Μθχανολογικό χζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο
Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ
Ευρωπαϊκό πρότυπο απεικόνιςησ επεξήγηςη.
τθν Ελλάδα ακολουκοφμε το Ευρωπαϊκό πρότυπο διάταξθσ όψεων, εν αντιδιαςτολι με το
Αμερικανικό, το οποίο ακολουκείται τόςο ςε χϊρεσ τθσ Αμερικανικισ θπείρου όςο και ςε
μερικζσ Αςιατικζσ. Σα ςτοιχεία που ςυνκζτουν και τα δφο πρότυπα είναι τα ίδια. Αυτό που
αλλάηει είναι θ ςειρά με τθν οποία διατάςςονται τα ςτοιχεία αυτά.
φντομοι οριςμοί των ςτοιχείων. *Αναλυτικότερα, παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο
ΧΧΧΧ+ Ο μθχανικόσ, και εν γζνει ο μελετθτισ που καλείται να ςχεδιάςει κάποιο
αντικείμενο, ονομάηεται Παρατηρητήσ. Σο εξάρτθμα που κα πρζπει να μελετιςει καλείται
εφεξισ Αντικείμενο. Ο χϊροσ ςτον οποίο κα ςχεδιαςτεί θ αντίςτοιχθ όψθ καλείται Επίπεδο
Σχεδίαςησ.
το Ευρωπαϊκό πρότυπο, πρϊτοσ ςτο χϊρο ςτζκεται ο Παρατθρθτισ.
Ακολουκεί το Αντικείμενο προσ μελζτθ.
Ζπεται το Επίπεδο χεδίαςθσ.

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΕΔΙΑΗ

το Αμερικανικό πρότυπο, πρϊτοσ ςτο χϊρο ςυνεχίηει να ςτζκεται ο Παρατθρθτισ.
Σο Αντικείμενο προσ μελζτθ παραμζνει επίςθσ, αλλά, ςτο τζλοσ τθσ ςειράσ.
Σο Επίπεδο χεδίαςθσ αντί να ζπεται, εμφανίηεται ενδιάμεςα ςτον Παρατθρθτι και το
Αντικείμενο.
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Η ςειρά αυτι των ςτοιχείων ζχει κακαρά να κάνει με τθν τοποκζτθςθ ςτο γενικό
ςχεδιαςτικό επίπεδο των διαφόρων όψεων (προβολϊν) του αντικειμζνου. Όλεσ οι
αναφορζσ ιςχφουν από τθ ςτιγμι που τοποκετείται θ πρόοψθ ςτο χαρτί. Η τοποκζτθςθ
όλων των υπολοίπων όψεων γίνεται βάςει τθσ κζςθσ τθσ πρόοψθσ.
Και τα δφο πρότυπα διάταξθσ, για μία και μόνο μία όψθ παράγουν ακριβϊσ το ίδιο
αποτζλεςμα. Η διαφοροποίθςθ εμφανίηεται ςτθν ςφνκεςθ δφο όψεων και πάνω. Θα πρζπει
να ςθμειωκεί ότι οι όψεισ δεν διαφζρουν ςτο ςχεδιαςμό τουσ αλλά ςτθν τοποκζτθςι τουσ
ςτο χαρτί. Και μάλιςτα ςτθν τοποκζτθςι τουσ ωσ προσ τθν πρόοψθ.
Για να γνωρίηει ο μελετθτισ με ποιό πρότυπο ζχει εργαςτεί ο ςχεδιαςτισ, ζχει κακιερωκεί ο
ςυμβολιςμόσ που ακολουκεί ςτον αντίςτοιχο πίνακα. Σα ςφμβολα αυτά τοποκετοφνται
κοντά και επάνω από το υπόμνθμα.
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φμβολο χριςθσ Ευρωπαϊκοφ προτφπου
απεικόνιςθσ. Ζνασ κόλουροσ κϊνοσ ζχει
δεξιά πλάγια όψθ με ορατζσ και τισ δφο
κυκλικζσ ζδρεσ του. ISO-E.

φμβολο χριςθσ Αμερικανικοφ προτφπου
απεικόνιςθσ. Ζνασ κόλουροσ κϊνοσ ζχει
αριςτερι πλάγια όψθ με ορατζσ και τισ
δφο κυκλικζσ ζδρεσ του. ISO-A.

Όταν κζλει ο παρατθρθτισ να μελετιςει και
άλλθ μία όψθ του αντικειμζνου, τότε πρζπει
να ςθμειϊςουμε ότι το αντικείμενο αυτό
παραμζνει ακίνθτο. Αυτόσ που κα
μετακινθκεί είναι ο παρατθρθτισ και το
επίπεδο ςχεδίαςθσ. Εάν αναφερόμαςτε ςτο
Ευρωπαϊκό ςφςτθμα ςχεδίαςθσ, τότε αυτι θ
μετακίνθςθ κα είναι αντιδιαμετρικι του
αντικειμζνου. το αριςτερό ςκίτςο, ο
παρατθρθτισ, κζλοντασ να προβάλει το
αντικείμενο από ψθλά, (να δθμιουργιςει
μία Κάτοψθ του αντικειμζνου), ςθκϊκθκε
ψθλά, και πάνω από αυτό, ενϊ ταυτόχρονα,
το επίπεδο ςχεδίαςθσ μετακινικθκε
αντιδιαμετρικά του παρατθρθτι, και ιρκε
κάτω από το αντικείμενο.
Η καινοφργια όψθ (κάτοψθ) που κα
προκφψει, κα πρζπει να τοποκετθκεί, ςτο
χαρτί, κάτω από τθν πρόοψθ. Η πρόοψθ
γίνεται πλζον το ςθμείο αναφοράσ για τθν
τοποκζτθςθ όλων των υπόλοιπων όψεων
που κα προβλθκοφν. Αντίςτοιχα, θ δεξιά
πλάγια όψθ, (που προκφπτει όταν ο
παρατθρθτισ ςτζκεται αριςτερά από το
αντικείμενο και το προβάλει) κα πρζπει να
ςχεδιαςτεί
δεξιότερα
τθσ
πρόοψθσ.
Μάλιςτα όπωσ κα διαπιςτϊςουμε ςτθ
ςυνζχεια, θ απόςταςθ τθσ πλάγιασ ωσ προσ
τθν πρόοψθ, κα πρζπει να είναι ίδια με
αυτιν τθσ πρόοψθσ ωσ προσ τθν κάτοψθ.

