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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3.2 

Κεφάλαιο 2.3 Πρακτική Εξάσκηση: Παραμετροποίηση και Εκτύπωση Απλών Σχεδίων 

 

Εξοπλισμός (εάν 
χρειάζεται) 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 3D-εκτυπωτής, 4 x 
κυλινδρικοί μαγνήτες 

Προαιρετικά: Παχύμετρα για τη μέτρηση των διαστάσεων των 
εξαρτημάτων, κόλλα στιγμής   

Διάρκεια 2 ώρες 

 

Σύντομη 
Περιγραφή 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα μάθουμε να σχεδιάζουμε και να 
εκτυπώσουμε για το ψυγείο μας μια μαγνητική θήκη για στυλό και 
ένα μαγνητάκι για να κρατά τις σημειώσεις. 

 

Αποτελέσματα 
Εκμάθησης 

Πώς να σχεδιάζουμε και να μετράμε με ακρίβεια και να 
ενσωματώνουμε άλλα αντικείμενα (μαγνήτες) σε μια τρισδιάστατη 
εκτύπωση 

Παραμετροποίηση των τρισδιάστατων μοντέλων χρησιμοποιώντας το  
TinkerCAD, Στοίχιση αντικειμένων, Εφαρμογή διαφορετικών επιλογών 
τεμαχισμού και προηγμένων λειτουργιών του Cura 

Δημιουργικότητα, Αυτοσχεδιασμός, Αποκλίνουσα σκέψη, Λήψη 
Αποφάσεων, Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα, Επίλυση προβλημάτων, 
Πειραματισμός, Υπομονή 

 

Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1 Άσκηση 2.3.2.1 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων για την ενσωμάτωση μαγνητών σε 
ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

Διάρκεια 40 λεπτά 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3.2 
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Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Ενσωμάτωση πολλών βασικών σχημάτων, αλλαγή διαστάσεων, 
ομαδοποίηση και στοίχιση αντικειμένων, εισαγωγή κειμένου σε μια 
καμπύλη επιφάνεια 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.2 / Άσκηση 1 

 

Δραστηριότητα 2 Άσκηση 2.3.2.2 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Design considerations for a functional print of a fridge magnet 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Ενσωμάτωση πολλών βασικών σχημάτων, χρήση επιπέδων εργασίας,  
ομαδοποίηση και στοίχιση αντικειμένων, εισαγωγή ανεστραμμένου 
κειμένου  

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.2 / Άσκηση 2 

 

Δραστηριότητα 3 Άσκηση 2.3.2.3 

Στόχος της 
Δραστηριότητας 

Τεμαχισμός των τρισδιάστατων μοντέλων για μαγνητάκια ψυγείου  

Διάρκεια 20 λεπτά 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Φύλλο Εργασίας 

Διδακτικοί Στόχοι Χρήση των προηγμένων λειτουργιών του  CURA: έλεγχος ενός 
τεμαχισμένου μοντέλου και εντοπισμός συγκεκριμένου στρώματος, 
εισαγωγή  post-processing scripts και προσωρινή παύση της εργασίας 
εκτύπωσης. 

Πηγές Φύλλο Εργασίας 2.3.2 / Άσκηση 3, τα αρχεία .stl (pen holder fridge 
magnet και paper holder fridge magnet) από τις δύο προηγούμενες 
ασκήσεις του φύλλου εργασίας. 
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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 2.3.2  
 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας, θα μάθουμε πώς δημιουργούμε δύο διαφορετικά σχέδια για 
μαγνητάκια ψυγείου που θα έχουν και πρακτική χρήση: μια θήκη για στυλό και ένα μαγνητάκι 
για να κρατά τις σημειώσεις για το ψυγείο σας. Πιο συγκεκριμένα,  

• θα σχεδιάσουμε και τα δύο μοντέλα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες 
θέσεις/οπές για τους μαγνήτες 

• θα "χαράξουμε" κείμενο σε μια επίπεδη ή καμπύλη επιφάνεια 
• θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε ορισμένες προηγμένες λειτουργίες του CURA, όπως 

o την επιλογή PREVIEW (Προεπισκόπηση) που μας επιτρέπει να επιθεωρήσουμε 
ένα τεμαχισμένο μοντέλο και να εντοπίσουμε τα στρώματα που μας 
ενδιαφέρουν 

o την προσθήκη gcode post-processing scripts π.χ. για να διακόψουμε μια εργασία 
εκτύπωσης, να τοποθετήσουμε ένα μαγνήτη και να συνεχίσουμε την εκτύπωση. 

Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 

 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.2 (για τον Διδάσκοντα) 
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Άσκηση 1: Σχεδιασμός μιας Μαγνητικής Θήκης για Στυλό για το Ψυγείο 

Η δημιουργία διαφορετικών μοντέλων και η τροποποίησή τους για να τα χρησιμοποιήσουμε 
σαν μαγνητάκια ψυγείου, είναι μια αρκετά εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Στην αγορά 
υπάρχουν φθηνοί μαγνήτες σε διάφορα μεγέθη (π.χ. ισχυροί μαγνήτες Neodymium ή NdFeB) 
και είναι πολύ πιθανό κάποιος να βρει έναν μαγνήτη κάπου στο σπίτι ή στο γραφείο του. 

Ξεκινήστε ανοίγοντας το TinkerCAD, συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Create new design». 
Αλλάξτε το όνομα του έργου σε «3D2ACT pen holder fridge magnet». 

Τοποθετήστε ένα κουτί (Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με διαστάσεις 75mm x 18mm x 
12mm. Πάνω από το κουτί, τοποθετήστε το σχήμα Round Roof (καμπύλη στέγη) από τη 
Βιβλιοθήκη Basic Shapes ύψους 10 mm και ομαδοποιήστε τα αντικείμενα. 

 

 

 

Εισάγετε ένα κουτί «τρύπα» (Hole Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με (προτεινόμενες) 
διαστάσεις 53mm x 38mm και ύψος 30mm. Καμπυλώστε τις άκρες του κουτιού «τρύπα» 
(προτεινόμενη τιμή Radius value: 11) και ανυψώστε το 4mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. 
Μετακινήστε το Hole Box έτσι ώστε να διαπερνά το σχήμα Round Roof (τοποθετήστε το περίπου 
5mm από τη μία πλευρά και 17mm από την άλλη πλευρά) και ομαδοποιήστε τα. 
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Προσθέστε έναν κύλινδρο (Cylinder) με διαστάσεις 70mm x 14mm (Sides: 64) και προσαρτήστε 
έναν κώνο (Cone - Base radius: 7, Height: 15, Sides: 64). Ομαδοποιήστε τα και ανυψώστε 6,4mm 
από το επίπεδο εργασίας. 

 

 

 

Μετατρέψτε τον κύλινδρο σε «τρύπα» και στοιχίστε τον με το κέντρο του Round Roof. 
Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του κυλίνδρου είναι περίπου 0,4mm εντός του Round Roof Box και δεν 
βγαίνει έξω από τα όρια του μοντέλου. 
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Στη συνέχεια, θέλουμε να προσθέσουμε το κείμενο "3D2ACT" στο Round Roof Box. Δεδομένου 
ότι η επιφάνεια είναι καμπύλη, δεν μπορούμε απλώς να εισάγουμε Κείμενο από τη Βιβλιοθήκη 
Basic Shapes. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη Shape Generators και προσθέστε ένα «custom font text 
ring». Για να ταιριάζει σωστά το καμπύλο κείμενο, θα πρέπει να πειραματιστείτε λίγο (μέθοδος 
"δοκιμής και σφάλματος"). Μετατρέψτε το καμπύλο κείμενο σε «τρύπα» και χαμηλώστε το 
περίπου 1mm κάτω από την επιφάνεια του Round Roof για να φαίνεται «χαραγμένο». 

Οι προτεινόμενες τιμές για το καμπύλο κείμενο φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Τώρα είναι ώρα να μετρήσετε τους μαγνήτες σας και να δημιουργήσετε δύο αντικείμενα 
«τρύπες» (όχι συμπαγή). Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε δύο ισχυρούς κυλινδρικούς 
μαγνήτες NdFeB, διαστάσεων 10x3mm. 
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Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές σχεδίασης για την τοποθέτηση των μαγνητών: 

Επιλογή Α: Η απλούστερη επιλογή είναι να δημιουργήσετε δύο ανοιχτές οπές στο κάτω μέρος 
του σχεδίου της θήκης στυλό και να εισαγάγετε τους μαγνήτες. Εάν οι οπές είναι αρκετά στενές, 
οι μαγνήτες θα εφαρμόζουν άνετα στις κοιλότητες της πίσω πλευράς. Διαφορετικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να τους στερεώσετε. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
διαστάσεις της κυλινδρικής «τρύπας» μπορούν να είναι 10,3 x 3,2mm. Στοιχίστε τις οπές για 
τους μαγνήτες στη μέση του Round Roof Box και ομαδοποιήστε όλα τα αντικείμενα. 
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Επιλογή Β: Η δεύτερη επιλογή είναι οι μαγνήτες να «περικλείονται» στο μοντέλο. Για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει να αναλύσετε το μοντέλο κατάλληλα, να σταματήσετε την εκτύπωση σε 
συγκεκριμένο ύψος/στρώμα, να εισάγετε τους μαγνήτες και μετά να συνεχίσετε την εκτύπωση. 
Σε αυτή την περίπτωση, οι διαστάσεις της κυλινδρικής «τρύπας» θα πρέπει να είναι λίγο 
μεγαλύτερες π.χ. 11mm x 3,4mm.  

[Σημειώστε ότι αυτές οι διαστάσεις οπών είναι μάλλον «γενναιόδωρες» και θα μπορούσαν να 
είναι μικρότερες π.χ. 10,6mm x 3,2mm. Ωστόσο, είναι καλύτερα να υπάρχει λίγο περισσότερος 
χώρος για να αποφύγετε να πιέσετε τους μαγνήτες γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα τη μετακίνηση ή την αποκόλληση του μοντέλου από την επιφάνεια εκτύπωσης, και 
έτσι να καταστραφεί ολόκληρη η εκτύπωση.]  

Επιπλέον, θα πρέπει να ανυψώσετε τις οπές 0,4mm από το επίπεδο εργασίας. Στοιχίστε τις οπές 
στη μέση του Round Roof Box και ομαδοποιήστε τα. Σημειώστε ότι οι οπές δεν θα είναι ορατές 
όταν κοιτάτε το μοντέλο. 

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό μοντέλο μοιάζει με αυτό της εικόνας: 
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Το μοντέλο είναι πλέον έτοιμο για εξαγωγή ως αρχείο .stl και αν θέλουμε μπορούμε να το 
τεμαχίσουμε και να το εκτυπώσουμε. 

Προαιρετική Άσκηση 1.1 

Κάντε ένα αντίγραφο του μοντέλου και δημιουργήστε δύο διαφορετικές εκδοχές για την 
Επιλογή Α και για την Επιλογή Β, όπως παρουσιάζονται παραπάνω. 

Προαιρετική Άσκηση 1.2 

Τροποποιήστε τις διαστάσεις του μοντέλου της θήκης για στυλό έτσι ώστε να χωράει έναν 
μαρκαδόρο λευκού πίνακα. Αυτό το μοντέλο θήκης μαρκαδόρων θα μπορούσε να είναι χρήσιμο 
σε σχολεία που χρησιμοποιούν μαγνητικούς πίνακες. 
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Άσκηση 2: Σχεδιάζουμε ένα Μαγνητάκι για να κρατά τις Σημειώσεις για το 
Ψυγείο 

Το επόμενο είναι ένα σχέδιο για μαγνητάκι ψυγείου σαν "κλιπ", που θα μπορεί να κρατάει/να 
αφήνει ένα κομμάτι χαρτί στο ψυγείο σας. 

Ξεκινήστε ανοίγοντας το TinkerCAD, συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Create new design». 
Αλλάξτε το όνομα του έργου σε «3D2ACT paper holder fridge magnet». 

Εισάγετε ένα κουτί (Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με διαστάσεις 48mm x 30mm x 5mm. 

 

 
 

 

Πάνω από το κουτί, τοποθετήστε ένα σχήμα σφήνας (Wedge) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes 
με ύψος 3mm στο κέντρο/στο μέγιστο σημείο. 
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Για να καμπυλώσουμε όλες τις γωνίες, θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο «κάλυψης» (ως 
«τρύπα»). Δημιουργήστε δύο αντίγραφα του κουτιού (χωρίς τη σφήνα). Στο πρώτο αντίγραφο 
κάντε τα εξής: αλλάξτε το ύψος σε 30 mm, τροποποιήστε το Radius (την ακτίνα) σε 9 
(στρογγυλεμένες γωνίες), κάντε το «τρύπα» και μετακινήστε το κάτω από το επίπεδο εργασίας 
κατά 5mm.  
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Στο δεύτερο αντίγραφο του κουτιού κάντε τα εξής: αλλάξτε το μέγεθός του σε 55mm x 35mm x 
10mm και στοιχίστε το με το πρώτο κουτί. 
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Ομαδοποιείστε τα δύο κουτιά και κάντε το νέο αντικείμενο «τρύπα». 

 
Στη συνέχεια μετακινείστε το αντικείμενο «κάλυψης» πάνω από το Κουτί με τη Σφήνα. 
Ομαδοποιείστε όλα τα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 
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Ας προσθέσουμε (χαράξουμε) το κείμενο "3D2ACT" στο κάτω μέρος της θήκης χαρτιού (όπου το 
αντικείμενο ακουμπά στο επίπεδο εργασίας). Επιλέξτε "Κείμενο" (Text) από τη Βιβλιοθήκη Basic 
Shapes. Δεδομένου ότι τα γράμματα θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του αντικειμένου, πρέπει 
να τα «γυρίσετε ανάποδα», ώστε να εκτυπωθούν με σωστό προσανατολισμό (για να το 
επαληθεύσετε, δείτε το μοντέλο από κάτω και όχι από πάνω). Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ 
στο κουμπί Mirror και επιλέξτε το κάθετο βέλος στα δεξιά. Στοιχίστε τα γράμματα στο κέντρο 
του αντικειμένου (επιλέξτε και τα δύο αντικείμενα και κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση). 
Ομαδοποιήστε τα πάντα. 

  
Βεβαιωθείτε ότι το ύψος (Height) των γραμμάτων είναι τουλάχιστον 2mm και αλλάξτε τα από 
Solid (συμπαγή) σε Hole (τρύπα). Χαμηλώστε τα γράμματα κατάλληλα, έτσι ώστε μόνο το 1mm 
να βρίσκεται μέσα στο αντικείμενο. 
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Για να δημιουργήσετε τις οπές για τους μαγνήτες στο επάνω μέρος του «κλιπ», επιλέξτε αρχικά 
το πρώτο κεκλιμένο επίπεδο και προσθέστε μια κυλινδρική «τρύπα» με διαστάσεις 6,04mm x 
6,04mm x 3mm.  
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Σημειώστε ότι θα χρησιμοποιήσετε μαγνήτες μικρότερης διαμέτρου από την προηγούμενη 
άσκηση. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερους μαγνήτες, καθώς το μαγνητικό κλιπ 
ψυγείου θα κρατά χαρτί (το οποίο είναι ελαφρύ). Μετρήστε τους μαγνήτες σας και 
δημιουργήστε δύο αντικείμενα «τρύπες» (όχι συμπαγείς). Στην δική μας κατασκευή 
χρησιμοποιήσαμε δύο ισχυρούς κυλινδρικούς μαγνήτες NdFeB με διαστάσεις 6x3mm. 
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Στοιχίστε την οπή για τον μαγνήτη με το υπόλοιπο μοντέλο. Χαμηλώστε την οπή κατά 3 mm. 
Κάντε το ίδιο και στην άλλη πλευρά του αντικειμένου και ομαδοποιήστε τις οπές με το κυρίως 
αντικείμενο. 

 
Τέλος, ομαδοποιείστε τα πάντα και εξάγετε το αρχείο .stl, έτσι ώστε να τεμαχιστεί και να γίνει η 
τρισδιάστατη εκτύπωση.  

 
Προαιρετική Άσκηση 2.1 

Κάντε ένα αντίγραφο του μαγνητικού κλιπ αλλά αντί να "χαράξετε" το κείμενο, κάντε το 
«ανάγλυφο». Εκτός από τις αισθητικές αλλαγές στο μοντέλο, εξετάστε τις επιπτώσεις αυτής της 
σχεδιαστικής απόφασης κατά τον τεμαχισμό και την εκτύπωση του μοντέλου. 
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Για να το κάνετε αυτό, καταργήστε την ομαδοποίηση του μοντέλου (Ungroup), επιλέξτε το 
κείμενο και κάντε το συμπαγές (Solid). Στη συνέχεια μετακινήστε το προς τα κάτω (κάτω από το 
επίπεδο εργασίας) κατά 0,6mm (ή 1mm), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εάν το κάνετε 
αυτό, δεν θα μπορείτε να εκτυπώσετε το μοντέλο με τα γράμματα στραμμένα προς τα κάτω, 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε στηρίγματα (Support). Η αφαίρεση αυτών των στηριγμάτων, μετά την 
εκτύπωση, θα είναι δύσκολη και πιθανότατα θα καταστρέψει την λεία εμφάνιση του μοντέλου 
σας. Όπως βλέπετε, στη διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η 
διαδικασία εκτύπωσης.  
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Άσκηση 3: Τεμαχισμός των τρισδιάστατων μοντέλων για μαγνητάκια ψυγείου  

Ανοίξτε το αρχείο .stl της Άσκησης 2 (paper holder fridge magnet) στο Cura. Μπορείτε να 
τεμαχίσετε το μοντέλο όπως είναι (με τα γράμματα στο επίπεδο της επιφάνειας εκτύπωσης), 
χωρίς να χρειάζεται να το επαναπροσανατολίσετε ή να το περιστρέψετε. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
ανάγκη για στηρίγματα (Support). 

Η συνιστώμενη ανάλυση εκτύπωσης (Layer Height) είναι 0,1mm. Μια χαμηλότερη ανάλυση π.χ. 
0,2mm θα μπορούσε, επίσης, να είναι αποτελεσματική αλλά οι επιφάνειες θα εκτυπωθούν με 
πολύ πιο αδρή/πιξελιασμένη όψη. Το γέμισμα (Infill) μπορεί να οριστεί 25%, καθώς δεν 
απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα γεμίσματος (Infill Density) λόγω του χαμηλού ασκούμενου 
βάρους. 

 

 
 

Το τελικό εκτυπωμένο μαγνητικό κλιπ ψυγείου για σημειώσεις φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε τους μαγνήτες που θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα, 
αν ασκήσετε μικρή πίεση (π.χ. με ένα κατσαβίδι ή πιέζοντας στο τραπέζι). Εναλλακτικά, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να διασφαλίσετε ότι οι μαγνήτες θα παραμείνουν 
στη θέση τους. 
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Εάν κάνατε την προαιρετική άσκηση με το "ανάγλυφο" κείμενο (αντί για το "χαραγμένο"), 
πιθανότατα θα συνειδητοποιήσατε ότι δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το μοντέλο με τα 
γράμματα προς τα κάτω χωρίς να χρησιμοποιήσετε στηρίγματα. Αν χρησιμοποιήσετε 
στηρίγματα, θα είναι πολύ δύσκολο να τα αφαιρέσετε μετά την εκτύπωση και επιπλέον θα 
χαλάσει τη λεία εμφάνιση του μοντέλου σας. Επομένως, η καλύτερη επιλογή είναι να 
επαναπροσανατολίσετε το μοντέλο και να το εκτυπώσετε στο πλάι, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Τώρα, ανοίξτε στο Cura το αρχείο pen holder fridge magnet.stl της Άσκησης 1. Τεμαχίστε το 
μοντέλο όπως είναι (επίπεδη πλευρά προς τα κάτω) χωρίς να αλλάξετε τον προσανατολισμό, 
χωρίς να το περιστρέψετε και χωρίς προσθήκη στηριγμάτων. 

Η συνιστώμενη ανάλυση εκτύπωσης (Profile/Layer Height) είναι 0,1mm, αλλά και μια 
χαμηλότερη ανάλυση στα 0,2mm θα λειτουργήσει (αν και οι καμπύλες επιφάνειες θα γίνουν πιο 
αδρές/πιξελιασμένες). Το γέμισμα (Infill/Infill Density) μπορεί να οριστεί στο 20%. 
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Η τελική εκτυπωμένη μαγνητική θήκη για στυλό, φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να τοποθετήσετε τους μαγνήτες που θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα, αν ασκήσετε 
μικρή πίεση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να 
διασφαλίσετε ότι οι μαγνήτες θα παραμείνουν στη θέση τους. 

  
 

Εάν επιλέξατε την επιλογή σχεδίασης Β που περιλαμβάνει περίκλειστους μαγνήτες, θα 
χρειαστεί να διακόψετε την εκτύπωση σε συγκεκριμένο ύψος, να τοποθετήσετε τους μαγνήτες 
και μετά να συνεχίσετε την εκτύπωση. Για να εντοπίσετε και να προσδιορίσετε το ακριβές 
επίπεδο που πρέπει να κάνετε την παύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το slider στα δεξιά (στη 
λειτουργία PREVIEW του Cura). 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να διακόψετε την εκτύπωση στο στρώμα 18 
(η ανάλυση έχει οριστεί στο 0.2mm). 

Η συνιστώμενη μέθοδος για την προσωρινή διακοπή μιας εκτύπωσης είναι να χρησιμοποιήσετε 
το script "Pause at height" («παύση σε ύψος») του CURA. Μεταβείτε στο μενού Extensions -> 
Post processing -> Modify G-code και κάντε κλικ στο “Add a script” -> “Pause at height”. 
Εισαγάγετε τις ακόλουθες προτεινόμενες παραμέτρους: 

• Pause at: Αριθμός στρώματος 
• Method: Marlin(M0) ή BQ(M25) 
• Park print head: X = 0, Y = 0 (η θέση παύσης του ακροφυσίου (hot end) είναι στην κάτω 

αριστερή γωνία) 
• Retraction: 10mm 
• Extrude amount: 0 mm (δεν απαιτείται π.χ. για την εισαγωγή μαγνητών) 
• Before/After command: M300 (ήχος μπιπ) 

Αφού προσθέσετε το script "Pause at height", θα πρέπει να τεμαχίσετε ξανά το μοντέλο. 
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Σημειώστε ότι αν τεμαχίσετε το μοντέλο με ανάλυση 0,1mm, ο αριθμός στρώματος που θα 
πρέπει να ορίσετε στο script "Pause at height" θα είναι 36 αντί για 18. Εναλλακτικά, αντί για τον 
αριθμό στρώματος, μπορείτε εισάγετε το ύψος σε mm. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάλυση 
τεμαχισμού δεν παίζει ρόλο, αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στον υπολογισμό του σωστού 
ύψους. 

Αφού προσθέσετε ένα post-processing script, το Cura εμφανίζει μια ειδοποίηση με όλα τα 
τρέχοντα ενεργά scripts στο κάτω μέρος της σελίδας.  
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Διακοπή, τοποθέτηση μαγνητών και συνέχεια εκτύπωσης: 

   
 

Η παύση της εκτύπωσης μπορεί να γίνει και "χειροκίνητα", δηλαδή να υπολογίσετε το ύψος του 
στρώματος και να διακόψετε την εκτύπωση τη σωστή στιγμή από την οθόνη ελέγχου του 3D-
εκτυπωτή. Ωστόσο, ανάλογα με τον εκτυπωτή που διαθέτετε (και το firmware), η μη αυτόματη 
παύση του εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα π.χ. το ακροφύσιο (αν δεν έχει οριστεί 
αυτόματη «θέση παύσης») μπορεί να σταματήσει σε μια άβολη θέση και το νήμα να στάζει, 
καταστρέφοντας το ήδη εκτυπωμένο μοντέλο. 

 

Συμβουλή για εκτύπωση με πολλά χρώματα 

Η ίδια διαδικασία μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί για να εκτυπώσετε με πολλά χρώματα, 
δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το post-processing script “Pause at height” με 
παρόμοιες παραμέτρους. Η μόνη διαφορά θα είναι στην τιμή της παραμέτρου "Extrude 
amount": για την αλλαγή του χρώματος του νήματος, θα χρειαστεί να εισάγετε μια θετική τιμή 
(π.χ. 30 mm), ώστε να «απομακρυνθεί» το παλιό χρώμα και να αντισταθμιστεί η 
υπαναχώρηση νήματος (retraction) των 10mm. 
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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 2.3.2  
 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας, θα μάθουμε πώς δημιουργούμε δύο διαφορετικά σχέδια για 
μαγνητάκια ψυγείου που θα έχουν και πρακτική χρήση: μια θήκη για στυλό και ένα μαγνητάκι 
για να κρατά τις σημειώσεις για το ψυγείο σας. Πιο συγκεκριμένα,  

• θα σχεδιάσουμε και τα δύο μοντέλα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες 
θέσεις/οπές για τους μαγνήτες 

• θα "χαράξουμε" κείμενο σε μια επίπεδη ή καμπύλη επιφάνεια 
• θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε ορισμένες προηγμένες λειτουργίες του CURA, όπως 

o την επιλογή PREVIEW (Προεπισκόπηση) που μας επιτρέπει να επιθεωρήσουμε 
ένα τεμαχισμένο μοντέλο και να εντοπίσουμε τα στρώματα που μας 
ενδιαφέρουν 

o την προσθήκη gcode post-processing scripts π.χ. για να διακόψουμε μια εργασία 
εκτύπωσης, να τοποθετήσουμε ένα μαγνήτη και να συνεχίσουμε την εκτύπωση. 

Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 

 

Φύλλο Εργασίας της Δραστηριότητας 2.3.2 (για τον Μαθητή) 
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Άσκηση 1: Σχεδιασμός μιας Μαγνητικής Θήκης για Στυλό για το Ψυγείο 

Η δημιουργία διαφορετικών μοντέλων και η τροποποίησή τους για να τα χρησιμοποιήσουμε 
σαν μαγνητάκια ψυγείου, είναι μια αρκετά εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Στην αγορά 
υπάρχουν φθηνοί μαγνήτες σε διάφορα μεγέθη (π.χ. ισχυροί μαγνήτες Neodymium ή NdFeB) 
και είναι πολύ πιθανό κάποιος να βρει έναν μαγνήτη κάπου στο σπίτι ή στο γραφείο του. 

Ξεκινήστε ανοίγοντας το TinkerCAD, συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Create new design». 
Αλλάξτε το όνομα του έργου σε «3D2ACT pen holder fridge magnet». 

Τοποθετήστε ένα κουτί (Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με διαστάσεις 75mm x 18mm x 
12mm. Πάνω από το κουτί, τοποθετήστε το σχήμα Round Roof (καμπύλη στέγη) από τη 
Βιβλιοθήκη Basic Shapes ύψους 10 mm και ομαδοποιήστε τα αντικείμενα. 

 

 

 

Εισάγετε ένα κουτί «τρύπα» (Hole Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με (προτεινόμενες) 
διαστάσεις 53mm x 38mm και ύψος 30mm. Καμπυλώστε τις άκρες του κουτιού «τρύπα» 
(προτεινόμενη τιμή Radius value: 11) και ανυψώστε το 4mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. 
Μετακινήστε το Hole Box έτσι ώστε να διαπερνά το σχήμα Round Roof (τοποθετήστε το περίπου 
5mm από τη μία πλευρά και 17mm από την άλλη πλευρά) και ομαδοποιήστε τα. 
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Προσθέστε έναν κύλινδρο (Cylinder) με διαστάσεις 70mm x 14mm (Sides: 64) και προσαρτήστε 
έναν κώνο (Cone - Base radius: 7, Height: 15, Sides: 64). Ομαδοποιήστε τα και ανυψώστε 6,4mm 
από το επίπεδο εργασίας. 

 

 

 

Μετατρέψτε τον κύλινδρο σε «τρύπα» και στοιχίστε τον με το κέντρο του Round Roof. 
Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του κυλίνδρου είναι περίπου 0,4mm εντός του Round Roof Box και δεν 
βγαίνει έξω από τα όρια του μοντέλου. 
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Στη συνέχεια, θέλουμε να προσθέσουμε το κείμενο "3D2ACT" στο Round Roof Box. Δεδομένου 
ότι η επιφάνεια είναι καμπύλη, δεν μπορούμε απλώς να εισάγουμε Κείμενο από τη Βιβλιοθήκη 
Basic Shapes. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη Shape Generators και προσθέστε ένα «custom font text 
ring». Για να ταιριάζει σωστά το καμπύλο κείμενο, θα πρέπει να πειραματιστείτε λίγο (μέθοδος 
"δοκιμής και σφάλματος"). Μετατρέψτε το καμπύλο κείμενο σε «τρύπα» και χαμηλώστε το 
περίπου 1mm κάτω από την επιφάνεια του Round Roof για να φαίνεται «χαραγμένο». 

Τώρα είναι ώρα να μετρήσετε τους μαγνήτες σας και να δημιουργήσετε δύο αντικείμενα 
«τρύπες» (όχι συμπαγή). Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε δύο ισχυρούς κυλινδρικούς 
μαγνήτες NdFeB, διαστάσεων 10x3mm. 
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Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές σχεδίασης για την τοποθέτηση των μαγνητών: 

Επιλογή Α: Η απλούστερη επιλογή είναι να δημιουργήσετε δύο ανοιχτές οπές στο κάτω μέρος 
του σχεδίου της θήκης στυλό και να εισαγάγετε τους μαγνήτες. Εάν οι οπές είναι αρκετά στενές, 
οι μαγνήτες θα εφαρμόζουν άνετα στις κοιλότητες της πίσω πλευράς. Διαφορετικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να τους στερεώσετε. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
διαστάσεις της κυλινδρικής «τρύπας» μπορούν να είναι 10,3 x 3,2mm. Στοιχίστε τις οπές για 
τους μαγνήτες στη μέση του Round Roof Box και ομαδοποιήστε όλα τα αντικείμενα. 
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Επιλογή Β: Η δεύτερη επιλογή είναι οι μαγνήτες να «περικλείονται» στο μοντέλο. Για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει να αναλύσετε το μοντέλο κατάλληλα, να σταματήσετε την εκτύπωση σε 
συγκεκριμένο ύψος/στρώμα, να εισάγετε τους μαγνήτες και μετά να συνεχίσετε την εκτύπωση. 
Σε αυτή την περίπτωση, οι διαστάσεις της κυλινδρικής «τρύπας» θα πρέπει να είναι λίγο 
μεγαλύτερες π.χ. 11mm x 3,4mm.  

Επιπλέον, θα πρέπει να ανυψώσετε τις οπές 0,4mm από το επίπεδο εργασίας. Στοιχίστε τις οπές 
στη μέση του Round Roof Box και ομαδοποιήστε τα. Σημειώστε ότι οι οπές δεν θα είναι ορατές 
όταν κοιτάτε το μοντέλο. 

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό μοντέλο μοιάζει με αυτό της εικόνας: 

 

Το μοντέλο είναι πλέον έτοιμο για εξαγωγή ως αρχείο .stl και αν θέλουμε μπορούμε να το 
τεμαχίσουμε και να το εκτυπώσουμε. 

Προαιρετική Άσκηση 1.1 

Κάντε ένα αντίγραφο του μοντέλου και δημιουργήστε δύο διαφορετικές εκδοχές για την 
Επιλογή Α και για την Επιλογή Β, όπως παρουσιάζονται παραπάνω. 

Προαιρετική Άσκηση 1.2 

Τροποποιήστε τις διαστάσεις του μοντέλου της θήκης για στυλό έτσι ώστε να χωράει έναν 
μαρκαδόρο λευκού πίνακα. Αυτό το μοντέλο θήκης μαρκαδόρων θα μπορούσε να είναι χρήσιμο 
σε σχολεία που χρησιμοποιούν μαγνητικούς πίνακες. 
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Άσκηση 2: Σχεδιάζουμε ένα Μαγνητάκι για να κρατά τις Σημειώσεις για το 
Ψυγείο  

Το επόμενο είναι ένα σχέδιο για μαγνητάκι ψυγείου σαν "κλιπ", που θα μπορεί να κρατάει/να 
αφήνει ένα κομμάτι χαρτί στο ψυγείο σας. 

Ξεκινήστε ανοίγοντας το TinkerCAD, συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Create new design». 
Αλλάξτε το όνομα του έργου σε «3D2ACT paper holder fridge magnet». 

Εισάγετε ένα κουτί (Box) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes με διαστάσεις 48mm x 30mm x 5mm. 
Πάνω από το κουτί, τοποθετήστε ένα σχήμα σφήνας (Wedge) από τη Βιβλιοθήκη Basic Shapes 
με ύψος 3mm στο κέντρο/στο μέγιστο σημείο. 

 
 

Για να καμπυλώσουμε όλες τις γωνίες, θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο «κάλυψης» (ως 
«τρύπα»). Δημιουργήστε δύο αντίγραφα του κουτιού (χωρίς τη σφήνα). Στο πρώτο αντίγραφο 
κάντε τα εξής: αλλάξτε το ύψος σε 30 mm, τροποποιήστε το Radius (την ακτίνα) σε 9 
(στρογγυλεμένες γωνίες), κάντε το «τρύπα» και μετακινήστε το κάτω από το επίπεδο εργασίας 
κατά 5mm.  
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Στο δεύτερο αντίγραφο του κουτιού κάντε τα εξής: αλλάξτε το μέγεθός του σε 55mm x 35mm x 
10mm και στοιχίστε το με το πρώτο κουτί. 
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Ομαδοποιείστε τα δύο κουτιά και κάντε το νέο αντικείμενο «τρύπα». 

 
Στη συνέχεια μετακινείστε το αντικείμενο «κάλυψης» πάνω από το Κουτί με τη Σφήνα. 
Ομαδοποιείστε όλα τα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 
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Ας προσθέσουμε (χαράξουμε) το κείμενο "3D2ACT" στο κάτω μέρος της θήκης χαρτιού (όπου το 
αντικείμενο ακουμπά στο επίπεδο εργασίας). Επιλέξτε "Κείμενο" (Text) από τη Βιβλιοθήκη Basic 
Shapes. Δεδομένου ότι τα γράμματα θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του αντικειμένου, πρέπει 
να τα «γυρίσετε ανάποδα», ώστε να εκτυπωθούν με σωστό προσανατολισμό (για να το 
επαληθεύσετε, δείτε το μοντέλο από κάτω και όχι από πάνω). Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ 
στο κουμπί Mirror και επιλέξτε το κάθετο βέλος στα δεξιά. Στοιχίστε τα γράμματα στο κέντρο 
του αντικειμένου (επιλέξτε και τα δύο αντικείμενα και κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση). 
Ομαδοποιήστε τα πάντα. 

  
Βεβαιωθείτε ότι το ύψος (Height) των γραμμάτων είναι τουλάχιστον 2mm και αλλάξτε τα από 
Solid (συμπαγή) σε Hole (τρύπα). Χαμηλώστε τα γράμματα κατάλληλα, έτσι ώστε μόνο το 1mm 
να βρίσκεται μέσα στο αντικείμενο. 
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Για να δημιουργήσετε τις οπές για τους μαγνήτες στο επάνω μέρος του «κλιπ», επιλέξτε αρχικά 
το πρώτο κεκλιμένο επίπεδο και προσθέστε μια κυλινδρική «τρύπα» με διαστάσεις 6,04mm x 
6,04mm x 3mm.  

Στοιχίστε την οπή για τον μαγνήτη με το υπόλοιπο μοντέλο. Χαμηλώστε την οπή κατά 3 mm. 
Κάντε το ίδιο και στην άλλη πλευρά του αντικειμένου και ομαδοποιήστε τις οπές με το κυρίως 
αντικείμενο. 
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Τέλος, ομαδοποιείστε τα πάντα και εξάγετε το αρχείο .stl, έτσι ώστε να τεμαχιστεί και να γίνει η 
τρισδιάστατη εκτύπωση.  

 
Προαιρετική Άσκηση 2.1 

Κάντε ένα αντίγραφο του μαγνητικού κλιπ αλλά αντί να "χαράξετε" το κείμενο, κάντε το 
«ανάγλυφο». Εκτός από τις αισθητικές αλλαγές στο μοντέλο, εξετάστε τις επιπτώσεις αυτής της 
σχεδιαστικής απόφασης κατά τον τεμαχισμό και την εκτύπωση του μοντέλου. 
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Άσκηση 3: Τεμαχισμός των Τρισδιάστατων Μοντέλων για Μαγνητάκια Ψυγείου  

Ανοίξτε το αρχείο .stl της Άσκησης 2 (paper holder fridge magnet) στο Cura. Μπορείτε να 
τεμαχίσετε το μοντέλο όπως είναι (με τα γράμματα στο επίπεδο της επιφάνειας εκτύπωσης), 
χωρίς να χρειάζεται να το επαναπροσανατολίσετε ή να το περιστρέψετε. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
ανάγκη για στηρίγματα (Support). 

Η συνιστώμενη ανάλυση εκτύπωσης (Layer Height) είναι 0,1mm. Μια χαμηλότερη ανάλυση π.χ. 
0,2mm θα μπορούσε, επίσης, να είναι αποτελεσματική αλλά οι επιφάνειες θα εκτυπωθούν με 
πολύ πιο αδρή/πιξελιασμένη όψη. Το γέμισμα (Infill) μπορεί να οριστεί 25%, καθώς δεν 
απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα γεμίσματος (Infill Density) λόγω του χαμηλού ασκούμενου 
βάρους. 

 

 
 

Το τελικό εκτυπωμένο μαγνητικό κλιπ ψυγείου για σημειώσεις φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε τους μαγνήτες που θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα, 
αν ασκήσετε μικρή πίεση (π.χ. με ένα κατσαβίδι ή πιέζοντας στο τραπέζι). Εναλλακτικά, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να διασφαλίσετε ότι οι μαγνήτες θα παραμείνουν 
στη θέση τους. 
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Εάν κάνατε την προαιρετική άσκηση με το "ανάγλυφο" κείμενο (αντί για το "χαραγμένο"), 
πιθανότατα θα συνειδητοποιήσατε ότι δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το μοντέλο με τα 
γράμματα προς τα κάτω χωρίς να χρησιμοποιήσετε στηρίγματα. Αν χρησιμοποιήσετε 
στηρίγματα, θα είναι πολύ δύσκολο να τα αφαιρέσετε μετά την εκτύπωση και επιπλέον θα 
χαλάσει τη λεία εμφάνιση του μοντέλου σας. Επομένως, η καλύτερη επιλογή είναι να 
επαναπροσανατολίσετε το μοντέλο και να το εκτυπώσετε στο πλάι, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Τώρα, ανοίξτε στο Cura το αρχείο pen holder fridge magnet.stl της Άσκησης 1. Τεμαχίστε το 
μοντέλο όπως είναι (επίπεδη πλευρά προς τα κάτω) χωρίς να αλλάξετε τον προσανατολισμό, 
χωρίς να το περιστρέψετε και χωρίς προσθήκη στηριγμάτων. 

Η συνιστώμενη ανάλυση εκτύπωσης (Profile/Layer Height) είναι 0,1mm, αλλά και μια 
χαμηλότερη ανάλυση στα 0,2mm θα λειτουργήσει (αν και οι καμπύλες επιφάνειες θα γίνουν πιο 
αδρές/πιξελιασμένες). Το γέμισμα (Infill/Infill Density) μπορεί να οριστεί στο 20%. 
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Η τελική εκτυπωμένη μαγνητική θήκη για στυλό, φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να τοποθετήσετε τους μαγνήτες που θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα, αν ασκήσετε 
μικρή πίεση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα στιγμής για να 
διασφαλίσετε ότι οι μαγνήτες θα παραμείνουν στη θέση τους. 

  
Εάν επιλέξατε την επιλογή σχεδίασης Β που περιλαμβάνει περίκλειστους μαγνήτες, θα 
χρειαστεί να διακόψετε την εκτύπωση σε συγκεκριμένο ύψος, να τοποθετήσετε τους μαγνήτες 
και μετά να συνεχίσετε την εκτύπωση. Για να εντοπίσετε και να προσδιορίσετε το ακριβές 
επίπεδο που πρέπει να κάνετε την παύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το slider στα δεξιά (στη 
λειτουργία PREVIEW του Cura). 
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Η συνιστώμενη μέθοδος για την προσωρινή διακοπή μιας εκτύπωσης είναι να χρησιμοποιήσετε 
το script "Pause at height" («παύση σε ύψος») του CURA. Μεταβείτε στο μενού Extensions -> 
Post processing -> Modify G-code και κάντε κλικ στο “Add a script” -> “Pause at height”. 
Εισαγάγετε τις ακόλουθες προτεινόμενες παραμέτρους: 

• Pause at: Αριθμός στρώματος 
• Method: Marlin(M0) ή BQ(M25) 
• Park print head: X = 0, Y = 0 (η θέση παύσης του ακροφυσίου (hot end) είναι στην κάτω 

αριστερή γωνία) 
• Retraction: 10mm 
• Extrude amount: 0 mm (δεν απαιτείται π.χ. για την εισαγωγή μαγνητών) 
• Before/After command: M300 (ήχος μπιπ) 

Αφού προσθέσετε το script "Pause at height", θα πρέπει να τεμαχίσετε ξανά το μοντέλο. 
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Διακοπή, τοποθέτηση μαγνητών και συνέχεια εκτύπωσης: 

   
 

Η παύση της εκτύπωσης μπορεί να γίνει και "χειροκίνητα", δηλαδή να υπολογίσετε το ύψος του 
στρώματος και να διακόψετε την εκτύπωση τη σωστή στιγμή από την οθόνη ελέγχου του 3D-
εκτυπωτή. Ωστόσο, ανάλογα με τον εκτυπωτή που διαθέτετε (και το firmware), η μη αυτόματη 
παύση του εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα π.χ. το ακροφύσιο (αν δεν έχει οριστεί 
αυτόματη «θέση παύσης») μπορεί να σταματήσει σε μια άβολη θέση και το νήμα να στάζει, 
καταστρέφοντας το ήδη εκτυπωμένο μοντέλο. 

 

Συμβουλή για εκτύπωση με πολλά χρώματα 

Η ίδια διαδικασία μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί για να εκτυπώσετε με πολλά χρώματα, 
δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το post-processing script “Pause at height” με 
παρόμοιες παραμέτρους. Η μόνη διαφορά θα είναι στην τιμή της παραμέτρου "Extrude 
amount": για την αλλαγή του χρώματος του νήματος, θα χρειαστεί να εισάγετε μια θετική τιμή 
(π.χ. 30 mm), ώστε να «απομακρυνθεί» το παλιό χρώμα και να αντισταθμιστεί η 
υπαναχώρηση νήματος (retraction) των 10mm. 
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