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Τρισδιάστατη εκτύπωση - τι είναι και πώς λειτουργεί; 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3DP) έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της ζωής και της 

εργασίας μας στο εγγύς μέλλον. Χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στα σχολεία σε όλο τον 

κόσμο, χάρη στις ευεργετικές επιδράσεις της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένας γενικός όρος για ένα σύνολο τεχνολογιών που μπορούν να 

κατασκευάσουν τρισδιάστατα αντικείμενα από ένα ψηφιακό αρχείο προσθέτοντας υλικό στρώμα 

προς στρώμα. Σήμερα, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες τεχνολογίες 3DP που βασίζονται σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις και κάνουν χρήση διαφόρων υλικών (πλαστικό, μέταλλο, σκυρόδεμα, 

σοκολάτα κ.λπ.). Μεταξύ αυτών, η τεχνολογία Fused Deposition Modelling (FDM) είναι η πιο 

δημοφιλής και πιο προσιτή. Επιπλέον, είναι κατάλληλο 3DP για χρήση σε σχολικό περιβάλλον. 

 

Το FDM δημιουργεί αντικείμενα με το λιώσιμο ενός πλαστικού σύρματος (που ονομάζεται νήμα) 

και την εφαρμογή του, στρώμα προς στρώμα, μέσω ενός θερμαινόμενου ακροφυσίου. Μπορείτε 

να δείτε έναν εκτυπωτή 3D FDM σε λειτουργία στην παρακάτω εικόνα. 

 

Figure 1 - FDM 3D printing. Source: Ludor Engineering 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση με FDM περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπολογιστή, ενός ψηφιακού 

τρισδιάστατου μοντέλου, ενός λογισμικού τεμαχισμού τρισδιάστατης εκτύπωσης, ενός 
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τρισδιάστατου εκτυπωτή και νήματος. Συνήθως, μια διαδικασία 3DP αποτελείται από τα 

ακόλουθα βήματα: 

1. Το ψηφιακό μοντέλο του αντικειμένου προς τρισδιάστατη εκτύπωση δημιουργείται με 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση ή τρισδιάστατη σάρωση. Εναλλακτικά, μπορεί να μεταφορτωθεί από 

ένα αποθετήριο τρισδιάστατων μοντέλων όπως το www.thingiverse.com .  

2. Εάν είναι απαραίτητο, το ψηφιακό μοντέλο μεταφράζεται σε αρχείο τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, συνήθως τύπου STL. 

3. Το αρχείο τρισδιάστατης εκτύπωσης προετοιμάζεται για την εκτύπωση, η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός αρχείου (που ονομάζεται G-code) που περιλαμβάνει όλες 

τις οδηγίες που χρειάζεται ο τρισδιάστατος εκτυπωτής για την κατασκευή του εξαρτήματος. 

4. Το αρχείο G-code εκτελείται στον τρισδιάστατο εκτυπωτή και το εξάρτημα δημιουργείται. 

5. Εάν είναι απαραίτητο, το εξάρτημα τελειοποιείται (καθαρίζεται, γυαλίζεται, βάφεται κ.λπ.).

 

Figure 2 - 3DP process steps. Source: Ludor Engineering 

http://www.thingiverse.com/
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των τάσεων και των πλεονεκτημάτων της για την 

Εκπαίδευση στο "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σελίδα του έργου 

"3DP TEACHER - Εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη μελλοντική εκπαίδευση" στο 

Facebook page,  project’s website. 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/

