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Σκαρίφημα :
Ο Μθχανικόσ οφείλει ακόμα και ςε πρόχειρα ςχζδια να ςχεδιάηει «Τθρουμζνων των
Αναλογιϊν».
Όςο ςθμαντικι κι αν είναι θ βοικεια του υπολογιςτι, τόςο απαραίτθτο είναι να μπορεί ο
μελετθτισ να επζμβει ςε τμιματα του ςχεδίου με το χζρι, είτε ωσ διόρκωςθ, είτε ωσ
επεξιγθςθ insitu, πχ ςε καταςκευαςτικι λεπτομζρεια κολϊνασ κατά τθν ανζγερςθ
κτίςματοσ. Τζτοιου είδουσ πρόχειρα γριγορα ςχζδια, ονομάηονται ςκαριφιματα. Ακόμα και
ςε αυτά, οφείλουμε να ςχεδιάηουμε τθρουμζνων των αναλογιϊν.
Επεξιγθςθ :
Περίπτωςθ α. Μπορεί κάποιο ςκαρίφθμα να μθν είναι μζροσ ςχεδίου και άρα να μθν ζχει
ςυγκεκριμζνθ κλίμακα, αλλά ακόμα και τότε κα πρζπει να υπάρχει απόλυτθ αντιςτοιχία του
X και του Y άξονα. Παραμόρφωςθ των αξόνων οδθγεί ςε λανκαςμζνεσ απεικονίςεισ και ςε
λανκαςμζνεσ μεταφράςεισ του ςχεδίου από τον επόμενο μελετθτι. Δεν επιτυγχάνεται ο
οπτικόσ ζλεγχοσ και υπάρχει δυςκολία ςτθν προςκικθ νζων λεπτομερειϊν ι
καταςκευαςτικϊν αλλαγϊν. Για παράδειγμα, όταν αναφερόμαςτε ςε μία κολϊνα 120cm x
60cm τότε κα πρζπει να ςχεδιάςουμε ωσ ακολοφκωσ :
Αναγραφι ςε κάποιο πρόχειρο χαρτί
καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν πχ, για τθν
ενίςχυςθ τθσ πυλωτισ όπωσ απεικονίηεται
αριςτερά, χωρίσ αναλογία ςτουσ δφο άξονεσ,
οδθγεί τον καταςκευαςτι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ τον εργολάβο, ςε πικανι
ςφγχυςθ. Ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο
με φψοσ ίςο με το μιςό του πλάτοσ, δεν
μπορεί να ςχεδιαςτεί ωσ τετράγωνο.
Αντίςτοιχα, αναφερόμενοι και ςτον κανόνα
αναγραφισ πρϊτα του Χ και μετά του Υ
άξονα, το διπλανό ςχζδιο δεν δείχνει
κολϊνα διαςτάςεων 120x60cm. Κάποιοσ
που κα προςπακοφςε να φτιάξει το ςχζδιο,
πικανϊν να υπζπιπτε ςτο λάκοσ να χτίςει
κολϊνα που όντωσ κα είχε μικρότερο
πλάτοσ ςτον άξονα Χ του κεντρικοφ ςχεδίου.
Προφανϊσ μοιραίο λάκοσ.
Η ςωςτι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ απαιτεί να
μελετθκεί πρϊτα ο άξονασ Χ του κυρίωσ
ςχεδίου και τα ςκαριφιματα να μοιράηονται
τον ίδιο προςανατολιςμό. Οι δφο άξονεσ Χ
και Υ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια αναλογία
μονάδων. Συνεπϊσ κολϊνα με πλάτοσ
διπλάςιο του φψουσ τθσ, κα πρζπει να
απεικονιςτεί με ευκεία ςτον Χ άξονα δφο
φορζσ μεγαλφτερθ από αυτιν του Υ άξονα.
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Περίπτωςθ β. Σκαρίφθμα εντόσ μεγαλφτερου ςχεδίου προερχόμενο από υπολογιςτι με
ςυγκεκριμζνθ κλίμακα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ο μελετθτισ, κα πρζπει όχι μόνο να
ςχεδιάςει με προςοχι τθρϊντασ τισ ίδιεσ αναλογίεσ μεταξφ του Χ και Υ άξονα, αλλά και να
ςεβαςτεί τθν κλίμακα ςχεδίαςθσ ςτο μζτρο του δυνατοφ, του υπάρχοντοσ ςχεδίου. Όπωσ
φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα, θ νζα κολϊνα που προςτζκθκε για τθ ςτιριξθ τθσ δοκοφ ςτο
πλατφςκαλο λόγω προβολισ του, είναι 40x40cm, και όντωσ είναι ελαφρϊσ μεγαλφτερθ ςε
πλάτοσ από τθν Κ15 που ζχει διαςτάςεισ 30x280cm. Ενϊ λοιπόν θ παρζμβαςθ ζγινε με το
χζρι, το ςχζδιο ζχει ςεβαςτεί ςτο ανκρωπίνωσ δυνατόν τθν κλίμακα του εκτυπωμζνου
ςχεδίου, οφτωσ ϊςτε να μθν υπάρξει δυςαρμονία και παρερμθνεία.

