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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3.1 

Κεφάλαιο 2.3 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 παραμετροποιούμε 
ένα ήδη υπάρχον τρισδιάστατο μοντέλο βάσης κινητού τηλεφώνου.   

 

Αποτελέσματα 
Εκμάθησης 

Πώς να σχεδιάζουμε και να μετράμε με ακρίβεια 

Τροποποίηση και παραμετροποίηση ενός  ήδη υπάρχοντος 
τρισδιάστατου μοντέλου χρησιμοποιώντας το  TinkerCAD, Στοίχιση 
αντικειμένων, Εφαρμογή διαφορετικών επιλογών τεμαχισμού 

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

Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1 Άσκηση 2.3.1.1 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Να κάνουμε τροποποιήσεις σε ένα ήδη υπάρχον τρισδιάστατο σχέδιο  

Διάρκεια 25 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Απομόνωση των μερών του μοντέλου, τροποποίηση των διαστάσεων, 
ομαδοποίηση αντικειμένων  

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.1 / Άσκηση 1, Phone_Stand_original.stl 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3.1 
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Δραστηριότητα 2 Άσκηση 2.3.1.2 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Προσαρμογή ενός τρισδιάστατου μοντέλου με εισαγωγή κειμένου 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Εισαγωγή υφιστάμενων μοντέλων στο  TinkerCAD, χρήση του 
επιπέδου εργασίας και της εισαγωγής κειμένου. 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.1 / Άσκηση 2, Phone_Stand_original.stl 

 

Δραστηριότητα 3 Άσκηση 2.3.1.3 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Προσαρμογή ενός τρισδιάστατου μοντέλου με εισαγωγή λογότυπου 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Εισαγωγή εικόνων SVG στο TinkerCAD και χρήση των επιπέδων 
εργασίας.   

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.1 / Άσκηση 3, Phone_Stand_original.stl, 3D2ACT 
logo pyramid.png  

 

Δραστηριότητα 4 Άσκηση 2.3.1.4 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Τεμαχισμός του τελικού τρισδιάστατου μοντέλου 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Πειραματισμός με τις ρυθμίσεις και τις επιλογές τεμαχισμού στο Cura 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.1 / Άσκηση 4, το αρχείο .stl (βάση κινητού 
τηλεφώνου) από τις προηγούμενες ασκήσεις 

Περαιτέρω Ανάγνωση 
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Scalable Vector 
Graphics (SVG) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics  

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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Επίπεδο 2 (Μεσαίο Επίπεδο: Εμπέδωση των Βασικών Γνώσεων και Πρόσθετες 
Δεξιότητες) 
Κεφάλαιο 2.3 Πρακτική Εξάσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών 
Σχεδίων 
Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.1  
 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα μάθουμε πώς να παραμετροποιούμε ένα έτοιμο τρισδιάστατο 
μοντέλο βάσης κινητού τηλεφώνου. Πιο συγκεκριμένα,  

• θα κάνουμε τροποποιήσεις στο σχέδιο του μοντέλου 
• θα "χαράξουμε" προσαρμοσμένο κείμενο στο μοντέλο 
• θα «χαράξουμε» μια εικόνα/ένα λογότυπο από μια εικόνα δύο διαστάσεων 

Στη συνέχεια, θα εξάγουμε το τρισδιάστατο μοντέλο, θα το τεμαχίσουμε κατάλληλα (αλλαγή 
προσανατολισμού, προσθήκη στηριγμάτων κ.λπ.) και τέλος θα το εκτυπώσουμε σε έναν 3D-
εκτυπωτή. Το τελικό εκτυπωμένο αποτέλεσμα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 

 

 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.1 (για τον Διδάσκοντα) 
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Άσκηση 1: Κάνουμε Τροποποιήσεις σε ένα Υφιστάμενο Τρισδιάστατο Σχέδιο 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο (σε ένα αρχείο 
.stl) το οποίο δεν έχουμε σχεδιάσει εμείς. Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μια 
πολύ δημοφιλή βάση τηλεφώνου από την Thingiverse 
(https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Αυτό το μοντέλο σχεδιάστηκε έχοντας σαν 
πρότυπο ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο και οι διαστάσεις των υποδοχών του τηλεφώνου (όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) έχουν συγκεκριμένο πλάτος (περίπου 8 mm). Ωστόσο, το 
πάχος των κινητών τηλεφώνων μπορεί να διαφέρει (ανάλογα με το μοντέλο, αν έχει 
προστατευτικό κάλυμμα ή προστατευτική θήκη κ.λπ.) 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μήκος των υποδοχών του τηλεφώνου κατά 2mm. 

[Προαιρετικά: Για πιο ακριβείς μετρήσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παχύμετρο για να 
μετρήσουμε το πάχος του τηλεφώνου μας (δείτε την παρακάτω εικόνα) και να αυξήσουμε το 
μήκος των υποδοχών αναλόγως.] 

 

 
[Σημείωση: Μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την άσκηση εάν οι διαστάσεις των υποδοχών της 
βάσης τηλεφώνου ταιριάζουν με το τηλέφωνό σας.] 

Κατεβάζουμε το τρισδιάστατο μοντέλο από το Thingiverse (ή χρησιμοποιούμε το αρχείο .stl που 
μας έχει δοθεί), ανοίγουμε το TinkerCAD, συνδεόμαστε και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Create 
new design» (Δημιουργία νέου σχεδίου). Αλλάζουμε το όνομα του έργου σε "3D2ACT phone 
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stand" και κάνουμε κλικ στο κουμπί "Import" (Εισαγωγή) για να εισάγουμε το τρισδιάστατο 
μοντέλο. 

 

Για να αυξήσουμε το μήκος των υποδοχών τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να «κόψουμε» και να 
απομονώσουμε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του μοντέλου. Για να το πετύχουμε αυτό, 
μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 

• Χρησιμοποιούμε το κουμπί "Workplane tool" για να επιλέξουμε το επίπεδο εργασίας 
που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
 

  

 
 

• Χρησιμοποιούμε δύο (ή περισσότερα) κουτιά «τρύπες» (Box, Hole) για να 
«αποκόψουμε» τις βάσεις από το υπόλοιπο μοντέλο. Στις παρακάτω εικόνες δίνονται, 
ενδεικτικά, η θέση και οι διαστάσεις των κουτιών. 
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• Επιλέγουμε όλα τα αντικείμενα και πατάμε το κουμπί «Group» (Ομαδοποίηση). 
Τα κομμάτια που έμειναν (μόνο οι υποδοχές) θα πρέπει να μοιάζουν με την παρακάτω 
εικόνα.  
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• Επιλέγουμε και τα δύο αντικείμενα και κάνουμε κλικ στο «Duplicate and repeat» 
(Διπλότυπο και επανάληψη). Τώρα που έχουμε δύο αντίγραφα, αφαιρούμε το 
«εξωτερικό» μέρος από το ένα και το «εσωτερικό» από το άλλο, χρησιμοποιώντας ξανά 
δύο κουτιά «τρύπες» και ομαδοποιούμε το κάθε συμπαγές αντικείμενο με το αντίστοιχο 
κουτί «τρύπα». 

  
 

• Σέρνουμε τη μεσαία τετράγωνη λαβή προς τα έξω για να αυξήσουμε το μήκος του 
κομματιού κατά 4mm αντί για 2mm που πραγματικά θέλουμε, π.χ. από 5mm θα το πάμε 
στα 9mm (ή όσο προτιμάτε), όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό το κάνουμε γιατί είναι 
προτιμότερο να υπάρχει επικάλυψη 1 mm σε κάθε διάσταση όταν επανατοποθετούμε 
τα εξαρτήματα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τυχόν μικρά κενά και έχουμε ένα 
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«ανθεκτικότερο» μοντέλο. Αν οι επιφάνειες δεν ακουμπούν καλά, ενδέχεται να 
προκληθούν προβλήματα κατά την εκτύπωση. [Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το "Snap 
Grid" στο κάτω μέρος της σελίδας έχει οριστεί σε 1,0mm. Είναι πολύ βοηθητικό και 
διευκολύνει την αλλαγή των διαστάσεων.] 

 
 

• Στη συνέχεια τοποθετούμε το «εξωτερικό» μέρος στη σωστή θέση κάνοντας στοίχιση 
(Align) των αντικειμένων και χρησιμοποιώντας την «κωνική» λαβή. Ομαδοποιούμε ξανά 
τα δύο αντικείμενα. 
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• Εισάγουμε ξανά το αρχικό τρισδιάστατο μοντέλο (αν δεν έχουμε κάνει αντίγραφο 
νωρίτερα), το μετακινούμε στο πλάι, κόβουμε τις υπάρχουσες υποδοχές τηλεφώνου (με 
παρόμοια διαδικασία όπως και πριν), συνδέουμε τις τροποποιημένες υποδοχές από το 
προηγούμενο βήμα και τελικά ομαδοποιούμε τα πάντα. 

  
 
Αν θέλουμε να τεμαχίσουμε και να εκτυπώσουμε το τροποποιημένο μοντέλο, είναι πλέον 
έτοιμο να εξαχθεί ως αρχείο .stl.  
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Άσκηση 2: Προσαρμογή του Τρισδιάστατου Μοντέλου με Εισαγωγή Κειμένου 

Μια πολύ κοινή και δημοφιλής τροποποίηση στο τρισδιάστατο μοντέλο είναι η προσθήκη 
κειμένου. Έχουμε δύο επιλογές σχετικά με την εμφάνιση των γραμμάτων: μπορούν είτε να είναι 
«ανάγλυφα» (να προεξέχουν από την επιφάνεια), είτε να είναι «χαραγμένα» (εσοχές στην 
επιφάνεια). Θα επιλέξουμε την «χαραγμένη» εμφάνιση για το κείμενό μας, έτσι ώστε να 
αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σταθερότητας όταν ακουμπάμε το τηλέφωνό μας στη βάση και 
την ανάγκη εκ νέου μέτρησης και προσαρμογής των διαστάσεων των υποδοχών του τηλεφώνου. 

Στο συγκεκριμένο τρισδιάστατο μοντέλο, υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που μπορούμε να 
προσθέσουμε κάποιο κείμενο (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). Για αυτήν την άσκηση, 
θα προσθέσουμε το κείμενο στην μπροστά πλευρά της βάσης τηλεφώνου (που βρίσκονται οι 
υποδοχές του τηλεφώνου). 

 
Στόχος μας είναι να χαράξουμε το κείμενο «3D2ACT» στο μπροστά μέρος. Για να το πετύχουμε 
αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 

• Χρησιμοποιούμε το εργαλείο «Workplane tool» και επιλέγουμε/κάνουμε κλικ στο 
μπροστινό κεκλιμένο επίπεδο. 

• Επιλέγουμε "Text" (Κείμενο) από τη Βιβλιοθήκη των Βασικών Σχημάτων (Basic Shapes). 
Επιβεβαιώνουμε ότι το ύψος των γραμμάτων είναι τουλάχιστον 3mm. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνονται οι υπόλοιπες προτεινόμενες ρυθμίσεις και διαστάσεις. 
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• Κάνουμε κλικ στο κουμπί "Hole" (τρύπα) αντί για "Solid" (συμπαγές). Χρησιμοποιούμε 
την κωνική λαβή για να μετακινήσουμε τα γράμματα κατά 1mm μέσα στο επιλεγμένο 
επίπεδο εργασίας (δηλαδή στο κεκλιμένο επίπεδο), έτσι ώστε να μοιάζουν «χαραγμένα» 
στην επιφάνεια του μοντέλου. Στη συνέχεια, ομαδοποιούμε το μοντέλο και το κείμενο. 
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• Δοκιμάστε να μετακινήσετε τα γράμματα κατά 2mm (ή περισσότερο) πιο βαθιά στο 
επιλεγμένο επίπεδο εργασίας, για να φαίνονται «βαθύτερα χαραγμένα». Στη συνέχεια, 
εξαγάγετε το μοντέλο ως αρχείο .stl και τεμαχίστε το στο Cura χρησιμοποιώντας 
στηρίγματα. Τι παρατηρείτε; 
Απάντηση: Εάν τα γράμματα έχουν βάθος 2mm, θα χρειαστούν στηρίγματα τα οποία θα 
είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Από την άλλη, τα γράμματα βάθους 1mm δεν χρειάζονται 
στηρίγματα και θα έχουν ως αποτέλεσμα η εκτυπωμένη επιφάνεια να είναι πιο λεία. 

• Κάντε μια παρόμοια διαδικασία για να «χαράξετε» την ιστοσελίδα του 3D2ACT, δηλαδή 
το www.3d2act.eu, κάτω από τα γράμματα «3D2ACT», όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Άσκηση 3: Προσαρμογή του Τρισδιάστατου Μοντέλου με Εισαγωγή Λογότυπου 

Ο κύριος στόχος αυτής της άσκησης είναι να προσθέσουμε ένα «χαραγμένο» λογότυπο στο 
μοντέλο μας, το οποίο θα προέρχεται από μια εικόνα (π.χ. της μορφής .jpg, .png κ.λπ.). Θα 
χρησιμοποιήσουμε το επίσημο λογότυπο του 3D2ACT αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο θέλετε (π.χ. της αγαπημένης σας ποδοσφαιρικής ομάδας). Για να 
αλλάξετε οποιαδήποτε εικόνα σε τρισδιάστατο μοντέλο, ο απλούστερος τρόπος είναι να τη 
μετατρέψετε στη μορφή .svg. 

 

Τι είναι το SVG; 

Το SVG (Scalable Vector Graphics) είναι μια μορφή διανυσματικής εικόνας βασισμένη σε XML 
(XML-based vector image)  για δισδιάστατα γραφικά, που περιγράφει τις εικόνες ως σχήματα. 
Το πλεονέκτημα της χρήσης SVG είναι ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την εικόνα και να 
αλλάξετε το μέγεθός της, χωρίς να χάσετε σε ποιότητα ή λεπτομέρειες. 

Υπάρχουν δωρεάν προγράμματα διανυσματικών γραφικών (όπως το Inkscape) που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε διανυσματικά γραφικά στον 
υπολογιστή σας, καθώς και πολλές δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να 
μετατρέψουν εικόνες ράστερ, όπως οι PNG ή JPG, σε SVG. 

 
Στόχος μας είναι να προσθέσουμε το επίσημο λογότυπο του 3D2ACT και τη διεύθυνση URL 
3D2ACT στην άλλη πλευρά της βάσης τηλεφώνου. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να 
κάνουμε τα εξής: 

 
• Αρχικά, πριν προσθέσουμε το λογότυπο, θα προσθέσουμε την ιστοσελίδα του 3D2ACT 

στην άλλη πλευρά της βάσης τηλεφώνου. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να 
αντιγράψουμε το κείμενο με τη διεύθυνση URL από την μπροστινή πλευρά και αφού το 
επικολλήσουμε, να το στοιχίσουμε κατάλληλα στο νέο επίπεδο εργασίας (δηλαδή, 
κεκλιμένο επίπεδο της πίσω πλευράς). 



     

17 
 

 

 
 

• Για να μετατρέψουμε το λογότυπο του 3D2ACT (όνομα αρχείου: 3D2ACT logo 
pyramid.png) στη μορφή SVG (ένα αρχείο εικόνας .svg), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
έναν δωρεάν διαδικτυακό μετατροπέα σε SVG (για παράδειγμα στη διεύθυνση 
https://picsvg.com). Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, εάν πρώτα 
μετατρέπαμε την εικόνα/το λογότυπο σε κλίμακα του γκρι (ασπρόμαυρη), αλλά δεν είναι 
απαραίτητο. Αφού μετατρέψουμε την εικόνα μας σε SVG, κατεβάζουμε το νέο αρχείο 
και το αποθηκεύουμε. 

 

https://picsvg.com/
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• Εισάγουμε το αρχείο SVG στο TinkerCAD και στοιχίζουμε το αντικείμενο με το Επίπεδο 

Εργασίας (χρησιμοποιήστε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις από την παρακάτω εικόνα). Για 
να επιτύχετε τη σωστή στοίχιση του λογότυπου με το Επίπεδο Εργασίας με την πίσω 
πλευρά της βάσης τηλεφώνου), ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

1) Ορίστε με το Workplane Tool σαν επίπεδο εργασίας το αρχικό (κάτω) επίπεδο. 
2) Εισάγετε το αρχείο SVG και θα εμφανιστεί το λογότυπο. 
3) Αντιγράψτε το λογότυπο και μετά διαγράψτε το. 
4) Ορίστε με το εργαλείο Workplane Tool σαν επίπεδο εργασίας την πίσω πλευρά 
της βάσης τηλεφώνου, εκεί δηλαδή που θέλετε να εισάγετε το λογότυπο. 
5) Επικολλήστε το λογότυπο και θα τοποθετηθεί στο νέο επίπεδο εργασίας. 
6) Αλλάξτε τον προσανατολισμό και το μέγεθος του λογότυπου ανάλογα. 

 
 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Hole» («τρύπα») και μετακινούμε το λογότυπο 2mm κάτω από 
το νέο επίπεδο εργασίας για να το «χαράξουμε» στην πίσω πλευρά. 

• Ομαδοποιούμε το λογότυπο με το υπόλοιπο μοντέλο. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει πια 
να είναι ενοποιημένα σε ένα ενιαίο μοντέλο.  
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Άσκηση 4: Τεμαχισμός του Τρισδιάστατου Μοντέλου 

Μπορούμε, πλέον, να εξάγουμε το τροποποιημένο μοντέλο της βάσης τηλεφώνου και να το 
τεμαχίσουμε για να εκτυπωθεί τρισδιάστατα. Ανοίγουμε το αρχείο .stl  στο Cura (ή σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα Slicer). 

Όταν μεταφορτώσουμε το μοντέλο, παρατηρούμε ότι στην επιλογή προβολής PREPARE 
(προετοιμασία), εμφανίζονται κάποιες κόκκινες περιοχές οι οποίες υποδεικνύουν τις προεξοχές 
που θα χρειαστούν στηρίγματα, προκειμένου να εκτυπωθούν. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 
να ενεργοποιήσουμε την επιλογή «Generate support» του προγράμματος.   

 
Η εκτύπωση του μοντέλου σε όρθια στάση δεν είναι η καλύτερη επιλογή για αρκετούς λόγους. 
Μπορούμε εύκολα να αλλάζουμε τον προσανατολισμό/να περιστρέψουμε το μοντέλο, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ανάγκη για στηρίγματα (και συνεπώς να μειώσουμε το χρόνο 
εκτύπωσης και την ποσότητα του υλικού που θα χρειαστούμε). Μια πιο καλή επιλογή θα ήταν 
να τοποθετήσουμε το μοντέλο με την μια πλευρά να ακουμπά στο «έδαφος». Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνεται το μοντέλο αφού έχει τεμαχιστεί με χρήση προεπιλεγμένων στηριγμάτων.  
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Δοκιμάστε να τεμαχίσετε το μοντέλο αρκετές φορές. Με επιλεγμένη την προβολή PREVIEW, 
συγκρίνετε τα αποτελέσματα και ελέγξτε το ισοζύγιο μεταξύ του χρόνου εκτύπωσης και της 
κατανάλωσης νήματος, χρησιμοποιώντας: 

• διαφορετικά ποσοστά πυκνότητας γεμίσματος (Infill Density) και μοτίβα γεμίσματος 
(Infill Pattern), όπως grid (πλέγμα), triangles (τριγωνικά), cubic (κυβικά), cubic subdivision 
(υποδιαιρέσεις του κύβου), zig zag, gyroid, lightning κτλ.  

• πιο μεγάλη τιμή στο Wall line Count (αριθμός γραμμών τοιχωμάτων), για παράδειγμα 
ορίστε τιμή 3 ή 4, για να έχετε πιο στιβαρό και ανθεκτικό αποτέλεσμα εκτύπωσης. 

• διαφορετικούς τύπους στηριγμάτων. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε tree supports 
(δενδροειδή στηρίγματα), αντί για την επιλογή “everywhere”, θα εξοικονομήσετε τόσο 
ποσότητα νήματος, όσο και χρόνο και το αποτέλεσμα της εκτύπωσης θα είναι πιο ωραίο 
αισθητικά και «καθαρό», που σημαίνει ότι η αφαίρεση των στηριγμάτων θα γίνει με 
λιγότερο κόπο.       
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Το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης της βάσης τηλεφώνου 3D2ACT φαίνεται στις παρακάτω 
εικόνες. 

  
 

Αφού ολοκληρωθεί η τρισδιάστατη εκτύπωση του μοντέλου σας, ελέγξτε ότι οι μετρήσεις που 
είχατε πάρει ήταν σωστές και επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό εφαρμόζει τέλεια στη βάση. 
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Επίπεδο 2 (Μεσαίο Επίπεδο: Εμπέδωση των Βασικών Γνώσεων και Πρόσθετες 
Δεξιότητες) 
Κεφάλαιο 2.3 Πρακτική Εξάσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών 
Σχεδίων 
Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.1  
 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα μάθουμε πώς να παραμετροποιούμε ένα έτοιμο τρισδιάστατο 
μοντέλο βάσης κινητού τηλεφώνου. Πιο συγκεκριμένα,  

• θα κάνουμε τροποποιήσεις στο σχέδιο του μοντέλου 
• θα "χαράξουμε" προσαρμοσμένο κείμενο στο μοντέλο 
• θα «χαράξουμε» μια εικόνα/ένα λογότυπο από μια εικόνα δύο διαστάσεων 

Στη συνέχεια, θα εξάγουμε το τρισδιάστατο μοντέλο, θα το τεμαχίσουμε κατάλληλα (αλλαγή 
προσανατολισμού, προσθήκη στηριγμάτων κ.λπ.) και τέλος θα το εκτυπώσουμε σε έναν 3D-
εκτυπωτή. Το τελικό εκτυπωμένο αποτέλεσμα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 

 

 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.1 (για τον Μαθητή) 
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Άσκηση 1: Κάνουμε Τροποποιήσεις σε ένα Υφιστάμενο Τρισδιάστατο Σχέδιο 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο (σε ένα αρχείο 
.stl) το οποίο δεν έχουμε σχεδιάσει εμείς. Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μια 
πολύ δημοφιλή βάση τηλεφώνου από την Thingiverse 
(https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Αυτό το μοντέλο σχεδιάστηκε έχοντας σαν 
πρότυπο ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο και οι διαστάσεις των υποδοχών του τηλεφώνου (όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) έχουν συγκεκριμένο πλάτος (περίπου 8 mm). Ωστόσο, το 
πάχος των κινητών τηλεφώνων μπορεί να διαφέρει (ανάλογα με το μοντέλο, αν έχει 
προστατευτικό κάλυμμα ή προστατευτική θήκη κ.λπ.) 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μήκος των υποδοχών του τηλεφώνου κατά 2mm. 

[Προαιρετικά: Για πιο ακριβείς μετρήσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παχύμετρο για να 
μετρήσουμε το πάχος του τηλεφώνου μας (δείτε την παρακάτω εικόνα) και να αυξήσουμε το 
μήκος των υποδοχών αναλόγως.] 

 

 
[Σημείωση: Μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την άσκηση εάν οι διαστάσεις των υποδοχών της 
βάσης τηλεφώνου ταιριάζουν με το τηλέφωνό σας.] 

Κατεβάζουμε το τρισδιάστατο μοντέλο από το Thingiverse (ή χρησιμοποιούμε το αρχείο .stl που 
μας έχει δοθεί), ανοίγουμε το TinkerCAD, συνδεόμαστε και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Create 
new design» (Δημιουργία νέου σχεδίου). Αλλάζουμε το όνομα του έργου σε "3D2ACT phone 
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stand" και κάνουμε κλικ στο κουμπί "Import" (Εισαγωγή) για να εισάγουμε το τρισδιάστατο 
μοντέλο. 

 

Για να αυξήσουμε το μήκος των υποδοχών τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να «κόψουμε» και να 
απομονώσουμε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του μοντέλου. Για να το πετύχουμε αυτό, 
μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 

• Χρησιμοποιούμε το κουμπί "Workplane tool" για να επιλέξουμε το επίπεδο εργασίας 
που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
 

• Χρησιμοποιούμε δύο (ή περισσότερα) κουτιά «τρύπες» (Box, Hole) για να 
«αποκόψουμε» τις βάσεις από το υπόλοιπο μοντέλο. Στις παρακάτω εικόνες δίνονται, 
ενδεικτικά, η θέση και οι διαστάσεις των κουτιών. 
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• Επιλέγουμε όλα τα αντικείμενα και πατάμε το κουμπί «Group» (Ομαδοποίηση). 
• Επιλέγουμε και τα δύο αντικείμενα και κάνουμε κλικ στο «Duplicate and repeat» 

(Διπλότυπο και επανάληψη). Τώρα που έχουμε δύο αντίγραφα, αφαιρούμε το 
«εξωτερικό» μέρος από το ένα και το «εσωτερικό» από το άλλο, χρησιμοποιώντας ξανά 
δύο κουτιά «τρύπες» και ομαδοποιούμε το κάθε συμπαγές αντικείμενο με το αντίστοιχο 
κουτί «τρύπα». 

  

• Σέρνουμε τη μεσαία τετράγωνη λαβή προς τα έξω για να αυξήσουμε το μήκος του 
κομματιού κατά 4mm αντί για 2mm που πραγματικά θέλουμε, π.χ. από 5mm θα το πάμε 
στα 9mm (ή όσο προτιμάτε), όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό το κάνουμε γιατί είναι 
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προτιμότερο να υπάρχει επικάλυψη 1 mm σε κάθε διάσταση όταν επανατοποθετούμε 
τα εξαρτήματα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τυχόν μικρά κενά και έχουμε ένα 
«ανθεκτικότερο» μοντέλο. Αν οι επιφάνειες δεν ακουμπούν καλά, ενδέχεται να 
προκληθούν προβλήματα κατά την εκτύπωση. [Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το "Snap 
Grid" στο κάτω μέρος της σελίδας έχει οριστεί σε 1,0mm. Είναι πολύ βοηθητικό και 
διευκολύνει την αλλαγή των διαστάσεων.] 

 
 

• Στη συνέχεια τοποθετούμε το «εξωτερικό» μέρος στη σωστή θέση κάνοντας στοίχιση 
(Align) των αντικειμένων και χρησιμοποιώντας την «κωνική» λαβή. Ομαδοποιούμε ξανά 
τα δύο αντικείμενα. 

• Εισάγουμε ξανά το αρχικό τρισδιάστατο μοντέλο (αν δεν έχουμε κάνει αντίγραφο 
νωρίτερα), το μετακινούμε στο πλάι, κόβουμε τις υπάρχουσες υποδοχές τηλεφώνου (με 
παρόμοια διαδικασία όπως και πριν), συνδέουμε τις τροποποιημένες υποδοχές από το 
προηγούμενο βήμα και τελικά ομαδοποιούμε τα πάντα. 
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Αν θέλουμε να τεμαχίσουμε και να εκτυπώσουμε το τροποποιημένο μοντέλο, είναι πλέον 
έτοιμο να εξαχθεί ως αρχείο .stl.  
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Άσκηση 2: Προσαρμογή του Τρισδιάστατου Μοντέλου με Εισαγωγή Κειμένου 

Μια πολύ κοινή και δημοφιλής τροποποίηση στο τρισδιάστατο μοντέλο είναι η προσθήκη 
κειμένου. Έχουμε δύο επιλογές σχετικά με την εμφάνιση των γραμμάτων: μπορούν είτε να είναι 
«ανάγλυφα» (να προεξέχουν από την επιφάνεια), είτε να είναι «χαραγμένα» (εσοχές στην 
επιφάνεια). Θα επιλέξουμε την «χαραγμένη» εμφάνιση για το κείμενό μας, έτσι ώστε να 
αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σταθερότητας όταν ακουμπάμε το τηλέφωνό μας στη βάση και 
την ανάγκη εκ νέου μέτρησης και προσαρμογής των διαστάσεων των υποδοχών του τηλεφώνου. 

Στο συγκεκριμένο τρισδιάστατο μοντέλο, υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που μπορούμε να 
προσθέσουμε κάποιο κείμενο (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). Για αυτήν την άσκηση, 
θα προσθέσουμε το κείμενο στην μπροστά πλευρά της βάσης τηλεφώνου (που βρίσκονται οι 
υποδοχές του τηλεφώνου). 

 
Στόχος μας είναι να χαράξουμε το κείμενο «3D2ACT» στο μπροστά μέρος. Για να το πετύχουμε 
αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 

• Χρησιμοποιούμε το εργαλείο «Workplane tool» και επιλέγουμε/κάνουμε κλικ στο 
μπροστινό κεκλιμένο επίπεδο. 

• Επιλέγουμε "Text" (Κείμενο) από τη Βιβλιοθήκη των Βασικών Σχημάτων (Basic Shapes). 
Επιβεβαιώνουμε ότι το ύψος των γραμμάτων είναι τουλάχιστον 3mm. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνονται οι υπόλοιπες προτεινόμενες ρυθμίσεις και διαστάσεις. 
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• Κάνουμε κλικ στο κουμπί "Hole" (τρύπα) αντί για "Solid" (συμπαγές). Χρησιμοποιούμε 
την κωνική λαβή για να μετακινήσουμε τα γράμματα κατά 1mm μέσα στο επιλεγμένο 
επίπεδο εργασίας (δηλαδή στο κεκλιμένο επίπεδο), έτσι ώστε να μοιάζουν «χαραγμένα» 
στην επιφάνεια του μοντέλου. Στη συνέχεια, ομαδοποιούμε το μοντέλο και το κείμενο. 
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• Δοκιμάστε να μετακινήσετε τα γράμματα κατά 2mm (ή περισσότερο) πιο βαθιά στο 
επιλεγμένο επίπεδο εργασίας, για να φαίνονται «βαθύτερα χαραγμένα». Στη συνέχεια, 
εξαγάγετε το μοντέλο ως αρχείο .stl και τεμαχίστε το στο Cura χρησιμοποιώντας 
στηρίγματα. Τι παρατηρείτε; 

• Κάντε μια παρόμοια διαδικασία για να «χαράξετε» την ιστοσελίδα του 3D2ACT, δηλαδή 
το www.3d2act.eu, κάτω από τα γράμματα «3D2ACT», όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Άσκηση 3: Προσαρμογή του Τρισδιάστατου Μοντέλου με Εισαγωγή Λογότυπου 

Ο κύριος στόχος αυτής της άσκησης είναι να προσθέσουμε ένα «χαραγμένο» λογότυπο στο 
μοντέλο μας, το οποίο θα προέρχεται από μια εικόνα (π.χ. της μορφής .jpg, .png κ.λπ.). Θα 
χρησιμοποιήσουμε το επίσημο λογότυπο του 3D2ACT αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε άλλο λογότυπο θέλετε (π.χ. της αγαπημένης σας ποδοσφαιρικής ομάδας). Για να 
αλλάξετε οποιαδήποτε εικόνα σε τρισδιάστατο μοντέλο, ο απλούστερος τρόπος είναι να τη 
μετατρέψετε στη μορφή .svg. 

 

Τι είναι το SVG; 

Το SVG (Scalable Vector Graphics) είναι μια μορφή διανυσματικής εικόνας βασισμένη σε XML 
(XML-based vector image)  για δισδιάστατα γραφικά, που περιγράφει τις εικόνες ως σχήματα. 
Το πλεονέκτημα της χρήσης SVG είναι ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την εικόνα και να 
αλλάξετε το μέγεθός της, χωρίς να χάσετε σε ποιότητα ή λεπτομέρειες. 

Υπάρχουν δωρεάν προγράμματα διανυσματικών γραφικών (όπως το Inkscape) που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε διανυσματικά γραφικά στον 
υπολογιστή σας, καθώς και πολλές δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να 
μετατρέψουν εικόνες ράστερ, όπως οι PNG ή JPG, σε SVG. 

 

Στόχος μας είναι να προσθέσουμε το επίσημο λογότυπο του 3D2ACT και τη διεύθυνση URL 
3D2ACT στην άλλη πλευρά της βάσης τηλεφώνου. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να 
κάνουμε τα εξής: 

• Αρχικά, πριν προσθέσουμε το λογότυπο, θα προσθέσουμε την ιστοσελίδα του 3D2ACT 
στην άλλη πλευρά της βάσης τηλεφώνου. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να 
αντιγράψουμε το κείμενο με τη διεύθυνση URL από την μπροστινή πλευρά και αφού το 
επικολλήσουμε, να το στοιχίσουμε κατάλληλα στο νέο επίπεδο εργασίας (δηλαδή, 
κεκλιμένο επίπεδο της πίσω πλευράς). 
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• Για να μετατρέψουμε το λογότυπο του 3D2ACT (όνομα αρχείου: 3D2ACT logo 

pyramid.png) στη μορφή SVG (ένα αρχείο εικόνας .svg), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
έναν δωρεάν διαδικτυακό μετατροπέα σε SVG (για παράδειγμα στη διεύθυνση 
https://picsvg.com). Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, εάν πρώτα 
μετατρέπαμε την εικόνα/το λογότυπο σε κλίμακα του γκρι (ασπρόμαυρη), αλλά δεν είναι 
απαραίτητο. Αφού μετατρέψουμε την εικόνα μας σε SVG, κατεβάζουμε το νέο αρχείο 
και το αποθηκεύουμε. 

 
 

https://picsvg.com/
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• Εισάγουμε το αρχείο SVG στο TinkerCAD και στοιχίζουμε το αντικείμενο με το Επίπεδο 
Εργασίας (χρησιμοποιήστε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις από την παρακάτω εικόνα). 

 
 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Hole» («τρύπα») και μετακινούμε το λογότυπο 2mm κάτω από 
το νέο επίπεδο εργασίας για να το «χαράξουμε» στην πίσω πλευρά. 

• Ομαδοποιούμε το λογότυπο με το υπόλοιπο μοντέλο. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει πια 
να είναι ενοποιημένα σε ένα ενιαίο μοντέλο.  
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Άσκηση 4: Τεμαχισμός του Τρισδιάστατου Μοντέλου 

Μπορούμε, πλέον, να εξάγουμε το τροποποιημένο μοντέλο της βάσης τηλεφώνου και να το 
τεμαχίσουμε για να εκτυπωθεί τρισδιάστατα. Ανοίγουμε το αρχείο .stl  στο Cura (ή σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα Slicer). 

Όταν μεταφορτώσουμε το μοντέλο, παρατηρούμε ότι στην επιλογή προβολής PREPARE 
(προετοιμασία), εμφανίζονται κάποιες κόκκινες περιοχές οι οποίες υποδεικνύουν τις προεξοχές 
που θα χρειαστούν στηρίγματα, προκειμένου να εκτυπωθούν. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 
να ενεργοποιήσουμε την επιλογή «Generate support» του προγράμματος.   

 
Η εκτύπωση του μοντέλου σε όρθια στάση δεν είναι η καλύτερη επιλογή για αρκετούς λόγους. 
Μπορούμε εύκολα να αλλάζουμε τον προσανατολισμό/να περιστρέψουμε το μοντέλο, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ανάγκη για στηρίγματα (και συνεπώς να μειώσουμε το χρόνο 
εκτύπωσης και την ποσότητα του υλικού που θα χρειαστούμε). Μια πιο καλή επιλογή θα ήταν 
να τοποθετήσουμε το μοντέλο με την μια πλευρά να ακουμπά στο «έδαφος». Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνεται το μοντέλο αφού έχει τεμαχιστεί με χρήση προεπιλεγμένων στηριγμάτων.  
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Δοκιμάστε να τεμαχίσετε το μοντέλο αρκετές φορές. Με επιλεγμένη την προβολή PREVIEW, 
συγκρίνετε τα αποτελέσματα και ελέγξτε το ισοζύγιο μεταξύ του χρόνου εκτύπωσης και της 
κατανάλωσης νήματος, χρησιμοποιώντας: 

• διαφορετικά ποσοστά πυκνότητας γεμίσματος (Infill Density) και μοτίβα γεμίσματος 
(Infill Pattern), όπως grid (πλέγμα), triangles (τριγωνικά), cubic (κυβικά), cubic subdivision 
(υποδιαιρέσεις του κύβου), zig zag, gyroid, lightning κτλ.  

• πιο μεγάλη τιμή στο Wall line Count (αριθμός γραμμών τοιχωμάτων), για παράδειγμα 
ορίστε τιμή 3 ή 4, για να έχετε πιο στιβαρό και ανθεκτικό αποτέλεσμα εκτύπωσης. 

• διαφορετικούς τύπους στηριγμάτων. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε tree supports 
(δενδροειδή στηρίγματα), αντί για την επιλογή “everywhere”, θα εξοικονομήσετε τόσο 
ποσότητα νήματος, όσο και χρόνο και το αποτέλεσμα της εκτύπωσης θα είναι πιο ωραίο 
αισθητικά και «καθαρό», που σημαίνει ότι η αφαίρεση των στηριγμάτων θα γίνει με 
λιγότερο κόπο. 

Το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης της βάσης τηλεφώνου 3D2ACT φαίνεται στις παρακάτω 
εικόνες. 
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Αφού ολοκληρωθεί η τρισδιάστατη εκτύπωση του μοντέλου σας, ελέγξτε ότι οι μετρήσεις που 
είχατε πάρει ήταν σωστές και επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό εφαρμόζει τέλεια στη βάση. 
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