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Περίληυη
Σηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμνπκε πσο κε ηελ ρξήζε ησλ dynamic blocks ν
ζρεδηαζηήο κεηώλεη ηα ιάζε θαη ηνλ ρξόλν ζρεδίαζεο. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ dynamic
blocks ρξεζηκνπνηεί ην Block Editor θαη αθνινπζεί νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα πνπ αλαιύνληαη
ζηελ εξγαζία. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πξνθύπηεη όηη ηα dynamic blocks είλαη έλα
εύρξεζην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ζρεδηαζηή ν νπνίνο κπνξεί εύθνια θαη γξήγνξα λα
ζρεδηάζεη όηη ηνπ δεηεζεί.

Δσταριζηίες
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ θύξην Νηθόιαν
Σαπίδε θαη ηνλ Ηξαθιή Χαηδεπαξαζίδε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζθέξαλε, ηελ
νηθνγέλεηά κνπ, θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο γηα ηε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Δπίζεο λα
επραξηζηήζσ ηελ εηαηξία Kleemann Hellas ε νπνία κνπ έδσζε ηα πνιύηηκα εξγαιεία γηα λα
θέξσ εηο πέξαο απηήλ ηελ δηπισκαηηθή. Τέινο λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο
εηαηξίαο πνπ κε βνήζεζαλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ ζηελ εηαηξία.
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Διζαγφγή
Τν κεραλνινγηθό ζρέδην είλαη γηα ηνπο κεραληθνύο κέζν επηθνηλσλίαο, όπσο αθξηβώο είλαη ν
πξνθνξηθόο θαη ν γξαπηόο ιόγνο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλελλνεζνύλ
ν κειεηεηήο ελόο έξγνπ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξεζηκνπνηνύλ ην κεραλνινγηθό ζρέδην. Η
παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ ηνπ κειεηεηή κε ηελ βνήζεηα γξαθηθήο παξάζηαζεο είλαη ην
κεραλνινγηθό ζρέδην. Τν ζρέδην απηό δίλεη κε ζαθήλεηα θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηελ κνξθή
ελόο αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε άιιε πξόζζεηε ηερληθή πεξηγξαθή
Με ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε αλαπηύρζεθαλ εξγαιεία ηα νπνία εμέιημαλ ην ζρέδην θαη
βνήζεζαλ ηνλ ζρεδηαζηή. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ν παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο.
Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ζε πεξηβάιινλ όπνπ νη αιιαγέο
ζην ζρέδην είλαη εύθνιεο, αληηθαζηζηώληαο έηζη ηελ κνλαδηθόηεηα κε ηελ πνιιαπιόηεηα θαηά
ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. Ο παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ
παξακεηξηθνύ κνληέινπ. Τν παξακεηξηθό κνληέιν είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο ζρεδίνπ
θαηαζθεπαζκέλν κε γεσκεηξηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά (ηδηόηεηεο) πνπ
κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ θαη λα πνηθίινπλ. Τo παξακεηξηθό κνληέιν αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αιιαγέο θαη εθαξκόδεη ηηο λέεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ρσξίο λα ζβήλεηαη ή επαλαζρεδηάδεηαη.
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Κεθάλαιο 1 Παραμεηρικός ζτεδιαζμός παραλλαγών και
ζσνδσαζμών
Με ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα εύρξεζηα εξγαιεία γηα ηα CAD, ν παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο
είλαη ε επηθξαηνύζα ηάζε γηα ηα CAD ινγηζκηθά, γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πην
εύθνιε. Ο ηξόπνο απηόο παξαδνζηαθά ιέγεηαη παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο. Μέρξη πξόζθαηα ν
παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο ζεσξνύληαλ ζαλ ππεξζύγρξνλν θαη αθξηβό ινγηζκηθό ζηελ
αεξνδηαζηεκηθή, λαππεγηθή θαη ζηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Ωζηόζν νη απαηηήζεηο ησλ
ζρεδηαζηώλ λα θάλνπλ αιιαγέο ρσξίο λα δηαγξάθνπλ ή λα επαλαζρεδηάδνπλ νδήγεζε ηηο
εηαηξίεο λα εηζάγνπλ ηνλ παξακεηξηθό ζρεδηαζκό ζαλ βαζηθό εξγαιείν ζηα παξαδνζηαθά
CAD πξνγξάκκαηα.
Παξαιιαγέο ζην ζρέδην απνηεινύλ βαζηθό θνκκάηη ζηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα
πνπ ζπλαληάεη θαλείο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο. Οη παξαιιαγέο ππνζηεξίδνπλ ηελ
βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ.
Οη ζρεδηαζηέο ζπλέρεηα ςάρλνπλ ελαιιαθηηθέο γηα πηζαλέο ιύζεηο, δνπιεύνληαο ζε
ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα θάζε θνξά ή ην ζύλνιν. Σαλ απνηέιεζκα νη ζρεδηαζηέο απαηηνύλ
επέιηθηα εξγαιεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ παξαιιαγέο ζηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία.
Ο παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην
CAD, είηε απηό είλαη δηζδηάζηαην είηε ηξηζδηάζηαην, θαη παξέρεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο
δεκηνπξγίαο νκάδσλ αληηθεηκέλσλ. Σην ζρέδην νη δηαζηάζεηο είλαη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ.
Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ, ζε θάζε δηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ νξηζκό ηνπ
αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρεί θαη κηα πξαγκαηηθή ηηκή (όπσο κεηξηέηαη από ηελ θιίκαθα ηνπ
ζρεδίνπ ζηελ νζόλε). Απηήλ ηελ ηηκή ηεο θάζε δηάζηαζεο κπνξεί λα αιιάμεη ν ρξήζηεο, θαη
αληίζηνηρα κεηαβάιιεηαη θαη ε γεσκεηξία ηνπ ζρεδίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη λέεο ηηκέο
ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη ην ζύζηεκα λα αλαδεκηνπξγεί ηε λέα κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Τν ζύζηεκα εζσηεξηθά ειέγρεη ηηο λέεο ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ γηα λα επαιεζεύζεη όηη νη ηηκέο
είλαη έγθπξεο κε ηελ αξρηθή ηνπνινγία, ή όηη δελ αλαηξνύλ άιιεο ηηκέο, θαη ζηελ ζπλέρεηα
αλαδεκηνπξγεί ην κνληέιν. Η δηόξζσζε θαη ε πξνζαξκνγή ελόο κνληέινπ είλαη πνιύ πην
εύθνιε. Σπλεπώο, αιιαγέο ζηε ζρεδίαζε ή πξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ γηα κηα άιιε εθαξκνγή
είλαη πην άκεζε.[1]
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Η παξακεηξηθή ζρεδίαζε πινπνηείηαη ζε κηα ζεηξά από βήκαηα πνπ είλαη αλεμάξηεηα από ην
ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Απηά είλαη:
Γεκηνπξγία ζρεδίνπ
Οξηζκόο παξακέηξσλ(Parameters)
Οξηζκόο ελεξγεηώλ (Actions)
Καζνξηζκόο θαη εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ
Καζνξηζκόο θαη εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκώλ (constraints)
Καηά ηνλ νξηζκό ησλ παξακέηξσλ νξίδνληαη πνηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ επηδέρνληαη αιιαγέο,
θαη κε ηνλ νξηζκό ησλ ελεξγεηώλ δειώλνληαη ηα είδε ησλ αιιαγώλ. Οη ζρέζεηο νξίδνπλ ηπρόλ
ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, γηα παξάδεηγκα εάλ έλα ζηνηρείν επηκεθύλεηαη
ηαπηόρξνλα κε έλα άιιν. Τέινο νη πεξηνξηζκνί πξνζζέηνπλ κηα κνξθή επθπΐαο ζε έλα ζρέδην
θαη απνζθνπνύλ λα δηαηεξήζνπλ ην ζθνπό ηνπ ζρεδίνπ αλεμάξηεηα από ηηο αιιαγέο πνπ
θάλεη ν ζρεδηαζηήο. Οη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη είηε γεσκεηξηθνί, δειαδή έλα ζηνηρείν λα
είλαη πάληα παξάιιειν ή πάληα θάζεην ζε κηα επζεία, είηε αξηζκεηηθνί, γηα παξάδεηγκα έλα
ζηνηρείν πνπ επηκεθύλεηαη λα έρεη ειάρηζηε ή θαη κέγηζηε ηηκή.
Αλεμάξηεηα από ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εμεηδίθεπζε, όια ηα παξακεηξηθά κνληέια κπνξνύλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε δύν είδε ,απηά πνπ εθηεινύλ αιιαγέο θαη απηά πνπ δεκηνπξγνύλ λέα
ζρέδηα ζπλδπάδνληαο παξακεηξνπνηεκέλα γεσκεηξηθά ζρέδηα. Παξαθάησ δίλνληαη δύν
παξαδείγκαηα από βαζηθά είδε παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ, ν ζρεδηαζκόο κε παξακεηξηθέο
παξαιιαγέο θαη ν ζρεδηαζκόο κε παξακεηξηθνύο ζπλδπαζκνύο. Σηα παξαθάησ είδε
παξακεηξηθώλ ζρεδηαζκώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζρέδηα αλειθπζηήξα. Γηα ηελ επθνιόηεξε
θαηαλόεζε ησλ ζρεδίσλ ζα εμεγεζεί ιεπηνκεξώο ε πόξηα αλειθπζηήξα.
Η πόξηα ηνπ αλειθπζηήξα είλαη έλα ζεκαληηθό θαη πνιύπινθν θνκκάηη ηνπ. Σηελ εηθόλα1
παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία κηα πόξηαο. Τα βαζηθά είλαη ην άλνηγκα, πνπ
ππνδειώλεη ην πιάηνο αλνίγκαηνο κίαο πόξηαο, ν κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν αλνίγεη ε πόξηα,
ην παξαπέην πνπ είλαη ην θνκκάηη κπξνζηά από ηελ πόξηα κέρξη ην επίπεδν ηνπ νξόθνπ, νη
νξζνζηάηεο, δειαδή ε θάζα γύξσ από ηελ πόξηα θαη ηέινο ηα θύιια ηεο πόξηαο, κηα πόξηα
κπνξεί λα έρεη έλα θύιν έσο νρηώ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθόλα ε πόξηα έρεη ηξία θύιια. Σηελ
εηθόλα 1 θαίλεηαη ζην AutoCAD ε θάηνςε κηαο ηξίθπιιεο ηειεζθνπηθήο πόξηαο κε άλνηγκα
1000 mm, δειαδή κηα πόξηα κε ηξία θύια πνπ αλνίγεη από ηε κηα πιεπξά πξνο ηελ άιιε (είηε
πξνο ηα δεμηά είηε πξνο ηα αξηζηεξά). Σηελ εηθόλα 2 παξνπζηάδεηαη ε πόξηα όπσο θαίλεηαη
από ηνλ όξνθν. Σηελ εηθόλα 2 δηαθξίλνληαη ηα θύιια ηεο πόξηαο θαη νη νξζνζηάηεο.
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Σεκαληηθά ζηνηρεία κηαο θάηνςεο αλειθπζηήξα επίζεο είλαη ην θξεάηην, δειαδή ν ρώξνο πνπ
θηλείηαη κέζα ν αλειθπζηήξαο, ν ζθειεηόο (ζαζί) πνπ ζηεξίδεη ηνλ ζάιακν θαη ηα ζηεξίγκαηα
νδεγώλ πνπ πάλσ ζε απηά θαηεπζύλεηαη ν αλειθπζηήξαο.

Εικόνα 1 Κάτοψθ τρίφυλλθσ τθλεςκοπθκισ πόρτασ ανελκυςτιρα ανοίγματοσ 1000mm.1. Άνοιγμα 2. Ορκοςτάτεσ 3.
Παραπζτο 4. Μθχανιςμόσ
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Εικόνα 2 Εικόνα τρίφυλλθσ τθλεςκοπικισ.1. Φφλλα πόρτασ 2. Ορκοςτάτεσ

1.1 τεδιαζμός με παραμεηρικές παραλλαγές
Ο ζρεδηαζκόο κε παξακεηξηθέο παξαιιαγέο βαζίδεηαη ζηνλ δεισηηθό ραξαθηήξα ησλ
παξακέηξσλ ώζηε λα θαηαζθεπάδνληαη ζρήκαηα. Ο ζρεδηαζηήο δεκηνπξγεί έλα ζρέδην θαη
δειώλεη πνηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ απηνύ ζέιεη λα κεηακνξθώλνληαη. Σηελ ζπλέρεηα ν
ζρεδηαζηήο κπνξεί λα αιιάδεη ηα ζηνηρεία απηά( ζπλήζσο παίξλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο) ώζηε
λα δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνύξην ζρέδην. Τν ζεκαληηθό ζηηο παξακεηξηθέο παξαιιαγέο είλαη όηη
ην ζρέδην ππόθεηλην ζε κεηακνξθώζεηο ρσξίο λα δηαγξάθεηαη ή λα επαλαζρεδηάδεηαη.[2]
Σηηο εηθόλεο 1 θαίλεηαη κηα ηξίθπιιε ηειεζθνπηθή πόξηα κε άλνηγκα 1000mm. Τειεζθνπηθή
ζεκαίλεη όηη ηα θύιια ηεο πόξηαο αλνίγνπλ πξνο κία θαηεύζπλζε, άιιν είδνο πόξηαο είλαη ε
θεληξηθή όπνπ ηα θύιια αλνίγνπλ από ην θέληξν πξνο ηα άθξα. Παξακεηξνπνηώληαο ηα
ζηνηρεία ηεο πόξηαο, δειαδή νξίδνληαο παξακέηξνπο ζην άλνηγκα, ζηνλ κεραληζκό, ζην
παξαπέην (50mm) θαη ζηνπο νξζνζηάηεο (120mm) θαη νξίδνληαο ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο ην
ζρέδην κπνξεί λα κεηακνξθσζεί. Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα νξίζεη ε ελέξγεηα ηνπ λα επηκεθύλεη
ην θάζε ζηνηρείν πνπ παξακεηξνπνηήζεθε.
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Αιιάδνληαο ηηο δηαζηάζεηο γηα ηελ θάζε παξάκεηξν δεκηνπξγείηαη δηαθνξεηηθή πόξηα( ην είδνο
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξακέλεη ηξίθπιιε ηειεζθνπηθή, δελ άιιαμαλ ηα θύιια νύηε ν
ηξόπνο πνπ αλνίγνπλ ηα θύιια.)

Εικόνα 3 Τρίφυλλθ τθλεςκοπικι πόρτα ανελυςτιρα ανοίγματοσ 1400mm.

Γηα παξάδεηγκα εάλ ν ζρεδηαζηήο αιιάμεη ην άλνηγκα ζηα 1400mm ην παξαπέην ζηα 60mm
ηνλ δεμηά νξζνζηάηε ζηα 90mm θαη ηνλ αξηζηεξά ζηα 180mm ε πόξηα από ηελ κνξθή πνπ
είρε ζηελ εηθόλα 1ζα πάξεη ηελ κνξθή ηεο εηθόλαο3 ρσξίο λα επαλαζρεδηαζηεί. Αιιάδνληαο
ηα ζηνηρεία απηά κε ηηο παξακεηξηθέο παξαιιαγέο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα κεγάιε
νηθνγέλεηα ηξίθπιισλ ηειεζθνπηθώλ πνξηώλ.

1.2 τεδιαζμός με παραμεηρικούς ζσνδσαζμούς
Σηνλ ζρεδηαζκό κε παξακεηξηθνύο ζπλδπαζκνύο ην ζρέδην απνηειείηαη από ζεηξέο
γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ πνπ ηνπνζεηνύληαη έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην πνιύπινθν
ζρήκα, όπσο έλα παδι. Σπλδπάδνληαο ηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο
επηηπγράλεηαη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ζρεδίσλ. Σηελ εηθόλα 4 θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ελόο
αλειθπζηήξα, ε πόξηα, ην θξεάηην, ηα ζηεξίγκαηα νδεγώλ θαη ν ζθειεηόο(ζαζί), όπσο θαη
δηαθνξεηηθά ζρέδηα γηα θάζε ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεηαη. Σπλδπάδνληαο ηα ηέζζεξα απηά
ζηνηρεία ζρεδηάδεηαη ε θάηνςε ελόο αλειθπζηήξα.[2]
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Εικόνα 4 Α. Πόρτεσ ανελκυςτιρα B. Σκελετόσ(Σαςί) C.Στθρίγματα οδθγϊν D. Φρεάτια

Σπλδπάδνληαο ην Α1 κε ην Β3 ην C2 θαη ην D3 ζρεδηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε θάηνςε
αλειθπζηήξα γξήγνξα θαη εύθνια. Χξεζηκνπνηώληαο κηα κεγάιε βηβιηνζήθε ησλ ζηνηρείσλ
απηώλ ν ζρεδηαζηήο ρσξίο κεγάιε δπζθνιία κπνξεί λα ζρεδηάδεη θαηόςεηο απιά ελώλνληαο
ηα θνκκάηηα ζαλ πάδι. Μηα νινθιεξσκέλε θάηνςε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηξόπν απηόλ δίλεηαη
ζηελ εηθόλα 5.
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Εικόνα 5 Ολοκλθρωμζνθ κάτοψθ ανελκυςτιρα
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Κεθάλαιο 2 Dynamic Block
Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκόο από ηα είδε παξακεηξηθνύ ζρεδηαζκνύ
πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Σπλδπάδνληαο ηα είδε ρξεζηκνπνηνύληαη
κόλν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θάζε είδνπο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο επηηεύρζεθε κε ηελ ρξήζε
ελόο εξγαιείνπ ηνπ AutoCAD ,ην Block Editor. Σην Block Editor δεκηνπξγήζεθαλ ηα Dynamic
Blocks, δειαδή παξακεηξνπνηεκέλεο κνξθέο απιώλ Block.

2.1 Σι είναι Block;
Τν Block ζην AutoCAD είλαη κηα ζπιινγή όισλ ησλ γξακκώλ θαη ηόμσλ ελόο ζρεδίνπ
ελσκέλα όια καδί ζε έλα επηιέμηκν αληηθείκελν. Δπηιέγνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη,
γξακκή ή ζεκείν ηνπ ζρεδίνπ επηιέγεηαη όιν ην αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε σο Block. Η
δηαθνξά από ην Polyline είλαη όηη ην Block κπνξεί λα «ελώζεη» αληηθείκελα πνπ δελ
βξίζθνληαη ζε επαθή, όπσο δύν νκόθεληξνη θύθινη. Τα Blocks κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ, λα
πεξηζηξαθνύλ, λα κεγαιώζνπλ ή λα κηθξύλνπλ, λα αληαλαθιώληαη θιπ, θαη αληηκεησπίδνληαη
πάληα σο έλα νιόθιεξν αληηθείκελν. Τέινο ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα «ζπάζεη» ην Block ζηα
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ κε ηελ δηαηαγή explodeθαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα αληηθείκελα πνπ
δεκηνύξγεζαλ ην Block.

2.2 Σι είναι DynamicBlock;
Τα Dynamic Blocks είλαη απιά Block ηα νπνία είλαη επέιηθηα. Μπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα
ηξνπνπνηήζεη έλα απιό Block ηνπνζεηώληαο παξακέηξνπο, ζρέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο. Έηζη
επηηπγράλεηαη έλα επθπέο Block ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηελ ζέζε ησλ ζπλαθώλ παιαηώλ
Block(πρ βίδεο, κπνπιόληα, πόξηεο θιπ). Τα dynamic Blocks όπσο θαη ηα Block έρνπλ κόλν
δηζδηάζηαηεο κνξθέο.

2.3 Ζ τρηζιμόηηηα ηφν dynamic blocks
Σηελ εηαηξία Kleemann Hellas νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ παξακεηξηθό ζρεδηαζκό
κε ζπλδπαζκνύο γηα λα ζρεδηάζνπλ κηα δηζδηάζηαηε θάηνςε αλειθπζηήξα. Όπσο
πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 1 ν αλειθπζηήξαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζηνηρεία. Οη
ζρεδηαζηέο είραλ έηνηκα Blocks από ηα ζηνηρεία απηά (ζαζί, ζηεξίγκαηα νδεγώλ, πόξηεο),
εθηόο ηνπ θξεαηίνπ πνπ ην ζρεδίαδαλ αλάινγα ηελ παξαγγειία. Σηελ ζπλέρεηα ζπλδύαδαλ ηα
Blocks απηά ζαλ παδι.
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Ο ζρεδηαζκόο κε απηόλ ηνλ ηξόπν έρεη κεηνλεθηήκαηα. Ο αξηζκόο ησλ Block γηα ηα ζαζί, ηα
ζηεξίγκαηα νδεγώλ θαη ηηο πόξηεο είλαη κεγάινο. Ο ζρεδηαζηήο είρε απνζεθεπκέλα ζε ηξία
δηαθνξεηηθά αξρεία ηα ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα θαη δηάιεγε από απηά ην Block πνπ ήζειε, ην
αληέγξαθε θαη ην επηθνιινύζε ζην αξρείν πνπ ζρεδίαδε ηελ θάηνςε. Ο ζρεδηαζηήο είρε λα
επηιέμεη κηα πόξηα (ζε κνξθή block) αλάκεζα ζε δηαθόζεο δώδεθα. Τα ζηεξίγκαηα νδεγώλ
είλαη πεξηζζόηεξα. Δπίζεο εάλ θάπνηα δηάζηαζε από θάπνην ζηνηρείν ρξεηάδεηαη αιιαγή,
όπσο ην παξαπέην ή νη νξζνζηάηεο γηα ηελ πόξηα, ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα «ζπάζεη» ην
block κε ηελ δηαηαγή explode θαη λα αιιάμεη ηε δηάζηαζε. Μηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξόλν
θαη κπνξεί λα γίλνπλ ιάζε γηαηί δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Τέινο ν ρξόλνο ζρεδηαζκνύ είλαη
κεγάινο γηαηί ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα αλνίμεη ηέζζεξα αξρεία γηα λα επηιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ
ζέιεη, ώζηε λα ηα αληηγξάςεη ζην αξρείν ζην νπνίν ζα ζρεδηάζεη ηελ θάηνςε.
Τα απνζεθεπκέλα Blocks θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο γηα λα ζρεδηαζηεί κηα θάηνςε έρνπλ θαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπο. Η βηβιηνζήθε κε όια ηα Blocks αλαβαζκίδεηαη αξθεηά εύθνια. Δάλ
ππάξμεη θαηλνύξηα πόξηα ή ζηήξηγκα, ζρεδηάδεηε ην Block θαη απνζεθεύεηε ζην αξρείν κε ην
αληίζηνηρν ζηνηρείν.
Με ηα Dynamic Blocks ν ζρεδηαζηήο κεηώλεη ηνλ ρξόλν ζρεδηαζκνύ θαη απνθεύγεη ηα ιάζε
εάλ θάπνην κέγεζνο ρξεηάδεηαη αιιαγή, ιόγν ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ.
Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε ηαρύηεηα ζηηο κεηαβαιιόκελεο απαηηήζεηο ηνπ
ζπλεξγάηε κεραληθνύ ή ηνπ πηζαλνύ πειάηε.
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2.4 Γημιοσργία Dynamic Block
Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Dynamic Blocks ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ζρέδηα κηαο πόξηαο
αλειθπζηήξα.

Εικόνα 6 Κάτοψθ δφφυλλθσ τθλεςκοπικισ πόρτασ ανελκυςτιρα

Τν εξγαιείν κε ην νπνίν δεκηνπξγείο Dynamic Blocks νλνκάδεηαη Block Editor θαη ην interface
έρεη ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 7.
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Εικόνα 7 Interface του Block Editor

Σηα αξηζηεξά ηεο εηθόλαο 7 βξίζθνληαη νη παιέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία
ελόο Dynamic Block. Γηαθξίλνληαη νη παιέηεο Parameters ,Actions, Parameters sets θαη
Constrains. Σηελ εηθόλα8 θαίλνληαη ιεπηνκεξώο.
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Εικόνα 8 Παλζτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία DynamicBlock

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Dynamic Blocks αθνινπζνύληαη πέληε βαζηθά βήκαηα. Τν πξώην
βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ ζην νπνίν ζα νξηζζνύλ νη παξάκεηξνη.
Σηελ ζπλέρεηα νξίδνληαη νη παξάκεηξνη. Σηελ δίθπιιε ηειεζθνπηθή ηα ζηνηρεία πνπ
παξακεηξνπνηνύληαη είλαη ην άλνηγκα, ην παξαπέην, ν κεραληζκόο θαη νη νξζνζηάηεο. Γηα λα
νξηζζνύλ νη παξάκεηξνη ρξεζηκνπνηείηαη ε παιέηα Parameters. Δπηιέγεηαη ε παξάκεηξνο
Linear δηόηη νη ελέξγεηεο πνπ ζα νξηζζνύλ από ηνλ ζρεδηαζηή πάλσ ζε απηήλ ηελ παξάκεηξν
ζα εθηεινύληαη θαηά κήθνο ηεο θαη κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο. Σηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην
ζηνηρείν πνπ ζα νξηζζεί ε παξάκεηξνοLinear. Τν πξώην ζηνηρείν πνπ ζα επηιερζεί είλαη ην
άλνηγκα ηεο πόξηαο. Δπηιέγεηαη ην άλνηγκα από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, έηζη νξίδεηαη όηη ε
παξάκεηξνο linear έρεη θαηεύζπλζε πξνο ηα δεμηά. Σηελ ζπλέρεηα κε δεμί click πάλσ ζηελ
παξάκεηξν θαη επηιέγνληαο ηηο ηδηόηεηεο (ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ)ν ζρεδηαζηήο
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κπνξεί λα κεηνλνκάζεη ηελ παξάκεηξν ώζηε λα ηελ μερσξίδεη από ηηο ππόινηπεο πνπ ζα
ζρεδηάζεη. Η ζπγθεθξηκέλε νλνκάδεηαη, ζηα αγγιηθά πάληα, 2F-TELE, από ην δίθπιιε
ηειεζθνπηθή. Σηελ εηθόλα9 θαίλεηαη ε κνξθή ηεο παξακέηξνπ πάλσ ζηελ πόξηα.

Εικόνα 9 Δίφυλλθ τθλεςκοπικι πόρτα ανελκθςτφρα με παράμετρο ςτο πλάτοσ ανοίγματοσ

Σην ηξίην βήκα νξίδνληαη νη ελέξγεηεο από ηελ παιέηα actions. Γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο
επηιέγεηαη ε stretch. Σηελ ζπλέρεηα δηαιέγεηαη ε επηζπκεηή παξάκεηξν, ζην παξάδεηγκα ε 2FTELE. Μεηά ηελ επηινγή ηεο νξίδεηαη πην θνκκάηη ηεο πόξηαο θαη πνηα ζηνηρεία κέζα ζην
θνκκάηη απηό επεξεάδνληαη από ηελ ελέξγεηα stretch. Με ηελ ελέξγεηα stretch ηα επηιεγκέλα
ζηνηρεία «ηεληώλνληαη» θαηά κήθνο ηεο παξακέηξνπ 2F-TELE.
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Εικόνα 10 Επιλεγμζνα ςτοιχεία που επιρεάηονται από τθν ενζργεια stretch

Σηελ εηθόλα 10 θαίλεηαη ην επηιεγκέλν θνκκάηη. Σην θάησ κέξνο ηεο πόξηαο δηαθξίλεηαη έλα
εηθνλίδην κε ηελ κνξθή

. Τν ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην είλαη ηεο action πνπ νξίζακε

πξνεγνπκέλσο θαη νλνκάζηεθε απηόκαηα Stretch. Σηελ εηθόλα11 παξνπζηάδεηαη ε πόξηα ζην
user interface ηνπ AutoCAD, όπνπ νη ελέξγεηεο θαη νη παξάκεηξνη δελ θαίλνληαη.
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Εικόνα 11 Δίφυλλλθ τθλεςκοπικι ςτο userInterfaceτου AutoCADμετά τον οριςμό ενζργειασ

Παξαηεξείηαη ζην δεμηά θάησ κέξνο ηεο εηθόλαο 11 έλα κπιε βειάθη(grip) πνπ δείρλεη πξνο ηα
δεμηά. Πεγαίλνληαο ην βειάθη δεμηά-αξηζηεξά ε πόξηα κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη αλάινγα. Η ίδηα
δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη νξίδνληαο ηε δηάζηαζε πνπ ζέιεη λα πάξεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο
από ηηο ηδηόηεηεο(properties) ηνπ Block, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 12. Σηελ εηθόλα 12ε πόξηα
έρεη πιάηνο αλνίγκαηνο 1200mm. Απηό επηηεύρζεθε είηε ηξαβώληαο ην grip ζηα 1200 mm είηε
γξάθνληαο ζηα properties ηνπ Block όηη ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο πξέπεη πάξεη ην κέγεζνο
1200mm. Γεμηά ζηελ εηθόλα 12είλαη ε παιέηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Block.
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Εικόνα 12 Δίφυλλθ τθλεςκοπικι πόρτα ανοίγματοσ 1200m

Σηελ εηθόλα 12παξαηεξείηαη όηη ηα αξηζηεξά θύιια ηεο πόξηαο ηνπ παξαδείγκαηνο έρνπλ
παξακνξθσζεί. Σηελ εηθόλα 13 θαίλνληαη κε βειάθηα ηα θύιια. Δλεξγνπνηώληαο ηελ stretch
action γηα λα κεγαιώζεη ην άλνηγκα δελ επηκεθύλζεθαλ ηα θύια ηεο πόξηαο. Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα όηαλ κεγαιώλεη ην άλνηγκα πξέπεη κεγαιώλνπλ αλάινγα θαη ηα θύιια ηεο
πόξηαο. Γηα λα πεηύρεη ν ζρεδηαζηήο απηήλ ηελ αλαινγία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ηνπ αλνίγκαηνο θαη ησλ θύιισλ.

21

Εικόνα 13 Φφλλα δίφυλλθσ τθλεςκοπικισ πόρτασ ανελκυςτιρα

Τν επόκελν βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Dynamic Block είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ ζρέζεσλ. Οη
ζρέζεηο εθαξκόδνληαη πξνζζέηνληαο επηπιένλ ελέξγεηεο ζηελ παξάκεηξό. Ο ζρεδηαζηήο ζην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζέιεη λα πεηύρεη κηα ζρέζε κεηαμύ αλνίγκαηνο πόξηαο θαη θύιισλ.
Η ζρέζε απηήλ είλαη, ε επηκήθπλζε ησλ θύιισλ λα είλαη ε κηζή ηεο επηκήθπλζεο ηνπ
αλνίγκαηνο πόξηαο. Γειαδή ζέηνληαο x ηελ επηκήθπλζε ηνπ αλνίγκαηνο ηόηε ηα θύιια
επηκεθύλνληαη x/2 έθαζηνο. Οπόηε εάλ κεγαιώζεη ην άλνηγκα θαηά 100 mm θάζε θύιιν ζα
κεγαιώζεη θαηά 50mm. Απηό ζπκβαίλεη ζε κηα δίθπιιε πόξηα, ζε κηα ηεηξάθπιιε ή εμάθπιιε
ηα θύιια κεγαιώλνπλ θαηά x/4 θαη x/6 αληίζηνηρα. Από ηελ παιέηα actions επηιέγεηαη μαλά ην
action stretch θα ηε παξάκεηξνο 2F-TELE. Σηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα θύιια ηεο πόξηαο
όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 14.
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Εικόνα 14 Επιλεγμζνα ςτοιχεία που επιρεάηονται από τθν ενζργεια stretch1

Σηελ θάησ δεμηά πιεπξά ηεο εηθόλαο πξνζηέζεθε δεύηεξν εηθνλίδην action αθξηβώο δίπια από
ην πξώην. Η Action απηήλ έρεη όλνκα Stretch1. Γηα θάζε ελέξγεηα πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ
παξάκεηξό 2F-TELE ζα εκθαλίδεηαη αθόκα έλα ηέηνην εηθνλίδην. Σηελ ζπλέρεηα από ηελ
παιέηα ηδηνηήησλ ηεο ελέξγεηαο Stretch1 νξίδεηαη ε επηινγή Distance Multiplier λα παίξλεη ηελ
ηηκή 0.5 όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 15. Απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ ε 2F-TELE κεγαιώλεη θαηά 1
ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηεοaction stretch 1 δειαδή ηα θύιια ζα κεγαιώλνπλ θαηά 0,5.
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.
Εικόνα 15Παλζτα ιδιοτιτων ενζργειασ Stretch1
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Γηα λα επαιεζεπζεί ε εγθπξόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζηέζεθε ν ζρεδηαζηήο επηζηξέθεη
ζην θαλνληθό Interfaceηνπ AutoCADθαη επηκεθύλεη ην άλνηγκα. Παξαηεξείηαη όηη ην αξηζηεξό
θύιιν κεγαιώλεη θαηά ην ½ ηνπ αλνίγκαηνο αιιά ην δεμί θύιιν παξακνξθώλεηαη όπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 16.

Εικόνα 16 Δίφυλλθ τθλεςκοπικι πόρτα ανελκυςτιρα με παραμορφωμζνα φφλλα

Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακόξθσζε ησλ δεμηώλ θύιισλ πξνζηίζεηαη θαη άιιε action αθξηβώο
κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πξνζηέζεθε ε action stretch1. Η action απηήλ ζα νλνκαζηεί απηόκαηα
stretch2.Τα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηεο stretch2 θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 17. Σηελ πεξίπησζε ηεο
stretch2 δελ αιιάδεη ην Distance multiplier δηόηη ηα ζηνηρεία πνπ επηιέρζεθαλ ηαπηίδνληαη κε
ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ αλνίγκαηνο. Τέινο επεηδή κεγαιώλνπλ ηα θύιια κεγαιώλνπλ θαη νη
δηάδξνκνη ζηνπο νπνίνπο θηλνύληαη, γηα ηνλ ιόγν απηόλ ζα πξνζηεζεί κία ηειεπηαία action
ώζηε νη δηάδξνκνη λα κεγαιώλνπλ αλάινγα κε ηα θύιια. Σηελ εηθόλα 17 θαίλνληαη
ζθηαγξαθεκέλα ηα ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο ηέζζεξηο actions.
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Εικόνα 17 Κάτοψθ δίφυλλθσ τθλεςκοπικισ με ςκιαγραφθμζνα τα ςθμεία επιλογισ ενεργειϊν

Σην ηειεπηαίν βήκα νξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί. Σην παξάδεηγκα ηεο πόξηαο βαζηθόο
πεξηνξηζκόο είλαη ε ηηκή ηνπ πιάηνπο αλνίγκαηνο. Η πόξηα δελ παίξλεη απζαίξεηεο ηηκέο,
αιιά αθέξαηνπο αξηζκνύο κε κέγηζην θαη ειάρηζην αλάινγα ην είδνο ηεο πόξηαο, ζύκθσλα
πάληα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Σην παξάδεηγκα ηεο δίθπιιεο
ηειεζθνπηθήο ην ειάρηζην άλνηγκα είλαη 600mm θαη ην κέγηζην 2300mm, ελώ κηα νθηάθπιιε
μεθηλάεη κε ειάρηζην ην 1400mm κε κέγηζην ηo 3000mm. Τνπο πεξηνξηζκνύο ν ζρεδηαζηήο
κπνξεί λα ηνπο νξίζεη είηε κε άιιεο παξακέηξνπο είηε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παιέηα
Constrains. Σην παξάδεηγκα επεηδή δελ νξίδεηαη γεσκεηξηθόο πεξηνξηζκόο, αιιά αξηζκεηηθόο,
δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηνξηζκόο από ηελ παιέηα constrain, αιιά κηα παξάκεηξν από ηελ
παιέηα Parameters. Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο είλαη ε LookUp. Η παξάκεηξνο LookUp έρεη
ηελ κνξθή πίλαθα. Σηνλ πίλαθα απηόλ επηιέγεηαη κηαλ άιιε παξάκεηξνο θαη νξίδεηαη πνηεο
ηηκέο κπνξεί λα πάξεη. Σηελ εηθόλα18 θαίλεηαη ν πίλαθαο ηνπ LookUp πξηλ νξίζεη ν
ζρεδηαζηήο ηελ επηζπκεηή παξάκεηξν. Γηα λα νξίζεη ν ζρεδηαζηήο ηελ παξάκεηξν επηιέγεη ην
θνπκπί AddProperties θαη ηελ δηαιέγεη κε ην όλνκα πνπ όξηζε πξνεγνπκέλσο, δειαδή 2FTELE.
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Εικόνα 18 Πίνακασ παραμζτρου LookUpχωρίσ επιλεγμζνθ παραμζτρο

Σηελ εηθόλα 19 θαίλεηαη ν πίλαθαο κε επηιεγκέλε ηελ παξάκεηξν 2F-TELE. Σηα αξηζηεξά ηνπ
πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη ηα κεγέζε πνπ ζέιεη ν ζρεδηαζηήο λα παίξλεη ε 2F-TELE θαη ζηα
δεμηά ην όλνκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην user interface ηνπ AutoCAD όηαλ επηιέγεηαη ε
παξάκεηξνο LookUp. Τα νλόκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπκπίπηνπλ κε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή
γηα ράξηλ επθνιίαο.
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Εικόνα 19 Πίνακασ παραμζτρου LookUpμε επιλεγμζνθ παράμετρο

Τέινο ν ζρεδηαζηήο νλνκάδεη ηελ παξάκεηξν LookUp ζε Clear Opening γηα λα μερσξίδεη ην
είδνο ηεο παξακέηξνπ όηαλ αλνίγεη ηηο ηδηόηεηεο (properties) ηνπ Block. Σηελ εηθόλα 20
παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο θαη ζηελ εηθόλα 21 πσο θαίλεηαη ε παξάκεηξνο
LookUp ζην user interface ηνπ AutoCAD. Τν κπιε βειάθη(grip) πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ είλαη
ην επηιέμηκν ζηνηρείν ηεο παξακέηξνπ θαη ην Clear Opening ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ block.
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Εικόνα 20 Συμπλθρωμζνοσ πίνακασ Look Up

Εικόνα 21 Grip παραμζτρου LookUp, όπωσ και θ παλζτα ιδιοτιτων του blockμε τισ δφο παραμζτρουσ.
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Δπηιέγνληαο ην grip ηεο παξακέηξνπ LookUp εκθαλίδνληαη επηινγέο ζε κνξθή ζηήιεο. Οη
ίδηεο επηινγέο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ παιέηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Block ζηελ επηινγή Clear
Opening, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 22.

Εικόνα 22Επιλογζσ παραμζτρου LookUpςτο UserInterfaceτου AutoCAD

Τειεηώλνληαο θαη ην πέκπην βήκα ε παξάκεηξνο 2F-TELE είλαη έηνηκε. Τν άλνηγκα είλαη έλα
από ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο πόξηαο πνπ παξακεηξνπνηήζεθε. Τν επόκελν ζηνηρείν είλαη νη
νξζνζηάηεο, δειαδή ε θάζα γύξσ από ηελ πόξηα. Οη νξζνζηάηεο κεγαιώλνπλ ή κηθξαίλνπλ
αλάινγα κε ην πόζν κεγάιν είλαη ην άλνηγκα ζηνλ ηνίρν γηα λα ηνπνζεηεζεί ε πόξηα. Οη
νξζνζηάηεο είλαη δύν, έλαο δεμηά ηνπ αλνίγκαηνο θαη έλαο αξηζηεξά.
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε παξακέηξνπ ζηνπο νξζνζηάηεο αθνινπζώ ηα ίδηα βήκαηα κε ην άλνηγκα
πόξηαο. Αξρηθά επηιέγεηαη ε παξάκεηξνο. Δπεηδή ππάξρνπλ δύν νξζνζηάηεο, ν έλαο
αλεμάξηεηνο από ηε δηάζηαζε ηνπ άιινπ θαη δηαθνξεηηθήο θαηεύζπλζεο επηκήθπλζεο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ μερσξηζηέο παξάκεηξνη. Δπηιέγεηαη ε παξάκεηξνοLinear δηόηη νη ελέξγεηεο
πνπ ζα νξηζζνύλ ζα εθηεινύληαη θαηά κήθνο ηεο παξακέηξνπ Linear θαη ζύκθσλα κε ηελ
θαηεύζπλζε πνπ ζα νξίζεη ν ζρεδηαζηήο θαη γηα ηνπο δύν νξζνζηάηεο. Σηνλ αξηζηεξά
νξζνζηάηε γηα λα νξίζεη ν ζρεδηαζηήο ηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε επηιέγεη ηα αθξηαλά ζεκεία
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ηνπ, πξώηα ην δεμηά θαη κεηά ην αξηζηεξά, δειαδή έρεη θαηεύζπλζε πξνο ηα αξηζηεξά. Τν ίδην
θάλεη γηα ηνλ δεμηά νξζνζηάηε, αιιά επηιέγεη ηα ζεκεία αληίζηξνθα, δειαδή από ηα αξηζηεξά
πξνο ηα δεμηά. Σηελ ζπλέρεηα νξίδεη ηηο ελέξγεηεο. Καη ζηνπο δύν νξζνζηάηεο επηιέγεη ηελ
action stretch. Δπόκελν βήκα δηαιέγεη ηα κέξε ησλ νξζνζηαηώλ πνπ ζέιεη λα επηκεθύλνληαη
Τέινο νλνκάδεη ηηο παξακέηξνποUpright Left θαη Upright Right. Σηελ εηθόλα23 παξνπζηάδνληαη
νη δύν λέεο παξάκεηξνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο.

Εικόνα 23Δίφυλλθ τθλεςκοπικι με τοποκετθμζνεσ τισ παραμζτρουσ ςτουσ ορκοςτάτεσ

Οη νξζνζηάηεο δελ ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο δηόηη κπνξνύλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε
αξηζκεηηθή ηηκή ηνπο νξίζεη ν ζρεδηαζηήο. Δπηπιέσλ δελ θαζνξίδεη ζρέζεηο γηα ηνπο
νξζνζηάηεο δηόηη δελ εμαξηώληαη από ηα άιια ζηνηρεία ηεο πόξηαο.
Όπσο πεξηγξάθζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, όηαλ ην άλνηγκα κηαο πόξηαο είλαη κεγάιν
ρξεηάδεηαη θαη δεύηεξνο κεραληζκόο. Οπόηε ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα νξίζεη παξάκεηξν θαη
γηα ην ζηνηρείν ηνπ κεραληζκνύ. Αθνινπζεί αθξηβόο ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα ηνπνζεηήζεη ηελ
παξάκεηξν θαη ηελ action όπσο θαη ζηα άιια ζηνηρεία. Γειαδή δηαιέγεη ηελ παξάκεηξό πνπ
ζέιεη θαη ζηελ ζπλέρεηα νξίδεη action. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληζκνύ ε παξάκεηξνο
είλαη Linear θαη ε action είλαη stretch. Ολνκάδεη ηελ παξάκεηξν 2F-TELE-MHX. Ο κεραληζκόο
ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηεο Kleemann Hellas ηνπνζεηείηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία
αλάινγα ην άλνηγκα. Γηα λα πεηύρεη απηόλ ηνλ πεξηνξηζκό ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξάκεηξν
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LookUp. Γελ πξνζζέηεη θαηλνύξηα παξάκεηξν, αιιά ηελ ίδηα πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηνπο πεξηνξηζκνύο όηαλ παξακεηξνπνηνύζε ην άλνηγκα. Με δεμί θιηθ πάλσ ζηελ ελέξγεηα ηνπ
LookUp επηιέγεη ην Display LookUp Table θαη από ηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη ην
AddProperties. Σηελ ζπλέρεηα δηαιέγεη ηελ παξάκεηξν πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ
πίλαθα, δειαδή ηελ παξάκεηξν 2F-TELE-MHX, ε παξάκεηξνο ηνπ κεραληζκνύ. Σηελ
ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεη ηηο απνζηάζεηο πνπ ζέιεη λα εκθαλίδεηαη ν δεύηεξνο κεραληζκόο
πάληα ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Τειεηώλνληαο θαη ηνλ
κεραληζκό, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο πόξηαο πνπ κέλεη λα παξακεηξνπνηεζεί είλαη ην
παξαπέην.
Σην παξαπέην αθνινπζεί ηα ίδηα βήκαηα, παξάκεηξνο, ελέξγεηα, ζρέζεηο θαη πεξηνξηζκνί. Η
παξάκεηξνο είλαη ε Linear θαη ηελ νλνκάδεηαηParapet. Η δηαθνξά απηήλ ηελ θνξά είλαη όηη
ηνπνζεηείηαη θάζεηα, θαη επηιέγνληαη ηα ζεκεία από θάησ πξνο ηα πάλσ,ώζηε νη ελέξγεηεο λα
εθηεινύληαη ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Σηελ ζπλέρεηα νξίδεη ηελ action πνπ θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ παξαπέηνπ είλαη ε action stretch. Η δηαθνξά ηνπ παξαπέηνπ κε ηα άιια
ζηνηρεία είλαη νη πεξηνξηζκνί. Τν παξαπέην παίξλεη ηηκέο πνιιαπιάζηεο ηνπ πέληε κε ειάρηζηε
ηηκή ην 30mm(ηξηάληα) θαη κέγηζηε ην 80mm(νγδόληα). Γηα λα πεηύρεη θάηη ηέηνην ζα
κπνξνύζε ν ζρεδηαζηήο λα ηνπνζεηήζεη θαη ηελ παξάκεηξν Parapet ζηνλ πίλαθα ηνπ
LookUp, αιιά ην AutoCADδίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεηο απηόλ αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό
κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σην Block Editor επηιέγεη ν ζρεδηαζηήο ηελ παξάκεηξό θαη ζηελ
παιέηα ηδηνηήησλ ηεο παξακέηξνπ, ζην ValueSet ζην Disttype επηιέγεη ηνIncrement.Σηηο
επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη από θάησ ζπκπιεξώλεη ζην Distincrement 5, ζην Distminimum 30
θαη ζην Distmaximum 80. Σην Distincrement όξηζε αλά πόζεο κνλάδεο ζα κεγαιώλεη ην
παξαπέην θαη ζην Distminimum/maximum όξηζε ηελ ειάρηζηε θαη ηελ κέγηζηε ηηκή. Δάλ ν
ζρεδηαζηήο πξνζπαζήζεη από ηελ παιέηα ησλ ηδηνηήησλ λα ζρεδηάζεη ην παξαπέην γηα
παξάδεηγκα ζηα 42mm, ην πξόγξακκα δελ ζα ην επηηξέςεη θαη ζα ην ζρεδηάζεη απηόκαηα ζηα
40mm. Δπίζεο εάλ πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν από ηα κέγηζηα ή
ειάρηζηα πνπ όξηζε, ην πξόγξακκα ζα ζρεδηάζεη ην παξαπέην 30mm ή 80mm αληίζηνηρα.
Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην Dynamic Block ηεο δίθπιιεο ηειεζθνπηθήο πόξηαο
είλαη έηνηκν θαη έρεη ηελ κνξθή όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 24. Η δίθπιιε ηειεζθνπηθή είλαη
έλα κόλν είδνο πόξηαο, ππάξρνπλ πόξηεο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξα θύιια θαη αλνίγνπλ ηα
θύιια ηνπο είηε ηειεζθνπηθά είηε θεληξηθά. Σην ζύλνιό ηνπο νη πόξηεο θηάλνπλ ηα δέθα είδε.
Όπσο εμεγήζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα Dynamic Block γηα
όιεο ηεο πόξηεο θαη όρη δέθα. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα Dynamic Block όπνπ ζα πεξηιακβάλεη
όιεο ηηο πόξηεο ζα πξνζηεζεί κηα ηειεπηαία παξάκεηξν ζηελ πόξηα πνπ ήδε ζρεδηάζηεθε. Η
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παξάκεηξνο απηήλ είλαη ε Visibility. Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο επηηξέπεη λα εκθαλίδεηαη ή
λα εμαθαλίδεηαη έλα ζρέδην, ζην παξάδεηγκά πνπ πεξηγξάθεθε, κηα πόξηα. Με ηελ παξάκεηξν
Visibility κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα εμαθαλίζεη, θαη όρη λα δηαγξάςεη, ηελ δίθπιιή πόξηα πνπ
κόιηο ζρεδίαζε θαη ζηελ ζέζε ηεο λα ζρεδηάζεη κηαλ άιιε. Η παξάκεηξνο δίλεη ηελ επηινγή λα
εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζρέδην ρξεηάδεηαη, αιιά θαη ηαπηόρξνλα κπνξεί λα εκθαλίζεη
παξαπάλσ από έλα ζρέδην καδί όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 25.

Εικόνα 24 Τελικι μορφι δίφυλλθσ τθλεςκοπικισ πόρτασ με όλεσ τισ παραμζτρουσ
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Εικόνα 25 Ταυτόχρονθ απεικόνιςθ δφο κατόψεων πόρτασ λόγο τθσ παραμζτρου Visibility

Γηα λα νξίζεη ηελ παξάκεηξν Visibility ηελ επηιέγεη απιά από ηελ παιέηα Parameters θαη
ηνπνζεηεί ην grip εθεί πνπ ζέιεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζην user Interface. Σηελ ζπλέρεηα ζηελ
πάλσ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο επηιέγεη ην Manage Visibility states. Τν VisibilityState 0 ην
κεηνλνκάδεη ζε 2F-TELE, από ην είδνο ηεο πόξηαο, δίθπιιε ηειεζθνπηθή. Σηελ ζπλέρεηα κε
ην θνπκπί New δεκηνπξγείηε λέν VisibilityState. Τν λέν State ην νλνκάδεη κε ην όλνκα ηεο
πόξηαο πνπ ζέιεη λα ζρεδηάζεη κεηά ηελ δίθπιιε, γηα παξάδεηγκα κπνξεί ηεηξάθπιιε
θεληξηθή(4F-CENTRAL). Κιείλεη ην παξάζπξν θαη επηζηξέθεη ζην Block Editor. Τώξα πνπ
ππάξρνπλ δύν Visibilitystates, επηιέγεη ην δεύηεξν, πνπ έρεη όλνκα 4F-CENTRAL θαη ζηελ
ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ εληνιή MakeInvisible θαη δηαιέγεη ηελ πόξηα πνπ κόιηο ζρεδίαζε (ηελ
δίθπιιε ηειεζθνπηθή), γηα λα ηελ εμαθαλίζεη θαη λα μεθηλήζεη λα ζρεδηάδεη ηελ επόκελε
πόξηα. Τώξα ην Block Editor είλαη θαζαξό από ζρέδηα θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη.
Σην θαζαξό από ζρέδηα Block Editor κπνξεί λα ζρεδηάζεη κηα λέα πόξηα, πάλσ ζηηο
εμαθαληζκέλεο πόξηεο, πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζρεδίαζε ηελ δίθπιιε ηειεζθνπηθή.
Τα βήκαηα είλαη ίδηα, ζρεδηάδεη ηελ πόξηα, επηιέγεη ηελ παξάκεηξν, νξίδεηactions ζηελ
παξάκεηξν, θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη βάδεη πεξηνξηζκνύο. Η δηαδηθαζία είλαη ζρεδόλ ίδηα,
αιιά κεξηθέο πόξηεο θξύβνπλ παγίδεο, όπσο ε εμάθπιιε. Σηελ εμάθπιιε πόξηα ε ζρέζε
αλνίγκαηνο πόξηαο θαη θύιισλ είλαη x/6. Οπόηε εάλ ε πόξηα αλνίγεη 100mm ηα θύιια
κεγαιώλνπλ θαηά 16.666666mm, δειαδή πεξηνδηθόο αξηζκόο πνπ δελ κπνξεί λα νξίζεη. Γηα
λα πεηύρεη ηελ ζσζηή αλαινγία άλνηγκα πόξηαο-θύιισλ, ζα πξέπεη γηα θάζε θύιιν λα νξίζεη
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κία παξάκεηξν κε ηελ stretch action θαη λα ηνπνζεηήζεη όιεο απηέο ηεο παξακέηξνπο ζηελ
LookUp παξάκεηξν. Σηνλ πίλαθα ηεο LookUp νξίδεη ηα κεγέζε ησλ θύιισλ ζύκθσλα κε ηεο
νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Κάζε πόξηα πνπ ηειεηώλεη, δειαδή παξακεηξνπνηεί ην
άλνηγκα, ηνπο νξζνζηάηεο, ηελ ζέζε ηνπ κεραληζκνύ θαη ην παξαπέην, πεγαίλεη ζην
ManageVisibilityState δεκηνπξγεί θαηλνύξηνState κε όλνκα ηεο επόκελεο πόξηαο επηζηξέθεη
ζην Block Editor θαη επηιέγεη λα εμαθαληζηεί ε πξνεγνύκελε. Απηό θάλεη γηα θάζε είδνο.
Τειεηώλνληαο όιεο ηηο πόξηεο δεκηνύξγεζε έλα Dynamic Block κε όιεο ηηο πόξηεο. Ο
ζρεδηαζηήο από ην Grip ηνπ Visibility ή από ηελ παιέηα ηδηνηήησλ ηνπ Block κπνξεί λα
επηιέμεη ην είδνο ηεο πόξηαο πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ θάηνςή ηνπ. Μηα πόξηα ζηελ
ηειηθή ηεο κνξθή κε όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο επηινγέο ζηελ παιέηα ηδηνηήησλ θαίλεηαη
ζηελ εηθόλα 26.

Εικόνα 26Δίφυλλθ τθλεςκοπικι πόρτα ανελκυςτιρα ςτθν τελικι τθσ μορφι ςτο UserInterfaceτου AutoCAD, με τισ
επιλογζσ ςτθν παλζτα ιδιοτιτων του Block

Η πόξηα είλαη έλα από ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θάηνςεο αλειθπζηήξα. Τα ππόινηπα είλαη ην
θξεάηην, ην ζαζί θαη ηα ζηεξίγκαηα νδεγώλ. Τν αξρείν πνπ πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ
αλειθπζηήξα κε ηηο παξακέηξνπο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα27.Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα
επηιέγεη όπνην ζηνηρείν ζέιεη λα δηακνξθώζεη θαη είηε από ηα grips είηε από ηελ παιέηα ησλ
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ηδηνηήησλ λα ην κεηακνξθώλεη. Σηελ ζπλέρεηα ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ
θάηνςε. Μηα νινθιεξσκέλε θάηνςε θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 28.

Εικόνα 27Κάτοψθ ςτοιχείων ανελκυςτιρα.

36

Εικόνα 28 Κάτοψθ ανελκυςτιρα με χριςθ DynamicBlock.
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σμπεράζμαηα
Σηνλ παξακεηξηθό ζρεδηαζκό, νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ παξακέηξνπο ώζηε λα νξίζνπλ
κηα κνξθή. Απηό απαηηεί απζηεξό ηξόπν ζθέςεο, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί έλα
πνιύπινθν ζρέδην πνπ είλαη αξθεηά επέιηθην γηα λα θάλεη παξαιιαγέο. Με ηελ ρξήζε ησλ
Dynamic Blocks ν ζρεδηαζηήο κεηακνξθώλεη ην ζρέδην ηνπ γξήγνξα θαη εύθνια. Με ηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ dynamic Blocks ηα ιάζε κεηώλνληαη ή θαη
εμαθαλίδνληαη. Οη απμαλόκελεο αλάγθεο γηα γξήγνξα θαη ζσζηά ζρέδηα ζε κεγάιεο
βηνκεραλίεο εμέιημαλ ηνλ παξακεηξηθό ζρεδηαζκό. Τα dynamic blocks είλαη έλαο κόλν ηξόπνο
γηα λα παξακεηξνπνηήζεη ν ζρεδηαζηήο έλα ζρέδην δπζηπρώο όκσο ηνλ πεξηνξίδεη ζε
δηζδηάζηαηα ζρέδηα κόλν. Σήκεξα ππάξρνπλ εξγαιεία πνπ παξακεηξνπνηνύλ ηξηζδηάζηαηα
ζρέδηα, παίξλνπλ κνξθή θεηκέλνπ γηα γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηίζεληαη ζε κνξθή
γξαθήκαηνο ζε νπηηθό πεξηβάιινλ.
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