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Στο βασικό σχεδιαστικό (BSP)
Νέα λειτουργία τοποθέτησης σηµειακών συµβόλων υπό κλίση, δίνοντας το σηµείο
τοποθέτησης και το σηµείο προσανατολισµού.

Αναµορφώθηκε και εµπλουτίστηκε µε δύο νέες λειτουργίες, η ενότητα «Υπολογισµοί».
Η µία λειτουργία αφορά τον υπολογισµού της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ δύο
ταχυµετρικών ή άλλων σηµείων του GGCAD, µε προαιρετική αναγραφή του ∆Η στην
σχεδιαστική επιφάνεια στο Layer DH και η άλλη αφορά την αρίθµηση κορυφών Polyline µε
χειροκίνητο τρόπο.

Ανεξαρτοποιήθηκε µία σειρά λειτουργιών από το µενού του βασικού σχεδιαστικού ώστε
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις εκτός από την απόδοση του
τοπογραφικού. Στο µενού τα βρίσκουµε στην οµάδα «Συµπληρωµατικά» και στις
«∆ιορθώσεις» αυτά που έχουν το χαρακτηριστικό της διόρθωσης.

Νέα δυνατότητα να προσθέτει ο χρήστης στο σχέδιο τις θέσεις λήψης φωτογραφιών.
∆ίνονται ο αριθµός της πρώτης φωτογραφίας, το σηµείο τοποθέτησης και το σηµείο
κατεύθυνσης της φωτογράφησης.
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Τοποθέτηση στο σχέδιο νέων πινάκων συντεταγµένων (θέσεων φωτοληψίας,
Τριγωνοµετρικών, Στάσεων και Reper).

Στην ενότητα οδοί (ODO)
Τοποθέτηση στο σχέδιο πίνακα συντεταγµένων κορυφών οδών.

Σχεδίαση κεκλιµένης επιφάνειας µε δεδοµένα 2 σηµεία της επιλογής µας, το υψόµετρο
του πρώτου, την επιθυµητή κλίση και το επιθυµητό πλάτος. Στην συνέχεια σε κατάσταση
σκίασης, µπορούµε να δούµε την τοµή αυτής της επιφάνειας µε τα τρίγωνα του µοντέλου και
να σχεδιάσουµε κατά µήκος της τοµής ένα Polyline το οποίο µπορεί να χρησιµεύσει ως
δοκιµαστική πορεία κάποιας χάραξης.
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Σχεδίαση µε 3dPolyline ή LwPolyline δοκιµαστικής πορείας κάποιας χάραξης στο ίχνος
της τοµής που περιγράφεται παραπάνω ή οπουδήποτε αλλού.

Αναγραφή των υψοµετρικών διαφορών, των µηκών και των κλίσεων στις πλευρές
3dPolyline ή 2dPolyline. Στην περίπτωση 2d τα υψόµετρα βρίσκονται από τα τρίγωνα του
µοντέλου. Το Polyline µπορεί να είναι αυτό που περιγράφεται παραπάνω ή οποιοδήποτε άλλο.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοήθηµα σε δοκιµές για την εύρεση της καταλληλότερης λύσης
για κάποια χάραξη.
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Εργαλεία για την σχεδίαση απλών οδών.

∆οκιµή ακτίνας τόξου
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Μετά από την σχεδίαση των τόξων και του καταστρώµατος

Μετά από την αρίθµηση των διατοµών, την αναγραφή χιλιοµέτρησης και τα πινακάκια
αρχής - τέλους
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