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Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ
Διαδικαςία διαςταςιολόγηςησ.
Αναγνωρίηουμε τα ςτοιχεία τα οποία απαιτοφνται και τα οποία ςυνκζτουν τθ διαδικαςία
διαςταςιολόγθςθσ ενόσ αντικειμζνου :
1.
2.
3.
4.
5.

Ακμι προσ διαςταςιολόγθςθ
Βοθκθτικζσ γραμμζσ
Γραμμι διάςταςθσ
Βζλθ διάςταςθσ
Διάςταςθ

Ωσ ακμή προσ διαςταςιολόγηςη ορίηουμε τθν ακμι τθν οποίασ το μζγεκοσ, ζχουμε επιλζξει
να εμφανίηουμε ςτο ςχζδιό μασ. Η γραμμι αυτι δεν μπορεί να είναι διακεκομμζνθ. Η
γραμμι αυτι ζχει πάχοσ S. [δείτε Dims_02]
Σε περιπτϊςεισ που χρειάηεται διάςταςθ ςε μθ ορατι ακμι (ακμι που εμφανίηεται ωσ
διακεκομμζνθ γραμμι), διαςταςιολογοφμε ςε άλλθ όψθ. Στθν όψθ, ςτθν οποία θ ακμι κα
είναι ορατι και άρα θ γραμμι με τθν οποία κα ςχεδιαςτεί, κα είναι ςυνεχισ.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχουμε δυνατότθτα να δοφμε κακαρά τθ ςυγκεκριμζνθ ακμι, όςεσ
όψεισ και αν πάρουμε, τότε κα πρζπει να κζςουμε ςε χριςθ το εργαλείο τθσ τομισ. *δείτε
κεφάλαιο ΧΧ ΤΟΜΕΣ+
Ωσ βοηθητικέσ γραμμέσ ορίηονται δφο παράλλθλεσ μεταξφ τουσ ευκείεσ, που ξεκινοφν από
τα άκρα τθσ προσ διαςταςιολόγθςθ ακμισ, και βγαίνουν εκτόσ του περιγράμματοσ του
αντικειμζνου. Οι βοθκθτικζσ γραμμζσ είναι κάκετεσ ςτθν προσ διαςταςιολόγθςθ ακμι, και
ζχουν πάχοσ S/2. Οι βοθκθτικζσ γραμμζσ δεν ακουμποφν τθν ακμι προσ διαςταςιολόγθςθ,
αλλά ζχουν απόςταςθ περίπου 1mm από αυτιν, για τθν ακρίβεια απζχουν 0.625mm. Αυτι
θ λεπτομζρεια βοθκά ιδιαίτερα ςτθν απροβλθμάτιςτθ ανάγνωςθ του ςχεδίου ςτθν
επόμενθ φάςθ πχ τθσ καταςκευισ.
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Η γραμμή διάςταςησ είναι παράλλθλθ με τθν προσ διαςταςιολόγθςθ ακμι και απζχει
ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ α. Ζχει δε ακριβϊσ το ίδιο μζγεκοσ με τθν ακμι. Εξαίρεςθ υπάρχει
όταν διαςταςιολογοφμε γωνίεσ ι τόξα, και όχι μικθ ευκειϊν. Το πάχοσ τθσ γραμμισ αυτισ
είναι S/2. Η γραμμι διάςταςθσ τερματίηει πάντα ςτισ αντίςτοιχεσ βοθκθτικζσ γραμμζσ. Η
απόςταςθ α ορίηεται και μετράται ςυνικωσ από το μζγιςτο φψοσ του περιγράμματοσ τθσ
προβολισ. Γραμμι διάςταςθσ δεν μπορεί να βρίςκεται εντόσ του περιγράμματοσ. Σε
ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να γίνει δεκτι, κάτω από προχποκζςεισ, πχ ςε
διαςταςιολόγθςθ οπισ. Σε περίπτωςθ που εμφανίηονται ςυνεχόμενεσ διαςτάςεισ, αυτζσ κα
πρζπει να βρίςκονται ςτθν ίδια ευκεία μεταξφ τουσ, και άρα οι γραμμζσ διάςταςθσ κα
πρζπει να είναι ςυνευκειακζσ. Η απόςταςι τουσ δεν κα πρζπει να μεταβάλλεται αλλά να
είναι ίςθ με α, ι πολλαπλάςιο αυτισ.

Στθν αριςτερι πλευρά φαίνεται
πωσ δεν ζχει τθρθκεί θ
απόςταςθ τθσ βοθκθτικισ από
τθν ακμι του ςχεδίου, οπότε
απεικονίηεται θ βοθκθτικι, ςαν
ςυνζχεια τθσ κανονικισ ακμισ.
Ακόμα, δεν ζχουν τθρθκεί τα
πάχθ τόςο των γραμμϊν τθσ
διάςταςθσ όςο και των ακμϊν
τθσ προβολισ. Κάτι τζτοιο, κα
μποροφςε να οδθγιςει ςε
πικανι απόκρυψθ ακμισ κάτω
από βοθκθτικι γραμμι ι
γραμμι διάςταςθσ. Η ςφγχυςθ
είναι βζβαιθ. Τζλοσ, οι
βοθκθτικζσ δεν εκτίνονται και
πζραν τθσ γραμμισ διάςταςθσ.

Οι
βοθκθτικζσ
γραμμζσ
οφείλουν να ξεχωρίςουν από
τισ ακμζσ του ςχεδίου, ϊςτε να
αποφεφγεται θ περίπτωςθ
ςφγχυςθσ. Είναι λεπτότερεσ ςε
πάχοσ.
Ανάλογα
με
το
επιλεγμζνο
πρότυπο
ςχεδίαςθσ, ςχεδιάηονται ςτο
μιςό πάχοσ ι ςτο 1/3 τθσ
παχφτερθσ
ακμισ.
Οι
βοθκθτικζσ δεν ακουμποφν τθν
ακμι
του
ςχεδίου,
και
εκτίνονται πιο ψθλά και από τθ
γραμμι διάςταςθσ.
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Βέλη διάςταςησ. Αυτά ςχεδιάηονται ςτισ άκρεσ τθσ γραμμισ διάςταςθσ, και δείχνουν ποιζσ
είναι οι βοθκθτικζσ γραμμζσ που ορίηουν τθν ακμι προσ διαςταςιολόγθςθ. Σχεδιάηονται με
μικοσ 2.5~3mm και με γωνία 15 μοιρϊν μεταξφ τουσ. Σθμείωςθ : από τα βζλθ διάςταςθσ,
και άρα από το μζγεκοσ α, οι δφο βοθκθτικζσ γραμμζσ ςυνεχίηουν να εκτίνονται λίγο
ακόμα, κατά περίπου 1mm, για τθν ακρίβεια κατά 1.25mm.

Το μικοσ του κάκε βζλουσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με το μζγεκοσ του χαρτιοφ που
χρθςιμοποιοφμε. Για τθν ακρίβεια ιςχφει θ ςχζςθ :

Όπου

Θεωρϊντασ ωσ μζγεκοσ χαρτιοφ τθν κόλλα Α3, τότε το S παίρνει τθν τιμι 0.6mm. Συνεπϊσ
το κα είναι ίςο με 3mm.
*τα μεγζκθ ανταποκρίνονται ςτο πρότυπο DIN15. Με βάςθ το νεϊτερο DIN6776, το πάχοσ
S, κα πρζπει να υπακοφει ςτον κανόνα του

ωσ προσ το προθγοφμενο μζγεκοσ, οπότε κα

πάρει τθν τιμι 0.5mm και άρα το κα είναι 2.5mm]
Τα δφο βζλθ τθσ διάςταςθσ ζχουν προςανατολιςμό από μζςα προσ τα ζξω, δθλαδι
από τθ διάςταςθ προσ τισ βοθκθτικζσ γραμμζσ. Όταν όμωσ θ προσ διαςταςιολόγθςθ
ακμι είναι πολφ μικρι, τότε για να μθν υπάρχει αςαφισ πλθροφορία, τα βζλθ
προςανατολίηονται από ζξω προσ τα μζςα, δθλαδι από τισ ζξω από τισ βοθκθτικζσ γραμμζσ
προσ τθ διάςταςθ. Δείτε αναλυτικότερα επεξιγθςθ του μεγζκουσ Ι, το οποίο επθρεάηεται
από το μζγεκοσ του χαρτιοφ.

Διάςταςη : Είναι ο αρικμόσ που δθλϊνει το μζγεκοσ τθσ ακμισ προσ διαςταςιολόγθςθ. Ωσ
μονάδεσ μζτρθςθσ νοοφνται τα χιλιοςτά, εκτόσ αν γραπτϊσ ζχει αναφερκεί άλλθ μονάδα.
Τοποκετείται επάνω από τθν γραμμι διάςταςθσ και ςτο κζντρο αυτισ. Εξαιρζςεισ, ανάλογα
με το πρότυπο ςχεδίαςθσ, μποροφν να εμφανίςουν τθ διάςταςθ να διακόπτει τθ γραμμι
διάςταςθσ και να μπαίνει όχι επάνω, αλλά ςτθν ίδια ευκεία με αυτιν. Η γραμματοςειρά
που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι παντοφ θ ίδια, και τα γράμματα να ζχουν το ίδιο
μζγεκοσ. Σε περιπτϊςεισ που κάποια άλλθ ςχεδιαςτικι πλθροφορία ςυγκροφεται με τθ
διάςταςθ, θ δεφτερθ κα μπορεί να μετακινθκεί από τθ μζςθ τθσ γραμμισ διάςταςθσ, είτε
προσ τθ μία άκρθ είτε ελαφρϊσ πιο δίπλα από το προβλθματικό μζροσ.
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Κανόνασ : Διαςταςιολόγθςθ γίνεται μόνον ςε ορατζσ ακμζσ τθσ προβολισ, και άρα ςε
ςυνεχείσ γραμμζσ.
Κανόνασ : Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βοθκθτικι γραμμι, ακμι του ςχεδίου.
Κανόνασ τησ μίασ περιςτροφήσ. Ανάγνωςθ των διαςτάςεων : Θα πρζπει να
διαβάηονται όλεσ οι διαςτάςεισ του xx’ άξονα, όπωσ κρατάμε το ςχζδιο. Και οι διαςτάςεισ
του κάκετου άξονα yy’, με μόλισ μία περιςτροφι του χαρτιοφ κατά 90 μοίρεσ
ανκωρολογιακά.
Δεςμεφςεισ :
1. Η μζγιςτθ διάςταςθ του αντικειμζνου πρζπει πάντα να αναγράφεται. Πχ το
ςυνολικό φψοσ του αντικειμζνου κα πρζπει να αναγραφεί, ακόμα και αν προζκυπτε
από επιμζρουσ ακροίςματα άλλων μεγεκϊν.
2. Απαγορεφονται οι διαςταυρϊςεισ μεταξφ βοθκθτικϊν γραμμϊν.
3. Απαγορεφονται οι διαςταυρϊςεισ μεταξφ βοθκθτικϊν γραμμϊν και γραμμϊν
διάςταςθσ.
4. Οι μζγιςτεσ διαςτάςεισ αναγράφονται πιο μακριά από το περίγραμμα του
αντικειμζνου ϊςτε να αποφεφγονται οι διαςταυρϊςεισ βοθκθτικϊν γραμμϊν και
γραμμϊν διάςταςθσ.
5. Οι γραμμζσ διάςταςθσ δεν μποροφν να είναι εντόσ του περιγράμματοσ του
αντικειμζνου.
6. Οι βοθκθτικζσ γραμμζσ μποροφν να τμιςουν ακμζσ του ςχεδίου.
7. Οι βοθκθτικζσ γραμμζσ μποροφν να ειςζλκουν εντόσ του περιγράμματοσ του
αντικειμζνου.
8. Οι γραμμζσ διάςταςθσ οφείλουν να ειςαπζχουν απόςταςθ α όταν θ μία βρίςκεται
πάνω από τθν άλλθ.
9. Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ακμζσ του ςχεδίου ωσ βοθκθτικζσ γραμμζσ.
10. Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ακμζσ του ςχεδίου ωσ γραμμζσ διάςταςθσ.
11. Αξονικζσ γραμμζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βοθκθτικζσ γραμμζσ, εκτόσ αν
δεικνφουν άξονεσ τομισ.
12. Δεν πρζπει να περιςτραφεί το ςχζδιο πάνω από μια φορά για να διαβαςτοφν όλεσ
οι διαςτάςεισ του.
13. Οι διαςτάςεισ οφείλουν να είναι πάντα επάνω από τθ γραμμι διάςταςθσ.

Μζγεθοσ Ι : Ωσ μζγεκοσ Ι νοείται το μζγεκοσ κάτω από το οποίο, κατά τθ διαςταςιολόγθςθ,
κα πρζπει θ τα βζλθ τθσ γραμμισ διάςταςθσ να βγουν εξωτερικά από τισ βοθκθτικζσ
γραμμζσ. Για μζγεκοσ χαρτιοφ Α3, το πάχοσ h παίρνει τθν τιμι 0,35. Βάςθ του τφπου Ι<30xh
κα ζχουμε Ι<30x0,35 -> Ι < 10,5. Συνεπϊσ όταν το μζγεκοσ τθσ προσ διαςταςιολόγθςθ
ακμισ είναι μικρότερο από 10 mm, τότε τα βζλθ κα πρζπει να βρεκοφν εξωτερικά και
εκατζρωκεν των βοθκθτικϊν γραμμϊν και όχι μζςα από αυτζσ.
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Λάκθ διαςταςιολόγθςθσ…
Μθ κακετότθτα βοθκθτικϊν γραμμϊν. Οδθγεί ςε διαφορετικό μζγεκοσ γραμμισ διάςταςθσ
από τθν ακμι προσ διαςταςιολόγθςθ.

Σθμείωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ όταν διαςταςιολογοφμε γωνίεσ ι τόξα.

Εμφάνιςθ διάςταςθσ εντόσ του ςχεδίου. Δεν επιτρζπεται, εκτόσ αν είναι διάςταςθ οπισ
εντόσ κενοφ χϊρου.

Γραμμζσ διάςταςθσ ςε διαφορετικά φψθ. Δεν ζχουμε ςεβαςτεί τθν ελάχιςτθ απόςταςθ α
μεταξφ τθσ γραμμισ διάςταςθσ και τθσ ακμισ προσ διαςταςιολόγθςθ.

Διάςταςθ μεταξφ ακμισ και βοθκθτικισ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ακμισ του ςχεδίου ωσ
βοθκθτικισ γραμμισ. Να ςθμειωκεί ότι ζχουν υποχρεωτικά διαφορετικό πάχοσ.

