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ΘΕΜΑ
Επαναφορτιζόµενη συσκευή χειρός, για την απορρόφηση και αποθήκευση σκόνης
και πολύ µικρών αντικειµένων.
ΠΛΑΙΣΙΟ
Συχνά, σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, ο/οι σχεδιαστής/σχεδιαστές καλούνται να
αναπτύξουν υλικά προϊόντα µε δεδοµένα τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισµούς.
Η πρώτη εργασία, διάρκειας 6 εβδοµάδων, αφορά την σχεδίαση συσκευής χειρός η
οποία χρησιµοποιείται για την απορρόφηση και αποθήκευση σκόνης και πολύ
µικρών αντικειµένων. Θα δοθούν συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά και
περιορισµοί τα οποία θα αφήσουν χώρο για τον προσανατολισµό της σχεδιαστικής
διαδικασίας προς τον εντοπισµό (έρευνα) και την κάλυψη (προδιαγραφές), άλλων
χρηστικών απαιτήσεων (Οµάδες χρηστών, περιβάλλον χρήσης κλπ.).
Σηµείωση: Οι Οµάδες θα είναι τριµελείς και θα πρέπει να ενηµερώσουν για την
σύστασή τους µε e-mail, αυστηρά µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου (Παρασκευή).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
1. Δεδοµένο hardware.
2. Σύγχρονες µέθοδοι βιοµηχανικής παραγωγής.
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Έρευνα και συµπεράσµατα

κείµενο / εικόνες

Σενάριο

Κείµενο

Brief

Κείµενο

Σχεδιαστικές προδιαγραφές

Κείµενο

Επί µέρους λύσεις

Εικόνες

Προσχέδια (concepts)

Σκίτσα / CAD
•
•
•

Τελικό σχέδιο και εξέλιξη του

•
•
•

Σκίτσα
Μοντέλο CAD
Απεικονίσεις αντικειµένου σε
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ψηφιακή µορφή

Καταγραφή ωρών απασχόλησης

κείµενο

Κάθε µέλος της κάθε Οµάδας θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή της
ποσότητας ωρών που αφιερώνονται από τον ίδιο όπως και το αντικείµενο
ενασχόλησης του, κατά την διάρκεια των ωρών αυτών. Το σύνολο των ωρών
θα καταγραφεί και θα παραδοθεί σαν ενιαίος πίνακας από την Οµάδα. Είναι
απόλυτα σηµαντικό, για την συνεργασία µε το µάθηµα της Σχεδίασης
Συστηµάτων, να καταγραφεί µε πειθαρχία και ειλικρίνεια η ενασχόληση όλων
των µελών. Το περιεχόµενο του πίνακα, δεν θα επηρεάσει την βαθµολογία του
στούντιο 6.
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