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Τα αναφερκζντα μεγζκθ, δεν ακολουκοφν πλιρωσ τα διεκνι πρότυπα απεικόνιςθσ.
Ζχουν απλοποιθκεί ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται από τουσ ςπουδαςτζσ του τμιματοσ
κατά τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αςκιςεων.

Μζγεθοσ S. Η παχφτερθ γραμμι του ςχεδίου. Ωσ μζγεκοσ S, ορίηεται το πάχοσ τθσ
πιο παχιάσ γραμμισ του ςχεδίου. Πλεσ οι γραμμζσ του ςχεδίου κα πρζπει να είναι
λεπτότερεσ ι ίςεσ με αυτό το πάχοσ. Συνεπϊσ γραμμι ίςθ πχ με 2S, δεν υφίςταται. Οι
υπόλοιπεσ γραμμζσ ςυνδζονται ωσ προσ το S με ςχζςθ αναλογίασ. Το μζγεκοσ S,
επθρεάηεται από το μζγεκοσ χαρτιοφ που ζχουμε επιλζξει. Για χαρτί μεγζκουσ Α3 το S
παίρνει τθν τιμι 0.6mm.
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Ωσ Συνεχισ ορίηεται θ γραμμι που προκφπτει από διαρκζσ ίχνοσ κακ’ όλο το μικοσ
τθσ. Χρθςιμοποιείται για τθν προβολι ορατϊν ακμϊν του αντικειμζνου, το περίγραμμα του
ςχεδίου, το υπόμνθμα, τισ βοθκθτικζσ γραμμζσ, τισ γραμμζσ διαςτάςεων, και τισ γραμμζσ
διαγράμμιςθσ. Ιδίωσ για τισ διαγραμμίςεισ που προκφπτουν από τομι αντικειμζνου χωρίσ
τθν πλθροφορία του υλικοφ καταςκευισ, ςχεδιάηονται υπό γωνία 45 μοιρϊν μετροφμενθ
ανκωρολογιακά, ωσ προσ τον Χ άξονα, με μεταξφ τουσ απόςταςθ 2 mm.

Στθν περίπτωςθ τθσ διαγράμμιςθσ, *αγγλικι
ορολογία “hatch”+, θ γραμμοςκιαςμζνθ περιοχι
υποδθλϊνει φπαρξθ υλικοφ. Αναλόγωσ τθσ
διαγράμμιςθσ, αντιςτοιχεί και διαφορετικό υλικό
καταςκευισ. Αν το είδοσ του υλικοφ καταςκευισ
δεν κεωρείται ςθμαντικι πλθροφορία, τότε
εφαρμόηεται θ γενικι διαγράμμιςθ, ιτοι,
παράλλθλεσ διαγϊνιεσ γραμμζσ υπό γωνία 45o με
μεταξφ τουσ απόςταςθ 2mm. Να ςθμειωκεί ότι θ
ζναρξθ τθσ γραμμοςκίαςθσ είκιςται να ξεκινά
από τθν κάτω αριςτερι γωνία.

Οι γραμμζσ Ελευκζρου Χειρόσ, γνωςτζσ και ωσ Συνεχείσ Κυματοειδείσ,
χρθςιμοποιοφνται όταν εμφανίηονται μακριζσ ορατζσ ακμζσ χωρίσ άλλθ πλθροφορία εκτόσ
του μικουσ τουσ. Τότε προκαλοφμε κλάςθ των γραμμϊν αυτϊν, δεν τισ ςχεδιάηουμε ςτο
πλιρεσ μικοσ, και εμφανίηουμε αντίςτοιχα τθν πλθροφορία τθσ διάςταςισ τουσ προ τθσ
κλάςθσ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι κοινζσ ςε μακριοφσ άξονεσ όπου θ χριςιμθ
καταςκευαςτικι πλθροφορία υπάρχει μόνο ςε μία μεριά του άξονα, πχ κατεργαςία μιασ
πατοφρασ για πλιμνθ. Για τθν αποφυγι ςχεδιαςμοφ ολόκλθρου του άξονα, ςχεδιάηουμε
ακριβϊσ τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και μόνον αυτά.
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Οι διακεκομμζνεσ γραμμζσ ςχεδιάηονται για να υποδθλϊςουν προβολζσ ακμϊν του
αντικειμζνου οι οποίεσ δεν είναι άμεςα ορατζσ από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο μελζτθσ του
παρατθρθτι. Σθμεία που μπορεί να εμφανίηουν διακεκομμζνεσ είναι πχ εγκοπζσ, οπζσ
ςυγκράτθςθσ κλπ. Στθ γενικι περίπτωςθ ζχουν ίδιο μικοσ γραφισ και κενοφ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςχεδιάηονται με παφλα 2mm και κενό 2mm. Ξεκινοφν πάντα από παφλα, και
καταλιγουν ςε παφλα. Σε περίπτωςθ που θ περίοδοσ μιασ διακεκομμζνθσ γραμμισ αφινει
κενό ςτο ζνα από τα δφο άκρα τερματιςμοφ τθσ, τότε εκτίνονται ι ςυρρικνϊνονται
αντίςτοιχα, οι δφο ακραίεσ παφλεσ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν μποροφν να εξζχουν του
ςχεδίου. Πταν διαςταυρϊνονται δφο διακεκομμζνεσ κα πρζπει να υπάρχει ακριβισ
απεικόνιςθ του ςθμείου διαςταφρωςθσ, γιατί εκεί ςυνικωσ υπάρχει και κάποια κάκετθ
ευκεία με ςθμειακι προβολι, θ απεικόνιςθ τθσ οποίασ δεν είναι επιτρεπτό να παραλθφκεί.
Όταν μία διακεκομμζνη (μη ορατή ακμή) τζμνεται μ ε ςυνεχείσ γραμμζσ (ορατζσ ακμζσ).
Στθ δεξιά μεριά δεν
ακουμπάει θ διακεκομμζνθ ςτθν ορατι ακμι.
Υπάρχει
δυςκολία
εξακρίβωςθσ του ςθμείου
ςτο οποίο καταλιγει θ μθ
ορατι ακμι.
Το
κεντράριςμα
τθσ
διακεκομμζνθσ ζχαςε και
ςτισ δφο μεριζσ τθν
πλθροφορία αρχισ και
τζλουσ τθσ μθ ορατισ
ακμισ ωσ προσ τισ δφο
πλαϊνζσ ορατζσ.
Σε καμία περίπτωςθ δεν
μπορεί
να
εξζχει
διακεκομμζνθ
γραμμι
εκτόσ του περιγράμματοσ
του ςχεδίου. Αν εξείχε, κα
ιταν ορατι και άρα
ςυνεχισ, πάχουσ S.
Ορκι λφςθ θ ζκταςθ των
δφο ακραίων παυλϊν τθσ
διακεκομμζνθσ μζχρι να
φτάςει τα φυςικά τθσ
όρια. Επιτρεπτι ζκταςθ
τθσ γραμμισ ζωσ τθν
θμιπερίοδό τθσ, (2mm).
Επίςθσ ορκι λφςθ, είναι θ
ςυρρίκνωςθ των δφο
ακραίων παυλϊν, ϊςτε να
υποδειχκοφν τα ςθμεία
επαφισ με τισ κάκετεσ
ευκείεσ.
Επιτρεπτι
Συρρίκνωςθ μζχρι 2mm.

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο
Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Όταν δφο διακεκομμζνεσ (μη ορατζσ ακμζσ) τζμνονται μεταξφ τουσ.
Στθν εικόνα αριςτερά μασ,
δεν
τζμνονται
ςε
ςυγκεκριμζνο ςθμείο οι
διακεκομμζνεσ. Η πικανι
κάκετθ μθ ορατι ακμι
που ίςωσ βριςκόταν ςτο
ςθμείο επαφισ των δφο
διακεκομμζνων
ζχει
εξαφανιςκεί
πλιρωσ.
Υπάρχει ελλιπισ προβολι
των λεπτομερειϊν του
αντικειμζνου.
Αν και θ οριηόντια
διακεκομμζνθ ζχει παφλα
ςτο ςθμείο που κα
τζμνονταν
οι
δφο
διακεκομμζνεσ, θ κάκετθ
δεν ακουμπάει ςε αυτιν.
Υπάρχει
αδυναμία
εξακρίβωςθσ
του
ακριβοφσ ςθμείου ςτο
οποίο καταλιγει θ πικανι
κάκετθ μθ ορατι ακμι.
Ορκι λφςθ θ ζνωςθ των
δφο διακεκομμζνων ςτο
ςθμείο που πραγματικά
τζμνονται. Αυτό μπορεί
να επιτευχκεί με μικρι
ζκταςθ ι ςυρρίκνωςθ τθσ
αρχικισ
παφλασ
τθσ
κάκετθσ ευκείασ, και
αντίςτοιχα
ζκταςθ ι
ςυρρίκνωςθ
τθσ
οριηόντιασ γραμμισ.

Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ
ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται
μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά ςυμμετρικό. Δεν αρκεί να εμφανίηει
ςυμμετρία απλϊσ θ προβολι κάποιασ όψθσ του. Οι αξονικζσ γραμμζσ δεν είναι υπαρκτζσ
γραμμζσ του αντικειμζνου. Δεν υπάρχουν παρά μόνον ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ του
μελετθτι. [για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ, δείτε κεφάλαιο
«Συμμετρία»+.

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο
Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ
Στο διπλανό ςχιμα εμφανίηεται θ
προβολι ενόσ αντικειμζνου το οποίο
εμφανίηει ςυμμετρία ςε δφο άξονεσ.
Οι γραμμζσ ςυμμετρίασ πρζπει να
εξζχουν ςαφϊσ του αντικειμζνου,
ϊςτε να μθν υπάρχει περίπτωςθ
ςφγχυςισ τουσ με κάποια ακμι ι
βοθκθτικι. Ξεκινοφν πάντα από
παφλα και καταλιγουν ςε παφλα. Σε
περίπτωςθ που είναι επικυμθτό να
εξζχουν
ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ
από το περίγραμμα τθσ όψθσ, τότε
όπωσ ςτισ διακεκομμζνεσ, μποροφν
να εκτακοφν ι να ςυρρικνωκοφν οι
δφο ακραίεσ παφλεσ. Πταν τζμνονται,
κα πρζπει να τζμνονται ςε τελεία,
υποδθλϊνοντασ και το κζντρο
ςυμμετρίασ τθσ προβολισ.

Ραχιζσ Αξονικζσ γραμμζσ υποδθλϊνουν τθ χριςθ του εργαλείου τθσ τομισ για τθν
καλφτερθ απεικόνιςθ και άρα κακαρότερθ προβολι λεπτομερειϊν που άλλωσ κα ζπρεπε να
ςχεδιαςτοφν με διακεκομμζνεσ γραμμζσ ωσ μθ ορατζσ ακμζσ.
Η παχιά αξονικι γραμμι, από το
ςθμείο Α ζωσ το Α’, υποδθλϊνει ότι
κατά μικοσ τθσ νοθτισ αυτισ
ευκείασ, κα γίνει κεωρθτικι τομι του
αντικειμζνου.
Μάλιςτα,
το
παρατθροφμενο τμιμα μετά τθν
τομι
είναι
το
δεξί
όπωσ
υποδθλϊνουν τα βζλθ ςτισ δφο
ακραίεσ παφλεσ. Η κζςθ του
παρατθρθτι για να προκφψει θ τομι
είναι αριςτερά από τα βζλθ και θ
κατεφκυνςθ παρατιρθςθσ, είναι
αυτι που υποδθλϊνουν τα βζλθ. Η
όψθ με τθν τομι κα πρζπει να
εμφανιςτεί με βάςθ πάντα το
Ευρωπαϊκό ςφςτθμα απεικόνιςθσ,
ςτθ δεξιά μεριά αυτισ τθσ όψθσ.

Αξονικζσ γραμμζσ που ζχουν λεπτό κυρίωσ ςϊμα, με παχιά άκρα, απεικονίηουν τθ
χριςθ τομισ επάνω ςτον άξονα ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Για να διατθρθκοφν και οι
δφο πλθροφορίεσ χωρίσ το φόβο να αποκρυβεί θ ζννοια τθσ ςυμμετρίασ, θ νζα αυτι
γραμμι διατθρεί το πάχοσ τθσ τομισ μόνο ςτα άκρα τθσ.
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Η αξονικι γραμμι, από το ςθμείο Β
ζωσ το Β’, υποδθλϊνει ότι κατά
μικοσ τθσ νοθτισ αυτισ ευκείασ, κα
γίνει τομι του αντικειμζνου. Ορκϊσ
λοιπόν φζρει βζλθ, ονοματολογία,
και παχιζσ ακραίεσ παφλεσ. Ακόμα,
επί αυτισ τθσ ευκείασ, εμφανίηεται
ςυμμετρία του αντικειμζνου, ςτο Χ
άξονα, (ςυμμετρία πάνω-κάτω). Άρα
κα ζπρεπε να είναι ςχεδιαςμζνθ με
λεπτι αξονικι γραμμι. Ρράγματι,
εξαιρουμζνων των ακραίων παυλϊν,
όλο το υπόλοιπο ςϊμα τθσ αξονικισ
λεπταίνει ςε S/2. Το παρατθροφμενο
τμιμα μετά τθν τομι είναι το κάτω.
Κάτω κα ςχεδιαςτεί και θ τομι. κζςθ
του παρατθρθτι, επάνω.

Η γραμμι γραμματοςειράσ, με τθν εξζλιξθ των υπολογιςτϊν ζχει αντικαταςτακεί
από τθν ζννοια του πάχουσ κοινισ true type, γραμματοςειράσ. Χρθςιμοποιοφμε όςο το
δυνατόν κακαρότερεσ γραμματοςειρζσ (χωρίσ πολλά ςτολίδια και περιττζσ γραμμζσ) πχ.
arial, ι times new roman, τφπου normal, εν αντικζςει με τισ γραμματοςειρζσ τφπου bold. Σε
όλο το ςχζδιο θ γραμματοςειρά οφείλει να παραμζνει θ ίδια, και μάλιςτα με το ίδιο
μζγεκοσ.

