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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γλϊςςα του μθχανολογικοφ ςχεδίου είναι διεκνισ. Δεν επθρεάηεται από χϊρεσ ι
γλωςςικά ιδιϊματα, και οφτε αλλοιϊνεται ςτο βάκοσ του χρόνου. Θεωρείται μια ξεκάκαρθ,
και χωρίσ παρερμθνείεσ γλϊςςα επικοινωνίασ μεταξφ των μθχανικϊν όλου του κόςμου. Οι
κανόνεσ του μθχανολογικοφ είναι παντοφ οι ίδιοι. Η καταςκευι ενόσ αντικειμζνου, είναι
βζβαιο, *ςτα πλαίςια που δεν υπειςζρχεται παράγοντασ ανκρϊπινου λάκουσ+ ότι κα είναι
ακριβϊσ όπωσ πρζπει, ακόμα και αν ζνα αντικείμενο καταςκευάηεται ςε άλλθ χϊρα από
αυτιν ςτθν οποία ςχεδιάςτθκε. Δεν είναι τυχαίο, ότι ςτθν καταςκευι μεγάλων κτθρίων, και
εγκαταςτάςεων *πχ κατά τθ δθμιουργία Ολυμπιακϊν Έργων+ ο ςχεδιαςμόσ κτθρίων γίνεται
ςε άλλεσ χϊρεσ, θ καταςκευι μερϊν τουσ ςε διάφορα κράτθ, θ ανζγερςθ ςε ςυγκεκριμζνθ
πόλθ, θ επίβλεψθ από διάφορουσ μθχανικοφσ, το προςωπικό που χρθςιμοποιείται από
πολλζσ χϊρεσ με διαφορετικι γλϊςςα επικοινωνίασ και κουλτοφρα, και τελικά τα κτιρια
αυτά ολοκλθρϊνονται όπωσ είχαν αρχικά ςυλλθφκεί ςτον νου κάποιου μελετθτι. Όλα αυτά
επιτυγχάνονται κατά ζνα μζροσ λόγω των υπολογιςτϊν *αλλά αυτό εν τζλει είναι απλϊσ το
μζςο+ και κατά κφριο μζροσ ςτθν διεκνι γλϊςςα που διζπει το ςχζδιο.
Οι κανόνεσ που διζπουν τθν ςχεδίαςθ του μθχανολογικοφ ςχεδίου επιτρζπουν τθν
αμφίδρομθ μετάφραςθ από τον φυςικό χϊρο προσ το χαρτί και το αντίκετο. Οι προβολζσ
ενόσ αντικειμζνου μποροφν να γεννθκοφν από τθ μελζτθ αντικειμζνου που ιδθ υπάρχει,
αλλά κάλλιςτα μποροφν και να γεννιςουν ζνα αντικείμενο που υπάρχει μόνο ςτθ ςφαίρα
τθσ φανταςίασ κάποιου μελετθτι.
Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο είναι αυτό που ζχει περιγράψει πλιρωσ το αντικείμενο μελζτθσ,
κατά τρόπο που δεν χωράει παρερμθνεία, και με όλεσ τισ δυνατζσ λεπτομζρειεσ. Ο ςυνικθσ
ζλεγχοσ που κάνουμε κατά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ςχεδίου, είναι και ο απλοφςτεροσ.
Μπορεί κάποιοσ άνκρωποσ που δεν ζχει δει κακόλου το αρχικό αντικείμενο να καταλάβει τι
είναι; Αν υπάρχει πικανότθτα παραγωγισ πολλαπλϊν λφςεων τότε ςίγουρα ζχουμε αφιςει
κενά ςτθν απεικόνιςι μασ.

Από τον υπαρκτό (τριςδιάςτατο) κόςμο, μζςω των Κανόνων Σχεδίαςθσ παράγεται ζνα
διςδιάςτατο ςχζδιο το οποίο μπορεί να περιγράψει πλιρωσ το αρχικό αντικείμενο. Η
αντίςτροφθ εφαρμογι των κανόνων παράγει το αρχικό αντικείμενο, όπωσ ακριβϊσ ιταν.

