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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΣΩ Η/Υ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ "ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΛΟ" 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για ένα τραπεζάκι (κονσόλα) µε συρτάρι, που 
στηρίζεται σε τρία πόδια κυκλικής διατοµής. 

Το υλικό κατασκευής είναι ξύλο. 

∆ΙΝΟΝΤΑΙ σε σκαρίφηµα το αξονοµετρικό και η κύρια όψη 
(ΠΡΟΟΨΗ) του επίπλου. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 

Α. Να σχεδιαστούν µε µαύρη σινική µελάνη και τα κατάλληλα πάχη 
γραµµών τα εξής: 

1. Η κάτοψη και η πρόοψη σε κλίµακα 1:5 µε βάση τις 
διαστάσεις σε χιλιοστά που αναγράφονται στα 
σκαριφήµατα. 

2. Η τοµή Α-Α σε κλίµακα 1:2 που θα περιλαµβάνει το κύριο 
µέρος του επίπλου µε το συρτάρι, χωρίς να σχεδιαστούν τα 
πόδια του τραπεζιού. 

 Στη τοµή αυτή να φαίνονται τα πάχη του υλικού 
κατασκευής (ξύλου) και οι συνδέσεις των στοιχείων µεταξύ 
τους. 

3. Οι δύο όψεις της σύνδεσης µιας από τις πίσω γωνίες του 
συρταριού σε κλίµακα 1:2. Η σύνδεση θα γίνει µε ίσια δόντια 
απλής ορθογωνικής διατοµής, στα οποία θα σχεδιαστεί ο 
συµβολισµός του ξύλου στην εγκάρσια τοµή τους (σόκορο). 

 Η θέση αυτής της λεπτοµέρειας Λ φαίνεται στο 
αξονοµετρικό. 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

Β. Να σχεδιαστούν ο τίτλος του θέµατος "ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΛΟ" καθώς 
και οι τίτλοι των τριών σχεδίων "ΚΑΤΟΨΗ", "ΠΡΟΟΨΗ", και 
"ΤΟΜΗ Α-Α". 

 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

-  Ορθότητα γεωµετρικής απεικόνισης 25 µονάδες 

-  Ορθότητα κατασκευής δοµικών στοιχείων 

 και υλικών 40 µονάδες 

-  Ποιότητα σχεδίασης 15 µονάδες 

-  Βαθµός ολοκλήρωσης 10 µονάδες 

-  Γενική εικόνα 10 µονάδες 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ  

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 

1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και οι θέσεις των τίτλων στα 
σκαριφήµατα είναι ενδεικτικές και δε δεσµεύουν τους 
υποψήφιους. 

2. Το µέγεθος των τίτλων, καθώς και ο τύπος των γραµµάτων θα 
επιλεγούν από τους υποψήφιους. Τα γράµµατα θα σχεδιαστούν 
µε ελεύθερο χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα όργανα σχεδίασης. 

3. Οι διαστάσεις θα λαµβάνονται από τους αναγραφόµενους στα 
σκαριφήµατα αριθµούς, οι οποίοι αναφέρονται σε χιλιοστά. 

4. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισµού κάποιας 
διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στα σκαριφήµατα αυτή θα 
υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες. 

5. Στα σχέδια δε θα αναγραφούν διαστάσεις, γράµµατα ή άλλες 
ενδείξεις εκτός από αυτές που περιλαµβάνονται στα ζητούµενα 
του θέµατος. 

6. ∆ε χρειάζεται άλλο χαρτί ή ριζόχαρτο. Οι πράξεις που 
ενδεχόµενα θα χρειαστούν, θα γίνουν µε µολύβι πάνω στην 
επιφάνεια σχεδίασης σε κατάλληλη θέση και θα σβηστούν πριν 
την παράδοση της κόλλας σχεδίασης. 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  

 
1. Στους υποψήφιους δε διανέµεται τετράδιο .  
2. Στην κόλλα σχεδίασης  και στην κατάλληλη θέση να 

γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά .  Τα θέµατα  να µην τα  
αντιγράψετε στην κόλλα .  

3. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε την 
κόλλα σχεδίασης  και τα φωτοαντίγραφα . 

4. Κάθε κατασκευαστικά  και µορφολογικά  σωστή λύση 
είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τέσσερις  (4) ώρες µετά τη διανοµή 
των φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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