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• Υπόμνημα σχεδίων

• Κατάλογος τεμαχίων

• Πάχη γραμμών

• Είδη γραμμών

• Κλίμακες

• Γραμμογραφία

2η Διάλεξη – Γενικοί κανονισμοί
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Χρήση περιοχών στο παλαιό Υπόμνημα
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Διαστάσεις παλαιού Υπομνήματος
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Επεκτάσεις παλαιού Υπομνήματος
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Παλαιό Υπόμνημα για χρήση σε χαρτί Α4
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Νέο Υπόμνημα σύμφωνα με το ISO 7200
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Παλαιός Κατάλογος τεμαχίων κατά DIN6771-2, Περιεχόμενα

Ο κατάλογος τεμαχίων περιγράφει όλα τα τεμάχια από τα οποία αποτελείται ένα συνοπτικό σχέδιο
περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με τα τεμάχια αυτά, όπως το χαρακτηριστικό αριθμό του
καθενός, την ποσότητα, την τυποποιημένη ή μη ονομασία, διάφορες διευκρινιστικές παρατηρήσεις κ.λπ.
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Παλαιός κατάλογος τεμαχίων πάνω σε πλάγιο φύλλο Α4
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Παλαιός Κατάλογος τεμαχίων πάνω από το υπόμνημα
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Παράδειγμα παλαιού υπομνήματος & καταλόγου τεμαχίων
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Κατάλογος τεμαχίων σύμφωνα με το νέο κανονισμό ISO 7573

Παράδειγμα καταλόγου τεμαχίων σύμφωνα με το νέο κανονισμό
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Σήμανση τεμαχίων κατά τον παλαιό κανονισμό ISO 6433 του 1981
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Νέος κανονισμός σήμανσης τεμαχίων ISO 128-22 του 1999
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Νέος κανονισμός σήμανσης τεμαχίων ISO 128-22 του 1999
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Συμπληρωματικά σύμβολα ενδεικτικών γραμμών κατά ISO 128-11
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Βασικοί τύποι γραμμών κατά ISO-20:1996
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Είδη γραμμών - 2

Παραλλαγές βασικών τύπων γραμμών κατά ISO-20:1996

Χρήση των γραμμών στο Μηχανολογικό Σχέδιο

Παχειά συνεχής γραμμή για ορατές ακμές ενός αντικειμένου.
Διακεκομμένη γραμμή για μη ορατές ακμές.
Λεπτή Αξονική γραμμή για άξονες συμμετρίας.
Λεπτή συνεχής γραμμή για διαγραμμίσεις και διαστάσεις.
Γραμμή ελευθέρας χειρός (λεπτή) για τομές θραύσης.
Παχειά Αξονική γραμμή για ένδειξη πορείας τομής.

Τα πάχη των γραμμών που χρησιμοποιούνται στα μηχανολογικά σχέδια είναι:

0.13 – 0.18 – 0.25 – 0.35 – 0.5 – 0.7 – 1 – 1.4
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Τυποποιημένες Ομάδες γραμμών
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Κανόνες σχεδίασης βασικών γραμμών

Διακεκομμένες γραμμές σχεδιάζονται ώστε να
συγκλίνουν πλήρεις στις γωνίες. Αρχίζουν και
τελειώνουν από άλλες γραμμές με το πλήρες τμήμα
τους. Παράλληλες κοντά διακεκομμένες γραμμές
σχεδιάζονται με τα κενά τμήματα σε διαφορετική
θέση.

Αξονικές γραμμές με διασταύρωση στο κέντρο
των κύκλων, ισομήκεις ώστε να περισσεύουν
συμμετρικά από τα σχήματα και να τέμνονται με
άλλες γραμμές στην περιοχή της συνεχούς
περιοχής τους.
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Παχειά συνεχής & Διακεκομμένη γραμμή
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Αξονική και Παχειά Αξονική γραμμή
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Λεπτή συνεχής γραμμή - 1
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Λεπτή συνεχής γραμμή – 2 / Γενικό παράδειγμα σχεδίασης

Γενικό παράδειγμα σχεδίασης γραμμών
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Διπλή Αξονική γραμμή
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Κλίμακες

Προτεινόμενες
κλίμακες
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Γραμμογραφία – Ελληνικό Αλφάβητο τύπων Α και Β

Ελληνικό Αλφάβητο τύπος Α Ελληνικό Αλφάβητο τύπος Β
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Γραμμογραφία – Διαστάσεις γραφής μορφής Β


