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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.3 

Κεφάλαιο 2.1 Πρακτική Εξάσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών 
Σχεδίων 

 

Εξοπλισμός (εάν 
χρειάζεται) 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 3D-εκτυπωτής 

Προαιρετικά: Παχύμετρα για τη μέτρηση των διαστάσεων των 
εξαρτημάτων 

Διάρκεια 2 ώρες 

  

Σύντομη Περιγραφή Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε ένα 
γαλλικό κλειδί από την αρχή. 

 

Αποτελέσματα 
Εκμάθησης 

Πώς σχεδιάζουμε ένα λειτουργικό αντικείμενο 

 

Σχεδιασμός και παραμετροποίηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου από 
την αρχή χρησιμοποιώντας το TinkerCAD, Στοίχιση αντικειμένων, 
Εφαρμογή διαφορετικών επιλογών τεμαχισμού 

 

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

 

Δραστηριότητες 
Δραστηριότητα 1 Άσκηση 2.1.3.1 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Σχεδιασμός ενός γαλλικού κλειδιού ακολουθώντας συγκεκριμένα 
βήματα 

Διάρκεια 45 λεπτά 
Τύπος 

Δραστηριότητας 
Φύλλο Εργασίας 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1.3 
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Διδακτικοί Στόχοι Συνδυασμός διαφορετικών σχημάτων για να δημιουργήσουμε ένα 
λειτουργικό γαλλικό κλειδί 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.1.3 / Άσκηση 1, wrench.stl 
 

Δραστηριότητα 2 Άσκηση 2.1.3.2 
Στόχος της 

Δραστηριότητας 
Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους γαλλικό κλειδί 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαμέτρους 

Διάρκεια 20 λεπτά 
Τύπος 

Δραστηριότητας 
Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Έλεγχος της γνώσης των μαθητών 
  

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.1.3 / Άσκηση 2 
 

Δραστηριότητα 3 Άσκηση 2.1.3.3 
Στόχος της 

Δραστηριότητας 
Να σχεδιάσουν ένα παξιμάδι και ένα μπουλόνι για να ελέγξουν το 
γαλλικό κλειδί που εκτύπωσαν  

Διάρκεια 25 λεπτά 
Τύπος 

Δραστηριότητας 
Πρακτική Εργασία 

Διδακτικοί Στόχοι Να ελέγξουν αν τα γαλλικά κλειδιά που εκτύπωσαν είναι 
λειτουργικά και να προτείνουν περισσότερες σχεδιαστικές επιλογές  

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.1.3 / Άσκηση 3 
Περαιτέρω Ανάγνωση 

Τίτλος Πηγής 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench
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Επίπεδο 2 (Μεσαίο Επίπεδο: Εμπέδωση των Βασικών Γνώσεων και Πρόσθετες 
Δεξιότητες) 
Κεφάλαιο 2.1 Πρακτική Άσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών 
Σχεδίων     
Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.1.3 

Στο φύλλο εργασίας αυτής της Δραστηριότητας, θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο ενός λειτουργικού γαλλικού κλειδιού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Θα σχεδιάσουμε το κλειδί χρησιμοποιώντας γνώσεις που έχουμε αποκτήσει. 
 Θα σχεδιάσουμε ένα καινούριο κλειδί με διαφορετική διάμετρο. 
 Θα σχεδιάσουμε ένα παξιμάδι και ένα μπουλόνι για να δοκιμάσουμε το κλειδί και θα 

προτείνουμε διαφορετικές επιλογές σχεδίασης. 

Αφού τελειώσουν με αυτό το σχέδιο, οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους 
αντικείμενο με νέα διάμετρο, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης, θα  
πρέπει να προτείνουν νέες σχεδιαστικές επιλογές. 

 
 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.1.3 (για τον Διδάσκοντα) 
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Άσκηση 1: Σχεδιασμός ενός Γαλλικού Κλειδιού Ακολουθώντας Συγκεκριμένα 
Βήματα 

• Σε αυτή την άσκηση θα δοθούν οδηγίες βήμα προς βήμα για να σχεδιάσουμε το 
γαλλικό κλειδί που φαίνεται στην προηγούμενη σελίδα. 

• Αρχικά, θα πρέπει να προσθέσουμε έναν κύλινδρο (Cylinder) στο επίπεδο εργασίας και 
να αυξήσουμε την τιμή Sides (πλευρές) στο 64, όπως φαίνεται παρακάτω.  

• Στη συνέχεια ορίζουμε το πλάτος και το μήκος σε 22, ενώ το ύψος σε 5. 

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε ένα πολύγωνο (Polygon) στο επίπεδο εργασίας. 
• Το περιστρέφουμε κατά 30 μοίρες. 
• Ορίζουμε τις τιμές, όπως φαίνεται παρακάτω (20 x 16). Το πλάτος έχει ρυθμιστεί στα 

16mm επειδή το παξιμάδι είναι 15mm και για να είναι λειτουργικό το κλειδί πρέπει να 
είναι 1mm μεγαλύτερο από το παξιμάδι. 

• Μετατρέπουμε το πολύγωνο σε «τρύπα» και το τοποθετούμε μέσα στον κύλινδρο, 
όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
• Στη συνέχεια κάνουμε μεσαία στοίχιση (align) στο πολύγωνο και τον κύλινδρο. 
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• Τέλος, ομαδοποιούμε τα δύο σχήματα. 

• Στο επόμενο βήμα, θα προσθέσουμε ένα κουτί (box) στο επίπεδο εργασίας. 
• Ορίζουμε το ύψος του κουτιού 5, το πλάτος 65 και το μήκος 12. Αυτός θα είναι ο 

βραχίονας του κλειδιού.  

 
• Τοποθετούμε το κουτί στο άλλο αντικείμενο, τα στοιχίζουμε μεταξύ τους και τα 

ομαδοποιούμε (group). 
• Η παρακάτω εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα της ενοποίησης. 
• Θα πρέπει να προσθέσουμε άλλον ένα κύλινδρο. 
• Ορίζουμε το Sides του κυλίνδρου σε 64, το ύψος σε 5 και το μήκος και το πλάτος 18. 
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• Για να ολοκληρωθεί το αντικείμενο, θα πρέπει να στοιχίσουμε και να ομαδοποιήσουμε 

τα δύο αντικείμενα 

 
• Τέλος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τρύπα στο αντικείμενο. 
• Προσθέτουμε έναν κύλινδρο στο επίπεδο εργασίας και ορίζουμε πλάτος και μήκος 12. 
• Στη συνέχεια, στοιχίζουμε και ομαδοποιούμε όλο το αντικείμενο. 
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• Όπως μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα, μπορούμε να προσθέσουμε το logo του 
προγράμματος στο γαλλικό κλειδί. 

• Το γαλλικό κλειδί είναι πλέον έτοιμο για εκτύπωση. 
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Άσκηση 2: Σχεδιασμός ενός Νέου Γαλλικού Κλειδιού Διαφορετικής Διαμέτρου 

• Στην αγορά μπορούμε να βρούμε παξιμάδια διάφορων τύπων.  

Μέγεθος Παξιμαδιού - 
μήκος (mm) 

Διάμετρος (mm) 

12 19 

14 22 

16 
(το μήκος του 

παραδείγματος) 
24 

18 27 

 
Δύο ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι μαθητές, είναι οι παρακάτω: 
 
Άσκηση 1: 

• Οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους κλειδί με διάμετρο της επιλογής τους. 
Πρέπει να λάβουν υπόψη τις προαναφερθείσες συμβουλές, και να κάνουν το κλειδί 1mm 
μεγαλύτερο από το μήκος του παξιμαδιού. 

• Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα παξιμάδια που είναι διαθέσιμα στην αγορά. 
• Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προαναφερθέντα μεγέθη παξιμαδιών και 

να σχεδιάσουν το κλειδί τους. 
• Για να δημιουργήσουν το κλειδί τους, οι μαθητές θα χρειαστεί να αλλάξουν μόνο τους 

κυλίνδρους και το μήκος του πολυγώνου. 
 
Άσκηση 2: 

• Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλειδί με δύο κεφαλές αλλά η 
κάθε κεφαλή θα πρέπει να έχει διαφορετική διάμετρο. 

• Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα τέτοιο σχέδιο με διαμέτρους 16 και 18mm.  
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Άσκηση 3: Σχεδιασμός ενός Παξιμαδιού και ενός Μπουλονιού για τον Έλεγχο του 
Γαλλικού Κλειδιού και Σχεδιαστικές Προτάσεις  
 

• Ανάλογα με το σχέδιο τους, οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους 
παξιμάδια και μπουλόνια προκειμένου να δοκιμάσουν το γαλλικό κλειδί που 
σχεδίασαν. 

• Μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να σχεδιάσουν το παξιμάδι και 
το μπουλόνι. 

• Αρχικά, προσθέτουμε ένα πολύγωνο στο επίπεδο εργασίας και ορίζουμε τις τιμές του 
ανάλογα με το σχέδιό μας. (Θα πρέπει να είναι 1mm μεγαλύτερο από την κεφαλή του 
κλειδιού) 

• Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ένα κύλινδρο «τρύπα» για να δημιουργήσουμε μια 
τρύπα στο πολύγωνο. 
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Επιλογές σχεδίασης  

Οι μαθητές θα πρέπει να εξερευνήσουν επιλογές σχεδίασης που θα κάνουν το κλειδί 
ισχυρότερο και ευκολότερο στη χρήση. 
 

• Μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά σχέδια για το κλειδί. 
o Αρχικά θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το γέμισμα (infill) του βραχίονα του 

κλειδιού στο στάδιο του τεμαχισμού, για να γίνει πιο ισχυρό. 
o Μια άλλη χρήσιμη συμβουλή είναι να σχεδιάσουμε θέσεις για τα δάκτυλα στον 

βραχίονα. Αυτό θα κάνει το κλειδί πιο εύκολο στη χρήση. 
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Επίπεδο 2 (Μεσαίο Επίπεδο: Εμπέδωση των Βασικών Γνώσεων και Πρόσθετες 
Δεξιότητες) 
Κεφάλαιο 2.1 Πρακτική Άσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών 
Σχεδίων     
Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.1.3 

Στο φύλλο εργασίας αυτής της Δραστηριότητας, θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο ενός λειτουργικού γαλλικού κλειδιού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Θα σχεδιάσουμε το κλειδί χρησιμοποιώντας γνώσεις που έχουμε αποκτήσει. 
 Θα σχεδιάσουμε ένα καινούριο κλειδί με διαφορετική διάμετρο. 
 Θα σχεδιάσουμε ένα παξιμάδι και ένα μπουλόνι για να δοκιμάσουμε το κλειδί και θα 

προτείνουμε διαφορετικές επιλογές σχεδίασης. 

Αφού τελειώσουν με αυτό το σχέδιο, οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους 
αντικείμενο με νέα διάμετρο, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης, θα  
πρέπει να προτείνουν νέες σχεδιαστικές επιλογές. 

 
 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.1.3 (για τον Μαθητή) 
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Άσκηση 1: Σχεδιασμός ενός Γαλλικού Κλειδιού Ακολουθώντας Συγκεκριμένα 
Βήματα 

• Σε αυτή την άσκηση θα δοθούν οδηγίες βήμα προς βήμα για να σχεδιάσουμε το 
γαλλικό κλειδί που φαίνεται στην προηγούμενη σελίδα. 

• Αρχικά, θα πρέπει να προσθέσουμε έναν κύλινδρο (Cylinder) στο επίπεδο εργασίας και 
να αυξήσουμε την τιμή Sides (πλευρές) στο 64, όπως φαίνεται παρακάτω.  

• Στη συνέχεια ορίζουμε το πλάτος και το μήκος σε 22, ενώ το ύψος σε 5. 

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε ένα πολύγωνο (Polygon) στο επίπεδο εργασίας. 
• Το περιστρέφουμε κατά 30 μοίρες. 
• Ορίζουμε τις τιμές, όπως φαίνεται παρακάτω (20 x 16). Το πλάτος έχει ρυθμιστεί στα 

16mm επειδή το παξιμάδι είναι 15mm και για να είναι λειτουργικό το κλειδί πρέπει να 
είναι 1mm μεγαλύτερο από το παξιμάδι. 

• Μετατρέπουμε το πολύγωνο σε «τρύπα» και το τοποθετούμε μέσα στον κύλινδρο, 
όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
• Στη συνέχεια κάνουμε μεσαία στοίχιση (align) στο πολύγωνο και τον κύλινδρο. 
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• Τέλος, ομαδοποιούμε τα δύο σχήματα. 

• Στο επόμενο βήμα, θα προσθέσουμε ένα κουτί (box) στο επίπεδο εργασίας. 
• Ορίζουμε το ύψος του κουτιού 5, το πλάτος 65 και το μήκος 12. Αυτός θα είναι ο 

βραχίονας του κλειδιού.  

 
• Τοποθετούμε το κουτί στο άλλο αντικείμενο, τα στοιχίζουμε μεταξύ τους και τα 

ομαδοποιούμε (group). 
• Η παρακάτω εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα της ενοποίησης. 
• Θα πρέπει να προσθέσουμε άλλον ένα κύλινδρο. 
• Ορίζουμε το Sides του κυλίνδρου σε 64, το ύψος σε 5 και το μήκος και το πλάτος 18. 
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• Για να ολοκληρωθεί το αντικείμενο, θα πρέπει να στοιχίσουμε και να ομαδοποιήσουμε 

τα δύο αντικείμενα 

 
• Τέλος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τρύπα στο αντικείμενο. 
• Προσθέτουμε έναν κύλινδρο στο επίπεδο εργασίας και ορίζουμε πλάτος και μήκος 12. 
• Στη συνέχεια, στοιχίζουμε και ομαδοποιούμε όλο το αντικείμενο. 
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• Όπως μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα, μπορούμε να προσθέσουμε το logo του 
προγράμματος στο γαλλικό κλειδί. 

• Το γαλλικό κλειδί είναι πλέον έτοιμο για εκτύπωση. 
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Άσκηση 2: Σχεδιασμός ενός Νέου Γαλλικού Κλειδιού Διαφορετικής Διαμέτρου 

• Στην αγορά μπορούμε να βρούμε παξιμάδια διάφορων τύπων.  

Μέγεθος Παξιμαδιού - 
μήκος (mm) 

Διάμετρος (mm) 

12 19 

14 22 

16 
(το μήκος του 

παραδείγματος) 
24 

18 27 

 
Δύο ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι μαθητές, είναι οι παρακάτω: 
 
Άσκηση 1: 
• Οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους κλειδί με διάμετρο της επιλογής τους. 
Πρέπει να λάβουν υπόψη τις προαναφερθείσες συμβουλές, και να κάνουν το κλειδί 1mm 
μεγαλύτερο από το μήκος του παξιμαδιού. 
• Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα παξιμάδια που είναι διαθέσιμα στην αγορά. 
• Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προαναφερθέντα μεγέθη παξιμαδιών 
και να σχεδιάσουν το κλειδί τους. 
• Για να δημιουργήσουν το κλειδί τους, οι μαθητές θα χρειαστεί να αλλάξουν μόνο τους 
κυλίνδρους και το μήκος του πολυγώνου. 
 
Άσκηση 2: 
• Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλειδί με δύο κεφαλές αλλά 
η κάθε κεφαλή θα πρέπει να έχει διαφορετική διάμετρο. 
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Άσκηση 3: Σχεδιασμός ενός Παξιμαδιού και ενός Μπουλονιού για τον Έλεγχο του 
Γαλλικού Κλειδιού και Σχεδιαστικές Προτάσεις  
 

• Ανάλογα με το σχέδιο τους, οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους 
παξιμάδια και μπουλόνια προκειμένου να δοκιμάσουν το γαλλικό κλειδί που 
σχεδίασαν. 

• Μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να σχεδιάσουν το παξιμάδι και 
το μπουλόνι. 

• Αρχικά, προσθέτουμε ένα πολύγωνο στο επίπεδο εργασίας και ορίζουμε τις τιμές του 
ανάλογα με το σχέδιό μας. (Θα πρέπει να είναι 1mm μεγαλύτερο από την κεφαλή του 
κλειδιού) 

• Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ένα κύλινδρο «τρύπα» για να δημιουργήσουμε μια 
τρύπα στο πολύγωνο. 
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Επιλογές σχεδίασης  

Οι μαθητές θα πρέπει να εξερευνήσουν επιλογές σχεδίασης που θα κάνουν το κλειδί 
ισχυρότερο και ευκολότερο στη χρήση. 
 

• Μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά σχέδια για το κλειδί. 
o Αρχικά θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το γέμισμα (infill) του βραχίονα του 

κλειδιού στο στάδιο του τεμαχισμού, για να γίνει πιο ισχυρό. 
o Μια άλλη χρήσιμη συμβουλή είναι να σχεδιάσουμε θέσεις για τα δάκτυλα στον 

βραχίονα. Αυτό θα κάνει το κλειδί πιο εύκολο στη χρήση. 

*Σημείωση: Προτείνετε περισσότερες σχεδιαστικές επιλογές που θα κάνουν πιο λειτουργικό 
το γαλλικό κλειδί. 


