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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ  :  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ∆ευτέρα, 2 Ιουνίου 2008 

ΩΡΑ   :  11:00 – 13:30 

 
 

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά) 
 
 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη (Α και Β) και έξι σελίδες  Α4. 
 

Ο/Η κάθε εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω: 
 
? Το εξεταστικό δοκίµιο 
? Το φύλλο σχεδίασης 1 (Α3) 
? ∆ύο φύλλα σχεδίασης Α3 
? Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία 

του/της, θα επισυναφθούν τα τρία φύλλα σχεδίασης Α3. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 
1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις 
2. Οι ασκήσεις του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1. 
3. Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστεί στο δεύτερο φύλλο 

σχεδίασης. 
4. Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄  να σχεδιαστεί στο τρίτο φύλλο σχεδίασης. 
5. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται. 
6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραµµογραφίας και γραφής 

γραµµάτων και αριθµών. 
7. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόµετρα και τα υψόµετρα σε 

µέτρα. 
8. ∆ιαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση µε τις 

δοσµένες διαστάσεις. 
9. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 
10. Επιτρέπεται η χρήση κλιµακόµετρου. 
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ΘΕΜΑ: Ισόγειος κατοικία δύο υπνοδωµατίων 
 
∆ίνονται: 
Η κάτοψη ισογείου   Σχήµα 1 σελ. 4 
Η τοµή Α-Α    Σχήµα 2 σελ. 4 
Η κάτοψη ξυλότυπου πλάκας Σχήµα 3 σελ. 5 
Κανόνες αποκοπής οπλισµού για δοκούς σελ. 6 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ -  40 µονάδες 
 
Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες 
 
Άσκηση 1 
 

Στο φύλλο σχεδίασης 1, δίνεται η κάτοψη της κουζίνας της κατοικίας σε κλίµακα 
1:50. Να διαρρυθµίσετε το χώρο της κουζίνας κατά τρόπο λειτουργικό και µε 
βάση τα εργονοµικά µεγέθη, σχεδιάζοντας τους πάγκους, τα ερµαράκια και τον 
απαραίτητο εξοπλισµό της κουζίνας (νεροχύτη µε διπλή λεκάνη, ηλεκτρική εστία, 
ψυγείο). 
 
Άσκηση 2 
 

∆ίνεται κάτοψη ξυλότυπου προέχουσας πλάκας και η τοµή Α-Α. Αφού µελετήσετε 
την τοµή Α-Α της προέχουσας πλάκας, να συµπληρώσετε τα πέντε κενά 
ορθογώνια στην κάτοψη του ξυλότυπου αναγράφοντας τους οπλισµούς, όπως 
φαίνονται στην τοµή. 
 

Άσκηση 3 
 

Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:50, την πλάγια, ανατολική, όψη της κατοικίας (σχήµα 1).  
 

Άσκηση 4 
 

Να απαντήσετε ορθό ή λάθος σηµειώνοντας Χ στο κατάλληλο τετραγωνάκι 
(φύλλο σχεδίασης 1) για τα πιο κάτω: 
(α)  Η επικάλυψη του οπλισµού στο κάτω µέρος της πλάκας είναι 35mm 

(β)  Ο οπλισµός σχήµατος    στις πλάκες κατά µήκος των  

περιµετρικών δοκών χρησιµεύει για να κρατά ενωµένη την πλάκα µε τη δοκό. 
(γ) Σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές διατάξεις του Σεισµικού Κώδικα για τις 

δοκούς, η πύκνωση των συνδετήρων πρέπει να γίνεται στο µέσο του 

ανοίγµατος των δοκών. 

(δ)  Ο οπλισµός διανοµής στις πλάκες χρησιµεύει για να συγκρατεί τον κύριο 
οπλισµό στη σωστή θέση και επί πλέον βοηθά στην κατανοµή των τάσεων. 

(ε)  Μια πλάκα οπλίζεται σε µια διεύθυνση, όταν ο λόγος της µεγαλύτερης προς 

την µικρότερη πλευρά της είναι µεγαλύτερος από το 1,5.                                                                     
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ΜΕΡΟΣ Β΄ –  60 µονάδες 
 
Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 30 µονάδες. 
 
Άσκηση 5 
 

Να σχεδιάσετε:  
(α) σε κλίµακα 1:20 την κατά µήκος τοµή της αµφιέρειστης δοκού ∆9 µε τον  

οπλισµό της. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη σχεδίαση,  δίνονται 
στη σελίδα 5. 

β)  το ανάπτυγµα του οπλισµού της δοκού ∆9.  
γ)  τις εγκάρσιες τοµές α-α και β-β της δοκού ∆9, µε τον οπλισµό της σε  

κλίµακα 1:10. 
     
Σηµείωση: 
1. Η αποκοπή του οπλισµού να γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς που 

επισυνάπτονται (σελ. 6). 
2. Να αναγράψετε τις διατοµές και τις αναφορές του οπλισµού στις ράβδους χωρίς να 

υπολογίσετε τα µήκη τους. 
3. Να αναγραφούν στην κατά µήκος τοµή οι αποστάσεις αποκοπής των ράβδων του 

οπλισµού. 
 
 
Άσκηση 6 
 

Να σχεδιάσετε την τοµή Β-Β της κατοικίας (σχ. 1) σε κλίµακα 1:50 και να 
αναγράψετε σε αυτή τα βασικά υψόµετρα (του εδάφους, των δαπέδων εσωτερικού 
χώρου και βεράντας, του πάνω µέρους της πλάκας οροφής και του στηθαίου).  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    

 

ΜΠΕΤΟΝ:  C25 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ:   ΧΑΛΥΒΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ S400 

ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ: 15 cm 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΟΚΟΥ ∆9:  20 x 50 cm 

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ∆ΟΚΟΥ ∆9: Υ8-5-100  

∆ΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ:  2Υ16-3-Β  

     2Υ14-2-Β  

     2Υ10-1-Τ  

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:  2Υ14-4-Τ  



-6-

ΤΕΛΟΣ  ΔΟΚΙΜΙΟΥ






