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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2.2 

Κεφάλαιο 1.2 Σχεδιασμός και απόκτηση τρισδιάστατων μοντέλων (3D Models) 

 

Εξοπλισμός (εάν 
χρειάζεται) 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Προαιρετικά: Προτζέκτορας 

 

Διάρκεια 2 Ώρες 

 

Σύντομη 
Περιγραφή 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν 
το TinkerCAD, ένα δωρεάν λογισμικό CAD 

 

Αποτελέσματα 
Εκμάθησης 

Πώς δημιουργούμε έναν Δωρεάν Λογαριασμό στο λογισμικό  
TinkerCAD 

Πώς χρησιμοποιούμε το Μενού του λογισμικού 

Τι είναι ένα συμπαγές αντικείμενο, τι είναι ένα αντικείμενο «τρύπα» 
και πώς τα χρησιμοποιούμε   

Ποια είναι η αρχή «Διαίρει και Βασίλευε» (Divide and Conquer) και πώς 
τη χρησιμοποιούμε στα τρισδιάστατα σχέδια 

Φαντασία, Επίλυση Προβλημάτων, Κριτική Σκέψη, 
Προσαρμοστικότητα, Πειραματισμός, Αυτοσχεδιασμός, Υπομονή 

Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1 Άσκηση 1.2.2.1 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του  TinkerCAD 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.2.2 
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Διδακτικοί Στόχοι Δημιουργία Δωρεάν λογαριασμού, πλοήγηση στα μενού, αλλαγή 
προοπτικής, βασικά σχήματα 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 1.2.2 / Άσκηση 1 

 

Δραστηριότητα 2 Άσκηση 1.2.2.2 

Διάρκεια 1,5 ώρα 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Η αρχή «Διαίρει και Βασίλευε», ευθυγράμμιση δύο αντικειμένων, 
περιστροφή αντικειμένων, ομαδοποίηση και κατάργηση 
ομαδοποίησης αντικειμένων, σχεδιασμός αντικειμένων περίπλοκης 
γεωμετρίας  

Πηγές Φύλλο Εργασίας 1.2.2 /  Άσκηση 2 

Περαιτέρω ανάγνωση 

Computer-aided 
design 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
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Επίπεδο 1 (Επίπεδο Aρχαρίων: Βασικές Iκανότητες) 
Κεφάλαιο 1.2: Σχεδιασμός και απόκτηση τρισδιάστατων μοντέλων (3D Models) 
Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 1.2.2   

 
Στο φύλλο εργασίας αυτής της Δραστηριότητας, θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε ένα 
δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης, το TinkerCAD, για να σχεδιάζουμε 
απλά τρισδιάστατα μοντέλα. Για αυτόν τον λόγο, ως παράδειγμα, θα σχεδιάσουμε ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο μιας σφυρίχτρας. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουμε: 

• Πώς δημιουργούμε έναν δωρεάν λογαριασμό στο λογισμικό TinkerCAD 
• Να χρησιμοποιούμε το Μενού του Λογισμικού 
• Τι είναι η αρχή «Διαίρει και Βασίλευε» (Divide and Conquer) και πώς να τη 

χρησιμοποιήσουμε στα σχέδιά μας 
• Τι είναι στερεό αντικείμενο και τι αντικείμενο «τρύπα» και πώς να τα χρησιμοποιούμε 
• Πώς στοιχίζουμε δύο αντικείμενα 
• Πώς Περιστρέφουμε αντικείμενα 
• Πώς Ομαδοποιούμε δύο ή περισσότερα αντικείμενα σε ένα 

 

Άσκηση 1: Πώς Αποκτούμε Πρόσβαση στο Λογισμικό TinkerCAD και στα Βασικά 
Μενού  

Λογαριασμός στο TinkerCAD 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο μοντέλο από την αρχή ή θέλετε 
να κάνετε τροποποιήσεις σε ένα υπάρχον. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα 
πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα χρησιμοποιήσουμε το 
TinkerCAD. Είναι ένα πρόγραμμα CAD που είναι δωρεάν, εύκολο στη χρήση και διαθέσιμο στο 
Διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να 
μεταφερθείτε στο TinkerCAD κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: https://www.TinkerCAD.com/ 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 1.2.2  

https://www.tinkercad.com/
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Στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Start Tinkering». 

 
Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο κουμπί «Create a personal Account». 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εγγραφείτε στο TinkerCAD. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στη Google ή στην Apple ή ακόμα του Facebook. Εδώ 
θα σας δείξουμε πώς να εγγραφείτε με το email σας. 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί «Sign up with Email», συμπληρώστε τη φόρμα που 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και κάντε κλικ στο κουμπί «Next».  

 
Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε το email σας και έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Λάβετε 
υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για να είναι έγκυρος ο κωδικός πρόσβασης (απλώς 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας). 
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Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασής σας σε ένα κομμάτι χαρτί για την περίπτωση που τον 
ξεχάσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Agree» και τέλος πατήστε το κουμπί «Create Account». 

Αυτό ήταν! Ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος και πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
TinkerCAD δωρεάν.    

 

Η Διεπαφή και τα Μενού του TinkerCAD  
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Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα έχετε πρόσβαση στην αρχική σας σελίδα. Από εδώ 
μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο σχέδιο ή να ανοίξετε αυτά που έχετε ήδη δημιουργήσει. 

Για να ξεκινήσετε ένα νέο σχέδιο, κάντε κλικ στο κουμπί Create New Design, όπως φαίνεται στην 
παραπάνω εικόνα. 

Μόλις κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί θα ανοίξει ένα νέο έργο και θα δείτε τη διεπαφή του 
TinkerCAD. 

Το πρώτο και πιο σημαντικό μέρος της διεπαφής είναι το μπλε επίπεδο εργασίας (Workplane)  
στη μέση. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το επίπεδο εργασίας ως έναν τρισδιάστατο καμβά, 
όπου μπορείτε να τοποθετήσετε το μοντέλο σας και έτσι θα μπορείτε να το βλέπετε σαν ένα 
τρισδιάστατο αντικείμενο.  

 
Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την προοπτική του επιπέδου εργασίας σας. Μπορείτε να το 
κάνετε αυτό κρατώντας πατημένο το δεξί κλικ οπουδήποτε στο επίπεδο εργασίας και 
μετακινώντας το ποντίκι σας προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού σας.  
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Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τον κύβο στην επάνω αριστερή γωνία 
για να ελέγξετε την οπτική γωνία. Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το επίπεδο 
εργασίας σας κάνοντας απλώς κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω την ροδέλα του ποντικιού 
σας. 

Το δεύτερο πιο σημαντικό μέρος της διεπαφής TinkerCAD είναι το τμήμα των Βασικών 
Σχημάτων (Basic Shapes) στη δεξιά πλευρά. 

 
Σε αυτήν την περιοχή μπορείτε να βρείτε αρκετά βασικά γεωμετρικά σχήματα, καθώς και πιο 
πολύπλοκα σχέδια κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.  
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Το τρίτο μέρος της διεπαφής TinkerCAD που πρόκειται να εξετάσουμε είναι τα μενού. Το 
TinkerCAD έχει δύο μενού, ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά της διεπαφής, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα.  
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Δεξί Μενού 

  

Group 
objects 

(Ομαδοποίηση 
Αντικειμένων) 

 

Ungroup 
objects 

(Κατάργηση 
Ομαδοποίησης) 

 

Align objects 
(Στοίχιση 

αντικειμένων) 

 

Mirror an 
object 
(Είδωλο 

Αντικειμένου) 

Αριστερό μενού 

  
Copy 

(Αντιγραφή) 

 

Paste 
(Επικόλληση) 

 

Duplicate 
and Repeat 
(Δημιουργία 
Διπλότυπου 

και 
Επανάληψη) 

 

Delete 
(Διαγραφή) 
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Άσκηση 2:  Σχεδιάστε μια Απλή Σφυρίχτρα με το TinkerCAD  

Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές αρχές σχεδίασης ενός τρισδιάστατου αντικειμένου. 
Σαν παράδειγμα, θα σχεδιάσουμε μια σφυρίχτρα ακολουθώντας τις οδηγίες βήμα-βήμα. 

 
Πριν ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε τη σφυρίχτρα μας, πρέπει να συζητήσουμε για μια πολύ 
σημαντική αρχή  της τρισδιάστατης σχεδίασης που ονομάζεται αρχή «Διαίρει και Βασίλευε» 
(Divide and Conquer). 

 

Η Αρχή «Διαίρει και Βασίλευε»:  

Αυτή η αρχή λέει ότι για να μοντελοποιήσουμε ένα περίπλοκο τρισδιάστατο αντικείμενο 
πρέπει πρώτα να το χωρίσουμε σε απλά γεωμετρικά κομμάτια και στη συνέχεια να 
σχεδιάσουμε αυτά τα κομμάτια ξεχωριστά. Στο τελευταίο βήμα θα πρέπει να συνδυάσουμε 
αυτά τα μεμονωμένα κομμάτια για να δημιουργήσουμε το πιο περίπλοκο αντικείμενο. 

 
 

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα σχετικά με αυτήν την αρχή, εάν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια 
σφυρίχτρα πρέπει να χωρίσουμε αυτό το περίπλοκο αντικείμενο σε δύο πιο απλά μέρη, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Ο τρόπος που θα σχεδιάσουμε τη σφυρίχτρα θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό αυτών των δύο 
κομματιών χωριστά και στη συνέχεια θα τα ενώσουμε για να δημιουργήσουμε τη σφυρίχτρα. 

Σχεδιασμός Αντικειμένων Περίπλοκης Γεωμετρίας  
 
Θα ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας το δεξί μέρος. Αυτό το τμήμα μπορεί να προσεγγιστεί ως ένας 
Κούφιος Κύλινδρος ή αλλιώς, ως ένας κύλινδρος με μια «τρύπα» στη μέση. 

Ας δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας το TinkerCAD. Αρχικά θα 
επιλέξουμε ένα σχήμα από τον πίνακα βασικών σχημάτων (basic shapes) που θα μας βοηθήσει 
να «χτίσουμε» τον Κούφιο Κύλινδρο μας. 
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• Για να χρησιμοποιήσουμε τον κύλινδρο, απλώς κρατάμε πατημένο το αριστερό κλικ 
πάνω στον κύλινδρο και τον σέρνουμε οπουδήποτε στο επίπεδο εργασίας. 

 
 

• Κάνοντας κλικ στις τελείες που απεικονίζονται στις παραπάνω εικόνες, μπορούμε να 
αλλάξουμε τη διάμετρο και το ύψος του κυλίνδρου μας, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
τιμές. Στην περίπτωσή μας, χρειαζόμαστε έναν κύλινδρο με διάμετρο 20 mm και ύψος 7 
mm. 

Στη συνέχεια πρέπει να κάνουμε τον κύλινδρο κούφιο. Για να το κάνουμε αυτό, θα 
δημιουργήσουμε μια τρύπα κάνοντας τα εξής: 

• Προσθέτουμε έναν δεύτερο κύλινδρο στο επίπεδο εργασίας μας με διάμετρο 17mm και 
ύψος 8,5mm. Πρέπει επίσης να υψώσουμε τον κύλινδρο μας κατά 1,5mm. Για να το 
κάνουμε αυτό επιλέγουμε τον δεύτερο κύλινδρο κάνοντας κλικ πάνω του και μετά 
κάνουμε κλικ στο βέλος που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα και συμπληρώνουμε 
την τιμή 1,5mm στο αντίστοιχο πεδίο. 
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• Στη συνέχεια επιλέγετε «Hole» (τρύπα) στο μενού του κυλίνδρου. 

• Κρατείστε πατημένο το αριστερό κλικ πάνω στον Κύλινδρο «τρύπα» και σύρτε τον μέσα 
στον συμπαγή.    
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Λάβετε υπόψη ότι ο  κύλινδρος «τρύπα» πρέπει να είναι ακριβώς στοιχισμένος με τον συμπαγή. 
Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τους στοιχίσουμε μόνοι μας, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο στοίχισης (align). 

• Θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε και τους δύο κυλίνδρους. Για να το κάνουμε αυτό 
κάνουμε κλικ στον έναν και μετά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Shift» κάνουμε κλικ 
και στον δεύτερο. Σημειώστε ότι για να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο στοιχεία έχουν 
επιλεγεί με επιτυχία, ο αριθμός τους (σε αυτήν την περίπτωση 2) θα πρέπει να 
εμφανίζεται στην περιοχή που φαίνεται παρακάτω. 
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• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί στοίχισης «Align» και κάντε κλικ στις κουκκίδες που 
απεικονίζονται για να ευθυγραμμίσετε τα αντικείμενα και στους δύο άξονες X και Y. 

   
• Τέλος, είμαστε έτοιμοι να συνδυάσουμε τα δύο αντικείμενα σε ένα, απλώς επιλέγοντας 

το κουμπί Ομαδοποίηση Αντικειμένων (Group Objects) 
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Σημειώστε ότι ο κύλινδρος είναι σχετικά μικρών διαστάσεων. Θα μπορούσατε να τον κάνετε 
μεγαλύτερο (για παράδειγμα, 30 mm την κάθε διάσταση), ώστε όταν τον εκτυπώσετε οι 
επιφάνειες να γίνουν ακόμα πιο λείες. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν αυτές οι διαστάσεις 
είναι για να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο που να είναι αρκετά μικρό έτσι ώστε να εκτυπώνεται 
γρήγορα. 

 
Συνδυάστε Δύο ή Περισσότερα Αντικείμενα 
 

Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σφυρίχτρας. Αυτό το τμήμα μπορεί να 
αποτυπωθεί ως κούφιο ορθογώνιο. 

• Σύρετε και τοποθετήστε έναν κύβο στο επίπεδο εργασίας με τις ακόλουθες Διαστάσεις: 
Μήκος 24mm, Βάθος 7mm, Ύψος 7,5mm. 
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• Τώρα θα πρέπει να στοιχίσουμε το ορθογώνιο με τον κύλινδρο. Για να γίνει αυτό 

επιλέξτε και τα δύο αντικείμενα και κάντε κλικ στην τελεία που φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 
• Επιλέξτε το ορθογώνιο και χρησιμοποιώντας το αριστερό και το δεξί βέλος του 

πληκτρολογίου σας τοποθετήστε το έτσι ώστε να μπαίνει λίγο μέσα στο σώμα του 
κυλίνδρου (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). 
 



     

20 
 

 

 
Τώρα φαίνεται σαν ο Κούφιος Κύλινδρος μας να έχει σπάσει, αφού ένα μέρος του συμπαγούς 
ορθογωνίου βρίσκεται μέσα του. Μπορούμε να το διορθώσουμε κάνοντας τα εξής: 

• Επιλέξτε τον Κούφιο Κύλινδρο και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση Ομαδοποίησης 
(Ungroup). 
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• Αυτό που θα συμβεί είναι ότι τα αρχικά αντικείμενα (ένας συμπαγής και ένας «κούφιος» 
κύλινδρος) θα επανεμφανιστούν. Στη συνέχεια μπορούμε να ομαδοποιήσουμε και τα 
τρία αντικείμενα και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
• Δημιουργήστε ένα ορθογώνιο «τρύπα» με τις ακόλουθες διαστάσεις: 

Μήκος 24mm, Βάθος 2mm, Ύψος 7,5mm. 
Στη συνέχεια, υψώστε το κατά 3,75mm από το επίπεδο εργασίας και χρησιμοποιώντας 
τα βέλη του πληκτρολογίου τοποθετήστε το όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Σημειώστε ότι για να το τοποθετήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορείτε να μειώσετε 
την τιμή Snap Grid (για παράδειγμα σε 0,1mm). 
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Περιστροφή Αντικειμένου 
• Επιλέξτε το  Ορθογώνιο «τρύπα», δημιουργείστε ένα διπλότυπό του (κάνοντας κλικ στο 

κουμπί Duplicate) και ομαδοποιήστε το με το κυρίως σώμα της Σφυρίχτρας. 

 
• Περιστρέψτε το Ορθογώνιο «τρύπα» κατά 22,5 μοίρες επιλέγοντας το αντικείμενο και 

κάνοντας κλικ στα "Βελάκια" που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να περιστρέψετε το αντικείμενο είτε κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ 
πάνω στα «Βελάκια» και σέρνοντάς το μέχρι τις απαιτούμενες μοίρες, είτε εισάγοντας 
απευθείας την τιμή των μοιρών στο κατάλληλο πεδίο. 

 
• Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου σας τοποθετήστε το 

όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Σημειώστε ότι συχνά είναι χρήσιμο να αλλάζετε 
την προοπτική έτσι ώστε να τοποθετήσετε το αντικείμενο με μεγάλη ακρίβεια. 
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• Δημιουργήστε ένα δεύτερο Ορθογώνιο «τρύπα» με τις ακόλουθες Διαστάσεις: 

Μήκος 24mm, Βάθος 3mm, Ύψος 7,5mm. 
Στη συνέχεια, υψώστε το κατά 3,75 mm από το επίπεδο εργασίας και χρησιμοποιώντας 
τα βελάκια του πληκτρολογίου, τοποθετήστε το όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

• Ομαδοποιήστε τα πάντα μαζί και το αντικείμενο σας θα πρέπει να μοιάζει με την 
παρακάτω εικόνα. Σημειώστε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να καταργήσετε την 
ομαδοποίηση των αντικειμένων προκειμένου να αλλάξετε τις θέσεις τους και να 
επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
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Η "μισή" σφυρίχτρα μας είναι έτοιμη και χρησιμοποιώντας το "Μισό" Σχέδιο μπορούμε 
εύκολα να ολοκληρώσουμε το Σχέδιό μας κάνοντας τα εξής: 

• Πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα διπλότυπο του αντικείμενού μας.  

   
• Στη συνέχεια θα πρέπει να αναστρέψουμε το δεύτερο «μισό». Για να το κάνουμε αυτό 

θα πρέπει να επιλέξουμε το αντικείμενο, να πατήσουμε το Κουμπί Είδωλο (Mirror) και 
να κάνουμε κλικ στο οριζόντιο βέλος. 



     

25 
 

 

 
• Θα πρέπει να περιστρέψουμε το αντικείμενο κατά 180 μοίρες. Για να το κάνουμε αυτό 

επιλέγουμε το αντικείμενο, κάνουμε κλικ στα βελάκια και σέρνουμε μέχρι το αντικείμενο 
να γυρίσει ανάποδα (180 μοίρες). 
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• Ανυψώνουμε το αντικείμενο 7,5mm πάνω από το επίπεδο εργασίας και στοιχίζουμε τα 
δύο κομμάτια. 

 
• Τέλος, Ομαδοποιούμε τα δύο κομμάτια. Η σφυρίχτρα μας είναι έτοιμη! 

  
 

• Μπορείτε να κατεβάσετε το μοντέλο σας με τη μορφή αρχείου .stl, κάνοντας απλά κλικ 
στο Κουμπί Εξαγωγή (Export) και επιλέγοντας τη μορφή αρχείου .stl.  
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