Σχεδίαση µεζονέτας µε το σύστηµα ArchiCAD» 

 
  
       “Σχεδιασµός κτιρίου µε τη βοήθεια του προγράµµατος  ArchiCAD 12”                    ---- 50 - 

   

     

               Εικόνα 37: Το τελευταίο δωµάτιο του ισογείου είναι το µπάνιο  

 

  

                                                             Εικόνα 38: Το µπάνιο.
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o 
 

Συµπεράσµατα: 
 
Μετά από τη διατριβή µας πάνω στο σύστηµα ArchiCAD 12 µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι προσφέρει περισσότερα από άλλα σχεδιαστικά προγράµµατα 

καθώς και µεγαλύτερη ευκολία στη σχεδίαση. Το σύστηµα ArchiCAD αρχικά δεν 

χρειάζεται να εγκατασταθεί σε κάποια έκδοση AutoCAD σε σύγκριση µε τα άλλα 

προγράµµατα. Παρέχει όλες τις πληροφορίες του κτιρίου σε πίνακες καθώς και τις 

όψεις που ενηµερώνονται αυτόµατα καθώς εµείς σχεδιάζουµε. Μία από τις 

καινοτοµίες που παρέχει είναι οι ταινίες που µπορούµε να παράγουµε ώστε να 

πραγµατοποιήσουµε µια παρουσίαση του κτιρίου τις διάφορες ώρες τις µέρας και 

πώς το φως του ηλίου επηρεάζει το κτίριο µας. Τέλος το περπάτηµα εντός του 

κτιρίου είναι άλλο ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα το οποίο µας βοηθά να εξετάσουµε 

τους χώρους του κτιρίου εσωτερικά. 

Κατά τη σχεδίαση βέβαια εµφανιστήκαν κάποιες δυσκολίες οι οποίες σιγά σιγά 

ξεπεράστηκαν και οι οποίες είναι: 

� Η σχεδίαση σύνθετων δοµών για τους τοίχους.  

� Η εισαγωγή στο σχέδιο µας της σκάλας εσωτερικής και εξωτερικής. 

� Η µετακίνηση από όροφο σε όροφο και η ταύτιση των δύο αυτών ορόφων. 

� Τέλος η δηµιουργία της στέγης καθώς δεν υπήρχαν πληροφορίες  στο σχέδιο. 
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                               ΠΗΓΕΣ  

 
 
 
� www.archicad.com 

 
 

 
� www.techscience.gr/Page.aspx?pageID=19&lang=gr 

 
 
 
� www.engineering-

intelligence.gr/ei/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Ite
mid=100 

 

 
� http://www.art-cad.gr/cadware.htm 

 
 
 

� http://www.4cad.gr/index.php?categoryid=571&p2_articleid=47 
 
 
 

� http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-3DStudioMax-2-
Modeling.html 

 
 
 

� http://www.4m.gr/idea.html 
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� http://www.allplan.gr/shared_arch/bim.htm 
 
 
 

� http://www.amyprograma.gr/archives/1496 


