Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο
Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ
Κεντράριςμα όψεων. Σφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ςχεδίαςθσ θ διάταξθ των όψεων
κατά τθν προβολι του αντικειμζνου, είναι ςαφϊσ οριςμζνθ.
Βιματα τοποκζτθςθσ όψεων :
Πρϊτθ προβάλλεται θ πρόοψθ.
Η κάτοψθ τοποκετείται κάτω από τθν πρόοψθ, με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μοιράηεται (να ζχει
κοινζσ) τισ βοθκθτικζσ γραμμζσ του xx’ άξονα.
Εάν υπάρχει ανάγκθ προβολισ τθσ άνοψθσ, τότε αυτι κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ακριβϊσ
επάνω από τθν πρόοψθ, και μάλιςτα ςε ίςθ απόςταςθ α όςθ είχαμε κζςει τοποκετϊντασ
τθν κάτοψθ. Η απόςταςθ α, από αυτό το ςθμείο και πζρα, κλειδϊνει και δεν μεταβάλλεται.
Δθλαδι θ απόςταςθ α κλειδϊνει ωσ μζγεκοσ από τθ ςτιγμι που κα τοποκετθκεί θ δεφτερθ
κατά ςειρά όψθ ςτο χαρτί μασ.
Η δεξιά πλάγια όψθ *είναι θ όψθ που προκφπτει όταν ο παρατθρθτισ πάρει κζςθ αριςτερά
από το αντικείμενο+, κα ςχεδιαςτεί δεξιότερα από τθν πρόοψθ, ςε απόςταςθ επίςθσ α από
αυτιν, και κα μοιραςτεί τισ βοθκθτικζσ του y άξονα.
Αντίςτοιχα θ αριςτερι πλάγια όψθ ςχεδιάηεται αριςτερά από το αντικείμενο.
Τομζσ ςε πλάγιεσ όψεισ ςυνικωσ απζχουν επίςθσ απόςταςθ α από τθν εκάςτοτε υπαρκτι
πλάγια όψθ.
Σθμειϊςεισ ςε κεντράριςμα όψεων.
Βοθκθτικζσ γραμμζσ Υ άξονα. Είναι κοινζσ μεταξφ τθσ πρόοψθσ και τθσ πλάγιασ όψθσ. Ασ
υποκζςουμε ότι θ βάςθ τθσ πρόοψθσ βρίςκεται ςε φψοσ Υ(0). Αν το ςυνολικό φψοσ του
αντικειμζνου είναι 80mm, τότε κα μποροφςαμε να δεχτοφμε ότι το άνω μζροσ του
αντικειμζνου βρίςκεται ςτο ςθμείο Υ(80). Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ πρόοψθσ, κάκε
λεπτομζρεια που εμφανίηεται ςε κάποιο φψοσ παράγει μια βοθκθτικι γραμμι παράλλθλθ
με τον Χ άξονα, ςτο αντίςτοιχο φψοσ του Υ άξονα. Συνεπϊσ θ βάςθ του αντικειμζνου
παράγει μια οριηόντια βοθκθτικι ςτο Υ(0). Το άνω μζροσ παράγει μία οριηόντια βοθκθτικι
ςτο Υ(80), και ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, κα εμφανιςτεί και μία βοθκθτικι ςτο Υ(30).
Επεξιγθςθ : Οι γραμμζσ αυτζσ είναι δεςμευτικζσ για τθν πλάγια όψθ. Υπενκυμίηουμε ότι το
αντικείμενο παραμζνει ςτακερό κακ’όλθ τθ διάρκεια μελζτθσ του. Άρα, θ μετακίνθςθ του
παρατθρθτι ςτθν πλαϊνι μεριά, δεν πρζπει να επθρεάςει τθν τοποκζτθςθ του αντικειμζνου
ωσ προσ το φψοσ ςτο οποίο κα τοποκετθκεί. Η πλάγια όψθ λοιπόν, κα πρζπει να ξεκινά από
τθν βοθκθτικι Υ(0), να μθν υπερβεί τθν βοθκθτικι Υ(80), και βζβαια να εμφανίςει κάποιου
είδουσ πλθροφορία ςτο Υ(30). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι Υ βοθκθτικζσ γραμμζσ είναι κοινζσ
ανεξαρτιτωσ τθσ πλάγιασ όψθσ που κα επιλζξουμε.
Με όμοιο ςκεπτικό λειτουργοφμε και για τον ςχθματιςμό των βοθκθτικϊν γραμμϊν του Χ
άξονα. Αυτζσ οι βοθκθτικζσ είναι κοινζσ μεταξφ τθσ πρόοψθσ και τθσ κάτοψθσ. Αυτζσ οι
γραμμζσ είναι κατακόρυφεσ και παράλλθλεσ με τον Υ άξονα. Εμφανίηονται ςε κάκε
πλθροφορία που ζχει διαφορετικό πλάτοσ.
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Οι βοθκθτικζσ του Ζ άξονα, ζχουν μία ιδιαιτερότθτα. Είναι κοινζσ μεταξφ τθσ κάτοψθσ και
τθσ πλάγιασ όψθσ. Για να τισ ςχθματίςουμε ζχουμε τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ.
Και οι τρεισ βζβαια παράγουν το ίδιο αποτζλεςμα :
1. Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι να φζρουμε μία διαγϊνιο ςε κλίςθ 45 μοιρϊν, ωσ προσ τον
οριηόντιο άξονα, από τθν ακραία γωνία τθσ πρόοψθσ. Η γωνία αυτι μπορεί και να
μθν υφίςταται, οπότε είναι αυτι που καταςκευάηεται ωσ προζκταςθ από το
πλατφτερο και το κατϊτερο τμιμα τθσ πρόοψθσ. Επιλζγουμε τθν απόςταςθ α που
κζλουμε να ζχει θ πρόοψθ ωσ προσ τθν κάτοψθ, και αρκεί να φζρουμε παράλλθλεσ
ευκείεσ ςτον Χ άξονα από κάκε νζα πλθροφορία Ζ βάκουσ μζχρι αυτζσ να φτάςουν
τθν νζα διαγϊνιο. Στθ ςυνζχεια οι ευκείεσ αυτζσ κα πρζπει να προεκτακοφν από τθ
διαγϊνιο προσ τα πάνω, παράλλθλα με τον Υ άξονα.
2. Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι να ςχθματίςουμε από το πιο ακραίο ςθμείο τθσ κάτοψθσ
βοθκθτικζσ γραμμζσ κατευκείαν 45 μοιρϊν ωσ προσ τον Χ άξονα, μζχρι να φτάςουν
τθν πρϊτθ βοθκθτικι του Υ άξονα, δθλαδι τθν Υ(0). Τότε αρκεί να ανεβάςουμε τισ
ευκείεσ αυτζσ προσ τα επάνω, παράλλθλα με τον Υ άξονα.
3. Ο τρίτοσ τρόποσ απαιτεί τθ χριςθ διαβιτθ. Επεκτείνουμε τισ βοθκθτικζσ του Ζ
άξονα μζχρι τθν Χ(ακραία), και ςτθ ςυνζχεια από τθ γωνία που κα είχαμε τραβιξει
τθν διαγϊνιο ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, φζρουμε τόξα κφκλου ακτίνασ ίςθσ με τθν
απόςταςθ α ςυν το αντίςτοιχο βάκοσ Ζ. (α+Ζνζο). Τα τόξα αυτά είναι τεταρτθμόρια
κφκλων, και ςταματοφν ςτθν πρϊτθ βοθκθτικι του Υ άξονα, τθν Υ(0). Η διαδικαςία
από εκεί και πζρα είναι κοινι, ςε όλεσ τισ μεκόδουσ, και είναι θ προζκταςθ των
βοθκθτικϊν παράλλθλα με τον Υ άξονα.
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Κεντράριςμα υπομνήματοσ
Αποςτάςεισ από το υπόμνθμα. Οι όψεισ που ζχουν δθμιουργθκεί, ζχουν απόςταςθ από τθν
πρόοψθ, ίςθ με α. Το ςφνολο όλων των όψεων μαηί, κα πρζπει να είναι κεντραριςμζνο ςτο
χαρτί μασ και μάλιςτα κεντραριςμζνο εντόσ του υπομνιματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το ςφνολο
των όψεων κα πρζπει να ιςαπζχει αριςτερά/δεξιά, και βζβαια να ιςαπζχει επάνω/κάτω. Η
απόςταςθ του αριςτεροφ / δεξιοφ κενοφ δεν είναι απαραίτθτο να είναι ίςθ με τθν
απόςταςθ του επάνω / κάτω. Για τθν ακρίβεια ςπανίωσ ςυμβαίνει κάτι αντίςτοιχο, όπωσ
φαίνεται ςτο επόμενο ςχζδιο.
Στο παράδειγμα αριςτερά
μασ, το κεντρικό ςχζδιο ζχει
απόςταςθ α μεταξφ των
προβολϊν αλλά δεν είναι
κεντραριςμζνο ωσ προσ το
υπόμνθμα. Η απόςταςθ β
αριςτερά και δεξιά των
όψεων είναι διαφορετικι,
όπωσ επίςθσ και θ απόςταςθ
γ, επάνω και κάτω. Πρόκειται
για λανκαςμζνο κεντράριςμα
και ςτουσ δφο άξονεσ.
Σε αυτό το παράδειγμα, το β
ζχει διορκωκεί, άρα το
ςφνολο των όψεων τθρεί το
κεντράριςμα ςτον Χ άξονα.
Όχι όμωσ ςτον Υ. Το κενό
επάνω και κάτω ςυνεχίηει να
είναι διαφορετικό. Προςοχι :
όταν κεντράρουμε όψεισ κα
πρζπει να υπολογίηουμε ςτθν
απόςταςθ γ και το χϊρο του
κειμζνου του υπομνιματοσ.
Σωςτό κεντράριςμα ςχεδίου
είναι αυτό κατά το οποίο οι
αποςτάςεισ αριςτερά και
δεξιά (β) ωσ προσ το
υπόμνθμα είναι ίςεσ, και
αντίςτοιχα οι αποςτάςεισ
επάνω και κάτω (γ). Τα
μεγζκθ β και γ ςπανίωσ
ςυμπίπτουν.
Στθ
γενικι
περίπτωςθ
είναι
αρκετά
διαφορετικά μεταξφ τουσ.

